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AIS (Automatic Identification System)



AIS
(Automatic Identification System)

• Laevadele üksteise asukoha näitamine, kokkupõrke vältimine, 
ohutum navigeerimine

• Laevadele paigaldatud saatja-vastuvõtja (A ja B)

• AIS-sõnumitega edastakse püsi-, teekonna- ja asukohaandmeid

• Süsteemi kuuluvad ka AIS-baasjaamad rannikul, mille abil 
kogutakse AIS-andmeid

• AIS-baasjaamadest saab edastada nt andmeid 
navigatsioonimärkide ja ilma kohta, asukohamääramise parandit



Senine AIS-andmete kogumine ja 
töötlemine



Senine AIS-andmete kogumine ja 
töötlemine

• AISi kasutamine algas HELCOMi pilootprojektiga 2004. a ning Eesti 
baasjaamades vastuvõetud sõnumid saadeti Taani

• Pikaajaline arhiveerimine VA andmebaasi ning Siitechi 
kaardirakendus alates 2017. a

asukoha punkti ja 

sõidujooned

31 200 000 punkti
19 välja
python arcpy

MS SQL

csv

Siitech
1 aasta

tiheduskaart

python arcpy



Senine AIS-andmete kogumine ja 
töötlemine

• Mereala planeeringu 
sisend

• Meres toimuva 
ehitustegevuse ja 
veeliikluse omavahelise 
mõju analüüsimine



Senine AIS-andmete kogumine ja 
töötlemine

• Laevateede, 
navigatsioonimärgistuse, 
ankrualade planeerimine 
ja kasutatavuse 
analüüsimine



Senine AIS-andmete kogumine ja 
töötlemine

• Eesti vete veeliikluse 
ülevaade - liiklustihedus 
laevatüübi järgi



Senine AIS-andmete kogumine ja 
töötlemine

• Eesti vete veeliikluse 
ülevaade - liiklustihedus 
laevatüübi järgi



AIS-andmete kogumine kasutades
GeoEvent serverit



AIS-andmete kogumine kasutades
GeoEvent serverit

• Mis oli varem puudu?

• AIS-andmete reaalajas kuvamine avalikus kaardirakenduses 
Nutimeri

• VA teiste andmekogude ja AIS-andmete kasutamine samas 
kaardirakenduses 

• Mõnede VA teenuste (AIS-märgid, baas- ja meteojaamad) 
töökorrasoleku lihtne ja kiire esmane monitooring

• AIS-andmete kasutamine ArcGIS Pro-s kasutaja poolse 
vahepealse andmetöötluseta



AIS-andmete kogumine kasutades
GeoEvent serverit

• Miks GeoEvent server?

• Varasem positiivne kogemus ESRI toodetega

• Standardlahendusena võimalik kiirelt kasutusele võtta

• Suudab reaalajas andmeid koguda, töödelda ja edastada

• Suhteliselt väikese ressursikuluga võimalik luua uusi teenuseid

• Andmeid saab levitada lisaks ESRI formaatidele ka WMS ja 
WFS teenustena

• AIS-andmete kasutamine ArcGIS Pro-s kasutaja poolse 
vahepealse andmetöötluseta



AIS-andmete kogumine kasutades
GeoEvent serverit

VMware

Eesti ja Soome 
baasjaamade kaldavõrk

Navigatsioonimärgid

GIS-GeoEvent
Enterprise (Server + Portal)
GeoEvent server 
DataStore suurandmebaas

Meteojaamad

WWS/
HTTPS

A-klassi seadmed

B-klassi seadmed

GIS
ArcGIS server
PostgreSQL geoandmebaas
Rakendused (Nutimeri jt)



AIS-andmete kogumine kasutades
GeoEvent serverit

GIS-GeoEvent

ArcGIS Enterprise (Server + Portal), GeoEvent, Big DataStore

• AIS sõnumite dekodeerimine
• Geopiirang
• Asukoha- ja püsiandmete liitmine ning kirjutamine 

suurandmebaasi
• Asukohaandmete harvendamine (Ramer-Douglas-Peuckeri 

algoritm) ning kirjutamine suurandmebaasi
• Sündmuste registreerimine ja kirjutamine suurandmebaasi

• Mitu voogteenust
• AIS-andmed suurandmebaasis
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AIS-andmete kogumine kasutades
GeoEvent serverit

AIS-andmed

keskmiselt

25
sõnumit
sekundis

andmeid
salvestatakse

2-3 GB 

ööpäevas

A-klassi
seadmeid

ca 500
GeoEvent server 

virtuaalmasin

32 GB 

muutmälu

8x
Xeon Silver 

42141.2 TB 

kettamassiiv

B-klassi
seadmeid

suvel 

ca 60



AIS-andmete kuvamine avalikus
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AIS-andmete kuvamine avalikus 
kaardirakenduses Nutimeri

• Avalik reaalajas AIS-andmete voogteenus Eesti merealadel

• Lisandunud AIS-andmekihid

• Laevad reaalajas ja tüübi alusel

• AIS-märgid

• Baasjaamad

• Meteojaamad

• AIS-andmete kasutamine koos seniste andmekihtidega 

• Navigatsioonikaart

• Hüdrograafia infosüsteem

• Navigatsioonimärkide andmekogu

• Laevateede andmebaas

• Sadamad Sadamaregistrist



AIS-andmete kasutamine avalikus
Nutimeri kaardirakenduses

• Kuvatakse laeva 30 viimast
asukohta

• Laeva pööramisel kuvatakse
punkte tihedamalt

• Hüpikaknas kuvatakse
asukohaandmete ja 
püsiandmete liitmisel 
moodustatud infot

• Laeva pilt pärineb 
Marinetrafficust

• Pildil vajutades avaneb 
Marinetraffic laeva infoga



https://gis.vta.ee/nutimeri/


AIS-andmete kasutamine uues
kaardirakenduses



AIS-andmete kasutamine uues
kaardirakenduses

• Uus, autentimisega kaardirakendus

• Loodud kasutades standardlahendusi

• Sisaldab täiendavaid AIS-andmete kasutamise tööriistu, võrreldes 
kaardirakendusega Nutimeri

• Reaalajas AIS-andmete filtreerimine laeva andmete järgi

• Eelseadistatavad filtrid (nt VA laevad)

• AIS-andmete ajaloo päring ja eksport csv, json, geojson 
formaati

• Sündmuste päring ja kuvamine

• Ruumiandmete lisamine



https://gis.vta.ee/geportal/apps/webappviewer/index.html?id=3806e023b6b64f9bb4b127cbf343fa2e


Uute teenuste ideed



Uute teenuste ideed

• Ankrualadel viibimise loendus

• Sadama külastuste loendus (väikesadamate külastusandmed)

• Teatud piirkonda läbiva veeliikluse loendus

• Liikluseraldusskeemis ohtlikult liiklemise hoiatus

• Keelatud alale sisenemise hoiatus

• Laeva süvise ja veesügavuse analüüs ning hoiatus

• Laeva eeldatava teekonna ennustamine ja hoiatus (vt eelmine 
punkt)

• AIS-teenuse käideldavuse analüüs

• Dashboard kogutud andmete statistika kuvamiseks



Tänan tähelepanu eest


