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آیا تاکنون پی برده اید

کاربری سامانه های انتقال اطالعات ناوبری  واحد 

یادگیری6

 AIS بر چه اساسی و در چه بستری کار می کند؟ 1

 اجزا و مؤلفه های AIS کدام اند؟ 2

 انواع اطالعات ارسالی و نحوة ارسال آنها چگونه می باشد و چه شناورهایی ملزم به داشتن AIS هستند؟ 3

 نحوة عملکرد سیستم AIS چگونه است؟ 4

 LRIT چگونه و بر چه اساسی کار می کند و اجزا و مؤلفه های آن کدام اند؟ 5

 کاربران مجاز سیستم LRIT چه کسانی هستند و به چه اطالعاتی دست می یابند؟ 6

 VDR چیست و چه کاربردی در شناورها دارد؟ 7

 اجزا و مؤلفه های یک VDR کدام اند؟ 8
 VDR در شناورها چه اطالعاتی را و با چه هدفی ذخیره می کند؟ 9

استاندارد عملکرد 

سیستم های کمک ناوبری در واقع مغز یک کشتی محسوب می شوند و همواره در همة مراحل ابزار دست 
ناوبرها، مراکز کنترل و بنادر، تجسس های دریایی و صاحبان کشتی ها می باشند. در این میان، سیستم هایی 
که به ذخیره و ارسال اطالعات مختلف و هدف دار در شناور می پردازند، اغلب اهداف کنترلی و نظارتی و گاه 
درازمدت دارند و در یک کالم، بسیار پراهمیت هستند. در این قسمت، فراگیران با سه نمونه از این سیستم ها 

که در واقع بخشی از ناوبری الکترونیک می باشند، آشنا خواهند شد.
سیستم های کمک ناوبری به دلیل اهمیت بسیار باالیی که در ایمنی دریانوردی دارند، همواره از به روزترین 
سیستم ها هستند که در معاهدات بین المللی دریایی نظیر IMO و IEC نیز مورد توجه بوده اند. در حوزه های 
علمی و فنی نیز هرروزه هم به لحاظ تنوع و تعداد و هم به لحاظ بهینه سازی، این نوع سیستم ها، در حال 
پیشرفت می باشند. این سامانه ها با هدف ارتقای سطح ایمنی افراد و تجهیزات و مسائل زیست محیطی در 
حین دریانوردی به کار می روند. در این بخش به سه نوع از این سامانه ها که در واقع به نوعی انتقال دهندة 

اطالعات ناوبری می باشند پرداخته می شود.

تحقیق کنید
با مراجعه به اینترنت و کتب مرجع در خصوص IMO تحقیق نمایید.
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AIS (Automatic Identification System) 1ـ کاربری سامانة شناسایی خودکار

سامانة شناسایی خودکار AIS، سیستمی است بر مبنای دریایی که اطالعات مختلف و مفیدی از شناورها 
ایستگاه های  یا  آنها خواهیم پرداخت، به سایر شناورها و  به  ادامه  را تحت استانداردهای معین شده که در 
مشخص شده، در بستر VHF ارسال می کند. این سامانه به طور متناوب اطالعات مشخص شدة شناورها را 
به وسیله دو کانال VHF که به این منظور اختصاص یافته اند، ارسال می کند و سایر کشتی ها، وسایل و اماکنی 

که به سامانه های AIS مجهز هستند، آنها را دریافت می کنند.

AIS شکل 1ـ سیستم

در سال 1977 میالدی، سازمان بین المللی.دریانوردی )IMO(، سیستم شناسایی خودکار )AIS(، را به صورت 
گسترده تعریف و توصیه نمود که بر اساس آن، این سیستم باید بستری برای ایجاد بخشی از ایمنی در دریا 
برای جلوگیری از انواع حوادث دریایی و همچنین ابزاری برای به دست آوردن اطالعات شناورها و محمولة 
آنها برای ایستگاه های ساحلی و سایر شناورها و نیز برای سیستم کنترل ترافیک دریایی )VTS( و مدیریت 
ترافیک دریایی ایجاد نماید. در سال 1988 بر اساس توصیه این سازمان، اغلب منابع تحقیقاتی و توسعه ای 
جهان، تحقیقات بین المللی را برای دستیابی به تکنولوژی AIS با توجه به کنوانسیون های ایمنی جان افراد 
)SAR( تحت  نجات دریایی  و  و تجسس   )COLREG( از تصادم دریایی  )SOLAS(، جلوگیری  دریا  در 

استانداردهای دریایی آغاز نمودند. 
اطالعات  به صورت خودکار  باید   AIS که  نمود  توصیه   SOLAS پیمان  الحاقیة  میالدی،  سال 2000  در 
مربوط به شناورها و هواپیماها را برای ایستگاه های ساحلی تأمین نماید. از سوی دیگر سیستم توصیه شده باید 
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تحقیق کنید
با مراجعه به اینترنت و کتب مرجع در خصوص کلیات کنوانسیون SOLAS بیشتر تحقیق نمایید.

AIS شکل2ـ دو تصویر از اجزای یک سیستم

بتواند این اطالعات را به صورت خودکار از شناورهای مجهز به این سیستم دریافت، نمایش و ردیابی نموده و 
اطالعات را به وسیلة امکانات ارتباطی به ایستگاه های ساحلی مورد نظر نیز منتقل نماید.

بر اساس فصل پنجم کنوانسیون SOLAS برای ایمنی دریانوردی، الزام نصب این سامانه برای انواع مختلف 
کشتی ها متناسب با کالس آنها، متفاوت است. از سال 2002 تمامی کشتی هایی که ساخته می شدند و از 
نیز کلیة شناورهای باالی 300 تن که در آب های  تناژ باالی 500 تن و  با  سال 2008 کلیة شناورهای 
بین المللی دریانوردی می کنند، باید به این سامانه مجهز باشند. در مورد سایر شناورها به کارگیری این سامانه 

داوطلبانه است. در ادامه به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.

 اجزای کلی در سامانة شناسایی خودکار 
این دستگاه به طورکلی دارای اجزای زیر است: 

 )GNSS( Global Navigation Satellite System )سیستم های موقعیت یابی مثل GPS(؛ 1

 میکروپروسسور؛ 2

 فرستنده و گیرندة VHFوFM؛ 3

سایر اجزا مانند آنتن های VHF و GPS و منبع تغذیه و نمایشگرهای جانبی و دیتاهای ورودی و خروجی و 
موارد دیگر در شکل دیده می شوند.

میکروپروسسور، اطالعات را از سنسورهای شناور دریافت و آنها را به سیگنال های دیجیتال تبدیل نموده و 
به صورت خودکار پخش می نماید.

هر سیستم AIS، برنامة زمان بندی ارسال اطالعات خود را تعیین و در صورت وجود چند ایستگاه در حال 
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ارسال، به نحوی برنامه ریزی می کند که ایستگاه ها به صورت هم زمان اطالعات خود را ارسال ننمایند.
انتشار اطالعات بر روی دو کانال VHF که به حدود 2250 قسمت زمانی تقسیم شده اند، صورت می پذیرد. 

شکل3ـ زمان بندی ارسال و دریافت اطالعات

همان طور که گفته شد، یک سری اطالعات ثابت و متغیر کشتی به وسیله دستگاه AIS، نصب شده بر روی آن 
به صورت دائمی به سایر شناورها و ایستگاه های رادیویی ارسال مي شوند و در مقابل، اطالعات ارسالی از سایر 
شناورها نیز توسط این دستگاه دریافت مي شوند. اطالعات دریافتی می توانند بر روی رایانه های شخصی، و یا 
رادار نمایش داده شوند. بر اساس قوانین ایمنی دریانوردی، کلیه کشتی های مسافربری و نفت کش ها و سایر 
کشتی ها باید تا تاریخ یکم جوالی 2007 میالدی به این سیستم مجهز می شدند. بر اساس همین قوانین، 

کلیة شناورهای ترددکننده در آب های داخلی نیز باید تا جوالی 2008 به این سیستم مجهز شده باشند.
AIS تقسیم بندی سیستم های

سیستم هاي AIS به چهار گروه )کالس( تقسیم می شوند:
1 کالس A : کشتی هایی که شامل کنوانسیون SOLAS می شوند.

اطالعات AIS در کالس A شامل اطالعات استاتیکی، دینامیکی و اطالعات مربوط به سفر دریایي می گردد 
که در جدول )1( به آنها اشاره  شده است.
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A جدول1ـ اطالعات مختلف شناور در کالس

استاتیکدینامیکسفر

شمارة IMOموقعیت شناورآبخور شناور

CALL SIGN & NAMEزمان UTCمحمولة خطرناک

ETA مقصد و)COG( طول و عرض شناورمسیر بر روی زمین

نوع شناورسرعت نسبت به زمین )SOG(ـ

محل و موقعیت آنتن ثابتسمت حرکت )HEADING(ـ

ـوضعیت دریانوردیـ

ـنوع چرخش )ROT(ـ

تحقیق کنید
با مراجعه به اینترنت و کتب مرجع بررسي نمایید که تقسیم بندی شناورها در این گروه چگونه مي باشد.

از  باید  نمی کنند،  رعایت  را   A گروه  قواعد  و  نیستند   SOLAS عضو  که  شناورهایی  برای   :B کالس    2

استاندارد بین المللی )IEC 62287( که در سال 2003 ابالغ شده است، پیروی نمایند. فرق کالس B با بقیه 
 ETA آبخور، وضعیت دریانوردی، مقصد و ،ROT در این است که برخی از اطالعات را مانند نوع چرخش

ارسال نمی کنند.
 کالس C )کالس جست وجو و نجات دریایی(: این کالس AIS برای استفاده در جست وجو و نجات  3

دریایی )SAR( به عنوان یک وسیلة کمک ناوبری تعریف  شده است و در آن قیدشده است که هواپیماها و 
بالگردهای جست وجو و نجات دریایي نیز می توانند به این سیستم مجهز شوند. 

 کالسD: این کالس AIS شامل ایستگاه های ساحلی نظیر مراکز کنترل ترافیک دریایی )VTS( مي شود  4

تشکیل  در  را  اولیه  نقش  می تواند  کالس  این  دارند.  شناورها  تردد  کنترل  مدیریت  در  اساسی  نقشي  که 
کانال های رادیویی ایستگاه AIS به عنوان یک تکرارکننده، انتشار دهد و دوباره اطالعات دریایی را از دیگر 

ایستگاه ها دریافت نماید.
همان گونه که ذکر شد نصب تجهیزات AIS برای برخی از شناورها ضروری نیست و حتی اگر به AIS مجهز 
هستند، در بعضی شرایط باید آن را خاموش نگه دارند؛ چون گاهی تبادل حجم وسیع اطالعات تحت برخی 

شرایط، خود می تواند موجب بروز اختالالت رادیویی گردد.
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AIS اهداف، مزایا و اطالعات قابل دستیابی سیستم 
با  شناورها  یا  و  یکدیگر  با  شناور  یگان های  میان  مشخص شده  اطالعات  تبادل  سیستم،  این  اصلی  وظیفة 

ایستگاه ساحلی است.
از مزایای این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سهولت بیشتر در شناسایی شناورها؛
سهولت در رهگیری شناورهای سطحی؛ 

مبادلة اطالعات ضروری میان کشتی ها به صورت خودکار؛
کاهش ترافیک بر روی باندهای VHF؛

افزایش اطالعات فرمانده و افسران نگهبان پل فرماندهی از وضعیت پیرامونی خود.
اطالعات ارسالي این سیستم به سه دسته تقسیم می شوند: 

الف( اطالعات ثابت یا استاتیک: این اطالعات پس از نصب دستگاه، در آن ثبت شده و تنها در صورت 
ایجاد تغییرات در ساختار کشتی و یا نحوة ثبت آن در IMO باید اصالح گردند. این اطالعات عبارت اند از:

ـ کد MARITIME MOBILE SERVICE IDENTITY( MMSI(؛
ـ نام و عالمت های خطاب )نام شناور( )CALL SIGN(؛

ـ شمارةINTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION( IMO(؛
ـ طول و عرض شناور؛

ـ محل نصب آنتن GPS بر روی کشتی.

شکل4ـ برخی کالس های تقسیم بندی شده
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که  اطالعاتی  دینامیکی:  یا  متغیر  اطالعات  ب( 
به طور مداوم و در خالل روشن بودن دستگاه، تغییر و 

تصحیح می شوند. این اطالعات عبارت اند از:
ـ موقعیت شناور؛

ـ زمان جهانی UTC؛
ـ مسیر حرکت نسبت به کف دریا؛

ـ سرعت حرکت نسبت به کف دریا؛
ـ هدینگ )راه جایرو (.

ـ وضعیت شناور نسبت به قوانین راه ) در حال حرکت، 
در لنگر، خارج از کنترل، محدودیت در مانور، متصل 

شکل5ـ نحوة ارتباط و تبادل انواع اطالعات

به بویه، محدودیت به دلیل آبخور...(؛
ـ سرعت یا نواخت گردش شناور.

ج( اطالعات مرتبط با برنامة حرکت کشتی:
این اطالعات عبارت اند از:

ـ آبخور کشتی؛
ـ کاال و مواد خطرناک در کشتی؛

ـ مقصد شناور و زمان رسیدن به آن؛
ـ مسیرهای حرکت و نقاط چرخش؛

بویه ها، کوه های  به  ایمنی )مربوط  پیام های کوتاه  ـ 
یخ و مانند آن(.

 نحوة عملکرد 
 ،)Access Time Division Multiple( VHF TDMA ،دو گیرندة ،VHF.این سیستم داراي یک.فرستندة
یک گیرندة VHF DSC، سیستم های استاندارد ارتباطات مخابرات الکترونیکی دریایی و سانسورهای مربوطه 
)جهت جمع آوری برخی اطالعات( می باشد. موقعیت و اطالعاِت زمانی اغلب توسط یک گیرندة سیستم کمک 
پخش   AIS توسط سیستم  که  اطالعاتی  دیگر  می گردد.  اعمال  به سیستم   GPS نظیر  ماهواره ای  ناوبری 
ارتباطی  از طریق سیستم های  از دیگر تجهیزات موجود در روی کشتی و  الکترونیکی  می گردند، به صورت 
استاندارد موجود دریافت می شوند. اطالعات هدینگ، مسیر و سرعت نسبت به کف دریا در تمام کشتی های 
مجهز به سیستم AIS وجود دارد. اطالعات دیگری نظیر زوایای رول، پیچ و یاو، سرعت چرخش، مقصد و 
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ETA نیز باید به سیستم اضافه گردند. 
فرستندة صوتی AIS صرف نظر از اینکه کشتی در آب های ساحلی، سرزمینی و یا آب های آزاد باشد، به صورت داخلی 
و به طور مداوم کار می کند. فرستنده ها از مدوالسیون kb GMSK FM 9/6 روی کانال های 25 و یا 12/5 کیلوهرتز 
استفاده می کنند. هرچند تنها یک کانال رادیویي برای این منظور موردنیاز می باشد، ولی هر ایستگاه روی دو کانال 
رادیویی اقدام به ارسال و دریافت پیام می نماید. این امر به منظور جلوگیری از مشکالت ناشی از تداخل و همچنین 

جهت امکان پذیر شدن انتقال پیام بین کانال ها جهت جلوگیری از قطع ارتباط با دیگر کشتی هاست. 
بُرد این سیستم مشابه دیگر تجهیزات است که در باند فرکانسی VHF کار می کنند و بستگی به ارتفاع آنتن دارد. 
بنابراین، برد این دستگاه حدوداً بین 20 الی 30 مایل است که با بهره گیری از ایستگاه های تکرارکننده می توان این 

برد را افزایش داد. 
اطالعات دریافتی این سیستم را می توان یا به صورت گرافیکی و یا شبیه به یک صفحة رادار مشاهده نمود.

AIS شکل7ـ نمایش فرم راداری

AIS شکل6  ـ نمایش فرم گرافیکی
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پایگاه اطالع رساني Marine Traffic در حال حاضر وضعیت ترافیک دریایی را در مناطق مختلف دریایی 
پایگاه  این  همچنین  است.  داده  قرار  پوشش  تحت  ماهواره ها  طریق  از   )online( مستقیم  به صورت  جهان 
این زمینه اعالم همکاری  از کشورهایی که در  اطالعات مختلف AIS Marine Network را به طور زنده 

نموده اند، دریافت نموده و بر روی شبکه قرار می دهد. 

فعالیت 
به پایگاه اینترنتي Marine Traffic مراجعه کنید و اطالعات چند شناور در خلیج  فارس را پیدا کرده کالسی

و در کالس ارائه نمایید.

اطالعاتی که در این پایگاه  قابل دسترسی هستند عبارت اند از :
......................................................................؛    SHIP NAME
......................................................................؛  VESSEL TYPE
......................................................................؛    SPPED
......................................................................؛    COURSE
......................................................................؛  DESTINATION
......................................................................؛    ETA )UTC(
......................................................................؛  CURRENT PORT

.........................................................................؛  CURRENT AREA
. ..............................................................  POSITION RECEVIED )UTC(

کار در کالس
ترجمة مفاهیم فوق را در مقابل آنها بنویسید.

AIS DEBEG 3400کاربری سامانة 
روشن و خاموش کردن دستگاه: برای روشن و خاموش کردن واحد کنترل و نمایش یا DCU فشردن کلید 
ON/OFF الزامی است. الزم به ذکر است که پس از خاموش کردن دستگاه، نباید بالفاصله اقدام به روشن 
نمودن مجدد آن نمود بلکه باید چند ثانیه برای این کار صبر کرد زیرا روشن کردن بالفاصلة دستگاه موجب 

صدمه دیدن آن می شود.
نمایش دهندة وضعیت و نمایش دهندة اطالعات هدف: کمی پس از روشن شدن واحد DCU، نمایش دهندة 
عملیاتی آن روشن شده و نمایش دهنده به دو قسمت نمایش دهندة وضعیت )SITUATION DISPLAY(و 
نمایش دهندة اطالعات هدف )TARGET DATA DISPLAY( تقسیم می شود. در نمایش دهندة وضعیت، نماد 
شناور خودی و نمادهای اهداف دیگر در موقعیت صحیح خودشان، به صورت NORTH UP نمایش داده می شود. 

نمادهای هدف، به صورت مثلث هایی هستند که رأسشان مشخص کننده جهت حرکت آنهاست.
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نمایش  به  ابتدا اطالعات شناور خودی  نمایش اطالعات هدف، در  از روشن شدن دستگاه در قسمت  پس 
درمی آید سپس با انتخاب هر هدف، اطالعات مربوط به آن هدف نمایش داده می شود.

برد )range( نمایش دهنده وضعیت را می توان بین 0/75 تا 96 مایل دریایی تنظیم نمود. به این منظور برای 
 DOWN اولین کلید با عالمت ∆ از سمت چپ( و برای کاهش برد باید کلید( UP افزایش برد باید کلید

)سومین کلید با عالمت ∆ از سمت چپ( را فشار داد.

شکل8 ـ نمایش اهداف در سامانة شناسایی خودکار

UAIS 3400 DEBEG شکل 9ـ سامانة شناسایی خودکار جهانی مدل

صفحه کلید: صفحه کلید دستگاه شامل نواحی زیر است: 
ـ صفحه کلید الفبایی/ رقمی که در این ناحیه عالوه بر 10 کلید حرفی/ عددی، کلید C و کلید ENTER نیز 
قرار دارند. الزم به ذکر است که کلید 0 عالوه بر کاربرد ویرایشی، کاربرد دیگری نیز دارد که عبارت است از 

تنظیم روشنایی صفحه نمایش دستگاه.
ـ کلیدهای پیکانی که در جهت باال، پایین، چپ و راست دارای چهار کلید با عالمت های ▲►▼◄ می باشد.
ـ کلیدهای SOFTKEYS که عبارت اند از چهار کلید با عالمت ∆ و بسته به موقعیت های مختلف، دارای 
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کاربری خاص خود هستند.
ـ کلید MENU که کاتالوگ مربوط به عملکردهای مختلف دستگاه توسط آن به نمایش درمی آید.

کلید منو و توابع آن: در کاتالوگ مربوط به کلید MENU، موارد عملیاتی زیر وجود دارد که با استفاده از 
کلیدهای پیکانی و کلید ENTER می توان به شرح عملکرد مربوط به هر تابع وارد شد:

ـ فهرست هدف TARGET LIST؛
ـ فهرست هشدار ALARM LIST؛

ـ خواندن پیام ایمنی READ SAFETY MESSAGE؛
ـ ارسال پیام ایمنی SEND SAFETY MESSAGE؛

ـ بازپرسی از راه دور LONG RANGE INTRROGATION؛
ـ اطالعات سفر VOYAGE DATA؛

ـ مدیریت کانال CHANNEL MANAGEMENT؛
ـ وضعیت AIS؛

ـ تنظیمات SETTINGS؛
.CONFIGURATION ـ پیکربندی

با استفاده از کلیدهای پیکانی، با قرارگیری روی هر یک از دیالوگ های فوق می توان وارد عملکرد مربوط به 
آن شد و تنظیمات مورد نظر را انجام داد.

 بازپرسی از راه دور 
مخابرات  از  استفاده  با  را  خودی  شناور  به  مربوط  اطالعات  می تواند   AIS سامانة  می دانید،  که  همان طور 
ماهواره ای SatCom به سایر سامانه ها ارسال کند. ازآنجایی که انجام این تبادل اطالعات ازفاصله ای بیشتر از 

برد VHF انجام می شود، به آن بازپرسی از راه دور می گویند.
در قسمت نمایش دهندة اغلب گیرنده ها، تنها 30 هدف قابل نمایش است؛ لذا در مکان هایی که بیش از 30 
هدف وجود دارد، دستگاه به طور خودکار تنها 30 هدفي را که از همه به ما نزدیک ترند، نمایش خواهد داد.

شکل10 ـ ارتباط تجهیزات کمک ناوبری

AIS Base Station Coastal Surreillance Centre

 ORBCOMM satelites
 Navigation satelites

GPS

GPS
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 فهرست پیام های هشدار
عالوه بر دریافت پیام های هشدار از سایر شناورها که موجب به صدا درآمدن هشدار صوتی دستگاه می شود، 

در صورت بروز هر یک از شرایط زیر دستگاه هشدار خواهد داد:
تغییر مدیریت کانال؛
بازپرسی از راه دور؛
پیام ایمنی جدید؛

عدم موفقیت در ارسال پیام ایمنی؛
نیازمندی به تنظیم جایرو؛

افزایش حجم اطالعات هدف؛
افزایش تعداد هدف؛

عدم ارسال اطالعات توسط دستگاه.
نظرات  تجربه،  فناوری، کسب  و  علوم  پیشرفت  با  هم زمان  دستگاه ها،  نوع  این  سازندة  جهانی  شرکت های 
کاربران و موارد مختلف دیگر، را در راستای رفع کمبودها روی این سیستم و البته سایر سیستم های کمک 

ناوبری، تغییرات بهینه اعمال خواهند نمود.

نقشة  سامانة  و   RADAR/ARPA به  را  خود  اطالعات  ناوبری  کمک  وسیلة  یک  به عنوان   AIS سامانة 
الکترونیکی نیز ارسال می کند.

شکل11 ـ نمایش اطالعات سامانة شناسایی خودکار در نقشه الکترونیکی

فعالیت 
از کارگاهی با راهنمایي کاربر آن،   ،AIS به یک واحد شناوری مراجعه نموده و ضمن شناسایي اجزاي سیستم 

دستگاه استفاده نمایید.
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 ارزشیابی 

تکالیف عملکردیعنوان پودمان 
)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
استانداردنتایج)کیفیت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

کاربری 
سامانه های 

انتقال اطالعات

کاربری سامانة 
شناسایی خودکار

بررسی سامانة 
شناسایی خودکار

باالتر از 
حد انتظار

نحوة  و   AIS اجزای  تشخیص  و  شناسایی    1
اتصال آنها.

 شناسایی شناورهای هدف، اطالعات ارسالی،  2
کاربران دارای دسترسی به اطالعات.

 کار عملی با یک نمونه سامانة AIS و دیدن  3
و خواندن اطالعات.

را  شاخص ها  همه  بررسی  توانایی  هنرجو   
داشته باشد.

3

در حد 
انتظار

نحوة  و   AIS اجزای  تشخیص  و  شناسایی    1
اتصال آنها.

 شناسایی شناورهای هدف، اطالعات ارسالی،  2
کاربران دارای دسترسی به اطالعات.

 کار عملی با یک نمونه سامانة AIS و دیدن  3
و خواندن اطالعات.

 هنرجو توانایی انجام دو مورد از شاخص ها را 
داشته باشد.

2

پایین تر از 
حد انتظار

نحوة  و   AIS اجزای  تشخیص  و  شناسایی    1
اتصال آنها.

 شناسایی شناورهای هدف، اطالعات ارسالی،  2
کاربران دارای دسترسی به اطالعات.

 کار عملی با یک نمونه سامانة AIS و دیدن  3
و خواندن اطالعات.

از شاخص ها  انجام یک مورد  توانایی   هنرجو 
را داشته باشد.

1

نمرة مستمر از 5

نمرة شایستگی پودمان از 3

نمرة پودمان از 20
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ـ کاربری سامانة شناسایی و ردیابی برد بلند کشتی 2
LRIT (Long Range Identification and Tracking) 

سامانة LRIT برای شناسایی و رهگیری کشتی ها با هدف ایمنی دریانوردی در سطح جهان عرضه شده است. 
در واقع سامانة LRIT این امکان را برای صاحبان کشتی ها، دولت های صاحب پرچم و بنادر تجاری دنیا فراهم 
می کند تا به طور دائم از آخرین موقعیت و وضعیت ایمنی کشتی موردنظر خود و همچنین از تأخیر یا تعجیل 
کشتی در رسیدن به بنادر مقصد آگاهی یابند. بدین ترتیب آنها می توانند سازمان تخلیه و بارگیری منظم تری 
را در خطوط کشتیرانی به وجود آورند.  همچنین در صورت به خطر افتادن ایمنی کشتی، در اسرع وقت از 

نوع و چگونگی خطر آگاهی یافته و اقدامات الزم را در این خصوص انجام دهند. 

LRIT شکل12ـ ارتباطات و فعالیت های

این سامانه بنا به تشخیص ناوبر، در صورت به خطر افتادن ایمنی و امنیت کشتی و پس از آگاه سازی دولت 
صاحب پرچم، می تواند خاموش شود.

در ابتدای این بحث الزم است جدول )2( را مطالعه کنید.
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جدول2ـ برخی عبارات مخفف پرکاربرد دریایی

definitionsacronymترجمه

Automatic Position ReportAPR

Application Service ProviderASP

Cooperative Data CentreCDC

Communications Service ProviderCSP

Conformance Test ReportCTR

Data CentreDC

Data Distribution PlanDDP

International Data CentreIDC

Digital Selective CallingDSC

Global Integrated Shipping Information SystemGISIS

Global Maritime Distress and Safety SystemGMDSS

International Data ExchangeIDE

International Maritime OrganizationIMO

 International Electrotechnical ComissionIEC

International Mobile Satellite OrganizationIMSO

LongـRange Identification and TrackingLRIT

Maritime Domain AwarenessMDA

Maritime Safety Committee )of the IMO(MSC

National Data CentreNDC

Port State ControlPSC

Rescue Coordination CentreRCC

Regional Data CentreRDC

Search And RescueSAR

 International Convention for the Safety of Life at
Sea

SOLAS
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سیستم LRIT در نوزدهم می 2006 میالدی موردقبول IMO قرار گرفت و در اول جوالی 2008 در هشتاد 
و یکمین اجالس کمیتة ایمنی دریانوردی به عنوان اصالحیه ای به فصل پنجم کنوانسیون ایمنی جان اشخاص 

در دریا )SOALS( باهدف ارتقای ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی به تصویب رسید.

فعالیت 
ترجمة فارسی اصطالحات انگلیسی را در ستون مربوط بنویسید.کالسی

LRIT شکل13ـ روند تاریخی توسعة

هستند،   LRIT سیستم  در  خودکار  به صورت  خود  اطالعات  ارسال  به  ملزم  که  شناورهایی  جدول)3(  در 
معرفی شده اند. ترجمة هرکدام را در ستون مربوط بنویسید.

جدول3ـ شناورهایی که ملزم به ارسال اطالعات خود به صورت خودکار در سیستم LRIT هستند

عبارت انگلیسیترجمة فارسی

...........................................................................................cargo ships over 300 tons

...........................................................................................passenger ships

..........................................................................................mobile offshore drilling units )MODU(
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در جدول )4( اطالعاتی که باید در سیستم LRIT ارسال گردد آورده شده اند. معادل انگلیسی آن را در ستون 
مربوط بنویسید.

جدول4ـ اطالعاتی که باید در سیستم LRIT ارسال گردد

عبارت انگلیسیترجمة فارسی

...........................................................................................شمارة شناسایی شناور

...........................................................................................موقعیت جغرافیایی

..........................................................................................ساعت و روز ارسال موقعیت جغرافیایی

این کشتی ها باید حداقل روزی 4 بار )هر 6 ساعت یک بار( و در صورت درخواست بیشتر )مثاًل هر 15 دقیقه 
ارتباطات ماهواره ای  نمایند. بیشتر شناورها سامانة  به کشور صاحب پرچم گزارش  را  یک بار( موقعیت خود 
موجود خود را جهت ارسال خودکار این گزارش ها تنظیم کرده اند. همچنین می توان به وسیلة یک کنترل از 
راه دور، زمان بین ارسال پیام ها را از ساحل تغییر داد. همة دولت های عضو معاهده، تحت این مقررات قانونی، 

می توانند اطالعات کشتی هایشان را داشته باشند.

)INMARSAT(از شناور به ماهواره ها LRIT شکل14ـ اجزای یک ارسال کنندة اطالعات

تجهیزات LRIT درون کشتی توانایی های زیر را نیز باید داشته باشند: 
ـ امکان تنظیم فواصل زمانی ارسال اطالعات از راه دور )از ساحل(؛
ـ ارسال اطالعات LRIT طبق یک درخواست مشخص از ساحل؛

توانمندی  یا داشتن   )LRIT از خود  ناوبری خارجی )خارج  یا  با یک ماهوارة موقعیت یابی  ارتباط  امکان  ـ 
موقعیت یابی داخلی.
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مطابق قوانین و مقررات، چهار گروه از بهره برداران می توانند اطالعات سیستم LRIT را به صورت خودکار 
دریافت کنند:

1 کشور صاحب پرچم: مجاز به دریافت اطالعات شناورهایی است که با پرچم آن کشور دریانوردی می کنند.

2 کشور صاحب بندر: مجاز به دریافت اطالعات شناورهایی است که قصد ورود به بندر آن کشور را دارند.

3 کشور ساحلی: مجاز به دریافت اطالعات شناورهایی است که در فاصله 1000 مایل دریایی از سواحل 

آن کشور تردد می کنند.
.)SAR(4 بهره بردار ایمنی: ازجمله نهادهای جست وجو و نجات دریایی

ناگفته نماند که سیستم AIS در واقع می تواند مکمل سیستم LRIT در برد VHF باشد.
کشورهای زیادی برای قسمتی از فعالیت های اقیانوس پیمایی،دارای شرکت های مجاز برای سیستم رهگیری 

شناورها هستند. تعدادی از کشورهایی که در ابتدا این کار را آغاز نمودند عبارت اند از:
ـ پاناما که تعداد زیادی از شناورها تحت پرچم آن کشور ثبت شده اند )حدود 8000 کشتی(؛

ـ اتحادیة اروپا که در سال 2007 سیستم رهگیری شناورها را پذیرفت؛
ـ کانادا که در سال 2009 به دنبال امریکا به این معاهده وارد شد؛

ـ تعدادی از کشورهای امریکای جنوبی مانند برزیل، شیلی، ونزوئال و بولیوی.
یک سیستم LRIT شامل اجزای زیر است:

LRIT جدول5ـ اجزای یک سیستم

عبارت انگلیسیترجمة فارسی

Shipborne LRIT information transmitting equipmentتجهیزات ماهواره ای کشتی

)Communication Service Provider)sمهّیاکنندة سرویس ارتباطی

)Application Service Provider)sمهّیاکنندة خدمات کاربردی

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

LRIT طرح توزیع اطالعاتLRIT Data Distribution Plan

LRIT تبادل اطالعات بین المللیInternational LRIT Data Exchange
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در شکل 15 یک نمای ساده از جریان گردش اطالعات دیده می شود. این شکل، فرایند ارتباطی بین مراکز 
اطالعات و کشورهای عضو معاهده را مطابق با یک سیستم تبادل اطالعات به نام IDE نشان می دهد. سازمان 
بین المللي دریانوردي )IMO(، سازمان بین المللي ارتباطات سیار )IMSO( را به عنوان ناظر و هماهنگ کنندة 
سیستم LRIT متعهد کرده است که عهده دار نظارت و خطاهای عملکردی فعالیت های سیستم LRIT باشد.  

LRIT شکل15ـ اجزای یک سیستم سادة

LRIT  در واقع یک سیستم پرسش و پاسخ است. این سیستم، شامل یک فرایند درخواست و پاسخ است و 
 APR برای این منظور دارای چندین بخش مختلف است. این سیستم باید توانمندی ارسال خودکار اطالعات

را داشته باشد.APR شامل نام، موقعیت، زمان و تاریخ ارسال اطالعات شناور می باشد.
به عالوه این سیستم باید بتواند به حداکثر درخواست های گزارش موقعیت پاسخ بدهد و فوراً نسبت به اصالح 

اطالعات APR در فواصل زمانی حداکثر هر 15 ثانیه اقدام نماید. 
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صاحبان کشتی ها همواره باید از اطالعات سیستم ASP کشوري که تحت پرچم آن هستند یا سازمان هایي 
که مجاز به آزمایش های این سیستم هستند، آگاه باشند.

LRIT شکل16ـ دو شکل از فرایند انتقال اطالعات در سیستم

تحقیق کنید

فعالیت 
به یک واحد شناوری مراجعه نموده و ضمن شناسایي اجزاي سیستم LRIT، با راهنمایي کاربر آن با کارگاهی

دستگاه کار کنید.

قواعد LRIT در جمهوری اسالمی ایران رابررسي نمایید.

به یک واحد LRIT ساحلی یا مرکز VTS مراجعه نموده و با کمک کاربر دستگاه، اجزای آن را شناسایي 
کنید و از نزدیک با نحوة فعالیت آنها آشنا شوید.

فعالیت 
کارگاهی
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 ارزشیابی

عنوان پودمان
 

تکالیف عملکردی
)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
استانداردنتایج)کیفیت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

کاربری سامانه های 
انتقال اطالعات

کاربری سامانة 
شناسایی و ردیابی 

برد بلند کشتی

بررسی سامانة 
شناسایی و ردیابی 

برد بلند کشتی

باالتر از 
حد انتظار

سیستم  یک  اجرای  مؤلفه های  تشخیص    1
LRIT و نیز اجزای آن در شناور.

 تشخیص شناورهای ملزم به نصب و توان  2
خواندن اطالعات ارسالی.

قواعد  در   LRIT تاریخی  روند  شرح    3
دریانوردی و نحوة ارسال اطالعات.

را  شاخص ها  همه  بررسی  توانایی  هنرجو   
داشته باشد.

3

در حد 
انتظار

سیستم  یک  اجرای  مؤلفه های  تشخیص    1
LRIT و نیز اجزای آن در شناور.

 تشخیص شناورهای ملزم به نصب و توان  2
خواندن اطالعات ارسالی.

قواعد  در   LRIT تاریخی  روند  شرح    3
دریانوردی و نحوة ارسال اطالعات.

 هنرجو توانایی انجام دو مورد از شاخص ها 
را داشته باشد.

2

پایین تر از 
حد انتظار

سیستم  یک  اجرای  مؤلفه های  تشخیص    1
LRIT و نیز اجزای آن در شناور.

 تشخیص شناورهای ملزم به نصب و توان  2
خواندن اطالعات ارسالی.

قواعد  در   LRIT تاریخی  روند  شرح    3
دریانوردی و نحوة ارسال اطالعات.

 هنرجو توانایی انجام یک مورد از شاخص ها 
را داشته باشد.

1

نمرة مستمر از 5

نمرة شایستگی پودمان از 3

نمرة پودمان از 20
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VDR (Voyage Data Recorder) 3ـ کاربری سامانة ثبت اطالعات سفرهای دریایی

VDR چیزی مانند جعبة سیاه در هواپیماست که روی کشتی نصب می شود تا اطالعات متنوع شناورها را ثبت 
نماید. این اطالعات برای بازبینی جزئیات فعالیت های کشتی هنگام تحقیقات در خصوص حوادث دریایی مورد 
استفاده قرار می گیرد. IMO، این سامانه را به عنوان یک سیستم کامل مشتمل بر واحدهای مورد نیاز برای ارتباط با 
منابع سیگنال های ورودی، پردازش و شناسایی سیگنال ها، وسیلة ثبت نهایی، وسیلة بازخوانی، منبع تغذیه و منبع 

تغذیة اضطراری تعریف می کند. 
به  بیان دیگر،VDR یک وسیلة ایمنی بر روی کشتی است که همواره اطالعات ضروری مربوط به عملیات 
کشتی را ثبت می کند. این سیستم توانایي ضبط صدا برای مدت حداقل 12 ساعت )تا 48 ساعت( را دارد تا 
با بازخوانی آن بتوان به بررسی اتفاقات در لحظة وقوع تصادم یا دیگر حوادث در کشتی ها پرداخت.جعبة سیاه 
یک کشتی از جهاتی برتر و متفاوت از جعبة سیاه یک هواپیماست، هم ازنظر کثرت اطالعات ثبت شده و هم 
از نظر مدت زمان، یعنی اینکه اطالعات ضبط شده هرگز نباید از یک دورة 12 ساعته کمتر باشد. این بدان 
معناست که اطالعات ثبت شده در 12 ساعت گذشته، به طور پیوسته و خودکار، به وسیلة آخرین اطالعات 

واردشده جایگزین می شوند.

VDR شکل17ـ شکل کلی ساختار یک سیستم
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VDR اطالعات ذخیره شده در  
اطالعات ذخیره شده در این سیستم عالوه بر استفاده در یک تحقیق و تجسس در خصوص تصادم یا سایر 
حوادث دریایی، می تواند برای موارد مختلف دیگری از قبیل انجام تعمیرات پیشگیرانه)PM(، سنجش میزان 
کارایی و بازده سیستم ها، تحلیل آسیب های شرایط ناگوار جوی، اجتناب از تصادم و اهداف آموزشی به  منظور 

بهبود ایمنی و کاهش هزینه های جاری مورد استفاده قرار گیرد.
اطالعاتی که VDR باید ذخیره نماید در جدول 6 بیان شده اند، ترجمة آنها را در ستون مربوط بنویسید.

جدول6  ـ اطالعاتی که AVR باید ذخیره نماید

اطالعاتترجمة انگلیسی 

.................................................................................Date and time )SVDR(

.................................................................................Ship’s position )SVDR(

.................................................................................Speed and heading )SVDR(

.................................................................................Bridge audio )SVDR(

.................................................................................Communication audio )radio( )SVDR(

.................................................................................Radar data )SVDR(

.................................................................................ECDIS data )SVDR(

.................................................................................Echo sounder

.................................................................................Main alarms

.................................................................................Rudder order and response

.................................................................................Hull opening )doors( status

.................................................................................Watertight and fire door status

.................................................................................Speed and acceleration

.................................................................................Hull stresses

.................................................................................Wind speed and direction
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VDR اجزای سیستم 
اجزای اصلی سیستم VDR به همراه شرح وظایف هرکدام عبارت اند از:

منابع  همة  از  را  اطالعات  تا  می شود،  نصب  فرماندهی  پل  در  که   )DCU( اطالعات  جمع آوری  واحد    1

گردآوری کند.
واحد DCU دارای بخش های پردازش اطالعات )DPU(، ماژول های اینترفیس )نوعی مدار واسط( و باتری تغذیة 
پشتیبان می باشد. این واحد اطالعات را از سنسورهای معین شده در استانداردهای IMO و IEC گردآوری می کند.
 باتری DCU باید بتواند در صورت بروز اشکال در تغذیة اصلی شناور، تا دو ساعت عملکرد ذخیرة صداهای 

پل فرماندهی را پشتیبانی کند.
 واحد ثبت اطالعات )DRU( که تقریباً در باالترین عرشة کشتی نصب می شود تا هم کلیة اطالعات ثبت شدة  2

موجود در بخش های پل فرماندهی را ذخیره  کند و هم دسترسی به آن در هنگام بروز حادثه راحت تر باشد.

شکل18ـ کپسول های حاوی DRU نصب شده در عرشة آزاد



192

فلش مموری در DRU اطالعات دریافت شده از DCU را ذخیره می کند. این اطالعات می تواند به  منظور 
تحقیق و جست وجو بعد از یک حادثه، مورد بازخوانی واقع شود.

مؤلفه های DRU در یک کپسول مستحکم قرار می گیرند. این کپسول متضمن نگه داری اطالعات در برابر 
حوادثی مانند انفجار، آتش سوزی، ضربه، فشار و... و همچنین بازیابی اطالعات در صورت وقوع حادثه می باشد.

 میکروفون هایی برای ضبط صداهای پل فرماندهی. 3

VDR شکل19ـ اجزای یک سیستم

در سیستم VDR همچنین یک کلید فشاری در پل فرماندهی برای ثبت اطالعات، نصب شده است که در 
مواقع بروز حوادثی مانند تصادم یا به گل زدن کشتي،کاپیتان کشتی آن را فشار می دهد که پس از این عمل، 

آخرین اطالعات موجود در بازة زمانی ذکرشده )حداقل 12 ساعت(، ثبت و ذخیره می گردد. 
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کپسول محافظ، یک قسمت بسیار محکم از سیستم 
VDR است، با توانایی مقاومت در برابر حرارت، ضربه 
و فشارهای زیاد و متوالی در حوادث دریایی )تصادم، 
به گل زدن، شرایط سخت آب و هوایی و مانند آن(. 
این کپسول پس از وقوع حادثه برای کشتی، در آب 
 EPIRB یک  به  صورت  این  در  که  می شود  شناور 

مجهز است تا راحت تر و سریع تر پیدا شود.

شکل20ـ چند نمونه پانل کنترل VDR در پل فرماندهی

شکل21ـ کپسول حاوی اطالعات

با مراجعه به اینترنت و کتب مرجع در خصوص EPIRB به طور خالصه تحقیق کنید.
تحقیق کنید
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 شرایط کارکرد عمومی 
این سیستم باید به طور پیوسته فرایند ضبط کردن دائمی اطالعات از پیش تعیین شدة قسمت های مرتبط 
با وضعیت کشتی و اطالعات خروجی تجهیزات کشتی و همچنین فرمان ها و اَعمال کنترلی کشتی را که در 
جدول )6( فهرست شده اند، پشتیبانی کند. همچنین در یکVDR، به منظور تحلیل و بررسی آتی عوامل 
پیرامونی یا علل یک تصادم، روش ثبت اطالعات باید به گونه ای باشد که تضمین کند تا اطالعات قسمت های 

گوناگون در هنگام بازخوانی در تجهیزات مربوطه، تناسب زمانی )ساعت و تاریخ( داشته باشند.

VDR شکل22ـ فرایند گردآوری اطالعات از حسگرها )سنسورها( و اماکن مختلف و نیز ارتباط با ماهواره در سیستم

همچنین این سیستم باید امکان انجام عملکردهای دیگری که برخی از آنها قباًل گفته شد، ازجمله، انجام دادن 
آزمون میزان بازدهی سیستم در هر زمان مثاًل ساالنه، فعالیت های تعمیر و نگه داری سیستم ها و یا دریافت هر 
پیام از منابع اطالعات به VDR را نیز در خود داشته باشد. این آزمون باید متوجه تجهیزات بازخوانی اطالعات 

باشد و اطمینان دهد که همة انواع اطالعات مورد نیاز و مشخص شده به درستی ثبت می شوند. 

به یک واحد شناور مراجعه نموده و با کمک کاربر، اجزاي VDR را شناسایی کرده و در صورت امکان 
عملکرد آن را بررسی نمایید. 

فعالیت 
کارگاهی
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 شناورهای مورد هدف این سیستم
همانند همة تجهیزات کمک ناوبری در شناورها، VDR نیز تحت فصل پنجم معاهدة SOLAS می باشد که 

الزام نصب VDR در شناورها در جدول)7( بیان  شده است.

فعالیت 
با توجه به دانسته های خود، ترجمة فارسی این موارد را در ستون مربوط بنویسید.کالسی

جدول7ـ الزام نصب VDR و SVDR در شناورها

انگلیسیفارسی

......................................................................................................
 Passenger ships constructed on or after 1 July

2002(VDR)

......................................................................................................
 Roـro passenger ships constructed before 1

July 2002(VDR)

......................................................................................................
 Passenger ships other than roـro constructed

before 1 July 2002(VDR)

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

2002(VDR)

......................................................................................................
 Cargo ships of 20000 GT1 and upwards

constructed before 1 July 2002(S&VDR)

......................................................................................................
 Cargo ships of 3000 GT and up to 20000 GT

constructed before 1 July 2002(S&VDR)

......................................................................................................
 Cargo ships built before 1 July 2002 may
 be exempted from requirements to carry

(S&VDR)

فقط  یعنی  و خالصه ترند،  اطالعاتش کمتر  که  است  VDR ساده شده  واقع یک  در   SـVDR :S ـVDR
VDR است.  قوانین ذخیرة اطالعات، همانند  و  از نظر ضوابط  اما  را ثبت می کند؛  اطالعات کاماًل ضروری 
هفت مورد اول از جدول )6(، اطالعات ارائه شدة VDRـS می باشند و فقط سه نوع شناور آخر از جدول )7( 

می توانند از VDRـS به جای VDR استفاده نمایند.
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 ارزشیابی مرحله ای کاربری سامانه های انتقال اطالعات ناوبری

عنوان 
پودمان 

تکالیف عملکردی
)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
استانداردنتایج)کیفیت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

کاربری 
سامانه های 

انتقال 
اطالعات 

ناوبری

کاربری سامانة ثبت 
اطالعات سفرهای 

دریایی

بررسی سامانة ثبت 
اطالعات سفرهای 

دریایی

باالتر از 
حد انتظار

VDR و شناسایی همة اجزا و قطعات   شرح  1
آن؛

 VDR شناسایی وظایف هر واحد در سیستم  2
و جانمایی آنها؛

و   VDR در  ذخیره  شده  اطالعات  دانستن    3
شناورهای ملزم به داشتن آن.

 هنرجو توانایی بررسی همة شاخص ها را داشته 
باشد.

3

در حد 
انتظار

VDR و شناسایی همة اجزا و قطعات   شرح  1
آن؛

 VDR شناسایی وظایف هر واحد در سیستم  2
و جانمایی آنها؛

و   VDR در  ذخیره  شده  اطالعات  دانستن    3
شناورهای ملزم به داشتن آن.

را  از شاخص ها  مورد  دو  انجام  توانایی   هنرجو 
داشته باشد.

2

پایین تر از 
انتظار

VDR و شناسایی همة اجزا و قطعات   شرح  1
آن؛

 VDR شناسایی وظایف هر واحد در سیستم  2
و جانمایی آنها؛

و   VDR در  ذخیره شده  اطالعات  دانستن    3
شناورهای ملزم به داشتن آن.

 هنرجو توانایی انجام یک مورد از شاخص ها را 
داشته باشد.

1

نمرة مستمر از 5

نمرة شایستگی پودمان از 3

نمرة پودمان از 20



پودمان 5 : کاربری سامانه های انتقال اطالعات ناوبری

197

ارزشیابی شایستگی کاربری سامانه های انتقال اطالعات ناوبری

1ـ شرح کار:
 شناخت عملکرد AIS و تشخیص اجزا و مؤلفه های آن؛

 تشخیص و توان خواندن اطالعات مورد تبادل در سیستم AIS؛
 شناسایی شناورهای هدف سیستم AIS؛

 کاربری یک نمونه از سیستم AIS موجود در شناورها؛
 شناخت سیستم LRIT و تشخیص اجزا و مؤلفه های آن؛

 تشخیص و توان خواندن اطالعات مورد تبادل در سیستم AIS؛
 خواندن و تشخیص عبارت ها و مخفف های انگلیسی مطرح شده در این فصل؛

 شناخت سیستم VDR، اجزا و مؤلفه های آن و وظایف هر یک؛
 تشخیص و توان خواندن اطالعات ذخیره شده در VDR به زبان  اصلی و ترجمة فارسی؛

2ـ استاندارد عملکرد:
 بررسی، تشخیص، شناخت و کار با تجهیزات کمک ناوبری معرفی شده در این فصل.

3ـ شاخص ها:
 تشریح کامل سیستم های کمک ناوبری انتقال اطالعات در این فصل 

4ـ شرایط انجام کار، ابزار وتجهیزات:
شرایط: مکان مناسب انجام کار و حتی االمکان استفاده در شناور یا شبیه ساز و مکان کارگاهی نیز مجهز به لوازم ایمنی باشد.

ابزار وتجهیزات: کلیة دستگاه های نام برده شده و در صورت نیاز، بازدید از مراکز در دسترس و دارای تجهیزات استاندارد.

5ـ معیارشایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از3مرحله کارردیف

1کاربری سامانة شناسایی خودکار1

2کاربری سامانة شناسایی و ردیابی برد بلند کشتی2

1کاربری سامانة ثبت اطالعات سفرهای دریایی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی و... 
1ـ رعایت نکات ایمنی دستگاه ها؛ 

2ـ دقت و تمرکز در اجرای کار؛
 3ـ رعایت اصول و ایمنی اخالق حرفه ای؛ 

4ـ استفاده صحیح و مناسب از ابزار و تجهیزات ناوبری.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی2 است.
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