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Системні вимоги 
Для відкриття та запуску додатку необхідно встановлене програмне забезпечення ArcMap 

версії 9.2 або більш пізньої (можлива робота на більш ранніх версіях, але вона не 

гарантується). Системні вимоги додатку збігаються з системними вимогами версії 

програмного забезпечення, що використовується. 

Встановлення додатку 
Додатку необхідні наступні таблиці, що знаходяться у теці INIT: 

1. Таблиця wpr_options – таблиця налаштувань додатку. У цій таблиці зберігаються 

параметри додатку, назви вихідних шейпів та назви полів у них. 

2. Таблиця NDI15500009 – таблиця кодів лісогосподарств. 

3. Таблиця NDI30420000 – таблиця кодів лісництв та їх належності до лісогосподарств. 

4. Таблиця work_connect – таблиця параметрів підключення до РБД. 

Тека INIT повинна знаходитись у тій самій теці, що і тека додатку. 

 

Додатку необхідні наступні шейпи, що знаходяться у теці Shapes: 

1. Шейп Kvartals – тимчасовий (робочий) шейп кварталів лісництва. 

2. Шейп Videls – тимчасовий (робочий) шейп виділів лісництва. 

Тека Shapes повинна знаходитись у теці додатку. 

 

Для створення звітів необхідні наступні файли у теці Tpl: 

1. r1.top.tpl, r1.row.tpl та r1.bot.tpl для Звіту № 1. 

2. r2.top.tpl, r2.row.tpl та r2.bot.tpl для Звіту № 2. 

3. r3.kv.tpl та r3.vd.tpl для Звіту № 3. 

4. r4.kv.tpl та r4.vd.tpl для Звіту № 4. 

Тека Tpl повинна знаходитись у теці додатку. 

 

Також, для завантаження даних з вихідних шейпів та вивантаження результату необхідні 

шейпи виділів та кварталів, що повинні знаходитись у теці SHAPES. Ця тека повинна 

знаходитись у тій самій теці, що і тека додатку та тека INIT. Назви вихідних шейпів та полів 

у них беруться з таблиці wpr_options. 

 

УВАГА! Тимчасові шейпи, таблиці параметрів, файли шаблонів та теки повинні мати саме 

такі назви. 

 

Додаток не потребує додаткового встановлення. Достатньо розмістити у теці SHAPES 

шейпи, що необхідно обробити, та відкрити його за допомогою програмного забезпечення 

ArcMap. 



 

Можливі помилки 
Критичні помилки завжди призводять до припинення роботи додатку або задачі, що 

виконується. 

Некритичні помилки призводять до завершення додатку тільки у випадках неможливості їх 

виправити (або скасування запиту на виправлення). 

Рівень критичності показує, що саме буде припинено (додаток або задачу). 

 

№ Повідомлення Тип 

помилки 

Рівень 

критичності 

Опис, можливі шляхи вирішення 

1 Відсутній шейп 

кварталів (виділів) 

Критична Додаток Додаток не зміг знайти чи 

відкрити відповідний шейп. 

Розмістіть усі необхідні файли у 

теці Shapes та перевірте права 

доступу до них. 

2 У шейпі не 

знайдено поля 

Некритична – Додаток не зміг знайти у 

відповідному шейпі усіх 

необхідних для роботи полів. 

Перевірте, чи правильний шейп 

було розміщено у теці Shapes. 

3 У шейпі кварталів 

(виділів) відсутні 

необхідні поля для 

роботи 

Критична Додаток Виникає у випадку скасування 

запиту на створення полів при 

помилці № 2 або у разі 

неможливості створення цих 

полів. 

4 Не знайдена 

таблиця з 

параметрами 

підключення 

або 

Не знайдена 

таблиця зі списком 

лісогосподарств 

(лісництв) 

Некритична – Додаток не зміг знайти чи 

відкрити таблицю параметрів 

підключення або списку 

лісогосподарств (лісництв). 

Розмістіть необхідний файл 

work_connect.dbf або 

NDI15500009.dbf 
(NDI30420000.dbf) у теці INIT. 

5 Не вдалося 

підключитися до 

бази зі вказаними 

параметрами 

Некритична – При спробі підключення до РБД 

виникла помилка. Перевірте, чи 

правильно було вказано 

параметри підключення, та чи є 

зв'язок із сервером РБД. 

6 Відсутня тека 

шаблонів або один 

із необхідних 

шаблонів для 

створення звіту 

Критична Задача Додаток не зміг знайти чи 

відкрити один з шаблонів, 

необхідних для створення 

поточного звіту. Перевірте 

наявність усіх файлів шаблонів у 

теці Tpl, та права доступу до них. 

7 При створенні звіту 

виникла помилка. 

Permission denied 

(Доступ 

заборонено) 

Критична Задача Додатку не вдалося видалити звіт 

або теку зі звітом. Закрийте всі 

інші додатки, що можуть 

використовувати цей файл або 

теку. Перевірте права доступу. 



 

8 При виконанні 

завантаження 

виникла помилка 

або 

Помилка при 

виконанні 

Критична Задача Перевірте опис помилки у 

другому рядку. Зверніться до 

Вашого системного 

адміністратора. 
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