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عنوان این پودمان تحت عنوان «سامانه های انتقال اطالعات» یک عنوان کلی برای
سیستم هایی است که در این بخش تشریح می شوند؛ یعنی در واقع هر کدام
از سیستم های معرفی شده ،به نوعی اطالعات خاصی را جمع آوری نموده و به
جای خاصی منتقل می کنند .این عنوان یک عنوان متعارف یا معروف نیست.
با توجه به اینکه همه سیستم هایی که در این بخش معرفی می شوند به نوعی
اطالعات را انتقال می دهند ،این نام برای این بخش انتخاب شده است .در تصویر
ابتدایی این پودمان سامانه های مختلف کمک ناوبری و ناوبری الکترونیک ،ازجمله
برخی سامانه های انتقال اطالعات را می بینید .در تصویر دوم نیز یک مرکز کنترل
اطالعات مانند مرکز کنترل ترافیک شناورها را مالحظه می کنید .یک نکته مهم
این است که کلیه سیستم های کمک ناوبری که با هدف ارتقای سطح ایمنی
دریانوردی طراحی شده اند قابلیت ارتقا و تعویض با سیستم جایگزین بهتر را پس
از ثبت جهانی دارا می باشند.
در این پودمان تالش شده است که همه اجزا و قواعد و کاربری سه سامانه مهم
کمک ناوبری ،که هر یک اطالعات خاصی را با توجه به اهداف و روش های از
پیش تعیین شده ذخیره و ارسال می نمایند ،شرح داده شود .همچنین مانند
سایر پودمان ها به دلیل شرایط خاص دریایی و تجهیزات ویژه دریایی و ارتباطات
کارکنان کشتی ها با ملیت های مختلف ،ارتقای سطح زبان خارجه هنرجویان و
هنرآموزان ،جزو اهداف این پودمان بوده و تالش شده است تا از زبان انگلیسی زیاد
استفاده شود.
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در بخش اول این پودمان در ابتدا تعاریف و کاربردهای سامانه  AISو همچنین
اهداف و اجزای مرتبط با این سیستم شرح داده می شود ،سپس کالس های مختلف
کشتی ها و شناورها یا سایر قسمت هایی که قواعد بین المللی دریانوردی در مورد
نحوه ارتباط آنها با این سامانه درنظر دارد ،تشریح می شود.
در ادامه اهداف و مزایای سامانه  AISو اطالعات مختلفی در این سامانه بین
مشترکان تبادل می شود که دسته بندی و نحوه ارسال این اطالعات ،بیان می شود.
در ادامه نحوه عملکرد سامانه و انواع صفحات نمایش اطالعات این سامانه در
شناورها نشان داده می شود .بعد از شرح کامل آنها کاربری یک نمونه از این
سیستم شرح داده می شود و نحوه بازپرسی از راه دور به وسیله این سامانه توضیح
داده می شود .هدف ،دستیابی هنرجویان به همان سطح از اطالعاتی است که در
کتاب آمده و همچنین به کارگیری این سامانه در صورت امکان در داخل یک شناور
بسیار کمک کننده است .همچنین سایت اینترنتی معرفی شده فضای مناسبی برای
دیدن اطالعات کشتی های در حال دریانوردی و تمرین کاربری است.
در بخش بعد ،سامانه  LRITکه بسیار مشابه  AISاما در برد وسیع تر و با اهداف
کالن تر و اطالعات بیشتر می باشد ،تشریح می شود .در این بخش نیز اجزای سامانه
 ، LRITگستره آن ،قواعد و الزامات آن و کشتی ها و سایر مراکز مجاز دستیابی
به اطالعات و تنظیمات این سامانه معرفی می شوند و اطالعاتی که باید در این
سامانه بین اجزای مجاز آن تبادل شود ،تبیین می شود .همچنین برای نشان
دادن سیر تولد و تکمیل و رشد و رونق گرفتن این سامانه در روند تاریخ ،بیان
می گردد .به طور کلی این سامانه برای کنترل و زیر نظر گرفتن تردد کشتی ها و
داشتن اطالعات مختلف آنها می باشد .بعضی از محاسن این سامانه اطالع یافتن
صاحبان کشتی ها و شرکت های طرف قرارداد از آخرین وضعیت تردد کشتی خود
از طریق این سامانه می باشد ،از طرف دیگر کار مراکز کنترل ترافیک دریایی اعم
از سازمان های نظارت تردد و یا امنیتی راحت تر می شود .توجه داشته باشید که
با توجه به اینکه اطالعات کشتی ها توسط صاحبان آنها در اختیار این سامانه قرار
می گیرد ممکن است بنا به دالیلی از جمله انواع قاچاق ،نادرست باشد که البته در
صورت کشف ،کشور صاحب پرچم ملزم به پاسخ گویی است.
در بخش آخر نیز سامانه  VDRو اجزای مختلف آن و وظایف هر واحد یا بخش
بیان می شود .هدف از کاربری این سامانه همان هدف از جعبه سیاه در هواپیماست
که در کتاب به طور مفصل به آن پرداخته شده است .همچنین اطالعاتی که این
سامانه باید آنها را ثبت نماید بیان شده است .در ادامه کشتی هایی که ملزم به
نصب این سیستم در کشتی خود هستند معرفی می شوند همچنین نحوه عملکرد
و اهداف آن نیز شرح داده می شود.
در شکل صفحۀ بعد حرکت رول و پیچ و یاو شناور ،مشاهده می شود .این حرکات
در کتاب اشاره شده است و کارکنان کشتی ها آنها را بسیار خواهند شنید.
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حرکات اصلی در یک شناور در آب

تحقیق کنید

درخصوص  IMOتحقیق نماید.
پاسخ:

 IMOمخفف چندین نهاد و موضوع میباشد اما در اینجا که بحث دریا و دریانوردی
میباشد INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION ،موردنظر
است .طرح تأسیس سازمان بینالمللی دریانوردی( )IMOدر  ۶مارس  ۱۹۴۸در
کنفرانسی که در ژنو برگزار شده بود به تصویب رسید .سازمان مذکور سابقاً سازمان
مشورتی دریایی بین الدول خوانده میشد ،اما از سال  ۱۹۸۲به سازمان بینالمللی
دریانوردی تغییر نام داد .هدف سازمان بینالمللی دریانوردی ،تسهیل همکاری و مبادله
اطالعات میان کشورهای عضو در زمینه موضوعات ف ّنی مربوط به کشتیرانی و به وجود
آوردن عالیترین معیارهای ایمنی دریایی است .سازمان بینالمللی دریانوردی بهطور
کلی صالحیت دارد درخصوص کلیه مسائل اداری و حقوقی مربوط به دریانوردی،
اقدامات و تصمیمات الزم را انجام دهد و تاکنون پس از  ۵۳سال فعالیت مستمر توانسته
است  ۵۰کنوانسیون و پروتکل و بیش از  ۱۰۰۰کد و توصیهنامه در رابطه با ایمنی و
امنیت دریانوردی ،جلوگیری از آلودگی دریاها و موضوعات مرتبط دیگر را به تصویب
برساند.
سازمان بین المللی دریانوردی از یک مجمع به عنوان عالی ترین رکن سازمان،
شورا به عنوان بازوی اجرایی سازمان و پنج کمیته اصلی تشکیل شده است.
همچنین ،تعداد زیادی کمیته های فرعی کارهای تخصصی سازمان را پیگیری
می کنند .کمیته های اصلی سازمان شامل کمیته امنیت دریایی ،کمیته حفاظت
از محیط زیست دریایی ،کمیته مسایل حقوقی ،کمیته همکاری های فنی و کمیته
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تسهیل می باشد .کارهای مقدماتی کنوانسیون معموالً توسط یک کمیته صورت
می پذیرد سپس ،پیش نویس سند به کنفرانس دیپلماتیک تسلیم می شود .در
این کنفرانس از تمامی اعضای سازمان ملل دعوت می شود که در آن متن نهایی
تصویب و به دولت ها نیز تسلیم می شود تا مورد تصویب آنها قرار گیرد .این سند
پس از انجام مقدماتی الزم االجرا می شود.
اجرای الزامات کنوانسیون برای کشورهای عضو الزامی است .کنوانسیون های
مصوب سازمان بین المللی دریانوردی در چهار گروه کلی کنوانسیون های ایمنی،
کنوانسیون های آلودگی ،کنوانسیون های مسئولیت و جبران خسارت و سایر
کنوانسیون ها دسته بندی می شود .براساس همین کنوانسیون ها بسیاری از مجوزها
و گواهینامه های دریانوردی صادر می شوند که نگهداری آنها در کشتی ها الزامی
است.
در اینجا آشنا شدن با چند کنوانسیون دریایی خالی از لطف نیست.
کنوانسیون های ایمنی
از دهه های پایانی قرن نوزدهم نگرانی های فزاینده در مورد ایمنی و امنیت
دریانوردی موجب تقاضا برای تأسیس یک سازمان بین المللی دریایی بوده است.
پس از غرق شدن کشتی تایتانیک در سال  1914میالدی و جان باختن تعداد
زیادی از مسافرین آن به علت کمبود قایق های نجات ،اولین نسخه های مقررات
ایمنی دریانوردی ارائه شد که به علت شروع جنگ جهانی اول مورد توجه کشورها
قرار نگرفت .پس از جنگ جهانی دوم ضرورت و اهمیت ایمنی دریانوردی زمینه های
تشکیل سازمان بین المللی دریانوردی را به وجود آورد .پس از تشکیل سازمان
بین المللی دریانوردی موضوعات مرتبط با ایمنی در اولویت کاری این سازمان قرار
گرفت .مهم ترین کنوانسیون های مربوط به ایمنی شامل موارد زیر می شود.
کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا( :)SOLAکنوانسیون ایمنی جان
اشخاص در دریا مهم ترین کنوانسیون بین المللی دریانوردی است که هدف آن
کسب اطمینان از رعایت استانداردهای الزم در ساخت کشتی ها ،نصب تجهیزات و
کاربری آنها توسط کشورهای عضو می باشد .این کنوانسیون شامل دوازده قسمت
است که به موضوعاتی نظیر تعادل کشتی ،نصب تجهیزات مکانیکی و الکتریکی،
اطفای حریق ،تجهیزات بقا در دریا ،ارتباطات رادیویی ،ایمنی ناوبری ،حمل بار و
کاالهای خطرناک ،امنیت دریانوردی و ...می پردازد .بخش یازدهم این کنوانسیون
در مورد مقررات بین المللی امنیتی بنادر و کشتی ها ( )ISPS Codeاست که
ضد تروریستی
در پی حوادث یازدهم سپتامبر و از سال  2004با بهانه اقدامات ّ
الزم االجرا شده است.
کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا ( :)COLREGاین کنوانسیون
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به منظور تأمین حداکثر ایمنی تردد در دریا در  38ماده به تصویب رسیده است
و قواعد مربوط به تردد ایمن کشتی ها از کنار هم ،چراغ های ناوبری ،عالئم روز و
سیگنال های صوتی در شرایط مختلف را مشخص کرده است.
کنوانسیون استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان(:)STCW

این کنوانسیون با تمایل به افزایش ایمنی جان و مال اشخاص در دریا و حفاظت
محیط زیست دریایی با ایجاد استانداردهای آموزش و صدور گواهینامه و نگهبانی
دریانوردان از طریق توافق مشترک ،مشتمل بر  ۱۷ماده در تاریخ  ۱۷جوالی ۱۹۷۸
در لندن به تصویب سازمان بین المللی دریانوردی رسید .این کنوانسیون در مورد
دریانوردانی اعمال می شود که در کشتی هایی خدمت می کنند که مجاز به برافراشتن
پرچم یک کشور عضو هستند.
کنوانسیون تجسس و نجات دریایی ( :)SARاین کنوانسیون سازماندهی مراکز
تجسس و نجات عملیات تجسس و نجات در یک منطقه مشترک پیش بینی کرده
است .عالوه بر این مقدماتی در رابطه با اقدامات آمادگی ،ایجاد نقشه ها و تعیین
منطقه های عملیاتی ،ایجاد مراکز اصلی و فرعی تجسس و نجات و همچنین در
صورت بروز سانحه ،روش های عملیاتی مؤثر را به طور کامل مورد پیش بینی قرار
داده است .هدف این کنوانسیون به وجود آوردن یک سیستم هماهنگ بین المللی
در زمینه تجسس و شیوه های نجات کشتی ها و اشخاص مضطر در دریا است.
کنوانسیون ایجاد سازمان بین المللی ماهواره های دریایی ()INMARSAT

براساس این کنوانسیون ،سازمان بین المللی ماهواره های دریایی تأسیس شد که
هدف آن ،فراهم آوردن بخش فضایی الزم به منظور بهبود ارتباطات دریایی و در
نتیجه کمک به بهبود کمک رسانی به کشتی های آسیب دیده و نجات زندگی در
ارتباطات دریایی ،کارایی و مدیریت کشتی ها ،خدمات مکاتباتی عمومی دریایی
و امکانات تعیین محل وسیله بی سیم است و سازمان تالش می کند که در همه
مناطقی که به ارتباطات دریایی نیاز باشد ،خدمات خود را ارائه کند.
کاربری سامانه شناسایی خودکار)AIS (Automatic Identification System
در این بخش ،با عملکرد  AISو اطالعات آن آشنا خواهیم شد .کاربری یکی از
مدل های این سامانه نیز به طور مختصر شرح داده می شود .به طور کلی کار با هر
مدل از این دستگاه ها مشابهت زیادی با سایر مدل ها دارند ،همانند موبایل ها که
کار با آنها شباهت های زیادی با هم دارند و اغلب نیاز به آموزش جداگانه ندارند.
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سیستم AIS

در شکل  1کتاب (شکل فوق) چگونگی یک ارتباط کلی و کامل در یک سامانه
 AISو مسیر های ارتباطی بین اجزای آن و همچنین اجزای این مسیر ارتباطی
دیده می شود .از سمت چپ به ترتیب یک مرکز کنترل ترافیک شناور و شبکه
ارسال اطالعات  AISو سپس ایستگاه های ساحلی ارسال و تکرارکننده ها و بعد
ارتباط برمبنای  VHFبین اجزای این سامانه که در شکل مشاهده می شود و
و مفهوم و مخفف اغلب آنها در متن کتاب آمده و شرح داده شده است .لینک
ارتباطی و کالس های مختلف و مراکز مجاز بهره برداری که در متن کتاب شرح
داده شده و مرکز شبکه ارسال اطالعات و ایستگاه های ارسال و چگونگی ارتباط
بین آنها را می توان مشاهده کرد.
درخصوص کلیات کنوانسیون  SOLASبیشتر تحقیق نمایید.

تحقیق

پاسخ:

کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا مهمترین کنوانسیون بینالمللی دریانوردی
است که هدف آن کسب اطمینان از رعایت استانداردهای الزم در ساخت کشتیها،
نصب تجهیزات و کاربری آنها توسط کشورهای عضو میباشد .این کنوانسیون شامل
دوازده قسمت است که به موضوعاتی نظیر تعادل کشتی ،نصب تجهیزات مکانیکی
و الکتریکی ،اطفای حریق ،تجهیزات بقای در دریا ،ارتباطات رادیویی ،ایمنی ناوبری،
حمل بار و کاالهای خطرناک ،امنیت دریانوردی و  ...میپردازد .بخش یازدهم این
کنوانسیون در مورد مقررات بینالمللی امنیتی بنادر و کشتیها است و از سال
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 2004الزماالجرا شده است( .در ابتدای این فصل شرح داده شده است).
اجزای کلی در سامانه شناسایی خودکار

دو تصویر از اجزای یک سیستم AIS

در شکل فوق آنتن های  GPSو  VHFبرای دریافت اطالعات موقعیت و ارتباط
با سایر کالس ها می باشد .همچنین برخی سیستم های کمک ناوبری مثل جایرو
و سرعت سنج و قسمت میکروپروسسور که ورودی ها و خروجی ها را دریافت و
پردازش نموده و به صورت خودکار ارسال می کند و یک کامپیوتر که برای ارتباط
با کاربران جهت ورود اطالعات می باشد ،مشاهده می شود.
فعالیت کالسی

به سایت  Marine Trafficمراجعه کنید و اطالعات چند شناور در خلیج فارس
را بیابید و در کالس ارائه نمایید.
پاسخ:

در این سایت می توان با روش های مختلف ،مث ً
ال فراخوانی نام کشتی ،یا
فراخوانی برحسب بار کشتی یا برحسب پرچم کشتی یا مکان و یا بسیاری
موارد دیگر ،کشتی را انتخاب نمود و اطالعات کشتی های دارای این سامانه را
در هر نقطه جهان مشاهده نمود.
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نمایی از صفحه سایت  marinetrafficو مشخصات اولیه کشتی ها

ترجمه کنید.

فعالیت کالسی

پاسخ:

نام کشتی
	 Ship Name
نوع شناور
	 Vessel Type
سرعت
Speed
مسیر حرکت
	 Course
مقصد
	 Destination
زمان تقریبی رسیدن به مقصد
)	 Eta (UTC
بندر فعلی
	 Current Port
منطقه فعلی
	 Current Area
)  Position Received (UTCموقعیت دریافت شده (حسب زمان مرجع)
به یک واحد شناوری مراجعه نموده و با همکاری کاربر  AISبا آن کار کنید
و اجزای آن را شناسایی کنید.

فعالیت
کارگاهی

پاسخ:

برخی از شناورها دارای این سیستم هستند ،در صورت در اختیار داشتن
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آن در کارگاه می توانید آن را مشاهده و کار کنید و با مراجعه به شناورهای
شهرهای بندری می توانید این سیستم را ببینید و با کمک متصدی آنها با
دستگاه کار کنید.

نگاه دیگر به اطالعات انتقالی از سامانه AIS

فرستنده گیرنده خودکار

بویه های کمک ناوبری

مرکز کنترل ترافیک

کشتی 2

فرستنده گیرنده خودکار
فرستنده گیرنده خودکار
اطالعات ثابت و متغیر شامل:
کشتی 1
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بازپرسی و پاسخ

کشتی خودی

ارتباط بازپرسی از راه دور در سامانه AIS

پودمان پنجم :کاربری سامانههای انتقال اطالعات

در این شکل ارتباط بین اجزا و اطالعات دریافتی و کانال ارتباطی بین اجزا را در
یک بازپرسی دریایی از راه دور مشاهده می کنید.

صفحه نمایش  ICDسامانه AIS

صفحه نمایش گرافیکی (مانند صفحه نمایش سایت )marinetraffic
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کاربری سامانه شناسایی و ردیابی برد بلند کشتی
)LRIT (Long Range Identification and Tracking
.ترجمه کنید

فعالیت کالسی

:پاسخ
acronym

definitions

ترجمه

APR

Automatic Position Report

گزارش خودکار موقعیت

ASP

Application Service Provider

مهیا کننده خدمات کاربری

CDC

Cooperative Data Centre

مرکز هماهنگی اطالعات

CSP

Communications Service Provider

مهیا کننده خدمات ارتباطات

CTR

Conformance Test Report

مطابقت گزارش تست

DC

Data Centre

مرکز اطالعات

DDP

Data Distribution Plan

نقشه توزیع اطالعات

IDC

International Data Centre

مرکز اطالعات بین المللی

DSC

Digital Selective Calling

فراخوان انتخابی دیجیتال

GISIS

Global Integrated Shipping Information
System

سیستم اطالعات جامع کشتی سراسری

GMDSS

Global Maritime Distress and Safety
System

سیستم ایمنی و اضطرار دریایی سراسری

IDE

International Data Exchange

تبادل اطالعات بین المللی

IMO

International Maritime Organization

سازمان بین المللی دریانوردی

IEC

International Electrotechnical Comission

کمیسیون بین المللی الکتریکی

IMSO

International Mobile Satellite
Organization

سازمان ماهواره متحرک بین المللی
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سامانه شناسایی و رهگیری برد بلند

Long-Range Identification and Tracking

LRIT

هوشیاری (آگاهی) حوزه دریایی

Maritime Domain Awareness

MDA

کمیته ایمنی دریایی

Maritime Safety Committee (of the
)IMO

MSC

مرکز اطالعات ملی

National Data Centre

NDC

کنترل وضعیت بندرگاه

Port State Control

PSC

مرکز هماهنگی امداد

Rescue Coordination Centre

RCC

مرکز اطالعات منطقه ای

Regional Data Centre

RDC

عملیات تجسس و نجات

Search And Rescue

SAR

کنوانسیون بین المللی برای ایمنی زیست در دریا

International Convention for the Safety
of Life at Sea

SOLAS

توسعه در حال پیشرفت صنعت ( LRITاز نگاه تکنولوژی یک صنعت محسوب
می شود).
در شکل  13کتاب (شکل زیر) روند تاریخی پیشرفت و تجدد سامانه  LRITدر
طول زمان های مشخص شده دیده می شود .این شکل در کتاب اصلی آمده است
و در اینجا ترجمه آن را مشاهده می کنید.

روند تاریخی توسعه LRIT
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ترجمه تصویر سیرتاریخی LRIT

ردیف

مراحل تاریخی

1

نوزدهم می  2006کمیته ایمنی دریایی تبصره  1-19اصالحیه سوالس را پذیرفت.

2

هشتم دسامبر  2006کمیته ایمنی دریایی  IMSOرا هماهنگ کننده  LRITکرد.

3

یکم جوالی  2007تبصره  1-19اصالحیه های سوالس تأیید شد.

4

دوازدهم اکتبر  2007اقدامات  LRITبدون  IDCتوسط  MSCرسمیت یافت.

5

اول ژوئن  2008تبصره  1-19سوالس ،آغاز اجباری شدن LRIT

6

اول جوالی  2008تکمیل  DDPو  ، IDEتست و آغاز به کار

7

پنجم دسامبر  2008کمیته ایمنی دریایی با انتقال به بازه  30ژوئن  2009موافقت کرد.

8

اول ژوئن  2009به اجرا در آمدن بازه انتقالی طبق تبصره  1-19سوالس

9

سی ام ژوئن  2009پایان بازه انتقالی طبق تبصره  1-19سوالس

شناورهایی که ملزم به ارسال اطالعات خود به صورت خودکار در سیستم LRIT

هستند:
فعالیت کالسی

ترجمه کنید.
پاسخ:
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ترجمه

انگلیسی

کشتی باربری باالی  30تن

Cargo ships over 300 tons

کشتی مسافربری

Passenger ships

واحدهای حفاری سیار فراساحل

)Mobile offshore drilling units (MODU
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فعالیت کالسی ،ترجمه شناورهای ملزم به داشتن LRIT
اطالعاتی که باید در سیستم  LRITارسال گردد:
فعالیت کالسی

زبان انگلیسی را بنویسید.
پاسخ:
ترجمه

انگلیسی

شماره شناسایی شناور

Identity of the ship

موقعیت جغرافیایی

Position of the ship

ساعت و روز ارسال موقعیت جغرافیایی Date and time of the position provided

فعالیت کالسی ،اطالعات ارسالی در سامانه LRIT
فعالیت کالسی

ترجمه کنید.
پاسخ:

فعالیت کالسی ،اجزای یک سامانه LRIT

ترجمه

اجزا(انگلیسی)

تجهیزات ماهوارهای کشتی

Shipborne LRIT information transmitting
equipment

مهیا کننده سرویس ارتباطی

)Communication Service Provider(s

مهیا کننده خدمات کاربردی

)Application Service Provider(s

مرکز داده LRIT

LRIT Data Centre(s), including any related Vessel
)Monitoring System(s

طرح توزیع اطالعات LRIT

LRIT Data Distribution Plan

تبادل اطالعات بینالمللی

International LRIT Data Exchange

LRIT
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انتظار می رود با توجه به استفاده پیوسته از عبارات مخفف و زبان منتخب دریایی
(انگلیسی) هنرآموزان و فراگیران بتوانند ترجمه تصاویر را به راحتی انجام داده و
درک نمایند .تقریباً ترجمه همه مفاهیم در متن آمده است و برای تعداد کمی از
آنها به مراجع اینترنتی مراجعه کنید.
تحقیق

درخصوص قواعد  LRITدر کشور ما تحقیق کنید.
پاسخ:

برای یافتن این موضوع تحقیق ،به سایت سازمان بنادر و کشتیرانی قسمت LRIT
مراجعه نمایید .در این قسمت به این موضوع پرداخته شده است .بخشی از آن در
زیر می آید:

بهره برداران سیستم  LRITچه کسانی هستند؟
مطابق قوانین و مقررات سیستم  LRITبهره برداران سیستم چهار دسته می باشند:
کشور صاحب پرچم :مجاز به دریافت اطالعات شناورهایی که پرچم آن کشور
هستند می باشد.
کشور صاحب بندر :مجاز به دریافت اطالعات شناورهایی که قصد ورود به بندر
آن کشور را دارند می باشد.
کشور ساحلی :مجاز به دریافت اطالعات شناورهایی که در فاصله  1000مایل
دریایی از سواحل آن کشور تردد می نمایند ،می باشد.
بهره بردار ایمنی :از جمله نهاد های جست وجو و نجات دریایی
ساختار سیستم LRIT
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مدیریت و اجرای سیستم  LRITدر کشور :مدیریت و اجرای سیستم  LRITدر
کشور از سوی اداره کل عملیات و ایمنی دریایی ـ اداره ارتباطات دریایی صورت
می پذیرد .در همین راستا افرادی که در سایت سازمان بنادر و کشتیرانی معرفی
شده اند ،جهت پیاده سازی قوانین مربوطه ،نظارت و اجرای سیستم در کشور تعیین
گردیده و به سازمان جهانی دریانوردی نیز معرفی شده اند.
نصب تجهیزات و دریافت گزارش  : CTRبا توجه به اینکه سیستم  LRITاز
الزامات کنوانسیون سوالس می باشد ،مالکین شناورها می بایست جهت مطابقت
با الزامات کنوانسیون و دریافت گواهینامه های مرتبط با سیستم  LRITنسبت به:
نصب یک پایانه ماهواره ای مطابق با استانداردها و الزامات سیستم اقدام نموده و
جهت فعال سازی آن اقدام نمایند.
پس از نصب تجهیزات مربوطه جهت آزمایش آن و دریافت گزارش آزمایش
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مطابقت تجهیزات ( )CTRاز شرکت های  ASPمجاز از سوی سازمان اقدام نمایند.
نسبت به ارائه  CTRبه مؤسسات رده بندی جهت تمدیدگواهینامه های مرتبط با
سیستم  LRITو همچنین دیگر مراجع مربوطه عندالزوم اقدام نمایند.
از آماده به کاری تجهیزات به صورت دائم اطمینان حاصل نموده و در صورت
ابطال گواهینامه  CTRنسبت به اخذ مجدد آن اقدام نمایند.
اعالم توقف و یا آغار مجدد ارسال اطالعات :مالکان و یا فرماندهان شناورها
می بایست در شرایط ذیل  ٢٤ساعت قبل جهت توقف در دریافت اطالعات LRIT
مراتب را از طریق تکمیل فرم شماره  ١و پس از برطرف شدن موضوع جهت
برقراری مجدد ارتباط از طریق فرم شماره  ٢مراتب را به مدیریت سیستم LRIT
در کشور اعالم نمایند:
در زمان انجام تعمیرات و یا بازرسی ها در حوضچه خشک و کارگاه های تعمیرات
کشتی.
انجام تعمیرات در سواحل و یا بنادر با اعالم مدت توقف
در زمان توقف برای مدت بیش از  ١٠روز در سواحل و یا بنادر بدالیل فنی،
تجاری و یا قضایی.
زمانی که شناور برای مدتی از انجام فعالیت دریایی کنار گذاشته شودLaid Up .
در حال حاضر ارسال اطالعات شناورها در سیستم  LRITاز طریق تجهیزات
ماهواره ای صورت می پذیرد و این تجهیزات می بایست پوشش الزم در کلیه
مناطقی که شناور مجاز به فعالیت می باشد را فراهم نمایند .برای اینکه تجهیزات
به عنوان تجهیزات ارسال اطالعات شناور از سوی مراجع دریایی کشورها پذیرفته
شوند مالکان شناورها می بایست نسبت به اخذ گزارش آزمایش مطابقت تجهیزات
 Conformance Test Reportاقدام نمایند CTR .سندی است که پس از
انجام موفقیت آمیز آزمایش مربوطه براساس بخشنامه شماره  ١٣٠٧کمیته ایمنی
دریانوردی توسط شرکت های  Application Service Providerکه از سوی
مرجع دریایی کشور مجاز به انجام آزمایش مربوطه می باشند ،صادر می گردد.
اخذ گزارش مذکور به منزله مطابقت شناور مشمول سیستم با الزامات فصل پنجم
کنوانسیون سوالس می باشد.
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فعالیت
کارگاهی

فعالیت
کارگاهی

به یک واحد شناوری مراجعه نموده و با همکاری کاربر  LRITبا آن کار کنید
و اجزای آن را در شناور شناسایی کنید.

به یک واحد  LRITساحلی یا مرکز  VTSمراجعه نموده و با کمک کاربر
اجزای دستگاه و نحوه فعالیت آنها را مشاهده کنید.
پاسخ:

در این فعالیت ها می بایست در صورت امکان به اماکن مشخص شده مراجعه شود.
هدف ،مشاهده این دستگاه ها و تشخیص اجزا و در صورت امکان کاربری آنها در
شناورها یا مراکز نصب آنهاست .این فعالیت می تواند طی یک بازدید انجام شود و
یا با یک هماهنگی در طی چند روز آموزش داده شود.
کاربری سامانه ثبت اطالعات سفرهای دریایی )VDR (Voyage Data Recorder

شکل کلی ساختار یک سیستم VDR

در شکل کتاب (باال) اجزای یک سامانه  VDRبه صورت ساده نشان داده شده
است .ترجمه هر کدام نیز ساده است و شرح آنها در متن کتاب آمده است.
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میکروفون ،صفحه رادار (اطالعات موجود در رادار)  ،واحد دریافت اطالعات ،واحد آالرم
پل فرماندهی ،واحد رابط (اینترفیس) سنسورها ،خط تغذیه این سیستم و کپسول
محافظت شده اطالعات از اجزای نشان داده شده در شکل صفحۀ قبل هستند.
فعالیت کالسی

ترجمه کنید.
پاسخ:

فعالیت کالسی ،اطالعات ذخیره شده در  VDRو SVDR

ترجمه

اطالعات

تاریخ و زمان

)Date and time (SVDR

موقعیت کشتی

)Ship’s position (SVDR

سرعت و راه کشتی

)Speed and heading (SVDR

صداهای پل فرماندهی

)Bridge audio (SVDR

صداهای سیستم های مخابراتی(رادیویی)

)Communication audio (radio) (SVDR

اطالعات رادار

)Radar data (SVDR

اطالعات ECDIS

)ECDIS data (SVDR

عمق یاب

Echo sounder

آالرم های اصلی

Main alarms

فرامین سکان و پاسخ (و فرامین موتور)

Rudder order and response

وضعیت در های کشتی

Hull opening (doors) status

وضعیت در های ضد آب و حریق

Watertight and fire door status

سرعت و شتاب

Speed and acceleration

تنش های بدنه کشتی

Hull stresses

سرعت و جهت باد

Wind speed and direction
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در جدول زیر اطالعاتی را که سامانه  SVDRمی بایست داشته باشد داخل پرانتز
جلوی آن نوشته شده است؛ اینها اطالعات مشترک با  VDRاست و مابقی اطالعات
مختص  VDRمی باشد.
فعالیت
کارگاهی

به یک واحد شناوری مراجعه نموده و با کمک کاربر اجزای  VDRرا شناسایی
نمایید و در صورت امکان تست نمایید.
این سیستم روی بعضی از کشتی ها نصب شده است و می توان با مراجعه به آنها،
اجزای مختلف این سیستم را مشاهده نمود.

فعالیت کالسی

ترجمه کنید.

پاسخ:
فارسی

انگلیسی

کشتی های مسافربری ساخته شده 1جوالی 2002
به بعد

Passenger ships constructed on or after 1 July
)2002(VDR

کشتی های خودرو ـ مسافربری ساخته شده قبل از Ro-ro passenger ships constructed before 1 July
)2002(VDR
 1جوالی 2002

کشتی های مسافربری غیر خودرو بر ساخته شده
قبل از  1جوالی 2002

Passenger ships other than ro-ro constructed
)before 1 July 2002(VDR

کشتی های غیر مسافری  3000تن و باالتر ساخته
شده در  1جوالی  2002به بعد

Ships other than passenger ships of 3000 GT
and upwards constructed on or after 1 July
)2002(VDR

کشتی های باربری  20000تن و باالتر ساخته
شده قبل از  1جوالی 2002

Cargo ships of 20000 GT. and upwards con)structed before 1 July 2002(S&VDR

کشتی های باربری باالی  3000تن و همچنین
باالی  20000تن ساخته شده قبل از  1جوالی
2002

Cargo ships of 3000 GT and up to 20000 GT
)constructed before 1 July 2002(S&VDR

کشتی های باری ساخته شده قبل از  1جوالی
 2002باید از مقررات برای باربری مستثنی شوند.
(زیر 20000تن)

Cargo ships built before 1 July 2002 may be
)exempted from requirements to carry (S&VDR
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کشتی های ملزم به داشتن  VDRو  SVDRو یا مجاز به هردو

تاریخچه تکامل و نصب  VDRدر شناورهای مسافری و باربری
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ارزشیابی مرحلهای
عنوان پودمان تكالیف عملكردی استاندارد عملكرد
(کیفیت)
(شایستگی ها)
فصل

کاربری
سامانه های
انتقال
اطالعات

کاربری سامانة ثبت بررسی سامانة ثبت
اطالعات سفرهای اطالعات سفرهای
دریایی
دریایی

نمرة مستمر از 5
نمرة شایستگی پودمان از 3
نمرة پودمان از 20
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نتایج

استاندارد
(شاخص ها ،داوری ،نمره دهی)

نمره

 1شرح  VDRو شناسایی همة  اجزا و
قطعات آن
 2شناسایی وظایف هر واحد در سیستم
باالتر از  VDRو جانمایی آنها
حد انتظار  3دانستن اطالعات ذخیره شده در  VDRو
شناورهای ملزم به داشتن آن
*هنرجو توانایی بررسی همة  شاخصها را
داشته باشد.

3

 1شرح  VDRو شناسایی همة  اجزا و
قطعات آن
 2شناسایی وظایف هر واحد در سیستم
 VDRو جانمایی آنها
 3دانستن اطالعات ذخیره شده در  VDRو
شناورهای ملزم به داشتن آن
*هنرجو توانایی انجام دو مورد از شاخصها
را داشته باشد.

2

 1شرح  VDRو شناسایی همة  اجزا و
قطعات آن
پایین تر از  2شناسایی وظایف هر واحد در سیستم
 VDRو جانمایی آنها
حد انتظار
 3دانستن اطالعات ذخیرهشده در  VDRو
شناورهای ملزم به داشتن آن
*هنرجو توانایی انجام یک مورد از شاخصها
را داشته باشد.

1

در حد
انتظار
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ارزشیابی شایستگی کاربری سامانههای انتقال اطالعات
 -1شرح کار:
شناخت عملکرد  AISو تشخیص اجزا و مؤلفههای آن ؛
تشخیص و توان خواندن اطالعات مورد تبادل در سیستم  AIS؛
شناسایی شناورهای هدف سیستم  AIS؛
کاربری یک نمونه از سیستم  AISموجود در شناورها ؛
شناخت سیستم  LRITو تشخیص اجزا و مؤلفههای آن ؛
تشخیص و توان خواندن اطالعات مورد تبادل در سیستم  AIS؛
خواندن و تشخیص عبارتها و مخففهای انگلیسی مطرحشده در این فصل ؛
شناخت سیستم  ، VDRاجزا و مؤلفههای آن و وظایف هر یک ؛
تشخیص و توان خواندن اطالعات ذخیرهشده در  VDRبه زبان اصلی و ترجمة فارسی ؛
2ـ استاندارد عملکرد:
بررسی ،تشخیص ،شناخت و کار با تجهیزات کمک ناوبری معرفیشده در این فصل.
3ـ شاخصها:
تشریح کامل سیستمهای کمک ناوبری انتقال اطالعات در این فصل.
4ـ شرایط انجام کار ،ابزار و تجهیزات:
شرایط :مکان مناسب انجام کار و حتیاالمکان استفاده در شناور یا شبیهساز و مکان کارگاهی نیز مجهز به لوازم
ایمنی باشد.
ابزار و تجهیزات :کلیة دستگاههای نام برده شده و در صورت نیاز ،بازدید از مراکز در دسترس و دارای تجهيزات
استاندارد.
  5ـ معیار شایستگی:
مرحلة کار

ردیف

حداقل نمرة قبولی از  3نمرة هنرجو

1

کاربری سامانه شناسایی خودکار

1

2

کاربری سامانه شناسایی و ردیابی برد بلند کشتی

2

3

کاربری سامانه ثبت اطالعات سفرهای دریایی

1

 1رعایت کلیة نکات ایمنی دستگاه ها
 2دقت و تمرکز در اجرای کار
 3تفکر و یادگیری مستمر
 4رعایت اصول و مبانی اخالق حرفه ای (صداقت ،احترام،
پشتکار و جدیت و )....

2

میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.

*
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