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Πρόλογος 

 

Η εμφάνιςθ του Web ωσ ζνα άμεςα διακζςιμο μζςο διαμοιραςμοφ περιεχομζνου 

και υπθρεςιϊν ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ταχεία ανάπτυξθ του Internet. Τθν ίδια ςτιγμι, ο 

αρικμόσ των χρθςτϊν που κάνει χριςθ ςε Web περιεχόμενο και υπθρεςίεσ αυξάνονται 

εκκετικά. Αντιςτοίχωσ ο ναυτιλιακόσ χϊροσ, αν και υπολείπεται ςε τεχνολογικά μζςα 

επικοινωνίασ από το τμιμα τθσ ςτεριάσ, πλζον ζχει γίνει αρκετά απαιτθτικόσ. Διάφορεσ 

ρυκμιςτικζσ αρχζσ αλλά και απαιτιςεισ ςε διακεςιμότθτα ζχουν επιφζρει ςτο ςυγκεκριμζνο 

κλάδο μεγάλθ ανάπτυξθ. Πλα μαηί ζχουν δθμιουργιςει μια μεγάλθ ηιτθςθ Internet 

bandwidth και υπθρεςίεσ Web hosting περιεχομζνου και εφαρμογϊν. Ωσ αποτζλεςμα, 

πολλζσ Web ιςτοςελίδεσ είναι ανίκανεσ να διαχειριςτοφν αυτι τθ ηιτθςθ και αδυνατοφν να 

προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ζγκαιρα. 

Τα Δίκτυα Ραροχισ Ρεριεχομζνου (CDNs) ζχουν εμφανιςτεί για να ξεπεράςουν 

αυτοφσ τουσ περιοριςμοφσ, προςφζροντασ υποδομζσ και μθχανιςμοφσ για τθν παράδοςθ 

περιεχομζνου και υπθρεςιϊν με ζνα κλιμακοφμενο τρόπο. Οι εφαρμογζσ του CDN μποροφν 

επίςθσ να εφαρμοςτοφν ςε πολλζσ κοινότθτεσ, όπωσ ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων, 

διαφθμιςτικϊν μζςων και διαφθμιςτικισ επιχειριςεων μεςϊ Internet, data centers, 

Internet Service Providers (ISPs), εμπόριο θλεκτρονικι μουςικισ, φορείσ κινθτισ 

τθλεφωνίασ, καταςκευαςτζσ καταναλωτικϊν θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν. Μαηί με τον 

πολλαπλαςιαςμό, ςχθματιςμό και ςτακεροποίθςθ των CDN, νζεσ μορφζσ του περιεχομζνου 

διαδικτφου και υπθρεςίεσ ζρχονται ςτο προςκινιο, ενϊ θ διανομι και διαχείριςθ του 

περιεχομζνου ειςάγει νζεσ προκλιςεισ ςτον τομζα αυτό. Αυτό αναδεικνφει νζεσ μορφζσ 

αρχιτεκτονικισ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθ των CDN.  

Η εργαςία με τίτλο "Content Delivery in Maritime Communications” προςφζρει CDN 

ζννοιεσ, χαρακτθριςτικά και εφαρμογζσ.   Επίςθσ περιγράφει το κακεςτϊσ των 

επικοινωνιϊν ςτθ ναυτιλία ζωσ ςιμερα και πωσ θ CDN τεχνολογία των μπορεί να 

εφαρμοςτεί ςε αυτόν τον τομζα προςφζροντασ ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα ςτον κλάδο 

των ναυτιλιακϊν τθλεπικοινωνιϊν.  
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Κεφάλαιο 1 

Content Delivery Networks 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, οι χριςτεσ ζχουν γίνει μάρτυρεσ τθσ ανάπτυξθσ και 

ωριμότθτασ του Διαδικτφου, το οποίο ζχει προκαλζςει τεράςτια αφξθςθ τθσ κυκλοφορίασ 

ςτο δίκτυο, οι οποίοι κινοφνται από τθν ταχεία αποδοχι τθσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ, οι 

αυξιςεισ ςε ςυςτιματα πολυπλοκότθτασ, και τον πλοφτο του περιεχομζνου. Η 

εξελιςςόμενθ φφςθ του Διαδικτφου φζρνει νζεσ προκλιςεισ ςτθ διαχείριςθ και παράδοςθ 

περιεχομζνου ςτουσ χριςτεσ, δεδομζνου ότι, για παράδειγμα, δθμοφιλισ Web υπθρεςίεσ 

ςυχνά υποφζρουν από ςυμφόρθςθ και δυςχζρειεσ λόγω των μεγάλων απαιτιςεων που 

τίκενται ςτισ υπθρεςίεσ τουσ. Μια τζτοια ξαφνικι ξαφνικι αφξθςθ ηιτθςθσ περιεχόμενο 

Web (π. χ. θ μια προζκυψε κατά τα 9/11 περιςτατικό ςτισ ΗΡΑ) είναι ςυχνά ονομάηεται ωσ 

flash crowds ι SlashDot αποτελζςματα. Αυτό μπορεί να προκαλζςει πολφ μεγάλο φόρτο 

εργαςίασ ςτο ςυγκεκριμζνο Web server(s), και ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ενόσ 

"hotspot". Αντιμζτωποι με τζτοια απρόςμενθ ηιτθςθ που προκαλεί ςθμαντικι επιβάρυνςθ 

για τον διακομιςτι Web και, τελικά, οι διακομιςτζσ Web κατακλφηονται με τθν ξαφνικι τθσ 

αφξθςθσ τθσ ηιτθςθσ, και θ Web ςελίδα που κατζχουν το περιεχόμενο γίνεται προςωρινά 

μθ διακζςιμθ. 

Το Δίκτυο διανομισ περιεχομζνου (CDN) είναι μια ςυνεργαςία ςυλλογισ των 

ςτοιχείων του δικτφου θ οποία εκτείνεται ςτο Internet, όπου το περιεχόμενο μπορεί να 

αναπαραχκεί πάνω από πολλοφσ mirrored διακομιςτζσ Web, προκειμζνου να εκτελζςουν 

διαφανι και αποτελεςματικι παροχι περιεχομζνου για τουσ τελικοφσ χριςτεσ. Συνεργαςία 

μεταξφ κατανεμθμζνων CDN τμθμάτων/ςυςτατικϊν μπορεί να ςυμβεί ςε κόμβουσ με 

ομοιογενι και ετερογενι περιβάλλοντα. Τα CDN για ζχουν εξελιχκεί για να ξεπεραςτοφν οι 

εγγενείσ περιοριςμοί του Internet από τθν άποψθ του Quality of Service (QoS) κατά τθν 

πρόςβαςθ ςε περιεχόμενο ιςτοςελίδων.  
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Ραρζχουν υπθρεςίεσ που βελτιϊνουν απόδοςθ δικτφου μεγιςτοποιϊντασ το εφροσ, 

βελτιϊνουν τθ πρόςβαςθ και διατθροφν τθν ορκότθτα περιεχομζνου αναπαραγωνταςτο. Η 

χαρακτθριςτικι λειτουργικότθτά του CDN περιλαμβάνει: 

• αίτθςθ θ ανακατεφκυνςθ και παράδοςθσ περιεχομζνου υπθρεςιϊν, για άμεςθ 

αίτθςθ προσ το πλθςιζςτερο κατάλλθλο CDN cache server χρθςιμοποιϊντασ μθχανιςμοφσ 

για να παρακάμψουν ςυμφόρθςθ, αντιςτακμίηοντασ ζτςι flash crowds ι SlashDot 

επιδράςεισ. 

• Ρεριεχόμενο υπθρεςιϊν από εξωτερικοφσ φορείσ και υπθρεςίεσ διανομισ, να 

αναταράξει και/ι να διατθριςει ςτθν προςωρινι μνιμθ  cache περιεχόμενο από το 

διακομιςτι προζλευςθσ ςτον τελικό διακομιςτζσ Web υπθρεςίασ. 

• Διαπραγμάτευςθ περιεχομζνου υπθρεςιϊν, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ ειδικζσ 

ανάγκεσ του κάκε χριςτθ ξεχωριςτά (ι τθσ ομάδασ των χρθςτϊν). 

• Διαχείριςθ υπθρεςιϊν, για τθ διαχείριςθ των ςτοιχείων του δικτφου και για τθν 

παρακολοφκθςθ και τθν αναφορά των περιεχόμενο χριςθσ. 

Τα κυρία πεδία εφαρμογζσ των CDN είναι υπθρεςίεσ δικτφωςθσ κοινόχρθςτου 

περιεχόμενου, εταιρικό περιεχόμενο, και υπθρεςίεσ ακμισ. Κακϊσ τα CDN ακμάηουν 

ερευνθτικό πεδίο; εξελίξεισ, λφςεισ και νζεσ δυνατότθτεσ ειςάγονται ςυνεχϊσ. Ωςτόςο, 

μπορεί να αναμζνεται ότι οι βαςικζσ ςτοιχεία και οι αρχζσ που παρουςιάηονται ςε αυτό το 

κεφάλαιο κα παραμείνει επίκαιρεσ και χριςιμεσ για τουσ αναγνϊςτεσ. Το ςχιμα 1 δείχνει 

το μοντζλο ενόσ CDN όπου οι διακομιςτζσ Web που αναπαράγουν το περιεχόμενο του 

αρχικοφ διακομιςτι και καλφπτουν τθν υφιλιο, βρίςκονται ςτθν άκρθ του δικτφου ςτο 

οποίο οι τελικοί χριςτεσ είναι ςυνδεδεμζνοι.  Ζνα CDN διανζμει περιεχόμενο ςε μια ςειρά 

από διακομιςτζσ Web, που είναι διάςπαρτοι ςε ολόκλθρο τον πλανιτθ, για τθν παροχι 

περιεχομζνου ςε τελικοφσ χριςτεσ ζγκαιρα και αξιόπιςτα. Το περιεχόμενο μπορεί να 

αναπαραχκεί είτε κατά τθ ηιτθςθ (on-demand), ι μπορεί να αναπαραχκεί εκ των 

προτζρων, ωκϊντασ το περιεχόμενο ςτουσ κατανεμθμζνουσ διακομιςτζσ Web. Ζνασ 

χριςτθσ εξυπθρετείται με το περιεχόμενο από τον κοντινότερο   Web server.  Ζτςι, ο 
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χριςτθσ εν αγνοία του καταλιγει να επικοινωνεί με τον κοντινότερο ςε αυτόν CDN server 

για να ανάκτθςθ τα αρχεία του. 

 

1.2 Ορολογίες 

 

Στα πλαίςια των CDN, Content Delivery (διανομι περιεχομζνου) είναι οι ενζργειεσ 

παράδοςθσ περιεχομζνου βαςιηόμενεσ ςτα αιτιματα των τελικϊν χρθςτϊν. Content 

(περιεχόμενο) αναφζρεται ςε οποιοδιποτε ψθφιακά δεδομζνα και πόρουσ 

 

Σχ. 1 Υπόδειγμα ενόσ ςυςτιματοσ CDN 

 

Και αποτελείται από δφο κφρια μζρθ: τα Encoded Media  (κωδικοποιθμζνο μζςα) 

και Metadata (μεταδεδομζνα).  Τα Encoded Media  περιλαμβάνουν ςτατικά, δυναμικά και 

ςυνεχισ ροισ δεδομζνα (π. χ. ιχοσ, βίντεο, ζγγραφα, εικόνεσ και ιςτοςελίδεσ).  Τα 
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Metadata είναι δεδομζνα που προςδιορίηουν, εντοπίηουν και διαχειρίηονται άλλα 

δεδομζνα. Το περιεχόμενο μπορεί να είναι προ-καταχωρθμζνο ι να ανακτθκεί από ενεργζσ 

πθγζσ, επίςθσ το περιεχόμενο μπορεί να είναι μόνιμα ι παροδικά δεδομζνα εντόσ του 

ςυςτιματοσ .  Μποροφμε να κεωριςουμε ότι το CDN είναι μια νζα εικονικι παραλλαγι του 

μοντζλου αναφοράσ δικτφων Open Systems Interconnection (OSI)  και βαςίηεται ςε 

Application layer πρωτόκολλα όπωσ το Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) ι το Real Time 

Streaming Protocol (RTSP). 

Οι τρεισ βαςικζσ οντότθτεσ του CDN ςυςτιματοσ είναι οι ακόλουκεσ: ο πάροχοσ 

περιεχομζνου content provider, ο πάροχοσ CDN και οι τελικοί χριςτεσ. Ο πάροχοσ 

περιεχομζνου content provider ι  πελάτθσ είναι εκείνοσ που αντιπροςωπεφει το όνομα 

χϊρου Uniform Resource Locator (URL). Ο πάροχοσ (CDN) είναι ζνασ οργανιςμόσ ι εταιρεία 

που παρζχει υποδομζσ ςτουσ παρόχουσ περιεχομζνου, προκειμζνου να παραδϊςει το 

περιεχόμενο τουσ ζγκαιρα και αξιόπιςτα. Οι τελικοί χριςτεσ είναι οι φορείσ οι οποίοι ζχουν 

πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο από τθν ιςτοςελίδα του παρόχου περιεχομζνου. 

Οι CDN πάροχοι χρθςιμοποιοφν προςωρινι αποκικευςθ (caching) και/ι 

διακομιςτζσ που αναπαράγουν το περιεχόμενο (Replica servers) που βρίςκονται ςε 

διαφορετικζσ γεωγραφικζσ τοποκεςίεσ. Οι CDN cache servers επίςθσ ονομάηεται 

ενδιάμεςοι εξυπθρετθτζσ ι (edge servers) ι περιφερειακοί εξυπθρετθτζσ (surrogates). Τα 

CDN διανζμουν περιεχόμενο ςτουσ edge servers με τζτοιο τρόπο ϊςτε όλοι τουσ 

μοιράηονται τα ίδια περιεχομζνου και URL. Τα αιτιματα των πελατϊν εκτρζπονται προσ τον 

βζλτιςτο γειτονικό edge server ο οποίοσ παρζχει το περιεχόμενο που ηθτικθκε από τουσ 

τελικοφσ χριςτεσ. Επιπλζον, οι edge servers αποςτζλλουν λογιςτικζσ πλθροφορίεσ για τθν 

παράδοςθ του περιεχομζνου ςτο λογιςτικό ςφςτθμα του CDN για αναφορά κίνθςθσ (traffic 

reporting) και χρζωςθσ. 

1.3 CDN στοιχεία 

 

Στο ςχιμα 2 περιγράφεται θ γενικι αρχιτεκτονικι ενόσ ςυςτιματοσ δικτφου 

διανομισ περιεχομζνου (CDN) το οποίο περιλαμβάνει τζςςερα βαςικά ςτοιχεία: 
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• το content-delivery ςτοιχείο, το οποίο αποτελείται από το διακομιςτι προζλευςθσ 

origin server και μια ςυςτοιχία από replica servers που προςφζρουν αντίγραφα του 

περιεχομζνου για τουσ τελικοφσ χριςτεσ. 

• το αίτθςθ-διαδρομι ςτοιχείο που ζχει τθν ευκφνθ να δρομολογεί τα αιτιματα 

των πελατϊν ςτουσ κατάλλθλουσ edge servers και να επικοινωνεί με το ςτοιχείο διανομισ 

ζτςι ϊςτε να γνωρίηει αν τα περιεχόμενα που είναι αποκθκευμζνο ςτθ CDN cache είναι 

πάντα ενθμερωμζνα. 

• το ςτοιχείο διανομισ ςτο οποίο μετακινείται το περιεχόμενο από το διακομιςτι 

προζλευςθσ  origin server  προσ τουσ CDN edge servers και εξαςφαλίηει τθ ςυνοχι του 

περιεχομζνου ςτθν cache. 

• το λογιςτικό ςτοιχείο, το οποίο διατθρεί αρχεία προςβάςεισ των πελατϊν και 

καταγράφει τθ χριςθ των CDN servers. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται για 

αναφορά κίνθςθσ (traffic reporting)  και τιμολόγθςθ με βάςθ τθ χριςθ από τον ίδιο τον 

πάροχο του περιεχομζνου θ ίδια ι από τρίτο φορζα χρζωςθσ. 
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Σχ. 2 Αρχιτεκτονικά ςτοιχεία ενόσ CDN 

 

Ζνα CDN επικεντρϊνεται ςτθ δθμιουργία τθσ υποδομισ δικτφου για τθν παροχι των 

ακόλουκων υπθρεςιϊν και λειτουργιϊν:  

αποκικευςθ και διαχείριςθ του περιεχομζνου 

διανομι του περιεχομζνου μεταξφ edge διακομιςτϊν 

διαχείριςθ μνιμθσ cache 

παράδοςθ ςτατικϊν, δυναμικϊν, και streaming περιεχόμενων 

λφςεισ αποκατάςταςθσ καταςτροφισ δεδομζνων (disaster recovery) και λιψθσ 

εφεδρικϊν αντιγράφων 
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παρακολοφκθςθ, μζτρθςθ απόδοςθσ, κακϊσ και τθν υποβολι ανιφορων. 

Ο πάροχοσ περιεχομζνου (δθλαδι ο πελάτθσ) μπορεί να ςυνάψει ςφμβαςθ με ζναν 

πάροχο CDN για υπθρεςίεσ και ζχει το περιεχόμενο του διαμοιραςμζνο ςτουσ διακομιςτζσ 

cache. Στθν πράξθ, τα CDN φιλοξενοφν το περιεχομζνου τρίτων ςυμπεριλαμβανομζνου 

ςτατικοφ περιεχομζνου (π. χ. ςτατικζσ HTML ςελίδεσ, εικόνεσ, ζγγραφα, ενθμερϊςεισ 

λογιςμικοφ), streaming δεδομζνα (π. χ. ιχο, βίντεο πραγματικοί χρόνου), videos χρθςτϊν 

(User 

Generated Videos UGV), και διάφορεσ υπθρεςίεσ περιεχομζνου (π. χ. υπθρεςίεσ 

καταλόγου, e-commerce υπθρεςίεσ, υπθρεςίεσ μεταφοράσ αρχείων).  Οι πθγζσ του 

περιεχομζνου περιλαμβάνουν μεγάλεσ επιχειριςεισ, παρόχουσ Web υπθρεςιϊν, 

επιχειριςεων ΜΜΕ και ραδιοτθλεοπτικοφσ φορείσ. Τυπικά οι πελάτεσ ενόσ CDN είναι 

επιχειριςεισ πολυμζςων και διαδικτυακισ διαφιμιςθσ, κζντρα δεδομζνων (data centers), 

οι πάροχοι υπθρεςιϊν Διαδικτφου (ISPs), θλεκτρονικϊν μεταπωλθτϊν μουςικισ, οι φορείσ 

κινθτισ τθλεφωνίασ, καταςκευαςτζσ καταναλωτικϊν θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν και άλλων 

μεταφορικϊν εταιρειϊν. Κακζνασ από αυτοφσ τουσ πελάτεσ κζλει να δθμοςιεφςει και να 

παραδϊςει το περιεχόμενο των τελικϊν χρθςτϊν ςτο Internet ζγκαιρα και αξιόπιςτα. Οι 

τελικοί χριςτεσ μποροφν να αλλθλοεπιδροφν με το CDN, προςδιορίηοντασ το 

περιεχόμενο/υπθρεςία μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου, smart phone/PDA, φορθτό και 

επιτραπζηιο υπολογιςτι. Το ςχιμα 3 απεικονίηει τα διαφορετικά περιεχόμενα/υπθρεςίεσ 

που δίνονται από ζνα πάροχο CDN ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ. 



Content Delivery in Maritime Networks 

 

Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Ψηφιακών Συςτημάτων 

Π.Μ.Σ. " Τεχνοοικονομική Διοίκηςη & Αςφάλεια Ψηφιακών Συςτημάτων " 

          Σελίδα 14 

 

 

Σχ. 3 Ρεριεχόμενο/υπθρεςίεσ που παρζχονται από ζνα CDN 

 

Οι CDN πάροχοι χρεϊνουν τουσ πελάτεσ τουσ ςφμφωνα με το περιεχόμενο που 

παραδίδεται (δθλ. κίνθςθσ)  για τουσ τελικοφσ χριςτεσ από τουσ edge servers. Τα CDN 

υποςτθρίηουν ζναν λογιςτικό μθχανιςμό που ςυλλζγει και παρακολουκεί τθ χριςθ του 

πελάτθ που ςχετίηεται με τα αίτθμα, δρομολόγθςθ, κατανομι, και παράδοςθ.  Ο 

μθχανιςμόσ αυτόσ ςυλλζγει πλθροφορίεσ ςε πραγματικό χρόνο και το ςυγκεντρϊνει, για 

κάκε τμιμα του CDN. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτο CDN για 

ςκοποφσ λογιςτικοφσ, τιμολόγθςθσ, και ςυντιρθςθσ. Το μζςο κόςτοσ τθσ τιμολόγθςθσ τθσ 

υπθρεςίασ CDN είναι αρκετά υψθλό, ςυχνά απρόςιτο για πολλζσ μικρζσ και μεςαίεσ 

επιχειριςεισ (ΜΜΕ) ι μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ. Οι παράγοντεσ που τισ επιδροφν  

ςτθ διαμόρφωςθ τθσ τιμισ τθσ CDN υπθρεςίασ περιλαμβάνουν: 

• χριςθ εφρουσ ηϊνθσ που μετράται από τον πάροχο του περιεχομζνου για τθ 

χρζωςθ (ανά Mbps) των πελατϊν ςε μθνιαία ςυνικωσ βάςθ· 

• μεταβολι κατανομισ τθσ κυκλοφορίασ που χαρακτθρίηει τισ τιμζσ κάτω από 

διαφορετικζσ καταςτάςεισ ςυμφόρθςθσ και απότομα μεγάλθσ κυκλοφορίασ· 
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• Μζγεκοσ του περιεχόμενου που αναπαράγεται από τουσ edge servers το οποίο 

αποτελεί κρίςιμο κριτιριο χρεϊςεισ (π. χ. τιμι ανά GB) ςχετικά με το κοινό του πελάτθ. 

Οι  πάροχοι περιεχομζνου βλζπουν το Web ωσ ζνα όχθμα που μεταφζρει ακριβό 

περιεχόμενο ςτουσ χριςτεσ αφοφ μειϊςεισ ςε υπθρεςίεσ ποιότθτασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν 

κακυςτεριςεισ υψθλισ πρόςβαςθ (προκαλείται κυρίωσ από μακροχρόνιεσ λιψθσ) 

αποκαρρφνοντασ τουσ χριςτεσ. Οι εταιρείεσ αποκομίηουν ςθμαντικά οικονομικά κίνθτρα 

από Web-based e-business (διαδικτυακι βάςθ θλεκτρονικοφ επιχειρείν) και τουσ απαςχολεί 

θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ υπθρεςίασ που βιϊνουν οι χριςτεσ κατά τθν πρόςβαςθ ςε 

δικτυακοφσ τόπουσ τουσ. Ωσ εκ τοφτου, τα τελευταία χρόνια ζχουμε δει μια εξζλιξθ των 

τεχνολογιϊν που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ παροχισ περιεχομζνου και τθν παροχι 

υπθρεςιϊν μζςω Διαδικτφου. Πταν χρθςιμοποιοφνται μαηί, οι υποδομζσ που ςτθρίηουν τισ 

τεχνολογίεσ αυτζσ αποτελοφν ζνα νζο είδοσ δικτφου, θ οποία ςυχνά αναφζρεται ωσ «δίκτυο 

περιεχομζνου". 

 

1.4 Η εξέλιξη των CDN  

 

Ρολλά δίκτυα περιεχόμενο προςπακοφν να αντιμετωπίςουν το πρόβλθμα τθσ 

απόδοςθσ με τθ χριςθ διαφόρων μθχανιςμϊν για τθ βελτίωςθ του QoS: 

• μια πρϊτθ προςζγγιςθ είναι να τροποποιιςει τθν παραδοςιακι Web 

αρχιτεκτονικι με τθ hardware αναβάκμιςθ του Web server προςκζτοντασ υψθλισ 

ταχφτθτασ επεξεργαςτι, περιςςότερθ μνιμθ και χϊρο ςτο ςκλθρό δίςκο, ι ίςωσ ακόμα και 

ζνα ςφςτθμα πολλαπλϊν επεξεργαςτϊν. Αυτι θ προςζγγιςθ δεν είναι ευζλικτθ, αφοφ 

μικρζσ βελτιϊςεισ δεν είναι δυνατόν να γίνουν και ςε κάποια ςτιγμι, το πλιρεσ ςφςτθμα 

διακομιςτι ενδζχεται να πρζπει να αντικαταςτακεί. 

• Η υλοποίθςθ Caching proxy από ζναν ISP μπορεί να είναι ευεργετικι για τουσ 

χριςτεσ ςτενοφ εφρουσ ηϊνθσ πρόςβαςθσ ςτο Internet, δεδομζνου ότι για να βελτιϊςουν 

τθν απόδοςι τουσ και να μειϊςουν τθ χρθςιμοποίθςθ εφρουσ, οι Caching proxies ζχουν 

αναπτυχκεί κοντά ςτουσ χριςτεσ. Οι Caching proxies μπορεί επίςθσ να εξοπλιςτοφν με 
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τεχνολογίεσ για να ανιχνεφςουν τθν αποτυχία διακομιςτι και να μεγιςτοποιιςει αποδοτικι 

χριςθ των πόρουσ του caching proxy. Οι χριςτεσ ςυχνά διαμορφϊςουν τουσ browsers τουσ 

για να ςτείλουν τουσ αίτθμα Web μζςα από τουσ Caching proxies αντί να το ςτείλουν άμεςα 

ςτουσ διακομιςτζσ προζλευςθσ. Πταν αυτι θ διαμόρφωςθ ολοκλθρϊκθκε ςωςτά, ο όλθ θ 

περιιγθςθ του χριςτθ περνάει μζςα από ςυγκεκριμζνο caching proxy. Ζτςι, τα 

αποκθκευμζνα δεδομζνα περιλαμβάνουν το πιο δθμοφιλι περιεχόμενα που  βλζπουν οι 

χριςτεσ από τουσ Caching proxies. 

• Ο πάροχοσ μπορεί επίςθσ να αναπτφξει διάφορα επίπεδα των τοπικϊν, 

περιφερειακϊν και διεκνϊν μνθμϊν cache ςε γεωγραφικά κατανεμθμζνεσ τοποκεςίεσ. Η εν 

λόγω διάταξθ αναφζρεται ωσ hierarchical caching (ιεραρχικι caching). Αυτό μπορεί να 

παρζχει πρόςκετθ βελτίωςθ απόδοςθσ και εξοικονόμθςθ εφρουσ ηϊνθσ .  Η εγκατάςταςθ 

ςυμπλζγματοσ διακομιςτϊν είναι θ πιο ευζλικτθ λφςθ που ζχει ευρεία χριςθ για πολλά 

χρόνια. Το ςφμπλεγμα διακομιςτϊν αποτελείται από πολλαπλοφσ διακομιςτζσ Web, κάκε 

ζνασ από αυτοφσ μοιράηεται το βάροσ να απαντιςει ςε αιτιςεισ για τθν ίδια τοποκεςία 

Web.  Επίςθσ κάνει χριςθ ενόσ Layer 4-7 network switch (εφυθσ switching που βαςίηεται ςε 

πλθροφορίεσ όπωσ αιτιματα URL, τφποσ περιεχομζνου και το όνομα χριςτθ, τα οποία 

μποροφν να βρεκοφν ςτα layers 4-7 του OSI Model του πακζτου αιτιματοσ), Web switch ι 

switch περιεχομζνου που εξετάηει αιτιματα περιεχομζνου και τα αποςτζλλει ςτθν ομάδα 

των διακομιςτϊν. Το ςφμπλεγμα διακομιςτϊν μπορεί επίςθσ να καταςκευαςτεί με 

surrogates διακομιςτζσ αντί για κάποιο switch.  Αυτι θ προςζγγιςθ είναι πιο ευζλικτθ, με 

καλφτερθ δυνατότθτα κλιμάκωςθσ και ανοχι ςφαλμάτων.  

• Ραρά το γεγονόσ ότι ςυςτοιχίεσ διακομιςτϊν και ιεραρχικό caching μζςω caching 

proxy servers είναι πολφ χριςιμεσ τεχνικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλθμάτων 

απόδοςθσ του διαδικτφου, ζχουν και αυτζσ περιοριςμοφσ. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, 

δεδομζνου ότι οι διακομιςτζσ ζχουν αναπτυχκεί κοντά ςτο διακομιςτι προζλευςθσ, ζχουν 

κάνει ελάχιςτα για να βελτιϊςει τθν απόδοςθ του δικτφου λόγω τθσ ςυμφόρθςθσ του. Οι 

caching proxy servers μπορεί να δράςουν ευεργετικά ςε αυτι τθν περίπτωςθ. Αλλά το 

περιεχόμενο που αποκθκεφουν βαςίηεται ςε αιτιματα των πελατϊν. Αυτό μπορεί να 

αναγκάςει τουσ παρόχουσ περιεχομζνου με μια δθμοφιλι πθγι περιεχόμενου να 
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επενδφςουν ςε μεγάλα ςυμπλζγματα διακομιςτϊν, load balancing, και ςυνδζςεισ με 

μεγάλο εφροσ ηϊνθσ για να ςυμβαδίςει με τθν ηιτθςθ. Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των 

περιοριςμϊν ςτα τζλθ δεκαετίασ του 1990 ζχει αναπτυχκεί ζνα άλλου τφπου δίκτυο 

περιεχόμενου. Αυτό ονομάηεται ωσ Δικτφου διανομισ περιεχομζνου (Content Distribution 

Network) ι Δίκτυο παροχισ περιεχομζνου (Content Delivery Network), το οποίο είναι ζνα 

ςφςτθμα δικτυωμζνων υπολογιςτϊν μαηί ςε ολόκλθρο ςτο Internet για να ςυνεργαςτοφν με 

διαφάνεια για τθν παράδοςθ περιεχομζνου ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ. 

Με τθν ειςαγωγι του CDN, οι πάροχοι περιεχομζνου ξεκίνθςαν να κζτοντασ τισ 

ιςτοςελίδεσ τουσ ςε ζνα CDN. Γριγορα ςυνειδθτοποίθςαν τθ χρθςιμότθτα τουσ μζςω τθσ 

αυξθμζνθσ αξιοπιςτίασ και δυνατότθτα κλιμάκωςθσ χωρίσ να χρειάηεται να διατθροφν 

ακριβι υποδομι. Ωσ εκ τοφτου, πολλζσ πρωτοβουλίεσ ξεκίνθςαν για τθν ανάπτυξθ 

υποδομϊν για CDN. Ωσ ςυνζπεια, θ Akamai Technologies αναπτφχκθκε από τισ ερευνθτικζσ 

προςπάκειεσ του MIT με ςκοπό τθν επίλυςθ του προβλιματοσ ραγδαίου ςυνωςτιςμοφ 

διαδικτφου (flash crowd problem). Οι επιςτιμονεσ ανζπτυξαν μια ςειρά από 

πρωτοποριακοφσ αλγορίκμουσ για τθν ζξυπνθ δρομολόγθςθ και αντίγραφα περιεχόμενων 

πάνω από ζνα μεγάλο δίκτυο κατανεμθμζνων διακομιςτϊν που καλφπτουν ολόκλθρο τον 

πλανιτθ. Μζςα ςε λίγα χρόνια, αρκετζσ εταιρείεσ ζγιναν ειδικοί να παρζχουν γριγορθ και 

αξιόπιςτθ παράδοςθ περιεχομζνου, και τα CDN ζγιναν μια τεράςτια αγορά για τθ που 

απζφερε μεγάλα ζςοδα. Οι ραγδαίεσ ςυνωςτιςμοί διαδικτφου όπωσ το περιςτατικό τθσ 

9/11 ςτισ ΗΡΑ , οδιγθςε ςε ςοβαρά προβλιματα caching για οριςμζνουσ ιςτοτοπουσ. Αυτό 

επθρζαςε τουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν να επενδφςουν περιςςότερο ςτθν ανάπτυξθσ 

υποδομισ των CDN, δεδομζνου ότι τα CDN παρζχουν επικυμθτό επίπεδο προςταςίασ ςτουσ 

ιςτοτοπουσ ενάντια ςτουσ  ραγδαίουσ ςυνωςτιςμοφσ διαδικτφου. Η πρϊτθ γενιά των CDN 

επικεντρϊκθκε κυρίωσ ςε ςτατικά ι δυναμικά περιεχόμενα ιςτοφ. Από τθν άλλθ πλευρά, 

ςτθ δεφτερθ γενιά των CDN το επίκεντρο ςτράφθκε ςτο Video-on- Demand (VoD), ειδιςεισ 

on-demand (κατά παραγγελιά), audio και video streaming (ςυνεχοφσ ροισ) με χριςτθ 

υψθλισ δια δραςτικότθτασ. Τα CDN αυτισ τθσ γενιάσ μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιοφνται 

αποκλειςτικά για τθν παράδοςθ περιεχομζνου ςε κινθτζσ ςυςκευζσ. Ωςτόςο, οι 

περιςςότερεσ από τισ ερευνθτικζσ προςπάκειεσ ςε αυτόν τον τφπο των CDN βρίςκονται 

ακόμθ ςτο ςτάδιο τθσ ζρευνασ και δεν ζχουν ακόμθ ειςζλκει ςτθν αγορά. Αναμζνουμε ότι θ 
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τρίτθ γενιά CDN κα βαςίηεται ςτθν κοινότθτα των CDN, δθλαδι κα πρζπει να κακοδθγείται 

κυρίωσ από τουσ κοινοφσ "ανκρϊπουσ" ι τον μζςο τελικό χριςτθ. Το ςχιμα 1.4 δείχνει τθν 

εξζλιξθ των CDN διαχρονικά με τθν πρόβλεψθ τθσ εξζλιξι τουσ τα επόμενα χρόνια. 

Με τθν άνκιςθ των CDN, αρκετζσ δραςτθριότθτεσ τυποποίθςθσ προζκυψαν 

δεδομζνου ότι οι προμθκευτζσ άρχιςαν να οργανϊνονται. Η Internet Engineering Task Force 

(IETF) ωσ επίςθμο όργανο ζχει αναλάβει αρκετζσ πρωτοβουλίεσ ανακοινϊνοντασ Request 

For Comments (RFCs) ςε ςχζςθ με πολλζσ ερευνθτικζσ πρωτοβουλίεσ ςτον τομζα αυτό. 

Εκτόσ από IETF, πολλζσ άλλεσ οργανϊςεισ, όπωσ Broadband Services Forum (BSF) *3+, ICAP 

forum, Internet Streaming Media Alliance ζχουν αναλάβει πρωτοβουλίεσ για τθν ανάπτυξθ 

προτφπων για παροχι ευρυηωνικοφ περιεχομζνου, περιεχόμενο ςυνεχισ ροισ- video, 

audio, και ςυναφϊν δεδομζνων - μζςω του Διαδικτφου. Με τθν ίδια πνοι, από το ζτοσ 

2002, μεγάλθσ κλίμακασ ISPs ξεκίνθςε τθν καταςκευι των δικζσ τουσ λειτουργίεσ CDN, τθν 

παροχι εξατομικευμζνων υπθρεςιϊν. 

 

Σχ. 4 Εξζλιξθ των CDN  
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1.5 χετικά ςυςτήματα 

 

Τα Data Grids, οι κατανεμθμζνεσ βάςεισ δεδομζνων, και δίκτυα peer-to-peer (P2P) 

είναι τρία κατανεμθμζνα ςυςτιματα που εμφανίηουν κοινά χαρακτθριςτικά με τα CDN. 

Αυτά τα τρία ςυςτιματα ζχουν περιγραφεί εδϊ ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ, λειτουργίεσ και 

χαρακτθριςτικά τουσ. Ο Ρίνακασ 1.1 παρουςιάηει τθ ςφγκριςθ μεταξφ των CDNs και των 

τριϊν αυτϊν ςχετικϊν ςυςτιματα που βαςίηονται ςε μοναδικά χαρακτθριςτικά / 

λειτουργίεσ τουσ. 

Data Grids 

Ζνα Data Grid  είναι ζνα υπολογιςτικό περιβάλλον δεδομζνων που παρζχει 

υπθρεςίεσ ςτουσ χριςτεσ ςε διαφορετικζσ τοποκεςίεσ για αναηιτθςθ, μεταφορά και 

χειριςμό μεγάλων ςυνόλων δεδομζνων αποκθκευμζνων ςε κατανεμθμζνουσ χϊρουσ 

αποκικευςθσ. Στο ελάχιςτο, το Data Grid παρζχει δφο βαςικζσ λειτουργίεσ: μια υψθλισ 

απόδοςθσ, αξιόπιςτθ μθχανιςμόσ μεταφοράσ δεδομζνων, και μια επεκτάςιμθ ανακάλυψθ 

αντιγράφου και μθχανιςμό διαχείριςθσ .  Ζνα data grid αποτελείται από υπολογιςτικοφσ και 

αποκθκευτικοφσ πόρουσ ςε διαφορετικζσ τοποκεςίεσ που ςυνδζονται με δίκτυα υψθλισ 

ταχφτθτασ. Είναι ειδικά εςτιαςμζνθ ςτισ μεγάλεσ επιςτθμονικζσ εφαρμογζσ όπωσ υψθλισ 

ενζργειασ πειράματα φυςικισ ςτο Large Hadron Collidor , αςτρονομία ζργα - Virtual 

Observatories , και ςε προςομοίωςθ πρωτεϊνϊν - BioGrid όπου απαιτείται να αναλφςουν 

τεράςτιουσ όγκουσ δεδομζνων. Τα δεδομζνα που παράγονται από ζνα όργανο, πείραμα, ι 

ενόσ δικτφου αιςκθτιρων είναι αποκθκευμζνα ςε μια αρχι τοποκεςία αποκικευςθσ και 

μεταφζρονται ςε άλλουσ χϊρουσ αποκικευςθσ ςε όλο τον κόςμο κατόπιν αιτιματοσ μζςω 

μθχανιςμόσ αναπαραγωγισ δεδομζνων. Οι χριςτεσ αναηθτοφν ςτον τοπικό κατάλογο και 

εντοπίηουν τα ςφνολα δεδομζνων που χρειάηονται. Με τισ κατάλλθλεσ άδειεσ και 

δικαιϊματα, τα απαιτοφμενα ςφνολα δεδομζνων φορτϊνονται από το τοπικό χϊρο 

αποκικευςθσ εάν υπάρχουν εκεί, διαφορετικά μεταφζρονται από ζνα απομακρυςμζνο 

χϊρο. Τα δεδομζνα μποροφν να ςταλκοφν ςε μια υπολογιςτικι μονάδα για επεξεργαςία. 
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Μετά τθν επεξεργαςία, τα αποτελζςματα μποροφν να αποςταλοφν ςε εγκαταςτάςεισ 

απεικόνιςθσ, κοινόχρθςτο χϊρο φφλαξθσ, ι ςε επιτραπζηιουσ υπολογιςτζσ μεμονωμζνων 

χρθςτϊν. Τα Data Grids  προωκοφν ζνα περιβάλλον ςτουσ χριςτεσ για να αναλφςουν τα 

δεδομζνα, να μοιραςτοφν τα αποτελζςματα με τουσ ςυνεργάτεσ τουσ, και να διατθριςουν 

πλθροφορίεσ για τα δεδομζνων αδιάλειπτα ςε ολόκλθρο τον οργανωτικό και ςε 

περιφερειακά δίκτυα. Οι πόροι ςε ζνα Data Grid  είναι ετερογενείσ και απλϊνονται ςε 

πολλοφσ διοικθτικοφσ τομείσ. Τα Data Grids  περιζχει επίςθσ οριςμζνεσ εφαρμογζσ ειδικά 

χαρακτθριςτικά. Ο γενικόσ ςτόχοσ των Data Grids  είναι να ςυγκεντρϊςουν υφιςτάμενουσ 

κατανεμθμζνουσ πόρουσ για να επιτφχετε όφελοσ απόδοςθσ μζςω τθσ διανομισ 

δεδομζνων. Τα Data Grids  ζχουν δθμιουργθκεί από κεςμοφσ που ενϊνονται μαηί για να 

μοιραςτοφν πόρουσ για οριςμζνουσ κοινοφσ αποδεκτό ςτόχουσ ςχθματίηοντασ ζνα 

εικονικόσ οργανιςμό (Virtual Organization  VO).  Από τθν άλλθ πλευρά, ο κφριοσ ςτόχοσ των 

CDNs είναι να προβεί ςε προςωρινι αποκικευςθ των δεδομζνων ζτςι ϊςτε επιτρζψει τθν 

ταχφτερθ πρόςβαςθ τουσ από τουσ τελικοφσ χριςτεσ. Επιπλζον, όλα τα εμπορικά CDNs 

είναι ιδιόκτθτα και μεμονωμζνεσ επιχειριςεισ τα διατθροφν και τα εκμεταλλεφονται. 

Features CDNs Data Grids Distributed Databases P2P Networks 
Category A collection of 

networked 
computers spanning the 
Internet 

Data intensive 

computing 
environment 

Locally organized 
collection of data 
distributed across 
multiple physical 
locations 

Information retrieval 
network formed by 
ad-hoc aggregation of 
resources 

Constitution Distribution of cache 
servers to the edge of 

the 
Internet 

Formation of a VO of 
participating 

institutions. 

Federation or splitting 

of 
existing database(s) 

Collaboration among 

peers 

Main goal Reducing Web latency 
during content delivery 

Performance gain 

through data 

distribution by 
pre-staging, optimal 
source selection, and 
high speed data 
movement 

Integration of existing 
databases and 

replication 
of database fragments 

in 
a transparent manner 

File sharing among 

peers 

Integrity Integrity between 

caches 
Integrity between data 

grid 
replicas 

Integrity between 

multiple 
DBs 

N/A 

Consistency Strong cache 

consistency 
between replicated 
content 

Weak consistency 

between 
data grid replicas 

Strong database 

consistency 
between distributed 

DBs 

Weak consistency 

between 
cached content 

Autonomy None Autonomous 

participants 
Autonomous DDB 

sites 
Autonomous peers 
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Operational 
activities 

Content caching Seamless analysis, 
collaboration, and 
maintenance of data 
across organizational 

and 
regional boundaries 

Query processing, 
optimization, and 
management 

Locating or caching 
content, encrypting, 
retrieving, decrypting, 
and verifying content 

Administration Individual companies. 
Proprietary in nature 

Institutions who 

cooperate 
on some shared goals 

Single authoritative 

entity 
Self-interested end 
users/peers 

 

Σχ 5 Σχετικά ςυςτιματα 

Κατανεμημζνεσ βάςεισ δεδομζνων 

Μια κατανεμθμζνθ Βάςθ Δεδομζνων Distributed Database (DDB)  είναι μια 

οργανωμζνθ ςυλλογι δεδομζνων διανεμθμζνθ ςε πολλαπλζσ φυςικζσ τοποκεςίεσ. Μπορεί 

να είναι αποκθκευμζνθ ςε πολλαπλοφσ υπολογιςτζσ που βρίςκονται ςτον ίδιο φυςικό 

χϊρο, ι μπορεί να είναι διαςκορπιςμζνθ ςε δίκτυο των διαςυνδεδεμζνων υπολογιςτϊν. 

Κάκε υπολογιςτισ ςε ζνα κατανεμθμζνο ςφςτθμα βάςθσ δεδομζνων αποτελεί ζναν κόμβο.  

Ζνασ κόμβοσ ςε ζνα κατανεμθμζνο ςφςτθμα βάςθσ δεδομζνων ενεργεί ωσ client, server, ι 

και τα δφο ανάλογα με τθν περίςταςθ. Κάκε περιοχι ζχει ζνα βακμό αυτονομίασ, είναι 

ικανό να εκτελεί μια τοπικι αναηιτθςθ, και ςυμμετζχει ςτθν εκτζλεςθ μιασ παγκόςμιασ 

αναηιτθςθσ. Μια κατανεμθμζνθ βάςθ δεδομζνων μπορεί να ςχθματιςτεί από τθ διάςπαςθ 

μιασ ενιαίασ βάςθσ δεδομζνων ι με τθ ςυνζνωςθ από πολλαπλζσ υπάρχουςεσ βάςεισ 

δεδομζνων. Η διανομι ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ είναι διαφανισ ςτουσ χριςτεσ κακϊσ 

αυτοί αλλθλεπιδροφν με το ςφςτθμα ωσ ζνα ενιαίο λογικό ςφςτθμα. Οι κατανεμθμζνεσ 

βάςεισ δεδομζνων ζχουν εξελιχκεί για να εξυπθρετιςουν τθν ανάγκθ των μεγάλων 

οργανιςμϊν που πρζπει να αντικαταςτιςουν τα υφιςτάμενα κεντρικά ςυςτιματα βάςεων 

δεδομζνων, να διαςυνδεόςουν υφιςτάμενεσ βάςεισ δεδομζνων, και να προςκζςουν νζεσ 

βάςεισ δεδομζνων κακϊσ προςτίκενται νζεσ οργανωτικζσ μονάδεσ. Οι εφαρμογζσ που 

παρζχονται από τισ DDB περιλάβουν κατανεμθμζνθ επεξεργαςία ςυναλλαγϊν, 

βελτιςτοποίθςθ αναηθτιςεων, και αποτελεςματικι διαχείριςθ των πόρων. Οι DDBs είναι 

αφιερωμζνεσ ςτθν ολοκλιρωςθ των υφιςτάμενων διαφορετικϊν βάςεων δεδομζνων για να 

παρζχει ζνα ομοιόμορφο περιβάλλον για επεξεργαςία αναηιτθςθσ με αυξθμζνθ αξιοπιςτία 

και απόδοςθ. Η ενςωμάτωςθ των βάςεων δεδομζνων ςε DDBs εκτελείται από ζναν ενιαίο 

οργανιςμό. Ππωσ και οι DDBs, ζτςι και το ςφνολο των δικτφων των CDNs διοικείται από ζνα 
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ενιαίο νομικό πρόςωπο. Ωςτόςο, τα CDNs για διαφζρουν από τισ DDBs ςτο γεγονόσ ότι ςτα 

CDN οι διακομιςτζσ cache δεν ζχουν αυτόνομθ ιδιοκτθςία όπωσ ςε χϊρουσ των DDB. 

Επιπλζον, ςκοπόσ του CDN για είναι θ αποκικευςθ περιεχόμενου, ενϊ οι DDBs 

χρθςιμοποιοφνται για επεξεργαςία αναηιτθςθσ, βελτιςτοποίθςθ και διαχείριςθ. 

P2P δίκτυα 

Τα P2P δίκτυα είναι ςχεδιαςμζνα για τθν άμεςθ κατανομι των υπολογιςτικϊν  

πόρων αντί να απαιτεί από κάκε ενδιάμεςο και/ι κεντρικι επίβλεψθ. Αυτά 

χαρακτθρίηονται ωσ δίκτυα ανάκτθςθσ πλθροφοριϊν που ςχθματίηονται ςε κάκε 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ςυγκζντρωςθ πόρων για να ςχθματίςουν μια πλιρωσ ι μερικϊσ 

αποκεντρωμζνο ςφςτθμα. Μζςα ςε ζνα ςφςτθμα P2P, κάκε κόμβοσ είναι αυτόνομοσ και 

ςτθρίηεται ςε άλλουσ κόμβουσ για πόρουσ, πλθροφορίεσ, και προϊκθςθ αιτθμάτων. Σε 

ιδανικζσ ςυνκικεσ δεν υπάρχει κεντρικό ςθμείο ελζγχου ςε ζνα δίκτυο P2P. Ωσ εκ τοφτου, 

οι ςυμμετζχοντεσ οντότθτεσ ςυνεργάηονται για να εκτελζςουν κακικοντα όπωσ θ 

αναηιτθςθ άλλων κόμβων, τον εντοπιςμό ι αποκικευςθ περιεχόμενου, δρομολόγθςθ 

αιτθμάτων, κρυπτογράφθςθ, ανάκτθςθ, αποκωδικοποίθςθ και επαλικευςθ περιεχόμενου. 

Τα P2P ςυςτιματα είναι πιο ανκεκτικά ςε ςφάλματα και κλιμακοφμενα από ότι τα 

ςυμβατικά κεντρικό ςφςτθμα, κακϊσ δεν ζχουν κεντρικό ςθμείο ςφάλματοσ (single point of 

failure). Μια οντότθτα ςε ζνα P2P δίκτυο μπορεί να ενταχκεί ι να εξζλκει οποιαδιποτε 

ςτιγμι. Τα P2P δίκτυα είναι πιο κατάλλθλα για τουσ μεμονωμζνουσ παρόχουσ 

περιεχομζνου οι οποίοι δεν είναι ςε κζςθ να ζχετε πρόςβαςθ ι δεν ζχουν τθν οικονομικι 

άνεςθ για CDN. Ζνα παράδειγμα ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ είναι το BitTorrent, το οποίο 

είναι μια δθμοφιλισ P2P εφαρμογισ ανταλλαγισ αρχείων. Τα δίκτυα περιεχόμενου και P2P 

δίκτυα ανταλλαγισ αρχείων, κυρίωσ επικεντρϊνονται ςτθ δθμιουργία αποτελεςματικϊν 

ςτρατθγικϊν για να εντοπίςουν ςυγκεκριμζνα αρχεία μζςα ςε μια ομάδα από κόμβουσ, να 

παρζχουν αξιόπιςτθ μεταφορά αυτϊν των αρχείων ςε περίπτωςθ υψθλισ μεταβλθτότθτασ, 

και να διαχειρίηονται μεγάλθ κυκλοφορία κυκλοφορία που προκαλείται από τθν ηιτθςθ 

εξαιρετικά δθμοφιλϊν αρχείων. Αυτό ζρχεται ςε αντίκεςθ με τα CDNs όπου ο κφριοσ ςτόχοσ 

ζγκειται ςτθν τιρθςθ των απαιτιςεων απόδοςθσ του πελάτθ και όχι θ αποτελεςματικι 

ανταλλαγι αρχείων / περιεχομζνου μεταξφ των κόμβων. Επιπλζον, τα CDNs διαφζρουν από 
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τα δίκτυα P2P, επειδι ο αρικμόσ των κόμβων ειςόδου και εξόδου από το δίκτυο ανά 

μονάδα χρόνου είναι αμελθτζοσ ςτα CDNs, ενϊ το ποςοςτό αυτό είναι ςθμαντικό ςε δίκτυα 

P2P.  

 

1.6 Ιδέεσ για τα CDNs 

 

Είναι ςαφζσ ότι ζνα CDN αποςκοπεί κυρίωσ ςε παροχι περιεχομζνου ι ςε πελάτεσ 

οι οποίοι κζλουν να εξαςφαλίςουν QoS ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ όταν ηθτοφν πρόςβαςι ςτο 

Web περιεχόμενο τουσ. Αναλφοντασ τα CDNs ςτισ μζρεσ μασ αποκαλφπτει ότι το CDN 

επικεντρϊνεται τουλάχιςτο ςτουσ ακόλουκουσ επιχειρθματικοφσ ςτόχουσ: δυνατότθτα 

κλιμάκωςθσ, αςφάλειασ, αξιοπιςτίασ, ανταπόκριςθσ και απόδοςθσ. 

Δυνατότητεσ κλιμάκωςησ 

Η δυνατότθτα κλιμάκωςθσ αναφζρεται ςτθν ικανότθτα ενόσ ςυςτιματοσ να 

επεκτακεί προκειμζνου να χειριςτεί νζεσ και μεγάλεσ ποςότθτεσ δεδομζνων και χριςτϊν 

χωρίσ ςθμαντικι μείωςθ τθσ απόδοςθσ του. Οι πάροχοι διανομισ περιεχομζνου 

προκείμενου να επεκτακοφν ςε παγκόςμια κλίμακα, χρειάηεται να επενδφςουν χρόνο και 

κόςτοσ για να αντεπεξζλκουν ςε επιπλζον ςυνδζςεισ δικτφου και υποδομζσ. Αυτό 

περιλαμβάνει δυναμικι παροχι πόρων για τθν αντιμετϊπιςθ μεταβαλλόμενθσ 

κυκλοφορίασ δικτφου και ραγδαίασ  ηιτθςθσ. Ζνα CDN κα πρζπει να εξουδετερϊνει τθν 

κυκλοφορία δικτφου προερχόμενθ από ραγδαία ηιτθςθ, παρζχοντασ αυτομάτωσ 

χωρθτικότθτα ανά περίςταςθ. Αυτι θ δυνατότθτα επιτρζπει ςε ζνα CDN τθν αποφυγι 

δαπανθρϊν πόρων ενϊ παρζχει υψθλι απόδοςθ ςε κάκε χριςτθ. 

Στο ςθμερινό επιχειρθματικό μοντζλο των CDN, οι πάροχοι περιεχομζνου 

πλθρϊνουν τουσ παρόχουσ CDN ζτςι ϊςτε να μεγιςτοποιθκεί ο αντίκτυποσ των 

περιεχομζνων τουσ. Ωςτόςο, οι ςθμερινζσ τάςεισ δείχνουν ότι το είδοσ των εφαρμογϊν που 

κα υποςτθρίηονται από τα CDN για το μζλλον, κα αλλάξουν το ςθμερινό επιχειρθματικό 

μοντζλο.  Στο μζλλον, όχι μόνο οι πάροχοι περιεχομζνου αλλά και οι τελικοί χριςτεσ κα 

καταβάλλουν αντίςτοιχο αντίτιμο για να λαμβάνουν υψθλισ ποιότθτασ περιεχόμενο. Στο 
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πλαίςιο αυτό, θ δυνατότθτα κλιμάκωςθσ κα είναι ζνα πρόβλθμα για να προςφζρει υψθλισ 

ποιότθτασ περιεχόμενο, διατθρϊντασ χαμθλό λειτουργικό κόςτοσ. 

Αςφάλεια 

Μια από τισ μείηονεσ ανθςυχίεσ ενόσ CDN είναι θ παροχι αςφαλείασ ςε 

εμπιςτευτικό και υψθλισ αξίασ περιεχόμενο.  Αςφάλεια είναι θ προςταςία του 

περιεχομζνου από μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ και τροποποίθςθ. Χωρίσ τον κατάλλθλο 

ζλεγχο αςφαλείασ, μια  CDN πλατφόρμα είναι αντικείμενο απάτθσ ςτον κυβερνοχϊρο, 

κατανεμθμζνθ επίκεςθ άρνθςθσ εξυπθρζτθςθσ (Distributed Denial-of-Service DDoS), ιοί και 

άλλεσ ανεπικφμθτεσ ειςβολζσ που μποροφν να παραλφςουν τισ επιχειριςεισ. Ζνα CDN 

αποςκοπεί ςτθν εκπλιρωςθ των αυςτθρϊν απαιτιςεων αςφάλειασ ςε φυςικό, δικτυακό, 

λογιςμικό, δεδομζνων και διαδικαςτικό επίπεδο. Μόλισ οι απαιτιςεισ αςφαλείασ 

πλθροφνται, ζνα CDN μπορεί να εξαλείψει τθν ανάγκθ για δαπανθρά εξοπλιςμό για τθν 

προςταςία περιεχομζνου και ςυναλλαγϊν. Σφμφωνα με τα τουσ κανόνεσ αςφάλειασ, ζνα 

πάροχοσ CDN μάχεται ενάντια κάκε άλλου πικανό κίνδυνου ςυμπεριλαμβανομζνων των 

επικζςεων DDoS ι άλλεσ κακόβουλων δραςτθριοτιτων που μπορεί να διακόψει τθν ομαλι 

λειτουργιά τθσ επιχειριςεισ. 

Αξιοπιςτία, ανταποκριςιμότητα και απόδοςη 

Αξιοπιςτία ςθμαίνει όταν μια υπθρεςία είναι διακζςιμθ και ποια είναι τα όρια τθσ 

ςε ενδεχόμενθ διακοπι υπθρεςίασ (service outage). Ζνασ πάροχοσ CDN μπορεί να 

βελτιϊςει τθν πρόςβαςθ του πελάτθ ςε ειδικό περιεχόμενο μζςω παράδοςθσ του από 

πολλαπλζσ τοποκεςίεσ. Γι αυτό, ζνα ανεκτικό ςε ςφάλματα δίκτυο πρζπει να  εφαρμόςει 

κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ εξιςορρόπθςθσ φορτίου (load balancing). Ανταποκριςιμότθτα 

είναι, το πόςο ςφντομα θ υπθρεςία κα ξεκινιςει ςτο ςυνικθ τρόπο λειτουργίασ 

προερχόμενθ από διακοπι τθσ λειτουργίασ τθσ. Η απόδοςθ ενόσ CDN ςυνικωσ 

χαρακτθρίηεται από το χρόνο απόκριςθσ (δθλαδι τον χρόνοσ αναμονισ) που εκλαμβάνεται 

από τουσ τελικοφσ χριςτεσ. Αργόσ χρόνο απόκριςθσ ςυμβάλλει ςτθν εγκατάλειψθ τθσ 

ιςτοςελίδασ και των διαδικαςιϊν. Η αξιοπιςτία και θ απόδοςθ ενόσ CDN επθρεάηεται από 

τθν τοποκεςία του κατανεμθμζνου περιεχομζνου, τον μθχανιςμό δρομολόγθςθσ, τθν 
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αναπαραγωγι δεδομζνων και τισ ςτρατθγικζσ caching. Ωσ εκ τοφτου, ζνα CDN χρθςιμοποιεί 

τθν προςωρινι αποκικευςθ και τθν ςυνεχοφσ ροισ μετάδοςθ (streaming) με ςτόχο να 

βελτίωςι των επιδόςεων κυρίωσ για τθν παράδοςθ περιεχομζνου πολυμζςων.  Ζνα CDN 

που φιλοξενεί μια διαδικτυακι τοποκεςία επικεντρϊνεται επίςθσ ςτθν παροχι ταχείασ και 

αξιόπιςτθσ εξυπθρζτθςθσ αποδεικνφοντασ ότι θ εταιρεία είναι αξιόπιςτθ και εςτιάηεται ςτισ 

αναγγελίεσ του πελάτθ. 

Δυναμικό περιεχόμενο 

Το δυναμικό περιεχόμενο αναφζρεται ςτο περιεχόμενο που παράγεται κατά 

παραγγελιά (on-demand) χρθςιμοποιϊντασ Web εφαρμογζσ που βαςίηονται ςτισ αιτιςεισ 

των χρθςτϊν. Τζτοιου είδουσ περιεχόμενο είναι προςαρμοςμζνο ανάλογα με τα 

χαρακτθριςτικά και το ςυγκεκριμζνο προφίλ του χριςτθ. Ζνα μεγάλο μζροσ Web 

περιεχομζνου δθμιουργείται δυναμικά. Το δυναμικό περιεχόμενο περιλαμβάνει ςειρά 

ενεργειϊν (scripts), κινοφμενεσ εικόνεσ, DHTML ι XML ςελίδεσ που δθμιουργοφνται 

αυτόματα με βάςθ τισ προδιαγραφζσ του χριςτθ. Η δυναμικι γενιά των ιςτοςελίδων 

μπορεί να πραγματοποιθκεί με τθ χριςθ επεκτάςιμων τεχνικϊν φιλοξενίασ εφαρμογϊν 

Web όπωσ θ πλθροφορικι ακμισ (edge computing) , αναπαραγωγι δεδομζνων (data 

replication), προςωρινι αποκικευςθ δεδομζνων γνωςτοφ περιεχομζνου (context-aware 

data caching), και προςωρινι αποκικευςθ δεδομζνων άγνωςτου περιεχόμενου.  Αντί να 

αναπαράγουν τισ δυναμικζσ ςελίδεσ που δθμιουργοφνται από ζναν Web server, αυτζσ οι 

τεχνικζσ αποςκοποφν ςτο να αναπαράγουν το μζςο δθμιουργίασ ςελίδων ςε πολλαπλοφσ 

edge servers.  Οι CDN πάροχοι διακζτουν τισ δικζσ τουσ πλατφόρμεσ εφαρμογϊν και λφςεισ 

για να διαχειριςτοφν το δυναμικό περιεχόμενο.  

Web Τπηρεςίεσ (Web services) 

Σιμερα, μερικά CDN φιλοξενοφν υπθρεςιϊν Web. Για παράδειγμα, θ Akamai για 

ζχει αναπτφξει .NET υπθρεςίεσ μζςω του δικτφου τθσ. Η Mirror Image  ζχει επίςθσ 

αναπτφξει ζνα δίκτυο παροχισ εφαρμογϊν Application Delivery Network (ADN) που 

φιλοξενεί τόςο .NET κακϊσ και J2EE εφαρμογζσ ςτουσ edge servers τθσ. Αρκετζσ μελζτεσ 

ζχουν δείξει ότι θ απόδοςθ των υπθρεςιϊν Web είναι ςχετικά φτωχι λόγω των απαιτιςεων 
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για επεξεργαςία και για ειδικι δυνατότθτα φιλοξενίασ. Ρροτείνει μια κοινόχρθςτθ και 

εμπορεφςιμθ υποδομι cache μεταξφ αρκετϊν ISP και δικτφων. Αυτι θ λφςθ χαρακτθρίηεται 

ωσ δίκτυο παροχισ χωρθτικότθτασ capacity provisioning network (CPN) για εμπορεία 

χωρθτικότθτασ cache. Ζνα CPN λειτουργεί από ζναν κεντρικό κόμβο και όχι από ζνα 

ςυγκεκριμζνο CDN. Μια τζτοια λφςθ μπορεί να ακολουκείται από ζνα CDN για να 

αποκτιςει τθν απαιτοφμενθ χωρθτικότθτα για να καλφψει τθ ηιτθςθ caching υπθρεςιϊν 

Web.  

 

Τπηρεςιοςτραφήσ αρχιτεκτονική 

Οι μελλοντικζσ τάςεισ ςτον τομζα δικτφωςθσ περιεχόμενου αναμζνονται να 

επιτρζψουν ςτισ υπθρεςίεσ  να αποτελοφνται από άλλεσ υπθρεςίεσ με βάςθ τυποποιθμζνα 

πρωτόκολλα και μθχανιςμοφσ επίκλθςθσ. Ζτςι, τα δίκτυα περιεχόμενου κα είναι ικανά να 

εκμεταλλευτοφν μια Υπθρεςιοςτραφισ αρχιτεκτονικι (SOA). Η διαχείριςθ περιεχομζνου ςε 

ζνα CDN βαςιςμζνο ςε SOA αναμζνεται να υποκινείται από τισ προτιμιςεισ χριςτθ. Ωσ εκ 

τοφτου, ζνα ολοκλθρωμζνο μοντζλο για διαχείριςθ διανομισ περιεχομζνου και υπθρεςιϊν 

ςε μελλοντικά CDN κα είναι ηωτικισ ςθμαςίασ να εκμεταλλευτεί τισ προτιμιςεισ του 

τελικοφ χριςτθ. Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ του προβλιματοσ, το περιεχόμενο μπορεί να 

προςαρμοςτεί ζτςι ϊςτε να ικανοποιεί τισ προτιμιςεισ ςυγκεκριμζνου χριςτθ (ι μιασ 

ομάδασ χρθςτϊν). Οι προτιμιςεισ του χριςτθ μποροφν αυτόματα να αντλθκοφν από 

περιεχόμενο των αιτιςεων του και τθ χριςθ των δεδομζνων του με τεχνικζσ εξόρυξθσ 

δεδομζνων. Η εξόρυξθ δεδομζνων ςε ζνα δίκτυο περιεχόμενου μπορεί να επιφζρει 

ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του κατάλλθλθ διαχείριςθ τθσ κυκλοφορίασ, τθσ 

τιμολόγθςθσ και λογιςτικισ/τιμολόγθςθσ, ςε ζνα SOA CDN. 
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Κεφάλαιο 2 

Ναυτιλιακή Βιομηχανία 

2.1 Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία 

 

Οι καλάςςιεσ μεταφορζσ αποτελοφν, κατά παράδοςθ, τον πιο ανταγωνιςτικό κλάδο 

του τομζα των μεταφορϊν, κακϊσ υφίςτανται ςχετικά ελάχιςτο κυβερνθτικό ζλεγχο, με 

εξαίρεςθ κζματα αςφάλειασ και κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Το μεγαλφτερο 

μζροσ του ελζγχου των δυνάμεων τθσ αγοράσ προζρχεται από τθν ίδια τθν βιομθχανία 

καλαςςίων μεταφορϊν. Ραρ’ όλα αυτά, από τον δεφτερο Ραγκόςμιο Ρόλεμο και μετά, θ 

κρατικι παρζμβαςθ είναι περιςςότερο ςυνθκιςμζνθ. Ρρόκειται για ζναν ιδιαίτερο κλάδο 

του τομζα των μεταφορϊν. Είναι γεγονόσ ότι ςιμερα τα 4/5 του παγκόςμιου εμπορίου 

πραγματοποιείται μζςω καλάςςθσ. Η χρθςιμοποίθςθ του πλοίου ωσ μζςου μεταφοράσ 

χρονολογείται εδϊ και αιϊνεσ και ςυγκεκριμζνα πρωτφτερα των άλλων μζςων μεταφοράσ. 

Σιμερα το πλοίο κεωρείται ωσ το μοναδικό μζςο μεταφοράσ, που εξαςφαλίηει τθν από 

τεχνικι και οικονομικι πλευρά ςυμφζρουςα μεταφορά μεγάλθσ μάηασ κυρίωσ χφδθν 

φορτίων. Επιπλζον, ολόκλθρθ θ παγκόςμια οικονομία και θ εφρυκμθ λειτουργία αυτισ, 

ςτθρίηονται ςτθ μεταφορά μεγάλων ποςοτιτων χφδθν φορτίων, όπωσ είναι οι πρϊτεσ φλεσ, 

τα καφςιμα και τα τρόφιμα. Ραράλλθλα, το πλοίο ζκανε δυνατι τθν ανάπτυξθ του 

παγκοςμίου εμπορίου γενικϊν φορτίων, τροφοδοτϊντασ με αυτό τον τρόπο όλεσ τισ 

αγορζσ. Είναι λοιπόν κατανοθτό ότι το πλοίο ζχει αποτελζςει το ςυνδετικό κρίκο μεταξφ 

παραγωγισ και κατανάλωςθσ, αποτελϊντασ ζτςι τθν βάςθ ολόκλθρθσ τθσ παγκόςμιασ 

οικονομίασ και ανάπτυξθσ. Ο διεκνισ χαρακτιρασ των καλάςςιων μεταφορϊν δεν άργθςε 

να εμφανιςτεί. Το γεγονόσ ότι θ μαηικι διακίνθςθ των αναγκαίων πρϊτων και ενεργειακϊν 

υλϊν είναι πρακτικά δυνατι αλλά και ςυμφζρουςα μόνο δια καλάςςθσ ιταν από τουσ 

πρϊτουσ παράγοντεσ που οδιγθςαν ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ του διεκνι χαρακτιρα των 

καλάςςιων μεταφορϊν. Το γεγονόσ ότι το μεγαλφτερο μζροσ των χωρϊν εξαγωγισ πρϊτων 

υλϊν και καυςίμων είναι διαςκορπιςμζνα ςτθν υδρόγειο ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ 

ςφνδεςι τουσ μόνο δια καλάςςθσ είναι ο δεφτεροσ παράγοντασ. Επιπλζον, θ παραγωγι ςε 
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μεγάλεσ κλίμακεσ που πραγματοποιικθκε κατά τθν μεταπολεμικι περίοδο, οδιγθςε ςε 

επζκταςθ των καταναλωτικϊν αγορϊν ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Σε ςυνδυαςμό, μάλιςτα, με 

τθν τεχνολογικι επανάςταςθ, θ οποία οδιγθςε ςε μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ των 

μεταφορικϊν υπθρεςιϊν του πλοίου, κατζςτθςαν δυνατζσ τισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ που 

επιτρζπουν τθν επιμικυνςθ των αποςτάςεων προζλευςθσ των πρϊτων υλϊν ι του τελικοφ 

προοριςμοφ των ζτοιμων βιομθχανικϊν προϊόντων. Το διεκνζσ καλάςςιο εμπόριο, 

αντιπροςωπεφει το μεγαλφτερο, τόςο ςε βάροσ όςο και ςε αξία, ποςοςτό του ςυνολικοφ 

διεκνοφσ εμπορίου. Από τα μζχρι τϊρα αναφερκζντα, είναι εφκολο κανείσ να 

ςυνειδθτοποιιςει τθ ςθμαςία τθσ εμπορικισ ναυτιλίασ και των εμπορικϊν πλοίων ςτθν 

παγκόςμια οικονομικι ςκθνι. Ωςτόςο, πζρα από τθ κετικι πλευρά τθσ ναυτιλίασ υπάρχει 

και θ αρνθτικι πλευρά. Ο λόγοσ, βζβαια, είναι το "υψθλό" κοινωνικό κόςτοσ που 

παρουςιάηει θ καλάςςια μεταφορά αγακϊν και ειδικότερα θ αναφορά γίνεται ςε όρουσ 

ατυχθμάτων ςτθ κάλαςςα, αλλά και ςτθ λειτουργικι ρφπανςθ που προκαλείται από τθ 

δραςτθριότθτα των πλοίων. Η άποψθ αυτι, όςο ακραία κι αν ακοφγεται ςτον οποιονδιποτε 

που αςχολείται με τθ ναυτιλία και γνωρίηει λίγο καλφτερα τα πράγματα από το ευρφ κοινό, 

δυςτυχϊσ εκφράηει μία μεγάλθ μερίδα τθσ κοινισ γνϊμθσ. Βζβαια, κανείσ δεν μπορεί να 

υποςτθρίξει ότι θ βιομθχανία τθσ ναυτιλίασ δεν παρουςιάηει προβλιματα και ότι δεν ζχει 

ςυμμετοχι ςτο φαινόμενο τθσ περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ. Σε καμία, όμωσ, περίπτωςθ θ 

πραγματικι εικόνα δεν είναι αυτι που παρουςιάηεται από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ 

κάκε φορά που ςυμβαίνει ζνα ατφχθμα, ςτο οποίο τισ περιςςότερεσ φορζσ εμπλζκεται ζνα 

δεξαμενόπλοιο με αποτζλεςμα τθν ζκκριςθ πετρελαίου ςτο καλάςςιο περιβάλλον και τθ 

δθμιουργία πετρελαιοκθλίδων, άλλοτε μικρότερθσ και άλλοτε μεγαλφτερθσ ζκταςθσ. Ωσ 

αποτζλεςμα τθσ αρνθτικισ και ςυγχρόνωσ ψευδοφσ εικόνασ που επικρατεί για τθ ναυτιλία 

και του παρεπόμενου πολιτικοφ κόςτουσ, αλλά και για λόγουσ ουςιαςτικοφσ με ςτόχο τθν 

ποιοτικι αναβάκμιςθ του κλάδου και τθ δθμιουργία καλφτερων ςυνκθκϊν ςτα πλαίςια των 

οποίων κα αςκείται θ ναυτιλιακι δραςτθριότθτα, μεγάλθ ζμφαςθ δόκθκε ςτισ διαδικαςίεσ 

ελζγχου των εμπορικϊν πλοίων. Λόγω του διεκνοφσ χαρακτιρα τθσ εμπορικισ ναυτιλίασ, ο 

ζλεγχοσ των πλοίων απαςχόλθςε όχι μόνο μεμονωμζνα κράτθ, αλλά και τθ διεκνι 

κοινότθτα. Διεκνείσ οργανιςμοί ςυςτάκθκαν για τθν εξυπθρζτθςθ αυτοφ του ςκοποφ, ενϊ 
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ςυλλογικά όργανα και ιδθ υπάρχοντεσ οργανιςμοί με μεγάλθ επιρροι ςτο ναυτιλιακό 

γίγνεςκαι ςυνζβαλαν επίςθσ προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. 

 

2.2 υμβολή τησ Ναυτιλίασ ςτην οικονομική ανάπτυξη  

 

Η οικονομικι ςθμαςία τθσ ναυτιλίασ, τόςο ςτα πλαίςια μια εκνικισ οικονομίασ, όςο 

και ςτα πλαίςια τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ είναι ουςιαςτικι. Η επζκταςθ και θ ενοποίθςθ 

των αγορϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο και θ μεγάλθ αφξθςθ του όγκου του παγόςμιου 

εμπορίου ιταν ςε ςθμαντικό βακμό αποτζλεςμα τθσ δυνατότθτασ μαηικισ, τακτικισ και 

ταυτόχρονα οικονομικισ μεταφοράσ μεγάλων ποςοτιτων πρϊτων υλϊν, 

θμιεπεξεργαςμζνων και τελικϊν προϊόντων κακϊσ και επιβατϊν ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ. Η 

μετάβαςθ από ζνα κόςμο απομονωμζνων κοινωνιϊν ςε μια ενοποιθμζνθ παγκόςμια και 

αλλθλεξαρτοφμενθ οικονομία ζγινε δυνατι μζςω τθσ ναυτιλίασ. Χωρίσ τθν ανάπτυξθ τθσ 

ναυτιλίασ, θ ανταλλαγι των αγακϊν και των υπθρεςιϊν κα ιταν υπερβολικά μικρότερθ ςε 

όγκο με ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτο επίπεδο ηωισ παγκοςμίωσ.  

Η άποψθ ότι θ ναυτιλία είναι καταλυτικόσ παράγοντασ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ 

ενόσ τόπου δεν αποτελεί μία νζα παραδοχι. Για παράδειγμα ο Adam Smith (1776), για 

πολλοφσ ο πατζρασ των ςφγχρονων οικονομικϊν, κεωροφςε ότι θ ναυτιλία είναι ζνασ από 

τουσ κεμζλιουσ λίκουσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ μιασ χϊρασ. Κατά τον ίδιο μια πόλθ, μια 

χϊρα που δεν ζχει ςθμεία επαφισ με τον ζξω κόςμο και δεν αναπτφςςει καλάςςιο 

εμπόριο, δε κα μπορζςει να φτάςει ποτζ ςε υψθλά επίπεδα οικονομικισ αποδοτικότθτασ. 

Η εμπορικι ναυτιλία αποτελεί ζνα κεντρικό κομμάτι τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ από τα 

τζλθ του 15ου αιϊνα, ςυμβάλλοντασ ςθμαντικά ςτο παγκόςμιο εμπόριο. Πςο αυξάνεται θ 

παραγωγικότθτα και θ παγκόςμια ηιτθςθ ςε εμπορεφματα, οι ανάγκεσ για μεταφορζσ 

αυξάνονται. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το 80% των μεταφορϊν παγκοςμίωσ 

πραγματοποιείται από τθ κάλαςςα γίνεται άμεςα αντιλθπτι θ ςυμβολι τθσ ναυτιλίασ ςτθν 

παγκόςμια οικονομία και ανάπτυξθ. Σφμφωνα με τα δεδομζνα του Μ. Stopford, θ 
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μεταφορά εμπορευμάτων δια καλάςςθσ από το 1840-2005 αυξάνεται κάκε χρόνο κατά 

μζςο όρο 4.2%, φτάνοντασ τουσ 7.122 εκατομμφρια τόνουσ το 2005.  

 

2.3 Η ναυτιλία ςτο παγκόςμιο επίπεδο 

 

Ππωσ γνωρίηουμε το κοινωνικό ςφςτθμα ςτο οποίο ηοφμε υποςτθρίηεται από μια 

παγκοςμιοποιθμζνθ οικονομία όπου κα ιταν αδφνατον να λειτουργιςει χωρίσ τθ ναυτιλία 

κακϊσ δεν κα μποροφςαν να μεταφζρονται πρϊτεσ φλεσ, τρόφιμα και προϊόντα ακόμα και 

ςτισ πιο αποξενωμζνεσ χϊρεσ του κόςμου. Αποτελεί το μοναδικό μζςο μεταφοράσ που 

είναι οικονομικά αποδοτικό για μεγάλου όγκου φορτία ςε κάκε μικοσ και πλάτοσ τθσ γθσ. 

Διζπεται από διεκνι χαρακτιρα και κανονιςμοφσ κακϊσ οι ςυμβάςεισ και οι αποφάςεισ 

λαμβάνονται ςε διεκνζσ επίπεδο. Τα κεφάλαια που αντλεί από τθ διεκνι χρθματαγορά, 

γεγονότα οικονομικά που μπορεί να ςυμβαίνουν ςε διάφορα ςθμεία τθσ γθσ επθρεάηουν τθ 

ναυτιλία ακόμα και τθσ πιο απομακρυςμζνθσ χϊρασ. Στθν εποχι μασ θ ναυτιλία εξυπθρετεί 

πάνω από το 90% του παγκόςμιου εμπορίου κακϊσ τα πλοία αποτελοφν τον πιο αποδοτικό 

και αποτελεςματικό τρόπο μεταφοράσ εμπορευμάτων. Το ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό τθσ 

ναυτιλίασ είναι πωσ αποτελεί μια οικονομικι μονάδα που δεν παράγει κάποιο αγακό αλλά 

μεταφζρει οικονομικζσ μονάδεσ από τθν παραγωγι προσ τθν κατανάλωςθ. Η ναυτιλία 

ςυμβάλλει ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ των πολιτιςμϊν διότι ςυνδζει τα λιμάνια των κρατϊν 

και τα νθςιά με τθν θπειρωτικι χϊρα. Συντελεί ςτθν αφξθςθ του εκνικοφ ειςοδιματοσ λόγω 

του ότι οι ναφλοι που ειςπράττονται ςε ξζνο ςυνάλλαγμα για τθ μεταφορά φορτίων τρίτων 

χωρϊν ειςρζουν ωσ ναυτικό ςυνάλλαγμα, επίςθσ προςφζρει κζςεισ απαςχόλθςθσ ςτο 

εργατικό δυναμικό μιασ χϊρασ και πολλζσ φορζσ ςτο εργατικό δυναμικό άλλων χωρϊν 

λόγω απαςχόλθςθσ αλλοδαπϊν. Δθμιουργεί άμεςεσ και ζμμεςεσ οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ τθσ ναυτιλίασ όπωσ ναυλϊςεισ, μεςιτεία, αςφάλιςθ, εταιρείεσ τεχνικοφ 

ελζγχου και ναυπθγοεπιςκευαςτικι βιομθχανία. Ππωσ γνωρίηουμε τα τζςςερα πζμπτα 

περίπου του διεκνοφσ εμπορίου διεξάγονται από τθ κάλαςςα. Η εξζλιξθ τθσ καλάςςιασ 

μεταφοράσ μπορεί να διακρικεί ςε τρεισ κφριεσ περιόδουσ. Η πρϊτθ περίοδοσ είναι μζχρι 

τον 15 αιϊνα όπου λόγο τθσ ναυτιλίασ αναπτφχκθκαν οι μεςογειακοί πολιτιςμοί κακϊσ και 
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μετζπειτα θ ανάπτυξθ του Βυηαντίου. Η δεφτερθ μζχρι το πρϊτο τζταρτο του 19 αιϊνα που 

γίνονται κεμελιϊδεισ μεταβολζσ κακϊσ οι μεταφορζσ προςϊπων και εμπορευμάτων 

γίνονται ςε παγκόςμια κλίμακα αντί να περιορίηονται εντόσ των ευρωπαϊκϊν ςυνόρων. 

Ήταν θ εποχι των μεγάλων καλαςςοπόρων και των ανακαλφψεων όπου οδιγθςαν ςτθν 

αξιοποίθςθ νζων πλουτοπαραγωγικϊν πόρων ςε νζα γεωγραφικά ςθμεία και ζτςι από τον 

16 αιϊνα και μετά οι υπερατλαντικζσ μεταφορζσ ζγιναν το ςθμείο αναφοράσ ςτθ ναυτιλία 

όπωσ επίςθσ ζγινε και θ ανακατανομι των ςυντελεςτϊν παραγωγισ ανά τον κόςμο. Η τρίτθ 

περίοδοσ αφορά από το τζλοσ του 19 αιϊνα μζχρι και ςιμερα όπου χαρακτθρίηεται από τθ 

ραγδαία αφξθςθ τθσ ποντοπόρου ναυτιλίασ όπωσ επίςθσ και τθσ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ 

που ςυνζβαλλαν ςτθ δθμιουργία του ςφγχρονου πλοίου. Η ναυτιλία επζδραςςε ςε 

παγκόςμιο επίπεδο περιςςότερο από κάκε άλλο παράγοντα και κλάδο του οικονομικοφ 

ςυςτιματοσ κακϊσ μεταξφ των ετϊν 1815 και 1914 περίπου 65 εκατομμφρια Ευρωπαίοι 

μετανάςτευςαν προσ υπερπόντιεσ περιοχζσ λόγω τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ και των 

ςυνεπειϊν που προκάλεςε. Η επιβατθγόσ ναυτιλία ςυνζβαλλε ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ 

του νζου κόςμου όπωσ και ςτθν ανακατανομι του ανκρωπίνου εργατικοφ δυναμικοφ ανά 

τον κόςμο, ζτςι βοικθςε ςτθν ανάπτυξθ των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν μεταξφ 

απομακρυςμζνων χωρϊν όπωσ επίςθσ και ςτθν επζκταςθ κατοικθμζνων περιοχϊν. Η 

παγκόςμια οικονομία ακολουκεί επιχειρθματικοφσ κφκλουσ κατά τθ διάρκεια των οποίων 

παρατθροφνται αυξομειϊςεισ ςτο ρυκμό ανάπτυξθσ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ. Τθν 

αντίςτοιχθ ηιτθςθ παρατθροφμε και ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ κακϊσ όταν υπάρχει 

οικονομικι φφεςθ αντίςτοιχα παρατθρείται μείωςθ ςτθ ηιτθςθ των καλάςςιων μεταφορϊν 

κακϊσ οι τιμζσ των ναφλων είναι ευαίςκθτεσ ςτθν προςφορά και ηιτθςθ τθσ παγκόςμιασ 

αγοράσ. Ππωσ για παράδειγμα θ οικονομικι κρίςθ από το 1929 μζχρι το 1932 που 

παρατθρικθκε ζντονθ πτϊςθ των ναφλων, όπωσ επίςθσ το 1974 που θ οικονομικι κρίςθ 

ζπλθξε κυρίωσ τα δεξαμενόπλοια. Το ίδιο φαινόμενο παρατθρείται ςτθν αλλαγι τιμϊν των 

καυςίμων κίνθςθσ όπου οι ναφλοι επθρεάηονται ζντονα από τθν αφξθςθ τθσ τιμισ τουσ. 

Τζλοσ το βαςικό ςτοιχείο που χαρακτθρίηει τθ ναυτιλία είναι ότι αποτελεί τον κεντρικό 

πυλϊνα τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ κακϊσ αποτελεί το μζςο που ςυνδζει οικονομίεσ και 

πολιτιςμοφσ, δθμιουργεί επαφζσ μεταξφ των κρατϊν και των θπείρων, και βοθκάει ςτθν 

οικονομικι ευμάρειά τουσ κακϊσ λόγω αυτισ υφίςτανται οι περιςςότερεσ εξαγωγζσ αλλά 
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και ειςαγωγζσ εμπορευμάτων και προϊόντων που βοθκοφν ςτθν κοινωνικι, τεχνολογικι και 

πολιτιςτικι ανάπτυξθ του παγκόςμιου ςυςτιματοσ.  

2.2 Κατηγορίεσ φορτηγών πλοίων 

 

Ραρατθρϊντασ κατά τθ διάρκεια του χρόνου τον κφριο πρωταγωνιςτι των 

καλάςςιων μεταφορϊν, το πλοίο βλζπουμε ότι προςαρμόςτθκε και διαμορφϊκθκε ςτθν 

εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ με ςκοπό να ικανοποιεί τισ ανκρϊπινεσ ανάγκεσ. Η μορφι, ο 

ειδικόσ εξοπλιςμόσ και το μζγεκοσ είναι τα κριτιρια που παρατθροφνται οι αλλαγζσ αλλά 

και οι βαςικζσ διαφορζσ τουσ. Η εξζλιξθ του κλάδου αυτοφ και θ διαφοροποίθςθ των 

πλοίων ςε κατθγορίεσ ιταν κάτι αναμενόμενο κακϊσ θ βιομθχανικι ανάπτυξθ είχε ωσ 

αποτζλεςμα τα νζα βιομθχανικά προϊόντα ζπρεπε να μεταφερκοφν με τον καλφτερο και πιο 

αςφαλι τρόπο. Για τθ μεταφορά των φορτίων όπωσ πρϊτεσ φλεσ, υλικά λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ νζων βιομθχανικϊν μονάδων και προϊόντα που προορίηονται για το εμπόριο, 

χρειάηονταν ζνα διαφορετικό τφπο φορτθγοφ πλοίου. Τα φορτθγά πλοία ανάλογα με το 

είδοσ του φορτίου που μεταφζρουν διακρίνονται ςε φορτθγά ξθροφ φορτίου, υγροφ 

φορτίου, μικτοφ φορτίου (ξθροφ - υγροφ φορτίου) ι πολλαπλισ χριςθσ και φορτθγά 

ειδικοφ φορτίου. Εμείσ κα αναλφςουμε τισ τζςςερισ πιο βαςικζσ κατθγορίεσ πλοίων 

κεωρθτικά και χρθματοοικονομικά. 

 

ΞΗΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ (DRY) 

Τα πλοία αυτά μεταφζρουν άνκρακα, τςιμζντο, δθμθτριακά, ςπόρουσ και άλλα παρόμοια 

φορτία. Σιμερα τα πλοία μεταφοράσ χφδθν φορτίου αποτελοφν το 40% του εμπορικοφ 

ςτόλου ςτον κόςμο. Μποροφν να ταξινομθκοφν ςε ζξι μεγάλεσ κατθγορίεσ ανάλογα με τθ 

χωρθτικότθτα του νεκροφ φορτίου τουσ (dwt εκφράηει τον αρικμό των τόνων φορτίου ζνα 

πλοίο μπορεί να μεταφζρει). Οι κατθγορίεσ είναι κυρίωσ τα Handysize, Handymax, 

Panamax, Capesize. Τα πολφ μεγάλα πλοία μεταφοράσ χφδθν φορτίου ςυνικωσ 

ςυνυπολογίηονται ςτθν Capesize κατθγορία. Οριςμζνεσ περιφερειακζσ κατθγορίεσ είναι τα 

Seawaymax, Kamsarmax, Setouchmax, Dunkirkmax και Newcastlemax που μποροφν επίςθσ 



Content Delivery in Maritime Networks 

 

Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Ψηφιακών Συςτημάτων 

Π.Μ.Σ. " Τεχνοοικονομική Διοίκηςη & Αςφάλεια Ψηφιακών Συςτημάτων " 

          Σελίδα 33 

 

να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν κατθγορία των πλοίων μεταφοράσ χφδθν φορτίου. Το μζγεκοσ 

τουσ μπορεί να κυμαίνεται από μίνι-φορτθγά πλοία με χωρθτικότθτα κάτω από 10.000 dwt 

με τα γιγαντιαία πλοία capesize χωρθτικότθτασ μζχρι 400.000 νεκροφ βάροσ (DWT) ι ακόμθ 

περιςςότερο. Η Νότια Κορζα είναι θ μεγαλφτερθ καταςκευάςτρια φορτθγϊν πλοίων χφδθν 

φορτίου ςτον κόςμο. Ράνω από το ιμιςυ του ςυνόλου των ιδιοκτθτϊν των πλοίων ξυροφ 

φορτίου είναι Ζλλθνεσ, Γιαπωνζηοι ι Κινζηοι και περιςςότερο από το ζνα τζταρτο αυτϊν 

είναι εγγεγραμμζνοι ςτον Ραναμά. 

ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟ (TANKER) 

Τα δεξαμενόπλοια είναι ςχεδιαςμζνα για να μεταφζρουν υγρό φορτίο χφδθν. 

Εξυπθρετοφν φορτία όπωσ ακατζργαςτο πετρζλαιο, βενηίνεσ, πετρζλαια καφςθσ, λιπαντικά 

ζλαια, φυτικά ζλαια, χθμικά, όπωσ αμμωνία, χλϊριο και νερό, όπου ςτθ περίπτωςθ αυτι τα 

δεξαμενόπλοια ονομάηονται υδροφόρα. Διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτο διεκνζσ 

εμπόριο με μερίδιο άνω του 33% τθσ παγκόςμιασ χωρθτικότθτασ. Τα δεξαμενόπλοια 

ζρχονται ςε ποικίλα μεγζκθ που κυμαίνονται από handysize δεξαμενόπλοια ςε εξαιρετικά 

μεγάλα πλοία (ULCC) με χωρθτικότθτα νεκροφ φορτίου που κυμαίνεται από 320.000 ςε 

550.000(dwt). Τα aframax κεωροφνται μεςαίου μεγζκουσ δεξαμενόπλοια με 80.000 ζωσ 

120.000dwt και λόγω αυτοφ εξυπθρετοφν τα περιςςότερα λιμάνια του κόςμου. Τα panamax 

είναι επίςθσ μεςαίου μεγζκουσ δεξαμενόπλοια με χωρθτικότθτα 50.000 ζωσ 80.000 dwt και 

μποροφν να περάςουν τθ διϊρυγα του Ραναμά. Τα suezmax κεωροφνται πλοία μεςαίου 

προσ μεγάλου μεγζκουσ με νεκρό βάροσ 120.000 ζωσ 200.000 τόνουσ και μποροφν να 

διαςχίςουν τθ διϊρυγα του Suez φορτωμζνα. Τα Very Large Crude Carriers (VLCC) 

κεωροφνται μεγάλα δεξαμενόπλοια με χωρθτικότθτα 180.000 ζωσ 320.000 νεκροφ βάρουσ 

και διαςχίηουν κυρίωσ τθ βόρεια κάλαςςα, τθ μεςόγειο, τθ δυτικι Αφρικι κακϊσ επίςθσ τθ 

διϊρυγα του Suez. Tα Ultra Large Crude Carriers (ULCC) δθμιουργοφνται για να μεταφζρουν 

τεράςτιεσ ποςότθτεσ πετρελαίου κακϊσ το νεκρό βάροσ τουσ είναι από 320.000 ζωσ 

550.000 τόνουσ. Μετά από τουσ αγωγοφσ κεωροφνται θ δεφτερθ καλφτερθ μζκοδοσ 

μεταφοράσ μεγάλθσ ποςότθτασ πετρελαίου ςτον κόςμο. 
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ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΟΦΟΡΑ (CONTAINERSHIPS) 

Το πλοίο μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων κεωρείται από τουσ πιο ςφγχρονουσ 

τφπουσ φορτθγϊν πλοίων και ςχεδιάςτθκε αποκλειςτικά για να μεταφζρει 

εμπορευματοκιβϊτια. Τα αμπάρια, όπωσ επίςθσ και το κφριο κατάςτρωμα είναι ειδικά 

διαμορφωμζνα ζτςι ϊςτε τα κιβϊτια να ςτοιβάηονται με αςφάλεια χωρίσ να χρειάηονται 

επιπλζον ςτιριξθ. Κατά ςυνζπεια, με αυτό το είδοσ μεταφοράσ και ςτοίβαξθσ των φορτίων, 

περιορίηουν ςτο ελάχιςτο τθν παραμονι τουσ ςτα λιμάνια χωρίσ να υφίςτανται 

περιςςότερεσ χρεϊςεισ πράγμα το όποιο λειτουργεί κερδοφόρα ςτισ εν λόγω ναυτιλιακζσ 

εταιρείεσ. Τζτοιου είδουσ πλοία μεταφζρουν κυρίωσ βιομθχανικά προϊόντα και όχι 

προϊόντα χφδθν. Μποροφν να χωριςτοφν ςε διάφορεσ κατθγορίεσ ανάλογα με το φορτίο 

τουσ. Κφριεσ κατθγορίεσ των πλοίων μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων είναι οι Feeder, 

Feedermax, Panamax, Νζα Panamax, και Ultra Large. Επί του παρόντοσ, περίπου το 90% των 

φορτθγϊν πλοίων μθ χφδθν φορτίου ςε όλο τον κόςμο μεταφζρονται από πλοία 

μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων. Τα ςφγχρονα πλοία μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων 

ζχουν ςχεδιαςτεί για να ζχουν χωρθτικότθτα φορτίου μζχρι 18.000 κιβϊτια. 

ΤΓΡΑΕΡΙΟΦΟΡΑ (LNG/LPG) 

Τα υγραεριοφόρα είναι πλοία ειδικά καταςκευαςμζνα για να μεταφζρουν 

επικίνδυνα φορτία που απαιτοφν ειδικι διαχείριςθ ςτθν φορτοεκφόρτωςθ όςο και ςτθν 

μεταφορά τουσ. Μεταφζρουν αζριο πετρελαίου όπωσ βουτάνιο, προπάνιο, ονείδθ αμμωνία 

και φυςικό αζριο όπωσ μεκάνιο, αικάνιο, αικυλζνιο κτλ. Χωρίηονται ςε δφο βαςικζσ 

κατθγορίεσ, των πλοίων lpg που μεταφζρουν υγροποιθμζνα αζρια πετρελαίου και ςτα 

πλοία lng που μεταφζρουν υγροποιθμζνα φυςικά αζρια. Οι δεξαμενζσ των υγραεριοφόρων 

είναι ειδικά καταςκευαςμζνεσ για να δζχονται φορτία με μεγάλθ πίεςθ και χαμθλι 

κερμοκραςία γι’ αυτό το λόγο καταςκευάηονται από ειδικά μζταλλα. Η χωρθτικότθτα για τα 

ςυγκεκριμζνα πλοία μετριζται ςε κυβικά μζτρα, οπότε ζνα πλοίο με 90.000 ι 120.000 cbm 

μπορεί να μεταφζρει 50.000.000 ι 70.000.000 κυβικά μζτρα αερίου αντίςτοιχα λόγω 

ςυμπίεςθσ του φορτίου. Τα υγραεριοφόρα αποτελοφν τθν πλζον ελκυςτικι μορφι 

επζνδυςθσ για τουσ εφοπλιςτζσ κακϊσ το υγροποιθμζνο φυςικό αζριο κεωρείται το 

¨χρυςό¨ τθσ κάλαςςασ. 
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Κεφάλαιο 3 

Maritime Satellite communications / Inmarsat 

 

Ο Inmarsat είναι μια βρετανικι δορυφορικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, 

προςφζροντασ παγκόςμιεσ κινθτζσ υπθρεςίεσ. Ραρζχει υπθρεςίεσ τθλεφϊνου και 

δεδομζνων ςε χριςτεσ ςε όλο τον κόςμο, μζςω φορθτϊν ι κινθτϊν τερματικϊν ςτακμϊν 

που επικοινωνοφν με τουσ ςτακμοφσ ζδαφοσ μζςω ζντεκα γεωςτατικϊν τθλεπικοινωνιακϊν 

δορυφόρων. Το δίκτυο του Inmarsat παρζχει υπθρεςίεσ επικοινωνιϊν ςε κυβερνιςεισ, 

οργανιςμοφσ βοικειασ, θλεκτρονικά καταςτιματα και επιχειριςεισ που ζχουν ανάγκθ να 

επικοινωνοφν ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ ι όπου δεν υπάρχει αξιόπιςτθ επίγειου 

δικτφου. Η εταιρεία είναι ειςθγμζνθ ςτο χρθματιςτιριο του Λονδίνου και είναι 

αναπόςπαςτο κομμάτι του δείκτθ FTSE 250 Index από Δεκεμβρίου 2011.  

 

 

3.1 Ιςτορία  

 

Η εταιρεία είχε αρχικά ιδρφκθκε το 1979 ωσ Διεκνζσ Ναυτιλιακόσ Δορυφορικόσ 

Οργανιςμόσ International Maritime Satellite Organization (Inmarsat), μια μθ κερδοςκοπικι 

διεκνισ οργάνωςθ, θ οποία ζχει ςυςτακεί με τθν παρότρυνςθ του Διεκνοφσ Ναυτιλιακοφ 

Οργανιςμοφ  International Maritime Organization (ΙΜΟ), ενόσ οργανιςμοφ των θνωμζνων 

εκνϊν, με ςκοπό τθ δθμιουργία και λειτουργία ενόσ δορυφορικοφ δίκτυο επικοινωνιϊν για 

τθ ναυτιλιακι κοινότθτα. Ο πρϊτοσ Γενικόσ Διευκυντισ ο κοσ Lundberg διορίςτθκε τον 

Ιανουάριο του 1980.  Ρροθγουμζνωσ ιταν διευκυντισ ςτθν ανάπτυξθ κινθτϊν και 

εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν ςτο ςουθδικό οργανιςμό τθλεπικοινωνιϊν (τϊρα Telia), 
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διετζλεςε Γενικόσ Διευκυντισ και διευκφνων ςφμβουλοσ μζχρι το 1995. Αρχικά, το μοντζλο 

ιταν μια διεκνισ κοινοπραξία που προβλζπεται δορυφορικζσ επικοινωνίεσ μεταξφ των 

χωρϊν μελϊν τθσ. Ο Inmarsat ξεκίνθςε εμπόριο κατά το ζτοσ 1982 ενϊ θ πρόκεςθ ιταν να 

δθμιουργθκεί ζνα αυτοχρθματοδοτοφμενο όργανο, το οποίο κα βελτιϊςει τθν αςφάλεια 

τθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα. 

Το όνομα άλλαξε ςε "Διεκνισ Οργάνωςθ Κινθτϊν Δορυφόρων"  International 

Mobile Satellite Organization  IMSO όταν άρχιςε να παρζχει υπθρεςίεσ ςε αεροςκάφθ και 

φορθτοφσ χριςτεσ, αλλά το αρκτικόλεξο "Inmarsat" διατθρικθκε. Πταν θ οργάνωςθ 

μετατράπθκε ςε ιδιωτικι εταιρεία κατά το ζτοσ 1999, οι επιχείριςθ ιταν χωριςμζνθ ςε δφο 

μζρθ: το μεγαλφτερο μζροσ του οργανιςμοφ μετατράπθκε ςε εμπορικι εταιρεία, τθν 

Inmarsat plc, και το υπόλοιπο μζροσ ζγινε ο ρυκμιςτικόσ οργανιςμόσ, IMSO. Ο Inmarsat 

ιταν ο πρϊτοσ διεκνισ δορυφορικόσ οργανιςμόσ που ιδιωτικοποιικθκε. 

Το 2005 οι εταιρίεσ Apax Partners και Permira αγόραςαν τισ μετοχζσ τθσ εταιρείασ. 

Η εταιρεία ειςιχκθκε ςτο Χρθματιςτιριο του Λονδίνου κατά το ζτοσ αυτό. Το Μαρτίου 

2008 γνωςτοποιείται ότι  το 28% τθσ εταιρείασ ανικει ςε ότι ςτο αντιςτακμιςτικό 

κεφάλαιο  Harbinger Capital  των Η.Ρ. Α.  Τον Ιοφλιο του 2009, ο Inmarsat ολοκλιρωςε τθν 

απόκτθςθ του 19 %  των μετοχϊν τθσ  SkyWave Mobile Communications Inc. , παρόχου 

Inmarsat D /IsatM2M δικτφου υπθρεςιϊν, θ οποία με τθ ςειρά τθσ ζχει αγοράςει 

GlobalWave business από τθν TransCore. Στισ 15 Απριλίου 2009, ο Inmarsat ολοκλιρωςε 

τθν απόκτθςθ του παρόχου δορυφορικϊν επικοινωνιϊν Stratos Global Corporation 

(Stratos). 

Ο Inmarsat κζρδιςε το ζτοσ 2010 το βραβείο MacRobert για τθν ευρυηωνικότθτα 

Global Area Network (BGAN) υπθρεςία.  

 

Τον Μάρτιο 2014, θ πτιςθ 370 τθσ Malaysia Airlines εξαφανίςτθκαν με 239 

επιβάτεσ και πλιρωμα κακ 'οδόν από τθν Κουάλα Λουμποφρ προσ Ρεκίνο. Μετά τθν 

ςτροφι μακριά από τθν προγραμματιςμζνθ πορεία του και τθν εξαφάνιςι του από τθν 

κάλυψθ των ραντάρ, το  δορυφορικά τερματικό του αεροςκάφουσ παρζμεινε ςε επαφι με 
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τον επίγειο ςτακμό του Inmarsat ςτο Ρερκ μζςω του δορυφόρου IOR. Το αεροςκάφοσ 

χρθςιμοποιεί υπθρεςία Classic Aero του Inmarsat, θ οποία δεν παρζχει ςαφείσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ κζςθ του αεροςκάφουσ. Η ανάλυςθ αυτϊν των δεδομζνων από 

τον Inmarsat και από άλλουσ ανεξάρτθτουσ φορείσ κακόριςαν ότι το αεροςκάφοσ πζταξε 

ςτον νότιο Ινδικό Ωκεανό και χρθςιμοποιικθκε για να κακοδθγιςει τθν αναηιτθςθ για το 

αεροςκάφοσ.  

3.2 Η εταιρία 

 

Η ζδρα του Inmarsat βρίςκεται ςτθν παρακαμπτιριο Old Road ςτο London Borough 

of Islington.  

Ρζρα από τισ εμπορικζσ υπθρεςίεσ, ο Inmarsat παρζχει υπθρεςίεσ παγκόςμιου 

ναυτιλιακοφ ςυςτιματοσ κινδφνου και αςφαλείασ  Global Maritime Distress and Safety 

Services (GMDSS) ςτα πλοία και αεροςκάφθ, χωρίσ χρζωςθ, ωσ δθμόςια υπθρεςία.  

Οι υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν τισ παραδοςιακζσ φωνθτικζσ κλιςεισ, χαμθλοφ 

επιπζδου δεδομζνων ςυςτιματα εντοπιςμοφ και υψθλισ ταχφτθτασ ςτο Internet και άλλεσ 

υπθρεςίεσ δεδομζνων κακϊσ και εκπομπι ςιματοσ κίνδυνου distress και υπθρεςιϊν 

αςφαλείασ. Η πιο πρόςφατθ από αυτζσ τισ εξαςφαλίηει ςτο GPRS-τφπου υπθρεςιϊν, ζωσ 

και 492 kbit/s μζςω τθσ ευρυηωνικότθτασ Global Area Network (BGAN) με IP δορυφορικό 

μόντεμ ςτο μζγεκοσ ενόσ φορθτοφ υπολογιςτι. Άλλεσ υπθρεςίεσ παρζχουν 

κινθτζσ  Integrated Services Digital Network (ISDN) υπθρεςίεσ που χρθςιμοποιοφνται από τα 

μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ για live reporting για παγκόςμια γεγονότα μζςω 

βιντεοτθλζφωνο.  

Το κόςτοσ κλιςθσ μζςω Inmarsat ζχει τϊρα πζςει ςε ζνα επίπεδο όπου κα είναι 

ςυγκρίςιμα και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ κάτω από το κόςτοσ διεκνισ περιαγωγισ, ι 

τθλεφωνικζσ κλιςεισ ξενοδοχείων. Το τζλοσ χριςθσ φωνθτικι κλιςθ είναι το ίδιο για κάκε 

κζςθ ςτον κόςμο όπου θ υπθρεςία χρθςιμοποιείται. Τα τιμολόγια για κλιςεισ ςε Inmarsat 

κωδικϊν χϊρασ ποικίλλουν, ανάλογα με τθ χϊρα ςτθν οποία βρίςκονται. Ο Inmarsat κυρίωσ 

χρθςιμοποιεί κωδικό χϊρασ 870.  
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Νεότερεσ υπθρεςίεσ του Inmarsat χρθςιμοποιοφν IP τεχνολογία που διακζτει πάντα 

τθν ικανότθτα να τιμολογεί τουσ χριςτεσ για το όγκο των δεδομζνων που ςτζλνουν και 

λαμβάνουν, παρά το χρονικό διάςτθμα που είναι ςυνδεδεμζνοι. Αυτό ιςχφει ειδικά για 

BGAN και MPDS. 

Οι δορυφόροι αναμεταδίδουν τα ςιματα  που λαμβάνουν προσ τουσ ςτακμοφσ 

εδάφουσ. Οι ςτακμοί εδάφουσ καταγράφουν τθ χριςθ δεδομζνων τα οποία και τιμολογοφν 

και λειτουργοφν ωσ πφλεσ προσ το δθμόςιο τθλεφωνικό δίκτυο μεταγωγισ και το Internet. 

 

Ο πρϊτοσ (F1) και ο δεφτεροσ (F2) πιο πρόςφατοι δορυφόροι του Inmarsat, γνωςτοί 

ωσ "Ι4" δορυφόροι, ξεκίνθςαν τον Ιοφνιο και Νοεμβρίου 2005. Ο τρίτοσ και τελευταίοσ 

δορυφόροσ (F3) εκτοξεφτθκε από το Cosmodrome Baikonur ςτο Καηακςτάν ςτισ 18 

Αυγοφςτου 2008. Αυτοί ιταν οι πιο εμπορικοί τθλεπικοινωνιακοί δορυφόροι ποτζ ζχουν 

εκτοξευκεί ωσ ςιμερα. Κάκε δορυφόροσ είναι εξοπλιςμζνοσ με μια δζςμθ κάλυψθσ, 19 

regional spot beams και πάνω από 200 narrow spot beams. Κάκε ζνασ περιλαμβάνει επίςθσ 

και ζναν 9-μζτρων L-Band AstroMesh ανακλαςτιρα. Εκτόσ από τουσ δικοφσ του 

δορυφόρουσ ο Inmarsat ςυνεργάηεται με τθν ACeS για υπθρεςίεσ φωνισ με τερματικά 

χειρόσ. 

Κάλυψη 

Υπάρχουν τρεισ τφποι κάλυψθσ ςε ςχζςθ με κάκε Inmarsat I-4 δορυφόρο: 

Δζςμθ παγκόςμιασ κάλυψθσ (Global beam coverage). Κάκε δορυφόροσ είναι 

εξοπλιςμζνοσ με μία ςυνολικι δζςμθ, που καλφπτει ζωσ και το ζνα τρίτο τθσ επιφάνειασ τθσ 

γθσ, εκτόσ από τουσ πόλουσ. Συνολικά, θ παγκόςμια κάλυψθ τισ δζςμθσ εκτείνεται από 

γεωγραφικά πλάτθ του -82 ζωσ 82 βακμϊν ανεξαρτιτωσ γεωγραφικοφ μικουσ. 

Ρεριφερειακι δζςμθ κάλυψθσ (Regional spot beam coverage). Κάκε περιφερειακι 

δζςμθ καλφπτει ζνα τμιμα τθσ ζκταςθσ που καλφπτεται από τα  Global beams, αλλά 

ςυλλογικά όλα τα Regional spot beams παρζχουν ςχεδόν τα ίδια κάλυψθ με τα Global 

beams. Χριςθ των Regional spot beams επιτρζπουν ςτα τερματικά (που ονομάηονται και 
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κινθτοί επίγειοι ςτακμοί Mobile Earth Stations MES) να λειτουργοφν με ςθμαντικά 

μικρότερεσ κεραίεσ. Τα Regional spot beams κεςπίςτθκαν με τουσ Ι-3 δορυφόρουσ. Κάκε I-3 

δορυφόροσ παρζχει τζςςερισ ζωσ ζξι Regional spot beams ενϊ κάκε I-4 δορυφόροσ παρζχει 

19 Regional spot beams. 

Στενι δζςμθ κάλυψθ (Narrow spot beam coverage). Τα Narrow spot beams 

προςφζρονται από τουσ τρεισ Inmarsat-4 δορυφόρουσ. Τα Narrow spot beams ποικίλουν ςε 

μζγεκοσ και τείνουν να είναι αρκετζσ εκατοντάδεσ χιλιόμετρα ςε μικοσ. Τα Narrow spot 

beams, ενϊ είναι πολφ μικρότερα από ότι τα Global ι Regional spot beams, είναι πολφ 

περιςςότερα και ωσ εκ τοφτου προςφζρουν τθν ίδια παγκόςμια κάλυψθ. Τα Narrow spot 

beams επιτρζπουν ακόμα μικρότερεσ κεραίεσ και πολφ υψθλότερεσ ταχφτθτεσ μετάδοςθσ 

δεδομζνων. Αποτελοφν τθ ραχοκοκαλιά των τερματικϊν χειρόσ του Inmarsat (GSPS) και 

ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν (BGAN). Η κάλυψθ αυτι ειςιχκθ με τουσ I-4 δορυφόρουσ. Κάκε I-4 

δορυφόροσ παρζχει περίπου 200 Narrow spot beams. 

 

3.4 Κωδικοί χωρών 

 

Ο υπεραςτικόσ τθλεφωνικόσ κωδικό χϊρασ για κλιςθ ςε ςφςτθμα Inmarsat είναι:  

870 SNAC (ενιαίο δίκτυο Κωδικόσ πρόςβαςθσ - Single Network Access Code). Ο 

αρικμόσ 870 είναι αυτόματου εντοπιςμοφ, δεν είναι απαραίτθτο να γνωρίηουμε ςε ποιον 

δορυφόρο Inmarsat το τερματικό είναι ςυνδεδεμζνο. Πλεσ οι υπθρεςίεσ του Inmarsat 

χρθςιμοποιοφν SNAC.  

Οι τθλεφωνικοί κωδικοί χωρϊν που καταργθκοφν ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2008 ιταν: 

871 Ρεριοχι Ατλαντικοφ Ωκεανοφ - Ανατολι (AOR-E) 

872 Ρεριοχι Ειρθνικοφ Ωκεανοφ (POR) 

873 Ρεριοχι Ινδικοφ Ωκεανοφ (IOR) 

874 Ρεριοχι Ατλαντικοφ Ωκεανοφ - Δφςθ (AOR -W) 
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Οι άλλεσ τζςςερισ κωδικοί χϊρασ αντιςτοιχοφςαν ςτισ εκτάςεισ που κάλυπτε ο 

δορυφόροσ του Inmarsat (ςυνικωσ ζνα δορυφορικό ανά περιοχι).  Αυτζσ οι περιοχζσ ιταν 

κοινϊσ αποκαλοφμενο " Ocean Region".  Με τθν ζλευςθ του SNAC με 870, θ παλαιότεροι 

κωδικοί χϊρασ δεν ιταν πλζον αναγκαίοι. Αυτοί είχαν επίςθμα καταργθκεί από τισ 31 

Δεκεμβρίου 2008, αλλά μποροφν ακόμα να δρομολογοφνται από οριςμζνων 

περιφερειακοφσ φορείσ. 

 

Σχ. 6 Θζςεισ δορυφόρων Inmarsat-3  

 

3.5 Δίκτυα 
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Ο Inmarsat ανζπτυξε μια ςειρά δικτφων που παρζχουν οριςμζνα ςφνολα 

υπθρεςιϊν (τα περιςςότερα δίκτυα υποςτθρίηουν πολλαπλζσ υπθρεςίεσ), που χωρίηονται 

ςε δφο ομάδεσ. Η μια ομάδα περιλαμβάνει τισ υπάρχουςεσ και εξελιγμζνεσ υπθρεςίεσ ενϊ 

θ άλλθ τισ  προθγμζνεσ υπθρεςίεσ. Οι υπάρχουςεσ και εξελιγμζνεσ οι υπθρεςίεσ 

προςφζρονται μζςω χερςαίων ςτακμϊν που δεν ανικουν οφτε διαχειρίηονται από τον 

Inmarsat, αλλά μζςω των εταιρειϊν που ζχουν εμπορικι ςυμφωνία με τον Inmarsat. Οι 

προθγμζνεσ υπθρεςίεσ παρζχονται μζςω ςυνεργατϊν διανομισ αλλά οι δορυφορικζσ 

ψθφιακζσ πφλεσ λειτουργοφν και βρίςκονται υπό τθν ιδιοκτθςία από τθν Inmarsat. 

 

3.6 Προηγμένεσ υπηρεςίεσ 

 

Η  "BGAN family" είναι ζνα ςφνολο υπθρεςιϊν IP βαςιςμζνο μοιραηόμενου φορζα, 

ωσ εξισ:  

BGAN: Broadband Global Area Network για χριςθ ςτθ ςτεριά. Η  BGAN προςφζρει 

με τουσ νζουσ I-4 δορυφόρουσ ζνα κοινό κανάλι IP υπθρεςιϊν πακετομεταγωγισ (packet-

switched) ζωσ και 492 kbit/s (οι ταχφτθτεσ up-link και down-link μπορεί να διαφζρουν και 

εξαρτϊνται από το δορυφορικό τερματικό μοντζλο) και μια streaming-IP υπθρεςία από 32 

ζωσ X-Stream ρυκμοφ δεδομζνων (υπθρεςίεσ εξαρτϊνται από το δορυφορικό τερματικό 

μοντζλο).  Η X-Stream προςφζρει τθν πιο γριγορθ, on demand ροι δεδομζνων από ζνα 

ελάχιςτο 384 kbit/s ζωσ περίπου 450 kbit/s (υπθρεςία εξαρτϊνται από τθν τοποκεςία του 

χριςτθ και από το δορυφορικό τερματικό μοντζλο).  Τα περιςςότερα τερματικά 

προςφζρουν επίςθσ κφκλωμα μεταγωγισ κινθτϊν υπθρεςιϊν ISDN ςτα 64 kbit/s και ακόμα 

και χαμθλισ ταχφτθτασ υπθρεςιϊν όπωσ 4,8 kbit/s φωνι κλπ.. Η BGAN υπθρεςία είναι 

διακζςιμθ παγκοςμίωσ από όλουσ τουσ τα I-4 δορυφόρουσ. 

FleetBroadband (FB): Μια καλάςςια υπθρεςία  προςφζρει ανάλογεσ υπθρεςίεσ 

χρθςιμοποιϊντασ τθν ίδια υποδομι όπωσ θ BGAN. Μια ςειρά τερματικϊν Fleet Broadband 

ευρυηωνικισ ςφνδεςθσ είναι διακζςιμα, που ζχουν ςχεδιαςτεί για να εγκαταςτακοφν ςε 

πλοία. 
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SwiftBroadband (SB): Μια υπθρεςία αεροναυτικισ, που βαςίηεται ςε BGAN 

τεχνολογία και προςφζρει ανάλογεσ υπθρεςίεσ. Τα SB δορυφορικά τερματικά είναι ειδικά 

ςχεδιαςμζνα για χριςθ ςε εμπορικά, ιδιωτικά και ςτρατιωτικά αεροςκάφθ. 

 

M2M (machine to machine) επικοινωνίεσ 

BGAN M2M: Ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ του Ιανουαρίου 2012, προςφζρει μια παγκόςμια, 

IP based χαμθλοφ ρυκμοφ δεδομζνων υπθρεςία, για χριςτεσ που χρειάηονται υψθλά 

επίπεδα διακεςιμότθτασ δεδομζνων και απόδοςθσ ςε μόνιμα μθ επανδρωμζνα 

περιβάλλοντα. Ιδανικι για υψθλισ ςυχνότθτασ, πολφ μικρόσ χρόνοσ αναμονισ υποβολι 

ςτοιχείων. Η BGAN M2M αποδεικνφεται  εξαιρετικά ελκυςτικι για παρακολοφκθςθ παγίων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων, όπωσ αγωγοί και ςτάκμεσ πετρελαίου, ι ςτοιχεία κατανάλωςθ 

θλεκτρικισ ενζργειασ εντόσ ενόσ βοθκθτικοφ προγράμματοσ. 

IsatM2M: Είναι μια παγκόςμιασ κάλυψθσ, ςφντομθ ακολουκία δεδομζνων, 

αποκικευςθ και προϊκθςθ υπθρεςία που παραδϊςει μθνφματα των 10,5 ι 25,5 byte από 

τθν κατεφκυνςθ αποςτολισ, προσ 100 bytes ςτθν κατεφκυνςθ λιψθσ. Η υπθρεςία 

παραδίδεται ςτθν αγορά μζςω των δφο εταίρων - SkyWave Mobile 

Communications και Honeywell Global Tracking. Κάκε μια από αυτζσ ζχει τισ δικζσ τουσ 

λφςεισ για τθν ενςωμάτωςθ των υπθρεςιϊν ςτισ υποδομζσ των πελατϊν. 

IsatData Pro: Είναι μια παγκόςμια υπθρεςία δορυφορικϊν δεδομζνων και ζχει 

ςχεδιαςτεί για αμφίδρομθ επικοινωνία κειμζνου και δεδομζνων με απομακρυςμζνα 

ςτοιχεία και ζχει τθν ικανότθτα να ανταλλάςςουν μεγάλεσ ποςότθτεσ δεδομζνων γριγορα 

(προσ τθ ςυςκευι: 10kBytes / Από τθ ςυςκευι: 6.4kBytes με τυπικό χρόνο παράδοςθσ ςε 15 

δευτ.) Αυτι θ υπθρεςία χρθςιμοποιείται ςε κρίςιμεσ εφαρμογζσ και χρθςιμοποιείται από τθ 

διαχείριςθ φορτθγϊν, αλιευτικϊν ςκαφϊν και βαρφ εξοπλιςμό φυςικοφ αερίου και 

πετρελαίου, ζωσ αποςτολι μθνυμάτων από απομακρυςμζνουσ εργαηόμενουσ και 

εφαρμογζσ αςφαλείασ. Ραρζχεται από SkyWave Mobile Communications Inc. 
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3.7 Παγκόςμιεσ υπηρεςίεσ τηλεφωνίασ 

 

IsatPhone Pro: Το IsatPhone Pro είναι ζνα ςτιβαρό δορυφορικοφ τθλζφωνο 

ςχεδιαςμζνο και καταςκευαςμζνο από τον ίδιο τον Inmarsat, προςφζροντασ κακαρι 

φωνθτικι τθλεφωνία. Επίςθσ, διακζτει μια ποικιλία των δυνατοτιτων δεδομζνων, 

ςυμπεριλαμβανομζνου SMS, ςφντομο μινυμα email και αποςτολι GPS, κακϊσ και 

υποςτθρίηει υπθρεςία δεδομζνων ζωσ 20kbit/s. 

IsatPhone Link: Το IsatPhone Link είναι μια υπθρεςία τθλεφϊνου, χαμθλοφ κόςτουσ 

και παγκόςμιασ δορυφορικισ κάλυψθσ. Ραρζχει τθν απαραίτθτθ ςφνδεςθ φωνισ για όςουσ 

εργάηονται ι ηουν ςε περιοχζσ χωρίσ κάλυψθ GSM και περιλαμβάνει με μια ποικιλία των 

δυνατοτιτων ςε ανταλλαγι δεδομζνων. 

FleetPhone: Το FleetPhone του Inmarsat είναι υπθρεςία ςτακεροφ τθλεφϊνου 

ιδανικό για χριςθ ςε μικρά πλοία όπου θ φωνθτικι επικοινωνία είναι κφρια απαίτθςθ ι ςε 

πλοία όπου πρόςκετεσ τθλεφωνικζσ γραμμζσ είναι αναγκαίεσ. Ραρζχει χαμθλοφ κόςτουσ 

παγκόςμια δορυφορικι τθλεφωνικι υπθρεςία για όςουσ εργάηονται ι πλζουν εκτόσ του 

κυψελοειδοφσ κάλυψθσ. 

 

3.8 Τπάρχουςεσ υπηρεςίεσ, βαςιζόμενεσ ςε παλιότερεσ τεχνολογίεσ:  

 

Αεροναυτικισ (Κλαςικό Aero): παρζχει υπθρεςίεσ φωνισ/fax/δεδομζνων για 

αεροςκάφθ. Υπάρχουν τρία επίπεδα τερματικϊν,το Aero-L (κεραία Χαμθλισ απολαβισ) 

κυρίωσ για μεταγωγι πακζτων δεδομζνων, ςυμπεριλαμβάνει και τα ςυςτιματα ACARS και 

ADS, Aero-H (κεραία υψθλισ απολαβισ) για μεςαία ποιότθτα φωνισ και fax/δεδομζνων 

ζωσ και 9.600 bit/s, και το Aero-I (κεραία ενδιάμεςθσ απολαβισ) για χαμθλι ποιότθτα 

φωνισ και fax/δεδομζνων ζωσ και 2.400 bit/s. Επίςθσ υπάρχουν εκδόςεισ για αεροςκάφθ 

των Inmarsat-C και mini-M/M4. Η ζκδοςθ για αεροςκάφοσ τθσ GAN ονομάηεται Swift64 

(παρακάτω). 
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Inmarsat-A.  Το πρϊτο πρότυπο ςφςτθμα επικοινωνίασ Inmarsat, είχε τεκεί ςε 

λειτουργία το 1982. Ραρζχει αμφίδρομθ επικοινωνία μζςω τθλεφϊνου, τζλεξ, φαξ, e-mail, 

μετάδοςθ δεδομζνων (ςε ποςοςτό ζωσ και 64 kbit/s) με ανάλογθ μετάδοςθ. Τα 

δορυφορικά τερματικά ενόσ τυπικοφ Inmarsat-A ζχουν μικρό μζγεκοσ και χρθςιμοποιοφνται 

κυρίωσ ςε πλοία και ςτθν ξθρά. Από 31.12.2007 θ λειτουργία του πρότυπου Inmarsat-A 

διακοπεί. 

Inmarsat-Β. Το Inmarsat-Β είναι το ψθφιακό πρότυπο ςτο ςφςτθμα επικοινωνίασ 

του Inmarsat. Τζκθκε ςε λειτουργία το 1993. Αναπτφχκθκε ςτθν εκπόνθςθ του προτφπου 

Inmarsat-A όςον αφορά τθν πιο ορκολογικι χριςθ των διακζςιμων ςυχνοτιτων. Ραρζχει 

όλο το φάςμα των υπθρεςιϊν του Inmarsat-A με χαμθλότερο κόςτοσ. Τα δορυφορικά 

τερματικά Inmarsat-Β χρθςιμοποιοφνται επί το πλείςτον ςε πλοία και επίγειεσ 

εγκαταςτάςεισ. Το Inmarsat-Β παρζχει φωνθτικζσ υπθρεςίεσ, υπθρεςίεσ τθλετφπου, 

μεςαίασ ταχφτθτασ fax/υπθρεςίεσ δεδομζνων ςε 9,6 kbit/s και υπθρεςίεσ δεδομζνων 

μεγάλθσ ταχφτθτασ ςτα 56, 64 ι 128 kbit/s. Η λειτουργία του κα διακοπεί τον Δεκζμβριο 

του 2016. 

 

Inmarsat- C. Το Inmarsat-C είναι ζνα πρότυπο Inmarsat και τζκθκε ςε λειτουργία το 

1991. Ραρζχει χαμθλισ ταχφτθτασ ανταλλαγισ δεδομζνων μεταξφ των τερματικϊν και 

τελικϊν χρθςτϊν. Το Inmarsat-C παρζχει τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ:  

ανταλλαγι μθνυμάτων (πλοίου-πλοίου) 

αποςτολι μθνυμάτων e-mail (πλοίου-ξθράσ, ξθράσ-πλοίου)  

αποςτολι μθνυμάτων με PSDN γραμματοκιβϊτιο  

αποςτολι μθνυμάτων φαξ (πλοίου-ξθράσ)  

αποςτολι ενιςχυμζνθ κλιςθ ομάδασ (Enhanced Group Call) ςτα τερματικά 

Inmarsat-C (EGC)  

αποςτολι/λιψθ τζλεξ  
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αποςτολι γεωγραφικϊν ςυντεταγμζνων, ταχφτθτα (poling) 

αποςτολι και λιψθ ςθμάτων κινδφνου ραδιοτθλεγραφικϊσ. 

Το Inmarsat-C είναι εγκεκριμζνο για χριςθ ςυςτιματοσ GMDSS (παγκόςμιο 

ναυτιλιακό ςφςτθμα κινδφνου και αςφαλείασ Global Maritime Distress and Safety System). 

Τα τερματικά είναι μικρά ςε μζγεκοσ, είναι εξοπλιςμζνα με omni-directional κεραίεσ και 

ενςωματωμζνο GPS δζκτθ, οριςμζνα μοντζλα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με δζκτεσ 

πλοιγθςθσ GLONASS και GPS. Το  Inmarsat-C δεν παρζχει τθλεφωνικι επικοινωνία, θ 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςτθρίηεται ςτθ ςυςςϊρευςθ, αποκικευςθ και περαιτζρω 

διαβίβαςθ πλθροφοριϊν (Store-аnd-foreward).  Ο ρυκμοσ μετάδοςθσ πλθροφορίων είναι 

600 bit/s. Το Inmarsat-C κακιςτά δυνατι τθν αποςτολι κζςθσ ςε ςυςτιματα ελζγχου για 

κινθτά οχιματα: αυτοκίνθτα, πλοία και αεροςκάφθ, όπου εκπζμπουν και λαμβάνουν 

ελάχιςτο όγκο πλθροφοριϊν. 

 

Inmarsat-M: Ραρζχει υπθρεςίεσ φωνισ ςε 4,8 kbit/s και μεςαία ταχφτθτα 

fax/υπθρεςίεσ δεδομζνων ςε 2,4 kbit/s. Άνοιξε το δρόμο προσ Inmarsat-Mini -M. 

Inmarsat-Mini-M. Το Inmarsat Mini-M κα τεκεί ςε λειτουργία το 1992. Ραρζχει 

παγκόςμια επικοινωνία  τθλεφϊνου, τζλεφαξ, μετάδοςθ δεδομζνων με ςυγκριτικά ανζξοδθ 

και ςτιβαρά τερματικά. Το Inmarsat Mini-M χρθςιμοποιεί ψθφιακζσ μεκόδουσ μετάδοςθσ 

πλθροφοριϊν ςτθν ταχφτθτα των 4,8 kbit/s για fax και μετάδοςθ δεδομζνων. Οι 

ςυνδρομθτισ τερματικϊν Inmarsat Mini-M χρθςιμοποιοφν δορυφορικισ επικοινωνίασ ςε 

κινθτά οχιματα κακϊσ και ςε πλοία, αυτοκίνθτα. Υπάρχει επίςθσ εκδοςι  φορθτισ 

ςυςκευισ μικροφ μεγζκουσ.  

Inmarsat-М4 GAN. Το Inmarsat М4  GAN είχε τεκεί ςε λειτουργία το 1999, παρζχει 

υπθρεςία Global Area Network (GAN) ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ φωνθτικισ επικοινωνίασ 

(4,8 kbit/s), φαξ (group 3 και 4), υψθλι ταχφτθτα μετάδοςθσ δεδομζνων (ζωσ 64 kbit/s), 

ISDN, MPDS, πρόςβαςθ ςτο Internet/Intranet, e-mail, βίντεο-κλιςεισ. Ραρζχει ςτουσ 

ςυνδρομθτζσ τερματικϊν Inmarsat-M4 πρόςβαςθ ςε δίκτυα με μεταγωγι κυκλϊματοσ 

circuit-switched, κακϊσ και ςε δίκτυα με μεταγωγι πακζτων packet-switched. Η διαφορά 
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είναι ότι ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ, θ υπθρεςία αυτι είναι χρεϊςιμθ ανάλογα με τον χρόνο 

ςφνδεςθσ χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ ποςότθτα των πλθροφοριϊν που διαβιβάηονται, 

κατά το δεφτερο θ χρζωςθ ιςοδυναμεί με τον όγκο τθσ διαβίβαςθσ και παραλαβισ 

δεδομζνων ενϊ ο χρόνοσ ςφνδεςθσ δε λαμβάνεται υπόψιν. Τα τερματικά Inmarsat-М4 

ζχουν ςυγκριτικά μικρό μζγεκοσ (ςυμβατό με ζναν φορθτό υπολογιςτι), και 

χρθςιμοποιοφνται ςε ακίνθτεσ επίγειεσ εγκαταςτάςεισ και ωσ φορθτά δορυφορικά 

τερματικά. 

GAN (Global Area Network): Ραρζχει μια χαμθλισ ταχφτθτα υπθρεςίεσ όπωσ θ 

φωνι ςτα 4,8 kbit/s, φαξ & δεδομζνα ςτα 2,4 kbit/s, αλλά και ISDN υπθρεςίεσ 64 kbit/s 

(που ονομάηεται "Mobile ISDN") και κοινόχρθςτο κανάλι IP υπθρεςίασ δεδομζνων με 

μεταγωγι πακζτων 64 kbit/s (που ονομάηεται Mobile Packet Data Service MPDS).  To GAN 

είναι επίςθσ γνωςτό ωσ "Μ4 ". 

Inmarsat Fleet: Ραρζχει ςε πλοία υπθρεςίεσ ανάλογεσ με το τυπικό Inmarsat M4. Τα 

Fleet τερματικά μπορεί να διαιρεκεί ςε 3 τφπουσ: Fleet 77, Fleet 55 και Fleet 33. (οι αρικμοί 

77, 55 και 33 προζρχονται από τθν διάμετρο τθσ κεραίασ ςε εκατοςτά) Κάκε είδοσ 

τερματικοφ παρζχει ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ. 

Τα τερματικά Fleet 77 λειτουργοφν ςτθν παγκόςμια δζςμθ και παρζχουν χαμθλισ 

ταχφτθτασ τθλεφωνικι επικοινωνία (ςυνολικά 4,8 kbit/s), fax (2,4 ι 9,6 kbit/s), ISDN δίκτυα 

(56/64/128 kbit/s, ιχου 3,1 KHz, ομιλίασ 64 kbit/s), και Multiservice Packet Data Service 

(MPDS) ζωσ 64 kbit/s.  

Τα τερματικά Fleet 55 μποροφν να προςφζρουν φωνι ςε παγκόςμια κάλυψθ ενϊ οι 

υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ (ίδιεσ με το Fleet 77 )είναι διακζςιμεσ ςε  περιφερειακι κάλυψθ.  

Τα τερματικά Fleet 33 παρζχουν μετάδοςθ φωνισ ςε παγκόςμια κάλυψθ. κακϊσ 

και μετάδοςθ δεδομζνων και fax με ρυκμό 9,6 kbit/s και MPDS ςε περιφερειακι κάλυψθ. 

 

Swift 64: Ραρόμοιο με το GAN, παρζχει υπθρεςίεσ φωνισ, χαμθλό ποςοςτό 

μετάδοςθσ φαξ/δεδομζνων, 64kbit/s ISDN, και MPDS υπθρεςίεσ, για τα ιδιωτικά, 
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επαγγελματικά και εμπορικά αεροςκάφθ. Τα Swift 64 ςυχνά πωλοφνται ςε multi-channel 

ζκδοςθ, για να υποςτθρίηουν πολλαπλάςια 64kbit/s. 

 

3.9 Global Xpress  

 

Τον Αφγουςτο του 2010 ο Inmarsat ανζκεςε ςτθ Boeing ζνα ςυμβόλαιο για τθν 

καταςκευι τριϊν Inmarsat-5 δορυφόρων, ωσ μζροσ μιασ επζνδυςθσ US$1,2 δις. 

παγκοςμίου αςφρματου ευρυηωνικοφ δικτφου που ονομάηεται Inmarsat Global Xpress. Οι 

τρεισ Inmarsat-5 (I-5) δορυφόροι κα βαςίηονται ςτθν Boeing 702HP πλατφόρμα. Ζωσ 

ςιμερα μόνο οι δυο δορυφόροι ζχουν τεκεί ςε τροχιά. Ο τρίτοσ δορυφόροσ αναμενόταν να 

εκτοξευκεί τον Ιοφνιο του 2015 αλλά ζνα μθνά πριν αναβλικθκε επ’ αόριςτον. Ο λόγοσ 

ιταν ότι ο δορυφόροσ χρθςιμοποιεί ςφςτθμα εκτόξευςθσ Proton ο οποίοσ παρουςίαςε 

πρόβλθμα ςε προθγοφμενθ εκτόξευςθ. Οι δορυφόροι κα λειτουργοφν ςε Ka-band ςτο 

εφροσ των 20-30 GHz. Κάκε Inmarsat-5 κα μεταφζρει ωφζλιμο φορτίο των 89 μικρϊν Ka-

band beams που ςε ςυνδυαςμό κα προςφζρουν παγκόςμιασ Ka-band κάλυψθ. Επιπλζον, 

κάκε δορυφόροσ κα φζρει ζξι πλιρωσ διευκυντιρια beams που μπορεί να κινθκοφν ςε 

περιοχζσ όπου απαιτείται. Σφμφωνα με τον Inmarsat, το Global Xpress κα παρζχει 

ταχφτθτεσ λιψθσ μεγαλφτερεσ των 60Mbit/s ςε 60 cm πιάτο. 

Τον Φεβρουάριο του 2011 ο Inmarsat ανακοίνωςε ότι ανάκεςε ςτθν iDirect τθ 

ςφμβαςθ για τθν παροχι τόςο του επίγειου τμιματοσ κακϊσ και του "core module". Η 

iDirect είχε ιδθ κακιερωκεί ωσ θγζτθσ για το καλάςςιο τομζα VSAT και θ ανάκεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ αυτισ επιβεβαίωςαν τθν κυριαρχία τθσ ςε αυτιν τθν αγορά.  
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Σχ.7 Κάλυψθ GlobalXpress 

 

Σχ.8 Κάλυψθ τρίτθσ γενιάσ δορυφόρων Inmarsat  
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Σχ.9 Κάλυψθ τζταρτθσ γενιάσ δορυφόρων Inmarsat  

 

Σχ.10 Κάλυψθ Inmarsat Xpress Link 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Το σήμερα 

4.1 Διαθέςιμα μέςα επικοινωνίασ 

 

Η πλειοψθφία των εμπορικϊν πλοίων παγκοςμίωσ είναι πλζον εξοπλιςμζνα με 

ευρυηωνικά δορυφορικά τερματικά όπωσ Fleet Broadband θ και με παρουςία VSAT. Με τθν 

ζλευςθ των ευρυηωνικϊν τερματικϊν, οι περιςςότερεσ λειτουργίεσ των πλοίων ζχουν πλζον 

αλλάξει. Τα βαςικότερα πλεονεκτιματα που ζχει επιφζρει θ τεχνολογία αυτι είναι τα εξισ: 

Βελτίωςη απόδοςησ πλοίου:  

Με FleetBroadband και XpressLink, οι πλοίαρχοι και οι επιβλζποντεσ παραμείνουν 

ςε ςυνεχι επαφι με τα κεντρικά γραφεία, τουσ πελάτεσ και τισ λιμενικζσ αρχζσ ανεξάρτθτα 

από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Μποροφν να μεταδϊςουν εκτιμϊμενο χρόνο άφιξθσ και 

αναχϊρθςθσ ζτςι ϊςτε οι εμπλεκόμενοι φορείσ μποροφν να ενθμερϊνονται για τα 

δρομολόγια, για προμικειεσ που βρίςκονται κακ' οδόν. 

Ζγγραφα του πληρϊματοσ: 

Επίςθμα ζγγραφα  που αφοροφν τα τελωνεία, τισ μεταναςτευτικζσ και άλλεσ 

λιμενικζσ και ρυκμιςτικζσ αρχζσ, μπορεί να εκπονθκοφν πριν τθσ άφιξθσ, με γριγορθ και 

αξιόπιςτθ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Οι πλοίαρχοι μπορεί επίςθσ να ςυνδεκοφν με 

αςφάλεια ςτο Intranet τθσ εταιρείασ ι λαμβάνουν μζροσ ςε βιντεοςυνδιαςκζψεισ. 

Απομακρυςμζνη βοήθεια: 

Στθ ξθρά, οι εταιρείεσ διαχείριςθσ πλοίων μπορεί να παρακολουκιςει τα 

περιουςιακά ςτοιχεία τουσ και τα μθχανικά μζρθ τουσ από απόςταςθ, ειδοποιϊντασ τουσ 

εμπειρογνϊμονεσ ςτθν ξθρά για οποιαδιποτε προβλιματα προκφπτουν για να να 

αποτρζψουν καταςτάςεισ όπου ελαττωματικά ανταλλακτικά μποροφν να προκαλζςουν 

κακυςτεριςεισ ι ςπατάλθ χρθμάτων. Οι μθχανικζσ βλάβεσ μποροφν να αντιμετωπιςτοφν 

πιο γριγορα. Οι πλθροφορίεσ,οι φωτογραφίεσ θ βίντεο μποροφν να αποςταλοφν ςτουσ 
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μθχανικοφσ ςτθν ξθρά μζςω τθλεφϊνου, email ι realime video. Ζτςι μπορεί να διαγνϊςουν 

το πρόβλθμα από απόςταςθ και να ςυμβουλζψουν ςχετικά με το είδοσ τθ επιςκευισ 

χρειάηεται να γίνει ςτο επόμενο λιμάνι αποτρζποντασ τισ . 

Εξοικονόμηςη κόςτουσ καφςιμων:  

Η πρόςβαςθ ςε δελτία καιροφ πραγματικοφ χρόνου και online χαρτϊν ECDIS 

επιτρζπει ςτουσ πλοιάρχουσ να αποφευχκοφν δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ που ενδζχεται 

να προςκζςουν κακυςτεριςεισ. Επιπλζον, προτείνεται αυτόματα θ πιο ςυμφζρουςα 

πορεία. Επίςθσ, μποροφν να ενθμερωκοφν εκ των προτζρων για χρονοδιαγράμματα και 

προειδοποιιςεισ ςχετικά με οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ ςτο λιμάνι, το οποίο τουσ επιτρζπει 

να επιβραδφνουν για εξοικονόμθςθ καυςίμου. 

Ρλοία με δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτο Internet είναι πλζον κοινά ςτο ςθμερινό κόςμο 

τθσ ναυτιλίασ. Η ςυνεχϊσ αναπτυςςόμενθ τεχνολογία ζχει κάνει τθ ςφνδεςθ πλοίου ςτο 

διαδίκτυο μια προςιτι επιλογι για πολλζσ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ. Το ςχιμα 11  είναι ζνα 

χρονοδιάγραμμα για το πϊσ τα Inmarsat ςυςτιματα ζχουν εξελιχκεί με τθν πάροδο των 

χρόνων. Ο αρικμόσ των πλοιοκτθτϊν που γριγορα ςυνειδθτοποιοφν τθ ςθμαςία τθσ 

παροχισ πρόςβαςθσ ςτο internet για τα πλθρϊματα τουσ ςυνεχϊσ αυξάνει. Ραρζχοντασ 

internet ςτο πλοίο κεωρείται ωσ ζνα βαςικό ςτοιχείο ςτθν προςζλκυςθ νεοειςερχομζνων 

και τθ διατιρθςθ του υπάρχοντοσ προςωπικοφ. Η ςφγχρονθ γενιά των ναυτικϊν ζχει 

ςυνθκίςει ςε ζναν κόςμο που είναι πάντα ςυνδεδεμζνοι, όπου οι ιςτοςελίδεσ του 

διαδικτφου και τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ αποτελοφν ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ κακθμερινισ 

ηωισ. Η προοπτικι του να είναι ςε κζςθ να επικοινωνοφν άμεςα με τον ζξω κόςμο, ζχει 

γίνει ιδιαίτερα ελκυςτικι για τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ςθμερινϊν ναυτικϊν. 

Εάν διαχειριςτεί ςωςτά, το internet ςτο πλοίο μπορεί να ζχει πολλά οφζλθ, τόςο 

από εμπορικισ ςκοπιάσ αλλά και από καλισ διαβίωςθσ πλιρωμα.  
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Σχ. 11 Η εξζλιξθ του Inmarsat 

 

 

4.2  Άλλα παλαιότερα διαθέςιμα μέςα επικοινωνίασ 

 

Εκτόσ του internet, υπάρχουν και παλαιότερα διακζςιμα μζςα επικοινωνίασ ςτθ 

διάκεςθ του προςωπικοφ του πλοίου για επικοινωνία με τθν οικογζνεια και τουσ φίλουσ 

τουσ: 

Δορυφορικά ςυςτιματα φωνισ (Inm-Β / C, Mini-M, Fleet (33, 55, 77), 

FleetBroadband (150, 250, 500, κλπ.) 

Εναλλακτικά ςυςτιματα δορυφορικισ φωνισ 
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Ρρόςβαςθ ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο (Ο πλοίαρχοσ πρζπει να προβεί ςε 

ςφνδεςθ για ανταλλαγι email για να ςτζλνει / λαμβάνει τα emails του πλθρϊματοσ. Θα 

πρζπει να ςθμειωκεί ότι με αυτό το ςφςτθμα, το πλοίο δεν είναι ςυνεχϊσ on-line. Η 

ανταλλαγζσ email διεξάγονται ςυνικωσ μερικζσ φορζσ κάκε μζρα.  

Ρροςωπικά κινθτά τθλζφωνα.  

Τθλζφωνα που διακζτουν ςτο πλοίο πωλθτζσ ςτα λιμάνια (θ κάκε κλιςθ χρεϊνεται 

ανάλογα με τον προοριςμό και τθν διάρκειά τθσ).  

Τθλζφωνα ςτθ ςτεριά ςε Κζντρα Ναυτικϊν, δθμόςια τθλεφωνικά kiosks θ 

τθλεφωνικοί κάλαμοι ςτθν προβλιτα.  

GSM κινθτό τθλζφωνο καλϊντασ ςτο πλοίο over Satellite.  

 

Σχ. 12 Ζκταςθ δικτφου πλοίου 
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Τα παραπάνω ςυςτιματα ακολουκοφνται από τουσ παρακάτω περιοριςμοφσ: 

Τθλεφωνικά ςυςτιματα Εναλλακτικζσ δορυφορικά.  

Η ανεπαρκισ λιψθ ςιματοσ ςε οριςμζνα μζρθ του κόςμου.  

Η πικανότθτα για πτϊςθ τθσ ςτάκμθσ του ςιματοσ κατά τθ χριςθ, με αποτζλεςμα 

τθν κλιςθ να τερματιςτεί.  

Ρεριοριςμζνθ διακεςιμότθτα των ςυςκευϊν επί του πλοίου (ςυχνά μόνο μια 

φορθτι ςυςκευι διατίκεται για τθν ιδιωτικι κλιςθ του πλθρϊματοσ). 

 

Ρρόςβαςθ Email.  

Σε όλεσ ςχεδόν τισ περιπτϊςεισ, τα μθνφματα περιορίηονται ςε μορφι κειμζνου 

μόνο, χωρίσ επιτρζπεται ςυνθμμζνα.  

Επιβάλλεται περιοριςμόσ ςτο μζγεκοσ του μθνφματοσ, παράδειγμα 10 Kb.  

Η επικοινωνία δεν είναι άμεςθ, κακότι ο πλοίαρχοσ κα πρζπει να εκτελζςει μια μθ 

αυτόματθ ςφνδεςθ για τθν ανταλλαγι των μθνυμάτων.  

 

Ρροςωπικά κινθτά τθλζφωνα.   

Ρολφ υψθλά τζλθ περιαγωγισ και χρεϊςεισ (θ επιλογι αυτι μπορεί να υπάρχει για 

το πλιρωμα να αγοράςει μια τοπικι κάρτα SIM, εάν το πλοίο βρίςκεται ςε κατάλλθλο 

λιμάνι ι παράκτιο αγκυροβόλιο).  

Υφίςταται περιοριςμόσ χριςθσ όταν πλοίο βρίςκεται ςε λιμζνα ι παράκτια φδατα.  

Απαιτείται τθλζφωνα πολλαπλϊν ηωνϊν GSM, λόγω των διαφορετικϊν ςυχνοτιτων 

παγκοςμίωσ.  
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Τθλζφωνα που διακζτουν ςτο πλοίο πωλθτζσ ςτα λιμάνια.  

Από τθν ειςαγωγι του Κϊδικα ISPS (περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ ςτο πλοίο και τθν 

εξακρίβωςθ ςτοιχείων των επιςκεπτϊν), θ διευκζτθςθ αυτι ζχει γίνει λιγότερο ςυχνι. 

Τθλζφωνα ςτθ ςτεριά ςε Κζντρα Ναυτικϊν, δθμόςια τθλεφωνικά kiosks θ 

τθλεφωνικοί κάλαμοι ςτθν προβλιτα.  

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι υπιρξε ςθμαντικι αναςτολι λειτουργίασ των  Κζντρων 

Ναυτικϊν ςε ςε όλο τον κόςμο τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντεσ που 

προκάλεςαν αυτό, ςυμπεριλαμβανομζνθσ του όλο και μικρότερου χρόνου 

φορτοεκφόρτωςθσ ςτο λιμάνι. Σαν αποτζλεςμα αυτοφ τα πλθρϊματα να μθν ζχουν πλζον 

το χρόνο να επιςκζπτονται ςτεριά.  

Υπάρχουν ςυνικωσ μόνο λίγα τθλζφωνα που παρζχονται ςτο Κζντρων Ναυτικϊν. 

Αυτό μπορεί ςυχνά να οδθγιςει ςε ναυτικοφσ που ςτζκεται ςε μεγάλεσ ουρζσ, 

ςπαταλϊντασ τον περιοριςμζνο και πολφτιμο χρόνο παραμονισ ςτθ ςτεριά.  

Ζλλειψθ τθσ ταξιδιωτικοφσ.  

Υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα να υπάρχει μια μεγάλθ διαφορά ϊρασ μεταξφ τθσ 

χωράσ του ναυτικοφ και του προςϊπου που επικυμεί να καλζςει.  

Τα δθμόςια τθλζφωνα είναι ςυνικωσ εκτόσ λειτουργίασ και βρίςκονται ςε ζνα 

βρϊμικθ κατάςταςθ.  

 

Internet ςτθν ξθρά ςε Κζντρα Ναυτικϊν. / Κντερνετ Καφζ.  

Χρεϊςεισ ανά ϊρα χριςθσ.  

Ρεριοριςμζνοσ αρικμόσ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν που είναι ςυχνά 

υπερπλιρεισ.  

Οι ανθςυχίεσ ςχετικά με τθν ζλλειψθ τθσ ταξιδιωτικοφσ.  

Είναι ςυχνά εκτόσ λειτουργίασ.  
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Wi-Fi ςτο λιμάνι.  

Δεν είναι ευρζωσ διακζςιμο. 

Μπορεί να αποδειχκεί πολφ δαπανθρό για να το χρθςιμοποιιςουν οριςμζνα μζλθ 

του πλθρϊματοσ.  

Η χριςθ πιςτωτικισ κάρτασ μπορεί μερικζσ φορζσ να απαιτείται για τθν πρόςβαςθ 

ςτθν υπθρεςία. 

 

4.3 Πλεονεκτήματα για το πλήρωμα του έχει Internet ςτο πλοίο.  

 

Η επικοινωνία με τθν οικογζνεια και τουσ φίλουσ ςασ γίνεται ευκολότερθ και 

λιγότερο δαπανθρι, με εφαρμογζσ όπωσ IM Chat, και άλλεσ ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ.  

Χριςιμο για μελζτθ/επιμόρφωςθ.  

Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν παροχι εργαλείων e-learning που αυξάνουν τισ 

ικανότθτεσ των πλθρωμάτων.  

Ηλεκτρονικζσ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ (ιδιαίτερα ςθμαντικό για ζναν ναυτικό που 

φροντίηει τισ δικζσ του οικονομικζσ υποκζςεισ).  

Κακίςταται ολοζνα και πιο ςθμαντικόσ παράγοντασ, όταν το πλιρωμα εξετάηει το 

ενδεχόμενο να ενταχκεί ςε ζνα εταιρεία.  

Είναι ζνα καλό μζτρο για να διατθριςει τουσ υφιςτάμενουσ εργαηόμενουσ. 

Ζχει αναγνωριςτεί ότι, όταν τα μζλθ του πλθρϊματοσ είναι ευχαριςτθμζνα και το 

θκικό είναι υψθλό, λειτουργοφν πιο αποτελεςματικά και αποδοτικά.  

Ρροςφζρει real-time ενθμζρωςθ ςε παγκόςμια κλίμακα.  
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Το πλιρωμα εξοικειϊνεται με τθν πλθροφορικι μζςω τθσ χριςθσ, ωσ εκ τοφτου 

παρουςιάηει καλφτερθ αλλθλεπίδραςθ με άλλα αυτοματοποιθμζνα ςυςτιματα πάνω ςτο 

πλοίο. 

4.4 Μειονεκτήματα ανεξέλεγκτησ πρόςβαςησ ςτο διαδίκτυο 

 

Μειωμζνθ παραγωγι ζργου από τουσ αξιωματικϊν (εκτόσ των κακθκόντων 

υπθρεςίασ).   

Εάν θ αςφρματθ πρόςβαςθ είναι ενεργοποιθμζνθ, τότε με τθν ςθμερινι 

τεχνολογία, το πλιρωμα μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, ακόμθ και εν ϊρα 

υπθρεςίασ, πχ. από τθ Γζφυρα, το δωμάτιο ελζγχου μθχανισ (Engine Control Room) ι 

δωμάτιο ζλεγχου φορτοεκφόρτωςθσ (Cargo Control Room).  

Αφξθςθ των επιπζδων κόπωςθσ (παρατεταμζνθ χριςθ του διαδικτφου με 

αποτζλεςμα μικρότερο διάςτθμα ανάπαυςθσ).  

Οι διαμάχεσ που προκφπτουν μεταξφ του πλθρϊματοσ, όςον αφορά τον διακζςιμο 

αρικμό των υπολογιςτϊν με δυνατότθτα Internet.  

Απόςπαςθ τθσ προςοχισ από τθν εργαςία και επικυμία να κζλουν ςυνεχϊσ να 

χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο.  

Οι φωτογραφίεσ μιασ δραςτθριότθτασ/ λειτουργίασ από το προςωπικό του πλοίου 

μποροφν να φορτωκοφν ςε χϊρουσ δθμόςιασ δικτφωςθσ (Twitter / Facebook). Ωςτόςο, 

τζτοιεσ εικόνεσ μπορεί να παρερμθνευτοφν από άτομα που δεν διακζτουν επαρκζσ επίπεδο 

γνϊςεων για να κατανοιςουν τι δείχνουν ςτθν πραγματικότθτα οι φωτογραφίεσ. Αυτό κα 

μποροφςε να οδθγιςει ςε ζνα περιττό και αρνθτικό περιβάλλον δθμοςίων ςχζςεων για τον 

πλοιοκτιτθ. Αυτό ιταν ζνασ από τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν δικαιοφταν το πλιρωμα 

να ςτείλει email με ςυνθμμζνα. 
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4.5 Έλεγχοσ χρήςησ (Ρυθμιζόμενη πρόςβαςη) 

 

Υπάρχουν διακζςιμα μζςα να περιορίςουν τθν πρόςβαςθ ςε ζνα αντιςτοιχιςμζνο 

αρικμό των υπολογιςτϊν μζςω ανάπτυξθσ τεχνικϊν όπωσ θ αςφάλιςθσ διεφκυνςθ MAC, 

προπλθρωμζνθ πρόςβαςθ, κακϊσ επίςθσ και περιορίηοντασ τθν πρόςβαςθ ςε υπολογιςτζσ 

ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα τθσ θμζρασ. Η 

Η πρόςβαςθ μπορεί να προλθφκεί από μθ εξουςιοδοτθμζνουσ υπολογιςτζσ, 

δθλαδι προςωπικοφσ φορθτοφσ υπολογιςτζσ, που κα αναιρεί τθ δυνατότθτα των 

υπολογιςτϊν του πλοίου να εκτίκενται ςε ιοφσ ι άλλα τζτοιο κακόβουλο λογιςμικό.  

Οι ςυνδζςεισ μποροφν να περιοριςτοφν ςτθν Standard IP υπθρεςία για να 

αποτρζψουν ςτα μζλθ του πλθρϊματοσ τθν επιλογι streaming IP υπθρεςιϊν, οι οποίεσ 

προορίηονται κυρίωσ για video conferencing.  

Οι πλοιοκτιτεσ μποροφν να επιλζξουν να παρζχουν ςτο πλιρωμα περιοριςμζνθ 

πρόςβαςθ ςτο Internet με τθ χριςθ hot-spot ςχεδιαςμζνο για προπλθρωμζνθ χριςθ, όπου 

θ ςφνδεςθ είναι βελτιςτοποιθμζνθ και το πλιρωμα μπορεί να πλθρϊςει για τον όγκο 

χριςθσ ενϊ θ περαιτζρω χριςθ μπορεί να τουσ παρζχεται δωρεάν.  

Αυτι θ βελτιςτοποίθςθ μπορεί επίςθσ να επιτευχκεί με τθν εγκατάςταςθ μιασ 

ςυςκευισ ελζγχου για τθ ςφνδεςθ του πλθρϊματοσ, θ οποία:  

Θα βελτιςτοποίθςθ τθν απόδοςθ φιλτράροντασ μεγάλο εφροσ ηϊνθσ, όπωσ θ 

αποςτολι και λιψθ βίντεο και ιχου από τόπουσ κοινωνικισ δικτφωςθσ, διαδικτυακό 

ραδιόφωνο, βίντεο ιςτοςελίδεσ και διαφθμίςεισ από τισ ιςτοςελίδεσ.  

Μπορεί να ρυκμιςτεί ϊςτε να αποφευχκεί θ κακι χριςθ τθσ ςφνδεςθσ από τθν 

πρόςβαςθ ςε ακατάλλθλεσ ιςτοςελίδεσ και εφαρμογζσ. Επίςθσ, λειτουργεί ωσ ζνα τείχοσ 

προςταςίασ για να ςταματιςει τθ μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ.  

Μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για να διαχειριςτεί τθν προπλθρωμζνθ 

λειτουργία, θ οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ μζςο για τον περιοριςμό του χρόνου που 

το πλιρωμα δαπανά ςτο διαδίκτυο.  
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Υπάρχει θ λειτουργία για διαχωριςμόσ των τθλεφωνικϊν κλιςεων και τθσ χριςθσ 

δεδομζνων ανάμεςα ςτθν επιχειρθςιακι χριςθ και τθ χριςθ του πλθρϊματοσ.  

Με προθγμζνα ςυςτιματα, θ ναυτιλιακι εταιρία μπορεί να παρακολουκεί τθν 

κίνθςθ ςτο διαδίκτυο με υψθλό βακμό ακρίβειασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

βελτιςτοποίθςθσ του κόςτουσ. 

 

 

Σχ. 13 Ραράδειγμα hardware λφςθσ για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ broadband ςφνδεςθσ 

και τθσ χριςθσ πλθρϊματοσ (GATEWAY). 

Σιμερα τα περιςςότερα εμπορικά πλοία ανοιχτισ κάλαςςασ, είναι εφοδιαςμζνα με 

δορυφορικό εξοπλιςμό τφπου Fleet Broadband μαηί με τθ χριςθ hardware λφςθσ για τθ 

βελτιςτοποίθςθ τθσ broadband ςφνδεςθσ και τθσ χριςθσ πλθρϊματοσ. Σφμφωνα με τθ  

ρυκμιςτικι αρχι για τισ ςυνκικεσ των ναυτιλλομζνων Maritime Labour Convention, 2006 

(MLC, 2006) ) αναφζρει κατθγορθματικά:  
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Πλοι οι ναυτικοί πρζπει να ζχουν εφλογθ πρόςβαςθ ςε τθλεφωνικι επικοινωνία 

πλοίο-ςτεριά, εγκαταςτάςεισ e-mail και Internet, όπου αυτζσ είναι διακζςιμεσ, με 

οποιοδιποτε χρεϊςεισ για τθ χριςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν ςε λογικό κόςτοσ. 

Πλοι οι ναυτικοί κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να ςτζλνουν και να λαμβάνουν 

αλλθλογραφία ταχζωσ και αξιόπιςτα από και προσ το πλοίο. 

Ο παραπάνω κανονιςμόσ ακολουκείται από τθν πλειοψθφία των ναυτιλιακϊν 

εταιριϊν και υπάρχει θ τάςθ να ολοκλθρωκεί και από  τισ λίγεσ εναπομείναντεσ εταιρίεσ. 

Ραρόλο που οι εταιρίεσ. καταβάλλουν προςπάκειεσ ςυμμόρφωςθσ του κανονιςμοφ και 

διατιρθςθσ χαροφμενου πλθρϊματοσ, υπάρχουν οι παρακάτω λογοφ που κακιςτοφν του 

Internet του πλθρϊματοσ μθ αποδοτικό: 

Η ταχφτθτα των τερματικϊν Fleet Broadband  ανζρχεται ςτα ζωσ 482 Kbps. Η 

ταχφτθτα αυτι είναι πρακτικά ανζφικτθ διότι δεν υπάρχει εγγυθμζνθ οφτε μεγίςτθ άλλα 

οφτε και ελάχιςτθ ταχφτθτα. Επίςθσ τα δορυφορικά τερματικά που βρίςκονται ςτο ίδια spot 

beam περιοχι, μοιράηονται το διακζςιμο bandwidth του δορυφόρου. Αυτό πρακτικά 

αποφζρει μειωμζνεσ ταχφτθτεσ ςε λιμάνια και περιοχζσ με αυξθμζνθ κίνθςθ πλοίων ενϊ 

διαπιςτϊνονται πιο αυξθμζνεσ ταχφτθτεσ ςε μεγάλα πελάγθ και ωκεανοφσ. 

Η τελευταίεσ γενιζσ των πλθρωμάτων εμφανίηονται πάρα πολφ εξοικειωμζνεσ με 

τθν τεχνολογία ζναντι των προθγοφμενων. Ζκτοσ από τθ χριςθ των ςφγχρονων 

αυτοματοποιθμζνων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςτο πλοίο, ζχουν επίςθσ τθν ανάγκθ να 

βρίςκονται ςυνζχεια on-line με τουσ φίλουσ και τισ οικογζνειζσ τουσ. Αυτό ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν ανάγκθ για περιςςότερο crew bandwidth ςε ςχζςθ με το κοντινό 

παρελκόν. 

Ρροτεραιότθτα business traffic ζναντι του crew traffic. Η πιο βαςικι εφαρμογι 

επικοινωνίασ του πλοίου είναι το business e-mail. Μζςω τθσ επίςθμθσ αλλθλογραφίασ του 

πλοίου κακορίηονται και ενθμερϊνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ για τα δρομολόγια, 

το είδοσ του φορτίου, τισ διαδικαςίεσ φορτοεκφόρτωςθσ και άλλεσ κακθμερινζσ ενζργειεσ 

λειτουργίασ ενόσ φορτθγοφ πλοίου ανοιχτισ κάλαςςασ. Πταν θ προςωπικι πλοιγθςθ του 

πλθρϊματοσ απαςχολεί όλο το ωφζλιμο bandwidth του δορυφορικοί τερματικοφ, τότε θ 
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αποςτολι υπθρεςιακοφ e-mail γίνεται με πολφ αργοφσ ρυκμοφσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι το 

μζγιςτο ωφζλιμο bandwidth κατανζμεται ςτουσ χριςτεσ ιςόποςα. Ο πλοίαρχοσ μπορεί να 

διακόψει θ να αποςυνδζςει το Internet του πλθρϊματοσ ζτςι ϊςτε να εξυπθρετθκεί θ 

business επικοινωνία του πλοίου. Ππωσ είναι φυςικό το Internet του πλθρϊματοσ δεν είναι 

πάντα διακζςιμο και υςτερεί ςε προτεραιότθτα ζναντι τθσ επιχειρθςιακισ επικοινωνίασ του 

πλοίου. 

 

Σχ. 14 Ρϊσ λειτουργεί το GATEWAY. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Content Delivery on board 

5.1 Ειςαγωγή  

 

Κατά τα προςεχι ζτθ, θ βαςικι πρόκλθςθ για τουσ παρόχουσ καλαςςίων 

δορυφορικϊν υπθρεςιϊν κα είναι να μετατρζψουμε τισ "αγορζσ όγκου" (με βάςθ τον 

αρικμό των πλοίων) τθσ εμπορικισ ναυτιλίασ ςε πολφτιμα τμιματα τθσ αγοράσ ςε μια βάςθ 

ανά-πλοίο. Για δεκαετίεσ, τα δίκτυα επικοινωνιϊν όλων των καλάςςιων ςκαφϊν ιταν 

εξαιρετικά περιοριςτικι; pay-by-the-minute ι pay-by-the-byte υπθρεςίεσ μικροφ εφρουσ 

ηϊνθσ μοιράηονταν με φειδϊ ςε επιχειρθςιακζσ επικοινωνίεσ, ςτο πλιρωμα και τουσ 

επιβάτεσ για να ςυνδεκοφν με τθ ςτεριά. Αυτό το μοντζλο δεν απευκφνεται ςτισ ςφγχρονεσ 

δικτυακζσ υποδομζσ των ναυτιλιακϊν εταιριϊν, οφτε ςτθ νζα γενιά πλθρωμάτων που ηει ςε  

ζναν κόςμο non-stop επικοινωνιϊν. Η περιοριςμζνθ ςυνδεςιμότθτα είναι επίςθσ επιηιμια 

για τθ διατιρθςθ τθσ ςθμερινισ φυςιολογικισ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Σιμερα, 

αυτό το μοντζλο δεν λειτουργεί ι τείνει να ξεπεραςτεί αφοφ οι ναυτιλιακζσ εταιρίεσ 

αγοράηουν ςυγκεκριμζνο bandwidth με απεριόριςτο όγκο δεδομζνων. Η εποχι pay-as-you-

go ςυμβολαίων τείνει να εξαλειφκεί.  

 

Σχ. 14 ‘Εκκεςθ τθσ NSR 
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Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ τθσ NSR (Northern Sky Research) Maritime Satcom 

Markets, 3rd Edition,  τα 7 από 10 ευρυηωνικα τερματικά κα είναι ςε εμπορικι ναυτιλία, 

όπωσ φαίνεται και ςτο παραπάνω διάγραμμα. Το τμιμα αυτό κα είναι μία από τισ 

μεγαλφτερεσ πθγζσ λιανικϊν εςόδων για τουσ παρόχουσ δορυφορικϊν υπθρεςιϊν. Με ζνα 

μεγάλο αρικμό παρόχων υπθρεςιϊν που ανταγωνίηονται ςτον ίδιο χϊρο για ζνα μεγάλο 

αρικμό πλοίων, το πραγματικό μζγεκοσ τθσ επιτυχίασ κα είναι να αυξθκεί ςτακερά θ αξία 

τθσ υπθρεςίασ ανά πλοίο. Μερικά βιματα προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ είναι εφκολα, όπωσ 

θ υπθρεςία θλεκτρονικϊν ναυτικϊν χαρτϊν (ECDIS) που  είναι ςε μεγάλο βακμό 

ολοκλθρωμζνθ ςε όλο τον εμπορικό ςτόλο. Πμωσ, θ καλι διαβίωςθ του πλθρϊματοσ, είναι 

λίγο πιο κολι για το τι και πϊσ μπορεί να αποτιμθκεί ςε επιπλζον ζςοδο. Οι πάροχοι 

υπθρεςιϊν κα πρζπει να δθμιουργιςουν μια διαφορετικι προςζγγιςθ για τθν ανάπτυξθ και 

τθν αξιοποίθςθ των εφαρμογϊν προςτικζμενθσ αξίασ, αναπτφςςοντασ ο κακζνασ το δικό 

του οικοςφςτθμα υπθρεςιϊν. Αλλά, όπωσ το κόςτοσ του εφρουσ ηϊνθσ μειϊνεται με τθν 

ειςαγωγι των δορυφόρων υψθλοφ throughput και οι εφαρμογζσ αυτζσ ωριμάηουν, ζτςι οι 

pay-as-you-go υπθρεςίεσ κα μετατραποφν ςε pay-by-content ςτιλ υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ 

αξίασ (value added services).  

Επιςθσ, ςφμφωνα με τθν αυςτθρι ουδετερότθτα του δικτφου (Net Neutrality) οι 

πάροχοι ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν απαιτοφνται να μεταφζρουν δεδομζνων χωρίσ καμία 

διαφοροποίθςθ και χωρίσ κόςτοσ για τον πάροχο του περιεχομζνου. Οι πάροχοι 

περιεχομζνου μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τεχνικζσ ελζγχου αποςυμφόρθςθσ για τον 

περιοριςμό των κακυςτεριςεων για το περιεχόμενό τουσ.  

 

5.2 Content server 

 

Λαμβάνοντασ υπόψιν τθν επερχόμενθ μεγάλθ αφξθςθ ςε bandwidth των 

ναυτιλιακϊν επικοινωνιϊν, το περιοριςμζνο περικϊριο κζρδουσ των παρόχων ςε 

ςυμβόλαια απεριόριςτθσ κίνθςθσ δεδομζνων με ςτακερό μθνιαίο πάγιο και τθν ανάγκθ για 

δθμιουργία «valued added» υπθρεςιϊν για μεγαλφτερο κζρδοσ, κα αςχολθκοφμε ςτο  

http://www.nsr.com/
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παρϊν κεφάλαιο με τθν εγκατάςταςθ ενόσ Content server ςτο πλοίο. Ο server αυτόσ κα 

μπορεί να προςφζρει ικανοποιθτικό Internet browsing και ψυχαγωγία ςτα μζλθ του 

πλθρϊματοσ κακϊσ επίςθσ και αναβάκμιςθ των επιχειρθςιακϊν επικοινωνιϊν  μζςω ενόσ 

πολφ αργοφ δορυφορικοφ ςυςτιματοσ. Ο Content server αυτόσ, από τθ μεριά του πλοίου, 

κα είναι ςυνδεδεμζνοσ με τθ hardware λφςθ βελτιςτοποίθςθσ τθσ broadband ςφνδεςθσ 

(GATEWAY), ενϊ από τθ μεριά τθσ ςτεριάσ κα είναι ςυνδεδεμζνοσ με τον κεντρικό CDN 

server ο οποίοσ κα ςτζλνει το απαιτοφμενο content ςτον CDN server  του πλοίου. Το ςχιμα 

που ακολουκεί περιγράφει τθ γενικι λειτουργία του Content Delivery server ςτο πλοίο και 

ςτθ ςτεριά.   

 

Σχ. 15 Content Delivery server ςτο πλοίο και ςτθ ςτεριά. 

Η λειτουργία του GATEWAY είναι κακοριςτικι για τον CDN server αφοφ ελζγχει τθν 

κίνθςθ από και προσ το δορυφορικό τερματικό. Το ολικό διακζςιμο bandwidth του  

τερματικοφ μοιράηεται ιςόποςα ςε επιχειρθςιακι και ψυχαγωγικι χριςθ. Το GATEWAY κα 

πρζπει να εφαρμόςει ςαφείσ κανόνεσ QoS (Quality of Service) και να δίνει προτεραιότθτα  

ςτθν επιχειρθςιακι κίνθςθ. Επίςθσ, γνωρίηοντασ πότε χρθςιμοποιείται το δορυφορικό 
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τερματικό, κα μπορεί να ανταλλάςςει contents όταν το δορυφορικό τερματικό δε 

χρθςιμοποιείται, ζτςι ϊςτε να μθν επθρεάηει τθν ταχφτθτα του αρνθτικά. 

Η τοπολογία ςφνδεςθσ του δικτφου του πλθρϊματοσ ςτο πλοίο φαίνεται ςτο 

παρακάτω ςχιμα, όπου ο server ςτο πλοίο κα δίνει πρόςβαςθ ςτουσ χριςτεσ με αςφρματθ 

ςφνδεςθ ςε  laptops, tablets και smartphones. 

 

 

Σχ. 16 Τοπολογία Crew δικτφου ςε πλοίο. 

 

Οι χριςτεσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα περιεχόμενα του server ςε κατάςταςθ offline 

browsing. Τα δεδομζνα του content server ςτο πλοίο κα ζχουν περιεχόμενα Internet 

browsing, τθλεόραςθ και cinema και εταιρικζσ ενθμερϊςεισ. Επίςθσ μπορεί να προςφζρει 

και ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ όπωσ social media, instant messaging και video call.  Το 

πλιρωμα αρχικά κα χρειάηεται να κάνει login ςτο portal τθσ υπθρεςίασ (Σχ. 17). Κατά τθν 

είςοδο κα υπάρχει ο χάρτθσ με τθ κζςθ του πλοίου όπωσ και θ τοπικι ϊρα, θ πορεία, θ 

ταχφτθτα  του πλοίου. Επιπρόςκετα ςε κα υπάρχει θ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ των καιρικϊν 

φαινομζνων ςτθν περιοχι που κινείται το πλοίο (Σχ. 18). 
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Σχ. 17 Login portal. 

 

 

Σχ. 18 Vessel portal 
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5.3 Είδη Contents 

 

5.3.1 Internet browsing: 

 

Ο χριςτθσ ςτο πλοίο μζςω τθσ αςφρματθσ φορθτισ ςυςκευισ του, κα ζχει τθ 

δυνατότθτα να ςυνδζετε ςτον content server μζςω user name και password. Στθ ςυνζχεια 

κα ζχει πρόςβαςθ ςε ζνα portal απ’ όπου κα μπορεί να επιλζγει το επικυμθτό περιεχόμενο 

για να περιθγθκεί. Το περιεχόμενο αυτό κα είναι προςαρμοςμζνο ςτο profile του χριςτθ θ 

κα μπορεί να επιλζξει μεταξφ μεγάλων βαςικϊν κατθγοριϊν όπωσ: 

Εθνικότητα. 

Το πλικοσ των πλθρωμάτων προζρχεται από ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ όπωσ Ελλάδα, 

Φιλιππίνεσ, ωςία, Ουκρανία, Ινδία, ουμανία, Βουλγαρία κ.α. Η πλειοψθφία των 

ιςτοςελίδων που αναηθτά ο κάκε ναυτικόσ ςχετίηονται με τα τελευταία νζα που αφοροφν τθ 

χωρά προζλευςισ του. Κακότι απομακρυςμζνοσ από τον οικείο χϊρο του, θ πρόςβαςθ ςτα 

πιο δθμοφιλι ενθμερωτικά site γίνεται  αναγκαία. Ζνα παράδειγμα μιασ λίςτασ με τα 10 πιο 

δθμοφιλι Ελλθνικά ενθμερωτικά site είναι τα: Zougla.gr, Protothema.gr, Newsit.gr, 

Iefimerida.gr, Tro-ma-ktiko.blogspot.gr, Makeleio.gr, News247.gr, In.gr, Newpost.gr και 

Lifo.gr. Ζτςι, ο server ςτο πλοίο μζςω του δορυφορικοφ τερματικοφ, ςτθν κατθγορία 

Ελλθνικι ενθμζρωςθ, κα αποκθκεφει αυτά και μόνο τα site με ςυςτθματικζσ ενθμερϊςεισ. 

Ζτςι ςαν χρεϊςθμθ κίνθςθ δεδομζνων του πλοίου κα είναι μόνο θ κίνθςθ του content 

server αναηθτϊντασ τα ςυγκεκριμζνο content τα οποία και κα αποκθκεφει. Ζτςι θ 

ςυγκεκριμζνθ ομάδα του πλθρϊματοσ κα μπορεί να ενθμερϊνεται για τισ τελευταίεσ 

εξελίξεισ τθσ χϊρασ προζλευςισ του χωρίσ τθ χριςθ του δορυφορικοφ τερματικοφ, παρά 

μόνο να χρθςιμοποιεί τα δεδομζνα που είναι αποκθκευμζνα ςτον content server του 

πλοίου.  

Κάτω από τθν ίδια κατθγορία “Εκνικότθτα”, εκτόσ από τθν υποκατθγορία 

“Ενθμζρωςθ”, κα υπάρχουν και άλλεσ υποκατθγορίεσ με τα πιο δθμοφιλι site όπωσ: 
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ακλθτικά,  κόςμοσ, πολιτικι, οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον, media, διαςκζδαςθ, ταξίδι, 

life style, τεχνολογία, auto, moto, υγεία, πρωτοςζλιδα, hobby. 

International sites – Παγκόςμιου ενδιαφζροντοσ ιςτοςελίδεσ 

Το κάκε μζλοσ του πλθρϊματοσ, εκτόσ από τα sites ποφ προζρχονται από τθ χϊρα 

καταγωγισ του, κα μπορεί να ζχει πρόςβαςθ και ςε ιςτοςελίδεσ παγκόςμιου 

ενδιαφζροντοσ-βελθνεκοφσ. Τζτοιεσ ιςτοςελίδεσ ανά κατθγορία είναι Νζα: BBC, CNN, Al 

Jazeera, Reuters, Euronews κ.α. Sports: NBA, ESPN, Sport News κ.α. Auto/Moto: Top Gear, 

Car & Driver κ.α.   

Στον CDN server του πλοίου. κα είναι αποκθκευμζνα όλα τα sites των παραπάνω 

κατθγοριϊν και κα ανανεϊνονται, από τον CDN server τισ ςτεριάσ, κακθμερινά ςε οριςμζνα 

χρονικά διαςτιματα. Επίςθσ όποιο site, εκτόσ από τα προχπάρχοντα, ηθτθκεί από το 

πλιρωμα, κα αποκθκεφεται ςε αντίςτοιχθ κατθγορία και κα ανανεϊνεται μαηί με τα 

υπόλοιπα. Επιπρόςκετα το GATEWAY, που προςφζρει ςυμπίεςθ και παράλειψθ 

διαφθμίςεων, κα ανανεϊνει τα περιεχόμενα του CDN server του πλοίου όταν το 

δορυφορικό τερματικό δε χρθςιμοποιείται, ζτςι ϊςτε να μθν επθρεάηει τθν ταχφτθτα του 

αρνθτικά.  

5.3.2 Σηλεόραςή και cinema: 

 

Μια ακόμθ πολφ ςθμαντικι κατθγορία ςτα μζλθ του πλθρϊματοσ κα είναι θ 

διάκεςθ των πιο πρόςφατων ταινιϊν, κακϊσ και προγραμμάτων τθσ τθλεόραςθσ, του 

ακλθτιςμοφ και ειδθςεογραφικϊν δικτφων. Τα πιο βαςικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ 

κατθγορίασ είναι: 

Τα πιο πρόςφατα τθλεοπτικά προγράμματα και κορυφαίασ παράγωγθσ ταινίεσ από 

μεγάλα studios παγκοςμίωσ αποςτζλλονται ςτα πλοία. 

Ημεριςιεσ και εβδομαδιαίεσ κατθγορίεσ των διεκνϊν ειδιςεων και τισ ρεπορτάη 

από το μεγάλα παγκόςμια τθλεοπτικά κανάλια. 

Τα περιεχόμενα αποκθκεφονται με αςφάλεια ςτον CDN server του πλοίου. 
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Ρροβολι 'Χωρίσ ςφνδεςθ' από τα μζλθ του πλθρϊματοσ για χριςθ μζςω 

υπολογιςτϊν, φορθτϊν υπολογιςτϊν, smart phone και ταμπλζτεσ. 

Είναι ζνα αποδοτικό μζςο για τθ βελτίωςθ τθσ καλισ διαβίωςθσ των πλθρωμάτων 

και τθ διατιρθςθ τουσ. 

Διακζτει χαρακτθριςτικά βελτιςτοποίθςθσ Βίντεο, όπωσ θ θχθτικι περιγραφι, 

υπότιτλουσ και πολλαπλά κομμάτια ιχου. 

Είναι ςυμβατό με όλα τα λειτουργικά ςυςτιματα όπωσ iOS (Apple Devices), Android 

και Windows για desktop / φορθτζσ ςυςκευζσ. 

Διαχείριςθ των πνευματικόν δικαιωμάτων των Δεδομζνων όπωσ επίςθσ και θ 

κρυπτογράφθςθ, θ παροχι πρόςβαςθσ υπό όρουσ και θ αςφάλεια τθσ ςυςκευισ. 

Αυτι θ υπθρεςία μπορεί να υλοποιθκεί μόνο όταν το δορυφορικό τερματικό του 

πλοίου χρθςιμοποιείται ςε ςυνδρομι με απεριόριςτθ χριςθ δεδομζνων, όπωσ 

FleetBroadband και VSAT . Ο πελάτθσ κα πρζπει να καταβάλει ζνα επιπλζον ποςό ςτον CDN 

πάροχο το οποίο κα μπορεί να το μετακυλιςει ςτα μζλθ του πλθρϊματοσ. Για να γίνει αυτι 

θ υπθρεςία βιϊςιμθ, ο CDN πάροχοσ πρζπει να δομιςει τιμολογιακι πολίτικθ με βάςθ τθν 

ομάδα περιεχόμενων και όχι τον όγκο μεταφοράσ δεδομζνων. Στθν πραγματικότθτα, δεν 

υπάρχει καμία επιπλζον χρζωςθ για τθ μεταφορά δεδομζνων πζραν του μθνιαίου 

ςυμβολαίου ενεργοποίθςθσ από τθν ναυτιλιακι εταιρία. Αντ’ αυτοφ, τα αρχεία 

καιροςκοπικά ενθμερϊνονται ςφμφωνα με το διακζςιμο πλεόναςμα τθσ μθνιαίασ 

ςυνδρομισ. 

5.3.3 Εταιρικέσ ενημερώςεισ: 

 

Εκτόσ από τισ υπθρεςίεσ ενθμζρωςθσ και ψυχαγωγίασ του πλθρϊματοσ, κα δίνεται 

θ δυνατότατα ςτον πελάτθ (ναυτιλιακι εταιρία) να μπορεί να αποςτζλλει ςυγκεκριμζνα 

contents ςτο πλοίο. Τα δεδομζνα αυτά κα είναι διακζςιμα ςτα μελι του πλθρϊματοσ και 

κα περιλαμβάνουν κατθγορίεσ όπωσ: 

Εταιρικά νζα: 
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Τα περιεχόμενα αυτά περιλαμβάνουν τελευταία νζα τθσ εταιρίασ ςχετικά με: 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτεσ, εςωτερικι δομι, διαφοροποιιςεισ του ςτόλου, νζεσ 

παραλαβζσ, μελλοντικά ςχζδια, ανκρωπινό δυναμικό κ.α. 

Εςωτερικά ςεμινάρια: 

Η εταιρία οφείλει να ςυντθρεί το επίπεδο γνϊςθσ των πλθρωμάτων τθσ άρτια 

ενθμερωμζνο. Μπορεί να αποςτείλει χριςιμεσ οδθγίεσ και εφκολα προςβάςιμεσ ςχετικά 

με: ορκι χριςθ όλων των ςυςτθμάτων πλοιγθςθσ, αςφάλειασ, επικοινωνίασ, ςυντιρθςθσ, 

πρϊτων βοθκειϊν και αποφυγισ ατυχθμάτων. Τα δεδομζνα αυτά ζχουν μορφι βίντεο, 

ιχου, φωτογραφιϊν και γραπτϊν οδθγιϊν.  

Ανακοινϊςεισ: 

Η εταιρία μπορεί να αποςτζλλει ανακοινϊςεισ που αφοροφν:  εργαςιακζσ ςυνκικεσ 

του κλάδου, αλλαγζσ των ρυκμιςτικϊν άρχων, αλλαγζσ ςτισ επιχειρθςιακζσ  διαδικαςίεσ. 

Η εταιρία κατθγοριοποιεί τα περιεχόμενα που επικυμεί να βρίςκονται ςε όλο το 

ςτόλο τθσ, και ενθμερϊνει τον CDN server ςτθν ςτεριά με τα νζα δεδομζνα. Στθ ςυνεχεία ο 

CDN server ςτθν ςτεριά τα αποςτζλλει ςταδιακά ςε όλα τα πλοία και ζτςι είναι άμεςα 

διακζςιμα ςτο πλιρωμα. 

 

5.3.4 Social media, Instant messaging (IM) και video call: 

 

Τα Social Media (κοινωνικά δίκτυα) αποτελοφν πλζον αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ 

κακθμερινότθτασ των ανκρϊπων γενικά. Οι πιο δθμοφιλείσ ιςότοπο κοινωνικισ δικτφωςθσ 

παγκοςμίου ενδιαφζροντοσ-βελθνεκοφσ ςιμερα και τα χαρακτθριςτικά που τουσ 

διαφοροποιοφν είναι οι εξισ: 

Facebook: Άμεςο, προςωπικό, ςυνδυαςμόσ πολλϊν μορφϊν περιεχομζνου. 

Twitter: Σφντομα μθνφματα, ανοιχτι, hashtags που δθλϊνουν το κζμα. 

Google+: Δια λειτουργικότθτα με τα εργαλεία τθσ Google.  
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Blogger: Εφκολθ δθμιουργία blogs.  

LinkedIn: Επαγγελματικό, δθμιουργία προφίλ, ανεφρεςθ εργαςίασ, ςυνεργατϊν.  

Ιnstagram: Επεξεργαςία και δθμοςίευςθ φωτογραφιϊν 

Pinterest: Αποκικευςθ προϊόντων, ευρφ γυναικείο κοινό 

Foursquare: Γεωγραφικά δεδομζνα χρθςτϊν (check-ins) 

Flickr: Αποκικευςθ φωτογραφιϊν 

Επίςθσ ακολουκοφν οι ιςτότοποι κοινωνικισ δικτφωςθσ που είναι διαδεδομζνοι ςε 

εγκεκριμζνεσ χϊρεσ και περιοχζσ όπωσ: Nexopia ςτον Καναδά, Vkontakte ςτθ 

ωςία,  Draugiem.lv ςτθ Λετονία, iWiW ςτθν Ακαριαίου, Nasza-Klasa ςτθν Ρολωνία, 

Soup ςτθν Αυςτρια, Glocals ςτθν Ελβετία, Skyrock, The Sphere, StudiVZ ςτθν 

Γερμανία, Tuenti ςτθν Ιςπανία,  Myspace,  Xanga και XING ςε οριςμζνα μζρθ τθσ Ευρϊπθσ, 

Hi5 ςτθν Νότια και κεντρικι Αμερικι, Mxit ςτθν Αφρικι, 

Cyworld, Mixi, Renren, Friendster, Sina Weibo και Wretch ςτθν Αςία και νθςιά του 

Ειρθνικοφ. Επίςθσ μζροσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ αποτελοφν τα blogs και forums. 

Η ανταλλαγι άμεςων μθνυμάτων (IM) είναι ζνασ τφποσ θλεκτρονικισ ςυνομιλίασ 

που προςφζρει τθν μετάδοςθ κειμζνου ςε πραγματικό χρόνο μζςω του Διαδικτφου. Τα 

ςφντομα μθνφματα ςυνικωσ μεταδίδονται αμφίδρομα μεταξφ των δφο μερϊν, όταν ο κάκε 

χριςτθσ επιλζγει να ολοκλθρϊςει μια πρόταςθ και επιλζγει "Αποςτολι". Οριςμζνεσ 

εφαρμογζσ IM μπορεί να χρθςιμοποιιςουν τθν τεχνολογία push για να παρζχει ςε 

πραγματικό χρόνο κειμζνου, θ οποία μεταδίδει μθνφματα χαρακτιρα προσ χαρακτιρα, 

κακϊσ απαρτίηονται. Οι Βίντεο κλιςεισ περιλαμβάνουν τισ τεχνολογίεσ για τθν μετάδοςθ 

και λιψθ ςθμάτων εικόνασ και ιχου από χριςτεσ ςε διαφορετικζσ τοποκεςίεσ, για τθν 

επικοινωνία μεταξφ των χρθςτϊν. ςε πραγματικό χρόνο.  

Το πλιρωμα ζχει τεράςτια ανάγκθ να μπορεί να επικοινωνεί ςε πραγματικό χρόνο 

με τα αγαπθμζνα του πρόςωπα ενϊ βρίςκεται ςε εντελϊσ απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. Οι 

πιο δθμοφιλείσ εφαρμογζσ Instant messaging (IM) και Βίντεο κλιςεων είναι: BlackBerry 

Messenger, AIM, XMPP, eBuddy, iMessage, Viber, Windows Live Messenger, WhatsApp 



Content Delivery in Maritime Networks 

 

Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Ψηφιακών Συςτημάτων 

Π.Μ.Σ. " Τεχνοοικονομική Διοίκηςη & Αςφάλεια Ψηφιακών Συςτημάτων " 

          Σελίδα 72 

 

Messeger, Yahoo! Messenger, QQ, IBM Sametime, Skype, MXit, Xfire, Gadu-Gadu, ICQ, 

Paltalk, IMVU, ooVoo, Google hangouts, FaceTime και Tango. 

Οι εφαρμογζσ κοινωνικισ δικτφωςθσ, Instant messaging (IM) και Βίντεο κλιςεων 

απαιτοφν ςυνδζςεισ πραγματικοφ χρόνου με αποτζλεςμα θ δθμιουργία αντιγράφων δεν 

υφίςταται. Η ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ςυμπλθρωματικϊν valued added υπθρεςιϊν 

χρειάηεται διαφορετικι αντιμετϊπιςθ από τουσ παρόχουσ. Ο πάροχοσ του GATEWAY και 

του CDN server μπορεί να αναπτφξει και να προςφζρει μια αντίςτοιχθ εφαρμογι για τα 

μζλθ του πλθρϊματοσ και τισ οικογζνειζσ τουσ. Η εφαρμογι αυτι κα μπορεί να 

χρθςιμοποιεί ειδικοφσ codecs ςυμπιεςμζνθσ φωνισ και video ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι θ 

video κλιςθ μζςω του αργοφ δορυφορικοφ τερματικοφ. Η εφαρμογι πρζπει να είναι 

εφκολα διακζςιμθ και ςυμβατι με όλα τα πιο δθμοφιλι λειτουργικά ςυςτιματα  Windows, 

IOS και Android. Τα profile όλων των χρθςτϊν (ναυτικϊν και ατόμων ςτθ ςτεριά) κα 

βρίςκονται ςε χϊρο που κα βρίςκεται ςτο GATEWAY HUB ενϊ ςτθ μεριά το πλοίου κα 

βρίςκονται αποκθκευμζνα αντίγραφα μόνο των χρθςτϊν που βρίςκονται ςε εκείνο μόνο το 

πλοίο. Η εφαρμογι αυτι κα μπορεί να υποςτθρίηει χαρακτθριςτικά υπθρεςίασ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ περιοριςμζνθσ εμβζλειασ, ανταλλαγισ email, αρχείων κ.α. Με αυτόν τον τρόπο 

οι χριςτεσ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτά τα δεδομζνα ακόμα και ςε offline 

browsing.  

 

5.4 Μελλοντικέσ εξελίξεισ 

 

Ζνα πεδίο μελλοντικισ ζρευνασ τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ, είναι θ ενθμζρωςθ των 

περιεχομζνων (content) των CDN server των πλοίων χωρίσ τθ χριςθ των δορυφορικϊν 

τερματικϊν, αλλά με αςφρματθ μετάδοςθ μζςω παράκτιου ςτακμοφ βάςθσ.  

Ο CDN server και το COMMBOX κα ςυνδζονται ςτο πλοίο με ςυςτοιχία οριηόντιασ 

εκπομπισ 360ο  κεραιϊν τεχνολογίασ WiMAX.  Οι κεραίεσ κα είναι ςυγκεκριμζνου τφπου και 

κα είναι ικανζσ να εκπζμπουν ςε όλο το οριηόντιο επίπεδο (360ο ) από 0 ζωσ -15ο μοίρεσ ςε 

μεγάλθ ιςχφ και εμβζλεια. Η τεχνολογία WIMAX εξαςφαλίηει αςφρματθ μετάδοςθ αρκετϊν 
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ναυτικϊν μιλίων με υψθλό ρυκμό μετάδοςθσ δεδομζνων. Η κεραία ι θ ςυςτοιχία κεραιϊν 

πρζπει να εγκαταςτακεί ςτο υψθλότερο δυνατό ςθμείο ςτο πλοίο, πάνω ςτο κεντρικό ιςτό 

(main mast) χωρίσ να προκαλεί παρεμβολζσ ςτα υπάρχων ςυςτιματα του πλοίου. Ο 

κεντρικόσ ιςτόσ είναι το υψθλότερο ςθμείο του πλοίου, ςτον οποίο είναι εγκατεςτθμζνεσ 

πάνω μερικζσ από τισ πιο ςθμαντικζσ κεραίεσ αςφαλισ τθλεπικοινωνίασ (Σχ. 16). 

 

Σχ. 19 Antenna arrangement plan sample. 

Στθν προτεινόμενθ λφςθ, όλα ι τα περιςςότερα πλοία του ίδιου CDN παρόχου, κα 

πρζπει να ζχουν εγκαταςτιςει ςτον CDN server και ςτο GATEWAY το ίδιο ςφςτθμα κεραιϊν 

WiMAX. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ τα πλοία που κα βρίςκονται ςε εμβζλεια μερικϊν 

δεκάδων χιλιομζτρων κα μποροφν να είναι ςυνδεμζνα μεταξφ τουσ και να ανταλλάςςουν  

δεδομζνα (content). Τα πλοία, ςε όλα τον κόςμο, επιςκζπτονται ςυγκεκριμζνα βαςικά 

λιμάνια για φορτοεκφόρτωςθ και χαράςςουν ςυγκεκριμζνεσ πορείεσ. Στο ςχιμα 20 

φαίνονται τα λιμάνια, οι περιοχζσ και οι πορείεσ όλων των πλοίων ανοιχτισ κάλαςςασ  

παγκοςμίων ςε πραγματικό χρόνο. Με κόκκινο χρϊμα φαίνονται τα λιμάνια με τα 
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περιςςότερα πλοία ενϊ με πράςινο φαίνονται οι πορείεσ των πλοίων. Σε μικρότερθ κλίμακα 

(Σχ 21, Σχ 22) φαίνονται τα πλοία ςτο ςτενό τθσ Μάγχθσ και ςτο Αιγαίο/Ιόνιο πζλαγοσ ςε 

πραγματικό χρόνο. Στα πιο βαςικά λιμάνια του κόςμου όπωσ ότερνταμ, Άμςτερνταμ, 

Αμβζρςα, Γιβραλτάρ, Ρειραιάσ, Κοπεγχάγθ, Σουζη, Σιγκαποφρθ, Σαγκάθ, Χόνγκ Κόνγκ, 

Νίνγκπο, Τςινγκτάο, Γκουαντηοφ, Μπουςάν,  Κζιπ Τάουν, Ραναμάσ, Κανάρια νθςιά, Νζα 

Υόρκθ, Μαϊάμι,  Χιοφςτον ίο ντε Τηανζιρο, Κωνςταντινοφπολθ κ.ά. απαιτείται εγκατάςταςθ 

ςτακμϊν βάςθσ WiMAX μεγάλθσ εμβζλειασ και ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο.  

      

Σχ. 20 Ρορείεσ πλοίων ςε παγκόςμια κλίμακα. 

 

 

Σχ. 21 Ρορείεσ πλοίων ςτο ςτενό τθσ Μάγχθσ. 
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Σχ. 22 Ρορείεσ πλοίων ςτο Αιγαίο και Ιόνιο πζλαγοσ. 

Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, όλα τα πλοία με τθν ίδια τεχνολογία (CDN server και 

GATEWAY ςυνδεμζνο με WiMAX κεραίεσ) τα οποία περνοφν από τα πιο βαςικά λιμάνια ι 

περάςματα παγκοςμίωσ, κα μποροφν να ςυνδζονται μεταξφ τουσ και να ςυνδζονται με τον 

CDN server τθσ ςτεριάσ και να ενθμερϊνονται, χωρίσ τθ χριςθ του δορυφορικοφ 

τερματικοφ. 

Επίςθσ τα πλοία που βρίςκονται ςτθν ίδια πορεία μποροφν να ςυνδζονται μεταξφ 

τουσ ανταλλάςςοντασ contents. Επίςθσ τα πλοία μποροφν να ςυνδζονται μεταξφ τουσ 

αλυςιδωτά ζωσ τον πλθςιζςτερο παράκτιο ςτακμό βάςθσ, και να ενθμερϊνουν τα 

δεδομζνα τουσ, χωρίσ τθ χριςθ του δορυφορικοφ τερματικοφ.  Αυτό οδθγεί ςτο 

ςυμπζραςμα ότι όςο πιο περιςςότερα πλοία χρθςιμοποιοφν τθ ςυγκεκριμζνθ λφςθ, τόςο 

λιγότερθ κα είναι και θ χριςθ των δορυφορικϊν τερματικϊν των πλοίων. 
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Σχ. 23 Content Delivery server ςτο πλοίο και ςτθ ςτεριά χωρίσ τθ χριςθ δορυφορικοφ 

τερματικοφ. 

 

 

Σχ. 24 Αλυςιδωτι ςφνδεςθ πλοίων 



Content Delivery in Maritime Networks 

 

Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Ψηφιακών Συςτημάτων 

Π.Μ.Σ. " Τεχνοοικονομική Διοίκηςη & Αςφάλεια Ψηφιακών Συςτημάτων " 

          Σελίδα 77 

 

5.5 υμπέραςμα 

 

Οι δορυφορικζσ υπθρεςίεσ ςτθ ναυτιλιακι αγορά για είναι ζνασ από τουσ ταχφτερα 

αναπτυςςόμενουσ τομείσ τθσ δορυφορικισ βιομθχανίασ ςιμερα. Είναι επίςθσ θ μόνθ 

αγορά ςτθν οποία οι δορυφόροι αποτελοφν ςχεδόν μονοπϊλιο ςτθν ανοικτι κάλαςςα. Η 

COMSYS προβλζπει ότι ο αρικμόσ των πλοίων που κα ςυνδεκοφν με VSAT πάροχο κα 

υπερδιπλαςιαςτεί από 12.300 το 2012 ςε 26.000 το 2016. Πχι μόνο αυξάνεται ο αρικμόσ 

των πλοίων που αποκτοφν πρόςβαςθ, αλλά θ απαίτθςθ εφρουσ ηϊνθσ για κάκε πλοίο 

επίςθσ αυξάνεται ςθμαντικά. 

Η Euroconsult ςτθν ζκκεςι τθσ με τίτλο Maritime Telecom Solutions Global Market 

and Forecasts που δθμοςίευςε το 2014, προβλζπει ότι θ αγορά των καλάςςιων 

επικοινωνιϊν μζςω δορυφόρου κα αφξθκεί 7% κατά τθν επόμενθ δεκαετία. Η ζκκεςθ 

αναφζρει ότι θ ανάπτυξθ κα προζρχεται κυρίωσ από τθν αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ των 

δεδομζνων ςε όλουσ τουσ τομείσ των καλάςςιων, κακϊσ και τθν υιοκζτθςθ μιασ νζασ 

γενιάσ ευρυηωνικϊν δορυφορικϊν υπθρεςιϊν. Στα πλοία οι απαιτιςεισ εφρουσ ηϊνθσ 

ςυνεχίηουν να αυξάνονται το οποίο οδθγεί τθν ναυτιλιακι αγορά ςε μια κατεφκυνςθ 

αρκετά επωφελι για δορυφορικζσ επικοινωνίεσ.  

Η ζκκεςθ του NSR Commercial Mobility via Satellite, 10η έκδοση βρίςκει ότι ςτθ 

ναυτιλιακι αγορά κα κυριαρχιςει θ ηιτθςθ για δορυφορικι χωρθτικότθτα που οφείλεται 

ςε μεγάλο βακμό ςτα κρουαηιερόπλοια, υπεράκτιεσ εξζδρεσ και οι εμπορικά πλοία. Με 

πάνω από 980.000 ςυνδεδεμζνα τερματικά μζχρι το 2023, θ ναυτιλιακι αγορά κα παράγει 

περιςςότερα από US $ 5.5 διςεκατομμφρια δολάρια ζςοδα λιανικισ. Η ηιτθςθ για 

Bandwidth αυξάνεται ςτα περιςςότερα πλοία και με τθ μεγαλφτερθ διακζςιμθ 

χωρθτικότθτα ςε παγκόςμιο επίπεδο, ο κλάδοσ βρίςκεται ςε ζναν αγϊνα δρόμου για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν για τισ ναυτιλιακζσ εταιρίεσ, τουσ ναυτικοφσ, το πλιρωμα και τουσ 

επιβάτεσ που κζλουν να παραμζνουν ςυνδεδεμζνοι. Με τθν ςτακεροποιθμζνθ ανάπτυξθ 

ζπειτα από τθν οικονομικι φφεςθ ςτθν ναυτιλιακι αγορά, χρειάηεται να δοκεί μεγαλφτερθ 

ζμφαςθ ςτθ βελτίωςθ τθσ επιχειρθςιακισ αποδοτικότθτασ, παρζχοντασ υπθρεςίεσ ςτο 

πλιρωμα ζτςι ϊςτε να τουσ  διατθριςουν ςυνδεμζνουσ, και να εξαςφαλιςτεί θ 
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ςυμμόρφωςθ με τουσ κανονιςμοφσ,. Με νεότερα, μεγαλφτερα, πιο εξελιγμζνα καλάςςια 

ςκάφθ υπό καταςκευι, θ ςυνδεςιμότθτα και οι επικοινωνίεσ κα είναι ζνασ βαςικόσ 

παράγοντασ κόςτουσ και επιχειρθςιακισ αποδοτικότθτασ - από τα αλιευτικά ςκάφθ ζωσ τα 

κρουαηιερόπλοια. Ρθγαίνοντασ προσ τα εμπρόσ, ο φόβοσ να χακεί θ αποδοτικι εργαςία και 

ευχαρίςτθςθ, κα προκαλζςει μια τθν ανάγκθ για περιςςότερθ ευρυηωνικι ςυνδεςιμότθτα. 

Οι κορυφαίοι προμθκευτζσ - πάροχοι κα  είναι όςοι επεκτακοφν ςε αυτιν τθν αγορά 

υψθλισ ανάπτυξθσ για το νζο απαιτοφμενο εφροσ ηϊνθσ με υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ 

αξίασ. 
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