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Haló? To je ochrana přírody?
Můžete prosím zlikvidovat ty
bolševníky, jsou zdraví škodlivé. ...
Posíláte likvidátora? Děkujeme.
Jdeme mu naproti.

Zde milé děti vidíte, jak
mohou být invazní rostliny
nebezpečné. Chudák Kája je
celý popálený. Měli bychom
s tím něco udělat.

Dobrý den, jsem likvidátor Láďa.
Tak kdepak máte ty potvory? Doufám,
že jste je zaznačili do mapy, jinak je
nenajdu a jsem tu zbytečně…
Ne? Vždyť na to je speciální aplikace.

Crowdsourcing – Zapojte se!
K mapování výskytu invazních rostlin
využíváme aplikaci
ODK Collect (Android)
Ta zaznamená GPS pozici nálezu
s popisem a jeho fotografii.
Po připojení k internetu nález
odešle do naší databáze.
Určeno pro školy a širokou
veřejnost. Aktivním školám
nabízíme data, přednášky
a další podporu.
www.invaznirostliny.cz

Aplikace pro mobilní zařízení vznikla
díky spolupráci Botanického ústavu
AV ČR, Leteckého ústavu VUT v Brně
a firmy GISAT.
Kdokoli díky ní může zaznamenat výskyt
invazních druhů a odeslat ho vědcům, kteří
se jejich studiem a monitoringem zabývají.
Vědci sami vyrážejí do terénu
mapovat pomocí tabletů
s aplikací ArcGISu
a kam nedojdou sami, pustí
svoje bezpilotní letadlo.
Zrovna tady nedaleko krouží
a hledá invazní rostliny. Kam
letadýlko nemůže (třeba nad
zastavěná území), použijí
snímky ze satelitů.

Veškerá data se
shromažďují

v CLOUDU
a vědci je používají jako
podklad k polo-automatické
klasifikaci snímků.
Z těch pak tvoří mapy
výskytu invazních druhů
důležité pro místní ochranu
přírody a likvidátory jako
Láďa.

https://invazni-rostliny.appspot.com

https://invazni-rostliny.appspot.com

Cloud based GIS
Slouží pro sběr referenčních dat v terénu
pracovníky Botanického ústavu.
Pomocí aplikace Collector for ArcGIS
zakreslujeme v terénu výskyt jednotlivých druhů
přímo do ortofotomapy včetně přehledného vyfocení
situace (funguje i offline).
Data se synchronizují do
cloudové služby
ArcGIS online.

Bezpilotní prostředek

Metodika detekce invazních druhů

Pro snímkování byl vyvinut
letoun VUT 712, založený
na modelu SkyWalker X8
s rozpětím 2,1 m a letovým
časem 0,7 hodiny. Na stabilizované platformě
jsou umístěny 2 fotoaparáty Canon S100 (RGB
+ NIR).
Zpracováním metodou Structure from motion
v programu Agisoft Photoscan vznikne detailní
digitální model povrchu a ortofotomapa se
šesti datovými kanály.

Testujeme různé způsoby klasifikace:
(a) pixelově orientovaný model (založený
na spektrálních charakteristikách)
(b) objektově orientovaný model (založený
na analýze spektrálních, texturálních, tvarových,
kontextuálních a temporálních příznaků)
a (c) spojení obou pro špatně detekovatelné druhy.
Kombinujeme data z různých zdrojů (UAV, letecká a družicová)
a data multitemporální. Využíváme i kontextuální informace
o preferencích, ekologických nárocích a invazním chování
druhů. Terénní záznamy slouží jako podklad ke klasifikaci
a následné validaci.

Software
Teď už víte, jak můžete pomoct při
likvidaci. Stačí běžný chytrý telefon
se správně nastavenou aplikací ODK
Collect. Tak hurá do terénu … já budu
ještě chvíli bádat co dál.

Díky žákům teď přesně víme, kde se
bolševník schovával. Mohli jsme též
vycvičit náš bezpilotní letoun, aby ho
příště našel sám. Tady máte mapu pro
efektivní likvidaci. Díky Láďo!

Cloud: Google Cloud Platform - Google app engine – ODK
Aggregate (java) -> kml
Mobilní aplikace: ODK Collect (Android)
ODK – Open Data Kit byl vytvořen na University of
Washington's Department of Computer Science and
Engineering
Sběr dat: Collector for ArcGIS + Sony Xperia Z3 Tablet +
ArcGIS Online
Zpracování dat: ArcMap 10.3 (ESRI)
Zpracování dat UAV: Agisoft Photoscan 1.1.6
Klasifikace snímků: eCognition Developer 8.64
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