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Γιατί αυτή η διαφήμιση;

Αποφράξεις Πέτρος Θεσσαλονίκη
Με 29 χρόνια εμπειρία στο χώρο Αποφράξεις αποχετεύσεων Θεσσαλονίκη

apofrakseisblockstop.gr

ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

NOUS και «Ακρόπολη των ναυαγίων»
Ένα πρωτοποριακό ελληνικό σύστηµα υποβρύχιας καταγραφής για το οποίο έδειξε ενδιαφέρον η Microsoft

Συντελεστές του NOUS αναχωρούν από Αλόννησο για Περιστέρα, όπου έχει τοποθετηθεί το σύστηµα καταγραφής του αρχαίου ναυαγίου.

Γιάννης Ελαφρός
27.04.2021 • 07:47

Είναι ένα από τα σηµεία όπου πραγµατοποιείται µια συναρπαστική συνάντηση: της γοητείας
του αρχαίου κόσµου, της ασύλληπτης οµορφιάς της φύσης και των προκλήσεων των νέων
τεχνολογιών. Βρίσκεται περίπου 200 µέτρα από το νησάκι Περιστέρα, κοντά στην Αλόννησο,
σε βάθος 25-35 µέτρων. Αν και «κρυµµένο» κάτω από το νερό, το πρωτότυπο σύστηµα
υποβρύχιας καταγραφής και ελληνικής δηµιουργίας, που υλοποιείται εκεί µε το όνοµα NOUS
(όνοµα και πράγµα!), «έτυχε» και της προσοχής της Microsoft.
https://www.kathimerini.gr/society/561343510/nous-kai-akropoli-ton-nayagion/
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NOUS - Πρωτοποριακό ελληνικό σύστημα υποβρύχιας καταγραφής

Κοντά στην Περιστέρα υπάρχει ένα αρχαίο ναυάγιο, που χρονολογείται από τα τέλη του 5ου
αιώνα π.Χ. Η ανασκαφή και ανάδειξη του σηµείου, µε περίπου 3.000 αµφορείς, αποτελεί ένα
σπουδαίο έργο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. Χαρακτηρίζεται η «Ακρόπολη των
ναυαγίων». Πώς θα µπορούσε όµως να είναι επισκέψιµη, χωρίς ταυτόχρονα να λεηλατηθεί; Και
χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη φύλαξη, που είναι πρακτικά αδύνατη στον χώρο; Για να γίνει
στην Περιστέρα το πρώτο υποβρύχιο µουσείο στον κόσµο συνέβαλε µία οµάδα Ελλήνων
επιστηµόνων, που δούλεψαν σκληρά, έβαλαν µεράκι, τεχνογνωσία και νου για να δηµιουργηθεί
το NOUS, δηλαδή το «uNdersea visiOn sUrveillance System» (Υποβρύχιο Σύστηµα Οπτικής
Παρακολούθησης). Πρόκειται για τους Γιώργο Παπαλάµπρου, επίκουρο καθηγητή στο ΕΜΠ,
Βασίλη Μεντόγιαννη, δύτη και ειδικό στην ενάλια τεκµηρίωση και Κώστα Κατσιούλη, ειδικό
στην πληροφορική.

H συσκευή αποσυµπίεσης για τους δύτες.

Απόρρητο
https://www.kathimerini.gr/society/561343510/nous-kai-akropoli-ton-nayagion/

2/7

09/06/2021

NOUS και «Ακρόπολη των ναυαγίων» | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

«Τοποθετήσαµε ένα δίκτυο πέντε καµερών, που παρακολουθούν ανελλιπώς τον χώρο του
ναυαγίου. Πρόκειται για πλήρως αυτοµατοποιηµένη διαδικασία. Οταν καταγράψει πως κάτι έχει
εισχωρήσει στον χώρο, αυτοµάτως προχωρά σε διάγνωση και στέλνει µήνυµα. Η πληροφορία
πάει από τις κάµερες σε έναν υποβρύχιο κόµβο (κατανεµητή), από εκεί µε υποβρύχια οπτική
ίνα πάει στην Περιστέρα, όπου µέσω κεραίας στέλνεται στην Αλόννησο. Εκεί µε µια γρήγορη
γραµµή του ΟΤΕ περνάει στο Διαδίκτυο», εξηγεί στην «Κ» ο Γιώργος Παπαλάµπρου, επίκουρος
καθηγητής στη Σχολή Ναυπηγών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στο σηµείο όπου «βγαίνει» η
οπτική ίνα στην Περιστέρα έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστηµα που τροφοδοτεί µε
ρεύµα την κεραία, µία κάµερα που εποπτεύει τον χώρο και ένας µετεωρολογικός σταθµός.
Πάνω από το σηµείο του ναυαγίου έχουν τοποθετηθεί σηµαδούρες για να αποτρέπεται η
διέλευση, ώστε να µην προκληθεί ζηµιά στον ποντισµένο εξοπλισµό. Οι επισκέψεις ξεκίνησαν
µε επιτυχία από πέρυσι τον Αύγουστο µέχρι και τον Οκτώβριο. «Η θαλάσσια ζωή στο σηµείο
του ναυαγίου είναι εντυπωσιακή σε ποικιλία και πανέµορφη», λέει ο κ. Παπαλάµπρου.

Tοποθέτηση του υποβρύχιου κατανεµητή του συστήµατος, όπου συνδέονται οι πέντε κάµερες από τη µια και η οπτική ίνα και η παροχή
ενέργειας από την άλλη.

Πώς λειτουργεί όµως το NOUS; Δεν πρόκειται απλώς για µια συνεχή απεικόνιση, αλλά για
σύστηµα ταυτοποίησης και άµεσης ειδοποίησης σε περίπτωση κινδύνου. Οι κάµερες προφανώς
«βλέπουν» πλήθος ψαριών στην περιοχή, αλλά αυτά δεν αποτελούν λόγο συναγερµού.
«Εκπαιδεύουµε τον αλγόριθµο του συστήµατος να αντιληφθεί τον κίνδυνο. Εχουµε βάλει δύο
κλάσεις, όπως τις ονοµάζουµε, τους βατραχανθρώπους και τα υποβρύχια ροµπότ ROV. Εάν
εντοπιστεί κάτι από τα δύο ειδοποιεί άµεσα. Οπως επίσης και οποιαδήποτε πηγή φωτός. Για να
γίνει αυτό “φορτώσαµε” το σύστηµα µε τα αντίστοιχα δεδοµένα, ώστε να µπορεί να
αναγνωρίσει τις δύο κλάσεις. Πρόκειται για κλασική εφαρµογή τεχνητής νοηµοσύνης, η οποία
“εκπαιδεύεται”», εξηγεί στην «Κ» ο κ. Παπαλάµπρου.
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H µία από τις πέντε κάµερες.

«Δεν υπήρχε σύστηµα φύλαξης για τα αρχαία ναυάγια. Σκεφτήκαµε διάφορα. Οι ακουστικές
ηχογραφήσεις δεν κάλυπταν τις απαιτήσεις. Οταν είδαµε συστήµατα οπτικής αναγνώρισης,
όπως αυτά που έχουν τα σύγχρονα αυτοκίνητα, σκεφτήκαµε πως µπορεί να βοηθήσουν», λέει
στην «Κ» ο Βασίλης Μεντόγιαννης. Η δυσκολία ήταν πως όλα έπρεπε να φτιαχτούν από την
αρχή. «Χρειάστηκε να δηµιουργηθεί γλώσσα µηχανής, τα υποβρύχια στεγανά κελύφη για τις
συσκευές µε 3d εκτύπωση, ακόµα και ο µηχανισµός του υαλοκαθαριστήρα, που καθαρίζει τον
φακό της κάµερας µία φορά την ηµέρα, αλλά ενεργοποιείται µε κατάλληλο λογισµικό όταν
εντοπιστεί κάποιο σκουπίδι», συµπληρώνει.
ΝOUS: Υποβρύχια ψάρεμα κορμοράνου - Unbelievable Cormorant hunti…
hunti…
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Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό σύστηµα, το οποίο είναι σε µεγάλο βαθµό «χειροποίητο».
«Επρεπε να βρούµε λύσεις για τα ιδιαίτερα προβλήµατα που προέκυπταν από το θαλάσσιο
περιβάλλον, όπως εκείνο της στεγανότητας. Το λογισµικό µας είναι σε εξέλιξη», λέει ο κ.
Παπαλάµπρου. Η οµάδα του NOUS απευθύνθηκε στη Microsoft, η οποία µέσω του τµήµατος
τεχνητής νοηµοσύνης προχώρησε σε χορηγία για ένα έτος, παραχωρώντας εξαιρετικά χρήσιµη
τεχνική υποστήριξη και τεχνογνωσία, υπολογιστική δύναµη και αποθηκευτικό χώρο. «Το
ενδιαφέρον της Microsoft αφορά τη βιοποικιλότητα και σχετίζεται µε τις δυνατότητες του
συστήµατος», σηµειώνει ο καθηγητής του ΕΜΠ. «Μπορεί να αποκτήσει τη δυνατότητα να
αναγνωρίζει και να καταγράφει συγκεκριµένα θαλάσσια είδη». Δύναται να εξελιχθεί σε ένα
χρήσιµο εργαλείο στην παρακολούθηση των οικοσυστηµάτων και στην προστασία τους.

Η στεγανή κάµερα (δεξιά) του συστήµατος αντέχει έως και στα 200 µέτρα βάθος.

«Ηδη βάζουµε δεδοµένα για τον ροφό και τον καµπανά, ενώ µόλις πάρουµε υλικό θα βάλουµε
και για τη φώκια, έτσι ώστε να “µάθει” η µηχανή να τα αναγνωρίζει», λέει ο κ. Μεντόγιαννης, ο
οποίος έχει «βουτήξει» σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. «Η οµορφιά και η ζωή της θάλασσας είναι
απίστευτες, αλλά και η καταστροφή είναι τροµερή. Πρέπει να δράσουµε γρήγορα, όσο
προλαβαίνουµε. Με την εξέλιξη του NOUS φιλοδοξούµε να µπορούµε να µετράµε µέχρι και τα
κοπάδια, να µπορούµε να δούµε την πορεία των θαλάσσιων πληθυσµών σε µια περιοχή και
ιδιαίτερα ευαίσθητων ειδών, όπως ο ιππόκαµπος», συµπληρώνει ο κ. Μεντόγιαννης.
#τεχνολογία

#microsoft

Ακολουθήστε την «Κ»
στο Google News
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