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پودمان 5

کاربری سامانه های انتقال اطالعات

نوع درس: نظریـ  عملی
کل ساعات: 60 ساعت

ساعات نظری: 20 ساعت
ساعات عملی: 40 ساعت
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سؤاالت پیشنهادی 
AIS   1برچهاساسیودرچهبستریکارمیکند؟

2  اجزاومؤلفههایAISکداماند؟
3  انواعاطالعاتارسالیونحوةارسالآنهاچگونهمیباشدوچهشناورهاییملزم

بهداشتنAISهستند؟
4  نحوةعملکردسیستمAISچگونهاست؟

LRIT  5چگونهوبرچهاساسیکارمیکندواجزاومؤلفههایآنکداماند؟
دست اطالعاتی چه به و هستند کسانی چه LRIT سیستم مجاز کاربران   6

مییابند؟
VDR  7چیستوچهکاربردیدرشناورهادارد؟

8  اجزاومؤلفههاییکVDRکداماند؟
VDR  9درشناورهاچهاطالعاتیراوباچههدفیذخیرهمیکند؟

روش تدریس
عنواناینپودمانتحتعنوان»سامانههایانتقالاطالعات«یکعنوانکلیبرای
کدام هر واقع در یعنی میشوند؛ تشریح بخش این در که است سیستمهایی
به و نموده راجمعآوری اطالعاتخاصی نوعی به معرفیشده، ازسیستمهای
نیست. معروف یا متعارف عنوان یک عنوان این میکنند. منتقل خاصی جای
نوعی به میشوند معرفی بخش این در که همهسیستمهایی اینکه به توجه با
اطالعاتراانتقالمیدهند،ایننامبرایاینبخشانتخابشدهاست.درتصویر
ابتداییاینپودمانسامانههایمختلفکمکناوبریوناوبریالکترونیک،ازجمله
برخیسامانههایانتقالاطالعاترامیبینید.درتصویردومنیزیکمرکزکنترل
اطالعاتمانندمرکزکنترلترافیکشناورهارامالحظهمیکنید.یکنکتهمهم
ایمنی سطح ارتقای هدف با که ناوبری کمک سیستمهای کلیه که است این
دریانوردیطراحیشدهاندقابلیتارتقاوتعویضباسیستمجایگزینبهترراپس

ازثبتجهانیدارامیباشند.
دراینپودمانتالششدهاستکههمهاجزاوقواعدوکاربریسهسامانهمهم
از روشهای و اهداف به توجه با را خاصی اطالعات یک هر که ناوبری، کمک
مانند همچنین شود. داده شرح مینمایند، ارسال و ذخیره شده تعیین پیش
سایرپودمانهابهدلیلشرایطخاصدریاییوتجهیزاتویژهدریاییوارتباطات
و هنرجویان خارجه زبان ارتقایسطح مختلف، ملیتهای با کشتیها کارکنان
هنرآموزان،جزواهدافاینپودمانبودهوتالششدهاستتااززبانانگلیسیزیاد

استفادهشود.
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دربخشاولاینپودماندرابتداتعاریفوکاربردهایسامانهAISوهمچنین
اهدافواجزایمرتبطبااینسیستمشرحدادهمیشود،سپسکالسهایمختلف
کشتیهاوشناورهایاسایرقسمتهاییکهقواعدبینالمللیدریانوردیدرمورد

نحوهارتباطآنهابااینسامانهدرنظردارد،تشریحمیشود.
بین سامانه این در مختلفی اطالعات و AIS سامانه مزایای و اهداف ادامه در
مشترکانتبادلمیشودکهدستهبندیونحوهارسالایناطالعات،بیانمیشود.
در سامانه این اطالعات نمایش صفحات انواع و سامانه عملکرد نحوه ادامه در
این از نمونه یک کاربری آنها کامل شرح از بعد میشود. داده نشان شناورها
سیستمشرحدادهمیشودونحوهبازپرسیازراهدوربهوسیلهاینسامانهتوضیح
دادهمیشود.هدف،دستیابیهنرجویانبههمانسطحازاطالعاتیاستکهدر
کتابآمدهوهمچنینبهکارگیریاینسامانهدرصورتامکاندرداخلیکشناور
بسیارکمککنندهاست.همچنینسایتاینترنتیمعرفیشدهفضایمناسبیبرای

دیدناطالعاتکشتیهایدرحالدریانوردیوتمرینکاربریاست.
دربخشبعد،سامانهLRITکهبسیارمشابهAISامادربردوسیعتروبااهداف
کالنترواطالعاتبیشترمیباشد،تشریحمیشود.دراینبخشنیزاجزایسامانه
LRIT،گسترهآن،قواعدوالزاماتآنوکشتیهاوسایرمراکزمجازدستیابی
بایددراین بهاطالعاتوتنظیماتاینسامانهمعرفیمیشوندواطالعاتیکه
نشان برای همچنین میشود. تبیین شود، تبادل آن مجاز اجزای بین سامانه
دادنسیرتولدوتکمیلورشدورونقگرفتناینسامانهدرروندتاریخ،بیان
میگردد.بهطورکلیاینسامانهبرایکنترلوزیرنظرگرفتنترددکشتیهاو
داشتناطالعاتمختلفآنهامیباشد.بعضیازمحاسناینسامانهاطالعیافتن
صاحبانکشتیهاوشرکتهایطرفقراردادازآخرینوضعیتترددکشتیخود
ازطریقاینسامانهمیباشد،ازطرفدیگرکارمراکزکنترلترافیکدریاییاعم
ازسازمانهاینظارتترددویاامنیتیراحتترمیشود.توجهداشتهباشیدکه
باتوجهبهاینکهاطالعاتکشتیهاتوسطصاحبانآنهادراختیاراینسامانهقرار
میگیردممکناستبنابهدالیلیازجملهانواعقاچاق،نادرستباشدکهالبتهدر

صورتکشف،کشورصاحبپرچمملزمبهپاسخگوییاست.
دربخشآخرنیزسامانهVDRواجزایمختلفآنووظایفهرواحدیابخش
بیانمیشود.هدفازکاربریاینسامانههمانهدفازجعبهسیاهدرهواپیماست
کهدرکتاببهطورمفصلبهآنپرداختهشدهاست.همچنیناطالعاتیکهاین
بایدآنهاراثبتنمایدبیانشدهاست.درادامهکشتیهاییکهملزمبه سامانه
نصباینسیستمدرکشتیخودهستندمعرفیمیشوندهمچنیننحوهعملکرد

واهدافآننیزشرحدادهمیشود.
درشکلصفحۀبعدحرکترولوپیچویاوشناور،مشاهدهمیشود.اینحرکات

درکتاباشارهشدهاستوکارکنانکشتیهاآنهارابسیارخواهندشنید.
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تحقیق کنید
درخصوصIMOتحقیقنماید.

پاسخ:
IMOمخففچندیننهادوموضوعمیباشدامادراینجاکهبحثدریاودریانوردی
میباشد،INTERNATIONALMARITIMEORGANIZATIONموردنظر
در ۱9۴8 مارس 6 در )IMO(دریانوردی بینالمللی سازمان تأسیس طرح است.
کنفرانسیکهدرژنوبرگزارشدهبودبهتصویبرسید.سازمانمذکورسابقاًسازمان
مشورتیدریاییبینالدولخواندهمیشد،اماازسال۱982بهسازمانبینالمللی
دریانوردیتغییرنامداد.هدفسازمانبینالمللیدریانوردی،تسهیلهمکاریومبادله
اطالعاتمیانکشورهایعضودرزمینهموضوعاتفّنیمربوطبهکشتیرانیوبهوجود
آوردنعالیترینمعیارهایایمنیدریاییاست.سازمانبینالمللیدریانوردیبهطور
بهدریانوردی، اداریوحقوقیمربوط کلیصالحیتدارددرخصوصکلیهمسائل
اقداماتوتصمیماتالزمراانجامدهدوتاکنونپساز5۳سالفعالیتمستمرتوانسته
است50کنوانسیونوپروتکلوبیشاز۱000کدوتوصیهنامهدررابطهباایمنیو
امنیتدریانوردی،جلوگیریازآلودگیدریاهاوموضوعاتمرتبطدیگررابهتصویب

برساند.
سازمان، رکن عالیترین عنوان به مجمع یک از دریانوردی بینالمللی سازمان
است. شده تشکیل اصلی کمیته پنج و سازمان اجرایی بازوی عنوان به شورا
پیگیری را سازمان تخصصی کارهای فرعی کمیتههای زیادی تعداد همچنین،
امنیتدریایی،کمیتهحفاظت میکنند.کمیتههایاصلیسازمانشاملکمیته
ازمحیطزیستدریایی،کمیتهمسایلحقوقی،کمیتههمکاریهایفنیوکمیته

حرکات اصلی در یک شناور در آب
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توسطیککمیتهصورت تسهیلمیباشد.کارهایمقدماتیکنوانسیونمعموالً
در میشود. تسلیم دیپلماتیک کنفرانس به سند پیشنویس سپس، میپذیرد
اینکنفرانسازتمامیاعضایسازمانمللدعوتمیشودکهدرآنمتننهایی
تصویبوبهدولتهانیزتسلیممیشودتاموردتصویبآنهاقرارگیرد.اینسند

پسازانجاممقدماتیالزماالجرامیشود.
کنوانسیونهای است. الزامی عضو کشورهای برای کنوانسیون الزامات اجرای
مصوبسازمانبینالمللیدریانوردیدرچهارگروهکلیکنوانسیونهایایمنی،
سایر و خسارت جبران و مسئولیت کنوانسیونهای آلودگی، کنوانسیونهای
کنوانسیونهادستهبندیمیشود.براساسهمینکنوانسیونهابسیاریازمجوزها
وگواهینامههایدریانوردیصادرمیشوندکهنگهداریآنهادرکشتیهاالزامی

است.
دراینجاآشناشدنباچندکنوانسیوندریاییخالیازلطفنیست.

 کنوانسیون های ایمنی 

امنیت و ایمنی مورد در فزاینده نگرانیهای نوزدهم قرن پایانی دهههای از
دریانوردیموجبتقاضابرایتأسیسیکسازمانبینالمللیدریاییبودهاست.
پسازغرقشدنکشتیتایتانیکدرسال۱9۱۴میالدیوجانباختنتعداد
زیادیازمسافرینآنبهعلتکمبودقایقهاینجات،اولیننسخههایمقررات
ایمنیدریانوردیارائهشدکهبهعلتشروعجنگجهانیاولموردتوجهکشورها
قرارنگرفت.پسازجنگجهانیدومضرورتواهمیتایمنیدریانوردیزمینههای
تشکیلسازمان از آورد.پس وجود به را دریانوردی بینالمللی تشکیلسازمان
بینالمللیدریانوردیموضوعاتمرتبطباایمنیدراولویتکاریاینسازمانقرار

گرفت.مهمترینکنوانسیونهایمربوطبهایمنیشاملمواردزیرمیشود.
جان ایمنی کنوانسیون  :)SOLA(دریا در  اشخاص  جان  ایمنی  کنوانسیون 
آن کههدف است دریانوردی بینالمللی کنوانسیون مهمترین دریا در اشخاص
کسباطمینانازرعایتاستانداردهایالزمدرساختکشتیها،نصبتجهیزاتو
کاربریآنهاتوسطکشورهایعضومیباشد.اینکنوانسیونشاملدوازدهقسمت
استکهبهموضوعاتینظیرتعادلکشتی،نصبتجهیزاتمکانیکیوالکتریکی،
اطفایحریق،تجهیزاتبقادردریا،ارتباطاترادیویی،ایمنیناوبری،حملبارو
کاالهایخطرناک،امنیتدریانوردیو...میپردازد.بخشیازدهماینکنوانسیون
که است )ISPSCode( کشتیها و بنادر امنیتی بینالمللی مقررات مورد در
اقداماتضّدتروریستی بابهانه درپیحوادثیازدهمسپتامبروازسال200۴

الزماالجراشدهاست.
کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا )COLREG(: اینکنوانسیون
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بهمنظورتأمینحداکثرایمنیتردددردریادر۳8مادهبهتصویبرسیدهاست
وقواعدمربوطبهترددایمنکشتیهاازکنارهم،چراغهایناوبری،عالئمروزو

سیگنالهایصوتیدرشرایطمختلفرامشخصکردهاست.
 :)STCW(کنوانسیون استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان
باتمایلبهافزایشایمنیجانومالاشخاصدردریاوحفاظت اینکنوانسیون
نگهبانی و وصدورگواهینامه آموزش استانداردهای ایجاد با دریایی محیطزیست
دریانوردانازطریقتوافقمشترک،مشتملبر۱7مادهدرتاریخ۱7جوالی۱978
اینکنوانسیوندرمورد درلندنبهتصویبسازمانبینالمللیدریانوردیرسید.
دریانوردانیاعمالمیشودکهدرکشتیهاییخدمتمیکنندکهمجازبهبرافراشتن

پرچمیککشورعضوهستند.
مراکز سازماندهی کنوانسیون این  :)SAR( دریایی  نجات  و  کنوانسیون تجسس 
تجسسونجاتعملیاتتجسسونجاتدریکمنطقهمشترکپیشبینیکرده
است.عالوهبراینمقدماتیدررابطهبااقداماتآمادگی،ایجادنقشههاوتعیین
ایجادمراکزاصلیوفرعیتجسسونجاتوهمچنیندر منطقههایعملیاتی،
صورتبروزسانحه،روشهایعملیاتیمؤثررابهطورکاملموردپیشبینیقرار
دادهاست.هدفاینکنوانسیونبهوجودآوردنیکسیستمهماهنگبینالمللی

درزمینهتجسسوشیوههاینجاتکشتیهاواشخاصمضطردردریااست.
 )INMARSAT( دریایی  ماهواره های  المللی  بین  سازمان  ایجاد  کنوانسیون 
اینکنوانسیون،سازمانبینالمللیماهوارههایدریاییتأسیسشدکه براساس
هدفآن،فراهمآوردنبخشفضاییالزمبهمنظوربهبودارتباطاتدریاییودر
نتیجهکمکبهبهبودکمکرسانیبهکشتیهایآسیبدیدهونجاتزندگیدر
دریایی مکاتباتیعمومی مدیریتکشتیها،خدمات و کارایی دریایی، ارتباطات
وامکاناتتعیینمحلوسیلهبیسیماستوسازمانتالشمیکندکهدرهمه

مناطقیکهبهارتباطاتدریایینیازباشد،خدماتخودراارائهکند.
AIS )Automatic Identification System(کاربری سامانه شناسایی خودکار
دراینبخش،باعملکردAISواطالعاتآنآشناخواهیمشد.کاربرییکیاز
مدلهایاینسامانهنیزبهطورمختصرشرحدادهمیشود.بهطورکلیکارباهر
مدلازایندستگاههامشابهتزیادیباسایرمدلهادارند،همانندموبایلهاکه

کارباآنهاشباهتهایزیادیباهمدارندواغلبنیازبهآموزشجداگانهندارند.
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تحقیق

درشکل۱کتاب)شکلفوق(چگونگییکارتباطکلیوکاملدریکسامانه
AISومسیرهایارتباطیبیناجزایآنوهمچنیناجزایاینمسیرارتباطی
دیدهمیشود.ازسمتچپبهترتیبیکمرکزکنترلترافیکشناوروشبکه
ارسالاطالعاتAISوسپسایستگاههایساحلیارسالوتکرارکنندههاوبعد
و میشود مشاهده شکل در که سامانه این اجزای بین VHF برمبنای ارتباط
آنهادرمتنکتابآمدهوشرحدادهشدهاست.لینک ومفهومومخففاغلب
ارتباطیوکالسهایمختلفومراکزمجازبهرهبرداریکهدرمتنکتابشرح
دادهشدهومرکزشبکهارسالاطالعاتوایستگاههایارسالوچگونگیارتباط

بینآنهارامیتوانمشاهدهکرد.

درخصوصکلیاتکنوانسیونSOLASبیشترتحقیقنمایید.

پاسخ:
کنوانسیونایمنیجاناشخاصدردریامهمترینکنوانسیونبینالمللیدریانوردی
استکههدفآنکسباطمینانازرعایتاستانداردهایالزمدرساختکشتیها،
نصبتجهیزاتوکاربریآنهاتوسطکشورهایعضومیباشد.اینکنوانسیونشامل
دوازدهقسمتاستکهبهموضوعاتینظیرتعادلکشتی،نصبتجهیزاتمکانیکی
والکتریکی،اطفایحریق،تجهیزاتبقایدردریا،ارتباطاترادیویی،ایمنیناوبری،
حملباروکاالهایخطرناک،امنیتدریانوردیو...میپردازد.بخشیازدهماین
سال از و است وکشتیها بنادر امنیتی بینالمللی مقررات مورد در کنوانسیون

AIS سیستم
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200۴الزماالجراشدهاست.)درابتدایاینفصلشرحدادهشدهاست.(

 اجزای کلی در سامانه شناسایی خودکار 

AIS دو تصویر از اجزای یک سیستم

 درشکلفوقآنتنهایGPSوVHFبرایدریافتاطالعاتموقعیتوارتباط
باسایرکالسهامیباشد.همچنینبرخیسیستمهایکمکناوبریمثلجایرو
و دریافت را خروجیها و ورودیها که میکروپروسسور قسمت و سرعتسنج و
پردازشنمودهوبهصورتخودکارارسالمیکندویککامپیوترکهبرایارتباط

باکاربرانجهتوروداطالعاتمیباشد،مشاهدهمیشود.

بهسایتMarineTrafficمراجعهکنیدواطالعاتچندشناوردرخلیجفارس
رابیابیدودرکالسارائهنمایید.

پاسخ:
یا کشتی، نام فراخوانی مثاًل مختلف، روشهای با میتوان سایت این در
بارکشتییابرحسبپرچمکشتییامکانویابسیاری فراخوانیبرحسب
موارددیگر،کشتیراانتخابنمودواطالعاتکشتیهایدارایاینسامانهرا

درهرنقطهجهانمشاهدهنمود.

فعالیت کالسی
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فعالیت کالسی
ترجمهکنید.

پاسخ:
نامکشتی ShipName
نوعشناور VesselType

سرعت Speed
مسیرحرکت Course

مقصد Destination
زمانتقریبیرسیدنبهمقصد Eta)UTC(

بندرفعلی CurrentPort
منطقهفعلی CurrentArea

)UTC(PositionReceivedموقعیتدریافتشده)حسبزمانمرجع(

بهیکواحدشناوریمراجعهنمودهوباهمکاریکاربرAISباآنکارکنید
واجزایآنراشناساییکنید.

پاسخ:
داشتن اختیار در صورت در هستند، سیستم این دارای شناورها از برخی

نمایی از صفحه سایت marinetraffic و مشخصات اولیه کشتی ها

فعالیت 
کارگاهی
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آندرکارگاهمیتوانیدآنرامشاهدهوکارکنیدوبامراجعهبهشناورهای
با آنها باکمکمتصدی ببینیدو را اینسیستم بندریمیتوانید شهرهای

کنید. کار دستگاه

AIS نگاه دیگر به اطالعات انتقالی از سامانه

AIS ارتباط بازپرسی از راه دور در سامانه  

فرستنده گیرنده خودکار

کشتی 2 بویه های کمک ناوبری  مرکز کنترل ترافیک

 فرستنده گیرنده خودکار

 اطالعات ثابت و متغیر شامل:

  کشتی 1  
  کشتی خودی  

 فرستنده گیرنده خودکار

بازپرسی و پاسخ
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دراینشکلارتباطبیناجزاواطالعاتدریافتیوکانالارتباطیبیناجزارادر
یکبازپرسیدریاییازراهدورمشاهدهمیکنید.

AIS سامانه ICD صفحه نمایش

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

ترجمهکنید.

پاسخ:

definitionsacronymترجمه

Automatic Position ReportAPRگزارشخودکارموقعیت

Application Service ProviderASPمهیاکنندهخدماتکاربری

Cooperative Data CentreCDCمرکزهماهنگیاطالعات

Communications Service ProviderCSPمهیاکنندهخدماتارتباطات

Conformance Test ReportCTRمطابقتگزارشتست

Data CentreDCمرکزاطالعات

Data Distribution PlanDDPنقشهتوزیعاطالعات

International Data CentreIDCمرکزاطالعاتبینالمللی

Digital Selective CallingDSCفراخوانانتخابیدیجیتال

سیستماطالعاتجامعکشتیسراسری
 Global Integrated Shipping Information

System
GISIS

سیستمایمنیواضطراردریاییسراسری
 Global Maritime Distress and Safety

System
GMDSS

International Data ExchangeIDEتبادلاطالعاتبینالمللی

International Maritime OrganizationIMOسازمانبینالمللیدریانوردی

International Electrotechnical ComissionIEC کمیسیونبینالمللیالکتریکی

سازمانماهوارهمتحرکبینالمللی
 International Mobile Satellite

Organization
IMSO
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Long-Range Identification and TrackingLRITسامانهشناساییورهگیریبردبلند

Maritime Domain AwarenessMDAهوشیاری)آگاهی(حوزهدریایی

کمیتهایمنیدریایی
 Maritime Safety Committee (of the

(IMO
MSC

National Data CentreNDCمرکزاطالعاتملی

Port State ControlPSCکنترلوضعیتبندرگاه

Rescue Coordination CentreRCCمرکزهماهنگیامداد

Regional Data CentreRDCمرکزاطالعاتمنطقهای

Search And RescueSARعملیاتتجسسونجات

کنوانسیونبینالمللیبرایایمنیزیستدردریا
 International Convention for the Safety

of Life at Sea
SOLAS

توسعه در حال پیشرفت صنعت LRIT )از نگاه تکنولوژی یک صنعت محسوب 
می شود.(

درشکل۱۳کتاب)شکلزیر(روندتاریخیپیشرفتوتجددسامانهLRITدر
طولزمانهایمشخصشدهدیدهمیشود.اینشکلدرکتاباصلیآمدهاست

ودراینجاترجمهآنرامشاهدهمیکنید.

 LRIT روند تاریخی توسعه
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LRIT ترجمه تصویر سیرتاریخی

مراحل تاریخیردیف 

نوزدهممی2006کمیتهایمنیدریاییتبصره۱9-۱اصالحیهسوالسراپذیرفت.۱

هشتمدسامبر2006کمیتهایمنیدریاییIMSOراهماهنگکنندهLRITکرد.2

یکمجوالی2007تبصره۱9-۱اصالحیههایسوالستأییدشد.۳

دوازدهماکتبر2007اقداماتLRITبدونIDCتوسطMSCرسمیتیافت.۴

5LRITاولژوئن2008تبصره۱9-۱سوالس،آغازاجباریشدن

اولجوالی2008تکمیلDDPوIDE،تستوآغازبهکار6

پنجمدسامبر2008کمیتهایمنیدریاییباانتقالبهبازه۳0ژوئن2009موافقتکرد.7

اولژوئن2009بهاجرادرآمدنبازهانتقالیطبقتبصره۱9-۱سوالس8

سیامژوئن2009پایانبازهانتقالیطبقتبصره۱9-۱سوالس9

LRITشناورهاییکهملزمبهارسالاطالعاتخودبهصورتخودکاردرسیستم
هستند:

ترجمهکنید.

پاسخ:

انگلیسیترجمه

Cargo ships over 300 tonsکشتیباربریباالی۳0تن

Passenger shipsکشتیمسافربری

Mobile offshore drilling units (MODU)واحدهایحفاریسیارفراساحل
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LRIT فعالیت کالسی، ترجمه شناورهای ملزم به داشتن
اطالعاتیکهبایددرسیستمLRITارسالگردد:

زبانانگلیسیرابنویسید.

پاسخ:

انگلیسیترجمه

Identityoftheshipشمارهشناساییشناور

Positionoftheshipموقعیتجغرافیایی

Dateandtimeofthepositionprovidedساعتوروزارسالموقعیتجغرافیایی

LRIT فعالیت کالسی، اطالعات ارسالی در سامانه

ترجمهکنید.

پاسخ:
LRIT فعالیت کالسی، اجزای یک سامانه

اجزا)انگلیسی(ترجمه

تجهیزاتماهوارهایکشتی
 Shipborne LRIT information transmitting

equipment

Communication Service Provider(s)مهیاکنندهسرویسارتباطی

Application Service Provider(s)مهیاکنندهخدماتکاربردی

LRITمرکزداده
 LRIT Data Centre(s), including any related Vessel

Monitoring System(s)

LRITطرحتوزیعاطالعاتLRIT Data Distribution Plan

تبادلاطالعاتبینالمللی
LRIT

International LRIT Data Exchange

فعالیت کالسی

فعالیت کالسی
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تحقیق

انتظارمیرودباتوجهبهاستفادهپیوستهازعباراتمخففوزبانمنتخبدریایی
)انگلیسی(هنرآموزانوفراگیرانبتوانندترجمهتصاویررابهراحتیانجامدادهو
درکنمایند.تقریباًترجمههمهمفاهیمدرمتنآمدهاستوبرایتعدادکمیاز

آنهابهمراجعاینترنتیمراجعهکنید.

درخصوصقواعدLRITدرکشورماتحقیقکنید.

پاسخ:
LRITبراییافتناینموضوعتحقیق،بهسایتسازمانبنادروکشتیرانیقسمت
مراجعهنمایید.دراینقسمتبهاینموضوعپرداختهشدهاست.بخشیازآندر

زیرمیآید:

 بهره برداران سیستم LRIT چه کسانی هستند؟ 
مطابققوانینومقرراتسیستمLRITبهرهبردارانسیستمچهاردستهمیباشند:
کشورصاحبپرچم:مجازبهدریافتاطالعاتشناورهاییکهپرچمآنکشور

هستندمیباشد.
کشورصاحببندر:مجازبهدریافتاطالعاتشناورهاییکهقصدورودبهبندر

آنکشوررادارندمیباشد.
کشورساحلی:مجازبهدریافتاطالعاتشناورهاییکهدرفاصله۱000مایل

دریاییازسواحلآنکشورترددمینمایند،میباشد.
بهرهبردارایمنی:ازجملهنهادهایجستوجوونجاتدریایی

 LRIT ساختار سیستم 
مدیریت و اجرای سیستم LRIT در کشور: مدیریتواجرایسیستمLRITدر
کشورازسویادارهکلعملیاتوایمنیدریاییـادارهارتباطاتدریاییصورت
میپذیرد.درهمینراستاافرادیکهدرسایتسازمانبنادروکشتیرانیمعرفی
شدهاند،جهتپیادهسازیقوانینمربوطه،نظارتواجرایسیستمدرکشورتعیین

گردیدهوبهسازمانجهانیدریانوردینیزمعرفیشدهاند.
از LRIT سیستم اینکه به توجه با  :  CTR گزارش  دریافت  و  تجهیزات  نصب 
مطابقت میبایستجهت شناورها مالکین میباشد، کنوانسیونسوالس الزامات
باالزاماتکنوانسیونودریافتگواهینامههایمرتبطباسیستمLRITنسبتبه:
نصبیکپایانهماهوارهایمطابقبااستانداردهاوالزاماتسیستماقدامنمودهو

جهتفعالسازیآناقدامنمایند.
آزمایش گزارش دریافت و آن آزمایش مربوطهجهت تجهیزات نصب از پس 
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مطابقتتجهیزات)CTR(ازشرکتهایASPمجازازسویسازماناقدامنمایند.
نسبتبهارائهCTRبهمؤسساتردهبندیجهتتمدیدگواهینامههایمرتبطبا

سیستمLRITوهمچنیندیگرمراجعمربوطهعندالزوماقدامنمایند.
ودرصورت نموده اطمینانحاصل دائم بهصورت تجهیزات بهکاری آماده از 

ابطالگواهینامهCTRنسبتبهاخذمجددآناقدامنمایند.
شناورها فرماندهان یا و مالکان اطالعات:  ارسال  مجدد  آغار  یا  و  اعالم  توقف 
LRITمیبایستدرشرایطذیل2۴ساعتقبلجهتتوقفدردریافتاطالعات
جهت موضوع شدن برطرف از پس و ۱ شماره فرم تکمیل طریق از را مراتب
LRITبرقراریمجددارتباطازطریقفرمشماره2مراتبرابهمدیریتسیستم

درکشوراعالمنمایند:
درزمانانجامتعمیراتویابازرسیهادرحوضچهخشکوکارگاههایتعمیرات

کشتی.
انجامتعمیراتدرسواحلویابنادربااعالممدتتوقف

درزمانتوقفبرایمدتبیشاز۱0روزدرسواحلویابنادربدالیلفنی،
تجاریویاقضایی.

LaidUp.زمانیکهشناوربرایمدتیازانجامفعالیتدریاییکنارگذاشتهشود
تجهیزات طریق از LRIT سیستم در شناورها اطالعات ارسال حاضر حال در
کلیه در الزم پوشش میبایست تجهیزات این و میپذیرد صورت ماهوارهای
مناطقیکهشناورمجازبهفعالیتمیباشدرافراهمنمایند.برایاینکهتجهیزات
بهعنوانتجهیزاتارسالاطالعاتشناورازسویمراجعدریاییکشورهاپذیرفته
شوندمالکانشناورهامیبایستنسبتبهاخذگزارشآزمایشمطابقتتجهیزات
از پس که است سندی CTR نمایند. اقدام Conformance Test Report
انجامموفقیتآمیزآزمایشمربوطهبراساسبخشنامهشماره۱۳07کمیتهایمنی
سوی از که ApplicationServiceProvider شرکتهای توسط دریانوردی
میگردد. صادر میباشند، مربوطه آزمایش انجام به مجاز کشور دریایی مرجع
اخذگزارشمذکوربهمنزلهمطابقتشناورمشمولسیستمباالزاماتفصلپنجم

کنوانسیونسوالسمیباشد.
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فعالیت 
کارگاهی

بهیکواحدشناوریمراجعهنمودهوباهمکاریکاربرLRITباآنکارکنید
واجزایآنرادرشناورشناساییکنید.

باکمککاربر VTSمراجعهنمودهو یامرکز LRITساحلی بهیکواحد
رامشاهدهکنید. آنها فعالیت نحوه و اجزایدستگاه

پاسخ:
دراینفعالیتهامیبایستدرصورتامکانبهاماکنمشخصشدهمراجعهشود.
هدف،مشاهدهایندستگاههاوتشخیصاجزاودرصورتامکانکاربریآنهادر
شناورهایامراکزنصبآنهاست.اینفعالیتمیتواندطییکبازدیدانجامشودو

یابایکهماهنگیدرطیچندروزآموزشدادهشود.

VDR )Voyage Data Recorder( کاربری سامانه ثبت اطالعات سفرهای دریایی

فعالیت 
کارگاهی

 VDR شکل کلی ساختار یک سیستم

دادهشده نشان بهصورتساده VDR سامانه اجزاییک )باال( کتاب درشکل
است.ترجمههرکدامنیزسادهاستوشرحآنهادرمتنکتابآمدهاست.
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فعالیت کالسی

میکروفون،صفحهرادار)اطالعاتموجوددررادار(،واحددریافتاطالعات،واحدآالرم
پلفرماندهی،واحدرابط)اینترفیس(سنسورها،خطتغذیهاینسیستموکپسول

محافظتشدهاطالعاتازاجزاینشاندادهشدهدرشکلصفحۀقبلهستند.

ترجمهکنید.

 پاسخ:
SVDR و VDR فعالیت کالسی، اطالعات ذخیره شده در

اطالعاتترجمه

Date and time (SVDR)تاریخوزمان

Ship’s position (SVDR)موقعیتکشتی

Speed and heading (SVDR)سرعتوراهکشتی

Bridge audio (SVDR)صداهایپلفرماندهی

Communication audio (radio) (SVDR)صداهایسیستمهایمخابراتی)رادیویی(

Radar data (SVDR)اطالعاترادار

ECDISاطالعاتECDIS data (SVDR)

Echo sounderعمقیاب

Main alarmsآالرمهایاصلی

Rudder order and responseفرامینسکانوپاسخ)وفرامینموتور(

Hull opening (doors) statusوضعیتدرهایکشتی

Watertightandfiredoorstatusوضعیتدرهایضدآبوحریق

Speedandaccelerationسرعتوشتاب

Hullstressesتنشهایبدنهکشتی

Windspeedanddirectionسرعتوجهتباد
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فعالیت 
کارگاهی

درجدولزیراطالعاتیراکهسامانهSVDRمیبایستداشتهباشدداخلپرانتز
جلویآننوشتهشدهاست؛اینهااطالعاتمشترکباVDRاستومابقیاطالعات

مختصVDRمیباشد.

بهیکواحدشناوریمراجعهنمودهوباکمککاربراجزایVDRراشناسایی
نماییدودرصورتامکانتستنمایید.

اینسیستمرویبعضیازکشتیهانصبشدهاستومیتوانبامراجعهبهآنها،
اجزایمختلفاینسیستمرامشاهدهنمود.

ترجمهکنید.

پاسخ:

انگلیسیفارسی

کشتیهایمسافربریساختهشده۱جوالی2002
بهبعد

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

کشتیهایخودروـمسافربریساختهشدهقبلاز
۱جوالی2002

 Ro-ro passenger ships constructed before 1 July
2002(VDR)

کشتیهایمسافربریغیرخودروبرساختهشده
قبلاز۱جوالی2002

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

کشتیهایغیرمسافری۳000تنوباالترساخته
شدهدر۱جوالی2002بهبعد

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

2002(VDR)

کشتیهایباربری20000تنوباالترساخته
شدهقبلاز۱جوالی2002

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

کشتیهایباربریباالی۳000تنوهمچنین
باالی20000تنساختهشدهقبلاز۱جوالی

2002

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

کشتیهایباریساختهشدهقبلاز۱جوالی
2002بایدازمقرراتبرایباربریمستثنیشوند.

)زیر20000تن(

 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 VDR و SVDR و یا مجاز به هردو

تاریخچه تکامل و نصب VDR در شناورهای مسافری و باربری
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                           ارزشیابی مرحله ای

عنوان پودمان
فصل

تکالیف عملکردی 
)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
استانداردنتایج)کیفیت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

کاربری
سامانههای
انتقال
اطالعات

کاربریسامانۀثبت
اطالعاتسفرهای

دریایی

بررسیسامانۀثبت
اطالعاتسفرهای

دریایی

باالتراز
حدانتظار

و اجزا همۀ شناسایی و VDR شرح   1
قطعاتآن

سیستم در واحد هر وظایف شناسایی   2
VDRوجانماییآنها

3  دانستناطالعاتذخیرهشدهدرVDRو
شناورهایملزمبهداشتنآن

را شاخصها همۀ بررسی توانایی *هنرجو
داشتهباشد.

۳

درحد
انتظار

و اجزا همۀ شناسایی و VDR شرح   1
قطعاتآن

سیستم در واحد هر وظایف شناسایی   2
VDRوجانماییآنها

3  دانستناطالعاتذخیرهشدهدرVDRو
شناورهایملزمبهداشتنآن

شاخصها از مورد دو انجام توانایی *هنرجو
راداشتهباشد.

2

پایینتراز
حدانتظار

و اجزا همۀ شناسایی و VDR شرح   1
قطعاتآن

سیستم در واحد هر وظایف شناسایی   2
VDRوجانماییآنها

3  دانستناطالعاتذخیرهشدهدرVDRو
شناورهایملزمبهداشتنآن

*هنرجوتواناییانجامیکموردازشاخصها
راداشتهباشد.

۱

نمرة مستمر از 5

نمرة شایستگی پودمان از 3

نمرة پودمان از 20
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ارزشیابی شایستگی کاربری سامانه های انتقال اطالعات 

1- شرح کار:
شناختعملکردAISوتشخیصاجزاومؤلفههایآن؛

تشخیصوتوانخواندناطالعاتموردتبادلدرسیستمAIS؛
شناساییشناورهایهدفسیستمAIS؛

کاربرییکنمونهازسیستمAISموجوددرشناورها؛
شناختسیستمLRITوتشخیصاجزاومؤلفههایآن؛

تشخیصوتوانخواندناطالعاتموردتبادلدرسیستمAIS؛
خواندنوتشخیصعبارتهاومخففهایانگلیسیمطرحشدهدراینفصل؛

شناختسیستمVDR،اجزاومؤلفههایآنووظایفهریک؛
تشخیصوتوانخواندناطالعاتذخیرهشدهدرVDRبهزباناصلیوترجمۀفارسی؛

2ـ استاندارد عملکرد:
بررسی،تشخیص،شناختوکارباتجهیزاتکمکناوبریمعرفیشدهدراینفصل.

3ـ شاخص ها:
تشریحکاملسیستمهایکمکناوبریانتقالاطالعاتدراینفصل.

4ـ شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
انجامکاروحتیاالمکاناستفادهدرشناوریاشبیهسازومکانکارگاهینیزمجهزبهلوازم شرایط:مکانمناسب

ایمنیباشد.
ابزار و تجهیزات:کلیۀدستگاههاینامبردهشدهودرصورتنیاز،بازدیدازمراکزدردسترسودارایتجهیزات

استاندارد.

5  ـ معیار شایستگی:

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3مرحلة کارردیف

۱کاربریسامانهشناساییخودکار۱

2کاربریسامانهشناساییوردیابیبردبلندکشتی2

۱کاربریسامانهثبتاطالعاتسفرهایدریایی۳

1  رعایتکلیۀنکاتایمنیدستگاهها
2  دقتوتمرکزدراجرایکار

3  تفکرویادگیریمستمر
احترام، )صداقت، حرفهای اخالق مبانی و اصول رعایت   4

پشتکاروجدیتو....(

2

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