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SeaView е интерактивна карта с разнообразна информация за световния океан в реално 

време(течения, вълни, температура и др.). Данните се взимат от морски буйове 

динамично, биват преработени и представени в разбираем визуален вид на 

потребителя. За всяка станция потребителя може да открие информация от различните 

и сензори. Освен информация за моментното състояние на световния океан, SeaView 

показва интерактивни цунами станции, които представляват станция засякла опасна 

големина на вълните или водни и въздушни течения застрашаващи преминаващите 

кораби. 

 

Етапи в реализацията: 

 Проучване за налични продукти и източници на информация от станциите 

 Събиране и декодиране на съответната информация 

 Оформяне на структурата на приложението и компонентите му 

 Конструиране и оформяне на картата чрез google maps api 

 Вграждане на извлечените данни и оформяне на графичното представяне 

 Имплементация на интерактивни елементи, по-добри графични компоненти 

 Изграждане на нужните алгоритми и функционалност за морските течения 

 

Основните проблеми при реализацията бяха свързани със събирането на данните и 

представянето им в „по-човешки“ вид, представянето на теченията и разбира се 

изучаването на google maps api и разни други библиотеки за динамични уеб елементи. 

Модулите на приложението са няколко: 

 

Станциите и теченията са отделни модули който получават и обработват съответната 

информация и я изпращат към основния модул – картата. Има няколко странични 



модули които служат за функционалност и дизайн – модул за бутоните, за маркерите и 

за анимацията на теченията. 

 

При реализацията сме ползвали HTML, CSS, PHP,  по-голямата част от кода е на 

Javascript. Алгоритмите сме ги съставяли сами (съответно при затруднения сме 

търсили проблемите в интернет), а за гугъл картата сме ползвали официалната 

документация. 

 

Използване: 

Дизайнът на SeaView е семпъл и позволява на обикновения потребител да се ориентира 

и без усилия да получи нужната му информация. 

Включена е легенда ( когато мишката е върху нея става не прозрачна ) която изяснява 

всичко необходимо. 

Бутоните в горния десен ъгъл са за включване/изключване на съответните функции. 

 

 

  



 

Целева група: хора без ограничение на възраст, пол, занимание: ученици, студенти, 

преподаватели и служители в областта на география, метеорология, корабоплаване, 

океанология. 

 

Заключение: 

SeaView е първото уеб приложение което да утилизира и представя информацията от 

буйовете по интерактивен и достъпен начин. До момента съществуват няколко сайтове 

които предоставят данните от станциите, но те са в текстов формат и невъзможни за 

„четене“ без декодиращ софтуер. Някой от сайтовете предоставят ръчно(или чрез 

някаква автоматизация) правени карти всеки ден/седмица, но те са изображения и не са 

толкова удобни за ползване. 


