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Nền tảng Skylight cung cấp Cảnh báo và Hình ảnh để giúp xác định hành vi đáng ngờ có thể là bất hợp pháp 

hoặc không tuân thủ các quy định về nghề cá. Các sự kiện được hiển thị cho các tàu trên toàn cầu, bao gồm 

một số khu vực gần Khu bảo tồn biển (MPA) và các khu vực quan tâm khác. Hướng dẫn sử dụng này sẽ 

cung cấp thêm thông tin về cách điều hướng Skylight cho các trường hợp sử dụng cụ thể của bạn, bắt đầu 

với Quản trị tài khoản. 

Hệ thống đăng nhập 
Để truy cập nền tảng cảnh báo, hãy truy cập https://sc- 

production.skylight.earth/login. Tên người dùng của bạn 

sẽ là địa chỉ email bạn đã cung cấp cho Skylight khi hoàn 

thành Biểu mẫu tạo tài khoản. Nếu bạn quên mật khẩu 

của mình, chỉ cần nhấp vào " Forgot Password?" liên kết 

phía trên nút Đăng nhập và hướng dẫn đặt lại sẽ được 

gửi đến email của bạn. 

Ngoài việc sử dụng quên mật khẩu "Forgot Password" trước 

khi đăng nhập, bạn cũng có thể thay đổi Mật khẩu của mình 

thông qua hồ sơ người dùng “User Profile” trong “My 

Skylight”. 

Trong hồ sơ người dùng “User Profile”, nhấp vào biểu tượng thay đổi hồ sơ “Edit Profile” để thay đổi mật khẩu. 
 

https://sc-production.skylight.earth/login
https://sc-production.skylight.earth/login
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Có nhiều cách để điều hướng đến một vị trí cụ thể trên Skylight: 

 
 

Giới thiệu chung về cách vận hành 
Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển đến chế độ xem toàn cầu về các sự kiện trong 24 giờ qua. Chế độ 

xem ban đầu này nằm ở phía cảnh báo "Alerts" của Skylight tạo ra cảnh báo trong thời gian gần thực bằng 

Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS) của tàu thuyền. Mục tiêu của Skylight là hiển thị các sự kiện cụ thể được 

quan tâm thay vì hiển thị cho bạn tất cả các tàu và đường đi như các công cụ hàng hải khác. Mục đích là để 

giảm thời gian mà các nhà phân tích phải dành để phát hiện ra các hành vi đáng ngờ.  

Trên trang này, hãy chọn danh mục sự kiện bạn muốn xem: Sự kiện điểm hẹn (Rendezvous Events) hoặc Sự 

kiện nhập cảnh (Entry Events). Sau đó, bạn sẽ thấy các cụm nơi nhiều sự kiện đã được phát hiện như được 

chỉ ra bởi các chấm màu xanh lục. 1Phóng to để xem các điểm nóng này chia thành các sự kiện riêng lẻ. 
 

 

 

 Kéo màn hình hoặc cuộn bằng chuột của bạn 

 Sử dụng các điều khiển Phóng to (+) và Thu nhỏ (-) ở phía bên trái 

 Nhấp đúp vào một vị trí cụ thể trên màn hình 
 
 
 
 
 
 

1 Chúng tôi sử dụng Mapbox cho bản đồ cơ sở: © Mapbox, 2019. 
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Sự kiện điểm hẹn (Rendezvous Events) 
Điểm hẹn chuẩn (Standard Rendezvous) là một sự kiện trong đó hai tàu, truyền AIS, đã đi gần nhau với 
tốc độ xấp xỉ như nhau. Sẽ có độ trễ ít nhất 30 phút để hệ thống tự tin rằng hành vi điểm hẹn đang diễn ra và 
hiển thị hành vi đó trên bản đồ. 

Điểm hẹn tối (Dark Rendezvous) là một sự kiện mà chỉ có một tàu đang truyền AIS và thể hiện 

mô hình đường đua cho biết điểm hẹn với một tàu không truyền AIS. Không giống như cảnh báo 

điểm hẹn tiêu chuẩn, đây là một phương pháp dựa trên học máy, trong đó mô hình của chúng tôi 

đã "học" các đặc điểm của đường đi của con tàu nơi các chuyên gia xác định một điểm hẹn tối đã 

xảy ra. 

 
LƯU Ý: Gần bờ, các tàu thường đi chậm và gần nhau mà không nhất thiết phải có điểm hẹn. Để giảm xác 

thực sai, Skylight hiện không tạo cảnh báo điểm hẹn tiêu chuẩn trong phạm vi 10km và cảnh báo điểm hẹn 

tối trong phạm vi 100km. 

Chọn một sự kiện, trong ngăn Cảnh báo hoạt động hoặc bằng cách nhấp vào điểm đánh dấu trên bản đồ, sẽ 

hiển thị bảng hiển thị chi tiết cụ thể về điểm hẹn và các tàu liên quan đến điểm hẹn cụ thể đó, 
 

 

Đôi khi, bạn có thể quan sát nhiều sự kiện Điểm hẹn tối trên cùng một tàu. Có thể tàu ấy gặp nhiều tàu hoặc 

một tàu trong thời gian dài, hoặc không có tàu nào nhưng lại lảng vảng tại một vùng vì một số lý do khác. 

Nhiều sự kiện Điểm hẹn tối đã được tạo ra vì tàu vẫn đang hiển thị hành vi cho thấy một Điểm hẹn tối. 

Chúng tôi giới hạn khoảng thời gian tối đa mà một sự kiện Điểm hẹn tối có thể xảy ra dựa trên loại tàu. 

Liệu một điểm hẹn có thực sự xảy ra hay không và chính xác có bao nhiêu điểm hẹn đã xảy ra thì không thể 

xác định được chỉ thông qua những sự kiện này. Thông tin xác thực như hình ảnh và / hoặc vùng không khí 

và nước biển là cần thiết để xác nhận sự kiện. 
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Thẻ chi tiết Cảnh báo này bao gồm 

các thông tin như: thời gian bắt đầu, 

vị trí xuất phát, thời gian, MMSI, 

quốc tịch và các đặc điểm khác của 

tàu. Các sự kiện điểm hẹn cũng sẽ 

bao gồm một liên kết đến lịch sử 

điểm hẹn của mỗi bên tham gia. 

Đây là một ví dụ của Điểm hẹn 

chuẩn (Rendezvous Alert 

Details Card): 

Đối với Điểm hẹn tối, thẻ chi tiết 

Cảnh báo bao gồm thông tin về tàu 

truyền AIS ở phía bên trái và các 

đối tác điểm hẹn có thể có ở phía 

bên phải. Khi có thể, Skylight cũng 

cung cấp tối đa ba thành viên của 

điểm hẹn có thể ở trong vùng lân 

cận hợp lý của cảnh báo. Thông tin 

bổ sung về các thành viên có thể 

được xem bằng cách nhấp vào mũi 

tên ở bên phải của tên tàu. 

GHI CHÚ: Trong thẻ Cảnh báo Điểm hẹn tối: 
 

• Các tàu có thể được hiển thị không theo thứ tự 
• Có thể có nhiều hơn 3 tàu    

         nhưng chỉ có 3 tàu được hiển thị trên một thẻ 
• Có thể đã có một đối tác không sử dụng AIS 
• Có thể không có tàu nào cả
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Trên thiết bị di động, sử dụng hai ngón tay để phóng 

to và thu nhỏ bản đồ. Khi phóng to, bạn có thể xem 

danh sách các điểm hẹn bằng cách nhấn vào tab 

Danh sách ở trên cùng bên phải của màn hình. 

Bạn cũng có thể nhấn vào một điểm đánh dấu trên bản 

đồ để xem chi tiết điểm hẹn. 

Nhấp vào bất kỳ điểm hẹn nào trong danh sách hoặc ở 

cuối màn hình sẽ mở ra Thẻ chi tiết cảnh báo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nhấn vào mũi tên bên 

cạnh tên tàu để xem thêm 

thông tin về tàu đó. 

Nhấp vào X bên cạnh 

Chi tiết cảnh báo hoạt 

động để quay lại chế 

độ xem bản đồ. 
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Trung chuyển giữa các tàu (Transshipment Confidence) 

Màu sắc của các biểu tượng Điểm hẹn chuẩn và tối mô 

tả độ tin cậy của khả năng trung chuyển trao đổi hàng 

hóa giữa các tàu, một chỉ báo cho biết khả năng hàng 

hóa được trung chuyển trong một điểm hẹn. Các màu 

xám, vàng và đỏ tương ứng với các mức độ tin cậy là 

“Thấp”, “Trung bình” hoặc “Cao”. Ví dụ: một chấm đỏ 

trên cảnh báo Điểm hẹn tối cho biết khả năng cao là có 

sự chuyển tải đã xảy ra trong Điểm hẹn tối đó. LƯU Ý: 

Điều này không mô tả sự tin cậy về việc liệu một điểm 

hẹn có xảy ra hay không. Tất cả các màu đều quan 

trọng để điều tra. 

Độ tin cậy trung chuyển được tính hơi khác nhau cho 

các điểm hẹn tiêu chuẩn và tối. Đối với điểm hẹn tiêu 

chuẩn, độ tin cậy trung chuyển được tính bằng mô 

hình học máy chủ yếu tính đến loại tàu, thời gian và 

cờ của quốc gia. Đối với điểm hẹn tối, độ tin cậy trung 

chuyển được tính bằng thuật toán dựa trên quy tắc 

sử dụng loại tàu và thời gian. 

Bởi vì thời lượng là yếu tố chính trong độ tin cậy trung chuyển, chúng tôi khuyên bạn nên xem cảnh báo Độ tin 

cậy trung chuyển cao để đánh giá số lượng lớn hơn và / hoặc trao đổi phức tạp của hàng hóa như cá, dầu và 

hàng hóa. Cảnh báo Độ tin cậy trung chuyển thấp để đánh giá trao đổi nhỏ hơn, đơn giản hơn như hàng lậu. Khi 

thời gian của một điểm hẹn tăng lên, mức độ tin cậy trung chuyển cũng có thể tăng lên. 

Tìm sự kiện "Đang tiến hành" 

Một điểm mạnh chính của Skylight là tạo ra các 
cảnh báo trong thời gian gần thực. Cảnh báo 
điểm hẹn được chỉ định là 'Đang tiến hành' nếu 
đường đi của các tàu vẫn ở cùng nhau (Điểm 
hẹn chuẩn) hoặc vẫn cho thấy hành vi điểm hẹn 
(Điểm hẹn tối) từ các tin nhắn AIS mà Skylight 
nhận được trong vòng hai giờ qua. 

Bạn có thể phân biệt giữa cảnh báo điểm hẹn 
'Đang tiến hành' hoặc thời gian thực và cảnh 
báo điểm hẹn 'Đã hoàn thành' hoặc lịch sử bằng 

cách tìm kiếm ba vòng tròn ( ) bên cạnh sự 
kiện ở Bảng cảnh báo bên phải hoặc trong văn 
bản tóm tắt hiển thị khi bạn di chuột qua một 
cảnh báo trên bản đồ  
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Điều tra lịch sử điểm hẹn của một con tàu 

Trong khi điều tra các cảnh báo riêng lẻ, sẽ hữu ích nếu bạn hiểu liệu các tàu cụ thể đã tiến hành các hoạt 
động điểm hẹn trước đó hay chưa. Bạn có thể xem điểm hẹn toàn diện của mỗi tàu ở cuối mỗi thẻ chi tiết 
cảnh báo Hoạt động. 

 
Ngoài ra, nhấp vào lịch sử điểm hẹn “Rendezvous History” sẽ hiển thị: 

 
1. Bản tóm tắt về tất cả các điểm hẹn mà tàu đã đến, bao gồm cả tàu cụ thể trong cảnh báo 
2. Danh sách cuộn lên đến 250 điểm hẹn gần đây nhất của tàu 
3. Một bản đồ nhỏ hiển thị vị trí của điểm hẹn lịch sử được chọn trong danh sách dưới đây 
4. Thông tin chi tiết cho từng điểm hẹn lịch sử, bao gồm: 

a. Trung chuyển giữa các tàu  
b. Tên, cờ và loại tàu của đối tác 
c. Ngày và giờ, thời lượng và địa điểm của sự kiện 
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Trên trình duyệt 
web, bạn có thể mở 
thẻ Lịch sử Điểm 
hẹn cho cả hai tàu 
trên thẻ Chi tiết 
cảnh báo hoạt động. 
Đóng các thẻ bằng 
cách nhấp vào X ở 
góc trên bên phải. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trên điện thoại di 

động, bạn có thể 

xem mỗi lần một 

thẻ Lịch sử Điểm 

hẹn. Nhấp vào mũi 

tên thả xuống bên 

cạnh bình quan tâm 

và sau đó chọn Lịch 

sử Điểm hẹn. Thẻ 

cho phép bạn cuộn 

qua 250 điểm hẹn 

lịch sử và chứa 

thông tin giống như 

bạn thấy trong 

phiên bản web. 
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Những sự kiện nhập cảnh (Entry Events) 
Các sự kiện Nhập cảnh (Entry) và Tiệm cận (Proximity) mô tả thời điểm phát hiện các đường truyền AIS của 

tàu bên trong một khu vực cụ thể. Để truy cập các sự kiện Nhập cảnh, hãy sử dụng menu ở trên cùng để chuyển 

từ điểm hẹn “Rendezvous” sang nhập cẩnh “Entry”. 

Theo dõi tàu thuyền đi vào các vùng đánh cá và các khu vực có giá trị sinh thái như MPAs là rất quan trọng để 

biết được tàu nào đang đi vào các khu vực mà không được phép, ngăn chặn đánh bắt bất hợp pháp và duy trì an 

ninh. 

Bạn có thể xem các sự kiện Nhập cảnh và Vùng lân cận cho các MPAs cụ thể đã được chỉ định cho tài 

khoản của bạn hoặc vào khu vực tùy chỉnh mà bạn đã xây dựng. Nếu bạn có thắc mắc về những MPAs nào 

mà tài khoản của bạn được chỉ định, vui lòng liên hệ với support@skylight.global. 
 

 

Khi xem các sự kiện Entry trên bản đồ, bạn sẽ nhận thấy hai biểu tượng hơi khác nhau: 
 

 Sự kiện Nhập cảnh khi tàu đi vào ranh giới của một khu bảo tồn biển MPA  

 Sự kiện tiệm cận khi một tàu đi vào vùng đệm xung quanh MPA. LƯU Ý: Không phải tất cả các MPA đều có 

vùng đệm lân cận. 

mailto:support@skylight.global
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Thẻ cảnh báo chi tiết 

Nhấp vào sự kiện Mục nhập cảnh 

hoặc Vùng lân cận sẽ hiển thị 

thêm thông tin về sự kiện, cụ thể: 

1. Nhập cảnh diễn ra khi nào 

 và ở đâu 

2. Tiêu đề và tốc độ được ghi 

 khi nhập cảnh 

3. Thời gian và vị trí ra xảy ra 

4. Thông tin gần đây nhất 

 về vị trí con tàu 

5. Bản đồ vị trí nơi nhập cảnh  

liên quan tới vị trí cuối cùng  

của con tàu 

6. Lịch sử tham gia kể từ  

tháng 11 năm 2017

1 

1 

2 
2 

1 3 
4 

2 

5 

6 
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“Lịch sử Nhập cảnh” (6  mục ở trên) rất 

hữu ích để hiểu liệu con tàu cụ thể này có 

thường hoạt động trong khu vực này hay 

không và liệu nó đã vào MPA này trước 

đây hay chưa. Nhấp vào liên kết này sẽ mở 

ra một cửa sổ mới, nơi bạn có thể xem tất 

cả các Cảnh báo Nhập cảnh và Vùng tiệm 

cận mà tàu đã tạo trong các MPA được ủy 

quyền trong tài khoản của bạn kể từ tháng 

11 năm 2017. Có tới 250 mục nhập cảnh 

lịch sử được hiển thị. Nhấp vào mỗi sự 

kiện sẽ cập nhật bản đồ định vị ở trên cùng 

bên phải. 

 

LƯU Ý: Các sự kiện Nhập cảnh và Vùng 

tiệm cận của Khu bảo tồn biển được cập 

nhật hàng giờ nên bạn có thể nhận được 

nhiều email cảnh báo nhập cảnh cùng một 

lúc với khoảng cách một giờ cho đến tập 

tiếp theo. Trong một số trường hợp hiếm 

hoi, bạn cũng có thể nhìn thấy vị trí đã biết 

cuối cùng của tàu trong ranh giới hoặc 

vùng lân cận của MPA trước khi hoạt động 

nhập cảnh được hiển thị hoặc một cảnh 

báo được gửi đi. 

 
 

Tất cả các tính năng này cho Sự kiện Nhập cảnh cũng có sẵn trên thiết bị di động: 
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Tạo một khu vực quan tâm tùy chỉnh (AOI) 
Skylight có khả năng giám sát các sự kiện điểm hẹn và nhập cảnh trong khu vực bạn chỉ định để bạn có thể xem 

các hoạt động của tàu vào bất kỳ khu vực nào. Những ví dụ bao gồm: 

• Khu câu cá thủ công 

• Các khu vực đánh bắt cá hạn chế khác 

• Vùng đệm bên ngoài biên giới để giám sát các chuyến tàu vào công viên hoặc EEZ của bạn 

• Khu neo đậu, khu chuyển tải / an ninh 

•Mỏ dầu 

LƯU Ý: Ở giai đoạn này, bất kỳ vùng nào bạn tạo phải là một đa giác khép kín. Bạn không thể thêm các hình 

dạng như dấu chấm hoặc đường thẳng. 

 

Cách tạo một vùng tùy chỉnh 

Nhấp vào biểu tượng    ( ) trên thanh bên trái 

để xem ba cách tạo hình: vẽ khu vực, nhập tọa độ 

hoặc tải lên tệp KMZ. 

Vẽ hình 
 

Vẽ trực tiếp trên bản đồ tương tự như cách bạn có 

thể tạo hình ngày nay. Bạn phải thêm tên và mô tả 

trước khi có thể lưu khu vực. 
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Nhập tọa độ 
 

 
 Tùy chọn thứ hai để tạo khu vực là nhập tọa độ kinh độ / vĩ 

độ trong hệ thập phân. Khi bạn nhập tọa độ, hãy tách các 

tọa độ bằng dấu phẩy và đặt mỗi cặp bằng dấu ngoặc như: 

[7.0001, 7.1234] 

Tập hợp tọa độ đầu tiên và cuối cùng cũng phải khớp để đóng đa 
giác và toàn bộ tập hợp các dấu ngoặc vuông phải được đặt trong 
dấu ngoặc kép. Nếu các tọa độ đã được nhập chính xác, nút "Hiển 
thị" sẽ khả dụng và bạn có thể xem khu vực của mình trên bản 
đồ. 

Cuối cùng, nhập tên khu vực và mô tả để lưu khu vực này. 

 

Tải file KMZ  
 
 
 
 
 

 

Tùy chọn cuối cùng để tạo khu vực là tải 

lên tệp ở định dạng KMZ. Nhấp vào 

“Chọn tệp” để điều hướng đến tệp bạn 

muốn tải lên. Sau đó điền tên và mô tả 

để lưu khu vực. 

Tệp KMZ phải có kích thước dưới 

20KB, là một đa giác có khoảng 300 

điểm. 
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Xem khu vực tùy chỉnh 

Khi bạn đã tạo ra khu vực tùy chỉnh,  

Bạn có thể xem chúng tại  (           )  ở bên trái của thanh trược 

Và bảo đảm rằng “My Areas” đã được kích hoạt. 

Quản lý khu vực tùy chỉnh 

Một cách khác để xem danh sách các khu vực bạn đã tạo là bằng 

cách nhấp vào “Khu vực” ở góc trái của thanh menu. Bạn cũng có 

thể quản lý các khu vực của mình từ menu này. 

1. Xem 

-  Xem “View” sẽ đưa bạn đến khu vực trên bản đồ. 

- Nhấp vào bên trong đa giác để chỉ xem các sự kiện 

trong khu vực đó. 

- LƯU Ý: Nếu khu vực nằm trong EEZ hoặc MPA, bạn 

sẽ dễ dàng chọn khu vực của mình hơn bằng cách tắt 

các lớp khác. 

2. Copy 

- Sao chép "Copy" tạo ra 

một bản sao của một 

khu vực. 

- Tùy chọn này hữu ích 

nếu bạn muốn thay đổi 

ranh giới của một khu 

vực để tạo mới khu vực 

mà không xóa khu vực 

hiện hữu. 

3. Tùy chỉnh 

- Sử dụng tùy chọn này 

để điều chỉnh một khu 

vực hiện có. 

- Đa giác được tạo bằng tọa độ hoặc hình vẽ có thể được chỉnh sửa bằng cách điều chỉnh các 

điểm trên bản đồ. 

- Không thể chỉnh sửa đa giác được tạo bằng cách tải lên tệp KMZ. 

- Nếu bạn muốn chia sẻ một khu vực với người dùng Skylight khác, hãy sử dụng "sao chép 

tọa độ" trên màn hình này để dán tọa độ vào tệp văn bản và gửi chúng cho người dùng 

khác. 

4. Xóa 

-  “Xóa” để xóa một khu vực khỏi lớp bản đồ của bạn và tất cả dữ liệu được liên kết với khu vực đó. 

- Việc xóa một khu vực nên được thực hiện cẩn thận vì nó sẽ xóa tất cả dữ liệu nhập lịch sử liên quan 
đến khu vực đó (được mô tả chi tiết hơn trong phần tiếp theo). 

- Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng “Sao chép” để lưu giữ dữ liệu nhập lịch sử nếu bạn không chắc 
chắn. 

- LƯU Ý: Nếu một khu vực đang được sử dụng trong Bộ lọc đã lưu, hệ thống sẽ chặn bạn chỉnh sửa 
hoặc xóa khu vực đó để bảo vệ bộ lọc. Làm theo lời nhắc để xóa bộ lọc đã lưu được liên kết. Sau đó, 
bạn sẽ có thể xóa hoặc chỉnh sửa khu vực. 
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Cho phép sự kiện nhập cảnh 

Thông thường, các nhà phân tích quan tâm đến việc vẽ các khu vực tùy chỉnh vì họ muốn theo dõi các 

chuyến tàu vào khu vực đó. Làm theo các bước sau để bật các sự kiện nhập cảnh bên trong một khu vực 

tùy chỉnh  

1. Bản đồ Nhập cảnh (thay vì 

Điểm hẹn)  

2. Nhấp vào “Khu vực” và tìm 

khu vực tùy chỉnh của bạn 

3. Nhấp vào “Bật mục nhập” 

để bắt đầu thu thập các sự 

kiện nhập cảnh vào khu 

vực. Lần đầu tiên bạn bật 

mục nhập cảnh, sẽ mất ít 

nhất 1 giờ để nhóm mục 

nhập cảnh đầu tiên hiển thị 

a. Ghi chú: bạn không 

thể cho phép sự 

kiện nhập cảnh quá 

1 triệu km2 

 

Xem theo dõi tàu phía sau sự kiện 
Skylight hiện bao gồm một tính năng mới mạnh mẽ để phân tích hành vi tiềm ẩn của tàu đáng ngờ - theo dõi! Bạn có thể 

xem đường đi của tàu 48 giờ trước và sau khi điểm hẹn hoặc sự kiện nhập cảnh xảy ra và hỗ trợ các phân tích như: 

 Xác định rõ hơn liệu một sự kiện 

“Điểm hẹn tối” có bắt được cuộc 

gặp với tàu khác hay đúng hơn là 

các tàu đang chờ đến lượt vào 

cảng, đánh bắt cá, bảo dưỡng thiết 

bị ngoài khơi hay đang lảng vảng 

vì lý do nào khác 

 Kiểm tra xem một tàu cá có thể đã 

đánh bắt cá ngay trước khi gặp 

Người vận chuyển / Người cung 

cấp cá trong sự kiện “Điểm hẹn 

tiêu chuẩn” hay không 

 Xem liệu có lỗ hổng trong việc 

truyền AIS sau cảnh báo “Nhập 

cảnh”, gợi ý về các tàu không 

được phép hoạt động trong khu 

vực 

Để hiển thị các tuyến đường, hãy nhấp 

vào liên kết “Hiển thị các tuyến đường” 

trong thẻ Chi tiết cảnh báo. 
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Sử dụng chuột của bạn hoặc các công cụ bên trái để phóng to / thu nhỏ và di chuyển bản đồ để xem các 

phần khác nhau của (các) tuyến tàu. Bạn cũng có thể di chuột qua các điểm cụ thể trong đường ray tàu để 

xem thời gian, vị trí và tốc độ chính xác. Các điểm này được đánh dấu bằng biểu tượng mũi tên ( ) . 

LƯU Ý: Không phải mọi vị trí AIS được truyền bởi tàu đều được đánh dấu bằng biểu tượng mũi tên ( ). Khi 

một tàu di chuyển với cùng tốc độ và hướng, Skylight sẽ hợp nhất tất cả các điểm lặp lại ở giữa để mũi tên chỉ 

hiển thị tại điểm bắt đầu và điểm cuối của đoạn đường đi đó.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chế độ xem tuyến đường sẽ cung cấp cho bạn: 

 

1. Phạm vi tốc độ - Hình dung nhanh con tàu đã di chuyển như thế nào trong hành trình của nó  

2. Thay đổi hướng - Mũi tên ( ) cho biết Đường đi trên Mặt đất (COG) của tàu. COG đến từ GPS và hiển 

thị hướng tàu thực sự đang di chuyển. 

LƯU Ý: COG khác với Heading, đó là hướng mà con tàu đang chỉ. Heading và COG thường khác nhau 

do tàu chủ động thay đổi hướng hoặc chuyển động của các dòng chảy bên dưới. 

3. Khoảng trống – khoảng trống giữa các phân đoạn cho thấy khoảng trống trong quá trình truyền AIS dài 
hơn 2 giờ. 

4. Chi tiết vị trí - Di chuột qua mũi tên ( ) ở cuối đoạn đường ray sẽ hiển thị vị trí và tốc độ trung 

bình của tàu. 

 
 

Xác định các tàu có khoảng trống trong quá trình truyền AIS của chúng 
AIS bắt buộc phải được trang bị trên tất cả các tàu có tổng dung tích từ 300 trở lên trong các chuyến đi quốc 

tế, các tàu chở hàng từ 500 tấn tổng trọng tải trở lên không tham gia các chuyến quốc tế và tất cả các tàu 

chở khách không phân biệt kích cỡ. Ở nhiều khu vực đối với các loại tàu khác, AIS không bắt buộc phải bật 

nhưng vẫn có thể nghi ngờ các tàu đang tắt và bật đường truyền. 



20 

 

 

2 

 
3 

 
 

Để giúp hiện thị các tàu này, Skylight có một chỉ báo cho tất 

cả các sự kiện Entry có khoảng cách 2 giờ trong quá trình 

truyền AIS trong thời gian diễn ra sự kiện (48 giờ trước sự 

kiện và / hoặc 48 giờ sau sự kiện). Bằng cách nhìn vào biểu 

tượng (  ), bạn có thể nhanh chóng xác định các sự kiện 

nhập cảnh có (các) khoảng trống trong đường đi của chúng 

mà không cần mở từng chi tiết sự kiện một. 

Biểu tượng ( ) xuất hiện trong 3 khu vực: 

1. Bảng điểu khiển bên phải 

o Tại đây, bạn cũng có thể sắp xếp các sự kiện theo 

cách chúng có khoảng cách truyền tải hay không. 

2. Di chuột qua một tàu trên bản đồ 

3. Sự kiện chi tiết của thẻ 

o Tại đây, bạn cũng có thể thấy khoảng trống 

trong “Chế độ xem theo dõi” được phân giới bởi 

đường màu xám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
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LƯU Ý: Đôi khi, bạn có thể thấy khoảng cách truyền trong chế độ xem Tuyến đường “Tracks” mà không có 

chỉ báo tương ứng. Điều này xảy ra do có độ trễ đối với hiển thị biểu tượng lâu hơn so với cập nhật đối với 

chế độ xem Tuyến đường. 

 

Tìm kiếm con tàu cụ thể 
Nếu bạn quan tâm đến thông tin về một tàu cụ thể, bạn có thể tìm kiếm hồ sơ của tàu đó bằng cách nhập tên, 

MMSI, IMO hoặc dấu hiệu cuộc gọi vào thanh tìm kiếm ở đầu nền tảng. Danh sách các kết quả phù hợp tiềm 

năng sẽ được hiển thị trong menu thả xuống ngay khi bạn bắt đầu nhập. Cuộn xuống cuối danh sách và nhấp 

vào liên kết “Thêm” sẽ hiển thị danh sách tất cả các kết quả tìm kiếm trong một trang riêng biệt, nơi chúng 

có thể được sắp xếp theo tiêu đề cột. 

LƯU Ý: Tính năng này chỉ cho phép bạn tìm kiếm hồ sơ tàu và không tìm kiếm các tàu đó trong số các cảnh 

báo trên bản đồ. 
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Chức năng tìm kiếm cũng có sẵn trên các thiết bị di động ở đầu màn hình. Nhấp vào biểu tượng Tàu để bắt 

đầu tìm kiếm. Chọn “Thêm” sẽ mở danh sách kết quả tìm kiếm. Người dùng có thể nhấp vào mũi tên mở 

rộng để xem thêm chi tiết về từng kết quả. Để xem toàn bộ hồ sơ thông tin, hãy nhấp vào “Chi tiết tàu”. 

 
 

Bạn cũng có thể truy cập Trang thông 

tin chi tiết về tàu cho các tàu tham gia 

vào cảnh báo bằng cách chọn liên kết 

“Chi tiết tàu” ở cuối thẻ hoạt động bất 

kỳ.  
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Trang chi tiết tàu 
Trang chi tiết về tàu chứa tất cả thông tin Skylight đã thu thập về các tàu cụ thể, bao gồm: 

 

1. Thông tin Nhận dạng, Quyền sở hữu và Loại tàu ở phía bên trái 
2. Bản tóm tắt các hoạt động của tàu kể từ tháng 11 năm 2017 theo thứ tự thời gian. Trên đầu trang của 

Sự kiện Điểm hẹn và Nhập cảnh, bạn có thể xem Lượt thăm cảng tại đây. 
3. Một cột có thể được mở rộng để xem thêm thông tin về Sự kiện Điểm hẹn 
4. Bản đồ nhỏ cập nhật khi bạn nhấp vào từng hàng trong Lịch sử hoạt động 
5. Vị trí Được biết Cuối cùng - thông tin gần đây nhất mà chúng tôi có về vị trí của tàu 
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Trang Chi tiết Tàu cũng có trên điện thoại di động. Sử dụng các mũi tên thả xuống để mở rộng bất kỳ phần nào. 

 
 

Xem các nguồn cơ bản cho dữ liệu tàu 

Skylight kết hợp nhiều nguồn khác nhau để cung cấp thông tin tốt nhất hiện có về tàu. Bạn có thể xem nguồn 

đằng sau mỗi trường trên Thẻ chi tiết cảnh báo và Trang chi tiết tàu bằng cách nhấp vào nút “Show data 

sources” ở liên kết ở phía dưới cùng. 

Nguồn dữ liệu có thể có giá trị để so 

sánh dữ liệu trên Skylight với dữ liệu từ 

các công cụ khác. 
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Dữ liệu tàu của Skylight đến từ 3 nguồn: 
 

a. AIS 

 
 
 

 
b. IHS 

a. Hệ thống nhận dạng tự động 

b. Các tàu sử dụng AIS truyền dữ liệu vị trí  

ví dụ: tốc độ trên mặt đất  

và thông tin tĩnh tự báo cáo (loại tàu, chiều dài...) 

 
a. IHS Markit Ltd. 

b. Đây là nguồn chính cho số tàu của Tổ chức 

Hàng hải Quốc tế (IMO) và thông tin liên quan 

(ví dụ: công ty, quyền sở hữu) 

c. SLDB 

a. Dữ liệu của Skylight  

b. Cơ sở dữ liệu này lấy thông tin từ nhiều nguồn 

công khai để cung cấp thông tin đặc biệt hữu 

ích cho việc xác định tàu cá, chủ sở hữu và loại 

thiết bị 

Nguồn dữ liệu vẫn có thể xem trên điện thoại di động. 
 
 
 
 
 

Skylight có một tính năng nổi bật cho phép bạn phân tích hành vi tiềm ẩn của tàu đáng ngờ - Theo dõi sự 

kiện. Bạn có thể xem dấu vết của một con tàu 48 giờ trước và sau khi điểm hẹn hoặc sự kiện nhập cảnh xảy 

ra. Bằng cách xem các dấu vết của con tàu, bạn sẽ có thể thấy đường đi của con tàu và phân tích nó để tìm ra 

hành vi đáng ngờ. 

Để hiển thị các tuyến đường, hãy nhấp vào liên kết hiển thị các tuyến đường “Show tracks” trong thẻ Chi tiết 
cảnh báo. 
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Bản đồ nhỏ sẽ mở rộng và ẩn thông tin tàu nhưng bạn vẫn có thể xem thông tin sự kiện ở phần trên cùng 

của màn hình. 

 Nếu bạn muốn xem toàn bộ đường đi của một con tàu, bạn có thể điều chỉnh chế độ xem bản đồ bằng cách 

sử dụng công cụ bản đồ ở góc trái của bản đồ để phóng to / thu nhỏ hoặc xoay quanh bản đồ. 
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Tuyến đường “Tracks” sẽ cung cấp cho bạn những thông tin như: 

 

5. Phạm vi tốc độ 

Sử dụng chú giải trên đầu bản đồ để giúp bạn xác định tốc độ của tàu 

6. Thay đổi hướng 

Ở cuối mỗi đoạn, một mũi tên chỉ hướng tàu đang đi 

7. Mở khoảng trống 

Khoảng trống giữa các phân đoạn cho thấy rằng có một khoảng trống trong dữ liệu AIS có thể là do tàu đã 

tắt máy phát AIS của nó 

8. Theo dõi chi tiết phân đoạn 

Di chuột vào mũi tên ở cuối mỗi đoạn sẽ hiển thị vị trí và tốc độ trung bình của tàu trong một thời gian cụ 
thể. Nhấp vào mũi tên sẽ "đóng băng" hộp để bạn có thể sao chép thông tin. 

 

1 

2 
4 

3 
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Lọc theo đặc điểm sự kiện  
Bộ lọc rất hữu ích để thu hẹp các sự kiện hiển thị trên bản đồ Skylight thành những sự kiện đặc biệt thú vị. Một 

số ví dụ phổ biến bao gồ: 

 Không bao gồm 

nhập cảnh của 

tàu địa phương 

 Tìm kiếm hoạt 

động tiếp xúc 

tiềm năng giữa 

tàu đánh cá và 

tàu tiếp nhiên 

liệu 

 Hiển thị tất cả các 

sự kiện đã xảy ra 

trong một khu 

vực trong tháng 

qua 

Bộ lọc được truy cập bằng cách nhấp vào nút Bộ lọc trên thanh trên cùng. Số bên cạnh tên bộ lọc tham chiếu 

đến số lượng bộ lọc đang được áp dụng trong chế độ xem hiện tại. 

Một số tùy chọn bộ lọc chỉ có sẵn cho Sự kiện Điểm hẹn hoặc Sự kiện Nhập cảnh, chứ không phải cả hai. Đầu 

tiên, chúng tôi sẽ hướng dẫn các tùy chọn bộ lọc có sẵn cho tất cả các sự kiện. 
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Nước sở hữu 

Nước kiểm soát 

Cờ 

 
 

Lọc cho tất cả các sự kiện 

Quốc tịch 

 

 Lọc theo quốc tịch tìm kiếm các tàu liên kết với quốc gia đó theo Quốc gia gắn cờ, Quốc gia kiểm soát (CC) 

hoặc Quốc gia chủ sở hữu. Bộ lọc này bao gồm tất cả các tàu liên kết với các quốc tịch được chọn như được 

xác định bởi Quốc gia gắn cờ, Quốc gia kiểm soát (CC) hoặc Quốc gia chủ sở hữu. Việc thêm tên quốc gia 

vào bộ lọc này sẽ trả về các sự kiện trong đó ít nhất một trong số những người tham gia được liên kết với 

các quốc gia đã chọn trên bất kỳ trường nào trong số đó. Trong ví dụ bên dưới, cảnh báo này sẽ hiển thị 

nếu quốc gia được chọn là Curacao HOẶC Tây Ban Nha. 

 

LƯU Ý: Quốc gia gắn cờ dựa trên những gì tàu đang truyền trên AIS. Ba chữ số đầu tiên của số MMSI là mã 

ánh xạ đến các quốc gia cụ thể. Thêm thông tin có sẵn ở đây here. Các tàu có thể phát các cờ khác với nơi 

đăng ký vì họ chưa cập nhật AIS của mình. 

http://www.vtexplorer.com/mmsi-mid-codes-en/
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Ngoài ra, bạn có thể chọn nhiều quốc gia trong bộ lọc quốc tịch, lọc cụ thể cho các tàu không có quốc tịch 

thích hợp (“không xác định”) và chọn bao gồm hoặc loại trừ các cảnh báo dựa trên quốc tịch. 
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Vessel Types 
 

Loại tàu được xác định thông qua 

truyền AIS và dữ liệu bổ sung khi 

có sẵn. Chúng tôi sử dụng các 

trường như MMSI, ký hiệu cuộc 

gọi và IMO để khớp các tàu từ 

truyền AIS với siêu dữ liệu bên 

ngoài. 

Bộ lọc cơ bản sẽ giới hạn các sự 

kiện đối với bất kỳ loại tàu nào 

được chọn. Một số loại tàu có các 

loại phụ bổ sung, có thể được truy 

cập bằng mũi tên thả xuống. 

Thường dễ dàng nhất là bắt đầu 

với “Chọn tất cả” và loại bỏ các loại 

tàu không được quan. 

Đối với các sự kiện Điểm hẹn chuẩn, các loại tàu được chọn có thể xuất hiện cho một trong hai vị trí / tàu. 

Đối với các sự kiện Điểm hẹn tối, điều kiện loại tàu chỉ dành cho tàu “đã biết” truyền AIS, không phải các 

tàu có thể có tại điểm hẹn. 

 Bảng dưới đây tóm tắt tất cả các loại tàu được thể hiện trong nền tảng. 
 

Loại tàu Mô tả 
Hàng hóa Tất cả hàng hóa 

Tàu thực thi Tàu tham gia hoạt động quân sự, tìm kiếm và cứu nạn, tàu chấp pháp và tuần tra nghề cá 

Tàu đánh cá Các loại tàu đánh cá, chẳng hạn như Gill Netter, Longliner, Seiner, v.v. 

Tàu vận chuyển cá Các tàu chuyên chở cá được xác định thông qua siêu dữ liệu bên ngoài 

Tàu chế biến cá Fish factory/processing vessels as determined through external metadata 

Tàu nghiên cứu cá Những con tàu nghiên cứu về cá 

Tàu chở hành khách Tàu chở khách (ví dụ: tàu du lịch, phà, v.v.) 

Tàu giải trí Chèo thuyền, du thuyền, v.v. 

SAR Tàu tìm kiếm cứu nạn 

Dịch vụ Chống ô nhiễm, nạo vét, cung cấp ngoài khơi, hoa tiêu, đấu thầu, lai dắt và tàu lai dắt 

Tàu chở dầu Tất cả các tàu chở dầu 

Tàu khác Lặn, HSC, Y tế, NAC, Phụ tùng, WIG, và các loại tàu khác được phân loại theo Tàu 

Không xác định Tàu không có trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi hoặc loại tàu 
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Thời gian 

 

 

Sự kiện có thể được 

lọc theo phạm vi 

ngày được ghi từ 

ngày hiện tại hoặc 

theo phạm vi ngày cụ 

thể. Màn hình mặc 

định là trong 24 giờ 

qua. 

Dữ liệu lịch sử lên đến 

31 ngày có thể được 

xem cùng một lúc từ 

bản đồ chính. 31 ngày 

này có thể kéo dài qua 

các tháng khác nhau. 

Các khung thời gian dài 

hơn khả dụng thông 

qua chức năng “Trang 

tổng quan”, sẽ được mô 

tả ở phía sau. 

 
 
 
 
 
 
 

Lọc kết hợp 
 

Bộ lọc có thể được kết hợp với nhau với nhiều tiêu chí. 
 

1. Nhiều lựa chọn trong cùng một loại bộ lọc sẽ được coi là 'HOẶC' 

a. Ví dụ: nếu người dùng chọn tùy chọn Tàu đánh cá và Tàu vận chuyển cá trong Loại tàu, 

cảnh báo sẽ được lọc để hiển thị các sự kiện điểm hẹn trong đó ít nhất một trong những 

người tham gia là Tàu đánh cá hoặc Tàu vận chuyển cá. 

2. Việc chọn bộ lọc trên các loại bộ lọc sẽ được coi là “VÀ” 

a. Ví dụ: nếu người dùng chọn Loại tàu là Tàu vận chuyển cá và Quốc tịch là Trung Quốc, các 

cảnh báo sẽ được lọc để hiển thị các sự kiện điểm hẹn trong đó ít nhất một người tham gia 

là người trực thuộc Trung Quốc và ít nhất một loại tàu là Tàu vận chuyển cá.
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Các tùy chọn bộ lọc tương tự trong Máy tính để bàn cũng có sẵn trên Thiết bị di động thông qua biểu tượng bộ 
lọc. 

 

Bộ lọc dành riêng cho điểm hẹn (Rendezvous-Specific Filters) 

Loại tàu 

 

Bộ lọc Loại tàu Nâng cao có sẵn trên 

màn hình sự kiện điểm hẹn 

(Rendezvous) để cho phép người 

dùng cụ thể hơn về sự kết hợp của các 

loại tàu mà họ muốn thấy trong cảnh 

báo điểm hẹn chuẩn. 

Ví dụ: nếu bạn quan tâm đến việc 

vận chuyển cá, bộ lọc này cho phép 

bạn thu hẹp điểm hẹn chuẩn giữa 

Tàu vận chuyển cá và các tàu cá 

khác cụ thể. 

Trong menu kéo thả xuống đầu tiên, 

hãy chọn một loại tàu. Đối với ví dụ về 

vận chuyển cá, bạn sẽ chọn Tàu vận 

chuyển cá tại đây. 
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Trong menu thả xuống thứ hai, có 

thể chọn nhiều danh mục và danh 

mục phụ. Nếu chỉ một số loại phụ 

trong danh mục rộng hơn được 

chọn, hộp danh mục rộng hơn sẽ 

bị gạch ngang  . 

Trong ví dụ trung chuyển cá, bạn 

sẽ chọn loại đánh cá (Fishing) cho 

menu thả xuống thứ hai. Tất cả các 

danh mục phụ sẽ được chọn tự 

động. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Việc áp dụng Bộ lọc nâng cao này cho 

ví dụ trung chuyển cá sẽ thu hẹp các 

sự kiện Điểm hẹn tương tự như thẻ 

bên phải 

LƯU Ý: Các loại Tàu nâng cao sẽ được 

coi là <Lựa chọn thả xuống đầu tiên> 

VÀ <(các) lựa chọn thả xuống thứ 

hai>. 
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Đặc điểm điểm hẹn (Rendezvous Characteristics) 
 

Tại bộ lọc điểm hẹn “Rendezvous”, bạn 

có thể lọc các cảnh báo theo Loại điểm 

hẹn, Trạng thái và Độ tin cậy trung 

chuyển. Một số trường hợp sử dụng 

phổ biến bao gồm: 

 Lọc các sự kiện điểm hẹn 

mà những tàu tham gia 

đều rõ ràng (Nhập >> Điểm 

hẹn) 

 Tìm kiếm các sự kiện mà 

một đội tuần tra đang hoạt 

động có thể thực hiện và có 

khả năng nắm bắt được 

hành động (Trạng thái >> 

Đang tiến hành) 

 Tìm kiếm các mối quan hệ 

và các hoạt động khác mất 

nhiều thời gian hơn để tiến 

hành tại một điểm hẹn (Độ 

tin cậy trung chuyển >> 

Cao) 

 
 

Bộ lọc nhập cảnh cụ thể (Entry-Specific Filters) 

Đặc điểm nhập cảnh (Entry Characteristics) 

 

Bạn chỉ có thể hạn chế các sự 

kiện nhập cảnh (Entry) đến các 

sự kiện nhập cảnh Entry hoặc 

tiệm cận Proximity. Xin nhắc 

lại, Sự kiện lân cận là các 

chuyến tàu đi vào vùng đệm 

của các MPAs. 
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Tốc độ 

 

Bạn cũng có thể giới hạn mục nhập của tàu bằng tốc độ mà chúng đi vào một khu vực. Một trường hợp sử 

dụng phổ biến cho ví dụ này là loại trừ các tàu vô tội quá cảnh qua một khu vực bằng cách hạn chế phạm vi 

tốc độ đi vào từ 0 đến 5 hải lý / giờ. 

LƯU Ý: Nếu tàu không cung cấp tốc độ của nó, nó sẽ hiển thị trên bản đồ bất kể bộ lọc tốc độ nào được áp dụng. 
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Thêm lớp bản đồ 
Theo mặc định, Skylight cung cấp một số lớp để giúp phân tích các cảnh báo. Bật và tắt các lớp này để 

hiểu liệu một cảnh báo đang xảy ra bên trong và bên ngoài các ranh giới quan trọng. Nhấp vào biểu 

tượng    trên thanh công cụ bên trái để xem các tùy chọn này: 

 MPAs: Các khu bảo tồn biển2 

LƯU Ý: Đây chỉ là một tập hợp con của các MPA toàn cầu. 

 Bộ đệm MPA: Bộ đệm Khu bảo tồn biển 

 12NM: 12 Hải lý hoặc Ranh giới lãnh hải3 

 EEZs: Các khu kinh tế đặc quyền4 

 Bathymetry: Hiển thị độ sâu của nước (ví dụ bên dưới) 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 Tài liệu tham khảo cho Marine Protected Area layer: 
Marine Conservation Institute (year), MPAtlas [On-line]. Seattle, WA. Available at: www.mpatlas.org 
3 Tài liệu tham khảo cho 12 Hải lý: 
Flanders Marine Institute (2019). Maritime Boundaries Geodatabase: Territorial Seas (12NM), version 3. Available 
online at https://www.marineregions.org/ https://doi.org/10.14284/387. 

 

4 Tài liệu tham khảo cho lớp  EEZ : 
Flanders Marine Institute (2019). Maritime Boundaries Geodatabase: Maritime Boundaries and Exclusive Economic 
Zones (200NM), version 11. Available online at http://www.marineregions.org/ https://doi.org/10.14284/386. 

http://www.mpatlas.org/
https://www.marineregions.org/
https://www.marineregions.org/
http://www.marineregions.org/
http://www.marineregions.org/
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Lọc bơi khu vực 
Lọc theo khu vực hữu ích khi bạn quan tâm đến việc hạn chế các sự kiện bạn đang thấy trên bản đồ vào một 

khu vực cụ thể hoặc khi bạn muốn nhận thông báo về các sự kiện chỉ xảy ra trong một khu vực cụ thể. Có 

một số cách để hạn chế các sự kiện bạn đang xem cho các khu vực. 

Chọn AOI 

Đối với Sự kiện Điểm hẹn và Nhập cảnh (Rendezvous and Entry Events) 
 

Nếu bạn đã tạo một khu vực cụ thể để theo dõi các sự kiện, bạn có thể đi đến vị trí AOI của mình thông qua 

Khu vực thả xuống hoặc truy cập trực tiếp trên bản đồ. Nhấp vào bên trong đa giác sẽ lọc các sự kiện trong 

khu vực đó.  

Chọn EEZ hoặc lớp 12NM 

Chỉ dành cho sự kiện điểm hẹn 
 

Bạn có thể lọc Các Sự kiện 

Điểm hẹn nằm trong ranh 

giới EEZ hoặc 12NM bằng 

cách bật lớp thích hợp 

trong công cụ lớp (     ) và 

sau đó nhấp vào khu vực 

quan tâm để nó xuất hiện 

được viền màu tím. Sau đó, 

chỉ các sự kiện bên trong 

khu vực mới xuất hiện trên 

bản đồ và trong thanh bên 

bên phải. Để dừng lọc các 

sự kiện Điểm hẹn theo khu 

vực đó, hãy nhấp vào bất kỳ 

đâu trên biển cả (bên ngoài 

lớp). 

Chọn MPA hoặc MPA Buffers 

Dành cho sự kiện Điểm hẹn và Nhập cảnh (Rendezvous and Entry Events) 
 

Việc áp dụng MPA hoặc MPA Buffers làm bộ lọc cũng giống như vận hành các lớp khác. Nhấp vào MPAs 

quan tâm để nó xuất hiện được viền màu tím. Sau đó, chỉ những sự kiện bên trong MPAs mới xuất hiện trên 

bản đồ và thanh bên. Để dừng lọc cảnh báo theo MPAs, hãy nhấp vào bất kỳ đâu trên biển (nơi không có 

MPAs). 

LƯU Ý: It is possible to have all of the map layers activated while viewing alerts. However, you can only filter 

events using one polygon of one layer at a time. 

Dụng cụ đo lường 

Công cụ này hữu ích để đo khoảng cách giữa các cảnh báo và các điểm quan tâm như ranh giới của một đặc 

khu kinh tế hoặc khoảng cách từ đường bờ biển. Bạn cũng có thể đo các khu vực, chẳng hạn như kích thước 

của khu vực có nhiều cảnh báo. 
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 Nhấp vào biểu tượng ( ) trên thanh công cụ bên trái để mở công cụ đo. 

 Chọn một đơn vị đo lường. 

 Nhấp vào bản đồ để tạo điểm bắt đầu và di chuyển con trỏ để đo. 

o Khi con trỏ di chuyển, khoảng cách trực tiếp và điểm mang từ điểm cuối cùng sẽ hiển 

thị trong một hộp sau con trỏ của bạn. 

 Nhấp lại vào bản đồ để thêm đỉnh vào đa giác hoặc đường đa giác. 

o Khi các điểm được thêm vào, tổng tất cả các khoảng cách sẽ hiển thị trong một hộp ở trên cùng 
bên trái. 

 Để đóng công cụ, chỉ cần nhấp vào "Đóng thước" ở hộp trên cùng bên trái. 

 

Lưu và tạo email cảnh báo 
Nếu bạn chủ yếu xem xét cùng một khu vực hoặc áp dụng các bộ lọc giống nhau khi sử dụng Skylight, thì việc 

sử dụng “Lưu dưới dạng cảnh báo” sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bạn phải chọn 1 khu vực (chẳng hạn như 

MPA, EEZ hoặc Khu vực tùy chỉnh) trước khi có thể lưu cảnh báo.
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Nhập tên trong cửa sổ bật lên. Bạn cũng có thể 

chọn một hộp ở đây để bắt đầu nhận thông báo 

qua email về các hoạt động mới phù hợp với các 

đặc điểm tìm kiếm đó. Tên bạn nhập cho chế độ 

xem sẽ được sử dụng trong tiêu đề chủ đề của 

email tự động. Email chỉ được gửi đến tên người 

dùng của bạn. 

Nhấp vào “Save as Alert” để lưu cài đặt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LƯU Ý: Bạn sẽ không thấy tùy chọn nhận thông báo qua email tức thì nếu bạn chọn phạm vi ngày trong bộ lọc 

ngày của mình. Nói cách khác, hãy đảm bảo rằng “24 giờ qua” mặc định được chọn trước khi lưu chế độ xem của 

bạn. Điều này sẽ có ý nghĩa vì sẽ không có cảnh báo mới nào được tạo cho một phạm vi ngày đã được hoàn thành 

trong quá khứ.

Nút “Save as Alert” sẽ bị vô hiệu hóa trừ khi một khu vực 

được chọn. 

Khi bạn nhấp vào một khu vực, bạn sẽ thấy nút được bật 

cùng với hộp thoại bật lên để tạo cảnh báo đã lưu. 

Bạn có thể xác thực rằng bạn đã 

chọn đúng khu vực trong trường 

‘Khu vực’ và các bộ lọc được áp 

dụng. 
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Khi bạn đã tạo Cảnh báo đã lưu “Saved Alert”, hãy truy cập chúng dễ 

dàng thông qua các phím tắt trong menu “My Skylight” trong “Cảnh 

báo”. Bạn có thể thấy các cảnh báo đã lưu Điểm hẹn và Nhập cảnh 

của mình bất kể bạn đang ở bản đồ nào. 

Nhấp vào Thông báo đã lưu sẽ chạy lại cài đặt của bạn và đưa bạn 

đến khu vực được thiết lập trước đó với các bộ lọc của bạn đã được 

áp dụng. 

Bạn có thể sử dụng hộp kiểm để lọc các cảnh báo đã lưu của mình 

nếu bạn muốn chỉ xem các cảnh báo liên quan đến Điểm hẹn hoặc 

Nhập cảnh. 

Các cảnh báo đã lưu được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nếu bạn muốn xem chi tiết của Thông báo đã lưu của 

mình, chỉnh sửa nó hoặc bật / tắt thông báo qua email, 

hãy sử dụng mũi tên bên cạnh Chế độ xem đã lưu “Saved 

View”. 
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Mũi tên này sẽ thả xuống với các chi tiết về cài đặt bạn đã 

sử dụng khi tạo Cảnh báo đã lưu. Cuộn xuống dưới cùng 

để xem các tùy chọn đổi tên, xóa và đặt thông báo qua 

email 

 
 

Để ngừng lọc cảnh báo bằng Cảnh báo đã lưu, hãy làm 

mới trình duyệt của bạn. 
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Bạn cũng có thể tạo cảnh báo đã lưu 

trên Di động bằng cách nhấn vào hộp 

“Lưu” bên cạnh biểu tượng bộ lọc. 

Cũng giống như phiên bản dành cho 

máy tính để bàn của Skylight, Cảnh 

báo đã lưu là sự kết hợp của bất kỳ bộ 

lọc nào bạn đã chọn và một khu vực. 

Nếu không có lớp nào được chọn, chế 

độ xem bản đồ hiện tại của bạn sẽ là 

khu vực được chọn trong tìm kiếm đã 

lưu. 

LƯU Ý: Bạn không thể vẽ các khu 

vực tùy chỉnh trên thiết bị di động. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biểu tượng menu ở trên cùng bên phải của màn hình cho phép bạn truy cập Chế độ xem đã lưu. Sử dụng 

ngón tay của bạn để cuộn lên / xuống danh sách các bộ lọc đã lưu. 
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Email cảnh báo 

Đối với bất kỳ bộ lọc đã lưu nào mà bạn đã chọn để nhận cảnh báo qua email tức thì, bạn sẽ nhận được 

email ngay khi phát hiện sự kiện phù hợp với tiêu chí bộ lọc đã lưu của bạn lần đầu tiên. Một liên kết sẽ 

cho phép bạn xem thông tin cập nhật về sự kiện trong nền tảng Skylight. 

LƯU Ý: Thông tin trong nền tảng có thể chứa thông tin khác với email nếu có thay đổi (ví dụ: thời lượng 

của Điểm hẹn tối đã tăng lên kể từ khi email được gửi và do đó độ tin cậy trung chuyển cũng thay đổi). 
 

 

Chậm trễ 
 

Email được gửi ngay sau khi hệ thống phát hiện ra các sự kiện. Tuy nhiên, có sự chậm trễ trong 

khoảng thời gian hệ thống tạo ra một sự kiện dựa trên loại sự kiện. 

•  Đối với Điểm hẹn: Thuật toán của chúng tôi cần ít nhất 30 phút để phát hiện Điểm hẹn Chuẩn và 45 
phút cho Điểm hẹn tối. 

•  Đối với Mục nhập: Hệ thống của chúng tôi kiểm tra các mục nhập hàng giờ, vì vậy bạn có thể thấy 
sự chậm trễ đến 1 giờ. 

LƯU Ý: Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về cảnh báo qua email tức thì, bạn không nên trả lời 

ap@skylight.earth. Thay vào đó, vui lòng liên hệ với support@skylight.global. 

mailto:support@skylight.global
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Trang tổng quan (Dashboards) 
Trang tổng quan Skylight cung cấp số liệu thống kê tóm tắt về Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) và Các Vùng 

được Bảo vệ Biển (MPA) của bạn. Điều hướng đến trang tổng quan và nhận bản tóm tắt nhanh có thể giúp 

các cơ quan chuẩn bị cho các cuộc họp giao ban hàng ngày, báo cáo hàng tuần và đưa ra các cảnh báo riêng 

lẻ trong bối cảnh hoạt động lịch sử (ví dụ: liệu một mục nhập cụ thể có “bình thường” đối với MPA của bạn 

hay không). 

Truy cập trang tổng quan 

1. Sử dụng menu “My Skylight” ở góc 

trên cùng bên phải của ứng dụng. 

2.  Trong phần “Trang tổng quan của 

tôi”, có một danh sách các đặc khu 

kinh tế / MPAs mà bạn có thể truy 

cập. Đánh dấu và nhấp vào Bảng điều 

khiển EEZ / MPA mà bạn muốn xem 

LƯU Ý: Nếu bạn muốn xem các hoạt động cho 

EEZ hoặc MPA không có trong tài khoản của 

bạn, vui lòng gửi email đến địa chỉ 

support@skylight.global  với tên của  

EEZ(s)/MPA(s). 

 
 

Trang tổng quan EEZ  

Tổng quan EEZ tóm tắt các hoạt động Điểm hẹn chuẩn và tối (Standard and Dark Rendezvous) trong EEZ 

của bạn theo thời gian. Trang tổng quan có hai tab: Tóm tắt và Phân tích sự kiện. 

Tóm tắt 

 
 

mailto:support@skylight.global
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Di chuột qua biểu tượng hình tam giác ở góc dưới cùng của mỗi tiện ích 

con để hiểu nó đang mô tả nội dung gì. 

Bạn thay đổi các điều kiện của trang tổng quan bằng cách sử dụng các 

hộp kiểm ở trên cùng bên trái và tùy chọn bộ lọc ở trên cùng bên phải. 

Các tùy chọn bao gồm thay đổi loại Sự kiện Điểm hẹn nào được hiển thị, 

rút ngắn hoặc kéo dài khoảng thời gian được tóm tắt và / hoặc giới hạn 

đối với các loại tàu liên quan đến đánh bắt cá hơn là hiển thị tất cả các 

loại tàu 
 
 
 
 
 

Phân tích sự kiện 
 

Phân tích sự kiện cho phép bạn khám phá tất cả các sự kiện Điểm hẹn từng khu vực một, thay vì xem 
chúng được tóm tắt. Tương tự như trang “Tóm tắt”, bạn có thể thay đổi các điều kiện của trang tổng quan 
bằng cách sử dụng Bộ lọc ở trên cùng bên phải. Các tùy chọn bao gồm thay đổi quốc tịch được bao gồm, 
loại tàu, loại sự kiện và khoảng thời gian. 

 

Một trường hợp sử dụng phổ biến cho trang Phân tích sự kiện là chọn một khoảng thời gian dài hơn (ví 
dụ: một tháng), phân loại theo tên tàu và xem tàu nào tạo ra nhiều hoạt động nhất trong EEZ này. 
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Trang tổng quan MPA 

Tương tự như EEZ, trang tổng quan MPA tóm tắt hoạt động trong một khu bảo tồn biển theo không gian 

và thời gian. Bạn có thể nhanh chóng hiểu được các tàu đang đi vào hướng nào, loại tàu nào đang hoạt 

động phổ biến nhất trong khu vực và tên của một số tàu đáng ngờ nhất. 

 

Có một số khác biệt nhỏ giữa biểu đồ MPA và EEZ: 

 

• Trang tổng quan của MPA hiển thị tất cả các loại sự kiện: nhập cảnh, tiệm cận, điểm hẹn chuẩn và điểm 
hẹn tối trong MPA theo không gian và theo thời gian. 
• Trang tổng quan của MPA cho phép bạn lọc bổ sung theo Tốc độ tàu. 
• Trang tổng quan của MPA không bao gồm trang Phân tích sự kiện. 
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“ Loại tàu không xác định ”và“ Không có ”trong Trang tổng quan 
 

Loại tàu không xác 

định là những loại 

mà Skylight đã nhận 

được thông tin nhận 

dạng về một tàu, 

nhưng trường loại 

tàu không xác định 

hoặc để trống. 

Ở bên phải là các ví 

dụ về cách hiển thị 

các loại tàu “không 

xác định”. 

 
 
 

 
Loại tàu N / A là loại tàu mà Skylight đã nhận được dữ liệu vị trí AIS nhưng không có dữ liệu tĩnh. Nói cách 

khác, chúng tôi chỉ có MMSI và không thể so sánh nó với một tàu đã biết. Dưới đây là các ví dụ về cách 

hiển thị các loại tàu “N / A”. 
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Mọi thứ cho đến thời điểm này là về hệ thống Cảnh báo dựa trên AIS của Skylight. Trên cơ sở từng trường 

hợp cụ thể, Skylight cũng thu thập và cung cấp dữ liệu radar vệ tinh trong nền tảng, giúp chụp các tàu 

không sử dụng AIS. 

 

Radar vệ tinh 
Skylight hợp tác với các nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh để cung cấp Radar khẩu độ tổng hợp (SAR) cho một 

số người dùng. Không giống như Cảnh báo dựa trên AIS, SAR không theo thời gian thực và không khả dụng 

trên toàn cầu. Trước tiên, một dự án phải được xác định phạm vi với nhóm Skylight để bắt đầu xem các bộ 

sưu tập trong “Hình ảnh” trong nền tảng. 

Có một số trường hợp sử dụng tốt cho SAR, đặc biệt là trong lĩnh vực Đánh bắt IUU: 
 

 Tiến hành phân tích mô hình cuộc sống trên một khu vực rộng lớn, đặc biệt đối với các tàu không có 
trong AIS 

 Hiểu được% tàu thuyền trong khu vực đang tắt AIS của họ 
 Ước tính nơi các tàu đánh cá có xu hướng tập hợp các tàu lớn, sử dụng chiều dài làm đại lượng 
 Cung cấp một báo cáo tình huống trước cuộc tuần tra Chống đánh bắt IUU 

Xem bộ sưu tập 
 

Để xem các bộ sưu tập 

SAR, hãy chọn tab “Hình 

ảnh” ở trên cùng bên phải 

của ngăn cảnh báo. Ở giai 

đoạn này, các bộ lọc và 

một số công cụ sẽ không 

hiển thị nữa. 
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Ví dụ người dùng này có 

một dự án đang diễn ra ở 

Palau. Theo dự án Palau 

là các “Bộ sưu tập” riêng 

lẻ. 

Các bộ sưu tập được sắp 

xếp từ cũ nhất đến gần 

đây nhất. Tổng số lần 

phát hiện và số lần phát 

hiện điểm hẹn tối được 

bao gồm trong tiêu đề 

cùng với ngày tháng. 

Nhấp vào hộp kiểm của 

một bộ sưu tập sẽ đưa 

bạn đến khu vực bộ sưu 

tập nơi việc phát hiện 

tàu đã tự động được thực 

hiện. Mỗi tàu được phát 

hiện được thể hiện bằng 

một biểu tượng trên bản 

đồ và một chip hình ảnh 

trên thanh bên bên phải. 

Bộ sưu tập phân lớp có 

thể hữu ích cho việc tìm 

kiếm các mẫu trong phân 

phối tàu theo thời gian. 

Bạn có thể chọn bao 

nhiêu bộ sưu tập nếu 

cần. 
 

Di chuột qua một tàu trên bản đồ sẽ làm nổi bật tàu tương ứng trên thanh bên. Tương tự, di chuột qua một 

tàu trên thanh bên sẽ làm nổi bật tàu đó trên bản đồ. 
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Khi bạn đang di chuột trên 

con tàu trên bản đồ không 

hiển thị trên thanh bên, bạn 

sẽ thấy cửa sổ bật lên “Xem 

hình thu nhỏ” ở cuối trang 

để cho biết rằng bạn cần 

cuộn xuống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các biểu tượng màu xám là 

các bình có tương quan với 

đường truyền AIS. Biểu 

tượng màu đỏ là các tàu 

không tương quan với AIS. 

LƯU Ý: Có thể các tàu "tối" 

này đang tự truyền tải trên 

một hệ thống khác, như 

VMS. 
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Tất cả các phát hiện tàu (Tương quan và tối-Correlated và Dark) 

đều có độ dài ước tính. Giá trị này có thể rất không chính xác, đặc 

biệt là ở độ phân giải thấp. Tuy nhiên, nếu được sử dụng cẩn thận, 

chiều dài ước tính có thể là một đại diện hữu ích cho loại tàu được 

phát hiện. 

Sử dụng trường “Độ dài” ngay dưới tiêu đề bộ sưu tập để sắp xếp 

các chip hình ảnh theo độ dài ước tính. Ví dụ, sắp xếp từ ngắn nhất 

đến dài nhất sẽ đưa các tàu có nhiều khả năng là tàu đánh cá gần 

nhất. 

Lọc theo chiều dài tàu ước tính và tình trạng tương quan 
 

 Lọc theo chiều dài tàu ước tính và tình trạng tương quan 
 

Chiều dài tàu là một đại diện phù hợp để xác định loại tàu của tàu tối (ví dụ: tàu đánh cá thường có chiều 

dài ước tính là 20m hoặc nhỏ hơn). Với các tùy chọn bộ lọc mới của Skylight, bạn có thể thu hẹp các tàu 

ngắn và dài. LƯU Ý: Chiều dài tàu là trường ước tính đến từ sự phát hiện của radar, vì vậy nó thường 

không chính xác. 

Bạn cũng có thể lọc ra các mạch tương quan với AIS để nghiên cứu vị trí của các mạch tối. 
 

 

 Xem chi tiết phát hiện tàu  
 

 

Nhấp vào phát hiện tàu sẽ mở “thẻ” chứa hình thu nhỏ của hình ảnh SAR cũng như các chi tiết khác về tàu 

được phát hiện, các hình thu nhỏ tương ứng trên thanh bên sẽ được tô sáng. Bạn cũng có thể mở thẻ bằng 

cách nhấp vào các chip hình ảnh trên thanh bên bên phải hoặc bằng cách nhấp vào các biểu tượng trong bản 

đồ. 
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Di chuột qua một tàu trên bản đồ sẽ làm nổi bật tàu tương ứng trên thanh bên. Tương tự, di chuột qua một tàu 

trên thanh bên sẽ làm nổi bật tàu đó trên bản đồ. 

Ngoài ra, bạn có thể di chuyển các thẻ này trên màn hình của chúng bằng cách kéo biểu ngữ trên cùng và mở 

nhiều thẻ cùng một lúc. 

Thông báo qua email về Bộ sưu tập mới 

 Thông báo qua email về Bộ sưu tập mới  

 

Bạn sẽ nhận được thông báo qua email ngay sau khi bộ sưu tập mới được tải lên vùng SAR đã được chỉ định 

cho tài khoản của bạn. Email sẽ chứa một liên kết đưa bạn đến xem bộ sưu tập mới nhất. 
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Truy cập SAR trên điện thoại di động 
 

Các bộ sưu tập SAR cũng được hiển 

thị thông qua trang web di động. Ở 

đầu màn hình, sử dụng menu thả 

xuống để chuyển sang Hình ảnh. 
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 Nhấn vào Danh sách và điều hướng 

đến bộ sưu tập vệ tinh của bạn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhấn vào bất kỳ tiêu đề SAR màu xám nào 

để xem các phát hiện tàu cho bộ sưu tập đó. 

Bạn có thể cuộn qua danh sách để xem tất cả 

các bộ sưu tập, được sắp xếp từ cũ nhất đến 

gần đây nhất. Nhấn vào chip hình ảnh sẽ mở 

thẻ chi tiết phát hiện tàu. 
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Để quay lại chế độ xem Bản đồ, hãy nhấn vào nhãn ở góc trên bên phải. Chip hình ảnh đã chọn sẽ vẫn mở 

khi bạn quay lại chế độ xem bản đồ. Bạn cũng có thể chuyển đổi xem các đặc khu EEZs và MPAs. 
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Tạo lối biểu tượng tắt đến Skylight trên thiết bị di động 
Chúng tôi hỗ trợ truy cập di động trên iOS 12.1.4 trở lên và Android 7.1.1 trở lên. Để cho phép dễ dàng truy 

cập vào nền tảng Skylight, dưới đây là một số hướng dẫn ngắn gọn để tạo lối tắt trông và hoạt động giống 

như một ứng dụng dành cho thiết bị di động. 

iOS 

Khởi chạy trình duyệt Safari. Nhập sc-production.skylight.earth/login để đến màn hình đăng nhập và đăng 

nhập. Nhấn vào biểu tượng chia sẻ ở cuối màn hình và cuộn cho đến khi bạn thấy “Thêm vào màn hình 

chính”. 
 

Nhập tên cho phím tắt của bạn hoặc để giá trị mặc định. Nhấn vào “Thêm”. Phím tắt bây giờ sẽ xuất hiện 

trên màn hình chính của bạn. Nếu bạn không thấy biểu tượng xuất hiện, hãy khởi động lại điện thoại của 

bạn. 

LƯU Ý: Bạn sẽ tự động đăng xuất mỗi khi rời khỏi ứng dụng. 
 



59 

 

 

 
 

Android 

Khởi chạy trình duyệt Chrome và nhập sc-production.skylight.earth/login. Ở cuối màn hình, một biểu ngữ 

có nội dung “Thêm Skylight vào Màn hình chính” sẽ bật lên. Chọn tùy chọn này và nhấn “Thêm” để thêm lối 

tắt vào màn hình chính của bạn. Nếu biểu ngữ cho “Thêm Skylight vào Màn hình chính” không tự động xuất 

hiện, bạn có thể sử dụng menu Chrome để thêm phím tắt. 
 

    

 

OR 
 


