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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Από το ∆εκέµβριο του 2004 έγινε υποχρεωτικό για τα πλοία µε χωρητικότητα µεγαλύτερη από 
299GT (gross tonnage) να φέρουν ποµποδέκτες του συστήµατος AIS. Παράλληλα, µε τη 
ραγδαία ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας έγινε εφικτή η λήψη και η διανοµή µέσω του Internet 
των δεδοµένων ναυσιπλοΐας µε φθηνό και µαζικό τρόπο. Έτσι αναπτύχθηκαν συστήµατα 
συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών κινήσεων πλοίων από διάφορους φορείς, µε πιο 
γνωστή υλοποίηση αυτή του προγράµµατος ανοικτής κοινότητας Marine traffic.  

Η παρούσα διατριβή αποτελεί µια προσπάθεια να επεκτείνει τις δυνατότητες τέτοιων 
προσπαθειών µε συλλογή δεδοµένων είτε από διαφορετικές πηγές είτε προσθέτοντας 
δυνατότητες επεξεργασίας, που οι υπάρχουσες υλοποιήσεις, όπως το Marine traffic, δεν 
προσφέρουν. 

Στα πλαίσια της εργασίας αναπτύχθηκε λογισµικό ικανό να συλλέγει δεδοµένα από το 
Marine traffic και από άλλες πηγές, να τα επεξεργάζεται, να τα αποθηκεύει και να παράγει από 
αυτά οπτικοποιηµένη πληροφορία, σε µορφή της γεωγραφικής περιγραφικής γλώσσας KML. Το 
λογισµικό αυτό έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την προσέγγιση πλοίων σε συγκεκριµένα λιµάνια, 
να εντοπίζει τα πλοία που πλησιάζουν σε καθορισµένες περιοχές και να παρέχει πληροφορίες 
για πλοία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όπως π.χ. πορεία του πλοίου µέχρι τη στιγµή της 
παρατήρησης, στοιχεία και φωτογραφίες του πλοίου κ.α. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Since December 2004, it’s been mendatory for vessels of a tonnage exceeding 299GT (gross 
tonnage) to carry emitters of the AIS system. The widespread development of broadband made 
the massive Internet reception and dissemination of maritime data an inexpensive reality. 
Therefore, several vessel movement data collection and management systems have been 
developed by a number of organizations, the most notable of which being the Marine traffic 
open community program implementation. 

The dissertation at hand consists an effort towards the expansion of the potential of 
such endeavors, pertaining to data collection either from multiple sources or by enhancing the 
processing capabilities not currently provided by existing applications, namely the Marine traffic. 

Within this framework, it was made feasible to develop software capable of collecting 
Marine traffic or other source data, to process it, store it and thereafter extract visually depicted 
information, based on the KML geography description language. The software in question is 
capable of checking vessel approach patterns in specific seaports, locate vessel approaching 
desiquated areas and provide information on vessel-of-interest such as real-time bearing, 
vessel identity info, photographs, etc. 
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Κεφάλαιο 1ο - Εισαγωγή 

1.1 Περιγραφή της εργασίας 

Το αντικείµενο αυτής της διατριβής είναι η ανάπτυξη λογισµικού το οποίο µπορεί να 
συλλέγει δεδοµένα κινήσεων πλοίων από το σύστηµα AIS και από άλλες πηγές, τα 
επεξεργάζεται, έχει δυνατότητα αποθήκευσης για περαιτέρω επεξεργασία και εξαγωγή 
στατιστικών στοιχείων και συµπερασµάτων. Επίσης παράγει πληροφορία για την θέση των 
πλοίων την προσέγγιση τους σε περιοχές, καθώς επίσης και για µια σειρά από παραµέτρους 
που αφορούν τα στοιχεία του πλοίου, την προηγούµενη πορεία του κλπ. 

Το λογισµικό που αναπτύχτηκε, έχει την δυνατότητα οπτικοποίησης της παραγόµενης 
πληροφορίας, περιγράφοντάς την σε γλώσσα KML. Συνεργάζεται µε το Google Earth, καθώς 
και µε κάθε άλλο σύστηµα που µπορεί να απεικονίσει γεωγραφικά δεδοµένα σε KML. 

 

1.2 Κίνητρο για τη διεξαγωγή της εργασίας 

Η υποχρεωτική χρήση από έναν µεγάλο αριθµό πλοίων του συστήµατος AIS από τον ∆εκέµβριο 
του 2004, µαζί µε την παράλληλη αλµατώδη ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων, είτε µε 
επίγειες υποδοµές είτε µέσω των δικτύων 3

ης
 γενιάς (και τώρα 4

ης
) των εταιρειών κινητής 

τηλεφωνίας, έκανε εφικτή την δυνατότητα εύκολης διακίνησης και συλλογής γεωγραφικών 
στοιχείων που αφορούν στις κινήσεις των πλοίων.  

Η ανάµνηση µιας παλαιάς µεταµεσονύκτιας ταλαιπωρίας, στο λιµάνι της Πάρου, όπου 
αρκετοί επιβάτες περιµέναµε το πλοίο που θα µας επέστρεφε στον Πειραιά, χωρίς να έχουµε 
από κανέναν την πληροφόρηση, πόσο κοντά η µακριά είναι το πλοίο, δηµιούργησε την σκέψη 
για µια σχετική υπηρεσία και η παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού προγράµµατος έκανε 
εφικτή την υλοποίηση της. 

 

          

 

1.3 Στόχοι εργασίας 

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η επέκταση και ο συγκερασµός των δυνατοτήτων που 
δίνουν αρκετές υπάρχουσες υλοποιήσεις, όπως το Marine Traffic και το SafeSeaNet και η 
προσπάθεια για ένα πολυσυλλεκτικό σύστηµα που θα µπορεί να αποδίδει σε σχεδόν 
πραγµατικό χρόνο την κατάσταση στην θάλασσα, όσον αφορά την κίνηση των πλωτών µέσων. 
Ήδη το σύστηµα AIS επεκτείνεται µε νέες νοµοθεσίες, σε περισσότερα σκάφη. Ακόµα, στην  
παροχή δεδοµένων Ναυσιπλοΐας έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούνται και τα κινητά τηλέφωνα 
νέας γενιάς µε τις δυνατότητες γεωεντοπισµού που διαθέτουν και την συνεχόµενη διεύρυνση 
του δικτύου κάλυψης. Έτσι πλέον υπάρχει µια αυξανόµενη ποσότητα γεωγραφικών θαλάσσιων 
δεδοµένων που περιµένουν να τα εκµεταλλευτούµε. 
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1.4 ∆οµή εργασίας 

Η δοµή της εργασίας είναι η ακόλουθη: 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται το Σύστηµα A.I.S., αναφέρονται τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά του, ενώ παρουσιάζονται οι κυριότερες τεχνολογίες, εφαρµογές και 
περιορισµοί του. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το project του Marine Traffic, αναφέρονται παρόµοιες 
υπηρεσίες, και περιγράφονται Ναυτιλιακά θέµατα και θέµατα που αφορούν Γεωγραφική και 
Πληροφοριακή διαχείριση και απεικόνιση ∆εδοµένων Ναυσιπλοΐας  

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση και περιγραφή της υλοποίησης 
των εφαρµογών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια αυτής της εργασίας για την εκµετάλλευση και 
οπτικοποίηση Γεωγραφικών ∆εδοµένων Ναυσιπλοΐας και ειδικότερα της εφαρµογής για την 
Επιτήρηση Πλοίων και Περιοχών. 

Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της εργασίας αυτής 
και προτείνονται µελλοντικές επεκτάσεις της. 
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Κεφάλαιο 2ο – A.I.S. 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται το σύστηµα A.I.S. και τα κυριότερα χαρακτηριστικά του και 
περιγράφονται οι βασικές τεχνολογίες και εφαρµογές του. 

2.1 Εισαγωγή 

Ένα από τα πλέον δηµοφιλή θέµατα τον τελευταίο καιρό στο χώρο του ∆ιαδικτύου και της 
πληροφορικής είναι η ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο. Πολλές εφαρµογές έχουν 
υλοποιηθεί για την ανταλλαγή και την επεξεργασία δεδοµένων πραγµατικού χρόνου οι οποίες 
βρίσκουν µεγάλη απήχηση. 

 Ένας από τους τοµείς ο οποίος δεν θα µπορούσε να µείνει ανέπαφος από την ραγδαία 
αύξηση της τεχνολογίας είναι φυσικά και η ναυσιπλοΐα. Ανέκαθεν ήταν ζωτικής σηµασίας η 
δυνατότητα παρακολούθησης τόσο των παράκτιων περιοχών όσο και των ανοιχτών θαλασσών 
για διάφορους λόγους όπως µεταξύ άλλων, η ασφάλεια των πλοίων, ο εντοπισµός τους, ο 
έλεγχος της θαλάσσιας κυκλοφορίας και η αποφυγή συγκρούσεων.    

 

 
Εικόνα 1 - Σύστηµα AIS  

 

Σήµερα από τα βασικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά από πλοία άνω 
των 299 κόρων, αλλά και προαιρετικά από οποιοδήποτε πλεούµενο είναι το Σύστηµα 
Αυτόµατης Ταυτοποίησης ( Automatic Identification System A.I.S.)  

Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή του συστήµατος, δίνονται διάφοροι σχετικοί ορισµοί, 
παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του και οι κυριότερες εφαρµογές του, καθώς και οι 
σηµαντικότερες τεχνολογίες που το υποστηρίζουν. 

 

2.2 Το σύστηµα A.I.S. 

Το Σύστηµα Αυτόµατης Ταυτοποίησης (Automatic Identification System) ή αλλιώς γνωστό ως 
A.I.S. είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης ακτογραµµών µικρής εµβέλειας το οποίο 
χρησιµοποιείται για την αναγνώριση και τον εντοπισµό πλοίων µε την βοήθεια της ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδοµένων. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται περιλαµβάνουν την αναγνώριση 
του εκάστοτε σκάφους, ακριβή θέση, πορεία και ταχύτητα και µπορούν να εµφανίζονται είτε σε 
οθόνες είτε σε ένα ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστηµα το οποίο περιλαµβάνει ναυτικούς 
χάρτες γνωστό και ως ECDIS.  
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Εικόνα 2 - Ηλεκτρονικό σύστηµα ECDIS 

Το σύστηµα AIS σχεδιάστηκε αρχικά για να βοηθήσει την αποφυγή συγκρούσεων πλοίων, 
καθώς και να υποστηρίξει τις λιµενικές αρχές στην επίτευξη του καλύτερου έλεγχου της 
θαλάσσιας κυκλοφορίας. Οι ποµποί AIS που είναι εγκατεστηµένοι στα πλοία περιλαµβάνουν 
έναν δέκτη εντοπισµού θέσης GPS (Global Positioning System) που υπολογίζει τις 
συντεταγµένες της θέσης του πλοίου, την ταχύτητά του και την πορεία του. Περιλαµβάνει επίσης 
έναν ποµπό VHF, ο οποίος µεταδίδει περιοδικά τις πληροφορίες αυτές σε δυο κανάλια VHF 
(συχνότητες 161,975 MHz και 162,025 MHz - παλιά VHF κανάλια 87 & 88). Άλλα πλοία η 
σταθµοί βάσης µπορούν να λάβουν τις πληροφορίες αυτές χρησιµοποιώντας έναν δέκτη AIS. 
Στη συνέχεια, µε χρήση ειδικού λογισµικού που επεξεργάζεται τα δεδοµένα, τα πλοία 
εµφανίζονται στις οθόνες συστηµάτων πλοήγησης ή σε υπολογιστή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από 
τον ∆εκέµβριο του 2004, ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ναυτιλίας (ΙΜΟ), απαιτεί από όλα τα σκάφη 
άνω των 299GT (gross register tonnage) να φέρουν συσκευή τύπου Α AIS η οποία µεταδίδει 
περιοδικά τη θέση τους, την ταχύτητα και την πορεία τους καθώς και ορισµένες στατικές 
πληροφορίες, όπως το όνοµα του σκάφους, τις διαστάσεις και λεπτοµέρειες σχετικές µε το 
τρέχον ταξίδι. Ο κανονισµός αυτός ήταν ο πρώτος που αφορούσε την χρήση του συστήµατος 
αυτού και βρήκε εφαρµογή σε πάνω από 100.000 σκάφη ανά τον κόσµο. 

 

Εικόνα 3 - Ποµποδέκτης AIS τύπου Α 
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Από το 2006, το σύστηµα AIS εξελίσσεται διαρκώς για να µπορεί να καλύπτει µεγαλύτερο 
εύρος εφαρµογών οι οποίες να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από µεγάλα πλοία µέχρι και 
µικρά ψαράδικα και σωστικές λέµβους. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκαν και οι προδιαγραφές για 
την συσκευή AIS τύπου Β µε σκοπό την κατασκευή µιας πιο απλής και µικρότερου κόστους 
συσκευής. Η εταιρία SRT Marine Technology του Ηνωµένου Βασιλείου κατασκεύασε και 
παρουσίασε το 2006 την πρώτη συσκευή AIS τύπου Β της οποίας το κόστος ήταν σηµαντικά 
χαµηλότερο από τις υπάρχουσες µέχρι τότε συσκευές. Το γεγονός αυτό οδήγησε πολλές χώρες 
όπως η Σιγκαπούρη, η Κίνα και η Τουρκία να εκδώσουν νέους κανονισµούς σχετικά µε την 
χρήση του AIS σε εµπορικά σκάφη διαφόρων µεγεθών και συνεπώς η χρήση του συστήµατος 
αυξήθηκε εκθετικά. 

 

 

Εικόνα  4- Ποµποδέκτης AIS τύπου Β 

 

 Το 2010 τα περισσότερα εµπορικά σκάφη τα οποία έπλεαν σε ευρωπαϊκά ύδατα ήταν 
εξοπλισµένα µε συσκευές τύπου Α ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει για όλα τα ευρωπαϊκά 
σκάφη άνω των 16 µέτρων µέχρι τον Μάιο του 2014 κανονισµό σύµφωνα µε τον οποίο θα 
πρέπει να έχουν εξοπλιστεί µε συσκευές τύπου Α. Υπολογίζεται ότι από το 2012 περίπου 
250.000 σκάφη έχουν εγκαταστήσει το σύστηµα AIS ενώ περίπου 1.000.000 σκάφη θα 
υποχρεούνται να το εγκαταστήσουν στα επόµενα χρόνια. (πηγή: http://en.wikipedia.org/ )  

 

2.3 Εµβέλεια του συστήµατος A.I.S. 

Τυπικά, τα σκάφη µε δέκτη AIS µε µια εξωτερική κεραία που τοποθετείται 15 µέτρα πάνω από 
το επίπεδο της θάλασσας, θα λάβουν τις πληροφορίες AIS, εντός µιας ακτίνας 15-20 ναυτικών 
µιλίων. Οι σταθµοί βάσης που εγκαθίστανται σε µεγαλύτερο υψόµετρο, µπορούν να επεκτείνουν 
την εµβέλεια µέχρι 40-60 ν.µ., ακόµη και πίσω απο αποµακρυσµένα βουνά. Η εµβέλεια 
εξαρτάται από το ύψος της κεραίας, τα εµπόδια γύρω από την κεραία και τις καιρικές συνθήκες. 
Ο σηµαντικότερος παράγοντας είναι βέβαια το υψόµετρο. Οι σταθµοί βάσης µας καλύπτουν 
πλήρως µια ακτίνα 40 µιλίων και περιοδικά λαµβάνουν πληροφορίες από πλοία που βρίσκονται 
µέχρι και 100 µίλια µακριά.  

 

Κάθε σταθµός βάσης είναι εξοπλισµένος µε έναν δέκτη AIS, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή 
και µια σύνδεση στο Internet. Ο δέκτης AIS λαµβάνει δεδοµένα, τα οποία υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από ένα απλό λογισµικό στον υπολογιστή και στη συνέχεια αποστέλλονται σε µια 
κεντρική βάση δεδοµένων µέσω ενός "web service".  

Αυτό το λογισµικό είναι ελεύθερο για όσους ενδιαφέρονται, µε άδεια χρήσης GNU.Τα 
δεδοµένα που λαµβάνονται από τον δέκτη AIS είναι κωδικοποιηµένα σε µηνύµατα NMEA (6-bit 
απλό κείµενο). 

 Ένα παράδειγµα ενός τέτοιου αρχείου είναι : 

 !AIVDM,1,1,,B,1INS<8@P001cnWFEdSmh00bT0000,0*38  
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Τα µηνύµατα AIS περιλαµβάνουν τους παρακάτω βασικούς τύπους πληροφορίας:  
 

1. ∆υναµική πληροφορία, όπως η θέση του πλοίου, η ταχύτητα, η πορεία, και η ταχύτητα 
στροφής. 

2. Στατική πληροφορία, όπως το όνοµα του πλοίου, ο αριθµός IMO, ο αριθµός MMSI και 
οι διαστάσεις του.  

3. Πληροφορίες που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο ταξίδι που εκτελεί, όπως προορισµός, 
εκτιµώµενη άφιξη (ETA)και βύθισµα. 

 

Η κεντρική βάση δεδοµένων λαµβάνει και επεξεργάζεται ένα σηµαντικό όγκο δεδοµένων. Από 
αυτά αποθηκεύει τα πιο σηµαντικά, τα οποία είναι απαραίτητα να δώσουν µια καλή εικόνα των 
θέσεων των πλοίων. Περιλαµβάνει επίσης γεωγραφικές πληροφορίες για τα λιµάνια και για 
άλλες περιοχές, φωτογραφίες πλοίων και άλλες χρήσιµες πληροφορίες. Οι τρέχουσες θέσεις 
των πλοίων και τα ίχνη της πορείας τους παρουσιάζονται µε τη βοήθεια των χαρτών Google 
maps και µε την τεχνολογία της δυναµικής HTML. Το ιστορικό των θέσεων πλοίων, οι αφίξεις 
και αναχωρήσεις σε λιµάνια, καθώς και διάφορα στατιστικά στοιχεία είναι αναζητήσιµα µέσα 
από την ιστοσελίδα http://www.marinetraffic.com 

Τα δεδοµένα που λαµβάνονται καταχωρούνται στη βάση δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο και 
συνεπώς είναι άµεσα διαθέσιµα στο χάρτη και στις υπόλοιπες σελίδες. Όµως, οι θέσεις κάποιων 
πλοίων είναι πιθανό να µην ανανεώνονται συνεχώς (π.χ. όταν κάποιο πλοίο είναι οριακά εντός 
της εµβέλειας των σταθµών λήψης). Σε αυτήν την περίπτωση κάποια πλοία µπορεί να 
εµφανίζονται έως και µία ώρα µετά την τελευταία λήψη τους. (πηγή: 
http://www.marinetraffic.com/) 

 

2.4 Τρόπος Λειτουργίας AIS 

Οι πληροφορίες που παρέχονται µέσω του AIS, όπως το µοναδικό αναγνωριστικό, η θέση, τα 
χαρακτηριστικά του σκάφους και η ταχύτητα, µπορούν να εµφανιστούν σε µια οθόνη 
υπολογιστή ή σε µια οθόνη ECDIS. Το AIS έχει ως στόχο να βοηθά στην πλοήγηση τους 
αξιωµατικούς του σκάφους, καθώς και τις λιµενικές αρχές. 

 

Εικόνα  5- ∆ιακίνηση δεδοµένων AIS  

Το AIS ενσωµατώνει έναν τυπικό ποµποδέκτη VHF σε ένα σύστηµα εντοπισµού θέσης, όπως 
ένα LORAN-C ή ενας δέκτης GPS, όπου σε συνδυασµό µε άλλα ηλεκτρονικά αισθητήρια 
πλοήγησης, όπως µία γυροσκοπική πυξίδα ή ένα ρυθµικό φλας µπορούν να δώσουν επαρκείς 
και ακριβείς πληροφορίες για τη θέση του σκάφους, την ταχύτητά του, το ίχνος και τον 
προορισµό του. 
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Λοιπές πληροφορίες όπως το όνοµα του σκάφους και ο αριθµός κλήσης VHF 
προγραµµατίζονται µέσα στο σύστηµα κατά την εγκατάσταση του και αναµεταδίδονται και αυτά 
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Τα σήµατα λαµβάνονται από τους υπόλοιπους αναµεταδότες 
AIS οι οποίοι βρίσκονται τοποθετηµένοι είτε σε άλλα πλοία είτε σε συστήµατα όπως το  VTS τα 
οποία βρίσκονται τοποθετηµένα σε σταθµούς ξηράς κατά µήκος της ακτογραµµής. Επιπλέον 
από το 2008 έχουν τοποθετηθεί δέκτες AIS και σε δορυφόρους µε σκοπό την ενίσχυση του 
επίγειου δικτύου ποµποδεκτών και την καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών για καλύτερη 
παγκόσµια κάλυψη. 

 

 

Εικόνα 6 – ∆ίκτυο A.I.S. 

Ένας αναµεταδότης AIS λειτουργεί κανονικά µε αυτόνοµο και συνεχή τρόπο, ανεξάρτητα από το 
αν λειτουργεί στην ανοικτή θάλασσα ή σε παράκτιες και εσωτερικές περιοχές. Οι ποµποί AIS 
χρησιµοποιούν δύο διαφορετικές συχνότητες, VHF θαλάσσια κανάλια 87Β (161,975 MHz) και 
88Β (162.025 Mhz). Αν και µόνο ένα ραδιοφωνικό κανάλι είναι αναγκαίο, κάθε σταθµός 
εκπέµπει και λαµβάνει πάνω από δύο ραδιοφωνικά κανάλια για την αποφυγή προβληµάτων 
παρεµβολών. 

 

Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι µεταδόσεις VHF των διαφορετικών αναµεταδοτών δεν 
εµφανίζονται κατά την ίδια στιγµή, τα σήµατα πολυπλέκονται χρονικά χρησιµοποιώντας µια 
τεχνολογία που ονοµάζεται Αυτοοργάνωση του χρόνου πρόσβασης Time Division Multiple 
Access (STDMA).  

Για να γίνει η πιο αποτελεσµατική χρήση του διαθέσιµου εύρους ζώνης, τα σκάφη που είναι 
αγκυροβοληµένα ή κινούνται αργά διαβιβάζουν λιγότερο συχνά από ό, τι εκείνα που κινούνται 
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πιο γρήγορα ή µε ελιγµούς. Οι ρυθµοί ανανέωσης ξεκινούν από 3 λεπτά για αγκυροβοληµένα ή 
δεµένα σκάφη, µέχρι 2 δευτερόλεπτα για γρήγορη κίνηση ή για σκάφη σε ελιγµούς. 

Το εύρος κάλυψης του συστήµατος είναι παρόµοιο µε άλλες εφαρµογές VHF. Το εύρος κάθε 
ασύρµατου VHF καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως: το ύψος και την ποιότητα της 
κεραίας εκποµπής και το ύψος και την ποιότητα της κεραίας λήψης. Η µετάδοσή του είναι 
καλύτερη από εκείνη των ραντάρ, λόγω του µεγαλύτερου µήκους κύµατος, έτσι ώστε να είναι 
δυνατό να επιτευχθεί γύρω από γωνίες και πίσω από τα νησιά, αν οι µάζα γης δεν είναι πολύ 
υψηλή. Το βλέµµα (απόσταση κάλυψης θέσης) µπροστά στη θάλασσα είναι 20 ναυτικά µίλια 
ονοµαστικά (37 km). Με τη βοήθεια των σταθµών αναµετάδοσης, η κάλυψη για πλοία και 
σταθµούς VTS µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά. (πηγές: http://en.wikipedia.org/ , http://enviro.gr/)  

Το AIS χρησιµοποιεί time-division multiple access (TDMA) για να µεταδώσει την VHF 
συχνότητα που είναι γνωστή και ως VHF Data Link (VDL).Yπάρχουν 2 δεσµευµένες συχνότητες 
οι οποίες χρησιµοποιούνται για το AIS, το AIS-1 στα 161,975 MHz αλλιώς γνωστό και ως κανάλι 
87Β και το AIS-2 στα 162,025 MHz αλλιώς γνωστό και ως κανάλι 88Β. 

Κάθε µία από τις συχνότητες αυτές χωρίζεται σε 2250 χρονοθυρίδες (time slots) οι οποίες 
επαναλαµβάνονται ανά 60 δευτερόλεπτα και οι µονάδες του AIS στέλνουν πακέτα πληροφορίας 
τα οποία εκπέµπονται σε αυτές τις θυρίδες. Ταυτόχρονα οι µονάδες AIS που βρίσκονται εντός 
εµβέλειας «ακούνε» τις θυρίδες και µπορούν να λάβουν την πληροφορία. 

Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο το κάθε σκάφος στέλνει την 
πληροφορία του στην χρονοθυρίδα και παίρνει την πληροφορία για την επόµενη χρονοθυρίδα 
που µπορεί να χρησιµοποιήσει. 

 

Εικόνα 7 – Πολυπλεξία στην µετάδοση δεδοµένων AIS 
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Υπάρχουν 27 διαφορετικοί τύποι µηνυµάτων AIS που µπορούν να ανταλλαχθούν οι 
οποίοι περιγράφονται από το πρωτόκολλο ITU 1371-4. (πηγή:http://www.amsa.gov.au/forms-
and-publications/Fact-Sheets/AISB_Fact.pdf ) 

2.5 Εφαρµογές και περιορισµοί 

Το σύστηµα AIS αρχικά δηµιουργήθηκε για την αποφυγή συγκρούσεων µεταξύ µεγάλων πλοίων 
τα οποία πλέουν σε ανοιχτές θάλασσες και βρίσκονται εκτός εµβέλειας από τα συστήµατα 
επίβλεψης παραθαλάσσιων περιοχών. Η τεχνολογία του AIS έχει την δυνατότητα να 
αναγνωρίζει κάθε πλοίο καθώς και στοιχεία του όπως την ακριβή του τοποθεσία και την πορεία 
του. Με τα στοιχεία αυτά δηµιουργείται το στίγµα του κάθε πλοίου σε πραγµατικό χρόνο. Οι 
προδιαγραφές του AIS περιλαµβάνουν µια πληθώρα αυτόµατων υπολογισµών οι οποίοι 
βασίζονται στα στοιχεία που συλλέγονται από κάθε πλοίο όπως την Προσέγγιση Εγγύτερου 
Σηµείου (Closest Point Approach CPA) και συναγερµούς σύγκρουσης.  

Παρόλο που µε βάση τους κανονισµούς του AIS απαιτείται να εµφανίζονται µόνο πολύ 
βασικές πληροφορίες σε µορφή κειµένου τα δεδοµένα που συλλέγονται µπορούν να 
τροφοδοτούνται και σε ηλεκτρονικούς γραφικούς χάρτες και ραντάρ έτσι ώστε να παρέχουν 
σηµαντικές πληροφορίες που αφορούν την πλεύση σε µία µόνο οθόνη. 

 

Εικόνα  8- ∆υνατότητες απεικόνισης πληροφοριών AIS 

 

Το AIS χρησιµοποιείται πλέον ευρέως από πολλές εθνικές λιµενικές αρχές για την 
επίβλεψη του αλιευτικού στόλου της εκάστοτε χώρας µιας και διευκολύνει τις Αρχές στον 
αξιόπιστο έλεγχο των αλιευτικών σκαφών που πλέουν κατά µήκος της ακτογραµµής τους και 
µάλιστα µε ιδιαιτέρως χαµηλό κόστος. Ο έλεγχος των παράκτιων περιοχών µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί σε ακτίνα έως και 60 µιλίων ανάλογα µε την τοποθεσία και την ποιότητα των 
παράκτιων σταθµών. 
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Σε θαλάσσιες περιοχές και λιµάνια που παρουσιάζουν µεγάλη κινητικότητα το AIS σε 
συνδυασµό µε τοπικά VTS παρέχει µια ολοκληρωµένη εικόνα για τον καταµερισµό και την 
κίνηση των πλοίων. Επιπλέον τα δεδοµένα που προέρχονται από το AIS µπορούν να 
επεξεργαστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργούν συγκεκριµένα πρότυπα κίνησης για 
ορισµένα σκάφη. Η παρακολούθηση των προτύπων αυτών διευκολύνει την διατήρηση της 
ασφάλειας µιας και σε περίπτωση αλλαγής των συγκεκριµένων προτύπων  δίνεται η δυνατότητα 
συναγερµού.  

Ωστόσο αξίζει να σηµειωθεί ότι έρευνες έχουν δείξει ότι το AIS προς το παρόν δεν µπορεί 
να παρέχει αξιοπιστία στην αποφυγή ναυαγίων. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι ο αυτοµατισµός 
του AIS συσχετίζεται κυρίως µε την εκποµπή και λήψη δεδοµένων των οποίων η ακεραιότητα 
εξαρτάται από πολλές χειροκίνητες καταχωρήσεις και αυτό συνεπάγεται και µεγάλη 
αναξιοπιστία στην ποιότητα των δεδοµένων. 
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Κεφάλαιο 3o – Marine Traffic 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται το project του Marine Traffic, καθώς επίσης Ναυτιλιακά 
θέµατα και θέµατα που αφορούν Γεωγραφική και Πληροφοριακή διαχείριση και απεικόνιση 
∆εδοµένων Ναυσιπλοΐας.  

 

3.1 Το project του Marine Traffic 

Το marinetraffic.com υλοποιήθηκε ως ένα ακαδηµαϊκό, ανοιχτό έργο. Αρχικός στόχος του είναι η 
αξιοποίηση του σε ερευνητικές εφαρµογές, η µελέτη και σχεδίαση αλληλεπιδραστικών 
πληροφοριακών συστηµάτων και η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για την κυκλοφορία 
των πλοίων και τις ραδιοεπικοινωνίες. Μέσα στους ευρύτερους στόχους του είναι να παρέχει 
στο κοινό πληροφορίες πραγµατικού χρόνου για τα λιµάνια και τις κινήσεις των πλοίων.  

Το σύστηµα φιλοξενείται από το Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 
Συστηµάτων, του Πανεπιστήµιου Αιγαίου στη Σύρο. Η συλλογή των δεδοµένων βασίζεται στο 

διεθνές σύστηµα AIS (Automatic Identification System).. Η επέκταση της κάλυψης βασίζεται 

στην κοινότητα εθελοντών και στο ενδιαφέρον των τοπικών Αρχών που εγκαθιστούν ένα δέκτη 
και αποστέλλουν τα δεδοµένα που συλλέγουν για την περιοχή τους στον κεντρικό server [1]. 

 

 

 

3.2 Περισσότερα για το Marine Traffic 

Η κεντρική βάση δεδοµένων λαµβάνει και επεξεργάζεται ένα σηµαντικό όγκο δεδοµένων. Από 
αυτά αποθηκεύει τα πιο σηµαντικά, τα οποία είναι απαραίτητα να δώσουν µια καλή εικόνα των 
θέσεων των πλοίων. Περιλαµβάνει επίσης γεωγραφικές πληροφορίες για τα λιµάνια και για 
άλλες περιοχές, φωτογραφίες πλοίων και άλλες χρήσιµες πληροφορίες. Οι τρέχουσες θέσεις 
των πλοίων και τα ίχνη της πορείας τους παρουσιάζονται µε την βοήθεια των χαρτών Google 
Maps και µε την τεχνολογία της δυναµικής HTML. Το ιστορικό των θέσεων των πλοίων, οι 
αφίξεις και αναχωρήσεις σε λιµάνια, καθώς και διάφορα στατιστικά στοιχεία είναι αναζητήσιµα 
µέσα από την συγκεκριµένη ιστοσελίδα. 
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Εικόνα 9 - Στιγµιότυπο της ιστοσελίδας του Marine Traffic στον Ελλαδικό χώρο 

 

Τα κινούµενα πλοία εµφανίζονται ως εικονίδια πλοίων που στοχεύουν στη πραγµατική 
πορεία του πλοίου. Τα ακίνητα πλοία (ακίνητα θεωρούνται τα πλοία των οποίων η ταχύτητα δεν 
ξεπερνά τους 0,5 κόµβους ) εµφανίζονται ως µικροί ρόµβοι. Τα εικονίδια των πλοίων είναι 
χρωµατισµένα ανάλογα µε τον βασικό τύπο του πλοίου (φορτηγά, δεξαµενόπλοια, επιβατηγά, 
κλπ.) όπως εξηγείται στη σελίδα µε τον χάρτη πραγµατικού χρόνου. 

Το µενού του χάρτη πραγµατικού χρόνου δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέγει 
τον τύπο των πλοίων που επιθυµεί να απεικονίζονται καθώς και επιπλέον πληροφορίες όπως 
λιµάνια, φάροι, πρόβλεψη πορείας και ανέµου. 
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Εικόνα  10- Το µενού επιλογών του Marine Traffic 

Τα δεδοµένα που λαµβάνονται φορτώνονται στην βάση δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο 
και συνεπώς είναι άµεσα διαθέσιµα στον χάρτη και σε άλλες σελίδες. Ωστόσο υπάρχει 
πιθανότητα πολλές από τις τοποθεσίες που εµφανίζονται στον χάρτη να µην ανανεώνονται 
συνεχώς για παράδειγµα όταν ένα πλοίο βρίσκεται εκτός εµβέλειας. Θέσεις πλοίων που 
εµφανίζονται στον χάρτη µπορεί να παρουσιάζουν καθυστερήσεις µέχρι και µιας ώρας. 

Το σύστηµα του Marine Traffic δεν παρέχει κάλυψη για όλες τις θαλάσσιες περιοχές του 
πλανήτη παρά µόνο για συγκεκριµένες παράκτιες περιοχές στις οποίες υπάρχουν 
εγκατεστηµένοι επίγειοι δέκτες AIS. Για να απεικονίζονται τα πλοία στον χάρτη πραγµατικού 
χρόνου δεν αρκεί µόνο να είναι εξοπλισµένα µε ένα ποµποδέκτη AIS αλλά και να βρίσκονται 
κοντά σε παράκτιες περιοχές στις οποίες υπάρχουν εγκατεστηµένοι επίγειοι δέκτες. Για τον 
λόγο αυτό υπάρχουν αρκετοί πιθανοί λόγοι για τους οποίους η θέση ενός σκάφους δεν 
απεικονίζεται στον χάρτη. Όπως για παράδειγµα: 

� Ο ποµποδέκτης AIS του σκάφους δεν λειτουργεί ή δεν είναι σωστά εγκατεστηµένος 
� Το πλοίο βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν υπάρχει εγκατεστηµένος στην 

απαιτούµενη ακτίνα επίγειος δέκτης AIS 
� Η ισχύς εκποµπής του ποµποδέκτη του σκάφους δεν είναι αρκετά υψηλή ώστε να 

µπορέσει ο επίγειος δέκτης να λάβει το σήµα. Αυτό εξαρτάται από τον τύπο του 
ποµποδέκτη που χρησιµοποιεί το σκάφος, τον τύπο και το ύψος της κεραίας καθώς και 
την ποιότητα της καλωδίωσης. 
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� Ιδιαίτερα για σκάφη τα οποία είναι εξοπλισµένα µε ποµποδέκτες κλάσης Β ι ισχύς 
εκποµπής των σηµάτων είναι σηµαντικά χαµηλότερη από αυτήν των ποµποδεκτών 
κλάσης Α και κατά συνέπεια το εύρος λήψης είναι πολύ πιο περιορισµένο. 

� Ο ποµποδέκτης AIS δεν έχει διαµορφωθεί κατάλληλα ώστε να εκπέµπει τις σωστές 
πληροφορίες (αριθµό MMSI, όνοµα σκάφους κλπ.) 

Το σύστηµα βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που λαµβάνει από τα ίδια τα πλοία, 
όπως αυτές εκπέµπονται από τους ποµποδέκτες AIS που διαθέτουν. Συνεπώς η σωστή 
ρύθµιση των ποµποδεκτών από τα πληρώµατα των σκαφών είναι ιδιαίτερα σηµαντική. 
Συγκεκριµένα ο αξιωµατικός κάθε πλοίου που χειρίζεται την συσκευή AIS µπορεί να βοηθήσει 
σηµαντικά στην σωστή απεικόνιση των πληροφοριών φροντίζοντας τα παρακάτω: 

1. Την σωστή ενηµέρωση και τον περιοδικό έλεγχο των ‘Στατικών Πληροφοριών’ 

που είναι καταχωρηµένες στην συσκευή. Αυτές περιλαµβάνουν το όνοµα του 
πλοίου, τον τύπο και τις διαστάσεις του, τους αριθµούς IMO και MMSI και την 
σχετική θέση του ποµπού AIS. 

2. Την σωστή ενηµέρωση των ‘Πληροφοριών Ταξιδίου’  δηλαδή του προορισµού και 
της εκτιµώµενης ώρας άφιξης (ΕΤΑ) σε χρόνο UTC πριν από κάθε απόπλου. Οι 
πληροφορίες αυτές είναι χρήσιµες στο να µπορεί κάθε πλοίο να εµφανίζεται στην 
λίστα µε τις αναµενόµενες αφίξεις σε κάθε λιµάνι και παράλληλα να δίνεται µια 
εκτίµηση της ώρας άφιξης για την σωστή ενηµέρωση των ενδιαφερόντων.   

 

 

Εικόνα  11- Στοιχεία επιλεγµένου σκάφους στον χάρτη πραγµατικού χρόνου 

 

Χάρη στην διαρκώς αναπτυσσόµενη τεχνολογία ακόµη και µικρά αλιευτικά και ιδιωτικά 
σκάφη έχουν πλέον την δυνατότητα αποστολής των δεδοµένων τους στην βάση δεδοµένων του 
marine traffic. Κατά κύριο λόγο για την αποστολή δεδοµένων τα περισσότερα σκάφη 
χρησιµοποιούν ποµποδέκτες AIS κλάσης Α και κλάσης Β για την αποστολή των δεδοµένων 
τους. Ωστόσο πλέον υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης του mAIS, µιας ηλεκτρονικής εφαρµογής 
για κινητά τηλέφωνα ή tablets µέσω της οποίας µπορούν να αποστέλλονται στοιχεία θέσης του 
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σκάφους στο Marine Traffic σε περιπτώσεις όπου το σκάφος είτε δεν είναι εξοπλισµένο µε 
ποµποδέκτη AIS είτε βρίσκεται εκτός εµβέλειας. Με µια απλή εκκίνηση της εφαρµογής στην 
φορητή συσκευή αποστέλλονται τα στοιχεία θέσης του σκάφους όποτε είναι διαθέσιµη σύνδεση 
µε το Internet.  Επιπλέον το Marine Traffic δίνει την δυνατότητα σε όποια σκάφη το επιθυµούν 
να αποστέλλουν τα στοιχεία τους ακόµη και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση 
report@marinetraffic.com . Τα µηνύµατα αυτά ωστόσο θα πρέπει να αποστέλλονται ανά τακτά 
χρονικά διαστήµατα για να είναι δυνατή η συνεχής αποτύπωση της πορείας ενός σκάφους. 
Ιδανικά τα µηνύµατα αυτά θα πρέπει να έχουν χρονική απόσταση µεταξύ τους γύρω στα 15 
λεπτά όµως διαλλειµατικός χρόνος ακόµη και µιας ώρας µπορεί να γίνει αποδεκτός. Η φόρµα 
ενός τέτοιου µηνύµατος θα πρέπει να έχει την µορφή που ακολουθεί: 

_______________ 

MMSI=123456789 

LAT=-33.74861 

LON=151.51389 

SPEED=11.2 

COURSE=256 

TIMESTAMP=2012-03-03 02:13 

_______________ 

Όπου το γεωγραφικό µήκος και πλάτος αναφέρονται σε δεκαδικές µοίρες,  ενώ δίνονται 
αρνητικές τιµές για συντεταγµένες που αφορούν Νότο και ∆ύση. Η ταχύτητα αναφέρεται σε 
κόµβους και το χρονικό αποτύπωµα είναι σε ώρα UTC.  

 

 

Εικόνα  12- Απεικόνιση από συνδυασµένα στοιχεία AIS και δορυφορικού AIS 

Σκοπός του συστήµατος αυτού δεν είναι η ασφάλεια στην ναυσιπλοΐα. Τα δεδοµένα που 
παρέχονται έχουν ως βασικό σκοπό την απλή πληροφόρηση των χρηστών σχετικά µε τις 
κινήσεις των πλοίων. Οι παρεχόµενες πληροφορίες ενδέχεται να είναι ηµιτελείς και κατά 
περιπτώσεις ανακριβείς και για τον λόγο αυτό δεν µπορούν να αντικαταστήσουν σε καµία 
περίπτωση τους εξοπλισµούς ασφαλείας που βρίσκονται τοποθετηµένοι στα σκάφη. 

Παρόλο που το marine traffic δεν έχει κατασκευαστεί ως ένα εργαλείο για την διαφύλαξη 
της ασφάλειας είναι αρκετές οι περιπτώσεις στις οποίες η ευρεία κοινοποίηση της θέσης ενός 
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σκάφους µπορεί να ενισχύσει την ασφάλειά του εν πλω. Ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις διάσωσης 
όπου η θέση του σκάφους δεν είναι δυνατό να γίνει γνωστή µε άλλα µέσα. (πηγή: 
https://www.marinetraffic.com/gr/ ) 

 

3.3 SafeSeaNet 

Το SafeSeaNet είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και 
ενηµέρωσης, που ιδρύθηκε µε σκοπό να ενισχύσει: 

• Την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα 

• Την ασφάλεια στη θάλασσα και στα λιµάνια 

• Την Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

• Την Αποτελεσµατικότητα της θαλάσσιας κυκλοφορίας και των θαλάσσιων µεταφορών. 

 

Το SafeSeaNet ιδρύθηκε ως κεντρική ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την ανταλλαγή των 
θαλάσσιων δεδοµένων, που θα συνδέει τις ναυτιλιακές αρχές από όλη την Ευρώπη. Επιτρέπει 
στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, να παρέχουν και να 
λαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τα πλοία, τις κινήσεις των πλοίων, και των επικίνδυνων 
φορτίων. Κύριες πηγές πληροφόρησης είναι το Σύστηµα Αυτόµατης Αναγνώρισης (AIS), 
αναφορές θέσης από σταθµούς βάσης και µηνύµατα από εντεταλµένες αρχές των χωρών που 
συµµετέχουν [4]. 

 

3.4 Κόµβος 

Ο κόµβος (knot) είναι η µονάδα µέτρησης ταχύτητας πλοίου γενικά σε υδάτινο χώρο (θάλασσα, 
λίµνες, ποτάµια), επί και υπό την επιφάνεια, και είναι ίση µε ένα ναυτικό µίλι την ώρα. Ο κόµβος 
χρησιµοποιείται και ως µονάδα µέτρησης στα αεροπλάνα. 

Μέχρι πριν δύο δεκαετίες δεν µετρούνταν απόλυτα αποστάσεις έστω και αν η ταχύτητα 
του πλοίου ήταν απόλυτα γνωστή, και αυτό διότι η θάλασσα (και ο αέρας) δεν αποτελεί σταθερό 
υπόστρωµα όπως η γη και συνεπώς ο πλους επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες (άνεµος, 
ρεύµατα κ.α.) και έτσι το αποτέλεσµα µπορεί να είναι διάφορο. Για παράδειγµα ένα πλοίο µε 
ταχύτητα 10 κόµβους σε µία ώρα µπορεί να έχει διανύσει απόσταση µεγαλύτερη ή µικρότερη 
των 10 ναυτικών µιλίων. Με την τεχνολογική εξέλιξη όµως η µέτρηση της διανυόµενης 
απόστασης που δίνεται αυτόµατα από τα ηλεκτρονικά όργανα γεωγραφικής θέσης, τα γνωστά 
GPS (Global Positioning System), µε τα οποία έχουν εφοδιαστεί σήµερα όλα τα πλοία, η σχέση 
ταχύτητας κόµβου µε την απόσταση αποδίδονται απόλυτα. 

Ο όρος ‘κόµβος’ προέρχεται από το πρώτο όργανο µέτρησης ταχύτητας των πλοίων που 
ήταν το κοινό δροµόµετρο ή αλλιώς ∆ελτωτό δροµόµετρο (log) που σήµερα βεβαίως έχει 
αντικατασταθεί εξελικτικά από το µηχανικό δροµόµετρο, το ηλεκτρικό δροµόµετρο και τελευταία 
από ηλεκτρονικούς ποµποδέκτες[2]. 

 

3.5 IMO 

Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ναυσιπλοΐας (International Maritime Organization) (ΙΜΟ), είναι ένας 
πολυεθνικός, διακυβερνητικός ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός, ο οποίος επιβλέπει την σωστή 
και ασφαλή επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των χωρών-µελών του στον τοµέα της 
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ναυσιπλοΐας. Αποτελεί οργανισµό του ΟΗΕ, διακρατικού χαρακτήρα, και ιδρύθηκε 
στην Γενεύη το 1948 ως IMCO (International Maritime Cooperation Organization) και 
µετονοµάστηκε σε ΙΜΟ το 1982. Έχει έδρα το Λονδίνο [3]. 

 

3.6 Ο αριθµός MMSI 

Το Maritime Mobile Service Identity (MMSI) είναι µια σειρά από 9 ψηφία τα οποία 
αποστέλλονται σε ψηφιακή µορφή διαµέσου ενός καναλιού ραδιοσυχνότητας µε σκοπό την 
µοναδική ταυτοποίηση σταθµών πλοίων, ακτών, οµαδικών κλήσεων κ.α. Οι ταυτότητες αυτές 
διαµορφώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από συνδροµητές 
τηλεφωνίας και τέλεξ οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι στο γενικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών για 
αυτόµατη κλήση πλοίων.  

Υπάρχουν τέσσερα είδη MMSI η ταυτότητα σταθµών πλοίων, η οµαδική ταυτότητα σταθµών 
πλοίων, η ταυτότητα σταθµών ακτών και η οµαδική ταυτότητα σταθµών ακτών.  

Το πρώτο ψηφίο ενός MMSI χρησιµοποιείται για να υποδείξει σε ποιά κατηγορία ανήκει η 
ταυτότητα που το ακολουθεί, έτσι ο κάθε αριθµός αντίστοιχα αντιπροσωπεύει 

o ‘0’ � οµάδα πλοίων και ακτοπλοϊκών σταθµών  
o ‘1’ � µη χρησιµοποιούµενο 
o ‘2-7’ � χρησιµοποιούνται από πλοία τα οποία έχουν MID και το κάθε ένα από αυτά 

αντιστοιχεί σε µια γεωγραφική περιοχή 
o 2� Ευρώπη 
o 3� Βόρεια και Κεντρική Αµερική και Καραιβική 
o 4� Ασία  
o 5� Ωκεανία 
o 6� Αφρική 
o 7� Νότια Αµερική 

o ‘8’ � Χρησιµοποιείται τοπικά 
o ‘9’ � χρησιµοποιείται τοπικά 
o  

3.7 Τα αρχεία τύπου .kml και .kmz 

Η Keyhole Markup Language (KML) είναι γλώσσα βασισµένη στην XML η οποία 
χρησιµοποιείται για να εµφανίζει γεωγραφικά στοιχεία σε διαδικτυακούς δισδιάστατους και 
τρισδιάστατους χάρτες. Αναπτύχθηκε για χρήση µε το Google Earth το οποίο αρχικά είχε 
ονοµαστεί Keyhole Earth Viewer. Το Google Earth είναι το πρώτο πρόγραµµα το οποίο 
µπορούσε να αναγνωρίσει και να αναπαραστήσει γραφικά φακέλους τύπου KML. 

Ένα αρχείο .kml καθορίζει ένα σετ από χαρακτηριστικά όπως σηµεία, εικόνες, πολύγωνα, 
τρισδιάστατα µοντέλα και περιγραφές για να εµφανίζονται στο Google Earth, Google Maps και 
Mobile αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο 3D Earth Browser. Κάθε µέρος πάντα καθορίζεται από 2 
τιµές, αυτές του γεωγραφικού µήκους και του γεωγραφικού πλάτους.  
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Εικόνα 13– κωδικοποίηση KML 

Η διανοµή των αρχείων .kml γίνεται διαµέσου αρχείων τύπου .kmz τα οποία είναι στην ουσία ο 
συµπιεσµένος τύπος αρχείου .kml τα οποία πρέπει να είναι συµβατά µε ZIP 2.0 αλλιώς υπάρχει 
πιθανότητα να µην είναι δυνατή η αποσυµπίεση τους από τους γεωγραφικούς φυλλοµετρητές 
[5][7]. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2"> 

  <Placemark> 

    <name>Simple placemark</name> 

    <description>Attached to the ground. Intelligently places itself  

       at the height of the underlying terrain.</description> 

    <Point> 

      <coordinates>-

122.0822035425683,37.42228990140251,0</coordinates> 

    </Point> 

  </Placemark> 

   <StyleMap id="exampleStyleMap"> 

      <Pair> 

        <key>normal</key> 

        <styleUrl>#normalPlacemark</styleUrl> 
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      </Pair> 

      <Pair> 

        <key>highlight</key> 

        <styleUrl>#highlightPlacemark</styleUrl> 

      </Pair> 

    </StyleMap> 

 

</kml> 

Εικόνα  14– Παράδειγµα kml  

 

 

3.8 Τα αρχεία τύπου .csv 

Ένα comma-separated values ή character-separated values αρχείο είναι ένα απλό κείµενο για 
έναν πίνακα βάσης δεδοµένων. Κάθε εγγραφή του πίνακα είναι µια γραµµή κειµένου του 
αρχείου. Η κάθε τιµή εγγραφής στον πίνακα διαχωρίζεται από την επόµενη µε την χρήση ενός 
χαρακτήρα (συνήθως κόµµα). Τα .csv αρχεία είναι απλού τύπου και µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από τις περισσότερες εφαρµογές κυρίως για την µετακίνηση δεδοµένων 
πινάκων µεταξύ διαφορετικών προγραµµάτων. Για παράδειγµα ένα .csv αρχείο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να µεταφέρει πληροφορίες από µια βάση δεδοµένων σε ένα υπολογιστικό 
φύλλο εργασίας[9][10]. 

 

 

3.9 Σηµειολογία του MarineTraffic 

 

Το MarineTraffic έχει δηµιουργήσει µια τυποποίηση όσον αφορά την οπτικοποίηση της 
πληροφορίας. Έτσι, τα διαφορετικού τύπου πλοία απεικονίζονται µε διαφορετικό χρώµα, 
ανάλογα µε την κατηγοριοποίηση τους. Οµοίως για την πορεία των πλοίων έχει δηµιουργηθεί 
µια βιβλιοθήκη από εικονίδια που επιλέγονται από την εφαρµογή απεικόνισης, ανάλογα µε το 
είδος του πλοίου και την κατεύθυνση του. Έτσι και για την οικονοµία δεδοµένων και 
υπολογιστικών πόρων, δεν είναι διαθέσιµες όλες οι κατευθύνσεις, παρά µόνο οι πλησιέστερες 
τιµές τους, ανά 10 η 15 µοίρες συνήθως.  
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Εικόνα  15– Εικονίδια του MarineTraffic  
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Τα εικονίδια του marine traffic διατίθενται από σχετική βιβλιοθήκη του ιστότοπου. Στο σύνολο 
τους περιγράφονται µε KML ως εξής: 

<styleUrl>http://www0.marinetraffic.com/ais/stylekml2.xml# </styleUrl>     

 

 

Εικόνα  16– Χρωµατική αντιστοίχιση στο MarineTraffic  

 

 

Στον σχεδιασµό των εφαρµογών, έχει ληφθεί µέριµνα για την πλήρη συµβατότητα µε τις 
συµβάσεις παρουσίασης του Marine Traffic, καθώς επίσης και µε τις απαιτήσεις του Google 
Earth 
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Κεφάλαιο 4ο - Υλοποίηση 

4.1 Εισαγωγή 

Για την υλοποίηση επέλεξα την ανάπτυξη δύο ξεχωριστών συνεργαζόµενων 
εφαρµογών, της εφαρµογής ‘Poseidon’ που αναλαµβάνει την συλλογή, την µορφοποίηση, την 
αποθήκευση και την διάθεση των δεδοµένων και της εφαρµογής ‘SEPP’ που δέχεται σαν είσοδο 
τα µορφοποιηµένα δεδοµένα του Poseidon’ και ελέγχει τα πλοία ενδιαφέροντος, την 
προσέγγιση σε λιµάνια καθώς επίσης και την προσέγγιση σε περιοχές. 

 

 

 

          

 

 

4.2 Εφαρµογή ‘Poseidon’ 

 

Η εφαρµογή‘Poseidon’ συλλέγει δεδοµένα κινήσεων πλοίων από το Marine Traffic σε 
συµπιεσµένη µορφή KMZ, τα αποσυµπιέζει και τα µορφοποιεί σε KML και τα µετατρέπει σε 
πίνακα οριοθετηµένο µε ‘:’ παράγοντας ένα αρχείο CSV. Με αυτήν την πινακοποιηµένη µορφή 
των δεδοµένων µπορεί να ενσωµατώσει δεδοµένα και από άλλες πηγές, να τα επεξεργαστεί, να 
τα διαθέσει στο τοπικό δίκτυο που ανήκει ο υπολογιστής που εκτελεί την εφαρµογή και τέλος να 
τα οπτικοποιήσει τροφοδοτώντας µε αυτά το Google Earth για την παρουσίαση τους 
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Η βασική φόρµα του Poseidon’: 

 

 

 

 

Το µενού µε της βασικές επιλογές: 
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Η καρτέλα ρυθµίσεων:  

• Εδώ ορίζουµε την παραλληλόγραµµη περιοχή που µας ενδιαφέρει για συλλογή 
δεδοµένων, καθώς και το χρονικό διάστηµα για την τροφοδότηση µε νέα στοιχεία. 
Σηµειώνεται εδώ ότι το Marine Traffic παρέχει ανανεωµένα στοιχεία, κάθε 10 
λεπτά περίπου. 

• Επίσης ο ορισµός περιοχής ενδιαφέροντος από εµάς, δεν απορρίπτει τα 
δεδοµένα που προέρχονται έξω από την ορισµένη περιοχή. Ο ‘Poseidon’ 
δηµιουργεί 2 KML περιγραφές που τροφοδοτούν το Google Earth ανά διαφορετικά 
χρονικά διαστήµατα: τα εντός ορισµένης περιοχής άµεσα και τα εκτός ανά µία 
ώρα. 

 
Εικόνα 1 – Ρυθµίσεις για το ‘Poseidon’ 
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4.3 Βασικά κοµµάτια πηγαίου κώδικα ‘Poseidon’ 

 

Γεωδεδοµένα σε µορφή comma-separated value: 

 

1,444292;38,91424;"ISAMAR";0 ;0;UK;magenta0;235061231;1;21/8/2011 1:49:52 πμ 

23,42751;37,51564;"LITTLE FISH";0 ;0;UK;magenta0;235086801;2;21/8/2011 1:49:52 πμ 

-2,218652;50,54345;"VOADOR";5,3 ;74;UK;magenta1_70;235088569;3;21/8/2011 1:49:52 πμ 

3,218612;53,2175;"PLATFORM K13A";0 ;0;NL;pink0;2442022;4;21/8/2011 1:49:52 πμ 

-1,554198;50,68824;"TRINCO OF HASLAR";1,6 ;39;UK;magenta1_35;235023491;5;21/8/2011 1:49:52 πμ 

16,38599;48,24499;"KAISERIN ELISABETH 2";2,9 ;329;AT;blue1_325;203999337;6;21/8/2011 1:49:52 πμ 

33,5991;44,50224;"PRINCESS OF CRIMEA";0 ;273;UK;magenta0;235080213;7;21/8/2011 1:49:52 πμ 

-9,41873;38,6906;"OYSTER MOON";0,1 ;49;UK;magenta0;235001665;8;21/8/2011 1:49:52 πμ 

-1,117888;50,78846;"TS JOHN JERWOOD";0 ;0;UK;magenta0;235003790;9;21/8/2011 1:49:52 πμ 

 

Τα ίδια δεδοµένα σε µορφή πίνακα (Stringgrid): 

1,444292 38,91424 ISAMAR 0 0 UK magenta0 235061231 1 21/8/2011 1:49 

23,42751 37,51564 LITTLE FISH 0 0 UK magenta0 235086801 2 21/8/2011 1:49 

-2,218652 50,54345 VOADOR 5,3 74 UK magenta1_70 235088569 3 21/8/2011 1:49 

3,218612 53,2175 PLATFORM K13A 0 0 NL pink0 2442022 4 21/8/2011 1:49 

-1,554198 50,68824 TRINCO OF HASLAR 1,6 39 UK magenta1_35 235023491 5 21/8/2011 1:49 

16,38599 48,24499 KAISERIN ELISABETH 2 2,9 329 AT blue1_325 203999337 6 21/8/2011 1:49 

33,5991 44,50224 PRINCESS OF CRIMEA 0 273 UK magenta0 235080213 7 21/8/2011 1:49 

-9,41873 38,6906 OYSTER MOON 0,1 49 UK magenta0 235001665 8 21/8/2011 1:49 

-1,117888 50,78846 TS JOHN JERWOOD 0 0 UK magenta0 235003790 9 21/8/2011 1:49 

 

Μέθοδος για την εισαγωγή τους σε βάση δεδοµένων πχ postgresql: 

 

COPY thesi_ploiwn FROM 'C:/Sail/CSVs/Parsed1.csv' DELIMITER ';' CSV; 

 

 

 

Λήψη από το Marine Traffic: 

procedure TForm1.Getkmznow1Click(Sender: TObject); 

begin 

 RxTrayIcon1.Icon := RxTrayIcon1.Icons[1]; 

 

URLDownloadToFile(nil,PChar('http://marinetraffic2.aegean.gr/ais/getkm

l.aspx') 

                      ,PChar('C:\Sail\fresh.kmz'),0,nil) ; 

 RxTrayIcon1.Icon := RxTrayIcon1.Icons[0]; 

end;{=}     

 

 

Αποσυµπίεση: 

procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject); 

var 

  archiver : TZipForge; 

begin 
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  archiver := TZipForge.Create(nil);// Create an instance of the 

TZipForge class 

  try 

  with archiver do 

  begin 

    FileName := 'C:\Sail\fresh.kmz'; 

    OpenArchive(fmOpenRead); 

    BaseDir := 'C:\Sail\';   //'C:\temp' Base directory for archive 

operations 

    ExtractFiles('*.*');  //Extract all files from the archive to 

C:\Temp folder 

    CloseArchive(); 

    xronos :=  FileDateToDateTime(FileAge('C:\Sail\doc.kml')); 

    feedTime:=DateTimeToStr(xronos); 

    if  true  then      {edw to 

parapeiraksa............................} 

     begin 

      kathe := 360; 

      label4.Caption :='Τελευταία ενηµέρωση: ' + feedTime ; 

      SpeedButton2Click(Sender);   {call Parser <-------------------} 

     end 

    else 

     if kathe > 300 then kathe := 180 else kathe := 120;{clevertimer} 

  end; 

  except 

  on E: Exception do 

    begin      {donothing} 

    end; 

  end; 

end;{=}     

 

 

 

Μετατροπή από KML σε CSV: 

procedure TForm1.SpeedButton3Click(Sender: TObject); 

var 

 i, j : Integer; 

 fle, csv{, csvIn, csvOut} : Textfile; 

 st, ln, onoma, xx, yy, xwra, typos, taxythta, prostapou, taftotita : 

String; 

 komma, knots  : Boolean; 

begin 

 if FileExists('C:\Sail\Parsed.csv') 

 then RenameFile('C:\Sail\Parsed.csv', 

                 'C:\Sail\Archive\' + FloatToStr(xronos) + '.csv'); 

i := 1; 

 AssignFile(fle, 'C:\Sail\Parsed.kml'); 

 Reset(fle); 

 repeat 

  Readln(fle, st); 

  RichEdit1.Lines.Add(st); 

  inc(i); 

 until (i > 150) or  EOF(fle) ;{+} 

 CloseFile(fle); 

 RichEdit1.Lines.Add('Πρώτες 150 γραµµές...'+ DateTimeToStr(Now)); 
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 i := 1; 

 AssignFile(fle, 'C:\Sail\Parsed.kml'); 

 Reset(fle); 

 AssignFile(csv, 'C:\Sail\Parsed.csv'); 

 Rewrite(csv); 

 {AssignFile(csvIn,  'C:\Sail\CSVs\ParsedIn.csv'); 

 Rewrite(csvIn); 

 AssignFile(csvOut, 'C:\Sail\CSVs\ParsedOut.csv'); 

 Rewrite(csvOut);  } 

 repeat {+} 

  Readln(fle, st); 

  if length(st)> 2 then if st[1] + st[2] + st[3]= '<Pl' then 

  repeat    {between placemarks} 

   Readln(fle, st); 

 

   if length(st)> 2 then if st[1]+st[2] = '<n' then   {onoma} 

    begin 

     onoma:=''; 

     for j := 7 to length(st) do onoma:=onoma+st[j]; 

    end; 

 

   if length(st)> 57 then if st[1]+st[2] +st[5]= '<sl' then   {typos} 

    begin 

     typos:=''; 

     for j := 57 to length(st) do typos:=typos+st[j]; 

    end; 

 

   if length(st)> 2 then if st[1]+st[2] = '<c' then   {coordinates} 

    begin {__} 

     xx:='';  yy:=''; komma := False; 

     for j := 14 to length(st) do 

      begin  {|} 

      if st[j] = ',' then komma := True else 

        begin  {} 

         if not komma then xx:= xx + st[j]; 

         if     komma then yy:= yy + st[j]; 

        end;    {} 

      end;    {|} 

    end;  {__} 

 

   if length(st) > 3 then if st[1] + st[4] = '<S' then {taxythta, 

prostapou} 

    begin 

     {if not EOF(fle) then }Readln(fle, st); 

     taxythta := '' ; prostapou := '';  knots := False; 

     for j := 11 to length(st) do 

      begin  {|} 

      if st[j] = 'k' then knots := True else 

        begin  {} 

         if not knots then taxythta := taxythta + st[j]; 

         if     knots then if (st[j] >= '0') and (st[j] <= '9') 

                           then prostapou := prostapou + st[j]; 

        end;    {} 

      end;    {|} 

    end; 

 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  Χαρίλαος Μελετίου 

 

Γεωγραφικά ∆εδοµένα Ναυσιπλοΐας –  
Επιτήρηση Πλοίων και Περιοχών 33 

 

   if length(st) > 3 then if st[1] + st[4] = '<F' then     {shmaia} 

    begin 

     {if not EOF(fle) then }Readln(fle, st); 

     xwra:=''; 

     if length(st) > 11 then  xwra := st[11] + st[12]; 

    end; 

 

   if length(st)> 70 then if st[1]+st[44] = '<h' then   {taftotita} 

    begin 

     taftotita := ''; 

     for j := 65 to length(st)-2 do taftotita := taftotita + st[j]; 

    end; 

 

  if st[1]+st[2]+st[3] +st[4]= '</Pl' then 

   begin 

    ln := cvrt(xx) + ';' + cvrt(yy) + ';"' + onoma + '";' + 

          cvrt(taxythta) + ';' + prostapou + ';' + xwra + ';' + 

          typos + ';' + taftotita + ';' + 

          inttostr(i) + ';' + DateTimeToStr(xronos); 

     WriteLn(csv,ln); 

     inc(i); 

   end; 

  until st[1]+st[2]+st[3]+st[4] = '</Pl';  {/between placemarks} 

until (i > 30000) or  EOF(fle) ;{+} 

CloseFile(fle); 

 CloseFile(csv); 

 

 CopyFile('C:\Sail\Parsed.csv','C:\Sail\CSVs\Parsed1.csv', False); 

 

 AssignFile(csv, 'C:\Sail\trigger');    {Create trigger file } 

 Rewrite(csv); CloseFile(csv); 

end;{=}     

 

 

 

 

∆ηµιουργία περιγραφής σε KML: 

if (( xxx > ulxx) and ( xxx < drxx)) and (( yyy < ulyy) and ( yyy > 

dryy)) then 

begin 

WriteLn(kml,'<Placemark><name>' + onoma + 

  '</name><styleUrl>http://www0.marinetraffic.com/ais/stylekml2.xml#' 

+ typos + 

  '</styleUrl> <Point><coordinates>' + ucvrt(xx) + ',' + ucvrt(yy) + 

  '</coordinates></Point>'); 

WriteLn(kml,'<description><![CDATA[<b>TAXYTHTA/POREIA:</b>&nbsp;'+taxy

thta+ 

  ' N.millia / ' + prostapou + '&deg;<br/>'); 

WriteLn(kml,'<b>Flag:</b>&nbsp;' + xwra + 

   '&nbsp;<img src="C:\Sail\Prj\Flags\' + xwra + '.gif"/> 

<br/><br/>'); 

WriteLn(kml,'<a 

href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi='+ 

   taftotita + 
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   '"><img 

src="http://photos.marinetraffic.com/ais/showphoto.aspx?size=thumb&mms

i='+ 

   taftotita + '"/> <br/>Leptomereies Ploiou<br/></a>'); 

WriteLn(kml,'<a 

href="http://www.marinetraffic.com/ais/gettrackkml.aspx?mmsi='+ 

   taftotita + '">Poreia ploiou</a>' + 

   ' <a href="http://infolab.cs.unipi.gr/courses/geo_post.html">'+ 

   '<br/><br/>University of Piraeus - InfoLab</a>]]> </description>'); 

WriteLn(kml,' </Placemark>'); 

end{=}     

 

 

Σύνδεση µε το Google Earth: 

procedure TForm1.CheckBox1Click(Sender: TObject); 

begin 

if CheckBox1.Checked then 

 begin 

  {Integration with google earth} 

  IntWithGE := True; 

  ShellExecute(handle, 'open', 

                       'C:\Sail\Prj\Link600.kml' , '', '', 

SW_SHOWMAXIMIZED); 

  defterolepta := ( defterolepta div 12 )*12 ; 

 end; 

end;{=}     

 

 

 

4.4 Εφαρµογή ‘SEPP’ 

   

Η Εφαρµογή ‘SEPP’, ‘διαβάζει’ κάθε 20 δευτερόλεπτα το αρχείο που παράγεται από την 
εφαρµογή ‘Poseidon’ και κάνει όλους τους ελέγχους που έχουν ορισθεί από τον χρήστη και 
αφορούν σε:  

• Θέση καθορισµένων πλοίων 

• Προσέγγιση σε καθορισµένα λιµάνια και 

• Προσέγγιση σε περιοχές ενδιαφέροντος 
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Η Εφαρµογή ‘SEPP’ σε ανάπτυξη: 
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Η βασική φόρµα έχει την µορφή µπάρας που αγκυρώνει στο κάτω αριστερά µέρος της 
οθόνης για να µπορεί να συνυπάρχει µε το Google Earth: 
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Η φόρµα επιλογών επιτήρησης: 
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Εισαγωγή πλοίου η MMSI: 

 
 

 

 

 

 

 

Σε παράλληλη λειτουργία µε το Google Earth: 
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Απεικόνιση επιτηρούµενου πλοίου: 

 

 
 
 

 

 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  Χαρίλαος Μελετίου 

 

Γεωγραφικά ∆εδοµένα Ναυσιπλοΐας –  
Επιτήρηση Πλοίων και Περιοχών 40 

 

∆ηµιουργούµενη αναφορά: 

 

 

 

 

 

 

 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  Χαρίλαος Μελετίου 

 

Γεωγραφικά ∆εδοµένα Ναυσιπλοΐας –  
Επιτήρηση Πλοίων και Περιοχών 41 

 

4.5 Βασικά κοµµάτια πηγαίου κώδικα ‘SEPP’ 

Πεδιοποίηση: 

for i := 1 to length(st) do                         { csv to fields} 

 begin 

if (coun=0) and (st[i]<>';')then if st[i]='.' then xx:=xx+',' else 

xx:=xx+st[i]; 

if (coun=1) and (st[i]<>';')then if st[i]='.' then yy:=yy+',' else 

yy:=yy+st[i]; 

 if (coun = 3) and (st[i]<>'"')then onoma     := onoma+st[i]; 

 if (coun = 5) and (st[i]<>';')then taxythta  := taxythta+st[i]; 

 if (coun = 6) and (st[i]<>';')then prostapou := prostapou+st[i]; 

 if (coun = 7) and (st[i]<>';')then xwra      := xwra+st[i]; 

 if (coun = 8) and (st[i]<>';')then typos     := typos+st[i]; 

 if (coun = 9) and (st[i]<>';')then taftotita :=taftotita+st[i]; 

 if st[i]=';' then inc(coun); 

 if ((st[i]='"') and (coun<4)) then inc(coun); 

 end;{=}     

 

Ελεγχος πλοίων: 

                                      {-> ελεγχος παντού} 

{@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  ΠΛΟΙΑ} 

if Form2.CheckBox14.Checked then 

begin 

for i := 1 to nrploia do 

 if   Ploia[i] = onoma then 

  begin 

   Memo2.Lines.Add(#149+' ' + 

                     onoma+'    ' + yy + '  ' + xx + ' <- Πλοίο υπό 

κάλυψη'); 

   toKML := True; 

  end; 

 

for i := 1 to nrmmsi do 

 if   mmsi[i] = taftotita then 

  begin 

   Memo2.Lines.Add(#149+' ' + 

                     onoma+'    ' + yy + '  ' + xx + ' << MMSI υπό 

κάλυψη'); 

   toKML := True; 

  end; 

end; 

{@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  }{=}     

 

Ελεγχος προσέγγισης σε λιµάνι: 

if Form2.CheckBox1.Checked then 

begin 

 dist := Sqrt(((111* ( 37.9433 - yyy)) * (111* ( 37.9433 - yyy))) + 

               (111* ( 23.638 - xxx)   * Cos(yyy / 57.3)) * 

               (111* ( 23.638 - xxx)   * Cos(yyy / 57.3)))*mfact 

{N.milia} ; 

 if   dist < portDist + portmargin  then 

 begin toKML := True; 

       Memo2.Lines.Add(FloatToStrF(dist, ffFixed, 4, 2)+'  ' + 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  Χαρίλαος Μελετίου 

 

Γεωγραφικά ∆εδοµένα Ναυσιπλοΐας –  
Επιτήρηση Πλοίων και Περιοχών 42 

 

                       onoma + '   <- Λιµάνι Πειραιά'); end; end;{=}     

 

Ο υπολογισµός της απόστασης πλοίου από περιοχή, ανάγεται στον υππολογισµό της 
απόστασης του πλοίου από κάθε ευθύγραµµο τµήµα που συνθέτει την πολυγωνική γραµµή που 
περιγράφει την περιοχή. Υπολογίζοντας λοιπόν εύκολα την απόσταση του πλοίου από κάθε 
κορυφή του ευθύγραµµου τµήµατος και το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος µπορούµε µε την 
χρήση του τύπου του Ήρωνα, που υπολογίζει το εµβαδόν ενός τριγώνου, να υπολογίσουµε την 
ζητούµενη απόσταση.  

Η γεωµετρική προσέγγιση του παραπάνω υπολογισµού είναι: 

 

 

 

Η υλοποίηση µε κώδικα µας δίνει: 

 

if Form2.CheckBox13.Checked then 

begin {=} 

 

dist := Sqrt(((111* ( coor[2,1] - yyy)) * (111* ( coor[2,1] - yyy))) + 

              (111* ( coor[1,1] - xxx)  * Cos(yyy / 57.3)) * 
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              (111* ( coor[1,1] - xxx)  * Cos(yyy / 57.3)))*mfact 

{N.milia} ; 

if dist < 6 + horikamargin + toposDist then 

begin {area} 

 for i := 1 to nrcoor - 1 do 

 begin 

 a:= Sqrt(((111* ( coor[2,i] - yyy)) * (111* ( coor[2,i] - yyy))) + 

           (111* ( coor[1,i] - xxx)  * Cos(yyy / 57.3)) * 

           (111* ( coor[1,i] - xxx)  * Cos(yyy / 57.3)))*mfact 

{N.milia} ; 

 

 b:= Sqrt(((111* ( coor[2,i+1] - yyy)) * (111* ( coor[2,i+1] - yyy))) 

+ 

           (111* ( coor[1,i+1] - xxx)  * Cos(yyy / 57.3)) * 

           (111* ( coor[1,i+1] - xxx)  * Cos(yyy / 57.3)))*mfact 

{N.milia} ; 

 

w:=Sqrt(((111*(coor[2,i]- coor[2,i+1]))*(111* ( coor[2,i] - 

coor[2,i+1]))) + 

         (111*(coor[1,i]- coor[1,i+1]) *Cos(coor[2,i+1]/57.3)) * 

         (111*(coor[1,i]- coor[1,i+1]) 

*Cos(coor[2,i+1]/57.3)))*mfact{N.milia}; 

 

 aa :=a*a;   bb := b*b;   ww := w*w; 

 if (aa > bb + ww) or (bb > aa + ww) then 

  begin 

    if a < b then if dist > a then dist := a; 

    if a > b then if dist > b then dist := b; 

  end 

 else 

  begin 

    t := (a+b+w)/2; 

    h := (2/w)*sqrt(t*(t-a)*(t-b)*(t-w)); 

    if dist > h then dist := h; 

  end; 

  {Memo2.Lines.Add(FloatToStrf(w, ffFixed, 4, 4)+'  '+ 

        FloatToStrf(a, ffFixed, 4, 4)+'  '+FloatToStrf(b, ffFixed, 4, 

4));} 

 end; 

 

 if   dist < horikamargin + toposDist  then 

 begin  toKML := True; 

  Memo2.Lines.Add('* ' + FloatToStrF(dist, ffFixed, 4, 2) + 

                  '  '+onoma +'  <<<< από Γυάρο'); 

 end; 

 

end; {area} 

end; {=}     

Σηµ.: στην περίπτωση του παραδείγµατος της εφαρµογής, για το νησί Γυάρος, η σειρά των 
συγκρίσεων επαναλαµβάνεται περίπου 600 φορές- όσες και οι πλευρές του πολυγώνου που 
περιγράφει το νησί, για κάθε ένα από τα 30.000 πλοία που ελέγχονται. 

 

Παραγωγή περιγραφής KML: 

if toKML then 

begin 
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inc(nrcovered);                                     {∆ηµιουργία kml 

περιγραφής πλοίου} 

WriteLn(kml,'<Placemark><name>' + onoma + 

  '</name><styleUrl>http://www0.marinetraffic.com/ais/stylekml2.xml#' 

+ typos + 

  '</styleUrl> <Point><coordinates>' + ucvrt(xx) + ',' + ucvrt(yy) + 

  '</coordinates></Point>'); 

WriteLn(kml,'<description><![CDATA[<b>TAXYTHTA/POREIA:</b>&nbsp;'+taxy

thta+ 

  ' N.millia / ' + prostapou + '&deg;<br/>'); 

WriteLn(kml,'<b>Flag:</b>&nbsp;' + xwra + 

   '&nbsp;<img src="C:\Sail\Prj\Flags\' + xwra + '.gif"/> 

<br/><br/>'); 

WriteLn(kml,'<a 

href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi='+ 

   taftotita +'">'+ 

'<img 

src="http://photos.marinetraffic.com/ais/showphoto.aspx?size=thumb&mms

i=' 

 +taftotita + '"/> <br/>Leptomereies Ploiou<br/></a>'); 

WriteLn(kml,'<a 

href="http://www.marinetraffic.com/ais/gettrackkml.aspx?mmsi='+ 

   taftotita + '">Poreia ploiou</a>' + 

   ' <a href="http://infolab.cs.unipi.gr/courses/geo_post.html">'+ 

   '<br/><br/>University of Piraeus - InfoLab</a>]]> </description>'); 

WriteLn(kml,' </Placemark>'); 

end;{=}     

 

∆ιάβασµα περιοχής: 

AssignFile(fle, 'C:\Sail\Sepp\Gyaros.xy');    {Create ini file } 

Reset(fle); 

 while not eof(fle) do 

 begin {P} 

 readx := True; 

 xxxx := '';   yyyy := ''; 

 inc(nrcoor); 

 Readln(fle, s); 

   for n :=1 to length(s) do 

   begin 

   if (S[n]<>',') then 

   begin 

    if readx     then if s[n]='.' then xxxx:=xxxx+ ',' else xxxx := 

xxxx + s[n]; 

    if not readx then if s[n]='.' then yyyy:=yyyy+ ',' else yyyy := 

yyyy + s[n]; 

   end else readx := False; 

   end; 

 coor[1,nrcoor] := StrToFloat( xxxx); 

 coor[2,nrcoor] := StrToFloat( yyyy); 

 end;  {P} 

CloseFile(fle); 

{ Για σιγουριά ότι το πολύγωνο είναι κλειστό  -> next 2 lines } 

if coor[1,nrcoor] <> coor[1,1] then 

begin inc(nrcoor); coor[1,nrcoor] :=coor[1,1]; coor[2,nrcoor] := 

coor[2,1]; end; 
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                          Memo2.Lines.Add('Πληροφορία 

debug:'+inttostr(nrcoor)); 

end;{=}     

 

4.6 Παραδοχές - Συµβάσεις 

 Σαν µονάδα µέτρησης αποστάσεων χρησιµοποιούνται τα ναυτικά µίλια και για τις 
συντεταγµένες οι δεκαδικές µοίρες. 

 Τα λιµάνια περιγράφονται σηµειακά. Θεωρούνται σαν κυκλικές περιοχές µε ακτίνα 0.15 ν. 
µίλια. 

 Οι περιοχές περιγράφονται µε µία κλειστή συνεχόµενη πολυγωνική γραµµή. Στον κώδικα 
έχει προβλεφθεί, ώστε αν η αρχή και το τέλος της γραµµής δεν συµπίπτουν, να παράγεται 
αυτόµατα το ευθύγραµµο τµήµα που τις ενώνει. Οι συντεταγµένες µιας περιοχής πρέπει να 
δοθούν στην εφαρµογή ‘SEPP’ µε την µορφή ενός αρχείου µε κατάληξη .xy. Ο ευκολότερος 
τρόπος για την δηµιουργία ενός τέτοιου αρχείου είναι µε την χρήση του σχετικού εργαλείου 
της εφαρµογής Google Earth. Αρκεί η αποθήκευση µιας περιοχής µε την µορφή .kml, η 
επεξεργασία του µε έναν επεξεργαστή κειµένου για την αφαίρεση των header και footer και 
η αποθήκευση του αρχείου µε κατάληξη .xy Άλλος τρόπος είναι η δηµιουργία ενός τέτοιου 
αρχείου εισάγοντας τις συντεταγµένες των κορυφών του πολυγώνου µε την µορφή 
δεκαδικών µοιρών και η αποθήκευση του,  µε την σχετική κατάληξη. 

 Για την µέτρηση των αποστάσεων χρησιµοποιείται ο τύπος:  
distance = Sqrt(((111*(coor[2,i]- coor[2,i+1]))*(111* ( coor[2,i] - coor[2,i+1]))) +         
(111*(coor[1,i]- coor[1,i+1]) *Cos(coor[2,i+1]/57.3)) *         (111*(coor[1,i]- coor[1,i+1]) 
*Cos(coor[2,i+1]/57.3)))*fact{N.milia}; 
Η υπολογισµένη ακρίβεια του τύπου, είναι της τάξης του 98-99%. 
Ο παραπάνω συντελεστής fact, υπολογίστηκε στο 0.5248, µετά από δοκιµές, ώστε να δίνει 
αποτελέσµατα όσο το δυνατόν πλησιέστερα µε το εργαλείο του ‘χάρακα στο Google Earth. 

 Για την λειτουργία των εφαρµογών απαιτείται σύνδεση στο Internet, και εγκατεστηµένο το 
Google Earth. Οι εφαρµογές υποθέτουν το ‘,’ (κόµµα) σαν σηµείο κινητής υποδιαστολής και 
το ‘.’ (τελεία) σαν διαχωριστικό χιλιάδων. 
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Κεφάλαιο 5ο – Συµπεράσµατα 

 

5.1 Σύνοψη 

Με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών (πχ AIS), τις κατάλληλες νοµοθετικές ρυθµίσεις και την 
ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, έγινε εφικτή η ραγδαία ανάπτυξη, φθηνών, ποιοτικών και 
µαζικών νέων υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας διαπίστωσα, ότι πλέον είναι εφικτή η 
δηµιουργία αρκετών ‘προϊόντων’  πληροφορικής, ειδικά στον τοµέα του γεωεντοπισµού που θα 
αλλάξουν την καθηµερινότητα µας.  

 

 

5.2 Επίλογος 

Όλο και πιο συχνά, στο µέλλον, θα συναντάµε υλοποιήσεις και υπηρεσίες όπως αυτές 
που υλοποιήθηκαν µε την παραπάνω εργασία. Επίσης πρέπει να θεωρείται δεδοµένη η 
δυνατότητα της επέκτασης των παραπάνω και σε άλλες κατηγορίες κινούµενων οχηµάτων και 
αγαθών. Η προσέγγιση που επιχειρήθηκε αποτελεί την βάση για ανάπτυξη πληρέστερων 
συστηµάτων που θα διασυνδέουν και θα ολοκληρώνουν σε ενιαίες υλοποιήσεις, υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας και αξίας.  
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