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Abstract     
An interesting field of research in marine information systems, is the manage-

ment, processing and analysis of the spatiotemporal datasets, which AIS systems 

provide through their messages. 

This current thesis deals with the processing, analysis and storage of these data 

in an appropriately designed database. More specifically, this field of research, is 

restricted to the AIS messages which are collected from the antenna based at the 

University of Piraeus. The provided data refer to the four months, from May 2016 

to August 2016, and the vessels which are within a radius of 25km from the antenna. 

The data management is conducted with the aid of PostgreSQL and PostGIS 

which is an open source software program that adds support for geographic objects 

to the PostgreSQL object-relational database. The analysis and processing of the 

data starts after the creation of the tables in the database and the data insertion.  

The data storytelling follows, where various scenarios are created, as far as the 

vessel traffic in the port of Piraeus is concerned. In these scenarios the data are 

classified in three categories, which are the static information, the geographical in-

formation and the time. According to this classification, the processing of the data 

and the conclusions drawn concerning the vessel’s traffic in the port of Piraeus, is 

possible.  

Last but not least, the visualization of the results, which concerns the scenarios 

is presented in QGIS followed by the statistical analysis of the data accompanied 

with the right figures. 
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Περίληψη 
Ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας στα ναυτιλιακά πληροφοριακά συστήματα είναι 

η διαχείριση, επεξεργασία και η ανάλυση των χωροχρονικών δεδομένων που παρέ-

χουν τα μηνύματα των AIS συστημάτων.    

Η παρούσα διπλωματική διατριβή ασχολείται με την επεξεργασία, ανάλυση και 

αποθήκευση των δεδομένων αυτών σε μία κατάλληλα σχεδιασμένη βάση δεδομέ-

νων. Πιο συγκεκριμένα, το πεδίο έρευνας περιορίζεται στα AIS μηνύματα που λαμ-

βάνει η κεραία που είναι εγκατεστημένη στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Τα δεδο-

μένα που παρέχονται αφορούν τους τέσσερις μήνες από τον Μάιο μέχρι και τον 

Αύγουστο του 2016, για τα πλοία που βρίσκονται σε απόσταση ακτίνας 25 χιλιομέ-

τρων από την κεραία. 

Η διαχείριση των δεδομένων γίνεται με τη βοήθεια της PostgreSQL και του 

PostGIS, το οποίο είναι ένα ανοιχτού κώδικα λογισμικό, που υποστηρίζει τη χρήση 

γεωγραφικών αντικειμένων σε μία αντικειμενο-σχεσιακή βάση δεδομένων της 

PostgreSQL. Αφού δημιουργηθούν οι πίνακες στη βάση δεδομένων και εισαχθούν 

τα δεδομένα, ξεκινά η ανάλυση και  η επεξεργασία τους. 

Ακολουθεί η ιστορία αφήγησης, όπου αναπτύσσονται διάφορα σενάρια που α-

φορούν στην κίνηση των πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά. Στα σενάρια αυτά κατη-

γοριοποιούνται τα δεδομένα σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες είναι οι στατικές πλη-

ροφορίες, οι γεωγραφικές πληροφορίες και ο χρόνος. Με βάση αυτήν την 

κατηγοριοποίηση, είναι εφικτή η επεξεργασία των δεδομένων και η εξαγωγή συ-

μπερασμάτων γύρω από την κίνηση των πλοίων εντός του λιμένα του Πειραιά. 

Τέλος, παρουσιάζεται η οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων που αφορούν τα σε-

νάρια στο QGIS, καθώς επίσης και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συ-

νοδεύεται από τα κατάλληλα γραφήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 

Στον ραγδαία αναπτυσσόμενο χώρο της Ναυτιλίας, η ανάγκη για τον εντοπισμό της 

θέσης των πλοίων και τις υπηρεσίες παρακολούθησης αυτών, είναι ζωτικής σημα-

σίας. Το σύστημα AIS (Automatic Identification System) σχεδιάστηκε για αυτόν 

ακριβώς τον σκοπό, δηλαδή για να υποστηρίξει τις λιμενικές αρχές στην επίτευξη 

του καλύτερου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας. 

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά έχει εγκατασταθεί μία κεραία που λαμβάνει σήματα 

τύπου AIS, τα οποία εκπέμπουν τα κινούμενα στην περιοχή πλοία. Για τις ανάγκες 

της παρούσας εργασίας θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα θέσης των πλοίων που 

συλλέχθηκαν κατά το διάστημα μεταξύ ‘01-05-2016’ και ‘31-08-2016’ σε ακτίνα 

25 χιλιομέτρων από το λιμάνι του Πειραιά.  

 

1.1 Σχετικές εργασίες  

Όσον αφορά τις εφαρμογές που έχουν ήδη αναπτυχθεί σχετικά με τα δεδομένα που 

συλλέγονται από τα σήματα AIS που λαμβάνονται από τις κεραίες, αυτές ποικί-

λουν. 

Ξεκινώντας από την πλατφόρμα MarineTraffic [1], η οποία αποτελεί την πιο δη-

μοφιλή υπηρεσία παρακολούθησης τροχιών των πλοίων, αυτή δημιουργήθηκε και 

αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Προσφέρει πληροφορίες πραγματικού 

χρόνου σχετικά με τις μετακινήσεις των πλοίων διεθνώς, καθώς και πληροφορίες 

για αφίξεις και αναχωρήσεις δρομολογίων των πλοίων. Διαθέσιμα είναι ακόμα ι-

στορικά δεδομένα δρομολογίων και τροχιών πλοίων. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί 

με ειδικό αίτημα TCP να ανακτήσει τα δεδομένα αυτά σε μορφή XML και JSON. 

Τα σήματα AIS που εκπέμπονται, στέλνονται στον server της MarineTraffic και 

οπτικοποιούνται άμεσα σε χάρτες, ώστε να είναι προσβάσιμα σε όλους τους επι-

σκέπτες της σελίδας. 

Το VesselTracker [2] προσφέρει επίσης στους εγγεγραμμένους χρήστες του τις 

θέσεις των πλοίων, πληροφορίες για αυτά, αναφορές και στατιστικά στοιχεία. Έχει 

ακόμα τη δυνατότητα να παρέχει ιστορικά δεδομένα AIS, πρόγνωση καιρού και 

συναγερμούς για πλοία μέσω email, SMS μηνύματος ή τηλεφώνου.  

Η πλατφόρμα MariWeb [3] αναπτύχθηκε από την IMIS Global και παρέχει υπη-

ρεσίες παρακολούθησης των τροχιών των πλοίων. Η εταιρεία αυτή διαθέτει το δικό 

της ιδιωτικό δίκτυο, μέσω του οποίου τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και απο-

θηκευτεί, στη συνέχεια στέλνονται στον κεντρικό server της MariWeb, για να είναι 

οπτικά προσβάσιμα στους πελάτες της. Πιο συγκεκριμένα παρέχει, εκτός από τις 

τροχιές των πλοίων, και χαρακτηριστικά των πλοίων, τον προορισμό τους, εκτιμώ-

μενο χρόνο άφιξης, φωτογραφικό υλικό καθώς και στατιστικά κίνησης στα λιμάνια. 
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Τα ShipFinder [4] και FleetMon [5] προσφέρουν υπηρεσίες παρακολούθησης 

πλοίων όπως τα παραπάνω προαναφερθέντα συστήματα. Διαφοροποιούνται στο γε-

γονός πως η πρόσβαση στις υπηρεσίες τους περιορίζεται μόνο στα ειδικά εγγεγραμ-

μένα μέλη. Παρ' όλα αυτά τα εγγεγραμμένα μέλη απολαμβάνουν μία πληθώρα υ-

πηρεσιών όπως φωτογραφικό υλικό, τροχιές πλοίων, ΒΔ πλοίων, ΒΔ λιμανιών, 

θαλάσσια νέα και πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες 

είναι διαθέσιμες και στις δύο πλατφόρμες και σε εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο. 

Τέλος, η πλατφόρμα VesselFinder [6] είναι ένας ακόμα δημοφιλής διαδικτυακός 

τόπος, που προσφέρει οπτικοποιημένα δεδομένα πλοίων, χάρτη με τα κινούμενα 

πλοία, φωτογραφικό υλικό, πληροφορίες για τα λιμάνια, στατικά και μη θαλάσσια 

δεδομένα. Η πλατφόρμα αυτή αναπτύχθηκε από την AIS Hub και είναι η μόνη υ-

πηρεσία που παρέχει εντελώς δωρεάν όλα τα συλλεχθέντα AIS δεδομένα στους 

χρήστες της. 

 

Table 1.1. Συγκριτικός πίνακας χαρακτηριστικών των προαναφερθέντων διαδικτυακών ε-

φαρμογών 

Διαδικτυακή Πλατ-

φόρμα 

Αναπτύχθηκε  από Πρόσβαση σε δε-

δομένα χωρίς δη-

μιουργία λογαρια-

σμού 

Παρέχει ιστορικά 

δεδομένα 

Διαθέσιμα δεδο-

μένα σε μορφή 

XML και JSON 

MarineTraffic Πανεπιστήμιο Αι-

γαίου 





 

VesselTracker IT specialist and 

Port Operations 

Manager 

-  - 

MariWeb IMIS Global - - - 

ShipFinder Lloyd’s List 

Intelligence 

- - - 

FleetMon Lloyd’s List 

Intelligence 

-  - 

VesselFinder AIS Hub   

 

1.2 Στόχος της εργασίας και κίνητρο  

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά έχει εγκατασταθεί μία κεραία που λαμβάνει σήματα 

τύπου AIS (Automatic Identification System), τα οποία εκπέμπουν τα κινούμενα 

στην περιοχή πλοία. Με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από τα σήματα αυτά, 
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έχει δημιουργηθεί μία Βάση Δεδομένων (ΒΔ), η οποία περιλαμβάνει όλα τα σή-

ματα που έλαβε η κεραία από τον Μάιο του 2016 μέχρι και τον Αύγουστο του 

2016. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο εμπλουτισμός της υπάρχουσας Βά-

σης Δεδομένων με σχετικό υλικό από ανοικτές ΒΔ και η αφήγηση μίας ιστορίας 

(data storytelling) σχετικά με την κίνηση των πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά τους 

καλοκαιρινούς μήνες.  

Ως προδιαγραφές του τελικού μοντέλου ορίζονται επομένως η εμπλουτισμένη 

Βάση Δεδομένων με νέα δεδομένα από άλλες ανοικτές Βάσεις, καθώς και η ιστορία 

αφήγησης σχετικά με την κίνηση των πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά. Όσον αφορά 

τα δεδομένα της υπάρχουσας Βάσης Δεδομένων, αυτά είναι χωροχρονικά δεδο-

μένα. Πιο συγκεκριμένα είναι τα εξής: 

 χρονική σήμανση (timestamp) 

 τύπος πλοίου (type) 

 ταυτότητα ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας (mmsi) 

 ναυτιλιακή κατάσταση του πλοίου (status) 

 γεωγραφικό μήκος θέσης πλοίου (longitude/lon) 

 γεωγραφικό πλάτος θέσης πλοίου (latitude/lat)  

 αληθής πορεία (heading) 

 ρυθμός στροφής (turn) 

 ταχύτητα ως προς τον βυθό (speed) 

 πορεία ως προς τον βυθό (course) 

 

Η ιστορία αφήγησης θα παρουσιάζεται συνοδευόμενη από οπτικό υλικό, το ο-

ποίο θα προκύπτει από την κατάλληλη εφαρμογή οπτικοποίησης χωροχρονικών δε-

δομένων. Η εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του τελικού μο-

ντέλου είναι το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων της PostgreSQL σε 

συνδυασμό με την επέκταση της PostgreSQL PostGIS, η οποία επιτρέπει την επε-

ξεργασία και αποθήκευση χωροχρονικών δεδομένων. Στα πλαίσια της οπτικοποίη-

σης των εν λόγω δεδομένων απαραίτητο εργαλείο αποτελεί το QGIS, μέσω του 

οποίου θα απεικονίζονται σε χάρτη τα δεδομένα της Βάσης που έχουν δημιουργη-

θεί. Όσον αφορά την ιστορία αφήγησης σχετικά με την κίνηση των πλοίων στο 

λιμάνι του Πειραιά, αυτή θα δημιουργηθεί με την επεξεργασία των υπαρχόντων 

δεδομένων μέσω της εκτέλεσης κατάλληλα σχεδιασμένων ερωταποκρίσεων 

(queries) στη ΒΔ. Μέσω των παραπάνω προαναφερθέντων ενεργειών αναμένεται 

να προκύψουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα και αποτελέσματα, τα οποία θα βοη-

θήσουν στην εξαγωγή στατιστικών για το λιμάνι του Πειραιά και την κίνηση των 

πλοίων γύρω και μέσα σε αυτό. 

Πιο αναλυτικά, με τη βοήθεια της ανανεωμένης Βάσης Δεδομένων που θα δη-

μιουργηθεί, θα απαντηθούν τα εξής ερωτήματα: 

 Ποια πλοία βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά μία συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή; 



Μεταπτυχιακή Διατριβή Ιωάννα Μουταφίδη         

 

Vessel AIS database enrichment and port traffic statistics  11 

 

 Ποιος είναι ο αριθμός των πλοίων που έχουν επισκεφθεί το λιμάνι του Πειραιά 

τη συγκεκριμένη περίοδο, για την οποία έχουμε δεδομένα; 

 Ποιος είναι ο αριθμός των πλοίων που έχουν επισκεφθεί το λιμάνι του Πειραιά 

τη συγκεκριμένη περίοδο ανά κατηγορία πλοίου; 

 Ποιος είναι ο αριθμός των πλοίων που έχουν επισκεφθεί το λιμάνι του Πειραιά 

τη συγκεκριμένη περίοδο κατηγοριοποιημένα ανά σημαία (χώρα προέλευσης);    

 Ποιος είναι ο μέσος αριθμός πλοίων ανά μήνα; 

 Ομαδοποίηση πλοίων ως προς τον τύπο με βάση τη μαρίνα στην οποία βρίσκο-

νται.  

Το γεγονός ότι το αντικείμενο της εργασίας αυτής βασίζεται σε πραγματικά δε-

δομένα (σήματα που έχουν ληφθεί από την εγκατεστημένη κεραία), την καθιστά 

αυτόματα ενδιαφέρουσα προς περαιτέρω διερεύνηση. Ένας επιπλέον λόγος για τον 

οποίο αξίζει να αφιερωθεί χρόνος για την εκπόνηση της εργασίας αυτής, είναι η 

μεγάλη χρησιμότητα της εφαρμογής σε διάφορους τομείς όπως αυτοί της Ναυτι-

λίας, της Οικονομίας καθώς και της Περιβαλλοντολογίας. 

 

1.3 Δομή εργασίας 

Η διπλωματική εργασία αποτελείται από πέντε (5) κεφάλαια. Το παρόν κεφάλαιο 

αποτελεί την εισαγωγή και πραγματεύεται θέματα όπως το αντικείμενο της εργα-

σίας, καθώς ακόμα περιγράφει με λίγα λόγια τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιη-

θεί για την εκπόνηση αυτής. Επιπλέον, γίνεται λόγος για σχετικές εργασίες και ε-

φαρμογές που έχουν αναπτυχθεί, ενώ στο τέλος γίνεται μία περιγραφή του 

περιεχομένου των κεφαλαίων της. 

Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με το υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για την 

εισαγωγή στο συγκεκριμένο θέμα. Προηγείται μία μικρή εισαγωγή, ενώ στη συνέ-

χεια αναλύονται τα συστήματα και οι εφαρμογές που εμπλέκονται στην παρούσα 

διπλωματική εργασία. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για την τροχιά ενός κινού-

μενου αντικειμένου και στη συνέχεια αναλύονται το σύστημα AIS, το αντικειμενο-

σχεσιακό σύστημα βάσεων δεδομένων PostgreSQL, η επέκταση της PostgreSQL 

για χωρικά δεδομένα PostGIS, καθώς επίσης και το εργαλείο οπτικοποίησης QGIS. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, το οποίο πραγματεύεται τον σχεδιασμό της βάσης δεδομέ-

νων, παρουσιάζονται και αναλύονται τα τρία στάδια σχεδιασμού της βάσης. Ανα-

λύονται επομένως ο εννοιολογικός, ο λογικός και ο φυσικός σχεδιασμός, καθώς 

επίσης περιγράφονται εκτενώς τα βήματα, τα οποία ακολουθήθηκαν για να υλοποι-

ηθεί η βάση δεδομένων. 

Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει την ιστορία αφήγησης και τη στατιστική ανά-

λυση. Αρχικά, γίνεται μία εισαγωγή, ενώ στη συνέχεια τα δεδομένα υφίστανται κα-

τηγοριοποιήσεις βάσει κάποιων χαρακτηριστικών τους. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται 

κατηγοριοποίηση με βάση τις στατικές πληροφορίες, τις γεωγραφικές πληροφορίες 
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καθώς και με βάση τον χρόνο. Τέλος, ακολουθεί η ανάπτυξη σεναρίων και η εξα-

γωγή συμπερασμάτων για αυτά, συνοδευόμενες από τα κατάλληλα γραφήματα. 

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο βρίσκονται τα συμπεράσματα. Στην αρχή 

γίνεται μία εισαγωγή, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι 

προτάσεις που αφορούν το θέμα που πραγματεύεται η εργασία αυτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Υπόβαθρο 

2.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η αρχιτεκτονική του συστήματος που χρησιμο-

ποιείται για την επίτευξη των στόχων της εργασίας. Ακόμα αναλύονται εκτενώς τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση, επεξεργασία και αποθήκευση 

χωροχρονικών δεδομένων. 

 

2.2 Τροχιά κινούμενου αντικειμένου (trajectory)     

Ως τροχιά ενός κινούμενου αντικειμένου (trajectory), ορίζεται η ακολουθία όλων 

των χωροχρονικών δεδομένων που παράγονται κατά την κίνηση του αντικειμένου 

αυτού. Επομένως, μία τροχιά αποτελεί την ακολουθία των σημείων της θέσης του 

αντικειμένου στον χώρο για κάθε χρονική στιγμή. Η παραπάνω ακολουθία μπορεί 

να περιγραφεί με τον παρακάτω τύπο: 

T = { < 𝑝1 , 𝑡1 >, < 𝑝2 , 𝑡2 >, …,  < 𝑝𝑛 , 𝑡𝑛 > } , 

όπου  𝑝i είναι ένα 2-διάστατο ή 3-διάστατο σημείο στον χώρο και 𝑡𝑖 η χρονική 

στιγμή που καταγράφηκε το σημείο αυτό. 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά μίας τροχιάς ενός κινούμενου αντικειμένου 

είναι το μήκος της, το οποίο ορίζεται από το σημείο εκκίνησης μέχρι το σημείο 

τερματισμού της. Ένα άλλο γνώρισμα το οποίο χαρακτηρίζει την τροχιά ενός κι-

νούμενου αντικειμένου, είναι η διάρκεια της τροχιάς, η οποία ορίζεται ως η χρονική 

διάρκεια που χρειάζεται, ώστε το κινούμενο αντικείμενο να φτάσει από το σημείο 

εκκίνησης στο σημείο τερματισμού. 

Η αναπαράσταση της τροχιάς στον χώρο, απεικονίζεται με μία 3-διάστατη 

γραμμή, η οποία αποτελείται από τα σημεία που βρέθηκε το κινούμενο αντικείμενο 

σε κάθε χρονική στιγμή. Στην απεικόνιση 2.1 παρουσιάζεται η κίνηση ενός 

αντικειμένου, καθώς επίσης και δύο διαφορετικές τροχιές που μπορούν να 

προκύψουν από το κινούμενο αυτό αντικείμενο. 
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Fig. 2.1. Απεικόνιση της συνεχούς τροχιάς ενός αντικειμένου και απεικόνιση δύο 

διαφορετικών τροχιών ενός κινούμενου αντικειμένου 

Για την αποτελεσματική αναπαράσταση των τροχιών, απαραίτητη είναι η διαδι-

κασία της παρεμβολής, της σύνδεσης δηλαδή των χρονοσημασμένων σημείων με 

τέτοιο τρόπο, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να προσεγγίζει την πραγματική τροχιά. 

Μία από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές αναπαράστασης των τροχιών είναι η γραμ-

μική παρεμβολή, σύμφωνα με την οποία μεταξύ δύο σημείων θέσης μίας τροχιάς, 

το αντικείμενο κινείται με σταθερή ταχύτητα σε ευθεία γραμμή.     

2.3 Το σύστημα AIS 

Το σύστημα AIS, δηλαδή Σύστημα Αυτόματης Αναγνωρίσεως (Automatic 

Identification System), αποτελεί ένα σύστημα αυτόματης ανταλλαγής ψηφιακών 

σημάτων μεταξύ των πλοίων [7]. Τα AIS δεδομένα περιέχουν πληροφορίες που 

αφορούν την ταυτότητα του πλοίου, τον τύπο, τη θέση και την ταχύτητά του και 

άλλες στατικές και δυναμικές πληροφορίες. Πρωταρχικός σκοπός του AIS συστή-

ματος είναι αφενός να επιτρέψει στα πλοία να εντοπίσουν τη θέση άλλων κινούμε-

νων στην περιοχή πλοίων και αφετέρου να επιτρέψει στα παράκτια συστήματα κυ-

κλοφορίας πλοίων να εντοπίζουν τη θέση των κινούμενων πλοίων. 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας [8] (IMO - International Maritime 

Organization) απαιτεί από τα πλοία άνω των 299GT (gross register tonnage) να 

φέρουν συσκευή τύπου AIS, η οποία θα μεταδίδει στατικές, δυναμικές και άλλες 

παραμέτρους ταξιδιού που αφορούν την κίνηση των πλοίων. 
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Τα AIS δεδομένα που συλλέχθηκαν από την εγκατεστημένη στον Πειραιά κε-

ραία, παρέχονται σε τέσσερα csv (Comma-Separated Values) αρχεία και περιέχουν 

σχετικές πληροφορίες για τον κάθε μήνα ξεχωριστά (Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύ-

γουστος). Στον πίνακα 2.1 απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά των AIS δεδομένων, 

δηλαδή οι πληροφορίες που παρέχουν τα αρχεία με τα δεδομένα, ενώ στην εικόνα 

2.2 απεικονίζονται τα AIS δεδομένα που έχουν καταγραφεί και υπάρχουν στα csv 

αρχεία. 

 

Table 2.1. Χαρακτηριστικά των AIS δεδομένων  

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

timestamp χρονική σήμανση  

type τύπος πλοίου 

mmsi ταυτότητα ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας 

status ναυτιλιακή κατάσταση του πλοίου 

lon γεωγραφικό μήκος θέσης πλοίου 

lat γεωγραφικό πλάτος θέσης πλοίου 

heading αληθής πορεία 

turn ρυθμός στροφής 

speed ταχύτητα ως προς τον βυθό 

course πορεία ως προς τον βυθό 

 

 

 

Fig. 2.2. Δεδομένα από τα csv αρχεία  
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2.4 PostgreSQL 

Για την αποτελεσματική αποθήκευση, επεξεργασία και ανάλυση χωροχρονικών δε-

δομένων, είναι απαραίτητη μία σχεσιακή βάση δεδομένων που θα επιτρέπει τις λει-

τουργίες σε χωρικά δεδομένα. Για τον λόγο αυτό, για την εκπόνηση της παρούσας 

εργασίας επιλέχθηκε  η χρήση της PostgreSQL [9]. Η PostgreSQL είναι μία δυνα-

μική, ανοιχτού κώδικα σχεσιακή βάση δεδομένων, που αναπτύχθηκε το 1986 στο 

Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Berkeley και βασίστηκε στην Ingres. Η πρώτη επί-

σημη έκδοση της PostgreSQL δημοσιεύτηκε το 1996 και ονομάστηκε έκδοση 6.0. 

Η έκδοση που θα χρησιμοποιηθεί για την παρούσα διπλωματική διατριβή είναι η 

έκδοση 9.5.10. Η PostgreSQL αποτελεί μία από τις πιο αναπτυγμένες σχεσιακές 

βάσεις δεδομένων, καθώς ανταγωνίζεται, σε βασικά σημεία όπως η ταχύτητα, η 

αξιοπιστία και η λειτουργικότητά της, οποιαδήποτε άλλη σχεσιακή βάση δεδομέ-

νων. Οι γεωμετρικοί τύποι δεδομένων αναπαριστούν χωρικά δεδομένα δύο διαστά-

σεων. Στον πίνακα 2.2 απεικονίζονται οι γεωμετρικοί τύποι που υποστηρίζει η 

PostgreSQL. 

 

Table 2.2. Γεωμετρικοί τύποι PostgreSQL  

Όνομα Περιγραφή Αναπαράσταση 

point σημείο στο επίπεδο (x, y)  

line ατέρμονη γραμμή  {A,B,C} 

lseg πεπερασμένο τμήμα γραμμής  ((x1,y1),(x2,y2)) 

box τετράγωνο ((x1,y1),(x2,y2)) 

path κλειστή τροχιά ((x1,y1),...) 

path ανοιχτή τροχιά [(x1,y1),...] 

polygon πολύγωνο ((x1,y1),...) 

circle κύκλος <(x, y),r> (κέντρο σημείου και ακτίνα) 
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2.5 PostGIS 

Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των χωρικών δεδομένων που προκύπτουν 

από τα AIS μηνύματα, απαραίτητη είναι η χρήση ενός συστήματος διαχείρισης χω-

ρικών δεδομένων. Το PostGIS [10] είναι μία επέκταση της PostgreSQL, η οποία 

προσφέρει την υποστήριξη χωρικών λειτουργιών σύμφωνα με το πρότυπο του OGC 

(Open Geospatial Consortium). Η επέκταση PostGIS αναπτύχθηκε από την Refrac-

tions Research Inc. και προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης ειδικών τελεστών για τη 

σύνταξη των ερωτημάτων (queries), χωρικών συναρτήσεων καθώς και λειτουργιών 

συνάθροισης πάνω σε χωρικά δεδομένα. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την οπτικοποίηση δεδομένων μέσω εφαρμογών όπως το QGIS (πρώην Quantum 

GIS). Μεταξύ άλλων προσφέρει έναν νέο τύπο δεδομένων γεωμετρίας (geometry), 

νέες συναρτήσεις με παράμετρο τον τύπο δεδομένων γεωμετρίας, καθώς και τη δυ-

νατότητα δημιουργίας χωρικών ευρετηρίων (indexes) για αποτελεσματικότερη και 

ταχύτερη αναζήτηση και προσπέλαση των δεδομένων. Στον πίνακα 2.3 απεικονί-

ζονται οι γεωμετρικοί τύποι δεδομένων που υποστηρίζει η επέκταση PostGIS. 

Table 2.3. Γεωμετρικοί τύποι PostGIS 

Όνομα  Περιγραφή  Αναπαράσταση 

Point  Σημείο   POINT(0 0) 

Linestring  Γραμμή   LINESTRING(0 0, 1 1, 2 1, 2 2) 

Polygon  Πολύγωνο  POLYGON((0 0, 1 0, 1 1, 0 1, 0 0)) 

MultiPoint  Πολλαπλά σημεία  MULTIPOINT(0 0, 1 2) 

MultiLin-

estring 

 Πολλαπλές γραμμές  MULTILINESTRING((0 0, 1 1, 1 2), (2 3, 3 2, 5 

4)) 

MultiPoly-

gon 

 Πολλαπλά πολύ-

γωνα 

 MULTIPOLYGON(((0 0, 4 0, 4 4, 0 4, 0 0), (1 1, 2 

1, 

2 2, 1 2, 1 1)), ((-1 -1, -1 -2, -2 -2, -2 -1, -1  

-1))) 
Geome-

tryCollec-

tion 

 Συλλογές γεωμετρι-

κών στοιχείων 

 GEOMETRYCOLLECTION(POINT(2 

0),POLYGON((0 0, 1 0, 1 1, 0 1, 0 0))) 
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Τέλος, το PostGIS υποστηρίζει επίσης πλήθος προβολικών συστημάτων αναφοράς 

κάθε ένα από τα οποία χαρακτηρίζεται από έναν συγκεκριμένο κωδικό, το SRID 

(Spatial Reference System Identifier). Για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας χρησιμοποιούνται το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 

(ΕΓΣΑ87), το οποίο αποτελεί προβολικό σύστημα αναφοράς με SRID 2100 και 

μονάδα μέτρησης τα μέτρα, καθώς και το σύστημα συντεταγμένων WGS84, το ο-

ποίο είναι γεωγραφικό σύστημα, έχει μονάδα μέτρησης τις μοίρες και SRID 4326. 

2.6 QGIS 

Το QGIS (παλαιότερα γνωστό και ως Quantum GIS) [11] είναι μία δωρεάν ανοι-

χτού κώδικα εφαρμογή που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, ανάλυση και πα-

ρουσίαση γεωγραφικών δεδομένων. Στα πλαίσια της οπτικοποίησης επομένως των 

εν λόγω δεδομένων απαραίτητο εργαλείο αποτελεί το QGIS, μέσω του οποίου θα 

απεικονίζονται σε χάρτη τα δεδομένα της Βάσης που έχουν δημιουργηθεί. Απαραί-

τητη είναι επίσης η προσθήκη του πρόσθετου (plugin) OpenStreetMap (OSM), το 

οποίο θα εισάγει ως επίπεδο (layer) τον γεωγραφικό χάρτη. Ένας από τους κυριό-

τερους λόγους που επιλέχθηκε το QGIS για την οπτικοποίηση των δεδομένων, είναι 

πως μπορεί να αλληλοεπιδράσει με τα δεδομένα που περιέχονται στη βάση δεδο-

μένων PostgreSQL με την προϋπόθεση να έχει ενεργοποιηθεί η επέκταση PostGIS. 

Επομένως, βοηθά στην άμεση εισαγωγή, διαχείριση, τροποποίηση και οπτικοποί-

ηση των δεδομένων που υπάρχουν στη βάση δεδομένων.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων 

3.1 Εισαγωγή 

Κατά τη φάση του σχεδιασμού μίας Βάσης Δεδομένων είναι απαραίτητο πρώτα να 

αναλυθούν τα στάδια σχεδιασμού του μοντέλου δεδομένων. Αυτά τα στάδια απο-

τελούνται από τον εννοιολογικό, τον λογικό και τον φυσικό σχεδιασμό της βάσης 

δεδομένων. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν εκτενώς τα τρία αυτά στάδια σχε-

διασμού της  βάσης δεδομένων, ώστε να προκύψει μία λογικά σχεδιασμένη και άρ-

τια βάση δεδομένων. Μετά την ανάλυση των προαναφερθέντων σταδίων έπεται ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση της ΒΔ στο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 

της PostgreSQL. 

3.2 Εννοιολογικός σχεδιασμός     

Ο εννοιολογικός σχεδιασμός αποτελεί την πρώτη φάση της διαδικασίας σχεδια-

σμού της Βάσης και περιέχει τη δημιουργία του εννοιολογικού επιπέδου μίας ΒΔ. 

Το εννοιολογικό μοντέλο περιγράφεται σε φυσική γλώσσα και ασχολείται με τις 

οντότητες, τα χαρακτηριστικά των οντοτήτων, τις συσχετίσεις μεταξύ των οντοτή-

των και με τους κανόνες-περιορισμούς που απαιτούνται για τον σχεδιασμό μίας 

Βάσης.  

Οι οντότητες (entities) μπορεί να είναι οποιουδήποτε γεωμετρικού τύπου όπως 

σημεία, γραμμές, πολύγωνα κ.ά.. Χαρακτηριστικό των οντοτήτων είναι πως έχουν 

χωρικές συσχετίσεις (relationships) μεταξύ τους. Οι συσχετίσεις αυτές αποτελούν 

τους κανόνες με βάση τους οποίους τα χωρικά δεδομένα αποθηκεύονται στη ΒΔ. 

Επόμενο κομμάτι του εννοιολογικού μοντέλου, αποτελεί η εισαγωγή περιορισμών 

ακεραιότητας στη σχεδίαση μίας ΒΔ. Τέτοιοι περιορισμοί μπορεί να είναι οι περιο-

ρισμοί πεδίου τιμών (domain costraints), η ακεραιότητα της οντότητας (entity in-

tegrity) καθώς και η αναφορική ακεραιότητα (referential integrity). 

Στην απεικόνιση 3.1 παρουσιάζεται η αναπαράσταση των δεδομένων της βάσης 

σε ένα UML διάγραμμα. Το UML διάγραμμα σχεδιάστηκε για την αναπαράσταση 

δεδομένων όπως τα AIS μηνύματα που λήφθηκαν, στατικές πληροφορίες για τα 

πλοία, καθώς και άλλα δεδομένα που προκύπτουν από τα AIS μηνύματα. 

Η κλάση ais_data αναπαριστά τις πληροφορίες που περιέχουν τα csv αρχεία με 

τα AIS δεδομένα και περιέχει τα εξής χαρακτηριστικά: mmsi (ταυτότητα ναυτιλια-

κής κινητής υπηρεσίας), το οποίο αποτελεί και ξένο κλειδί στην κλάση ship_info, 

timestamp (χρονική σήμανση), type (τύπος πλοίου), status (ναυτιλιακή κατάσταση 

του πλοίου), lon (γεωγραφικό μήκος θέσης πλοίου), lat (γεωγραφικό πλάτος θέσης 

πλοίου), heading (αληθής πορεία), turn (ρυθμός στροφής), speed (ταχύτητα ως προς 

τον βυθό), course (πορεία ως προς τον βυθό). 
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  Η κλάση ship_info περιέχει στατικές πληροφορίες για τα πλοία, όπως ό-

νομα, τύπος, σημαία και ταυτότητα ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας- mmsi, το 

οποίο αποτελεί και πρωτεύον κλειδί στην κλάση ship_info.  

 Η κλάση routes αναπαριστά τις τροχιές που έχουν διαγράψει τα πλοία ανά 

ημέρα και περιέχει χαρακτηριστικά όπως id (μοναδικός κωδικός για κάθε πλοίο), 

mmsi (ταυτότητα ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας), timestamp (χρόνος-ημέρα 

που καταγράφηκε η τροχιά) και trajectory (τροχιά που ακολούθησε το πλοίο). 

 Η κλάση points εκτός από τα χαρακτηριστικά όπως id, mmsi, γεωγραφικές 

συντεταγμένες (lon, lat), χρόνος (timestamp) περιέχει ακόμη την αναπαράσταση 

του σημείου της θέσης του πλοίου ως αντικείμενο γεωμετρίας. 

 Τέλος, κλάση in_port περιέχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την κλάση points 

με τη μόνη διαφορά πως εμπεριέχει τα πλοία που έχουν εντοπιστεί εντός του 

λιμένα Πειραιώς. 

 
 Fig. 3.1 UML διάγραμμα με τα δεδομένα της βάσης δεδομένων 
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3.3 Λογικός σχεδιασμός     

Ο λογικός σχεδιασμός αποτελεί τη δεύτερη φάση στη διαδικασία σχεδιασμού της 

βάσης δεδομένων. Παίρνει ως δεδομένα τα αποτελέσματα του εννοιολογικού σχε-

διασμού και από αυτό το σημείο ξεκινάει η ανάλυση του λογικού σχεδιασμού. Ενώ 

στην προηγούμενη φάση αναλύθηκαν και αναπτύχθηκαν τα περιεχόμενα των δεδο-

μένων, σε αυτή τη φάση θα προσδιοριστεί λογικά η δομή των δεδομένων και ο 

τρόπος αποθήκευσής τους στη βάση. Το κομμάτι του λογικού σχεδιασμού αναπα-

ρίσταται μέσω των πινάκων, των στηλών ενός πίνακα, των συσχετίσεων, καθώς και 

των πρωτευόντων και ξένων κλειδιών. 

Χρησιμοποιώντας το UML διάγραμμα που προέκυψε από την προηγούμενη 

φάση σχεδίασης (εννοιολογικό επίπεδο), θα γίνει η μετατροπή από το εννοιολογικό 

στο λογικό επίπεδο. Από αυτή τη μετατροπή θα προκύψει άλλο ένα UML διά-

γραμμα, το οποίο θα αναπαριστά το σχεσιακό μοντέλο της ΒΔ. Για την ορθή μετα-

τροπή από το ένα διάγραμμα στο άλλο, απαραίτητο είναι να ακολουθηθούν κάποιοι 

κανόνες. Πιο συγκεκριμένα οι κανόνες παρατίθενται παρακάτω: 

1. Κάθε κλάση του UML διαγράμματος μετατρέπεται σε πίνακα. 

2. Για κάθε πίνακα που προκύπτει, δημιουργείται στήλη ως πρωτεύον κλειδί. 

3. Κάθε χαρακτηριστικό της κλάσης μετατρέπεται σε στήλη πίνακα. Τα μονότιμα 

χαρακτηριστικά μετατρέπονται σε στήλες πίνακα του ίδιου τύπου δεδομένων, 

ενώ τα πλειότιμα χαρακτηριστικά δημιουργούν πίνακα με ξένο κλειδί το πρω-

τεύον κλειδί του πίνακα από τον οποίον προήλθαν. 

4. Οι συσχετίσεις μεταξύ κλάσεων μετατρέπονται σε πίνακες με τη χρήση πρωτεύ-

οντος και ξένου κλειδιού. Για τις κλάσεις με συσχέτιση ένα προς ένα, τα χαρα-

κτηριστικά και των δύο κλάσεων δημιουργούν έναν νέο πίνακα. Για τις κλάσεις 

με συσχέτιση ένα προς πολλά, το πρωτεύον κλειδί της μίας οντότητας γίνεται 

ξένο κλειδί της άλλης. Και τέλος στην περίπτωση κλάσης με συσχέτιση πολλά 

προς πολλά, δημιουργείται νέος πίνακας με πρωτεύον κλειδί τον συνδυασμό των 

πρωτευόντων κλειδιών των κλάσεων. Ο καινούριος πίνακας συνδέεται με τους 

άλλους δύο μέσω του πρωτεύοντος κλειδιού του, το οποίο είναι ξένο κλειδί 

στους άλλους δύο. 

3.4 Φυσικός σχεδιασμός       

Στον φυσικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται οι εσωτερικές δομές αποθήκευσης και 

οργάνωσης αρχείων καθώς και τα ευρετήρια. 

Σε αυτό το στάδιο, και με τη βοήθεια των απαραίτητων εργαλείων, γίνεται η 

ενσωμάτωση και η αποθήκευση αυτών των δεδομένων στη ΒΔ. Όσον αφορά τους 

περιορισμούς που πρέπει να εφαρμοστούν στα δεδομένα, αυτοί είναι αρχικά η απο-

φυγή διπλών εγγραφών. Αυτές είναι πιθανόν να προκληθούν από το γεγονός ότι τα 
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νέα δεδομένα προέρχονται από διαφορετικές πηγές και μπορεί να περιέχουν πανο-

μοιότυπα δεδομένα. Ένας επιπλέον περιορισμός μπορεί να είναι ακόμα η ανάγκη 

για μετατροπή του τύπου των νέων δεδομένων, ώστε να συμμορφώνονται με τα 

υπάρχοντα δεδομένα και να συμπληρώνουν την ομοιογένεια της υπάρχουσας ΒΔ. 

Στο σημείο αυτό περιγράφονται εκτενώς οι σχεδιαστικές τεχνικές που θα ακο-

λουθηθούν για την υλοποίηση του τελικού μοντέλου της εργασίας αυτής. 

Πρώτο στάδιο του φυσικού σχεδιασμού αποτελεί η δημιουργία της βάσης στην 

PostgreSQL με όνομα db_ais. Στο Παράρτημα Α.1 παρουσιάζεται η εντολή που 

χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της βάσης. 

Ξεκινώντας από τα δεδομένα που παρέχονται από τα AIS μηνύματα που λαμβά-

νει η κεραία, τα δεδομένα δηλαδή που προέρχονται από τα csv αρχεία, θα δημιουρ-

γηθεί ένας πίνακας στη ΒΔ που θα ονομάζεται ais_data. Ο πίνακας αυτός θα περιέ-

χει τα δεδομένα από τα AIS μηνύματα που λήφθηκαν. Τα χαρακτηριστικά του 

πίνακα αυτού θα είναι τα εξής πεδία: 

 id (μοναδικός αριθμός που χαρακτηρίζει κάθε εγγραφή) 

 timestamp (χρονική σήμανση)  

 type (τύπος πλοίου) 

 mmsi (ταυτότητα ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας) 

 status (ναυτιλιακή κατάσταση του πλοίου) 

 lon (γεωγραφικό μήκος θέσης πλοίου) 

 lat (γεωγραφικό πλάτος θέσης πλοίου)  

 heading (αληθής πορεία) 

 turn (ρυθμός στροφής) 

 speed (ταχύτητα ως προς τον βυθό) 

 course (πορεία ως προς τον βυθό) 

 

Το Παράρτημα Α.2 δείχνει την εντολή (query) που χρησιμοποιήθηκε για τη δη-

μιουργία του πίνακα ais_data.  

Στη συνέχεια με την εντολή που περιέχει το Παράρτημα Α.3 γεμίζει ο πίνακας 

με τα δεδομένα από τα AIS μηνύματα, που βρίσκονται στα csv αρχεία. Πρωτεύον 

κλειδί του πίνακα αυτού είναι η στήλη id. 

Επόμενο βήμα είναι η δημιουργία χωρικών ευρετηρίων (indexes) στον πίνακα 

ais_data και σε συγκεκριμένες στήλες αυτού. Αυτό πραγματοποιείται με το query 

που βρίσκεται στο Παράρτημα Α.4. Η απεικόνιση 3.2 δείχνει τα δεδομένα που είναι 

αποθηκευμένα στον πίνακα ais_data. 
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Fig. 3.2 Δεδομένα που υπάρχουν στον πίνακα ais_data  

 

Ακολουθεί η δημιουργία του πίνακα points που περιέχει στήλες του πίνακα 

ais_data, καθώς και στήλη τύπου γεωμετρίας, η οποία αντιπροσωπεύει το γεωγρα-

φικό σημείο στο οποίο εντοπίστηκε το πλοίο. Ο πίνακας points έχει πρωτεύον 

κλειδί τη στήλη id. Οι εντολές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του παρα-

τίθενται στο παράρτημα Α.5, Α.6.  

Στο Παράρτημα Α.7 παρατίθενται οι εντολές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δη-

μιουργία χωρικών ευρετηρίων (indexes) στον πίνακα points. Η πρώτη εντολή δη-

μιουργεί χωρικό ευρετήριο τύπου gist για τον τύπο δεδομένων γεωμετρίας που υ-

πάρχει στη στήλη geom, ενώ η δεύτερη εντολή δημιουργεί ευρετήριο R-tree για τη 

στήλη mmsi. Στην απεικόνιση 3.3 παρουσιάζονται τα δεδομένα του πίνακα points.  
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Fig. 3.3 Δεδομένα που υπάρχουν στον πίνακα points 

Επόμενος πίνακας προς δημιουργία είναι ο πίνακας routes που περιλαμβάνει τις 

τροχιές που έχουν διαγράψει τα πλοία σε μία ημέρα. Το Παράρτημα Α.8 περιέχει 

τις εντολές (queries) που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του πίνακα routes 

με πρωτεύον κλειδί τη στήλη id. Στην απεικόνιση 3.4 παρατίθενται τα δεδομένα 

του πίνακα routes. 

 

 
 

Fig. 3.4 Δεδομένα που υπάρχουν στον πίνακα routes  
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       Όσον αφορά τις στατικές πληροφορίες για τα πλοία, δημιουργείται στη βάση 

πίνακας με όνομα ship_type, που περιέχει πληροφορίες που αφορούν τα πλοία όπως  

όνομα, τύπος, σημαία κ.ά.. Στο Παράρτημα Α.9 βρίσκονται οι εντολές που είναι  

απαραίτητες για τη δημιουργία του πίνακα ship_type  καθώς και για την εισαγωγή  

του περιεχομένου του πίνακα με δεδομένα που προέρχονται από τον διαδικτυακό  

τόπο geo data [12]. Ως πρωτεύον κλειδί του πίνακα αυτού έχει οριστεί η στήλη 

mmsi, καθώς χαρακτηρίζει μοναδικά κάθε πλοίο στον συγκεκριμένο πίνακα. Στο 

παράρτημα Α.10 βρίσκεται η εντολή για τη δημιουργία ευρετηρίου στον πίνακα 

ship_type που βοηθά στην πιο εύκολη και γρήγορη αναζήτηση των δεδομένων του 

πίνακα. Στην απεικόνιση 3.5 βρίσκονται τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον 

πίνακα ship_type. 

 

 

Fig. 3.5 Δεδομένα που υπάρχουν στον πίνακα ship_type  

Το γεγονός ότι ο πίνακας ship_type περιέχει πληροφορίες για τα πλοία δεν συ-

νεπάγεται αυτόματα πως περιέχει στατικές πληροφορίες για όλα τα πλοία της βάσης 

db_ais. Για τον λόγο αυτό καθίσταται απαραίτητη η δημιουργία ενός νέου πίνακα 

ship_info, ο οποίος θα περιέχει στατικές πληροφορίες μόνο για τα πλοία της δη-

μιουργηθείσας βάσης και δεν θα περιέχει στατικές πληροφορίες για πλοία τα οποία 

δεν βρίσκονται στη βάση αυτή. Ακόμα ένα χαρακτηριστικό του πίνακα ship_info 

είναι ότι όλα τα πλοία της βάσης θα έχουν αντιστοιχία στον πίνακα αυτό, δηλαδή ο 

πίνακας ship_info θα περιέχει στατικές πληροφορίες για όλα τα mmsi των πλοίων 

που τίθενται προς επεξεργασία στην παρούσα διπλωματική διατριβή. Το Παράρ-

τημα Α.11 περιλαμβάνει τις εντολές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του 

πίνακα ship_info, πρωτεύον κλειδί του οποίου αποτελεί το mmsi του κάθε πλοίου, 

ενώ στο Παράρτημα Α.12 περιέχεται η εντολή που είναι απαραίτητη για τη δη-
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μιουργία ευρετηρίου στη στήλη mmsi του πίνακα αυτού. Η απεικόνιση 3.6 παρου-

σιάζει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον πίνακα ship_info της βάσης 

db_ais. 

 

 

Fig. 3.6 Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον πίνακα ship_info  

Μετά την επιτυχή δημιουργία των βασικών πινάκων της βάσης, σειρά έχει η 

μεταξύ τους σύνδεση με τη σχέση πρωτεύοντος–ξένου κλειδιού. Με αυτήν την ε-

νέργεια, θα υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων από τους πίνακες, τα ο-

ποία πληρούν κάποιες συνθήκες. Για παράδειγμα, συνδέοντας τον πίνακα ship_info 

με τον πίνακα points, είναι δυνατή η ανάκτηση στατικών πληροφοριών όπως ση-

μαία, όνομα και τύπος πλοίου για τα πλοία με συγκεκριμένο mmsi από τον πίνακα 

points. Επομένως,  μέσω της στήλης mmsi του πίνακα ship_info παρέχονται οι προ-

αναφερθείσες πληροφορίες για το ίδιο mmsi του πίνακα points. Στο Παράρτημα 

Α.13 βρίσκονται οι εντολές που είναι απαραίτητες για τη σύνδεση μεταξύ των πι-

νάκων της βάσης db_ais. 

Τέλος, ακολουθεί η δημιουργία του πίνακα in_port, που περιλαμβάνει αποκλει-

στικά και μόνο τα πλοία που έχουν εισέλθει στο λιμάνι του Πειραιά. Η εντολή για 

τη δημιουργία του πίνακα αυτού βρίσκεται στο Παράρτημα Α.14, ενώ οι εντολές 

για τη σύνδεση του πίνακα αυτού με τον πίνακα ship_type καθώς και για τη δη-

μιουργία χωρικού ευρετηρίου τύπου gist στη στήλη geom βρίσκονται στα Παραρ-

τήματα Α.15 και Α.16 αντίστοιχα. Η απεικόνιση 3.7 παρουσιάζει τα δεδομένα που 

είναι αποθηκευμένα στον πίνακα in_port. 
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Fig. 3.7 Δεδομένα που υπάρχουν στον πίνακα in_port  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ιστορία Αφήγησης και 

στατιστική ανάλυση 

4.1 Εισαγωγή     

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί μία ιστορία αφήγησης (data storytelling), η 

οποία αφορά την κίνηση των πλοίων εντός του λιμένα του Πειραιά. Θα γίνει επο-

μένως μία εκτενής ανάλυση των δεδομένων, και πιο συγκεκριμένα των πλοίων ε-

ντός του λιμένα του Πειραιά, από τα οποία θα προκύψουν στατιστικά στοιχεία για 

την κίνηση και τη συμπεριφορά τους. Όσον αφορά τη στατιστική ανάλυση, αυτή 

θα προκύψει από την επεξεργασία των δεδομένων και από την εφαρμογή σεναρίων-

ερωτημάτων σε αυτά. Πιο αναλυτικά, θα παρουσιαστεί μία ιστορία σχετική με τα 

δεδομένα αυτά, η οποία θα αφορά την κίνηση των πλοίων γύρω από το λιμάνι του 

Πειραιά. Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια της ανανεωμένης Βάσης Δεδομένων 

που θα έχει δημιουργηθεί, θα απαντώνται ερωτήματα όπως τα παρακάτω. 

 Ποια πλοία βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά μία συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή; 

 Ποιος είναι ο αριθμός των πλοίων που έχουν επισκεφθεί το λιμάνι του Πειραιά 

τη συγκεκριμένη περίοδο, για την οποία έχουμε δεδομένα; 

 Ποιος είναι ο αριθμός των πλοίων που έχουν επισκεφθεί το λιμάνι του Πειραιά 

τη συγκεκριμένη περίοδο ανά κατηγορία πλοίου; 

 Ποιος είναι ο αριθμός των πλοίων που έχουν επισκεφθεί το λιμάνι του Πειραιά 

τη συγκεκριμένη περίοδο κατηγοριοποιημένα ανά σημαία (χώρα προέλευσης);    

 Ποιος είναι ο μέσος αριθμός πλοίων ανά μήνα; 

 Ομαδοποίηση πλοίων ως προς τον τύπο με βάση τη μαρίνα στην οποία βρίσκο-

νται.  

 

Για την επιτυχή εξαγωγή συμπερασμάτων καθώς και στατιστικών στοιχείων, α-

παραίτητη καθίσταται η κατηγοριοποίηση των δεδομένων βάσει συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών. Η ομαδοποίηση των δεδομένων (clustering) που θα πραγματο-

ποιηθεί στο κομμάτι της ιστορίας αφήγησης μπορεί να επιτευχθεί με 3 τρόπους 

[13]. 

1. κατηγοριοποίηση βάσει στατικών πληροφοριών, όπως τύπος πλοίου, σημαία 

πλοίου κ.ά. 

2. κατηγοριοποίηση βάσει γεωγραφικών κριτηρίων, π.χ. εντός μίας ζώνης ενδιαφέ-

ροντος, διάσχιση μέσα από μία ζώνη ενδιαφέροντος κ.ά. 

3. κατηγοριοποίηση βάσει χρόνου, π.χ. την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, τον ίδιο μήνα 

κ.ά. 
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4.2 Κατηγοριοποίηση δεδομένων βάσει στατικών πληροφοριών     

Οι στατικές πληροφορίες που αφορούν τα πλοία αποτελούνται από χαρακτηριστικά 

τα οποία προσδιορίζουν τα πλοία αυτά όπως όνομα, σημαία προέλευσης, τύπος 

πλοίου και mmsi (9ψήφιος μοναδικός κωδικός για κάθε πλοίο). 

Ένα σενάριο που μπορεί να προκύψει και συνδέεται με στατικές πληροφορίες, 

είναι η κατηγοριοποίηση των πλοίων που εισήλθαν στο λιμάνι του Πειραιά με βάση 

τον τύπο του πλοίου στο διάστημα των 4 μηνών. Στο παράρτημα Β.1 παρατίθεται 

το query (εντολή ερωταπόκρισης στην SQL) που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή 

των αποτελεσμάτων του σεναρίου αυτού. Στην απεικόνιση 4.1 παρουσιάζεται το 

γράφημα που περιέχει τα αποτελέσματα του σεναρίου αυτού, από τα οποία προκύ-

πτουν πως η πλειοψηφία των πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά είναι επιβατηγά, ενώ 

στις επόμενες θέσεις ακολουθούν τα ιστιοπλοϊκά και τα σκάφη αναψυχής. 

 

 

 

Fig. 4.1 Αριθμός των πλοίων που βρέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά για το διάστημα των 4 

μηνών ανά τύπο πλοίου  

 

Ένα άλλο σενάριο που έχει σχέση με τις στατικές πληροφορίες του πλοίου, α-

φορά τα πλοία που βρέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά στο διάστημα των 4 μηνών 

ανά σημαία προέλευσης πλοίου. Το παράρτημα Β.2 περιέχει τις εντολές που χρη-

σιμοποιήθηκαν για να εξαχθούν τα αποτελέσματα του σεναρίου αυτού, ενώ η απει-

κόνιση των αποτελεσμάτων αυτών παρουσιάζεται στο γράφημα 4.2. Σύμφωνα με 

την απεικόνιση 4.2, παρατηρείται πως η πλειοψηφία των πλοίων έχουν σημαία προ-

έλευσης ελληνική, ενώ ακολουθούν τα πλοία με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου και 

Μάλτας με ποσοστό 11% και 10% αντίστοιχα. 
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 Fig. 4.2 Ο αριθμός των πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά για τους 4 μήνες χωρισμένα ανά ση-

μαία προέλευσης  

4.3 Κατηγοριοποίηση δεδομένων βάσει γεωγραφικών 

πληροφοριών     

Οι γεωγραφικές πληροφορίες προσδιορίζουν τον γεωγραφικό χώρο στον οποίο κι-

νήθηκαν τα πλοία και με βάση τις γεωγραφικές πληροφορίες ομαδοποιούνται επί-

σης γεωγραφικά τα πλοία. 

Ένα σενάριο που θα ερευνηθεί αποτελεί η καταμέτρηση των μοναδικών πλοίων 

που εισήλθαν στον γεωγραφικό χώρο του λιμένα του Πειραιά για τον κάθε μήνα 

ξεχωριστά. Στο παράρτημα Β.3 παρατίθενται οι εντολές που είναι απαραίτητες για 

την καταμέτρηση αυτή, ενώ το γράφημα 4.3 απεικονίζει τα αποτελέσματα του σε-

ναρίου αυτού. Σύμφωνα με το γράφημα 4.3, τον μήνα Μάιο παρατηρήθηκαν 225 

διαφορετικά  πλοία εντός του λιμένα του Πειραιά, έπειτα ακολουθούν οι μήνες Αύ-

γουστος και Ιούλιος, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται ο Ιούνιος, κατά τον οποίο 

εισήλθαν 189 διαφορετικά πλοία στο λιμάνι του Πειραιά. 
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Fig. 4.3 Αριθμός των πλοίων που εισήλθαν στο λιμάνι του Πειραιά για τον κάθε μήνα  

Ένα άλλο σενάριο που σχετίζεται με τις γεωγραφικές πληροφορίες των πλοίων 

είναι διαχωρισμός του λιμανιού του Πειραιά σε μαρίνες και η περαιτέρω επεξεργα-

σία και ανάλυση των δεδομένων στο εσωτερικό των μαρίνων αυτών. Η υλοποίηση 

του σεναρίου αυτού απαιτεί τη δημιουργία πολύγωνων στο εσωτερικό του λιμένα, 

τα οποία θα οριοθετούν συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή τις μαρίνες. Στο QGIS και 

με τη βοήθεια που παρέχεται από τα εργαλεία της εφαρμογής αυτής, δημιουργού-

νται τα πολύγωνα που απεικονίζονται στην απεικόνιση 4.4. Προκύπτουν επομένως 

9 πολύγωνα, τα οποία αναπαριστούν 9 περιοχές μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. 

Μέσω του QGIS γίνεται η εισαγωγή με τα στοιχεία των πολυγώνων στη βάση της 

PostgreSQL και δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο αυτόματα ένας πίνακας με ό-

νομα port_polygons που περιέχει ως στήλες τα ονόματα των πολυγώνων, καθώς 

και τη γεωμετρία που προσδιορίζει τα πολύγωνα αυτά. 
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Fig. 4.4 Πολύγωνα στο εσωτερικό του λιμένα του Πειραιά που αναπαριστούν τις μαρίνες   

Στο σημείο αυτό ακολουθεί η επεξεργασία, η ανάλυση και η εξαγωγή συμπερα-

σμάτων για τα πλοία με βάση τη μαρίνα στην οποία βρίσκονται. Ο διαχωρισμός 

των μαρίνων διαμορφώνεται ως εξής: 

 Εξωτερικός λιμένας 

 Πύλη Ε1 

 Πύλη Ε2 

 Εσωτερικός λιμένας  

 Πύλη Ε9 

 Πύλη Ε11 

 Πύλη Ε12 

 Αποβάθρα κρουαζιερόπλοιων 

 Πασαλιμάνι 

 

Ακολουθεί η περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία σε κάθε μαρίνα ξεχωριστά. 

Εξωτερικός λιμένας: 

Τα πλοία που εντοπίστηκαν στον εξωτερικό λιμένα απεικονίζονται στο Fig. 4.5, 

ενώ στο Fig. 4.6 απεικονίζεται το screenshot (στιγμιότυπο) της εντολής που εκτε-

λέστηκε στη βάση δεδομένων db_ais της PostgreSQL, συνοδευόμενο από τα απο-

τελέσματα που προέκυψαν μετά την εκτέλεση της εντολής. Στο Παράρτημα Β.4 

βρίσκεται η εντολή που εκτελέστηκε για τον εντοπισμό των πλοίων που βρέθηκαν 

στον εξωτερικό λιμένα. 
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Fig. 4.5 Τα πλοία που βρέθηκαν στον εξωτερικό λιμένα απεικονισμένα στο QGIS 

 

 

Fig. 4.6 Screenshot από το query που εκτελέστηκε στην PostgreSQL για τον εντοπισμό 

πλοίων στον εξωτερικό λιμένα και τα αποτελέσματα αυτού  

Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τα πλοία που βρίσκονται στον 

εξωτερικό λιμένα, μπορούν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα για τον τύπο και 

τη σημαία των πλοίων αυτών. Η απεικόνιση 4.7 δείχνει το γράφημα που προκύπτει 

για τους τύπους πλοίων που βρίσκονται στον εξωτερικό λιμένα, ενώ η απεικόνιση 

4.8 παρουσιάζει το γράφημα με τις σημαίες προέλευσης των πλοίων. Τα συμπερά-

σματα που προκύπτουν από τα γραφήματα αυτά είναι πως ο πιο δημοφιλής τύπος 



Μεταπτυχιακή Διατριβή Ιωάννα Μουταφίδη           

 

Vessel AIS database enrichment and port traffic statistics  34 

πλοίου στον εξωτερικό λιμένα είναι τα ρυμουλκό (tug) ακολουθούμενα από τα δε-

ξαμενόπλοια (tanker). Ακόμα, όσον αφορά τη σημαία προέλευσης, η πλειοψηφία 

των πλοίων είναι ελληνικής προέλευσης. 

 

 

Fig. 4.7 Τύποι πλοίων στον εξωτερικό λιμένα 

 

 

 

Fig. 4.8 Σημαίες πλοίων στον εξωτερικό λιμένα 
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Πύλη Ε1: 

Η απεικόνιση 4.9 παρουσιάζει τα σημεία στα οποία εντοπίστηκαν πλοία στην Πύλη 

Ε1, ενώ στην απεικόνιση 4.10 βρίσκεται το screenshot από την εκτέλεση του query 

που είναι απαραίτητο για τον εντοπισμό των πλοίων, καθώς και τα αποτελέσματα 

του query αυτού. Στο Παράρτημα Β.5 παρατίθεται η εντολή που εκτελέστηκε για 

να εντοπιστούν τα πλοία που εισήλθαν στην Πύλη Ε1. 

 

 

Fig. 4.9  Τα πλοία που βρέθηκαν στην Πύλη Ε1 απεικονισμένα στο QGIS 

 

Fig. 4.10 Screenshot από το query που εκτελέστηκε στην PostgreSQL για τον εντοπισμό 

πλοίων στην Πύλη Ε1 και τα αποτελέσματα αυτού  
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Τα συμπεράσματα που προκύπτουν για τα πλοία που εντοπίστηκαν στην Πύλη 

Ε1 αναπαρίστανται στα Fig. 4.11 και Fig. 4.12, τα οποία παρουσιάζουν τα γραφή-

ματα που περιέχουν πληροφορίες για τον τύπο των πλοίων και τη σημαία προέλευ-

σης τους αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των πλοίων εντός της Πύλης Ε1 είναι τύπου 

επιβατηγών, ενώ ακολουθούν τα δεξαμενόπλοια και τα ρυμουλκά πλοία. Παράλ-

ληλα, η πλειοψηφία των πλοίων που εντοπίστηκαν στην πύλη Ε1 είναι ελληνικής 

σημαίας, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 4% είναι πλοία με κυπριακή 

σημαία. 

 

Fig. 4.11 Τύποι πλοίων στην Πύλη Ε1 

 

 Fig. 4.12 Σημαίες πλοίων στην Πύλη Ε1 
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Πύλη Ε2: 

Τα πλοία που εντοπίστηκαν στην Πύλη Ε2 απεικονίζονται στο Fig. 4.13, ενώ στην 

απεικόνιση 4.14 παρουσιάζεται το screenshot για το query που εκτελέστηκε, ώστε 

να εντοπιστούν τα σημεία των πλοίων που εισήλθαν στην πύλη αυτή, καθώς και τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την εκτέλεσή του. Στο Παράρτημα Β.6 παρατί-

θεται το query για τον εντοπισμό των πλοίων στην Πύλη Ε2. 

 

Fig. 4.13 Τα πλοία που βρέθηκαν στην Πύλη Ε2 απεικονισμένα στο QGIS 

 

Fig. 4.14  Screenshot από το query που εκτελέστηκε στην PostgreSQL για τον εντοπισμό 

πλοίων στην Πύλη Ε2 και τα αποτελέσματα αυτού 
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Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τα πλοία εντός της Πύλης Ε2, 

έπεται η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα πλοία αυτά. Στο γράφημα 4.15 

απεικονίζονται οι τύποι των πλοίων που εντοπίστηκαν στην Ε2 και στο γράφημα 

4.16 παρουσιάζονται οι χώρες προέλευσης των πλοίων αυτών. Η πιο δημοφιλής 

κατηγορία πλοίων στην πύλη αυτή είναι τα επιβατηγά πλοία, ενώ τα περισσότερα 

πλοία είναι ελληνικής σημαίας. 

 

   

Fig. 4.15  Τύποι πλοίων στην Πύλη Ε2 
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Fig. 4.16 Σημαίες πλοίων στην πύλη Ε2  

Εσωτερικός λιμένας: 

Στον εσωτερικό λιμένα του λιμανιού του Πειραιά βρίσκονται τα πλοία τα οποία 

απεικονίζονται στο Fig. 4.17, ενώ στο Fig. 4.18 βρίσκεται το query που εκτελέ-

στηκε για τον εντοπισμό των πλοίων αυτών και τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την εκτέλεση αυτού. Στο Παράρτημα Β.7 παρατίθεται το query για τον εντοπι-

σμό των πλοίων στον εσωτερικό λιμένα. 
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Fig. 4.17  Τα πλοία που βρέθηκαν στον εσωτερικό λιμένα απεικονισμένα στο 

QGIS 

 

 

Fig. 4.18  Screenshot από το query που εκτελέστηκε στην PostgreSQL για τον εντοπισμό 

πλοίων στον εσωτερικό λιμένα και τα αποτελέσματα αυτού 

Κάποια στατιστικά συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τα παραπάνω 

αποτελέσματα, παρουσιάζονται στα γραφήματα 4.19 και 4.20, όπου παρουσιάζο-

νται οι τύποι των πλοίων και οι σημαίες προέλευσης στον εσωτερικό λιμένα. Η 

πλειοψηφία των πλοίων στη μαρίνα αυτή είναι τύπου επιβατηγά και σημαίας ελλη-

νικής. 
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Fig. 4.19  Τύποι πλοίων στον εσωτερικό λιμένα 

Fig. 4.20 Σημαίες πλοίων στον εσωτερικό λιμένα 
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Πύλη Ε9: 

Στην Πύλη Ε9 βρίσκονται τα πλοία που απεικονίζονται στο Fig. 4.21, ενώ στο Fig. 

4.22 βρίσκεται το screenshot από το query που εκτελέστηκε μαζί με τα αποτελέ-

σματα που προέκυψαν από αυτό. Στο Παράρτημα Β.8 παρατίθεται το query για τον 

εντοπισμό των πλοίων στην Πύλη Ε9. 

 

 

Fig. 4.21  Τα πλοία που βρέθηκαν στην Πύλη Ε9 απεικονισμένα στο QGIS 

 

Fig. 4.22  Screenshot από το query που εκτελέστηκε στην PostgreSQL για τον εντοπισμό 

πλοίων στην Πύλη Ε9 και τα αποτελέσματα αυτού 
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Τα συμπεράσματα που προκύπτουν αναφορικά με τα πλοία στην Πύλη Ε9 πα-

ρουσιάζονται στην απεικόνιση 4.23 και 4.24, όπου παρουσιάζονται οι τύποι και οι 

σημαίες των πλοίων αυτών. Τα περισσότερα πλοία είναι επιβατηγά με σημαία ελ-

ληνική. 

 

 

Fig. 4.23 Τύποι πλοίων στην Πύλη Ε9 
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Fig. 4.24 Σημαίες πλοίων στην Πύλη Ε9 

 

Πύλη Ε11:     

Τα σημεία των πλοίων που εισήλθαν στην πύλη Ε11 απεικονίζονται στο Fig. 4.25, 

ενώ το Fig. 4.26 δείχνει το screenshot από το query που εκτελέστηκε για τον εντο-

πισμό των πλοίων και τα αποτελέσματα αυτού. Στο Παράρτημα Β.9 παρατίθεται το 

query για τον εντοπισμό των πλοίων στην Πύλη Ε11. 
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Fig. 4.25  Τα πλοία που βρέθηκαν στην Πύλη Ε11 απεικονισμένα στο QGIS 

 

Fig. 4.26  Screenshot από το query που εκτελέστηκε στην PostgreSQL για τον εντοπισμό 

πλοίων στην Πύλη Ε11 και τα αποτελέσματα αυτού 

Τα γραφήματα 4.27 και 4.28 απεικονίζουν τον τύπο και τη σημαία αντίστοιχα 

που έχουν τα πλοία που εισήλθαν στην Πύλη Ε11. Προκύπτει λοιπόν πως η πλειο-

ψηφία των πλοίων είναι επιβατηγά και ακολουθούν τύποι πλοίων όπως ρυμουλκά 

και δεξαμενόπλοια. Όσον αφορά τη σημαία προέλευσης, τα  περισσότερα είναι ελ-

ληνικής σημαίας με λίγες εξαιρέσεις, όπου παρατηρούνται σημαίες προέλευσης ό-

πως Μπαχάμες, Μάλτα, Κύπρος κ.ά.. 
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Fig. 4.27  Τύποι πλοίων στην Πύλη Ε11 

Fig. 4.28 Σημαίες πλοίων στην Πύλη Ε11 

 



Μεταπτυχιακή Διατριβή Ιωάννα Μουταφίδη         

 

Vessel AIS database enrichment and port traffic statistics  47 

 

Πύλη Ε12:     

Η απεικόνιση 4.29 δείχνει τα πλοία που εισήλθαν στην Πύλη Ε12, ενώ το Fig. 

4.30 δείχνει το screenshot από το query που εκτελέστηκε για τον εντοπισμό των 

σημείων που παριστάνουν τα σήματα των πλοίων, συνοδευόμενα από τα 

αποτελέσματα του query αυτού. Παράλληλα, στο Παράρτημα Β.10 καταγράφεται 

το query που εκτελέστηκε για τον εντοπισμό των πλοίων στην Πύλη Ε12. 

 

Fig. 4.29  Τα πλοία που βρέθηκαν στην Πύλη Ε12 απεικονισμένα στο QGIS 
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Fig. 4.30   Screenshot από το query που εκτελέστηκε στην PostgreSQL για τον 

εντοπισμό πλοίων στην Πύλη Ε12 και τα αποτελέσματα αυτού 

 

Βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων προκύπτουν τα στατιστικά στοιχεία που 

απεικονίζονται στα Fig. 4.31 και Fig. 4.32, τα οποία παρουσιάζουν τον τύπο και τη 

σημαία των πλοίων εντός της Πύλης Ε12 αντίστοιχα. Τα περισσότερα πλοία που 

παρατηρούνται είναι τύπου επιβατηγά και έχουν ελληνική σημαία. 

 

 

Fig. 4.31  Τύποι πλοίων στην Πύλη Ε12 
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Fig. 4.32  Σημαίες πλοίων στην Πύλη Ε12 

Αποβάθρα κρουαζιερόπλοιων: 

Στην αποβάθρα των κρουαζιερόπλοιων βρίσκονται τα πλοία που απεικονίζονται 

στο Fig. 4.33, ενώ το screenshot που βρίσκεται στο Fig. 4.34 απεικονίζει το query 

που εκτελέστηκε για να εντοπιστούν τα πλοία αυτά, καθώς και τα αποτελέσματα 

από την εκτέλεσή του. Στο Παράρτημα Β.11 παρουσιάζεται το query που είναι α-

παραίτητο να εκτελεστεί για να βρεθούν τα πλοία που ανήκουν στη συγκεκριμένη 

μαρίνα. 
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Fig. 4.33 Τα πλοία που βρέθηκαν στην αποβάθρα κρουαζιερόπλοιων απεικονισμένα στο 

QGIS 

 

Fig. 4.34  Screenshot από το query που εκτελέστηκε στην PostgreSQL για τον εντοπισμό 

πλοίων στην αποβάθρα κρουαζιερόπλοιων και τα αποτελέσματα αυτού 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τα πλοία εντός της αποβάθρας 

κρουαζιερόπλοιων, μπορούν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα για τον τύπο και 

τη σημαία προέλευσης των πλοίων αυτών. Όπως παρατηρείται και στις απεικονί-

σεις 4.35 και 4.36, ο πιο δημοφιλής τύπος πλοίου είναι τα επιβατηγά, ακολουθού-

μενα από τα ρυμουλκά και στη συνέχεια από τα δεξαμενόπλοια, ενώ η πλειοψηφία 

των πλοίων έχουν σημαία προέλευσης την Ελλάδα. Άλλες σημαίες προέλευσης που 
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παρατηρούνται και έπονται της ελληνικής είναι οι Μπαχάμες, η Μάλτα, οι  Βερ-

μούδες, ο Παναμάς, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και 

η Κύπρος. 

 

  

Fig. 4.35  Τύποι πλοίων στην αποβάθρα κρουαζιερόπλοιων 

 

Fig. 4.36 Σημαίες πλοίων στην αποβάθρα κρουαζιερόπλοιων 
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Πασαλιμάνι: 

Όπως παρατηρείται στην απεικόνιση 4.37 βρίσκονται τα σημεία των πλοίων που 

εισήλθαν στο Πασαλιμάνι. Στο Fig. 4.38 παρουσιάζεται το screenshot από την ε-

κτέλεση του query στη βάση δεδομένων, το οποίο εντοπίζει τα σημεία αυτά και 

επιστρέφει επίσης τα αποτελέσματα που απεικονίζονται. Στο Παράρτημα Β.12 βρί-

σκεται το query που χρησιμοποιήθηκε για την ομαδοποίηση των πλοίων με βάση 

τη μαρίνα στην οποία βρίσκονται, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Πα-

σαλιμάνι. 

 

 

Fig. 4.37  Τα πλοία που βρέθηκαν στο Πασαλιμάνι απεικονισμένα στο QGIS 
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Fig. 4.38  Screenshot από το query που εκτελέστηκε στην PostgreSQL για τον 

εντοπισμό πλοίων στο Πασαλιμάνι και τα αποτελέσματα αυτού 

 

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν και από τα παραπάνω αποτελέσματα. 

Πιο συγκεκριμένα, και όπως παρατηρείται στα Fig. 4.39 και Fig. 4.40, οι τύποι 

πλοίων που είναι πιο δημοφιλείς στη μαρίνα αυτή είναι τα ιστιοπλοϊκά και τα 

σκάφη αναψυχής, ενώ οι σημαίες προέλευσης των πλοίων παρουσιάζουν μεγάλη 

ποικιλία, με τη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου να επικρατεί στον αριθμό. Ακο-

λουθούν διάφορες χώρες από τις οποίες προέρχονται τα πλοία όπως η Μάλτα, η 

Αμερική και η πολιτεία του Κεντάκι. 

 

 

Fig. 4.39  Τύποι πλοίων στο Πασαλιμάνι 
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Fig. 4.40 Σημαίες πλοίων στο Πασαλιμάνι  

4.4 Κατηγοριοποίηση βάσει χρόνου 

Η κατηγοριοποίηση με βάση τον χρόνο αφορά τη χρονική εγγύτητα των ταξιδιών 

των πλοίων. Μπορεί να επιτευχθεί με την ομαδοποίηση των τροχιών των πλοίων 

ανά ημέρα, ανά εβδομάδα και ανά μήνα. 

Ένα σενάριο το οποίο θα αναπτυχθεί και θα αναλυθεί στο σημείο αυτό είναι ο 

αριθμός των πλοίων που εισήλθαν στο λιμάνι του Πειραιά την πρώτη εβδομάδα 

κάθε μήνα. Οι εντολές που χρησιμοποιήθηκαν για την εύρεση του αριθμού των 

πλοίων παρατίθενται στο παράρτημα Β.13. Στην απεικόνιση 4.41 παρουσιάζεται ο 

αριθμός των διαφορετικών πλοίων που εισήλθαν την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα 

στο λιμάνι του Πειραιά. Όπως απεικονίζεται στο γράφημα αυτό, ο μεγαλύτερος α-

ριθμός διαφορετικών πλοίων παρατηρείται την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ενώ 

ακολουθούν ο Αύγουστος, ο Ιούλιος και τέλος ο Μάιος.  
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Fig. 4.41 Αριθμός διαφορετικών πλοίων που εισήλθαν στο λιμάνι του Πειραιά την πρώτη 

εβδομάδα κάθε μήνα   

Στο επόμενο σενάριο, που σχετίζεται και αυτό με τον χρόνο, υπολογίζονται και 

καταμετρούνται τα πλοία που βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά για κάθε μέρα 

του μήνα Μαΐου. Τα queries που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του σεναρίου 

αυτού βρίσκονται στο Παράρτημα Β.14. Η απεικόνιση 4.42 παρουσιάζει το διά-

γραμμα με την κάθε μέρα του Μαΐου και τον αριθμό των πλοίων που αντιστοιχεί 

σε αυτήν. Παρατηρείται πως στις 23/05 ο αριθμός των πλοίων που εισήλθαν ήταν 

ο μεγαλύτερος για ολόκληρο τον μήνα, ενώ ακολουθούν ημερομηνίες 05/05 και 

24/05, όπου ο αριθμός των εισερχόμενων στο λιμάνι πλοίων είναι αυξημένος. Στις 

08/05 ο αριθμός των πλοίων που εισήλθαν στο λιμάνι του Πειραιά είναι ο μικρότε-

ρος για τον μήνα αυτό. 
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Fig. 4.42 Αριθμός πλοίων που εισήλθαν στο λιμάνι του Πειραιά ανά ημέρα για τον μήνα Μάιο  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Συμπεράσματα     

 

5.1 Εισαγωγή     

Ο τεράστιος όγκος των δεδομένων που προκύπτουν από τα AIS μηνύματα, τα οποία 

εκπέμπονται καθημερινά, δημιουργεί την ανάγκη για επεξεργασία και ανάλυση των 

δεδομένων αυτών με σκοπό τη χρήση τους ως προς όφελος πολλών εμπλεκόμενων 

τομέων. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει με κατανοητό τρόπο τα  

δεδομένα από τα AIS μηνύματα, καθώς και να αφηγηθεί μία ιστορία σχετική με την 

κίνηση των πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά, συνοδευόμενη από οπτικό υλικό. 

5.2 Συμπεράσματα     

Τα δεδομένα που προκύπτουν από τα AIS συστήματα απασχολούν πολλούς κλά-

δους όπως αυτούς της Ναυτιλίας, της Περιβαλλοντολογίας, της Οικονομίας και της 

Πληροφορικής και όπως φαίνεται θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο προσκήνιο του-

λάχιστον, στο προβλέψιμο μέλλον. Αυτό συμβαίνει, διότι πρόκειται για πραγματικά 

δεδομένα που εκπέμπουν τα ίδια τα πλοία και μέσω αυτών δίνεται η δυνατότητα 

για βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας κατά τον πλου, η δυνατότητα ασφαλέστερης 

και αποτελεσματικότερης ναυτιλίας, η αναγνώριση των στόχων, η άμεση επικοινω-

νία μεταξύ των πλοίων καθώς επίσης και η παροχή επιπρόσθετης πληροφορίας για 

τη σωστή εκτίμηση του ναυτιλιακού περιβάλλοντος [7].   

Αρχικά, και αφού έχει παρουσιαστεί το θέμα που πραγματεύεται η εργασία αυτή, 

στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μία αναφορά στις σχετικές εργασίες που υπάρχουν γύρω 

από το θέμα αυτό. Στη συνέχεια, καθορίζεται αυστηρά ο στόχος της εργασίας κα-

θώς και τα κίνητρα για την εκπόνησή της. Τέλος, παρουσιάζεται η δομή της εργα-

σίας και πως αυτή χωρίζεται και αναλύεται σε κεφάλαια. 

Στο Κεφάλαιο 2 αναλύεται το υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για την υλοποί-

ηση της διπλωματικής αυτής διατριβής. Γίνεται λόγος για τις τροχιές κινούμενων 

αντικειμένων, το σύστημα AIS, την PostgreSQL, το PostGIS καθώς επίσης και για 

το QGIS. 

Το Κεφάλαιο 3 παρουσιάζει τις τεχνικές σχεδιασμού της βάσης δεδομένων. Αρ-

χικά, γίνεται μία εισαγωγή, ενώ στη συνέχεια αναλύονται τα στάδια του εννοιολο-

γικού, του λογικού και του φυσικού σχεδιασμού της βάσης δεδομένων. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται μία ιστορία αφήγησης σχετικά με την 

κίνηση των πλοίων εντός του λιμένα του Πειραιά. Τα δεδομένα κατηγοριοποιού-

νται βάσει στατικών και γεωγραφικών πληροφοριών καθώς επίσης και βάσει του 

χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο και μέσω της ανάλυσης των σεναρίων για την ιστορία 
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αφήγησης, εξάγονται διάφορα συμπεράσματα και παρατίθενται στατιστικά στοι-

χεία για τα πλοία μέσα στο λιμάνι του Πειραιά.  

Ως κριτήριο αποτίμησης του αποτελέσματος της παρούσας διπλωματικής δια-

τριβής θα μπορούσε να τεθεί αρχικά η συμφωνία με τις απαιτήσεις που έχουν κα-

ταγραφεί παραπάνω. Αν το τελικό αποτέλεσμα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαι-

τήσεις που το χαρακτηρίζουν, τότε θα έχει επιτευχθεί ένας σημαντικός στόχος. 

Ένας άλλος δείκτης που θα χαρακτήριζε την εργασία αυτή επιτυχή, είναι σίγουρα 

η τελική μορφή της εργασίας να περιέχει περισσότερες πληροφορίες από τα αρχικά 

δεδομένα. Εκ των πραγμάτων ο σκοπός της εργασίας είναι ο εμπλουτισμός της υ-

πάρχουσα ΒΔ. Αυτό συνεπάγεται αυτόματα πως η τελική μορφή της ΒΔ θα είναι 

πιο πολύπλοκη και εμπλουτισμένη με νέα δεδομένα και παραμέτρους. Επιπρό-

σθετα, η αφήγηση της ιστορίας σχετικά με τα στατιστικά κίνησης στο λιμάνι του 

Πειραιά, καθιστά την εργασία αυτή πιο περίπλοκη και δελεαστική. 

 

 

5.3 Προτάσεις  

Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής διατριβής, μπορούν να ανα-

φερθούν κάποιες προτάσεις για μελλοντική ενασχόληση και έρευνα σχετικά με το  

συγκεκριμένο θέμα. 

Μία νέα προοπτική θα μπορούσε να είναι η αύξηση του όγκου των δεδομένων 

προς επεξεργασία σε δεδομένα διάρκειας ενός χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο, μέσω 

της διαχείρισης μεγαλύτερου όγκου δεδομένων, τα αποτελέσματα ενδέχεται να εί-

ναι διαφορετικά. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να γίνει σύγκριση μεταξύ των καλο-

καιρινών και των χειμερινών μηνών σχετικά με την εποχική κινητικότητα των 

πλοίων ή τη μειωμένη κίνηση των πλοίων κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Μία άλλη εναλλακτική είναι η ενασχόληση με τις τροχιές των πλοίων και τα 

δρομολόγια αυτών. Θα μπορούσε να γίνει σύγκριση μεταξύ τροχιών και στη συνέ-

χεια ομαδοποίηση ομοειδών τροχιών ως προς τη χωρική εγγύτητά τους ή τη διάρ-

κειά τους καθώς και σύγκριση του εκτιμώμενου χρόνου άφιξης στο λιμάνι με τον 

πραγματικό χρόνο άφιξης. 

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η ανάλυση τροχιών των πλοίων και η ανα-

γνώριση αυτών που εισέρχονται σε προστατευόμενες περιοχές σύμφωνα με το δί-

κτυο Natura 2000. Θα μπορούσε να γίνει αναγνώριση του πλοίου που εισέρχεται 

καθώς ακόμα και του χρόνου, κατά τον οποίο συνέβη η παραβίαση της προστατευ-

όμενης περιοχής. 
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Παράρτημα Α Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 

Α.1 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων στην PostgreSQL 

CREATE DATABASE db_ais 

WITH OWNER = postgres 

ENCODING = 'UTF8' 

TABLESPACE = pg_default 

A.2 Δημιουργία πίνακα ais_data 

CREATE TABLE public.ais_data 

( 

  id integer NOT NULL DEFAULT nextval('ais_data_id_seq'::regclass), 

  timestamp double precision, 

  type integer, 

  mmsi integer, 

  status integer, 

  lon double precision, 

  lat double precision, 

  heading integer, 

  turn double precision, 

  speed double precision, 

  course double precision); 

Α.3 Γέμισμα πίνακα ais_data με δεδομένα από csv αρχεία 

COPY ais_data (timestamp, type, mmsi, status, lon, lat, heading, turn, 

speed, course) 

FROM ‘PATH’ WITH CSV HEADER DELIMITER ‘;’; 

Α.4 Δημιουργία χωρικών ευρετηρίων (indexes) στον πίνακα 

ais_data 

CREATE INDEX ais_data_index ON ais_data(mmsi, lon, lat, timestamp); 
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A.5 Δημιουργία πίνακα points 

CREATE TABLE AS SELECT id, mmsi, lon, lat, timestamp FROM ais_data; 

Α.6 Δημιουργία στήλης geom στον πίνακα points 

ALTER TABLE points ADD COLUMN geom geometry(POINT,4326); 

 

UPDATE POINTS SET geom=ST_SetSRID(ST_MakePoint(lon,lat),4326); 

A.7 Δημιουργία index στον πίνακα points 

CREATE INDEX geom_index ON points USING GIST(geom); 

 

CREATE INDEX points_index ON points(mmsi); 

Α.8 Δημιουργία πίνακα routes 

CREATE TABLE AS SELECT mmsi, ST_MakeLine(geom order by 

timestamp) as trajectory, date_trunc(‘day’,timestamp) 

FROM points 

GROUP BY mmsi, date_trunc(‘day’,timestamp); 

 

ALTER TABLE routes ADD COLUMN ID SERIAL NOT NULL; 

 

ALTER TABLE routes ADD PRIMARY KEY(id); 

A.9 Δημιουργία πίνακα ship_type με στατικά δεδομένα 

CREATE TABLE ship_type( 

imo char(7), 

mmsi integer, 

name char(20), 

flag char(2), 

type text); 
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COPY ship_type FROM ‘PATH’ WITH CSV HEADER DELIMITER ‘;’; 

Α.10 Δημιουργία index στον πίνακα ship_type 

CREATE INDEX ship_type_index ON ship_type(mmsi); 

Α.11 Δημιουργία πίνακα ship_info 

CREATE TABLE ship_info AS SELECT distinct points.mmsi, 

ship_type.name, ship_type.type, ship_type.flag 

FROM points LEFT OUTER JOIN ship_type ON points.mmsi = 

ship_type.mmsi; 

ALTER TABLE ship_info ADD PRIMARY KEY(mmsi); 

A.12 Δημιουργία index στον πίνακα ship_info 

CREATE INDEX ship_info_index ON ship_info(mmsi); 

A.13 Σύνδεση πινάκων μέσω της σχέσης πρωτεύοντος-ξένου 

κλειδιού 

ALTER TABLE ais_data ADD FOREIGN KEY(mmsi) REFERENCES 

ship_info(mmsi);  

ALTER TABLE points ADD FOREIGN KEY(mmsi) REFERENCES 

ship_info(mmsi);  

ALTER TABLE routes ADD FOREIGN KEY(mmsi) REFERENCES 

ship_info(mmsi);  

A.14 Δημιουργία του πίνακα in_port     

SELECT * 

FROM points 
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WHERE 

ST_DWITHIN(geom::geography,Geography(ST_MakePoint(23.63708,37.9

4745)),2000); 

Α.15 Σύνδεση του πίνακα in_port με τον πίνακα ship_info     

ALTER TABLE in_port ADD FOREIGN KEY(mmsi) REFERENCES 

ship_info(mmsi); 

A.16 Δημιουργία index στον πίνακα in_port     

CREATE INDEX index_of_geom ON in_port USING GIST(geom);    
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Παράρτημα Β Επεξεργασία και Ανάλυση 

δεδομένων 

Β.1 Σενάριο που αφορά τον αριθμό των πλοίων στο λιμάνι του 

Πειραιά ανά τύπο πλοίου     

SELECT DISTINCT(in_port.mmsi) 

FROM in_port, ship_info 

WHERE in_port.mmsi = ship_info.mmsi AND ship_info.type=’Other’; 

 

SELECT DISTINCT(in_port.mmsi) 

FROM in_port, ship_info 

WHERE in_port.mmsi = ship_info.mmsi AND ship_info.type=’Sailing Ves-

sel’; 

 

SELECT DISTINCT(in_port.mmsi) 

FROM in_port, ship_info 

WHERE in_port.mmsi = ship_info.mmsi AND ship_info.type=’Pleasure 

Craft’; 

 

SELECT DISTINCT(in_port.mmsi) 

FROM in_port, ship_info 

WHERE in_port.mmsi = ship_info.mmsi AND ship_info.type LIKE ’% 

Tanker’; 

 

SELECT DISTINCT(in_port.mmsi) 

FROM in_port, ship_info 

WHERE in_port.mmsi = ship_info.mmsi AND ship_info.type=’Passengers 

Ship’ OR ship_info.type=’Ro-Ro/Passenger Ship’ ; 

 

SELECT DISTINCT(in_port.mmsi) 

FROM in_port, ship_info 

WHERE in_port.mmsi = ship_info.mmsi AND ship_info.type=’Yacht’; 

Β.2 Σενάριο που αφορά τον αριθμό των πλοίων στο λιμάνι του 

Πειραιά ανά σημαία προέλευσης 

SELECT DISTINCT ON(in_port.mmsi) in_port.mmsi,ship_info.flag 

FROM in_port, ship_info 
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WHERE in_port.mmsi = ship_info.mmsi AND ship_info.flag=’GR’; 

 

Αντίστοιχα queries δημιοργούνται και εκτελούνται για τις υπόλοιπες σημαίες προ-

έλευσης (UK, MT, KY, BS, US, FR, IT, PA, NL). 

Β.3 Σενάριο που αφορά τον αριθμό των πλοίων που εισήλθαν 

στο λιμάνι του Πειραιά για τον κάθε μήνα 

SELECT COUNT(DISTINCT(mmsi)) 

FROM in_port 

WHERE EXTRACT(month from timestamp) = 5; 

 

 

SELECT COUNT(DISTINCT(mmsi)) 

FROM in_port 

WHERE EXTRACT(month from timestamp) = 6; 

 

SELECT COUNT(DISTINCT(mmsi)) 

FROM in_port 

WHERE EXTRACT(month from timestamp) = 7; 

 

SELECT COUNT(DISTINCT(mmsi)) 

FROM in_port 

WHERE EXTRACT(month from timestamp) = 8; 

Β.4 Query για τον εντοπισμό των πλοίων που βρέθηκαν στον 

εξωτερικό λιμένα 

SELECT DISTINCT ON(in_port.mmsi) in_port.mmsi, ship_info.name, 

ship_info.type, ship_info.flag 

FROM in_port, ship_info 

WHERE ship_info.mmsi = in_port.mmsi AND 

ST_Contains(port_polygons.geom,in_port.geom) AND port_polygons.poly-

gons=’ekswterikos_limenas’; 
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Β.5 Query για τον εντοπισμό των πλοίων που βρέθηκαν στην 

Πύλη Ε1 

SELECT DISTINCT ON(in_port.mmsi) in_port.mmsi, ship_info.name, 

ship_info.type, ship_info.flag 

FROM in_port, ship_info 

WHERE ship_info.mmsi = in_port.mmsi AND 

ST_Contains(port_polygons.geom,in_port.geom) AND port_polygons.poly-

gons=’Ε1’; 

Β.6 Query για τον εντοπισμό των πλοίων που βρέθηκαν στην 

Πύλη Ε2     

SELECT DISTINCT ON(in_port.mmsi) in_port.mmsi, ship_info.name, 

ship_info.type, ship_info.flag 

FROM in_port, ship_info 

WHERE ship_info.mmsi = in_port.mmsi AND 

ST_Contains(port_polygons.geom,in_port.geom) AND port_polygons.poly-

gons=’Ε2’; 

Β.7 Query για τον εντοπισμό των πλοίων που βρέθηκαν στον 

εσωτερικό λιμένα     

SELECT DISTINCT ON(in_port.mmsi) in_port.mmsi, ship_info.name, 

ship_info.type, ship_info.flag 

FROM in_port, ship_info 

WHERE ship_info.mmsi = in_port.mmsi AND 

ST_Contains(port_polygons.geom,in_port.geom) AND port_polygons.poly-

gons=’eswterikos_limenas’; 
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B.8 Query για τον εντοπισμό των πλοίων που βρέθηκαν στην 

Πύλη Ε9     

SELECT DISTINCT ON(in_port.mmsi) in_port.mmsi, ship_info.name, 

ship_info.type, ship_info.flag 

FROM in_port, ship_info 

WHERE ship_info.mmsi = in_port.mmsi AND 

ST_Contains(port_polygons.geom,in_port.geom) AND port_polygons.poly-

gons=’Ε9’; 

Β.9 Query για τον εντοπισμό των πλοίων που βρέθηκαν στην 

Πύλη Ε11 

SELECT DISTINCT ON(in_port.mmsi) in_port.mmsi, ship_info.name, 

ship_info.type, ship_info.flag 

FROM in_port, ship_info 

WHERE ship_info.mmsi = in_port.mmsi AND 

ST_Contains(port_polygons.geom,in_port.geom) AND port_polygons.poly-

gons=’Ε11’; 

Β.10 Query για τον εντοπισμό των πλοίων που βρέθηκαν στην 

Πύλη Ε12 

SELECT DISTINCT ON(in_port.mmsi) in_port.mmsi, ship_info.name, 

ship_info.type, ship_info.flag 

FROM in_port, ship_info 

WHERE ship_info.mmsi = in_port.mmsi AND 

ST_Contains(port_polygons.geom,in_port.geom) AND port_polygons.poly-

gons=’Ε12’; 
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Β.11 Query για τον εντοπισμό των πλοίων που βρέθηκαν στην 

αποβάθρα κρουαζιερόπλοιων 

SELECT DISTINCT ON(in_port.mmsi) in_port.mmsi, ship_info.name, 

ship_info.type, ship_info.flag 

FROM in_port, ship_info 

WHERE ship_info.mmsi = in_port.mmsi AND 

ST_Contains(port_polygons.geom,in_port.geom) AND port_polygons.poly-

gons=’Cruise_terminal’; 

Β.12 Query για τον εντοπισμό των πλοίων που βρέθηκαν στο 

πασαλιμάνι 

SELECT DISTINCT ON(in_port.mmsi) in_port.mmsi, ship_info.name, 

ship_info.type, ship_info.flag 

FROM in_port, ship_info 

WHERE ship_info.mmsi = in_port.mmsi AND 

ST_Contains(port_polygons.geom,in_port.geom) AND port_polygons.poly-

gons=’pasalimani’; 

 

Β.13 Σενάριο που αφορά τον αριθμό των πλοίων που εισήλθαν 

στο λιμάνι του Πειραιά για την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα     

Πρώτη εβδομάδα του Μαΐου:  

SELECT COUNT(DISTINCT(mmsi)) 

FROM in_port 

WHERE EXTRACT(week from timestamp) = 18; 

Πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου:  

SELECT COUNT(DISTINCT(mmsi)) 

FROM in_port 

WHERE EXTRACT(week from timestamp) = 23; 
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Πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου: 

SELECT COUNT(DISTINCT(mmsi)) 

FROM in_port 

WHERE EXTRACT(week from timestamp) = 27; 

 

 Πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου: 

 

SELECT COUNT(DISTINCT(mmsi)) 

FROM in_port 

WHERE EXTRACT(week from timestamp) = 32; 

Β.14 Σενάριο που αφορά τον αριθμό των πλοίων που εισήλθαν 

στο λιμάνι του Πειραιά για κάθε μέρα του μήνα Μαΐου 

Πρώτη ημέρα του Μαΐου 

SELECT COUNT (DISTINCT(mmsi)) 

FROM in_port 

WHERE EXTRACT (day from timestamp)=1 AND EXTRACT(month from 

timestamp) = 5;     

 

 

Δεύτερη ημέρα του Μαΐου 

SELECT COUNT (DISTINCT(mmsi)) 

FROM in_port 

WHERE EXTRACT (day from timestamp)=2 AND EXTRACT(month from 

timestamp) = 5;     

 

Αντίστοιχα διαμορφώνονται τα υπόλοιπα queries για τις επόμενες μέρες του Μα-

ΐου. Για την τρίτη ημέρα η συνθήκη γίνεται WHERE EXTRACT (day from 

timestamp) = 3 AND EXTRACT(month from timestamp) = 5, για την τέταρτη η-

μέρα WHERE EXTRACT (day from timestamp) = 4 AND EXTRACT(month from 

timestamp) = 5 κ.ο.κ.. 


