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ZASTOSOWANIE ONTOLOGII DLA POTRZEB SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ 

KOMUNIKACJI W ŻEGLUDZE MORSKIEJ 

 

W artykule przedstawiono zastosowanie ontologii dla potrzeb systemu automatycznej komunikacji w żegludze morskiej. 

Opisano ontologie informacji nawigacyjnej, komunikacji i interfejs łączący obie ontologie. Przedstawiono wstępny prototyp 

systemu automatycznej komunikacji między statkami. Rozpatrzono przykład sytuacji spotkania statków na kursach kolizyjnych. 

Analizowano proces generowania komunikatów w systemie automatycznej komunikacji z wykorzystaniem opracowanych onto-

logii. 

 

WSTĘP 

Rozwój nowoczesnych technologii umożliwia postępującą au-
tomatyzację procesów nawigacji. Użytkowane obecnie systemy 
nawigacyjne w coraz szerszym zakresie realizują, obok podstawo-
wych funkcji informacyjnych wspomagających analizę i ocenę sytu-
acji nawigacyjnej, zadania systemów wspomagania decyzji, w tym 
automatyczną analizę i ocenę sytuacji oraz generowanie rozwiązań, 
np. planu podróży, manewru antykolizyjnego. Dużo uwagi poświęca 
sią systemom bezzałogowym i systemom autonomicznym. Szcze-
gólnie widoczne jest to w żegludze powietrznej. W coraz szerszym 
stopniu dotyczy także obiektów pływających, czego przykładem są 
zrealizowane bądź aktualnie realizowane projekty badawcze. We 
wszystkich wymienionych przypadkach niezbędne jest uwzględnie-
nie innych uczestników ruchu. Często wymaga to pozyskania do-
datkowych informacji, a w określonych sytuacjach - uzgodnienia 
decyzji i działań. W tym celu opracowywane są systemy automa-
tycznego gromadzenia i wymiany/udostępniania informacji. Specyfi-
ka sytuacji może wymagać nawiązania łączności np. między spoty-
kającymi się obiektami w celu pozyskania określonych szczegóło-
wych informacji czy też dokonania uzgodnień między nimi. Stąd też 
istotnym uzupełnieniem systemów automatycznej wymiany danych 
może stać się system automatycznej komunikacji i negocjacji, reali-
zujący wymienione procesy na zasadach zbliżonych do komunikacji 
werbalnej. 

1. PROCESY KOMUNIKACJI W ŻEGLUDZE MORSKIEJ  

Zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności w żegludze wy-
maga dostępu do informacji oraz uzgodnień między uczestniczący-
mi w niej podmiotami. Są to m.in. nawigatorzy na statkach, personel 
ośrodków kontroli ruchu statków, zarządy portów, kapitanaty portów, 
armatorzy, i spedytorzy. Skuteczna komunikacja jest szczególnie 
ważna w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ludzi, statku, 
ładunku czy środowiska. Zasady komunikacji w tym zakresie zawar-
to w Ogólnoświatowym systemie łączności w niebezpieczeństwie i 
dla zapewnienia bezpieczeństwa GMDSS (Global Maritime Distress 
and Safety System). Obejmują one reguły i procedury tzw. łączności 
priorytetowej – w niebezpieczeństwie, pilnej i bezpieczeństwa. W 
skomplikowanych, złożonych, sytuacjach wymagane jest nawiąza-
nie łączności pomiędzy jednostkami (nawigatorami). Wynika 
z obowiązku prowadzenia bezpiecznej nawigacji z użyciem wszyst-

kich dostępnych środków. Jest to m.in. ultrakrótkofalowa komunika-
cja radiotelefoniczna (VHF) o zasięgu kilkudziesięciu mil morskich, 
prowadzona w postaci dialogu słownego obejmującego np. intencje, 
pytania, stwierdzenia czy żądania. Może być ona jednak niesku-
teczna np. w przypadku błędów w komunikacji lub niepodjęcia 
komunikacji przez człowieka. Dotyczy to także drugiego z rodzajów 
łączności – łączności rutynowej, która – w odróżnieniu od łączności 
priorytetowej – nie ma w GMDSS ściśle określonego przebiegu oraz 
zdefiniowanych okoliczności, w których musi lub powinna być pro-
wadzona. 

Obserwowana obecnie automatyzacja procesów komunikacji w 
żegludze morskiej dotyczy głównie wymiany danych na zasadzie ich 
udostępniania i współdzielenia. Jest to możliwe dzięki postępującej 
standaryzacji zakresu i formatu danych, stosowanych w poszcze-
gólnych systemach i urządzaniach. Rosnąca liczba systemów i 
urządzeń na statkach i w ośrodkach lądowych oraz dostępnych 
informacji sprawia, że oraz potrzebniejszy staje się selektywny 
dostęp do danych. To zaś wymaga unifikacji i jednoznacznej inter-
pretacji informacji nawigacyjnej. Służą temu prace nad budową 
ontologii informacji nawigacyjnych oraz jej reprezentacją. Jej opra-
cowanie umożliwi automatyczną analizę i interpretację tych informa-
cji. Możliwe jest także uwzględnienie używanych przez człowieka 
zmiennych i wartości lingwistycznych oraz umiejętności operowania 
nimi. 

Przykładem tej unifikacji mogą być prace dotyczące m.in. sa-
mej ontologii jak i metod jej automatycznej translacji do formatów 
możliwych do bezpośredniego użycia w systemach informatycznych 
[1][2][3]. Jednocześnie zaproponowane w [4] standardy dla komuni-
katów umożliwiają realizację procesów komunikacji w formie dialogu 
– analogicznie do dialogu prowadzonego przez ludzi. Powyższe 
nabiera szczególnego znaczenia w świetle postępujących prac nad 
budową wdrożeniem i użytkowaniem bezzałogowych jednostek 
pływających, a dalej także jednostek autonomicznych. 

2. ONTOLOGIA INFORMACJI NAWIGACYJNEJ  
I KOMUNIKACJI NA MORZU 

Ontologia to teoria dotycząca dowolnej dziedziny, pozwalająca 
opisać pojęcia w sposób hierarchiczny w celu ustalenia relacji se-
mantycznych w danej dziedzinie. Aktualnie ontologie są przedmio-
tem badań w rozmaitych obiektach badawczych, m.in. inżynierii 
systemów informatycznych, w inżynierii wiedzy, teorii zarządzania 
wiedzą [5]. Zgodnie z pierwszą definicją stworzoną przez T. Grube-
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ra na potrzeby informatyki, ontologia jest konceptualizacją [6]. Za-
stosowano ją w dziedzinie sztucznej inteligencji w celu ułatwienia 
współdzielenia i ponownego użycia zgromadzonej wiedzy. Ontolo-
gie wykorzystują teorie wywodzące się z algebry teorii zbiorów, sieci 
semantycznych oraz rachunków logicznych [7]. 

Dla potrzeb systemu automatycznej komunikacji w żegludze 
morskiej wyróżniono trzy płaszczyzny: ontologię informacji nawiga-
cyjnej, komunikacji i interfejs. Ontologię informacji nawigacyjnej [8] 
oparto na standardowych zwrotach porozumiewania się na morzu 
[9]. Pojęcia nawigacyjne podzielono na encje oraz instancje. Onto-
logia komunikacji zawiera pojęcia abstrakcyjne, struktury komunika-
tu oraz typy wiadomości. Ze względu na potrzebę wprowadzenia 
pojęć nieprecyzyjnych oraz wprowadzenia hierarchii między nimi 
uwzględniono elementy logiki rozmytej i teorii protoform. Interfejs 
ma za zadanie łączenie ontologii informacji nawigacyjnej z ontologią 
komunikacji. Wyróżniono w nim funkcje oraz sentencje.  

Powiązania między ontologiami informacji nawigacyjnej i ko-
munikacji oraz interfejsu w systemie automatycznej komunikacji 
przedstawiono poniżej.  

 

 
Rys. 1. System automatycznej komunikacji na morzu [8]. 

 
Automatyczna komunikacja system-system jest możliwa wy-

łącznie w sytuacji gdy obie strony korzystają z odpowiedniego inter-
fejsu, natomiast użycie zgodnych ze sobą (takich samych) jest 
warunkiem niezbędnym aby komunikaty zostały prawidłowo zrozu-
miane. 

Ontologia została zbudowana w z wykorzystaniem programu 
Proteg’e [10]. Rysunki (rys. 2 , rys. 3, i rys. 4) przedstawiają tworzo-
ną strukturę poszczególnych ontologii. Główny podział ontologii 
informacji nawigacyjnej to: informacje nawigacyjne, manewry, zda-
rzenia. 

 

 
Rys. 2. Fragment ontologii informacji nawigacyjnej. 

Ontologia komunikacji dzieli się na pojęcia abstrakcyjne, struk-
turę wiadomości, krótkie zwroty np. out, over oraz sentencje. Inter-
fejs zawiera w sobie funkcje, które będą służyły do interpretacji 
wiadomości oraz kryteria semantyczne. Do budowy ontologii został 
wykorzystany język OWL (Web Ontology Language). To zapewnia 
zarówno możliwość opisu pojęć, jak i wprowadzaniu nowych funkcji 
do opisu możliwych relacji. Całość ontologii opiera się na strukturze 
drzewa. Opracowanie ontologii (w różnych dziedzinach nauki) z 
ogromnej liczby klas i złożonych pod zbiorów prawie zawsze wyma-
ga hierarchii drzewa [11]. 

 

 
Rys. 3. Fragment ontologii komunikacji. 

 

 
Rys. 4. Fragment interfejsu. 

 
Poniżej (rys. 5) przedstawiono ontologię komunikacji, ontologię 

informacji nawigacyjnej oraz interfejs w postaci drzewa (w strukturze 
owalnej). 

3. PROTOTYP SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ 
KOMUNIKACJI MIĘDZY STATKAMI 

Opracowany prototyp systemu automatycznej komunikacji 
między statkami został zrealizowany w postaci programów działają-
cych na niezależnych komputerach połączonych siecią opartą na 
protokole TCP/IP. Rozwiązanie takie pozwala na działanie systemy 
niezależne od stosowanych rozwiązań sprzętowych, programowych 
i komunikacyjnych. Działanie programów wchodzących w skład 
systemu zostało oparte na niezależnie realizowanych procesach:  
– odbierającym i kolejkującym nadchodzące komunikaty, 
– przeprowadzającym analizę sytuacji nawigacyjnej, 

wnioskującym na podstawie sytuacji nawigacyjnej i nadcho-
dzących komunikatów, następnie w zależności od wyniku wniosko-
wania uruchamiającym moduł generujący komunikaty wychodzące. 
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System ma budowę modułową, umożliwiającą niezależny roz-
wój i testowanie każdego z elementów składowych, w szczególności 
metod i algorytmów wnioskowania oraz ontologii. Na rysunku 6 (a i 
b) przedstawiono proces komunikacji między dwoma statkami. 
Komunikaty przesyłane między programami zostały wygenerowane 
z użyciem testowanej ontologii. 
 

 

 
Rys. 6.  Proces testowania wymiany komunikatów wygenerowanych 
z wykorzystaniem ontologii: 6A) statek A; 6B) statek C 

3.1. Przeprowadzone badania 

Automatyzacja procesów komunikacji z uwzględnieniem wza-
jemnego oddziaływania ma na celu dążenie do komunikacji typu: 
system – system. Spowodowane jest to przyspieszonym rozwojem 
technologii informacyjnych. Budowa systemu automatycznej komu-
nikacji żeglugi morskiej przyczyni się do eliminacji błędów człowieka 
oraz skróci czas wymiany/pozyskania informacji a poprzez to zwięk-
szy efektywność pracy na statku. 

W innych dziedzinach nauki jak np. automatyce, czy robotyce 
[12] także istnieje potrzeba posiadania systemu automatycznej 

 
Rys. 5. Fragment ontologii w strukturze owalnej. 
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komunikacji ,która pozwoli na zrozumienie świata rzeczywistego 
(semantyczne współdziałanie). 

Należy zwrócić uwagę, iż przekształcając przykładową, złożoną 
wiadomość nadaną przez jednego nawigatora do drugiego, rozdzie-
lamy je na poszczególne komunikaty. Funkcja: follow-up, oznacza 
kontynuację wiadomości, over – oczekiwanie na odpowiedź, nato-
miast: out – koniec dialogu. Zostało to ujęte w ontologii komunikacji- 
co zostało pokazane na rysunkach poniżej : 

 
Dialog:  
Our ship A 
C to A: Vessel A this is Vessel C, we are on collision course, please 
alter your course to starboard. Over. 
A to C: Vessel C this is Vessel A, I can not alter my course to star-
board, Vessel B is overtaking me on my starboard side. Please 
increase your speed. Over. 
C to A: Vessel A this is Vessel C, ok I will increase my speed. Over. 
A to C: Vessel C this is Vessel A, Thank you, have a nice watch. 
Out. 

 

 
Rys. 7. Rysunek przedstawiający sytuację kolizyjną w oparciu o 
powyższy dialog. 

 
Dialog opisany w oparciu o ontologię: 

C to A: we are on collision course, please alter your course to 
starboard. Over. 

 

 
 

A to C : Vessel B is overtaking me on my starboard side. 
Please increase your speed. Over. 

 

 
 

C to A: ok I will increase my speed. Over. 

 
 
A to C : Thank you, have a nice watch. Out.  

 

3.2.  Przykład działania 

Dialog w XML. Korzystając z opracowanych ontologii (informa-
cji nawigacyjnej, komunikacji), zostały wygenerowane komunikaty w 
formacie XML. Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi prowadzenia 
komunikacji na morzu, złożone zdania zostały podzielone na proste 
komunikaty, wysyłane niezależnie, pozostające jednak we wzajem-
nym związku. W poniższej tabeli (Tabela 1) zostały przedstawione 
zdania użyte w dialogu oraz odpowiadające im komunikaty przesy-
łane wewnątrz systemu. 

PODSUMOWANIE 

Rozwiązywanie złożonych sytuacji nawigacyjnych wymaga 
często nawiązania bezpośredniej łączności między uczestnikami 
procesu transportowego. Dotyczy to zarówno pozyskania 
niezbędnych dodatkowych informacji jak i uzgodnienia określonych 
decyzji lub działań. Prezentowany prototyp systemu automatycznej 
komunikacji między statkami umożliwia realizację procesów 
pozyskiwania informacji jak i negocjacji na zasadach zbliżonych do 
komunikacji werbalnej. Do opisu przekazywanych informacji użyto 
opracowane ontologie informacji nawigacyjnej, komunikacji i 
interfejs łączący obie ontologie. Pozwala to na automatyczną 
analizę i interpretację tych informacji, a dalej na realizację procesów 
komunikacji w formie dialogu – analogicznie do dialogu 
prowadzonego przez ludzi. Automatyzacja procesów komunikacji 
nabiera szczególnego znaczenia w związku z coraz większym 
zainteresowaniem i możliwościami zastosowań bezzałogowych oraz 
autonomicznych jednostek pływających. 
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Tab. 1.. Zdania użyte w dialogu oraz odpowiadające im komunikaty przesyłane wewnątrz systemu 
Treść komunikatu Komunikat zapisany w XML 

Vessel A this is Vessel C, we 
are on collision course, 
please alter your course to 
starboard. Over. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ontology 
  xmlns="http://am.szczecin.pl/zitm" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://am.szczecin.pl/zitm ontology.xsd"> 
  <message> 
    <header CommunicationID="13AD129C" MessageReapeted="0" ConfirmationRequired="true"> 
      <sender><vessel MMSI="..." name="Vessel C"/></sender> 
      <reciever><vessel MMSI="..." name="Vessel A"/></reciever> 
      <sent date="2016-09-26" time="22:53:12"/> 
    </header> 
    <body> 
      <tell><information><course><collision_course>true 
</collision_course></course></information></tell> 
    </body> 
  </message> 
</ontology> 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ontology 
  xmlns="http://am.szczecin.pl/zitm" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://am.szczecin.pl/zitm ontology.xsd"> 
  <message> 
    <header CommunicationID="13AD129D" MessageReapeted="0" ConfirmationRequired="true"> 
      <sender><vessel MMSI="..." name="Vessel C"/></sender> 
      <reciever><vessel MMSI="..." name="Vessel A"/></reciever> 
      <sent date="2016-09-26" time="22:53:12"/> 
    </header> 
    <body> 
      <tell><request><passing><starboard>true</starboard></passing> 
</request></tell> 
    </body> 
  </message> 
</ontology> 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ontology 
  xmlns="http://am.szczecin.pl/zitm" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://am.szczecin.pl/zitm ontology.xsd"> 
  <message> 
    <header CommunicationID="13AD129E" MessageReapeted="0" ConfirmationRequired="false"> 
      <sender><vessel MMSI="..." name="Vessel C"/></sender> 
      <reciever><vessel MMSI="..." name="Vessel A"/></reciever> 
      <sent date="2016-09-26" time="22:53:12"/> 
    </header> 
    <body> 
      <phrase><over/></phrase> 
    </body> 
  </message> 
</ontology> 

Vessel C this is Vessel A, I 
can not alter my course to 
starboard, Vessel B is over-
taking me on my starboard 
side. Please increase your 
speed. Over. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ontology 
  xmlns="http://am.szczecin.pl/zitm" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://am.szczecin.pl/zitm ontology.xsd"> 
  <message> 
    <header CommunicationID="13AD129F" MessageReapeted="0" ConfirmationRequired="true"> 
      <sender><vessel MMSI="..." name="Vessel A"/></sender> 
      <reciever><vessel MMSI="..." name="Vessel C"/></reciever> 
      <sent date="2016-09-26" time="22:53:13"/> 
    </header> 
    <body> 
      <answer><information><passing><starboard>false</starboard> 
</passing></information></answer> 
    </body> 
  </message> 
</ontology> 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ontology 
  xmlns="http://am.szczecin.pl/zitm" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://am.szczecin.pl/zitm ontology.xsd"> 
  <message> 
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    <header CommunicationID="13AD12A0" MessageReapeted="0" ConfirmationRequired="true"> 
      <sender><vessel MMSI="..." name="Vessel A"/></sender> 
     <reciever><vessel MMSI="..." name="Vessel C"/></reciever> 
      <sent date="2016-09-26" time="22:53:13"/> 
    </header> 
    <body> 
      <tell><information><vessel MMSI="..." name="Vessel B"> 
<overtaking> 
        <vessel MMSI="..." name="Vessel A"/> 
      </overtaking></vessel></information></tell> 
    </body> 
  </message> 
</ontology> 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ontology 
  xmlns="http://am.szczecin.pl/zitm" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://am.szczecin.pl/zitm ontology.xsd"> 
  <message> 
    <header CommunicationID="13AD12A1" MessageReapeted="0" ConfirmationRequired="true"> 
      <sender><vessel MMSI="..." name="Vessel A"/></sender> 
      <reciever><vessel MMSI="..." name="Vessel C"/></reciever> 
      <sent date="2016-09-26" time="22:53:13"/> 
    </header> 
    <body> 
      <tell><request><vessel MMSI="..." name="Vessel C"><speed>increase 
</speed></vessel></request></tell> 
    </body> 
  </message> 
</ontology> 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ontology 
  xmlns="http://am.szczecin.pl/zitm" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://am.szczecin.pl/zitm ontology.xsd"> 
<message> 
    <header CommunicationID="13AD12A2" MessageReapeted="0" ConfirmationRequired="false"> 
      <sender><vessel MMSI="..." name="Vessel A"/></sender> 
      <reciever><vessel MMSI="..." name="Vessel C"/></reciever> 
      <sent date="2016-09-26" time="22:53:13"/> 
    </header> 
    <body> 
      <phrase><over/></phrase> 
    </body> 
  </message> 
</ontology> 

Vessel A this is Vessel C, ok I 
will increase my speed. Over. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ontology 
  xmlns="http://am.szczecin.pl/zitm" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://am.szczecin.pl/zitm ontology.xsd"> 
  <message> 
    <header CommunicationID="13AD12A3" MessageReapeted="0" ConfirmationRequired="true"> 
      <sender><vessel MMSI="..." name="Vessel C"/></sender> 
      <reciever><vessel MMSI="..." name="Vessel A"/></reciever> 
      <sent date="2016-09-26" time="22:53:14"/> 
    </header> 
    <body> 
      <answer><request><vessel MMSI="..." name="Vessel C"><speed> 
increase</speed></vessel></request></answer> 
    </body> 
  </message> 
</ontology> 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ontology 
  xmlns="http://am.szczecin.pl/zitm" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://am.szczecin.pl/zitm ontology.xsd"> 
  <message> 
    <header CommunicationID="13AD12A4" MessageReapeted="0" ConfirmationRequired="false"> 
      <sender><vessel MMSI="..." name="Vessel C"/></sender> 
      <reciever><vessel MMSI="..." name="Vessel A"/></reciever> 
      <sent date="2016-09-26" time="22:53:14"/> 
    </header> 
    <body> 
      <phrase><over/></phrase> 



I 
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    </body> 
  </message> 
</ontology> 

Vessel C this is Vessel A, 
Thank you, have a nice 
watch. Out. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ontology 
  xmlns="http://am.szczecin.pl/zitm" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://am.szczecin.pl/zitm ontology.xsd"> 
  <message> 
    <header CommunicationID="13AD12A5" MessageReapeted="0" ConfirmationRequired="false"> 
      <sender><vessel MMSI="..." name="Vessel A"/></sender> 
      <reciever><vessel MMSI="..." name="Vessel C"/></reciever> 
      <sent date="2016-09-26" time="22:53:15"/> 
    </header> 
    <body> 
      <phrase><thank_you>have a nice watch</thank_you></phrase> 
    </body> 
  </message> 
</ontology> 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ontology 
  xmlns="http://am.szczecin.pl/zitm" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://am.szczecin.pl/zitm ontology.xsd"> 
  <message> 
    <header CommunicationID="13AD12A6" MessageReapeted="0" ConfirmationRequired="false"> 
      <sender><vessel MMSI="..." name="Vessel A"/></sender> 
      <reciever><vessel MMSI="..." name="Vessel C"/></reciever> 
      <sent date="2016-09-26" time="22:53:15"/> 
    </header> 
    <body> 
      <phrase><out/></phrase> 
    </body> 
  </message> 
</ontology> 
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The use of ontologies in the automatic communication system 
for sea shipping. 

 The article describes the use of ontologies in the auto-

matic communication system for sea shipping. The navigation 

information and communication ontologies were described as 

well as the interface used to connect them. A preliminary 

prototype of the system for automatic communication be-

tween vessels was described. The example of the meeting of 

ships on collision courses was considered. The process of 

messages generation in the automatic communication system 

with use of the developed ontologies was analyzed. 
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