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Καλώς ήρθατε στο 2 newsletter του ευρωπαικού έργου Forcip+ που
ο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Μονάδα ECHO. Το 2 newsletter
παρουσιάζει μια σύντομη περιγραφή της σημαντικής προόδου που έχει
επιτευχθεί από τους εταίρους στην ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για τη
βέλτιστη χρήση του δασικού οδικού δικτύου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
και δη για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
Μετά από ένα σχεδόν έτος από την επίσημη έναρξη του έργου Forcip+, έχει
υπάρξει σημαντική πρόοδος στην ομογενοποίηση των υφιστάμενων Μοντέλων
Δεδομένων για την απογραφή και κατηγοριοποίηση των δασικών οδών και των
μέσων δασοπυρόσβεσης σε όλες τις μεσογειακές χώρες που συμμετέχουν στο
έργο Forcip+. Σημαντική προόδος επίσης καταγράφεται στην ανάπτυξη
εργαλείων ICT, για χρονικά και οικονομικά αποτελεσματική απογραφή των
δασικών οδών.
Επιπλέον, η αξιοπιστία και η επιχειρησιακή διάσταση όλων αυτών των
καινοτόμων προσεγγίσεων και τεχνολογιών, αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένης
αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών, μέσω εντατικών
επίγειων μετρήσεων υπό πραγματικές συνθήκες, σε διαφορετικές δασικές
περιοχές των συμμετεχόντων χωρών.
Πιστεύω ότι αυτή η σύντομη ενημέρωση για την πρόοδο του έργου Forcip+ που
ο
περιλαμβάνεται σε αυτό το 2 newsletter, είναι μια καλή ευκαιρία για την
παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων μας, την ανταλλαγή
πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση γενικότερα σχετικά με την πρόληψη
και διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Επίσης υπογραμμίζει τις μεγάλες
δυνατότητες για την αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή των δασικών
πυρκαγιών μέσω τυποποιημένων μοντέλων και καινοτόμων προσεγγίσεων.
Θα ήταν χαρά μας να λάβουμε τις απόψεις σας και τις ιδέες για τα περιεχόμενα
και τις δραστηριότητες του έργου.
Πέτρος ΠΑΤΙΑΣ
Συντονιστής FORCIP+
Διευθυντής Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

Το Έργο FORCIP+
Το έργο Forcip+ στοχεύει στη βελτίωση της χρήσης του δασικού οδικού
δικτύου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, και ειδικότερα σε περιπτώσεις
δασικών πυρκαγιών. Μέσα από τη διακρατική συνεργασία, μεταξύ των άλλων
θα δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μοντέλο για τη χαρτογράφηση και καταγραφή
του δασικού οδικού δικτύου στην Ευρώ-Μεσογειακή περιοχή, θα αναπτυχθούν
εφαρμογές ICT με συστήματα GNSS για τη συλλογή και ενημέρωση
δεδομένων και τη διαχείριση χερσαίων μέσων ώστε να βελτιωθεί η
αποτελεσματικότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.forcip.eu

Oρισμός μοντέλου δεδομένων και καταγραφή δασικού οδικού δικτύου
Στη δράση αυτή του έργου Forcip+, όντας κοντά στην ολοκλήρωση της, διαμορφώθηκε ένα κοινό μοντέλο δεδομένων
για τις απογραφές δασικών οδών, με βάση την προηγούμενη εμπειρία (expert knowledge). Όλοι οι εταίροι έχουν
συλλέξει δεδομένα από πιλοτικές περιοχές τα οποία θα τυποποιηθούν και θα ομογενοποιηθούν σε ένα open-source
DBMS.
Αυτές οι διαδικασίες είναι πολύ σημαντικές και για άλλες περιοχές ή Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θα επιδιώξουν μια
παρόμοια απογραφή δασικών οδών. Η χωρική και θεματική πληροφορία που θα παραχθεί θα είναι διαθέσιμη σε όλους
τους δυνητικούς χρήστες και αρμόδιους φορείς στην ιστοσελίδα του έργου Forcip+.

Εικόνα 1. Μετρήσεις πεδίου από το UNIFI στην Ιταλία

To Università degli Studi di Firenze (UNIFI)
διενήργησε την απογραφή των δασικών οδών στις
περιοχές "San Casciano V.d.P." και "Impruneta", οι
οποίες είναι αντιπροσωπευτικές του κατακερματισμένου
αγροδασικού τοπίου της Τοσκάνης, και το δάσος της
Rincine. Προσάρμοσαν επίσης υφιστάμενα διαθέσιμα
δεδομένα στο μοντέλο που αναπτύχθηκε από το έργο
FORCIP+. Στην περίπτωση αυτή οι δήμοι "Scandicci»
και «Greve in Chianti" επιλέχθησαν ως περιοχές
εφαρμογής.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ) προχώρησε στην απογραφή των δασικών
οδών στην περιοχή των Γρεβενών, κυρίως κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού του 2016, με τη χρήση της Εικόνα 2. Νέφος σημείων από Mobile Mapping
ειδικά παραμετροποιημένης από το Centro de System του ΑΠΘ στα Γρεβενά
Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (CESEFOR) εφαρμογής GeoODK.
Εντοπίστηκαν οι προκλήσεις και καθορίστηκαν οι πιθανές λύσεις αναφορικά με την ομογενοποίηση υφιστάμενων
χαρτογραφικών δεδομένων, πληροφοριών από Web Mapping Service (WMS) και επίγειων μετρήσεων. Παράλληλα
πραγματοποιήθηκε πειραματική συλλογή δεδομένων LIDAR από Mobile Mapping System καθώς και εικόνων από UAV
για την καταγραφή των ιδιοτήτων και τον χαρακτηρισμό της κατάστασης του δασικού οδικού δικτύου.

Το Office National des Forêts (ONF) ανέπτυξε μια διαδικασία δύο φάσεων. Προσαρμόστηκε το κοινό μοντέλο
δεδομένων του FORCIP+ σε ένα υπάρχον χαρτογραφικό υπόβαθρο για τη Νότια Γαλλία, απαλείφοντας παράλληλα
γεωμετρικά και τοπολογικά σφάλματα. Σε δεύτερη φάση αξιολογήθηκε μια βάση δεδομένων από έναν άλλο φορέα.
Συγκεκριμένα το γαλλικό Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο διαθέτει χωρικά επίπεδα πληροφοριών υψηλής ακρίβειας όπου
μεταξύ των άλλων περιλαμβάνεται το πλήρες οδικό δίκτυο της χώρας. H μετατροπή των δεδομένων αυτών στο μοντέλο
του Forcip+, έγινε αξιοποιώντας ιδιαιτέρως τη μέση ταχύτητα κίνησης που έχει καταγραφεί σε αυτό το επίπεδο
πληφορορίας.
Το Slovenian Forestry Institute (SFI) πραγματοποίησε την απογραφή αξιολογώντας διανυσματικά δεδομένα του
εθνικού δασικού οδικού δικτύο (δασικοί δρόμοι, δρόμοι
μετατόπισης κορμοτεμαχίων, αντιπυρικές οδοί), καθώς και
επιτόπιες μετρήσεις με τη χρήση DGNSS. Για τις ανάγκες
του έργου FORCIP+ αυτό το χαρτογραφικό υπόβαθρο
προσαρμόστηκε σε δεδομένα LiDAR χωρικής ανάλυσης
0,5 μέτρων. Όπου διαπιστώθηκαν κενά (κυρίως σε
περιπτώσεις δρόμων μετατόπισης κορμοτεμαχίων) αυτά
συμπληρώθηκαν μέσω
καταγραφής
με
DGNSS.
Παράλληλα σημεικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο
μοντέλο δεδομένων του FORCIP+ (σημεία αναστροφής,
εμπόδια κ.λπ.) καταγράφησαν είτε στο πεδίο με GNSS ή
με γεωγραφική ανάλυση χρησιμοποιώντας τη βάση
Εικόνα 3. Μετρήσεις πεδίου από το SFI
δεδομένων της Δασικής Υπηρεσίας της Σλοβενίας (SFS).
Παράλληλα συλλέχθησαν δεδομένα (π.χ. κρουνοί
υδροληψίας, πυροσβεστικοί σταθμοί) και από άλλες υπηρεσίες.
Τέλος το CESEFOR, ως επικεφαλής της δράσης, συντόνισε
την ανάπτυξη του κοινού μοντέλου δεδομένων, συλλέγοντας
και αναλύοντας τις προτάσεις των εταίρων, την ανάπτυξη
πρωτοκόλλων και ICT για την καταγραφή του οδικού
δικτύου στις περιοχές έρευνας. Παράλληλα στην περιφέρεια
της Castilla y León, τα χαρτογραφικά δεδομένα δύο δήμων
ενημερώθηκαν και προσαρμόστηκαν στο μοντέλο του έργου
FORCIP+ συλλέγοντας επιπλέον περιγραφικά δεδομένα
όπως η μέση ταχύτητα κίνησης των οχημάτων.
Εικόνα 4. Μοντελοποίηση δεδομένων
από το Cesefor

Ανάπτυξη εφαρμογών ICT
Διάφορες εφαρμογές ICT έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης
του έργου FORCIP+.
Το ONF σχεδίασε, ανέπτυξε και αξιoλόγησε ένα σύστημα εντοπισμού θέσης
και πλοήγησης κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2016. Στηρίζεται
σε μια αρχιτεκτονική client/server για Android και PC όπου όλα τα οχήματα
εντοπίζονται χωρικά και λειτουργεί έτσι ένα σύστημα πλοήγησης σε δασικούς
δρόμους για την πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών, την εύρεση
βέλτιστων διαδρομών, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και τη λειτουργία
ως εργαλείο λήψης αποφάσεων.

Εικόνα 5. Σύστημα πλοήγησης από το ONF

Το CESEFOR ανέπτυξε ένα σύστημα ενημέρωσης των δεδομένων της
απογραφής του FORCIP+, προσβάσιμο από όλους τους εταίρους, το οποίο
βασίζεται σε ένα GIS και ένα χωρικό DBMS. Οι αλγόριθμοι και οι διαδικασίες
για την χωρική ανάλυση δικτύου (network analysis), οι οποίοι είναι υπό
ανάπτυξη από το SFI, θα ενσωματωθούν σε αυτό το σύστημα εντός του
2017. Το ολοκληρωμένο σύστημα θα είναι πλήρως ενσωματωμένο με τις
εφαρμογές συλλογής δεδομένων πεδίου, και είναι επίσης μέρος του
πληροφοριακού συστήματος για το κοινό, που θα αναπτυχθεί το 2017.

3η συνάντηση εργασίας του έργου Forcip+, Φλωρεντία, Ιταλία, Δεκέμβριος 2016
Η 3η συνάντηση εργασίας των εταίρων του έργου Forcip+ πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία από τις 12 έως τις 14
Δεκεμβρίου 2016. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το
Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, το οποίο συμμετέχει ως εταίρος
στο έργο, σε συνεργασία με την Περιφέρεια της Τοσκάνης.
Η συνάντηση επικεντρώθηκε στα παρακάτω θέματα:
 Πρόοδος των εταίρων στις επιμέρους δράσεις.
 Διαχειριστικά ζητήματα.
 Υλοποίηση των παραδοτέων.
 Επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων.
 Παρουσίαση υφιστάμενων τεχνολογικών υποδομών
από το UNIFI.

Εικόνα 6. Επίσκεψη στο κέντρο εθελοντών
στη Φλωρεντία

Διάφοροι stakeholders ήταν παρόντες σε αυτή τη συνάντηση,
όπως η Περιφέρεια της Τοσκάνης, το εκπαιδευτικό κέντρο της
Τοσκάνης για την καταπολέμηση των πυρκαγιών και ομάδες
εθελοντών.

Οι εταίροι αντάλλαξαν τις εμπειρίες
τους αναφορικά με τη συλλογή
δεδομένων πεδίου, χρησιμοποιώντας
την κοινή μεθοδολογία και τις
εφαρμογές που αναπτύχθηκαν από
. CESEFOR. Το UNIFI και το ΑΠΘ
το
παρουσίασαν πειραματικά casestudies (Mobile Mapping Systems,
UAV etc), ενώ το SFI επικεντρώθηκε
στην ανασκόπηση αλγορίθμων για τη
χωρική ανάλυση του δασικού οδικού
δικτύου. Τέλος το ONF παρουσίασε
τα εντυπωσιακά αποτελέσματα από
την αξιολόγηση του συστήματος
Εικόνα 7. Συνάντηση εργασίας στη Φλωρεντία
πλοήγησης κατά την πρόσφατη
αντιπυρική περίοδο.
Η συνεδρία για τις εφαρμογές ICT επικεντρώθηκε στο λογισμικό ανοικτού κώδικα (open-source) για τη συλλογή
δεδομένων και το desktop σύστημα ενημέρωσης, το οποίο θα προστεθεί στο ανοιχτής πρόσβασης πληροφοριακό
σύστημα που θα αναπτυχθεί το 2017.
Οι εταίροι επισκέφθηκαν το Μόνιμο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας της Τοσκάνης, εθελοντικές
οργανώσεις και τις δασικές περιοχές έρευνας.

Εικόνα 8. Επίσκεψη στο Μόνιμο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Τοσκάνης

Το ΑΠΘ, ως επικεφαλής εταίρος, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα παραδοτέα και τις συναντήσεις
εργασίας, που θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο στη Γαλλία, τον Μάιο στη Σλοβενία, και τον Ιούνιο στην Ισπανία

