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TEHNIČNO UREJANJE- CESEFOR

Dragi prijatelji in sodelavci,
Dobrodošli v novi publikaciji projekta Forcip+ (Forcip+ Gozdne ceste za civilno
zaščito) – evropskega kooperacijskega projekta sofinanciraega s strani ECHO
Evropske komisije.To je drugi od skupno treh novičnikov v času trajanja projekta
Forcip+. Druga številka predstavlja kratek pregled hitrega napredka v preteklem
obdobju na področju razvoja metod in orodij za izboljšanje rabe podeželskih cest
v primeru nesreč, še posebej ob gozdnih požarih.
Od uradnega začetka projekta Forcip+ (Forcip+ Gozdne ceste za civilno zaščito)
pred skoraj enim letom, je bil pri vseh mediteranskih državah, ki so vključene v
projekt Forcip+, velik napredek dosežen pri homogenizaciji podatkovnih
modelov za gozdne ceste in gašenje požarov, kot tudi pri razvoju IKT
(informacijsko-komunikacijskih tehnoloških) orodij za časovno in stroškovnoučinkovito inventarizacijo gozdnih cest. Še več, vsi ti dosežki so bili podvrženi
testiranju in vrednotenju v realnem svetu, med obsežnimi akcijami na različnih
gozdnih območjih v vsaki sodelujoči državi.
Verjamem, da je kratek pregled tehničnega napredka, ki je vključen v naš 2.
novičnik, dobra priložnost, da predstavimo naše dejavnosti in rezultate,
izmenjamo informacije z vami in ustvarimo zavedanje o upravljanju s požari, kot
tudi, da poudarimo velik potencial za učinkovito preventivo pred gozdnimi požari
kot tudi njihovo gašenje z uporabo geomatike in IKT aplikacij.
Prosim, da nam brez zadržkov pošljete vaše predloge glede publikacije kot tudi
glede projektnih aktivnosti.
Petros PATIAS
Koordinator projekta FORCIP+.
Predstojnik Laboratorija za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje na
Aristotlovi univerzi v Solunu

Projekt FORCIP+
FORCIP+ e-novičnik je informativna
publikacija projekta FORCiP+ za
diseminacijo in promocijo projektnih
aktivnosti in rezultatov. Ta različica
FORCIP+ e-novičnika ima dovoljenje s
strani Creative Commons License.
Sledite nam na Facebooku.

Požar je nepogrešljiva komponenta, a tudi glavni dejavnik motenj v evromediteranski regiji. Kljub trendu upadanja števila gozdnih požarov in pogorele
površine v zadnjem obdobju, so nujni učinkoviti in izboljšani ukrepi na področju
preventive pred gozdnimi požari in njihovega gašenja s ciljem zaščite življenj,
okolja in naravne ter kulturne dediščine, še posebej ob predvidenih
spremembah režimov požarov zaradi klimatskih in socio-ekonomskih
sprememb.
Prosim obiščite www.forcip.eu za podrobne projektne informacije

Napredek pri oblikovanju podatkovnega modela in zbiranju informacij
Rezultati te naloge bodo zaključeni do konca leta 2016. Vsi partnerji so se poenotili, da se uporabi osnovni
model za inventarizacijo gozdnih cest, ki temelji na predhodni osnovi in izkušnjah. Vsi partnerji so zbrali
podatke iz pilotnih območij. Informacije so bile homogenizirane v odprtem viru DBMS (Data Base Management
system). Ta homogenizacija je ključna za druge evropske regije, ki imajo cilj vzpostaviti lastno inventarizacijo.
Rezultati te naloge bodo na projektni spletni strani na voljo vsem potencialnim uporabnikom.

Terenska inventura sodelavcev UNIFI

UNIFI je razvil inventuro “San Casciano V.d.P.” in
“Impruneta”, ki predstavljata fragmentirano
toskansko podeželje in gozdno območje Rincine.
Obstoječe baze so prilagodili standardom, ki so bili
sprejeti v okviru projekta. FORCIP+ standardi bodo
uporabljeni v dveh občinah: “Scandicci” in “Greve in
Chianti”.
AUTH je poleti 2016 je razvil inventuro v regiji
Grevena – Kozani. Soočili so se z nekaterimi
Terenska inventura sodelavcev UNIFI
problemi, ki so se nanašali na kartografijo cest ter z
njihovo povezavo z WMS aero fotografijo. Uporabili so CESEFORjev system GeoODK za terensko zbiranje
podatkov.

ONF je razvil dvostopenjski postopek. Podatkovnemu modelu FORCIP+ so prilagodili obstoječo podatkovno
bazo za južni del Francije, odpravili so geometrijske neskladnosti. Druga uporabljena baza je bila iz zunanjega
vira. Dandanes Francoski nacionalni geografski inštitut izdeluje GIS sloje metrične natančnosti, ki zajemajo
številne teme vključno s cestami vseh vrst (od avtocest do pešpoti). Analiza povprečnih hitrosti je bila testirana
predvsem preko te delovne metodologije.
SFI je razvil inventuro z združitvijo vektorskih podatkov o gozdnih prometnicah (gozdne ceste, vlake,
protipožarne preseke) iz digitalnih ortofotoposnetkov,
iz drugih dostopnih topografskih kart in na terenu
pobranih GPS. Vsi ti linijski objekti so bili na primeru
pilotnega območja v okviru projekta FORCIP+
združeni z LiDARSkim slojem, ki je za nivo celotne
države dostopen z resolucijo od 10 točk/m2 za
ravninski del do 2 točki/m2 za hribovita območja. Če je
kakšen infrastrukturni objekt manjkal (predvsem
vlake), je bil oz. bo zbran s pomočjo DGPS. Točkovni
podatki o gozdnih prometnicah (obračališča,
izogibališča), so bili zbrani na terenu z GPS ali na
ekranu z uporabo podatkovnega sistema Zavoda za
Terenska inventura sodelavcev SFI.
gozdove Slovenija (SFS) o gozdnih prometnicah.
Podatke o javnih prometnicah in hidrantih smo dobili od lastnikov podatkov, medtem ko je podatke o gasilskih
domovih zbral SFS.

CESEFOR, vodja naloge, je oblikoval skupni podatkovni
model na osnovi zbranih in analiziranih pobud projektnih
partnerjev. Razvil je postopke in aplikacije terenskih
podatkov in pomagal projektnim partnerjem pri poznejših
postopkovnih nalogah. Glede na območje, sta bili 2 občinski
podatkovni bazi v regiji Castilla y León prilagojeni in
posodobljeni FORCIP+ metodologiji, izvedene so bile tudi
mnoge izboljšave tabelarnih podatkov, kot npr. klasifikacija
povprečnih hitrosti vozil.
Podatkovno modeliranje na inštituciji Cesefor.

Napredek pri IKT aplikacijah
Navigacijski sistem ONF.

Znotraj projekta FORCIP+ so bile razvite tudi različne IKT aplikacije.
ONF je oblikoval, razvil in namestil učinkovit navigacijski in lokacijski
sistem med sezono gozdnih požarov v letu 2016. Vzpostavili so
strežniško uporabniško aplikacijo za Android in PC, kjer so vsa gasilska
vozila učinkovito locirana in lahko uporabljajo navigacijski system za
gozdne prometnice za potrebe intervencij ob gozdnih požarih, ki jim
omogoča optimizacijo poti, statistiko in odločevalska orodja.

Navigacijski sistem ONF.

CESEFOR je vzpostavil posodljen inventurni sistem, primeren za
uporabo tudi pri kateremkoli partnerju, zasnovan na namiznem GIS-u
in prostorskem DMNS s FORCIP+ podatkovnim modelom. Postopki
mrežne analize, ki jih razvija SFI, bodo vključeni v omenjeni
posodobljeni sistem v letu 2017. Ta sistem je popolnoma združljiv z
aplikacijami za zbiranje terenskih podatkov in je tudi del javnega
informacijskega sistema, ki bo implementiran v letu 2017.

3. tehnični sestanek, Firence, Italija, december 2016
Tretji tehnični sestanek je potekal v Firencah, v Italiji, od 12.
do 14. decembra 2016. Ta sestanek je gostil projektni partner
Univerza v Firencah v sodelovanju z regijo Toskana. Na
FORCIP+ sestanku so bili prisotni vsi projektni partnertji.

Obisk prostovoljnega gasilskega združenja.

Sestanek se je osredotočil na naslednje teme:
 Napredek pri projektnih nalogah vsakega partnerja
 Koordinacija administrativnih nalog
 Pregled komunikacijske in diseminacijske strategije
 Tehnične predstavitve v organizaciji gostiteljev.

Na sestanku so bili prisotni različni uporabniki, kot npr. vladni tehniki iz regije Toskana, ekipa Toskanskega
centra za usposabljanje gasilcev (D.R.E.A.M.) in združenje prostovoljcev “La Racchetta”.

Partnerji so dali povratne
informacije glede izkušenj pri
zbiranju podatkov, ob uporabi
skupne metodologije in aplikacij
za zbiranje podatkov, ki jih je
razvil CESEFOR. UNIFI in
AUTH sta prikazala vzorčne
primere
zbiranja
podatkov,
medtem ko se je SFI osredotočil
na mrežne analize, ki uporabljajo
inventurne informacije. ONF je
predstavil
dobre
rezultate
njihovega
navigacijskega
sistema, ki so ga razvili prejšnje
poletje.

Projektni sestanek v Firencah.

Seja o IKT aplikacijah se je osredotočila na prosto dostopen program za zbiranje podatkov in na definicijo
ekranskega posodobljenega sistema, ki bo dodan v javni informacijski system, razvit v letu 2017.
Med terenskim izletom so partnerji obiskali Stalni operativni center civilne zaščite regije Toskana, “La
Racchetta” prostovoljno združenje in nekatere lokacije pilotnih podatkovnih območij.

Obisk Stalnega operativnega centra civilne zaščite v regiji Toskana

AUTH, kot vodilni partner, je zaključil sestanek s predstavitvijo prihodnjih internih rokov za načrtovane
rezultate projekta in datumov tehničnih sestankov, ki bodo aprila v Franciji, maja v Sloveniji in junija v Španiji,
kjer bo potekala zaključna konferenca projekta.

