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МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ ЧАСОВИХ АНОМАЛІЙ РУХУ СУДЕН НА ОСНОВІ
ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОРСЬКОЇ
ОХОРОНИ «ГАРТ-12» У СИСТЕМІ ВИСВІТЛЕННЯ НАДВОДНОЇ ОБСТАНОВКИ
Для обробки значних обсягів інформації, які необхідні для прийняття рішень у прикордонній сфері
України, застосовується інформаційно-телекомунікаційна система морської охорони «Гарт-12». Остання
входить до інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи Державної прикордонної служби України «Гарт». У межах «Гарт-12» реалізований збір даних про пересування суден та висвітлення поточної
надводної обстановки. Однак значні обсяги цих даних ускладнюють їх ефективний аналіз при прийнятті
відповідних рішень. Це обумовлює потребу у розробці елементів системи підтримки прийняття рішень і
впровадженні їх у систему висвітлення надводної обстановки. Можливості їх розробки обмежуються
недосконалістю відповідного науково-методичного апарату оцінки ризиків на основі аналізу даних про надводну обстановку.
У статті висвітлена методика виявлення часових аномалій руху суден на основі аналізу даних у системі висвітлення надводної обстановки. У цій методиці використана метрика подібності маршрутів руху
суден на основі дискретних відліків про їх положення в різні моменти часу для кластеризації даних, що наявні в інформаційно-телекомунікаційній системі морської охорони. Просторові та часові дані подібних
маршрутів приводяться до безрозмірного представлення та узагальнюються з використанням апроксимації. При оцінці ризиків порушення прикордонного законодавства на морській ділянці кордону запропоновано
використовувати середнє та максимальне відхилення нових даних у системі висвітлення надводної обстановки від апроксимованої залежності щодо наявних даних.
Ключові слова: система висвітлення надводної обстановки, оцінка ризиків, кластеризація, метрика,
часові аномалії руху, маршрут.

Вступ
Постановка проблеми. Ефективна охорона
державного кордону України є однією з необхідних
умов забезпечення національної безпеки держави.
Ефективність охорони кордону суттєво залежить від
наявності даних про обстановку, засобів їх обробки
та реалізації. Одним із засобів, що використовуються для обробки значних обсягів інформації, які необхідні для прийняття рішень у прикордонній сфері,
є інформаційно-телекомунікаційна система (ІТС)
морської охорони «Гарт-12». Остання входить до
інтегрованої ІТС Державної прикордонної служби
України (ДПСУ) «Гарт». У межах ІТС «Гарт-12»
реалізований збір даних про пересування суден та
висвітлення поточної надводної обстановки. Однак
значні обсяги цих даних ускладнюють їх ефективний аналіз при прийнятті відповідних рішень. Все це
обумовлює потребу у розробці елементів системи
підтримки прийняття рішень і впровадженні їх у
систему висвітлення надводної обстановки. Можливості їх розробки обмежуються недосконалістю
відповідного науково-методичного апарату оцінки
ризиків на основі аналізу даних про надводну обстановку, що визначає актуальність його розвитку.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано вирішення даної проблеми
та на які опираються автори. Останнім часом
значна увага дослідників приділяється питанням
розвитку ІТС ДПСУ шляхом включення до її складу
елементів системи підтримки прийняття рішень [1–
4]. Оскільки в ІТС ДПСУ значна кількість даних
зберігається з географічною прив’язкою, то доцільним є використання геоінформаційних систем і методів геообробки [5]. У ряді робіт, зокрема в роботах [5–6], було визначено доцільність розвитку інформаційного забезпечення охорони морської ділянки кордону. При цьому було зроблено припущення
про можливість такого розвитку за рахунок автоматизації аналізу ризиків на основі виявлення просторово-часових аномалій руху суден з використанням
даних, що зберігаються у базі даних ІТС морської
охорони «Гарт-12». Однак напрямів розв’язання
цього завдання у даних дослідженнях не визначено.
У роботі [7] розглянуто задачу виявлення просторових аномалій руху суден на основі аналізу даних в системі висвітлення надводної обстановки. У
цьому дослідженні продемонстровано можливий
підхід до просторового аналізу даних в ІТС морської
охорони «Гарт-12». Основою цього підходу є мет© Рачок Р.В., Боровик О.В., Мазур В.Ю., 2018

Загальні питання
рика для порівняння маршрутів руху суден на основі
їх координат, що отримані в різні моменти часу.
Запропонована у дослідженні [7] метрика дозволяє
встановлювати схожість маршрутів та проводити їх
класифікацію, зокрема, з використанням методів
кластеризації. Після визначення типових маршрутів
на основі наявних в ІТС «Гарт-12» даних можна
проводити аналіз загроз шляхом виявлення просторових аномалій нових маршрутів, дані про які надходять до бази даних ІТС «Гарт-12».
Однак, як зазначено в [7], при оцінці ступеню
ризиків доцільним є аналіз маршрутів на предмет
виявлення окрім просторових, ще й часових аномалій руху суден.
В окремих випадках порушення типових графіків пересування суден по маршрутах руху можуть
свідчити про можливість протиправних дій, спрямованих на порушення прикордонного законодавства.
Все це обумовлює доцільність розробки науковометодичного апарату просторово-часового аналізу
даних надводної обстановки з метою виявлення
небезпек правопорушень у прикордонній сфері на
морській ділянці кордону.
Мета статті – розробка методики виявлення
часових аномалій руху суден на основі даних у системі висвітлення надводної обстановки.

Виклад основного матеріалу
Дані про рух суден, які відображаються у системі висвітлення надводної обстановки з застосуванням геоінформаційної системи, зберігаються в
базі даних ІТС «Гарт-12». Ці дані представляють
собою впорядковані множини координат суден, що
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потужність множини Mi.
З метою виявлення часових аномалій руху суден для подальшої оцінки ризиків вбачається за
доцільне:
 здійснення аналізу наявних в ІТС «Гарт-12»
даних та визначення типових маршрутів руху суден
за їх просторовою подібністю;
 визначення для кожного типового маршруту
характеристик руху суден;
 проведення класифікації нових даних, що
надходять до ІТС «Гарт-12», з встановленням їх
відповідності одному з типових маршрутів.
Для вирішення перелічених вище задач необхідне встановлення геометричної подібності маршрутів. Встановлення такої подібності ускладняється
тим, що окремі відліки в множинах Mi отримані в
різні моменти часу. Тому для визначення геометричної подібності маршрутів, заданих множинами M1 та
M2, можна використати метрику R(M1,M2), яка враховує особливості представлення вихідних даних [7]:
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де Rminij – найменша відстань від i-го сегменту апроксимованого маршруту M1, який поєднує точки (xi,yi) і
(xi+1,yi+1) множини M1, до j-ї точки множини M2.
При використанні лінійної апроксимації параметр Rminij можливо отримати з виразу [7]:
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де ki, bi – параметри, що описують i-й сегмент прямої, який поєднує точки (xi,yi) і (xi+1,yi+1) множини
M1;
(xj,yj) – координати j-ї точки множини M2.
При такому визначенні метрики можливі випадки, коли R(M1 , M 2 )  R(M 2 , M1 ) . Для забезпечення комутативності, остаточну відстань між i-м та j-м
маршрутами можливо знаходити з наступного виразу
0, i  j;

(3)
rij  
 min R(M i , M j ), R(M j , M i ) ,i  j.
Використання визначеної вище метрики дозволяє шляхом кластеризації провести просторову класифікацію наявних у базі даних ІТС «Гарт-12» маршрутів та визначити типові маршрути руху суден



отримані у певні моменти часу. Таким чином, i-й
маршрут описується впорядкованою множиною
(кортежем) Mi  (x1 , y1 , t1 ),..., (x ki , yki , t ki ) , де ki –



(рис. 1). Ця ж метрика дозволяє класифікувати нові
дані, які надходять до системи висвітлення надводної обстановки. Після проведеної класифікації можливо проводити оцінку ризиків на основі відповідності описових даних та розрахованих просторових
відхилень (середнього та максимального відхилень
нових даних від еталонного маршруту).
Однак для оцінки ризиків при русі суден по типових маршрутах важливим є виявлення не лише
просторових, а й часових аномалій.
При їх виявленні потрібно абстрагуватись від
особливостей швидкісних характеристик різних
суден, що можуть пересуватись по однакових маршрутах. З цією метою пропонується перейти до
розгляду залежностей між безрозмірними величинами, які описують пересування суден.
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Рис. 1. Приклад кластеризації даних про маршрути руху суден
Для цього пропонується використати відсоток
витраченого часу tv і відсоток пройденого шляху
маршруту lv.
На основі наявних в ІТС «Гарт-12» даних для iї множини Mi  (x1 , y1 , t1 ),..., (x ki , yki , t ki ) ці вели-

представлятиме графік монотонно зростаючої функції (рис. 2), яка поєднує точки (0,0) і (100,100).
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чини можна визначити з наступних виразів:
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Рис. 2. Графічна інтерпретація залежності (lvj, tvj)
при пересуванні судна по певному маршруту
(5)

де ki – кількість відліків у i-й множині.
Сукупність пар безрозмірних значень (lvj, tvj)
описує закономірність витрат часу при пересуванні
судна по маршруту Mi. При такому визначенні досліджуваних величин, їх графічне відображення
130
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При пересуванні судна зі сталою швидкістю
графік функції представлятиме відрізок прямої, що
поєднує точки (0,0) і (100,100), який на рис. 2 представлений пунктиром. Однак в більшості випадків
для пересування суден по певному маршруту спостерігаються характерні зміни швидкості на різних
його ділянках. Приклад відповідного графіку відображений на рис. 2 суцільною лінією.

Загальні питання
Для отримання еталонних функціональних залежностей у просторі безрозмірних величин (lv, tv),
що описують пересування суден по класифікованих
маршрутах, які отримані в результаті кластеризації
[8–10], пропонується використати апроксимацію
всіх точок (lvj, tvj), що належать усім маршрутам
відповідних кластерів. З цією метою для всіх множин Mi, що належать певному кластеру, з використанням (4–5) формується множина точок (lvj, tvj), які
апроксимуються певною функціональною залежністю. Враховуючи результати аналізу даних у системі
висвітлення надводної обстановки, шукана функція

характеризується 4-5 точками, в яких відбуваються
суттєві зміни швидкісного режиму суден. У зв’язку
з цим, для апроксимації можливо використати поліном 5-го порядку
tv(lv)  a 0  a1  lv  a 2  lv 2  a 3  lv3 
a 4  lv 4  a 5  lv5 

5

 a i  lvi ,

(6)

i0

параметри ai в якому визначаються з використанням
методу найменших квадратів [11–12]. Приклад використання цього підходу для опису пересування
судна по маршруту представлений на рис. 3.
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Рис. 3. Апроксимація даних про пересування суден по типовому маршруту
Для оцінки ризиків порушення прикордонного
законодавства на морській ділянці кордону на основі виявлення часових аномалій руху суден пропонується використати два показники. Цими показниками є середньоквадратичне Vs і максимальне Vm відхилення точок (lvj, tvj), що отримані на основі даних
про рух судна, від апроксимованої функції, що описує відповідний типовий маршрут, до якого на основі критерію мінімальності відстані (3) за умови неперевищення певного порогового рівня віднесені
дані щодо руху досліджуваного судна. Ці показники
пропонується обчислювати наступним чином
k

 tv j  tv(lv j )
V s

V

m

j1



k

,

(7)



max tv j  tv(lv j ) ,
j

(8)

де k – кількість відліків даних у системі висвітлення
надводної обстановки про пересування досліджуваного судна;
tvj, lvj – дані про пересування досліджуваного
судна по маршруту, що отримані на основі відповідних просторово-часових координат з використанням (4–5);

tv() – функція, що отримана в результаті апроксимації даних про пересування суден по маршрутах,
які належать до кластеру, до якого віднесений досліджуваний маршрут.
Слід відмітити, що вибране визначення представлення даних про пересування судна у відсотках
обмежує можливість використання показників (7–8)
лише для завершених маршрутів.
Для наведених вище параметрів на основі методу експертних оцінок встановлюються порогові
значення. В результаті порівняння з цими пороговими значеннями визначаються рівень часових аномалій, який враховується при оцінці ризиків порушення прикордонного законодавства на морській
ділянці кордону.
Остаточно методика виявлення часових аномалій руху суден полягає у наступному:
здійснюється просторова кластеризація наявних даних про маршрути в ІТС «Гарт-12» та визначаються групи (кластери) типових маршрутів;
визначається належність досліджуваного маршруту до одного з типових маршрутів (кластерів);
здійснюється приведення даних про пересування по маршрутах, що входять до визначеного
кластера, до безрозмірного представлення за (4–5);
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розраховуються показники (7–8), здійснюється
їх порівняння з попередньо встановленими пороговими рівнями (на основі експертних оцінок) і визначаються ризики порушення прикордонного законодавства на морській ділянці кордону.

Висновки
У роботі розроблена методика виявлення часових аномалій руху суден та їх використання при
оцінці ризиків у системі висвітлення надводної обстановки. Важливою передумовою для подальшого
виявлення часових аномалій є просторова кластеризація маршрутів, заданих в ІТС «Гарт-12» дискретними відліками з використанням введеної метрики.
Запропонована метрика відображає геометричну
подібність маршрутів.
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З метою нівелювання впливу відмінностей у
швидкостях різних суден запропонований перехід
до розгляду безрозмірних просторово-часових закономірностей пересування по маршруту.
Для узагальнення наявних даних класифікованих маршрутів запропоноване використання апроксимації. На основі порівняння даних нових маршрутів з апроксимованими функціями визначені показники, які можна використати для подальшої оцінки
ризиків. Остаточну оцінку ризиків пропонується
здійснювати на основі результатів порівняння значень цих показників з пороговими значеннями.
Крім цього, напрямком подальших досліджень
вбачається апробація запропонованої методики.
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ АНОМАЛИЙ ДВИЖЕНИЯ СУДОВ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОРСКОЙ ОХРАНЫ «ГАРТ-12»
В СИСТЕМЕ ОСВЕЩЕНИЯ НАДВОДНОЙ ОБСТАНОВКИ
Р.В. Рачок, О.В. Боровик, В.Ю. Мазур
Для обработки больших объемов информации, которые необходимы для принятия решений в пограничной сфере
Украины, применяется информационно-телекоммуникационная система Морской охраны «Гарт-12». Последняя входит в интегрированную информационно-телекоммуникационную систему Государственной пограничной службы Украины «Гарт». В рамках «Гарт-12» реализован сбор данных о передвижении судов и освещение текущей надводной
обстановки. Однако значительные объемы этих данных затрудняют их эффективный анализ при принятии соответствующих решений. Это обуславливает потребность в разработке элементов системы поддержки принятия решений
и внедрении их в систему освещения надводной обстановки. Возможности их разработки ограничиваются несовершенством соответствующего научно-методического аппарата оценки рисков на основе анализа данных о надводной обстановке.

133

Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2018, № 3(32)

ISSN 2223-456Х

В статье освещена методика выявления временных аномалий движения судов на основе анализа данных в системе освещения надводной обстановки. В этой методике использована метрика сходства маршрутов движения судов на
основе дискретных отсчетов об их положении в разные моменты времени для кластеризации данных, имеющихся в
информационно-телекоммуникационной системе Морской охраны. Пространственные и временные данные подобных
маршрутов приводятся к безразмерному представлению и обобщаются с использованием аппроксимации. При оценке
рисков нарушения пограничного законодательства на морском участке границы предложено использовать среднее и
максимальное отклонение новых данных в системе освещения надводной обстановки от аппроксимированной зависимости по имеющимся данным.
Ключевые слова: система освещения надводной обстановки, оценка рисков, кластеризация, метрика, временные
аномалии движения, маршрут.

METHOD OF DETERMINATION TIME MOVEMENT ANOMALIES OF VESSELS ON THE BASIS
OF THE INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEM OF MARINE SAFETY «GART-12» DATA
IN THE SYSTEM OF THE SURFACE PICTURE EXPLORATION
R. Rachok, O. Borovik, V. Mazur
For the processing of large volumes of information necessary for decision-making in the Ukrainian border area, the information and telecommunication system of maritime security "Gart-12" is used. The latter is part of the integrated information
and telecommunication system of the State Border Guard Service of Ukraine "Gart". In the framework of the "Gart-12" the
collection of data on the movement of ships and the coverage of the current surface situation is realized. However, significant
volumes of these data are complicated by their effective analysis when making appropriate decisions. This necessitates the development of elements of the decision support system and their implementation in the system of illumination of the surface environment. The possibilities of their development are limited by the imperfection of the appropriate scientific and methodical apparatus for risk assessment on the basis of the analysis of the data on the surface environment.
The article describes the method of detecting time vessel traffic anomalies on the basis of data analysis in the system of illumination of the surface environment. In this method, the metric of the similarity of the routes of the vessels on the basis of
discrete readings about their position at different moments of time for the clustering of data available in the informationtelecommunication system of marine protection has been used. The spatial and temporal data of similar routes are resulted in
dimensionless representation and generalized using approximation. In assessing the risks of violating the border legislation at
the maritime boundary, it is proposed to use the mean and maximum deviation of new data in the surface water coverage system
from the approximated dependence on available data.
Keywords: the system of illumination of a surface environment, estimation of risks, clusterization, metric, time anomalies of
motion, route.
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