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Δηζαγωγή  

 θνπφο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζεη θαη λα αλαιχζεη ην 

ζχζηεκα πνπ θαζνξίδεη ηε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ θαξαβηψλ. Ζ κεζνδνινγία ηεο 

εξγαζίαο ζηεξίδεηαη ζηε ζπιινγή δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ 

κέζα απφ βηβιία άξζξα ζε πεξηνδηθά αιιά θαη κέζα απφ επίζεκνπο δηαδηθηπαθνχο 

ηφπνπο.  

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κέζα απφ πέληε θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην 

κειεηά ηελ πξνβνιή θαη ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ AIS, επηρεηξψληαο κηα ηζηνξηθή 

αλαζθφπεζε θαη ελ ζπλερεία παξνπζηάδνληαο ηνπο αλακεηαδφηεο AIS γηα ηα πινία, 

ηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα AIS θαη ηε ζπζρέηηζε ησλ πεγψλ δεδνκέλσλ.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην κειεηά ην ηζηνξηθφ αλάπηπμεο ησλ AIS θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηηο αλακεηαδφζεηο AIS επί ησλ πινίσλ, επί ησλ δνξπθφξσλ θαη ηέινο 

ζπζρεηίδεη ηηο πεγέο δεδνκέλσλ.  

  Σν ηξίην θεθάιαην αλαιχεη ηηο εθαξκνγέο ησλ AIS θαη ην ηέηαξην θεθάιαην 

παξαζέηεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ AIS. πγθεθξηκέλα πεξηγξάθεη ηε βαζηθή 

επηζθφπεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ηχπνπ, ηνπο ηχπνπο κελπκάησλ, ηε 

ιεπηνκεξή πεξηγξαθή  κνλάδσλ  θαηεγνξίαο Α θαη Β θαη ηέινο ηνπο απνδέθηεο AIS.   

 Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην κεηαδίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηνλ IMO θαη ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ηέινο θάλεη αλαθνξέο ζε άιιεο ζπκβάζεηο 

φπσο ζηε MARPOL 1973/78, ζηε δηεζλή ζχκβαζε πεξί αζηηθήο επζχλεο γηα δεκηέο 

απφ πεηξέιαην θαη ζηε δηεζλή ζχκβαζε πεξί ίδξπζεο θεθαιαίνπ γηα ηελ απνδεκίσζε 

απφ πεηξέιαην. 
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Κεθάιαην 1
ν
 Πξνβνιή θαη ρξήζε δεδνκέλωλ AIS 

1.1 Δηζαγωγή  

Σν χζηεκα Απηφκαηεο Αλαγλψξηζεο (Automatic Identification System , 

AIS) είλαη έλα απηφκαην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πινία 

θαη ζε ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο θπθινθνξίαο πινίσλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηνλ 

εληνπηζκφ ζθαθψλ κε ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιια θνληηλά πινία, κε 

ζηαζκνχο βάζεο AIS, θαη κε δνξπθφξνπο. ηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη δνξπθφξνη γηα 

ηελ αλίρλεπζε ησλ ππνγξαθψλ AIS ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο Γνξπθνξηθφ 

χζηεκα Απηφκαηεο Αλαγλψξηζεο (S-AIS). Οη πιεξνθνξίεο απφ ην AIS 

ζπκπιεξψλνπλ ην ξαληάξ ζαιάζζεο, ην νπνίν εμαθνινπζεί λα είλαη ε θχξηα κέζνδνο 

απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, φπσο θαίλεηαη ζηηο εηθφλεο 1 θαη 

2 (AIS internet contribution, 2014). 

 

 

Δηθφλα 1. Έλαο ζπληνληζηήο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην AIS θαη ην 

ξαληάξ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο ηωλ πινίωλ. 

 

Δηθφλα 2. Έλα ζύζηεκα AIS ζε πινίν ην νπνίν παξνπζηάδεη ηελ ζέζε θαη απόζηαζε ηωλ 

θνληηλώλ ζθαθώλ ζε κηα κνξθή εκθάληζεο ηύπνπ ξαληάξ. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:OperationsSpecialistVTS.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ais_dcu_bridge.jpg
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Ζ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεη κηα γξαθηθή απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ AIS 

επί ηνπ πινίνπ. 

 

 

 

Δηθφλα 3. Μηα γξαθηθή απεηθόληζε ηωλ δεδνκέλωλ AIS επί ηνπ πινίνπ. 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ AIS, φπσο ε κνλαδηθή 

ηαπηνπνίεζε, ε ζέζε, ε πνξεία θαη ε ηαρχηεηα, κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη ζε κηα 

νζφλε ή έλα ECDIS. Σν AIS έρεη ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο αμησκαηηθνχο ελφο 

ζθάθνπο πνπ βξίζθνληαη ζε ππεξεζία θαη λα επηηξέςεη ζηηο λαπηηιηαθέο αξρέο λα 

παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ ηηο θηλήζεηο ησλ πινίσλ. Σν AIS ελζσκαηψλεη έλαλ 

ηππνπνηεκέλν VHF πνκπνδέθηε κε έλα ζχζηεκα εληνπηζκνχ ζέζεο, φπσο aGPS ή 

δέθηε LORAN-C, κε άιινπο αηζζεηήξεο ειεθηξνληθήο πινήγεζεο, φπσο κηα 

γπξνζθνπηθή ππμίδα ή έλαλ δείθηε ηαρχηεηαο ζηξνθήο. Σα ζθάθε πνπ είλαη 

εμνπιηζκέλα κε πνκπνδέθηεο θαη αλακεηαδφηεο AIS κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχληαη 

απφ ηνπο ζηαζκνχο βάζεο AIS πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ αθηνγξακκψλ ή, φηαλ 

είλαη εθηφο ηεο εκβέιεηαο ησλ επίγεησλ δηθηχσλ, κέζσ ηνπ απμαλφκελνπ αξηζκνχ ησλ 

δνξπθφξσλ πνπ είλαη εμνπιηζκέλα κε εηδηθνχο δέθηεο AIS νη νπνίνη είλαη ηθαλνί λα 

αλαιχζνπλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ ππνγξαθψλ (Atlantis leaves Columbus with a radio 

eye on Earth’s sea traffic, 2009). 

Ζ Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα 

ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ, απαηηεί ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ AIS πάλσ ζε 

πινία δηεζλψλ πιφσλ κε νιηθή ρσξεηηθφηεηα (GT) 300 ή πεξηζζφηεξν, θαη ζε φια ηα 

επηβαηεγά πινία αλεμαξηήησο κεγέζνπο.  

Σν AIS πξννξίδεηαη, θπξίσο, γηα λα επηηξέπεη ζηα πινία λα παξαθνινπζνχλ 

ηε ζαιάζζηα θπθινθνξία ζηελ πεξηνρή ηνπο θαη λα παξαθνινπζνχληαη θαη ηα ίδηα 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:AIS_Manche_Est.png
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απφ άιια πινία. Απηφ απαηηεί έλαλ εηδηθφ πνκπφ VHF AIS πνπ επηηξέπεη ηελ 

πξνβνιή ηεο ηνπηθήο θπθινθνξίαο ζε έλαλ AIS πιφηεξ ή ζε κία νζφλε ππνινγηζηή, 

ελψ ηαπηφρξνλα κεηαδίδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ίδην ην πινίν ζε άιινπο 

δέθηεο AIS. Οη Ληκεληθέο Αξρέο ή άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζηελ μεξά κπνξεί λα 

είλαη εμνπιηζκέλεο κφλν κε δέθηεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ 

ηνπηθή θίλεζε, ρσξίο ηελ αλάγθε κεηάδνζεο ηεο δηθήο ηνπο ηνπνζεζίαο. ιε ε 

θπθινθνξία κέζσ ησλ πνκπψλ AIS κπνξεί λα παξαθνινπζεζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαη είλαη πνιχ αμηφπηζηε, αιιά πεξηνξίδεηαη ζην θάζκα VHF, πεξίπνπ 10-20 λαπηηθά 

κίιηα (AIS internet contribution, 2014). 

Δάλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν ην θαηάιιειν πιφηεξ, ηα ζήκαηα απφ ηνλ 

αλακεηαδφηε AIS ζηελ πεξηνρή κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ κέζσ ελφο ππνινγηζηή 

ρξεζηκνπνηψληαο κία απφ ηηο πνιιέο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο, φπσο ηα ShipPlotter 

θαη Gnuais. Απηέο νη εθαξκνγέο απνδηακνξθψλνπλ ην ζήκα απφ έλα ηξνπνπνηεκέλν 

λαπηηιηαθφ ξαδηνηειέθσλν VHF, ην νπνίν είλαη ζπληνληζκέλν κε ηηο ζπρλφηεηεο AIS 

θαη ην κεηαηξέπνπλ ζε ςεθηαθή κνξθή, ηελ νπνία κπνξεί λα δηαβάζεη ν ππνινγηζηήο, 

θαη ηελ πξνβάινπλ ζηελ νζφλε. Απηά ηα δεδνκέλα κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα 

κνηξαζηνχλ κέζσ ελφο ηνπηθνχ δηθηχνπ ή ελφο δηθηχνπ επξείαο πεξηνρήο κέζσ 

πξσηνθφιισλ TCP ή UDP, αιιά ζα εμαθνινπζνχλ λα πεξηνξίδνληαη ζην ζπιινγηθφ 

θάζκα ησλ ξαδηνθσληθψλ δεθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δίθηπν. Δπεηδή νη 

εθαξκνγέο AIS παξαθνινχζεζεο κέζσ ππνινγηζηή θαη ξαδηνθσληθψλ πνκπνδεθηψλ 

θαλνληθνχ VHF δελ δηαζέηνπλ αλακεηαδφηεο AIS, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο, πνπ δελ έρνπλ θακία αλάγθε κεηάδνζεο ζήκαηνο ή σο κηα 

θζελή ελαιιαθηηθή ιχζε ζε κηα εηδηθή ζπζθεπή AIS γηα ηα κηθξφηεξα ζθάθε γηα λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ ηνπηθή θπθινθνξία, αιιά, θπζηθά, ν ρξήζηεο ζα παξακέλεη 

αζέαηνο απφ ηα άιια πινία ζην δίθηπν (LUXSPACE Sarl, 2012). 

Μηα δεπηεξεχνπζα, απξνγξακκάηηζηε θαη αλαδπφκελε ρξήζε γηα ηα δεδνκέλα 

πνπ απνθηψληαη απφ ην AIS είλαη λα ηα θαηαζηήζεη νξαηά ζην θνηλφ, κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ρσξίο ηελ αλάγθε δέθηε AIS. Σα παγθφζκηα δεδνκέλα αλακεηαδφηε AIS 

πνπ ζπιιέγνληαη δνξπθνξηθά θαη απφ ζηαζκνχο μεξάο κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην 

Γηαδίθηπν ζπγθεληξψλνληαη θαη δηαηίζεληαη ζην δηαδίθηπν κέζσ ελφο αξηζκνχ 

παξνρψλ ππεξεζηψλ. Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψλνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθηπαθή ζπζθεπή κε δπλαηφηεηα 

παξέρνληαο παγθφζκηαο εκβέιεηαο δεδνκέλα ζέζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ 

νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν. Σα ηππηθά δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ ην φλνκα ηνπ ζθάθνπο, 
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ηηο ιεπηνκέξεηεο, ηελ ζέζε, ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ θαηεχζπλζε ζε έλα ράξηε, είλαη 

αλαδεηήζηκα θαη έρνπλ δπλεηηθά απεξηφξηζηε, παγθφζκηα εκβέιεηα θαη ην ηζηνξηθφ 

ηνπο αξρεηνζεηείηαη. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα δεδνκέλα είλαη δσξεάλ, αιιά ηα 

δνξπθνξηθά δεδνκέλα θαη εηδηθέο ππεξεζίεο φπσο ε αλαδήηεζε αξρείσλ ζπλήζσο 

παξέρνληαη κε θάπνηνο θφζηνο. Σα δεδνκέλα είλαη κφλν γηα αλάγλσζε θαη νη ρξήζηεο 

δελ θαίλνληαη ζην ίδην ην δίθηπν AIS. ηελ μεξά, νη AIS δέθηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζην 

δηαδίθηπν δηαρεηξίδνληαη ζπλήζσο απφ κεγάιν αξηζκφ εζεινληψλ ("Atlantis leaves 

Columbus with a radio eye on Earth’s sea traffic, 2009). Οη θηλεηέο εθαξκνγέο AIS 

είλαη επίζεο άκεζα δηαζέζηκεο γηα ρξήζε κε ηειεθσληθέο ζπζθεπέο Android, 

Windows θαη iOS. Οη πινηνθηήηεο θαη νη απνζηνιείο θνξηίσλ ρξεζηκνπνηνχλ απηέο 

ηηο ππεξεζίεο γηα λα εληνπίδνπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ ηα πινία θαη ηα θνξηία ηνπο, 

ελψ νη ιάηξεηο ησλ πινίσλ κπνξνχλ λα ηα εθκεηαιιεπηνχλ ζηηο θσηνγξαθηθέο 

ζπιινγέο ηνπο (LUXSPACE Sarl, 2012).  

 

1.2 Ιζηνξηθό αλάπηπμεο 

1.2.1 Αλακεηαδόηεο AIS γηα πινία 

Ζ ζπκθσλία SOLAS ηνπ ΗΜΟ ην 2002, πεξηειάκβαλε κηα ππνρξεσηηθή 

απαίηεζε ψζηε ηα πεξηζζφηεξα ζθάθε άλσ ησλ 300GT (Gross Tonnage)πνπ 

εθηεινχλ δηεζλή δξνκνιφγηα λα ηνπνζεηήζνπλ πάλσ ζηα πινία έλαλ πνκπνδέθηε 

ηχπνπ AIS Α θαηεγνξίαο. Απηή ήηαλ ε πξψηε εληνιή γηα ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

AIS θαη αθνξνχζε πεξίπνπ 100.000 ζθάθε. 

Σν 2006, ε επηηξνπή ησλ πξνηχπσλ γηα ην AIS δεκνζίεπζε ηηο πξνδηαγξαθέο 

γηα ηνλ πνκπνδέθηε AIS θαηεγνξίαο Β, κε ζθνπφ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ρξήζε κίαο 

απινχζηεξεο θαη κε ρακειφηεξν θφζηνο ζπζθεπήο AIS. Οη πνκπνδέθηεο ρακεινχ 

θφζηνπο θαηεγνξίαο Β έγηλαλ δηαζέζηκνη κέζα ζην ίδην έηνο ελεξγνπνηψληαο έηζη ηελ 

πηνζέηεζε ηεο ππνρξεσηηθήο απαίηεζεο απφ πνιιέο ρψξεο θαη θαζηζηψληαο εκπνξηθά 

βηψζηκε ηελ εγθαηάζηαζε κεγάιεο θιίκαθαο ζπζθεπψλ AIS ζηα πινία φισλ ησλ 

κεγεζψλ. 

Απφ ην 2006, νη επηηξνπέο ηερληθψλ πξνηχπσλ ηνπ AIS ζπλέρηζαλ λα 

εμειίζζνπλ ην πξφηππν γηα ην AIS θαη ηνλ ηχπν ησλ πξντφλησλ γηα λα θαιχςνπλ έλα 

επξχ θάζκα εθαξκνγψλ ζηα κεγαιχηεξα ζθάθε κέρξη γηα κηθξά αιηεπηηθά θαη 

ζσζίβηεο ιέκβνπο. Παξάιιεια, νη θπβεξλήζεηο θαη νη αξρέο έρνπλ εθπνλήζεη ζρέδηα 
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γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζπζθεπψλ AIS ζε πνηθίιεο θαηεγνξίεο ζθαθψλ γηα ηε βειηίσζε 

ηεο αζθάιεηαο. Οη πεξηζζφηεξεο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο επηθεληξψζεθαλ ζηα 

εκπνξηθά πινία, ελψ ζηα ζθάθε αλαςπρήο απνηειεί επηιεθηηθή επηινγή ε 

ηνπνζέηεζή ηνπ. Σν 2010 ηα πεξηζζφηεξα εκπνξηθά πινία πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηηο επξσπατθέο εζσηεξηθέο πισηέο νδνχο φθεηιαλ λα ηνπνζεηήζνπλ κία ζπζθεπή 

θαηεγνξίαο Α εζσηεξηθήο πισηήο νδνχ, φια ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηεο ΔΔ άλσ ησλ 16 

κέηξσλ ζα έπξεπε λα έρνπλ ηνπνζεηήζεη κία ζπζθεπή θαηεγνξίαο Α έσο ην Μάην ηνπ 

2014 θαη ζηηο ΖΠΑ αλακέλεηαη κία παξάηαζε ησλ πθηζηάκελσλ θαλφλσλ 

ηνπνζέηεζεο ηνπ AIS. Δθηηκάηαη φηη ην 2012, πεξίπνπ 250.000 ζθάθε είραλ 

ηνπνζεηήζεη έλαλ πνκπνδέθηε AIS θάπνηνπ ηχπνπ, κε έλα επηπιένλ εθαηνκκχξην 

ζθαθψλ λα αλακέλεηαη λα ην πξάμνπλ ζην εγγχο κέιινλ (AIS internet contribution, 

2014). 

  

1.2.2 Γνξπθνξηθά ζπζηήκαηα AIS (S-AIS) 

Σν AIS αλαπηχρζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 σο έλα δίθηπν αλαγλψξηζεο θαη 

εληνπηζκνχ πςειήο έληαζεο θαη κηθξήο εκβέιεηαο θαη ηελ επνρή εθείλε, δελ είρε 

πξνβιεθζεί λα είλαη αληρλεχζηκν θαη απφ ην δηάζηεκα. Παξ’ φια απηά, απφ ην 2005, 

δηάθνξνη θνξείο έρνπλ πεηξακαηηζηεί κε ηελ αλίρλεπζε ησλ κεηαδφζεσλ ηνπ AIS κε 

ηελ ρξήζε δνξπθνξηθψλ δεθηψλ θαη απφ ην 2008, εηαηξείεο φπσο ε exactEarth, ε 

Orbcomm θαη ε Spacequest, θαζψο θαη δηάθνξα θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ 

αλαπηχμεη δέθηεο AIS γηα δνξπθφξνπο. Σν ζχζηεκα πξφζβαζεο TDMA πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ζχζηεκα AIS δεκηνπξγεί ζεκαληηθά ηερληθά δεηήκαηα γηα 

ηελ αμηφπηζηε ιήςε ησλ κελπκάησλ AIS απφ φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ πνκπνδεθηψλ: 

Καηεγνξίαο Α, Καηεγνξίαο Β, Identifier, AtoN θαη SART. Χζηφζν, ε βηνκεραλία 

επηδηψθεη λα αληηκεησπίζεη απηά ηα δεηήκαηα κέζσ ηεο αλάπηπμεο λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη ηα επφκελα έηε ν πθηζηάκελνο πεξηνξηζκφο ησλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ AIS 

ζηα κελχκαηα ηεο θαηεγνξίαο Α είλαη πηζαλφ λα βειηησζεί ζεκαληηθά κε ηελ 

πξνζζήθε κελπκάησλ Καηεγνξίαο Β θαη Identifier (Lee & Zetterberg, 2010).  

Ζ βαζηθή πξφθιεζε γηα ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο δνξπθνξηθψλ 

ζπζηεκάησλ AIS είλαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ κελπκάησλ AIS 

ηαπηφρξνλα απφ έλα κεγάιν δνξπθνξηθφ απνηχπσκα ιήςεο. Τπάξρεη έλα εγγελέοο 

ζέκα ζην πιαίζην ηνπ πξνηχπνπ AIS. Σν ζχζηεκα πξφζβαζεο TDMA ην νπνίν 

νξίδεηαη ζην πξφηππν AIS δεκηνπξγεί 4.500 δηαζέζηκεο ρξνλνζπξίδεο ζε θάζε ιεπηφ, 
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αιιά απηφ κπνξεί εχθνια λα θαηαθιπζηεί απφ ηα κεγάια απνηππψκαηα δνξπθνξηθήο 

ιήςεο θαη ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πνκπνδεθηψλ AIS, κε απνηέιεζκα λα 

παξνπζηαζηνχλ ζπγθξνχζεηο ζηα κελχκαηα, ηηο νπνίεο ν δνξπθνξηθφο δέθηεο δελ 

κπνξεί λα επεμεξγαζηεί. Δηαηξείεο φπσο ε exactEarth αλαπηχζζνπλ λέεο ηερλνινγίεο, 

φπσο ην ABSEA, πνπ ζα εληάζζνληαη ζηνπο πνκπνδέθηεο ησλ επίγεησλ θαη 

δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ αμηφπηζηε αλίρλεπζε ησλ 

κελπκάησλ Καηεγνξίαο Β απφ ην δηάζηεκα ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε απφδνζε ηνπ 

επίγεηνπ AIS. 

Ζ πξνζζήθε ησλ κελπκάησλ Καηεγνξίαο Α θαη Β κέζσ δνξπθφξσλ, ζα 

κπνξνχζε λα επηηξέςεη κία πξαγκαηηθά παγθφζκηα θάιπςε απφ ην AIS, αιιά, επεηδή 

νη πεξηνξηζκνί TDMA ζε ζρέζε κε ηνπο δνξπθφξνπο πνηέ δελ ζα μεπεξάζνπλ ηελ 

απφδνζε ηεο ιήςεο ελφο επίγεηνπ δηθηχνπ, νη δνξπθφξνη ζα εληζρχζνπλ κάιινλ παξά 

ζα αληηθαηαζηήζνπλ ην επίγεην ζχζηεκα. 

Οη αλακεηαδφηεο AIS ζηα πινία έρνπλ έλα νξηδφληην εχξνο ην νπνίν είλαη 

εμαηξεηηθά κεηαβιεηφ θαη θηάλεη ζπλήζσο κφλν ηα πεξίπνπ 74 ρηιηφκεηξα (46 κίιηα). 

Φζάλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξε απφζηαζε θάζεηα – ζηελ ηξνρηά ησλ 400 ρηιηνκέηξσλ 

ηνπ Γηεζλνχο Γηαζηεκηθνχ ηαζκνχ (ΓΓ) (AIS internet contribution, 2014). 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2009, ην δηαζηεκηθφ ιεσθνξείν STS-129 ηνπνζέηεζε δχν 

θεξαίεο, κηα θεξαία AIS VHF θαη κία θεξαία Amateur Radio ζηε κνλάδα Columbus 

ηνπ ΓΓ. Καη νη δχν θεξαίεο θαηαζθεπάζηεθαλ ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ΔΟΓ θαη 

ηεο νκάδαο ARISS (Amateur Radio ζηνλ ΓΓ). Ξεθηλψληαο απφ ην Μάην ηνπ 2010, ε 

Δπξσπατθή Τπεξεζία Γηαζηήκαηνο δνθηκάδεη έλαλ δέθηε AIS απφ ην Kongsberg 

Seatex (Ννξβεγία) ζε κία θνηλνπξαμία πνπ θαζνδεγείηαη απφ ηελ FFI (Ννξβεγία), 

ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ δηαζηεκηθή παξαθνινχζεζε 

ησλ πινίσλ. Απηφ απνηειεί έλα πξψην βήκα πξνο κηα ππεξεζία παξαθνινχζεζεο 

AIS κέζσ δνξπθφξνπ (AIS Application Specific Messags, 2012).  

Σν 2008, μεθίλεζε ε Orbcomm εθηφμεπζε δνξπθφξνπο κε εγθαηεζηεκέλν 

ζχζηεκα AIS ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ακεξηθαληθή Αθηνθπιαθή γηα λα απνδεηρζεί ε 

ηθαλφηεηα ιήςεο κελπκάησλ ηνπ AIS απφ ην δηάζηεκα. Σν 2009, ε LuxSpace, κηα 

εηαηξεία κε έδξα ην Λνπμεκβνχξγν, εθηφμεπζε ηνλ δνξπθφξν RUBIN-9.1 (AIS 

Pathfinder 2), ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δηαζηεκηθέο ππεξεζίεο SES 

θαη Redu Space. ηα ηέιε ηνπ 2011 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2012, ε Orbcomm θαη ε 

LuxSpace εθηφμεπζαλ δχν ζθάθε ζηνπο κηθξνδνξπθφξνπο AIS, έλα ζε ηζεκεξηλή 

ηξνρηά θαη ην άιιν ζε κηα πνιηθή ηξνρηά (VesselSat-2 θαη VesselSat-1). 
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Σν 2007, νη ΖΠΑ πεηξακαηίζηεθαλ κε ηελ δηαζηεκηθή παξαθνινχζεζε κέζσ 

AIS κε ηνλ δνξπθφξν TacSat-2. Χζηφζν, ηα ιακβαλφκελα ζήκαηα ήηαλ 

θαηεζηξακκέλα ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο ιήςεο πνιιψλ ζεκάησλ απφ ην δνξπθνξηθφ 

απνηχπσκα.   

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2009, ε SpaceQuest εθηφμεπζε ηα AprizeSat-3 θαη AprizeSat-4 

κε δέθηεο AIS.   Σν 2010, απηνί έιαβαλ κε επηηπρία ζήκαηα απφ ηνπο δνθηκαζηηθνχο 

θάξνπο SART ηεο Ακεξηθαληθήο Αθηνθπιαθήο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Υαβάε.   Σνλ 

Ηνχιην ηνπ 2010, ε SpaceQuest θαη ε exactEarth ηνπ Καλαδά αλαθνίλσζαλ κηα 

ζπκθσλία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα δεδνκέλα απφ ηα AprizeSat-3 θαη AprizeSat-4 ζα 

ελζσκαησζνχλ ζην ζχζηεκα exactEarth θαη ζα δηαηίζεληαη ζε φιν ηνλ θφζκν σο 

κέξνο ηεο ππεξεζίαο ηνπο exactAIS(TM). 

ηηο 12 ηνπ Ηνχιε 2010, ν λνξβεγηθφο δνξπθφξνο AISSat-1 εθηνμεχζεθε κε 

επηηπρία ζε πνιηθή ηξνρηά. Ο ζθνπφο ηνπ δνξπθφξνπ είλαη λα βειηησζεί ε επηηήξεζε 

ησλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ απψηαην Βνξξά. Ο AISSat-1 είλαη έλαο λαλν-

δνξπθφξνο, κε δηάζηαζε κφλν 20x20x20 εθ., κε έλα δέθηε AIS πνπ θαηαζθεπάζηεθε 

απφ ηελ Kongsberg Seatex, δπγίδεη έμη θηιά θαη έρεη ην ζρήκα ελφο θχβνπ.   

ηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2013, κεηά απφ θαζπζηέξεζε ελφο έηνπο, ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Aalborg εθηφμεπζε ηνλ AAUSAT3. Δίλαη έλαο θπβηθφο δνξπθφξνο 

1U, κε βάξνο κφιηο 800 γξακκάξηα, πνπ αλαπηχρζεθε απνθιεηζηηθά απφ θνηηεηέο 

απφ ην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ. Μεηαθέξεη δχν δέθηεο AIS, έλαλ 

παξαδνζηαθφ θαη έλα δέθηε SDR. Σν έξγν πξνηάζεθε θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ Ναπηηθήο Αζθάιεηαο ηεο Γαλίαο. Ήηαλ κηα ηεξάζηηα επηηπρία θαη θαηά 

ηηο πξψηεο 100 εκέξεο θαηέβαζε πεξηζζφηεξα απφ 800.000 κελχκαηα AIS θαη αξθεηά 

αξρηθά δείγκαηα ξαδηνζήκαηνο ηνπ 1 MHz. Λακβάλεη θαη ζηα δχν θαλάιηα AIS 

ηαπηφρξνλα θαη έρεη ιάβεη κελχκαηα θαηεγνξίαο Α θαζψο θαη θαηεγνξίαο Β. Σν 

θφζηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηφμεπζεο ήηαλ κηθξφηεξν απφ € 200.000. 

ήκεξα, ε θαλαδηθή exactEarth ιεηηνπξγεί ην κεγαιχηεξν δνξπθνξηθφ δίθηπν 

AIS, παξέρνληαο παγθφζκηα θάιπςε κε ρξήζε 5 δνξπθφξσλ. Απηφ ην δίθηπν ζα 

επεθηαζεί ζεκαληηθά ηα επφκελα έηε. Δπηπιένλ ε exactEarth εκπιέθεηαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ABSEA πνπ ζα επηηξέςεη ζην δίθηπφ ηεο ηελ αμηφπηζηε 

αλίρλεπζε πςεινχ πνζνζηνχ κελπκάησλ ηχπνπ θαηεγνξίαο Β, θαζψο θαη Α. 

Ζ Orbcomm ζα εθηνμεχζεη 17 επηπιένλ δνξπθφξνπο, σο κέξνο ηνπο ζρεδίνπ 

δνξπθνξηθή αλαπιήξσζεο OG2 (Orbcomm Generation 2), νη νπνίνη φινη ζα έρνπλ 
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δέθηεο AIS θαη ζα θαηεβάδνπλ ζηνηρεία ζηνπο 16 πθηζηάκελνπο ρεξζαίνπο ζηαζκνχο 

ηεο Orbcomm ζε φιν ηνλ θφζκν. 

ηηο 14 Ηνπιίνπ 2014, ε Orbcomm εθηφμεπζε ηνπο πξψηνπο 6 απφ ηνπο 17 

δνξπθφξνπο OG2 πάλσ ζε έλαλ πχξαπιν SpaceX Falcon 9 απφ ην Αθξσηήξην 

Καλάβεξαι ηεο Φιφξηληα. Κάζε δνξπθφξνο OG2 κεηαθέξεη έλαλ δέθηε AIS. Καη νη 6 

δνξπθφξνη OG2 ηέζεθαλ κε επηηπρία ζε ηξνρηά θαη άξρηζαλ λα ζηέιλνπλ δεδνκέλα 

ηειεκεηξίαο ζηελ Orbcomm ακέζσο κεηά ηελ εθηφμεπζε. Ζ επηηπρήο έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ δνξπθφξσλ παξέρεη ζηελ Orbcomm ην κεγαιχηεξν αζηεξηζκφ 

δνξπθφξσλ AIS (8 δνξπθφξνη), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δχν δνξπθφξσλ 

VesselSat πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηελ LuxSpace.   

 

1.2.3 πζρέηηζε ηωλ πεγώλ δεδνκέλωλ 

Ζ ζπζρέηηζε ησλ νπηηθψλ εηθφλσλ θαη ησλ εηθφλσλ ξαληάξ κέζσ ππνγξαθψλ 

S-AIS δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε λα εληνπίζεη γξήγνξα φινπο ηνπο 

ηχπνπο ζθαθψλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ S-AIS είλαη ε επθνιία κε ηελ νπνία 

κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο απφ άιιεο πεγέο, φπσο ξαληάξ, 

νπηηθά, ESM, θαη κε ηα πεξηζζφηεξα εξγαιεία SAR, φπσο ηα GMDSS SARSAT θαη 

AMVER. Σα δνξπθνξηθά ξαληάξ θαη άιιεο πεγέο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε 

ζαιάζζηα επηηήξεζε κε ηελ αλίρλεπζε φισλ ησλ ζθαθψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζαιάζζηεο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο, έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνλ 

ζπληνληζκφ πξνζπαζεηψλ δηάζσζεο κεγάιεο εκβέιεηαο ή ζε ζέκαηα VTS (Lee & 

Zetterberg, 2010). 
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Κεθάιαην 2
O

 ύζηεκα Απηόκαηεο Αλαγλώξηζεο (AIS) 

Σν AIS (Automatic Identification System) είλαη έλα χζηεκα Απηφκαηεο 

Σαπηνπνίεζεο ψζηε λα εληζρπζεί ε αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο ησλ πινίσλ κε ηελ 

απηφκαηε αληαιιαγή επηθαηξνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε 

θαη ν έιεγρνο ησλ πινίσλ. Απφ ην 2002, ην AIS απνηειεί κία ππνρξεσηηθή 

ειεθηξνληθή εγθαηάζηαζε ζηα πινία δηεζλψλ πιφσλ κε νιηθή ρσξεηηθφηεηα 

ηνπιάρηζηνλ 300GT θαη ζε φια ηα επηβαηεγά πινία, αλεμαξηήησο κεγέζνπο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πνπ είλαη επσθειέο ζηελ λαπηηιηαθή βηνκεραλία θαη ζηηο 

κέξεο καο ηα ζθάθε αλαςπρήο θαη ηα λαπηηιηαθά ζθάθε είλαη ζπρλά εμνπιηζκέλα κε 

ην ζχζηεκα απηφκαηεο Σαπηνπνίεζεο. Με έλαλ εθηηκψκελν αξηζκφ πάλσ απφ 

300.000 εγθαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε έλαλ πάξνρν ηνπ ζπζηήκαηνο ζην δηαδίθηπν, ην 

AIS είλαη ζήκεξα κία ζεκαληηθή θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία θαη ιχζε 

ζηηο έμππλεο κεηαθνξέο. αθψο, ν αξηζκφο ησλ εμνπιηζκέλσλ ζθαθψλ κε AIS κπνξεί 

λα είλαη κεγαιχηεξνο. Οξηζκέλα γλσζηά νθέιε είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο 

θπθινθνξίαο, ε απνθπγή ζπγθξνχζεσλ, νη επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο, νη 

έξεπλεο αηπρεκάησλ θαη σο βνήζεκα λαπζηπινΐαο. 

Σν AIS ιεηηνπξγεί κε ηελ απφθηεζε ζπληεηαγκέλσλ GPS θαη αληαιιαγήο κέζσ 

ξαδηνθσληθψλ κεηαδφζεσλ ηξερνπζψλ θαη επηθαηξνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

ησλ πινίσλ θαη ησλ λαπηηιηαθψλ αξρψλ, δειαδή ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο 

θπθινθνξίαο πινίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ μεξά. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ηνπ AIS 

πεξηιακβάλνπλ (δίρσο λα πεξηνξίδνληαη ζε απηέο) ηελ ζέζε, ην φλνκα θαη ην θνξηίν 

θαη βνεζά ζηελ λαπζηπινΐα ησλ πινίσλ, επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ ηηο 

ιηκεληθέο αξρέο γηα παξνρή βνήζεηαο ζηελ πινήγεζε ηνπ πινίνπ ή πξνεηδνπνίεζεο 

γηα πηζαλνχο θηλδχλνπο, άκπσηε, βξαρψδεηο επηθάλεηεο εδάθνπο θαη μέξεο πνπ 

βξίζθνληαη ζπλήζσο ζηελ ζάιαζζα. ηελ αλνηρηή ζάιαζζα, νη θάξνη θηλδχλνπ πνπ 

δηαζέηνπλ AIS ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζεκαηνδφηεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ 

αλζξψπσλ ζηελ ζάιαζζα. Σα δεδνκέλα ηνπ AIS ζπιιέγνληαη θαη αληαιιάζζνληαη 

κεηαμχ ησλ παξφρσλ AIS πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ AIS, παξαθνινχζεζε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ 

ζε δσξεάλ ή εκπνξηθέο κνξθέο. 

Γεδνκέλεο ηεο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θαη ηεο επηθξάηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε κία νινθιεξσκέλε 
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αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ AIS, κε ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ ηφζν σο πξνο ην 

ινγηζκηθφ, φζν θαη ζην πιηθφ (software θαη hardware) (π.ρ. ξαδηνζπρλφηεηεο). 

πλνιηθά, εληνπίζηεθαλ απεηιέο πνπ επεξεάδνπλ ην AIS ζε παγθφζκην επίπεδν, είηε 

ζε επίπεδν εθαξκνγήο ηνπ ή ζηελ πξνδηαγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ. Δπηηξέπνπλ, 

γηα παξάδεηγκα, ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ επηθνηλσληψλ AIS (δειαδή, DoS), ηελ 

παξαπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ AIS (δειαδή, ηξνπνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνληαη απφ έλα πινίν), ηελ ελεξγνπνίεζε εηδνπνηήζεσλ 

έξεπλαο θαη δηάζσζεο ψζηε λα παξαζπξζεί έλα πινίν-ζχκα ζε πινήγεζε ζε έλαλ 

ερζξηθφ θαη ειεγρφκελν απφ ηνλ επηηηζέκελν ζαιάζζην ρψξν ή ηελ απνκίκεζε κηαο 

ζχγθξνπζεο, ψζηε ελδερνκέλσο λα ηεζεί ην πινίν εθηφο πνξείαο. Δίλαη ελδηαθέξνλ ην 

γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ην Bloomberg (2015), θαηά ην παξειζφλ ην AIS βξέζεθε λα 

έρεη κνιπλζεί κε πιαζηέο πιεξνθνξίεο, π.ρ. κε ηξαληθά πινία λα έρνπλ αιιάμεη ηηο 

ζεκαίεο ηνπο ζε ζεκαία Εαλδηβάξεο, φηαλ ΖΠΑ θαη ΔΔ ζθιήξπλαλ ηηο θπξψζεηο γηα 

ην ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ. 

Δλ νιίγνηο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα εμήο: 

• Γηεμήρζε κία αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ AIS φπνπ εηζήρζε έλα θπβεξλν-

θπζηθφ ζχζηεκα ψζηε λα εληζρπζεί ε παξαθνινχζεζε ησλ ζθαθψλ θαη λα 

παξαζρεζεί επηπιένλ αζθάιεηα ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, πιένλ ησλ ζπκβαηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ξαληάξ. 

• ρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε έλαο θαηλνηφκνο πνκπφο κε βάζε ην ινγηζκηθφ AIS, 

ν νπνίνο νλνκάζηεθε AISTX. 

• Δληνπίζηεθαλ θαη επαιεζεχζεθαλ αξθεηέο απεηιέο πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηελ 

ηξέρνπζα εθαξκνγή, φζν θαη ηελ πξνδηαγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ AIS. 

• Πξαγκαηνπνηήζεθε κία ππεχζπλε ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο 

επεξεαδφκελνπο παξφρνπο θαη ηα δηεζλή πξφηππα.  

Απφ ηελ χκβαζε SOLAS ηνπ ΗΜΟ ην 2002, ην χζηεκα Απηφκαηεο 

Σαπηνπνίεζεο (AIS) είλαη απαξαίηεην ζηα δηεζλή πινία κε νιηθή ρσξεηηθφηεηα 

300GT θαη άλσ θαη ζε φια ηα επηβαηεγά πινία, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπο. Ζ 

δεχηεξε γεληά ζπζθεπψλ AIS, πνπ νλνκάδνληαη αλακεηαδφηεο θαηεγνξίαο Β, 

θαζηεξψζεθαλ ην 2006 θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ λαπηηιηαθή 

βηνκεραλία,. ε ζχγθξηζε κε ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπο, δειαδή ηηο ζπζθεπέο 

θαηεγνξίαο Α, νη ζπζθεπέο θαηεγνξίαο Β είλαη ζπλήζσο κηθξφηεξνη, κε ρακειφηεξν 
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θφζηνο θαη απινχζηεξνη ζηελ ιεηηνπξγία. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηθξφηεξα 

ζθάθε, ζε ζθάθε αλαςπρήο ή νπνηνδήπνηε αιηεπηηθφ ζθάθνο θάησ ησλ 300 ηφλσλ. 

Απφ ην 2010, νη θαλνληζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ην AIS πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο, 

θαζηζηψληαο επθνιφηεξε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ AIS. 

Απφ ην 2014, ην AIS εθηηκάηαη φηη ζα ιεηηνπξγεί ζε ηνπιάρηζηνλ 300.000 πινία θαη 

ζην εγγχο κέιινλ ν αξηζκφο απηφο αλακέλεηαη λα θηάζεη θνληά ζην έλα εθαηνκκχξην. 

ήκεξα, ην AIS απνηειεί κία ζεκαληηθή ηερλνινγία θαη ιχζε ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ πινίσλ θαη ζηελ παξνρή βνήζεηαο. Οη 

πινηνθηήηεο θαη νη λαπηηιηαθέο αξρέο βαζίδνληαη ζην ζχζηεκα AIS γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηα παξαδνζηαθά ξαληάξ γηα ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ θαη ηνλ 

εληνπηζκφ ζέζεο, πέξαλ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο νπηηθέο 

παξαηεξήζεηο, ερεηηθέο αληαιιαγέο θαη LRIT (ζπζηεκάησλ κεγάινπ βειελεθνχο 

Σαπηνπνίεζεο θαη εληνπηζκνχ). 

Σν AIS έρεη πνιιά νθέιε πνπ πξνσζνχληαη. Κάζε πινίν κεηαδίδεη έλα ζήκα 

AIS ην νπνίν κπνξεί λα παξαιεθζεί απφ θνληηλά πινία θαη έηζη νη θαπεηάληνη 

γλσξίδνπλ ηελ ζέζε ησλ άιισλ πινίσλ. Δπηπιένλ, ην AIS παξέρεη βνήζεηα ζηελ 

πινήγεζε. Σν πξφηππν ησλ βνεζεκάησλ ζηελ λαπζηπινΐα (AtoN) αλαπηχρζεθε κε 

ηελ ηθαλφηεηα κεηάδνζεο ησλ ζέζεσλ θαη ησλ νλνκάησλ ησλ αληηθεηκέλσλ, εθηφο 

απφ ησλ πινίσλ, φπσο είλαη ε βνήζεηα ζηελ πινήγεζε θαη νη ζέζεηο ηνπ δείθηε θαη 

δπλακηθά δεδνκέλα πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπ δείθηε (π.ρ., ξεχκαηα 

θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο). Απηά ηα βνεζήκαηα κπνξεί λα βξίζθνληαη ζηελ μεξά, 

φπσο ζε έλαλ θάξν ή ζε πιαηθφξκεο χδαηνο, φπσο νη ζεκαδνχξεο. Παξαδείγκαηα 

εγθαηαζηάζεσλ AtoN παξέρνληαη απφ ηνπο δηαδηθηπαθνχο παξφρνπο AIS, φπσο είλαη 

ην Marine Traffic. 

Σέινο, έλα παξάδεηγκα ηεο ζεκαζίαο ηεο ρξήζεο ηνπ AIS αθνξά ζηελ 

δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ. Δθφζνλ ην AIS παξέρεη ζπληεηαγκέλεο GPS, πνξεία, 

ηαρχηεηα εδάθνπο, θαζψο θαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, απνδεηθλχεηαη πεξηζζφηεξν 

πνιχηηκν ζηελ δηεξεχλεζε αηπρεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ιηγφηεξν αθξηβή ηερλνινγία 

ξαληάξ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο κέρξη ζήκεξα. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, ην AIS 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηνπο αλακεηαδφηεο έξεπλαο θαη δηάζσζεο. Σα AIS- SART 

είλαη απηφλνκεο, αδηάβξνρεο ζπζθεπέο πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαζηάζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο, θπξίσο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ζέζε πινίσλ θαη αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζε θίλδπλν, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζάιαζζα. 
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Σν AIS ιεηηνπξγεί κε ηελ απφθηεζε ζπληεηαγκέλσλ GPS θαη ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κε θνληηλνχο ζηαζκνχο κέζσ VHF, δειαδή 

δχν ξαδηνθσληθά θαλάιηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα 161.975 MHz θαη 162.025 MHz, θαη 

κε ηνπο παξφρνπο ηνπ AIS πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Απηνί νη πάξνρνη 

ζπιιέγνπλ δεδνκέλα θπξίσο κέζσ ησλ ππιψλ AIS πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

γεσγξαθηθά, δειαδή θαηά κήθνο ησλ αθηνγξακκψλ θαη ζηηο ππεξεζίεο θπθινθνξίαο 

ησλ πινίσλ VTS (Vessel Traffic Service) πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ ηηο ιηκεληθέο αξρέο. 

Έλα VTS είλαη έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο θπθινθνξίαο ησλ πινίσλ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν απφ ηηο λαπηηιηαθέο αξρέο παξφκνην κε ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηεο 

ελαέξηαο θπθινθνξίαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αεξνπνξία. Δπηπιένλ, κεκνλσκέλα άηνκα, 

φπσο έλαο θαπεηάληνο πινίνπ, κπνξεί λα αλεβάζεη δεδνκέλα ηνπ AIS, 

ρξεζηκνπνηψληαο κία εθαξκνγή θηλεηνχ κε έλα εηδηθφ ινγηζκηθφ απνζηνιήο, ε νπνία 

αλαπαξάγεη θαη απνζηέιιεη ηα δεδνκέλα ζηνλ επηζπκεηφ πάξνρν κφιηο απηά ηα 

δεδνκέλα γίλνπλ δηαζέζηκα. 

Οη πιεξνθνξίεο AIS κεηαδίδνληαη, ζπιιέγνληαη θαη αληαιιάζζνληαη ζε 

ηαθηηθή βάζε (ν ρξφλνο θπκαίλεηαη απφ ιίγα δεπηεξφιεπηα έσο ιεπηά, αλάινγα κε ην 

είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνχ). Γηα παξάδεηγκα, έλα πινίν 

εμνπιηζκέλν κε ζχζηεκα θαηεγνξίαο Β πνπ πιέεη κε ηαρχηεηα κεγαιχηεξε ησλ 23 

θφκβσλ ππνηίζεηαη φηη κεηαδίδεη ηελ ζέζε ηνπ θάζε 5 δεπηεξφιεπηα. Αληηζέησο, έλα 

βνήζεκα γηα ηε λαπζηπινΐα, γηα παξάδεηγκα, έλαο θάξνο ή κηα ζεκαδνχξα 

πξνεηδνπνίεζεο θηλδχλνπ, απνζηέιιεη θάζε 3 ιεπηά. 

χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ, θάζε ζηαζκφο επηθνηλσλίαο, φπσο έλα πινίν, 

πξέπεη λα έρεη θάλεη εγγξαθή θαη λα έρεη απνθηήζεη έγθπξε αλαγλψξηζε AIS, δειαδή 

κία Σαπηφηεηα Ναπηηιηαθήο Κηλεηήο Τπεξεζίαο MMSI (Maritime Mobile Service 

Identity) θαη έλα δηαθξηηηθφ ζήκα θιήζεο (call-sign), ηα νπνία εθδίδνληαη απφ ηηο 

επίζεκεο λαπηηιηαθέο αξρέο, φπσο π.ρ. ηελ Ακεξηθαληθή Αθηνθπιαθή θαη ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ηηαιίαο. Σν MMSI απνηειείηαη απφ έλαλ 

κνλαδηθφ αξηζκφ ελλέα ςεθίσλ ν νπνίνο απνηειεί ην αλαγλσξηζηηθφ ελφο ζηαζκνχ. 

Σα ηξία πξψηα ςεθία ηνπ MMSI, ηα Φεθία Ναπηηιηαθήο Σαπηφηεηαο (MID), 

θαζνξίδνπλ ηελ ρψξα (π.ρ. 247 γηα ηελ Ηηαιία θαη 338 γηα ηηο ΖΠΑ, ζχκθσλα κε ην 

ITU-R). Σα δηαθξηηηθά ζήκαηα είλαη κηα νλνκαζία γηα ηα ξαδηφθσλα ή ηνπο ζηαζκνχο 

AIS πνπ εκθαλίδνληαη πξφζπκα λα αλνίμνπλ επηθνηλσλία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξέσο ζε πινία, αεξνζθάθε, ζηνλ ζηξαηφ, ηα δηαζηεκφπινηα θαη απφ ηνπο 

ξαδηνεξαζηηέρλεο. 
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Σέινο, νη πιεξνθνξίεο AIS παξέρνληαη κέζσ δηαγξακκάησλ-ζρεδηνγξάθσλ ή 

κέζσ ησλ παξφρσλ, π.ρ. Vessel Finder, ηα νπνία, ζε ζρεδφλ πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

απεηθνλίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ άιισλ ζθαθψλ ζηελ πεξηνρή, ηα βνεζήκαηα 

πινήγεζεο θαη άιιεο ρξήζηκεο λαπηηιηαθέο πιεξνθνξίεο, φπσο δειηία πξφγλσζεο 

θαηξνχ ή θξίζηκεο θαηαζηάζεηο. Σα ζπζηήκαηα απηά επηηξέπνπλ ηελ παγθφζκηα 

πξφζβαζε ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ AIS, ηα ζθάθε, ηνπο θάξνπο, ηηο ζέζεηο ησλ 

ζεκαδνχξσλ θαη αληίζηνηρα ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζε κηα απιή, εχθνιε ζηελ πινήγεζε 

νζφλε ή ηζηνζειίδα. Δπηπιένλ, νη πιεξνθνξίεο απφ ην AIS πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο 

παξφρνπο είλαη ρξήζηκεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, γηα παξάδεηγκα, πινίσλ πνπ ξίπηνπλ 

πεηξέιαην ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα θαη ηελ πξφβιεςε ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο πνπ 

απέδσζε ην ζαιάζζην εκπφξην (Bloomberg, 2015). 

 

2.1 ύζηεκα απηόκαηεο Σαπηνπνίεζεο (AIS) θαη αλζξώπηλν ζθάικα 

Ο ζηφρνο ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (ΗΜΟ) (2001) απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ AIS είλαη λα εληζρπζεί ε αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

λαπζηπινΐαο, ε αζθάιεηα ηεο δσήο ζηελ ζάιαζζα θαη ε πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σν θίλεηξν γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ AIS ήηαλ ε απηφλνκε ηθαλφηεηά 

ηνπ ζηνλ εληνπηζκφ άιισλ ζέζεσλ AIS ησλ πινίσλ θαη λα παξέρεη επηπιένλ αθξηβείο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πινία-ζηφρνπο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

απνθπγή ζπγθξνχζεσλ. Έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληρλεχεη άιινπο εμνπιηζκέλνπο 

ζηφρνπο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε αλίρλεπζε κε ξαληάξ είλαη πεξηνξηζκέλε, φπσο ζε 

ζηξνθέο, πίζσ απφ ιφθνπο θαη ζε ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλεο νξαηφηεηαο απφ νκίριε, 

βξνρή, θιπ. Σα δεηήκαηα απηά έρνπλ επίζεο ηεζεί ζηελ 16ε ζχλνδν ηεο Δπηηξνπήο 

IALA AIS. Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα ζην Παλεπηζηήκην Liverpool John Moores 

γηα λα δηεξεπλεζεί ην ζέκα ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ 

δεδνκέλσλ AIS πνπ κεηαδίδνληαη θαη ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηελ γέθπξα ησλ πινίσλ. 

Απηή ε κειέηε εμεηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηξηψλ μερσξηζηψλ κειεηψλ δεδνκέλσλ ηνπ 

AIS γηα νξηζκέλα απφ ηα επηκέξνπο πεδία ηνπ AIS. Οη ηξεηο κειέηεο απνηεινχληαη 

απφ: 

1- Μειέηε γηα ην AIS κε βάζε ην VTS ε νπνία δηεμήρζε γηα πεξίπνπ έλα κήλα 

(επηέκβξεο - Οθηψβξεο 2005) ζηνλ ζηαζκφ θπθινθνξίαο πινίσλ (VTS) ζην 

Λίβεξπνπι ζε πινία πνπ θεχγνπλ απφ θαη πιεζηάδνπλ ζην ιηκάλη, πνπ είλαη ζε 
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αγθπξνβφιην θαη παξαπιεχξσο ζην ιηκάλη, ζε έλα ζπλνιηθφ αξηζκφ 94 δηαθνξεηηθψλ 

ζθαθψλ. 

2- Μειέηε γηα ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ απφ ην AIS πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 

ηα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηελ AISLive Company of Lloyds Register-

Fairplay Ltd. Σα δεδνκέλα απνηεινχληαλ απφ 400.059 αλαθνξέο AIS (1/3/2005-

17/3/2005) ζε παγθφζκην επίπεδν. Δπηιέρζεθαλ 30.946 ελδείμεηο AIS γηα κηα πην 

ιεπηνκεξή αλάιπζε. 

3- Πξνιεπηηθή κειέηε AIS πνπ δηεμήρζε κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ AISweb ηεο 

Dolphin Maritime Software Ltd, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ζε κηα επξεία γεσγξαθηθή 

πεξηνρή (23/11/2005-2/5/2006). Σα δεδνκέλα θαηαγξάθεθαλ θαηά πεξηφδνπο θαη 

εκεξνκελίεο ad-hoc. 

2.2 Δπξήκαηα 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ αλά πεδίν πιεξνθνξηψλ 

AIS. 

 

2.2.1 Αξηζκόο MMSI 

Σν πξφβιεκα κε ηνλ αξηζκφ MMSI παξαηεξήζεθε ηδίσο ζε πνιιά ζθάθε πνπ 

κεηαδίδνπλ ηνλ εζθαικέλν πξνεπηιεγκέλν αξηζκφ MMSI 1193046 (Ναπηηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2005a). Απηφο κπνξεί λα είλαη ν πξνεπηιεγκέλνο αξηζκφο MMSI γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πνκπνχ AIS πνπ ιφγσ ιάζνο ξχζκηζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαηά 

ηελ εγθαηάζηαζε ή κηαο ζπγθεθξηκέλεο βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ, πξνεπηιέγεη απηφλ 

ηνλ αξηζκφ. πνηα θαη αλ είλαη ε αηηία, πεξηζζφηεξα απφ έλα πινία έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη απηφλ ηνλ αξηζκφ MMSI ηαπηφρξνλα. 

ηηο παξαηεξήζεηο ηεο κειέηεο γηα ην AIS ππήξραλ 26 ζθάθε πνπ κεηέδηδαλ 

ηνλ εζθαικέλν αξηζκφ MMSI 1193046, κε δηαθνξεηηθέο ελδείμεηο, κε ηε ρξήζε ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ AISweb. Αληρλεχζεθαλ ηξεηο αθφκε αξηζκνί MMSI (0, 1, 

999999999) πνπ εκθαλίδνληαλ ζε πνιιαπινχο ζηαζκνχο ζηε κειέηε. Σν θαηλφκελν 

απηφ είλαη ζνβαξφ. Οη αμησκαηηθνί λαπζηπινΐαο ζηελ γέθπξα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηα 

δεδνκέλα AIS πνπ κεηαδίδνληαη ηαθηηθά γηα λα βεβαησζνχλ φηη ν εμνπιηζκφο ηνπο 

AIS δελ παξνπζηάδεη ειαηηψκαηα θαη φηη κεηαδίδεη ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο. 

Τπάξρνπλ θαη άιιεο παξφκνηεο εθζέζεηο (Ναπηηθφ Ηλζηηηνχην, 2005β, 2005γ) 

αληαιιαγήο ζηφρσλ κε μαθληθή θαη απξφζκελε αιιαγή ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ 
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ζθαθψλ. ηελ κειέηε «άληιεζεο δεδνκέλσλ AIS», ην 2% ησλ εζθαικέλσλ ζηαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ αθνξνχζαλ ζην πεδίν ησλ αξηζκψλ MMSI θαη ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη κφλν εθείλεο ηηο ιαλζαζκέλεο θαηαρσξήζεηο MMSI κε αξηζκνχο 

πνπ έρνπλ ιηγφηεξα απφ 9 ςεθία. Δίλαη πηζαλφ φηη, αθφκε θαη κε ηνλ ζσζηφ αξηζκφ 

ςεθίσλ, κεξηθά απφ ηα ςεθία πνπ θαίλνληαη λα είλαη ιάζνο ζε ζρέζε κε ηελ αθξηβή 

βάζε δεδνκέλσλ MMSI. Απηφ ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζε ζθάικαηα 

εγθαηάζηαζεο. ε έλα κηθξφ αξηζκφ πεξηπηψζεσλ ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζε 

εμνπιηζκφ δνθηκήο. 

 

2.2.2 Σύπνο Πινίνπ 

ηελ «κειέηε AIS κε βάζε ην VTS», ην 6% ησλ ζθαθψλ δελ δηέζεηε ηχπν 

ζθάθνπο θαη ην 3% πξνζδηνξίζηεθε απιά σο «ζθάθνο». Σα πξνβιήκαηα απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο πεξηιακβάλνπλ αζαθείο ή παξαπιαλεηηθνχο ηχπνπο ζθαθψλ. πλήζσο 

θαηαγξάθεηαη ν γεληθφο ηχπνο πινίνπ «Cargo» ή «Vessel» ζηνλ εμνπιηζκφ AIS, παξά 

έλαο πεξηζζφηεξν πιεξνθνξηαθφο ηχπνο πινίνπ, αιιά ππάξρνπλ θαη άιιεο 

ηδηαηηεξφηεηεο. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην πξφβιεκα είλαη ε πεξηηηή αζάθεηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ρξήζε ηνπ «Cargo» γηα έλα ζθάθνο, φηαλ ζα κπνξνχζε λα έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί πην ζσζηά ε ιέμε «tanker». ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ην πην ζεκαληηθφ 

θαη θαηάιιειν πεξηγξαθηθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί, αλ δελ 

παξαζρεζνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνπο πινεγνχο θαη ηνπο εγθαηαζηάηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα πςειήο ηαρχηεηαο ζθάθνο ro-ro κπνξεί λνκίκσο λα νξηζηεί σο 

«High Speed Craft» ή «Passenger» ή «Cargo» ζην AIS. Καη νη ηξεηο ηχπνη 

παξαηεξήζεθαλ λα αλαθέξνληαη ρσξηζηά ζε ηξία ζπγγεληθά πινία πνπ εμππεξεηνχλ 

ηνλ ίδην ιηκέλα. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζην φηη δελ έρνπλ νξηζηεί αξθεηέο θαηεγνξίεο 

πνπ λα θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ηχπνπο πινίσλ θαη δελ είλαη εθηθηφ λα ππάξρεη θάζε 

πηζαλφο ηχπνο πινίνπ. Χζηφζν, νξηζκέλεο πνιχ θνηλέο θαη δηαθξηηέο θαηεγνξίεο 

πινίσλ, φπσο πινίν εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, νρεκαηαγσγφ πινίν θαη πινίν κεηαθνξάο 

θνξηίνπ ρχδελ, δελ επηζεκαίλνληαη μερσξηζηά ζηελ πξνδηαγξαθή AIS θαη 

ραξαθηεξίδνληαη σο πινία «Cargo». Ζ δηαθνξνπνίεζε ζα ήηαλ ρξήζηκε γηα ηελ 

νπηηθή αλαγλψξηζε ζηελ ζάιαζζα, θαζψο θαη γηα ηνπο ρεηξηζηέο VTS. 
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Οκνίσο ν πξνζδηνξηζκφο «Tanker» ηζρχεη θαη γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

δεμακελνπινίσλ κεηαθνξάο ρεκηθψλ πξντφλησλ, δεμακελνπινίσλ κεηαθνξάο 

πεηξειαίνπ θαη δεμακελνπινίσλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ. Χζηφζν, ε ελζσκάησζε 

πεξηζζφηεξσλ ηχπσλ πινίσλ ζα απαηηνχζε ρξνλνβφξεο ξπζκίζεηο θαη αιιαγέο ζην 

ζχζηεκα πνπ δελ ζα ήηαλ εθηθηέο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ην ηζρχνλ ζχζηεκα, θάηη ηέηνην φκσο ζα ελίζρπε ηελ εκπηζηνζχλε ζην 

ζχζηεκα, εάλ νη πινεγνί κπνξνχζαλ λα βιέπνπλ πην αθξηβείο πεξηγξαθέο κε 

ιηγφηεξεο δηαθπκάλζεηο κεηαμχ παξφκνησλ ζθαθψλ. Απηφ κπνξεί λα επηβιεζεί κφλν 

ζε πξψηε θάζε, κέζα απφ ηελ παξνρή θαιχηεξεο θαζνδήγεζεο ησλ εγθαηαζηαηψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ πινεγψλ. Δπηπιένλ, απηφ ην ιεγφκελν ζηαηηθφ πεδίν πνπ 

δείρλεη «ηνλ ηχπν ηνπ ζθάθνπο» κεηαβάιιεηαη γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο ζθαθψλ 

ζχκθσλα κε ην θαζεζηψο πινήγεζήο ηνπο ζην ηαμίδη. 

 

2.2.3 Όλνκα πινίνπ θαη δηαθξηηηθό ζήκα θιήζεο πινίνπ 

Αλ θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε «κειέηε ηνπ AIS κε βάζε ην VTS» δελ 

εληνπίζηεθαλ θαζφινπ εζθαικέλα νλφκαηα ή δηαθξηηηθά ζήκαηα, ζηελ επξχηεξε 

«κειέηε άληιεζεο δεδνκέλσλ AIS», ηα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ ήηαλ φηη ηα 

πεδία έκελαλ θελά. Καλέλα φλνκα ή δηαθξηηηθφ ζήκα θιήζεσο δελ δφζεθε ζην 0,5% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κελπκάησλ AIS πνπ θαηαγξάθεθαλ. Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ 

παξαηεξήζεθε ήηαλ ε ρξήζε ζπληεηκεκέλεο νλνκαζίαο ηνπ πινίνπ πνπ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, αιιά φρη ζε φιεο, νθεηιφηαλ ζηνλ αλεπαξθή αξηζκφ ησλ ραξαθηήξσλ 

πνπ ήηαλ δηαζέζηκνο θαη ν νπνίνο πεξηνξίδεη ην πεδίν απηφ ζηνπο 20 ραξαθηήξεο ζηνλ 

εμνπιηζκφ AIS. Σα ζθάικαηα ζε απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο είλαη είηε ιφγσ ιάζνπο 

εγθαηάζηαζεο ή εμαηηίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ξπζκίζεσλ, θάηη πνπ δελ επηηξέπεη ηελ 

εκθάληζε ηνπ πιήξνπο νλφκαηνο ηνπ πινίνπ εάλ είλαη κεγαιχηεξν απφ 20 

ραξαθηήξεο. Απηνί νη πεξηνξηζκνί φκσο ζεκαίλνπλ φηη κπνξεί λα ππάξμεη ζχγρπζε 

ζρεηηθά κε ην φλνκα ηνπ πινίνπ, εηδηθά φηαλ ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ AIS ήηαλ λα 

αληηκεησπηζηεί απηφ ην πξφβιεκα. Απνηειεί αθφκα θνηλή πξαθηηθή λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ην φλνκα ηνπ πινίνπ ζηηο ερεηηθέο επηθνηλσλίεο, αθφκε θαη αλ 

δηαηίζεληαη πιένλ νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο κε ηελ ρξήζε ηνπ αξηζκνχ MMSI (κέζσ 

Φεθηαθήο Δπηιεθηηθήο Κιήζεο) ή ηνπ δηαθξηηηθνχ ζήκαηνο. 
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2.2.4 Καηάζηαζε πιεύζεο ηνπ πινίνπ 

ηελ «κειέηε ηνπ AIS κε βάζε ην VTS», ην 30% ησλ πινίσλ εληνπίζηεθαλ 

λα εκθαλίδνπλ αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ππήξραλ πηζαλψο 

πεξηζζφηεξα παξαδείγκαηα πνπ δελ παξαηεξήζεθαλ απφ ηελ έξεπλα. Σν 4% εκθάληδε 

εζθαικέλε θαηάζηαζε ζθαθψλ ζε πνξεία πιεχζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κεραλέο 

ηνπο, δείρλνληαο φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα ηζηία ηνπο, κηα επηινγή πνπ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ γηα πινία πνπ ηαμηδεχνπλ κε ηζηία. Άιια παξαδείγκαηα 

πνπ αληρλεχζεθαλ απφ ηελ έξεπλα πεξηιακβάλνπλ έλα πινίν ην νπνίν έπιεε κε 10 

θφκβνπο λα παξνπζηάδεηαη σο αγθπξνβνιεκέλν θαη πινία πνπ ήηαλ αγθπξνβνιεκέλα 

λα εκθαλίδνληαη φηη έπιεαλ. 

Ζ θαηάζηαζε πιεχζεο απνηειεί κία πνιχ ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ηελ 

επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ. Μάιινλ εμαηηίαο 

κπεξδέκαηνο, ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ AIS δείρλεη φηη ε πιεχζε γηα 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζθαθψλ δίδεηαη ζην πεδίν ηνπ ηχπνπ ηνπ πινίνπ, θαζψο θαη 

ζην πεδίν πιεχζεο. ηνλ Πίλαθα 2 δίδνληαη κεξηθά παξαδείγκαηα ηχπσλ πινίσλ, ε 

δηαθνξεηηθή θαηάζηαζή ηνπο, ζχκθσλα κε ην IRPCS θαη ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα, ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα θαίλνληαη απφ ην AIS. Σα παξαδείγκαηα έρνπλ επηιεγεί γηα λα 

δείμνπλ ην πψο ε θηινζνθία ησλ θαηαρσξήζεσλ ησλ δεδνκέλσλ AIS είλαη 

δηαθνξεηηθή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ζθαθψλ. ε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο, ην 

ζχζηεκα έρεη δηαηεξήζεη ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ, ζχκθσλα κε ηελ θηινζνθία ησλ 

ζηαηηθψλ δεδνκέλσλ AIS. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, έλα αιηεπηηθφ ζθάθνο παξακέλεη 

έλα αιηεπηηθφ ζθάθνο ζε θάζε ηαμίδη ηνπ. Σν ζρεηηθφ πεδίν κε ην ηαμίδη ηεο πιεχζεο 

ζα δηαθέξεη γηα ην ηαμίδη αλάινγα κε ην αλ ην ζθάθνο αζρνιείηαη κε ηελ αιηεία ή φρη. 

Οκνίσο ζηνλ πίλαθα 2, έλα ηζηηνθφξν ζα αιιάμεη κφλν ηελ θαηάζηαζε πιεχζεο ηνπ 

θαη φρη ηνλ ηχπν ηνπ ζθάθνπο. Αληίζεηα, ζηνλ πίλαθα 2, έλα ξπκνπιθφ ζα 

εκθαλίδεηαη ζην ζηαηηθφ πεδίν ηνπ ηχπνπ ηνπ ζθάθνπο σο «ξπκνπιθφ» φηαλ δελ 

εκπιέθεηαη ζε ξπκνχιθεζε. ηαλ ην ξπκνπιθφ εκπιέθεηαη κε ηελ ξπκνχιθεζε, ην 

ιεγφκελν ζηαηηθφ πεδίν ηνπ ηχπνπ ζθάθνπο αιιάδεη απφ «ξπκνπιθφ» ζε 

«ξπκνχιθεζε» ή «ξπκνχιθεζε θαη ην κήθνο ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ ππεξβαίλεη ηα 200 

κέηξα ή ην πιάηνο ππεξβαίλεη ηα 25 κέηξα», φπσο ηζρχεη. Ο ιφγνο γη’ απηή ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ AIS νθείιεηαη ζην φηη ην πεδίν κε ηελ θαηάζηαζε 

πιεχζεο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δείμεη πφηε ην ξπκνπιθφ 

«πεξηνξίδεηαη σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ειίζζεηαη». Παξνκνίσο, κία βπζνθφξνο 
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ζα αιιάμεη ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ θαζ’ φιν ην ηαμίδη ηεο. Γελ είλαη ζαθέο εάλ έλα 

πηινηηθφ ζθάθνο πξέπεη ή δελ πξέπεη λα αιιάδεη ηνλ ηχπν ηνπ ζθάθνπο φηαλ δελ 

αζρνιείηαη κε θαζήθνληα πινήγεζε. 

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο πινεγνχο λα γλσξίδνπλ θαη λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηέηνηεο αζάθεηεο κέζα απφ ηελ εηδηθή θαηάξηηζε ζην AIS ηφζν 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ φζν θαη ζηηο πξννπηηθέο εξκελείαο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Anti-collision information defined by 
lights and shapes under the 

Equivalent settings on an AIS receiver programmed 
according to the IALA Guidelines for 

 

International Regulations for 

Preventing Collisions at Sea  AIS     
 

      
 

Category of 

vessel 
Navigation

al status 

Extra 

informatio

n 
Vessel 

type 
Navigational 

status 
Extra 

information 
 

        
 

Power driven vessel Underway 
L< 50m or L ≥ 
50m 

Passenger/cargo/tanker/
HSC/other 

Underway using 
engine 

In length 
field   

 

   types of ship      
 

Pilot vessel - Not 
engaged in pilotage Underway 

L< 50m or L ≥ 
50m 

Other vessel or still 
Pilot vessel? 

Underway using 
engine 

In length 
field   

 

duty          

At anchor 
L< 50m or L ≥ 

50m 
Other vessel or still 

Pilot vessel? At anchor 
In length 

field 
  

 

   
 

         

Pilot vessel - Engaged in 

pilotage duty Underway 
L< 50m or L ≥ 

50m Pilot vessel 
Underway using 

engine 
In length 

field   
 

         

 At anchor 
L< 50m or L ≥ 

50m Pilot vessel At anchor 
In length 

field   
 

        

Tug - Not engaged in 

towing 
Underway or 

making way 
L< 50m or L ≥ 

50m Tug 
Underway using 

engine 
In length & 

speed fields  
 

       
 

Tug - Engaged in towing 
Underway or 
making way 

L< 50m or L ≥ 
50m & Towing 

Underway using 
engine 

In length & 
speed fields  

 

  
L of tow ≤ 
200m       

 

Tug - Engaged in towing 
Underway or 
making way 

L< 50m or L ≥ 
50m & 

Towing & L of the tow 
exceeds 200m 

Underway using 
engine 

In length & 
speed fields  

 

  
L of tow > 

200m or breadth exceeds 25m      
 

Tug – Engaged in towing 
and restricted 

Underway or 
making way 

L< 50m or L ≥ 
50m & Towing 

Restricted   in   her   
ability   to 

In length & 
speed fields  

 

in her ability to 
manoeuvre  

L of tow ≤ 

200m  manoeuvre     
 

Tug – Engaged in towing 
and restricted 

Underway or 
making way 

L< 50m or L ≥ 
50m & 

Towing & L of the tow 
exceeds 200m 

Restricted   in   her   
ability   to 

In length & 
speed fields  

 

in her ability to 

manoeuvre  
L of tow > 

200m or breadth exceeds 25m manoeuvre     
 

Fishing vessel - Not 
engaged in fishing 

Underway or 
making way 

L<50m or L 
≥50m Fishing 

Underway using 
engine 

In length & 
speed fields  

 

 At anchor 
L<50m or L 
≥50m Fishing At anchor 

In length 
field   

 

Fishing vessel – 
Engaged in trawling 

Underway or 
making way 

L<50m or L 
≥50m Fishing Engaged in fishing 

In length & 
speed fields  

 

 or at anchor        
 

Fishing  vessel  -  Other  
than  trawler 

Underway or 
making way 

L<50m or L 
≥50m Fishing Engaged in fishing 

In length & 
speed fields  

 

engaged in fishing or at anchor        
 

       

Fishing  vessel  -  Other  
than  trawler 

Underway or 
making way 

L<50m or L 
≥50m Fishing Engaged in fishing 

In length & speed 
fields. Use of safety 

 

engaged in fishing with 

outlying gear or at anchor    

mess

age 
fiel

d to 
commun

icate 
 

>150m     
obstructio

n?   
 

Dredger - Not engaged 
in dredging or 

Underway or 
making way 

L<50m or L 
≥50m Cargo ship or other type 

Underway using 
engine 

In length & 
speed fields  

 

underwater operation At anchor 
L<50m or L 
≥50m Cargo ship or other type At anchor 

In length 
field   

 

Dredger  -  Engaged  in  
dredging  or 

Underway or 
making way 

L<50m or L 
≥50m 

Engaged  in  dredging  
or  underwater 

Restricted   in   her   
ability   to 

In length & speed 
fields. Use of safety 

 

underwater operation 

with obstruction or at anchor  operations manoeuvre 
mess

age 
fiel

d to 
commun

icate 
 

     
obstructio

n?   
 

Sailing vessel - under 

sail only Underway  Sailing Underway by sail     
 

          

Sailing vessel - 
Propelled by machinery Underway  Sailing 

Underway using 
engine     

 

(with or without sail)         
 

Πίλαθαο 1. Σύγθξηζε επηιεγκέλωλ ηύπωλ πινίωλ θαη θαηάζηαζε πινήγεζεο 

όπωο νξίδεηαη από ηνλ IRPCS θαη ηηο επηινγέο ηνπ AIS όπωο νξίδνληαη από ηελ IALA. 
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2.2.5 Μήθνο θαη πιάηνο πινίνπ 

ηελ «κειέηε γηα ην AIS κε βάζε ην VTS», ην 47% ησλ πινίσλ εκθαλίδνληαη 

κε ιαλζαζκέλν κήθνο θαη ην 18% κε ιαλζαζκέλν πιάηνο ζηηο πιεξνθνξίεο AIS. Σα 

ζθάικαηα κήθνπο εκθάληδαλ: 

6,4% ησλ πινίσλ κε 0 κήθνο  

36,3% κε αλαθξίβεηα κεηαμχ 1 έσο θαη 5 κέηξσλ θαη 

4,3% κε αλαθξίβεηα άλσ ησλ 5 κέηξσλ. 

Σα ζθάικαηα πιάηνπο εκθάληδαλ: 

6,3% ησλ πινίσλ κε 0 πιάηνο 

8,5% κε αλαθξίβεηα κεηαμχ 1 έσο θαη 5 κέηξσλ θαη 

3,2% κε αλαθξίβεηα άλσ ησλ 5 κέηξσλ. 

Έλα άιιν 67% ησλ παξαηεξνχκελσλ πινίσλ εκθάληδαλ ζθάικα κηθξφηεξν απφ 1 

κέηξν ζην πιάηνο, ην νπνίν δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηα ζρήκαηα αλαθξίβεηαο γηα 

ην πιάηνο. Αλ θαη αλακθίβνια, νξηζκέλεο απνθιίζεηο νθείινληαη ζε 

ζηξνγγπινπνηήζεηο, ε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ εκθάληδε αλαθξηβείο 

πιεξνθνξίεο σο πξνο ηα δεθαδηθά ςεθία (π.ρ. 23,7 αληί 23,3). Αλ θαη απηφ ην 

πξφβιεκα δελ ζεσξείηαη θξίζηκν, κπνξεί φκσο λα ππνδειψλεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

αληηκεηψπηζε γεληθά ζηα δεδνκέλα AIS. 

 

2.2.6 Βύζηζκα 

Μηα πξνθαλήο αζπκθσλία ζην 17% ησλ θαηαρσξίζεσλ ηνπ AIS γηα ην βχζηζκα 

ηνπ πινίνπ πνπ παξαηεξήζεθε απφ ηελ «κειέηε άληιεζεο δεδνκέλσλ AIS» είλαη ε 

κε δηαζεζηκφηεηα ή αλαθνξά 0 κέηξσλ γηα ην βχζηζκα ηνπ πινίνπ. Παξαηεξήζεθε 

επίζεο φηη ζην 14% ησλ θαηαρσξίζεσλ AIS ην βχζηζκα εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξν απφ 

ην κήθνο ηνπ πινίνπ. 

Πξννξηζκόο θαη αλακελόκελε ώξα άθημεο (ETA) 

ηελ «κειέηε άληιεζεο δεδνκέλσλ AIS» ηνπ δείγκαηνο ησλ 30.946 

κεηαδφζεσλ πιεξνθνξηψλ AIS, ην 49% παξνπζίαζε πξνθαλή ζθάικαηα ζηα πεδία 

ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηεο ETA (Estimate Time of Arrival). Μεξηθέο απφ ηηο αφξηζηεο ή 

ιαλζαζκέλεο θαηαρσξήζεηο AIS γηα ηνλ πξννξηζκφ πνπ δηαπηζηψζεθαλ ήηαλ: έλαο 

αξηζκφο αληί ηνπ πξννξηζκνχ, ην φλνκα ηεο ρψξαο θαη φρη ηνπ ιηκέλα, κηα 
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ζπληεηκεκέλε νλνκαζία δχζθνιε λα εξκελεπζεί, νη ιέμεηο «not available» ή «not 

defined» ή «null», επίζεο άθπξεο θαηαρσξίζεηο ή απιψο θελφ πεδίν. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε κειέηε ήηαλ ζε ζέζε λα εληνπίζεη κφλν ηηο αζπκθσλίεο θαη πνιιέο 

ιαλζαζκέλεο θαηαρσξήζεηο δελ παξαηεξήζεθαλ. 

Αληηζέησο, νη αφξηζηεο θαηαρσξίζεηο γηα ηελ ΔΣΑ θαη ηνλ πξννξηζκφ κπνξεί 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα αθνξνχζαλ απηφ πνπ πξαγκαηηθά γλψξηδαλ ηα ζθάθε ζε 

έλα κηθξφ αξηζκφ πεξηπηψζεσλ. Ζ αθξηβήο γλψζε ηνπ ζσζηνχ πξννξηζκνχ ησλ 

άιισλ ζθαθψλ ζην AIS κπνξεί λα είλαη πνιχ ρξήζηκε ζε πεξηνρέο κε πςειή 

θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε θαη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ιηκέλσλ ή ζηελ είζνδν ζε 

εζσηεξηθέο πισηέο νδνχο. Παξαηεξήζεθε φηη ε ΔΣΑ δελ ελεκεξσλφηαλ ζε έλαλ 

αξηζκφ κεηαδφζεσλ AIS. Παξά ην γεγνλφο φηη απηά ηα πεδία είλαη πξναηξεηηθά, αλ 

πξφθεηηαη λα θαλνχλ ρξήζηκα, ηα πινία ζα πξέπεη λα ηα ελεκεξψλνπλ κε αθξίβεηα 

θαη ηαθηηθά.  

Καηεύζπλζε, πνξεία πάλω από ην έδαθνο (COG), ηαρύηεηα πάλω από ην έδαθνο 

(SOG) θαη ζέζε 

Γπζηπρψο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο έξεπλαο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

δηεξεπλεζεί ε θαηεχζπλζε, ε πνξεία πάλσ απφ ην έδαθνο, ε ηαρχηεηα πάλσ απφ ην 

έδαθνο θαη ε ζέζε. Πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ αθξίβεηα απηψλ ησλ βαζηθψλ 

πιεξνθνξηψλ AIS είλαη πνιχ ζεκαληηθή, αλ ην AIS πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ζθνπνχο απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ επηηπρή ζπγρψλεπζε δεδνκέλσλ κε 

πιεξνθνξίεο απφ ην ξαληάξ. Χζηφζν, ζηελ «κειέηε άληιεζεο δεδνκέλσλ απφ ην 

AIS» δηαπηζηψζεθε φηη ην 1% είρε δείμεη γεσγξαθηθφ πιάηνο άλσ ησλ 90° θαη κήθνο 

άλσ ησλ 180° ή ζέζε 0° N/S, 0° E/W. Δπηπιένλ αλαθέξζεθαλ κία απφθιηζε 

θαηεχζπλζεο 90 κνηξψλ ή πεξηζζφηεξν (Ναπηηθφ Ηλζηηηνχην, 2006) θαη κία 

ιαλζαζκέλε κεηάδνζε ζέζεο 00°N 000°W (Ναπηηθφ Ηλζηηηνχην, 2005γ). 

 

2.2.7 Άιια πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην AIS 

Ζ ζσζηή εγθαηάζηαζε ηνπ AIS θαη ε ελζσκάησζή ηνπ κε άιιεο ζπζθεπέο 

πινήγεζεο, ε αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα κε ην ρέξη θαη ε 

ηθαλφηεηα ησλ λαπηηθψλ λα εξκελεχνπλ ζσζηά ηηο ιακβαλφκελεο πιεξνθνξίεο 

εγείξνπλ κεγάιεο αλεζπρίεο εάλ ην AIS πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
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ελίζρπζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ γέθπξα ηνπ πινίνπ. Ο Bailey (2005) 

ηζρπξίδεηαη φηη ην 80% ησλ κελπκάησλ AIS πεξηέρνπλ θάπνην ζθάικα ή αλαθξίβεηεο. 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ AIS θαη ε εθπαίδεπζε ησλ λαπηηθψλ ζηελ ρξήζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ είλαη ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ AIS θαη 

ζηα νπνία δελ έρεη δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ AIS. Έρεη ππνζηεξηρζεί 

(Ναπηηθφ Ηλζηηηνχην, 2005γ) φηη ην AIS έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη έλα 

ρξήζηκν βνήζεκα πινήγεζεο αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά, ιφγσ ηνπ πςεινχ ξπζκνχ 

ελεκέξσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη απφ ηα άιια πινία. Χζηφζν, 

πξνο ην παξφλ ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη πιεξνθνξίεο 

πνπ παξέρνληαη είλαη παξαπιαλεηηθέο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλν φηαλ θάπνηεο 

θνξέο ρξεηάδεηαη λα βαζηζηεί θαλείο ζηηο θξίζηκεο πιεξνθνξίεο ηνπ AIS, φπσο φηαλ ε 

νξαηφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη φηαλ ε ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο ηνπ ξαληάξ είλαη 

πεξηνξηζκέλε. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ αηπρήκαηνο κεηαμχ ηνπ Hyundai Dominion θαη ηνπ Sky 

Hope (Marine Accident Investigation Branch (MAIB), 2005) ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

κήλπκα θεηκέλνπ αζθαιείαο γηα λα ζηαιεί κία πξνεηδνπνίεζε ζχγθξνπζεο ε νπνία 

δελ είρε εληνπηζηεί απφ ην απεπζπλφκελν ζθάθνο. Γελ είλαη ζαθέο θαηά πφζνλ ηα 

κελχκαηα θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηέηνηνπο ζθνπνχο απφ ηνπο 

λαπηηθνχο. Δάλ ηφζν ηα αθνπζηηθά, φζν θαη ηα νπηηθά ζήκαηα πξνεηδνπνίεζεο κε 

ξπζκηδφκελεο επηκέξνπο παξακέηξνπο απφθξηζεο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα 

κπνξνχζαλ λα ελζσκαησζνχλ γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θαιχηεξε θαη πην θαηάιιειε 

απφθξηζε (Hellier θαη Edworthy, 1999). Σα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα κε ήρν καδί κε 

έλα κήλπκα θεηκέλνπ ηα νπνία ζα εκθαλίδνληαλ ζηελ νζφλε πξνο ελεκέξσζε ησλ 

λαπηηθψλ γηα ηπρφλ αζπκβαηφηεηα ηεο θαηάζηαζεο πιεχζεο κε ηελ ηαρχηεηα ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηζρπξφ αληίθηππν ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ζε επηθίλδπλεο 

θαηαζηάζεηο (Baldwin θαη May, 2005). 

Αλ νη ξπζκηζηηθέο αξρέο επηκείλνπλ φηη ην AIS ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο 

βνήζεκα θαηά ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηφηε είλαη απαξαίηεην λα δηαβηβάδεηαη νξζή 

πιεξνθφξεζε. Αληίζεηα πξνο ηηο πξνζέζεηο, ππάξρνπλ θάπνηεο ελδείμεηο φηη ε 

ηερλνινγία AIS ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απμάλεη ηηο θιήζεηο VHF κεηαμχ ησλ πινίσλ 

γηα ηνλ ζθνπφ ηεο απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ. Ο Bailey (2005) ηζρπξίδεηαη φηη πεξίπνπ 

ην 90% ησλ 245 πεξηπηψζεσλ ησλ θιήζεσλ VHF πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ην Καλάιη 

ηεο Αθηνθπιαθήο ηνπ Νηφβεξ σο πξνο ηελ Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ Πινήγεζεο 
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(CNIS) αθνξνχζαλ ζηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ. Απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πεξηζζφηεξεο παξαβηάζεηο ησλ θαλνληζκψλ θαηά ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη λα κεηψζεη 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ OOW (Officer of the Watch) λα κπνξεί λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια 

κέηξα ζε επαξθή ρξφλν, φπσο απαηηείηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ. 

Έηζη, ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ απμάλεη ηνλ θίλδπλν ζχγθξνπζεο 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Οη θιήζεηο VHF ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε 

κεηαμχ δχν πινίσλ, αλ δελ ζπκθσλνχλ πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ 

απαηηνχληαη (Swift, 2004). Ζ απμεκέλε ηθαλφηεηα γηα ηνπηθέο ξπζκίζεηο κεηαμχ ησλ 

πινίσλ κε ηελ ρξήζε VHF κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξε ζχγρπζε θαη 

παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ θπθινθνξίαο (ΚΟΚ) (Farmer, 2004). 

 

Κεθάιαην 3
ν
 Δθαξκνγέο 

 

Δηθφλα 4. Οζόλε AIS ελόο ζθάθνπο κε θείκελν, ε νπνία πξνβάιεη ηελ εκβέιεηα ηωλ 

θνληηλώλ ζθαθώλ, ηα έδξαλα θαη ηα νλόκαηα. 

 

Ο αξρηθφο ζθνπφο ηνπ AIS ήηαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε απνθπγή ησλ 

ζπγθξνχζεσλ, αιιά έρνπλ αλαπηπρζεί θαη πνιιέο άιιεο εθαξκνγέο θαη ζπλερίδνπλ λα 

αλαπηχζζνληαη. Σν AIS ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα: 

Απνθπγή ζπγθξνύζεωλ: Σν AIS αλαπηχρζεθε απφ ηηο ηερληθέο επηηξνπέο ηνπ 

Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (ΗΜΟ) σο κηα ηερλνινγία γηα ηελ απνθπγή 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ κεγάισλ πινίσλ ζηε ζάιαζζα, ηα νπνία δελ βξίζθνληαη 

εληφο ηεο εκβέιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ μεξά. Ζ ηερλνινγία 

εληνπίδεη θάζε πινίν μερσξηζηά, καδί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ, 

επηηξέπνληαο κηα εηθνληθή εηθφλα πνπ δεκηνπξγείηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σα 

πξφηππα ηνπ AIS πεξηιακβάλνπλ κηα πνηθηιία απηφκαησλ ππνινγηζκψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε αλαθνξέο ηεο ζέζεο, φπσο ην πιεζηέζηεξν ζεκείν πξνζέγγηζεο (CPA) 

θαη εηδνπνηήζεηο ζχγθξνπζεο. Καζψο ην AIS δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ φια ηα ζθάθε, 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ships_AIS_display_with_lists_of_nearby_vessels.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ships_AIS_display_with_lists_of_nearby_vessels.jpg
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ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ξαληάξ. ηαλ έλα πινίν πιέεη ζηε 

ζάιαζζα, νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζε θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ άιισλ πινίσλ ζηελ 

πεξηνρή είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ψζηε νη πινεγνί λα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο γηα λα απνθεπρζεί ε ζχγθξνπζε κε άιια πινία θαη άιινη θίλδπλνη (ξερά 

λεξά ή βξάρηα). Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ ρξεζηκνπνηείηαη ζαθψο θαη ε νπηηθή παξαηήξεζε 

(π.ρ. κε γπκλά κάηηα, κε θπάιηα ή κε θπάιηα λπρηεξηλήο φξαζεο), νη ερεηηθέο 

αληαιιαγέο (π.ρ., ζθπξίρηξα, θφξλα θαη ν αζχξκαηνο VHF) θαη ην ξαληάξ ή ην 

απηφκαην ξαληάξ (Automatic Radar Plotting Aid). Χζηφζν, απηνί νη πξνιεπηηθνί 

κεραληζκνί κεξηθέο θνξέο απνηπγράλνπλ ιφγσ ησλ ρξνληθψλ θαζπζηεξήζεσλ, ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ ξαληάξ, ηνπο ιαλζαζκέλνπο ππνινγηζκνχο θαη ηηο δπζιεηηνπξγίεο 

ηεο νζφλεο θαη κπνξεί λα πξνθιεζεί ζχγθξνπζε. Δλψ νη απαηηήζεηο ηνπ AIS είλαη λα 

εκθαλίδεη κφλν πνιχ βαζηθέο πιεξνθνξίεο θεηκέλνπ, ηα δεδνκέλα πνπ απνθηψληαη 

κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ κε έλαλ γξαθηθφ ειεθηξνληθφ ράξηε ή ζε κηα νζφλε 

ξαληάξ θη έηζη λα παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξίεο πιεχζεο ζε κία κφλν 

νζφλε. 

Παξαθνινύζεζε θαη Έιεγρνο ηόινπ Αιηείαο: Σν AIS ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο 

απφ ηηο εζληθέο αξρέο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ εζληθψλ αιηεπηηθψλ ζηφισλ ηνπο. Σν AIS επηηξέπεη ζηηο Αξρέο 

λα παξαθνινπζνχλ αμηφπηζηα, νηθνλνκηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηελ δξαζηεξηφηεηα 

ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο ηνπο, ζπλήζσο έσο θαη 60 

κίιηα καθξηά (αλάινγα κε ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζηαζκψλ/δεθηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ αθηή) θαη κε επηπιένλ δεδνκέλα απφ δνξπθνξηθά δίθηπα. 

Τπεξεζίεο θπθινθνξίαο ζθαθώλ: ε χδαηα θαη ιηκάληα κε πνιχ κεγάιε 

θπθινθνξία, κπνξεί λα ππάξρεη κία ηνπηθή ππεξεζία εμππεξέηεζεο θπθινθνξίαο 

πινίσλ (VTS) γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ πινίσλ. Δδψ, ην AIS παξέρεη 

πξφζζεηε επίγλσζε ηεο θπθινθνξίαο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε θαη 

ηηο θηλήζεηο ησλ πινίσλ. 

Αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα: Σν AIS επηηξέπεη ζηηο Αξρέο λα εληνπίδνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ζθάθε θαζψο θαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο εληφο ή πιεζίνλ ηεο 

Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο κίαο ρψξαο. ηαλ ηα δεδνκέλα AIS 

ζπγρσλεχνληαη κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ξαληάξ, νη αξρέο είλαη ζε ζέζε λα 

δηαθξίλνπλ ηα ζθάθε πην εχθνια. Σα δεδνκέλα AIS κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ 

απηφκαηα θαη λα δεκηνπξγνχληαη θαλνληθνπνηεκέλα πξφηππα δξαζηεξηφηεηαο γηα 

κεκνλσκέλα ζθάθε, ηα νπνία φηαλ παξαβηαζηνχλ ζεκαίλεη ν ζπλαγεξκφο, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Radar_Plotting_Aid


27 

 

αλαδεηθλχνληαο έηζη ηηο πηζαλέο απεηιέο γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 

νκάδσλ αζθαιείαο. Σν AIS βειηηψλεη ηελ επίγλσζε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνκέα θαη 

επηηξέπεη ηελ απμεκέλε αζθάιεηα θαη ηνλ έιεγρν. Δπηπιένλ, ην AIS κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε πνηάκηα θαη ιίκλεο. 

Βνήζεκα ζηελ λαπζηπινΐα: Σν AIS Aids to Navigation (AtoN) είλαη έλα 

ηππνπνηεκέλν πξντφλ ην νπνίν αλαπηχρζεθε κε ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαδίδεη ηηο 

ζέζεηο θαη ηα νλφκαηα αληηθεηκέλσλ, εθηφο απφ ηα πινία, φπσο έλα βνήζεκα 

πινήγεζεο θαη ηηο ζέζεηο δείθηε θαη δπλακηθά ζηνηρεία πνπ αληαλαθινχλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ δείθηε (π.ρ., ξεχκαηα θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο). Σα βνεζήκαηα 

απηά κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζηελ μεξά, π.ρ. ζε έλα θάξν ή ζην λεξφ ζε πιαηθφξκεο 

ή ζε ζεκαδνχξεο. Ζ ακεξηθαληθή αθηνθπιαθή έρεη πξνηείλεη φηη ην AIS ζα κπνξνχζε 

λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο θάξνπο ξαληάξ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα σο 

ειεθηξνληθά βνεζήκαηα λαπζηπινΐαο (SOLAS'1974, 2000) Σν AtoN επηηξέπεη ζηηο 

αξρέο λα παξαθνινπζνχλ εμ απνζηάζεσο ηελ θαηάζηαζε κηαο ζεκαδνχξαο, ηελ 

θαηάζηαζε ελφο θαλαξηνχ, θαζψο θαη λα κεηαδίδεη δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

κέζσ αηζζεηήξσλ (π.ρ. θαηξφο θαη θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο) πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

ζεκαδνχξα ζε πινία πνπ είλαη εμνπιηζκέλα κε AIS πνκπνδέθηεο ή ζηηο ηνπηθέο 

αξρέο. Έλα AtoN ζα κεηαδίδεη ηε ζέζε θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, καδί κε φιεο ηηο άιιεο 

πιεξνθνξίεο. Σν πξφηππν AtoN επηηξέπεη επίζεο ηελ εθπνκπή ησλ ζέζεσλ ηνπ 

«Δηθνληθνχ AtoN», φπνπ κία κφλν ζπζθεπή κπνξεί λα κεηαδίδεη κελχκαηα κε κηα 

«ςεχηηθε» ζέζε ηέηνηα ψζηε έλαο δείθηεο AtoN λα εκθαλίδεηαη κελ ζηνπο 

ειεθηξνληθνχο ράξηεο, αιιά λα κελ ππάξρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ζηελ ζέζε απηή. 

Έξεπλα θαη δηάζωζε: Γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ πφξσλ ησλ ζαιάζζησλ επηρεηξήζεσλ 

έξεπλαο θαη δηάζσζεο, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα ππάξρνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάζηαζε ηεο ζέζεο θαη πιεχζεο ησλ άιισλ πινίσλ ζηελ πεξηνρή. ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, ην AIS κπνξεί λα παξέρεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη απμεκέλε γλψζε 

επί ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, αθφκε θαη αλ ε εκβέιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο AIS είλαη 

πεξηνξηζκέλε ζε εχξνο αζχξκαηνπ VHF. Σν πξφηππν AIS νξακαηίζηεθε επίζεο ηελ 

πηζαλή ρξήζε ζε αεξνζθάθε έξεπλαο θαη δηάζσζεο θαη πεξηιακβάλεη έλα κήλπκα 

(AIS Μήλπκα 9) γηα ηα αεξνζθάθε λα αλαθέξνπλ ηε ζέζε ηνπο. Γηα ηελ παξνρήο 

βνήζεηαο ζε πινία θαη αεξνζθάθε έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζηνλ εληνπηζκφ αλζξψπσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, αλαπηχρζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο (IEC 61.097 - 14 Ed 1.0) 

γηα έλαλ πνκπφ έξεπλαο θαη δηάζσζεο ηχπνπ AIS (AIS-SART) απφ ηελ TC80 AIS ηεο 

IEC. Σν AIS-SART πξνζηέζεθε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Ναπηηιηαθνχ 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Convention_for_the_Safety_of_Life_at_Sea
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πζηήκαηνο Κηλδχλνπ θαη Αζθαιείαο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010.   Σα AIS-SART 

ήηαλ δηαζέζηκα ζηελ αγνξά, ηνπιάρηζηνλ απφ ην 2009.   Οη πξφζθαηνη θαλνληζκνί 

ππνρξεψλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ AIS ζε φια ηα ζθάθε Αζθάιεηαο 

ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (SOLAS) θαη ζε ζθάθε πάλσ απφ 300 ηφλνπο 

(EMC Analysis of Universal Automatic Identification and Public Correspondence 

Systems in the Maritime VHF Band) 

Γηεξεύλεζε αηπρήκαηνο: Οη πιεξνθνξίεο AIS πνπ ιακβάλνληαη απφ ην VTS είλαη 

ζεκαληηθέο θαη ζηελ δηεξεχλεζε αηπρεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη παξέρνπλ αθξηβή 

ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ρξφλν, ηελ ηαπηφηεηα, ηελ ζέζε GPS, ηελ πνξεία πάλσ απφ 

ην έδαθνο, ηελ ηαρχηεηα (κε log/SOG) θιπ., ζε αληίζεζε κε ηηο ιηγφηεξν αθξηβείο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην ξαληάξ. Μηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ 

γεγνλφησλ ζα κπνξνχζε λα ιεθζεί κε ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ηαμηδίνπ 

(VDR), εθφζνλ ηα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα θαη δηαηεξνχληαη επί ηνπ ζθάθνπο σο 

πξνο ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ θηλήζεσλ ηνπ πινίνπ, ηελ θσλεηηθή επηθνηλσλία θαη ηηο 

εηθφλεο απφ ην ξαληάξ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηπρεκάησλ. Χζηφζν, ηα δεδνκέλα 

VDR δελ δηαηεξνχληαη ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δσδεθάσξεο απνζήθεπζεο ζχκθσλα 

κε ηνλ θαλφλα ηνπ IMO (AIS internet contribution, 2014) 

Παξαθνινύζεζε ζηόινπ θαη θνξηίνπ: Σν AIS κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ζηφινπ ή πινίνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

παγθφζκηαο ζέζεο ησλ πινίσλ ηνπο. Οη απνζηνιείο θνξηίσλ ή νη ηδηνθηήηεο ησλ ππφ 

δηακεηαθφκηζε εκπνξεπκάησλ, κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ησλ θνξηίσλ 

ηνπο θαη λα πξνβιέπνπλ ηνλ ρξφλν άθημήο ηνπο ζην ιηκάλη (AIS Messages, 2010). 

 

http://transition.fcc.gov/omd/dataquality/peer-reviews/ais/source-1.pdf
http://transition.fcc.gov/omd/dataquality/peer-reviews/ais/source-1.pdf
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Κεθάιαην 4
ν
  Πώο ιεηηνπξγεί ην AIS 

 

Δηθφλα 5. Δπηζθόπεζε ζπζηήκαηνο από ηελ ακεξηθαληθή αθηνθπιαθή 

 

4.1 Βαζηθή επηζθόπεζε 

Οη αλακεηαδφηεο AIS εθπέκπνπλ απηφκαηα πιεξνθνξίεο, φπσο ηε ζέζε ηνπο, 

ηελ ηαρχηεηα θαη ζπλζήθεο πιεχζεο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζσ ελφο 

πνκπνδέθηε VHF πνπ είλαη ελζσκαησκέλνο ζηνλ αλακεηαδφηε. Οη πιεξνθνξίεο 

πξνέξρνληαη απφ αηζζεηήξεο πινήγεζεο ηνπ πινίνπ, ζπλήζσο απφ έλαλ δέθηε θαη κία 

γπξνζθνπηθή ππμίδα απφ ην παγθφζκην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα πινήγεζεο (GNSS). 

Άιιεο πιεξνθνξίεο, φπσο ην φλνκα ηνπ ζθάθνπο θαη ηα δηαθξηηηθά θιήζεο VHF, 

έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη κεηαδίδνληαη 

επίζεο ηαθηηθά. Σα ζήκαηα ιακβάλνληαη απφ αλακεηαδφηεο AIS πνπ έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί ζε άιια πινία ή ζε ρεξζαία ζπζηήκαηα, φπσο ζε ζπζηήκαηα VTS. Οη 

ιακβαλφκελεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη ζε νζφλεο ή ζε πιφηεξ 

δηαγξακκάησλ, δείρλνληαο ηηο ζέζεηο ησλ άιισλ πινίσλ κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο κηα 

νζφλε ξαληάξ. Σα δεδνκέλα κεηαδίδνληαη κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο 

ην νπνίν θάλεη ρξήζε κηαο δεχμεο δεδνκέλσλ Self-Organized Time Division Multiple 

Access (SOTDMA) ε νπνία ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ νπεδφ εθεπξέηε Håkan Lans 

(Schwehr & Zetterberg (2010). 

Σν πξφηππν AIS πεξηιακβάλεη αξθεηνχο ηχπνπο πξντφλησλ. Οη πξνδηαγξαθέο 

γηα θάζε ηχπν πξντφληνο παξέρνπλ ιεπηνκεξείο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ ζπλνιηθή αθεξαηφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο AIS εληφο ηνπ 

νπνίνπ φινη νη ηχπνη ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ. Οη θχξηνη ηχπνη 

πξντφλησλ ζηα πξφηππα ηνπ ζπζηήκαηνο AIS είλαη νη εμήο (AIS internet contribution, 

2014): 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:AIS-USCG-Overview.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:AIS-USCG-Overview.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-Organized_Time_Division_Multiple_Access
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-Organized_Time_Division_Multiple_Access
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Καηεγνξία Α: Πξφθεηηαη γηα έλαλ πνκπνδέθηε AIS πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο επί ηνπ 

ζθάθνπο θαη ιεηηνπξγεί ρξεζηκνπνηψληαο ην SOTDMA. Απεπζχλεηαη ζε κεγάια 

εκπνξηθά πινία, θαζψο ε ρξήζε ηνπ SOTDMA απαηηεί απφ έλαλ πνκπνδέθηε λα 

δηαηεξεί έλαλ δηαξθψο ελεκεξσκέλν ράξηε ησλ ζπξίδσλ ζηελ κλήκε ηνπ έηζη ψζηε 

λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ πνηεο ζπξίδεο ζα είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ κεηάδνζε. Οη 

πνκπνδέθηεο SOTDMA ζηελ ζπλέρεηα πξν-αλαθνηλψλνπλ ηελ κεηάδνζή ηνπο, 

δεζκεχνληαο απνηειεζκαηηθά ηελ ζπξίδα γηα ηελ εθπνκπή ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

κεηαδφζεηο ηνπ SOTDMA ηίζεληαη ζε πξνηεξαηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο 

AIS. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ 2 δεθηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία. Οη 

πνκπνδέθηεο Καηεγνξίαο Α πξέπεη λα δηαζέηνπλ κία νινθιεξσκέλε πξνβνιή, λα 

εθπέκπνπλ ζηα 12,5W, λα έρνπλ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε πνιιαπιά ζπζηήκαηα 

ηνπ πινίνπ θαη λα πξνζθέξνπλ κηα εθιεπηπζκέλε επηινγή ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ. Ο πξνεπηιεγκέλνο ξπζκφο κεηάδνζεο είλαη θάζε ιίγα δεπηεξφιεπηα. Οη 

ζπκβαηέο ζπζθεπέο ηχπνπ AIS Καηεγνξίαο A ιακβάλνπλ φια ηα είδε ησλ κελπκάησλ 

AIS.  

Καηεγνξία Β: Πνκπνδέθηεο AIS πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο πάλσ ζην ζθάθνο θαη ν 

νπνίνο ιεηηνπξγεί κε ηε ρξήζε είηε ελφο  CSTDMA ή SOTDMA. ήκεξα ππάξρνπλ 2 

μερσξηζηέο πξνδηαγξαθέο απφ ηνλ ΗΜΟ γηα ηνλ πνκπνδέθηε θαηεγνξίαο Β ν νπνίνο 

απεπζχλεηαη ζε ιηγφηεξν εκπνξηθέο θαη ςπραγσγηθέο αγνξέο. Οη πνκπνδέθηεο 

CSTDMA (Carrier Sense Time Division Multiple Access) «αθνχλ» ηνλ ράξηε ησλ 

ζπξίδσλ ακέζσο πξηλ απφ ηε κεηάδνζε θαη αλαδεηνχλ εθείλε ηελ ζπξίδα ζηελ νπνία 

ν «ζφξπβνο» είλαη ν ίδηνο ή παξφκνηνο κε ηνλ ζφξπβν ηνπ πεξηβάιινληνο, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη φηη ην κεράλεκα δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ άιιε ζπζθεπή AIS. Οη 

πνκπνδέθηεο Καηεγνξίαο Β κεηαδίδνπλ ζηα 2 W θαη δελ απαηηείηαη λα έρνπλ κηα 

νινθιεξσκέλε απεηθφληζε. Μπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα 

απεηθφληζεο φπνπ ηα ιεθζέληα κελχκαηα ζα εκθαλίδνληαη ζηηο ιίζηεο ή ζα 

επηθαιχπηνληαη ζηα δηαγξάκκαηα. Ο πξνεπηιεγκέλνο ξπζκφο κεηάδνζεο είλαη 

ζπλήζσο θάζε 30 δεπηεξφιεπηα, αιιά απηφ κπνξεί λα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ ζθάθνπο ή ηηο νδεγίεο απφ ηνπο ζηαζκνχο βάζεο. Σν πξφηππν ηχπνπ 

θαηεγνξίαο Β απαηηεί λα ππάξρεη έλα ελζσκαησκέλν GPS θαη νξηζκέλνη δείθηεο 

LED. Ο εμνπιηζκφο θαηεγνξίαο Β ιακβάλεη φια ηα είδε ησλ κελπκάησλ AIS. 

ηαζκόο βάζεο: Ο πνκπνδέθηεο AIS πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ μεξά 

ιεηηνπξγεί κε ηε ρξήζε SOTDMA. Οη ζηαζκνί βάζεο έρνπλ έλα πνιχπινθν ζχλνιν 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ ζην πξφηππν AIS είλαη ζε ζέζε λα ειέγρνπλ ην 
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ζχζηεκα AIS θαη φιεο ηηο ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ καδί ηνπ. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα αλαγλσξίδεη επηκέξνπο αλακεηαδφηεο γηα αλαθνξέο θαηάζηαζεο θαη/ή ηηο 

κεηαβνιέο ζηελ ζπρλφηεηα ηεο κεηάδνζεο. 

Βνεζήκαηα λαπζηπινΐαο (AtoN): Πνκπνδέθηεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ αθηή ή ζε 

ζεκαδνχξα θαη ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κε ηε ρξήζε FATDMA (Fixed Acess Time 

Division Multiple Access). Δίλαη ζρεδηαζκέλνο γηα λα ζπιιέγεη θαη λα δηαβηβάδεη 

δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη 

κελχκαηα AIS γηα ηελ επέθηαζε ηεο θάιπςεο ηνπ δηθηχνπ. 

Πνκπνδέθηεο αλαδήηεζεο θαη δηάζωζεο (SART): Δηδηθή ζπζθεπή AIS πνπ 

δεκηνπξγήζεθε σο θάξνο εθπνκπήο κελχκαηνο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ιεηηνπξγεί κε 

ηε ρξήζε PATDMA ή, φπσο απνθαιείηαη κεξηθέο θνξέο κε «ηξνπνπνηεκέλν 

SOTDMA». Ζ ζπζθεπή επηιέγεη ηπραία κία ζπξίδα γηα ηελ κεηάδνζε θαη κεηαδίδεη 

κία ζεηξά νθηψ κελπκάησλ αλά ιεπηφ γηα λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ πηζαλφηεηα 

επηηπρνχο κεηάδνζεο. Μηα ζπζθεπή SART ππνρξενχηαη λα εθπέκπεη θαη’ αλψηαην ζε 

κία εκβέιεηα πέληε κηιίσλ θαη λα κεηαδίδεη κηα εηδηθή κνξθή ηνπ κελχκαηνο ε νπνία 

αλαγλσξίδεηαη απφ άιιεο ζπζθεπέο AIS. Ζ ζπζθεπή έρεη ζρεδηαζηεί γηα πεξηνδηθε 

ρξήζε θαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο PATDMA 

(AIS Application Specific Messags, 2011). 

Δηδηθνί αλακεηαδόηεο AIS: Παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλεο 

πξνδηαγξαθέο γηα ην AIS απφ ηνλ ΗΜΟ/IEC, δηάθνξεο αξρέο επέηξεςαλ θαη 

ελζάξξπλαλ ηελ αλάπηπμε πβξηδηθψλ ζπζθεπψλ AIS. Οη ζπζθεπέο απηέο απνζθνπνχλ 

ζηε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ ππξήλα ηεο δνκήο κεηάδνζεο ηνπ AIS θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε επηρεηξεζηαθή αμηνπηζηία, αιιά γηα λα 

πξνζηεζεί κηα ζεηξά απφ πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο ηα νπνία ζα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπο. Ο πνκπνδέθηεο AIS «Identifier» 

είλαη έλα ηέηνην πξντφλ, φπνπ ν ππξήλαο Καηεγνξίαο Β κε ηερλνινγία CSTDMA έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΗΜΟ, αιιά κε κηα ζεηξά απφ αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη γηα λα 

κπνξέζεη λα ιεηηνπξγεί κε κπαηαξία, λα έρεη ρακειφ θφζηνο θαη λα είλαη πην εχθνιν 

ζε επίπεδν εγθαηάζηαζεο θαη παξαγσγήο ζε κεγάιν αξηζκφ. Σέηνηεο ζπζθεπέο δελ 

έρνπλ δηεζλή πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΗΜΟ, δεδνκέλνπ φηη 

ζπκκνξθψλνληαη κε πιήζνο δηαθφξσλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ. πλήζσο, νη ζρεηηθέο 

αξρέο πξαγκαηνπνηνχλ ηηο δηθέο ηνπο ιεπηνκεξείο ηερληθέο αμηνιφγεζεο θαη δνθηκψλ 
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γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ν ππξήλαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο δελ βιάπηεη ην 

δηεζλέο ζχζηεκα AIS. 

Οη δέθηεο AIS δελ θαζνξίδνληαη ζηα πξφηππα AIS, επεηδή δελ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ 

ιεηtνπξγία ηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε θχξηα απεηιή γηα ηελ 

αθεξαηφηεηα νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο AIS είλαη νη κε ζπκβαηέο κεηαδφζεηο AIS θη 

έηζη απαηηείηαη πξνζνρή ζηηο πξνδηαγξαθέο φισλ ησλ ζπζθεπψλ κεηάδνζεο AIS. 

Χζηφζν, αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη νη πνκπνδέθηεο AIS κεηαδίδνπλ ζε πνιιαπιά 

θαλάιηα, φπσο απαηηείηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο AIS. Χο εθ ηνχηνπ, νη δέθηεο κνλνχ 

θαλαιηνχ ή πνιππιεμίαο, δελ ζα ιακβάλνπλ φια ηα κελχκαηα AIS. Μφλν νη δέθηεο 

δχν θαλαιηψλ κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ φια ηα κελχκαηα AIS. 

 

4.2 Έιεγρνο θαη έγθξηζε ηνπ ηύπνπ 

Σν AIS είλαη κηα ηερλνινγία πνπ έρεη αλαπηπρζεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γηεζλνχο 

Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ κε ηηο ηερληθέο επηηξνπέο ηνπ. Οη ηερληθέο επηηξνπέο έρνπλ 

αλαπηχμεη θαη δεκνζηεχζεη κία ζεηξά απφ πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο AIS. Κάζε 

πξνδηαγξαθή νξίδεη κε πξνζνρή έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ AIS πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

γηα λα ιεηηνπξγήζεη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κε φιεο ηηο άιιεο θαζνξηζκέλεο 

ζπζθεπέο AIS, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο AIS ζε 

φιν ηνλ θφζκν. Ζ δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ πξνδηαγξαθψλ ζεσξείηαη 

θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο AIS θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

πινίσλ θαη ησλ αξρψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηήλ ηελ ηερλνινγία. Χο εθ ηνχηνπ νη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο απαηηνχλ ηα πξντφληα AIS λα ειέγρνληαη αλεμάξηεηα θαη λα 

πηζηνπνηνχληαη γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο δεκνζηεπκέλεο 

πξνδηαγξαθέο. Σα πξντφληα πνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή, κπνξεί λα κελ ζπκθσλνχλ κε ηηο απαηηνχκελεο δεκνζηεπκέλεο 

πξνδηαγξαθέο AIS θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ φπσο αλακέλεηαη 

ζηνλ ηνκέα απηφ. Οη πην επξέσο αλαγλσξηζκέλεο θαη απνδεθηέο πηζηνπνηήζεηο είλαη ε 

νδεγία R&TTE, ε ακεξηθαληθή Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δπηθνηλσληψλ θαη ε 

Βηνκεραλία ηνπ Καλαδά, θνξείο νη νπνίνη απαηηνχλ αλεμάξηεηε πηζηνπνίεζε απφ 

εμεηδηθεπκέλν θαη αλεμάξηεην νξγαληζκφ ειέγρνπ ησλ πξντφλησλ (USPTO, 2010). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Patent_and_Trademark_Office
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4.3 Σύπνη Μελπκάηωλ 

Τπάξρνπλ 27 δηαθνξεηηθνί ηχπνη θνξπθαίσλ κελπκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηελ ITU 1371-4 (κέζα απφ ηελ δπλαηφηεηα γηα 64) φηη κπνξνχλ λα ζηαινχλ απφ 

ηνπο πνκπνδέθηεο AIS (  Top User Photos, 2008) 

Σα κελχκαηα AIS 6, 8, 25 θαη 26 παξέρνπλ «Δηδηθά Μελχκαηα Δθαξκνγήο» 

(Application Specific Messages, ASM) ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο λα 

νξίζνπλ επηπιένλ ππνηχπνπο κελπκάησλ AIS. Τπάξρνπλ παξαιιαγέο ηχπνπ 

«addressed» (ΑΒΜ) θαη «broadcast» (BBM) ηνπ κελχκαηνο. Σα κελχκαηα 

«addressed», ελψ πεξηέρνπλ έλαλ πξννξηζκφ MMSI, δελ είλαη απφξξεηα θαη κπνξνχλ 

λα απνθσδηθνπνηεζνχλ απφ νπνηνλδήπνηε δέθηε. 

Μία απφ ηηο πξψηεο ρξήζεηο ησλ ASM ήηαλ ε ρξήζε ησλ δπαδηθψλ 

κελπκάησλ ηνπ AIS (κήλπκα ηχπνπ 8) απφ ην Saint Lawrence Seaway γηα ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ησλ πδάησλ θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ 

Γηψξπγα ηνπ Παλακά ρξεζηκνπνηεί AIS κελχκαηα ηχπνπ 8 γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο βξνρέο θαηά κήθνο ηνπ θαλαιηνχ θαη ηνπ αλέκνπ. Σν 

2010, ν Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο εμέδσζε ηελ εγθχθιην 289 πνπ θαζνξίδεη 

ηελ επφκελε επαλάιεςε ησλ ASMs γηα ηα κελχκαηα ηνπ ηχπνπ 6 θαη 8. Οη 

Alexander, Schwehr θαη Zetterberg πξφηεηλαλ φηη ε θνηλφηεηα ησλ αξκνδίσλ αξρψλ 

ζα κπνξνχζε λα ζπλεξγαζηεί γηα ηελ δηαηήξεζε ελφο πεξηθεξεηαθνχ κεηξψνπ απηψλ 

ησλ κελπκάησλ θαη ησλ ζέζεσλ ρξήζεο ηνπο. Ζ Γηεζλήο Έλσζε ησλ Θαιάζζησλ 

βνεζεκάησλ λαπζηπινΐαο θαη Θαιάζζηαο ήκαλζεο (IALA-AISM) δεκηνχξγεζε κηα 

δηαδηθαζία γηα ηε ζπιινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κελπκάησλ πεξηθεξεηαθήο εθαξκνγήο 

("Atlantis leaves Columbus with a radio eye on Earth’s sea traffic, 2009) 

 

4.4 Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή: κνλάδεο Καηεγνξίαο Α 

Κάζε ζπζθεπή AIS, απνηειείηαη απφ έλαλ πνκπφ VHF, δχν δέθηεο 

VHF TDMA, έλαλ ςεθηαθφ δέθηε VHF επηιεθηηθήο θιήζεο (DSC) θαη ζπλδέζεηο κε 

ζπζηήκαηα ηνπ πινίνπ π.ρ. νζφλε θαη αηζζεηήξα κέζσ ησλ πξφηππσλ ζαιάζζησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (φπσο ην NMEA 0183, επίζεο γλσζηφ σο πξφηππν IEC 

61162). Ο ζπγρξνληζκφο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ζσζηφ ζπγρξνληζκφ θαη 

ραξηνγξάθεζε ησλ ζπξίδσλ (πξνγξακκαηηζκφο κεηάδνζεο) γηα κηα κνλάδα 

θαηεγνξίαο Α. Χο εθ ηνχηνπ, θάζε κνλάδα πξέπεη λα έρεη κηα εζσηεξηθή ρξνληθή 

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System#cite_ref-4
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Lawrence_Seaway
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_division_multiple_access
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βάζε θαη λα ζπγρξνλίδεηαη κε έλα παγθφζκην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα πινήγεζεο (π.ρ. 

GPS) (LUXSPACE Sarl, 2011). Ο εζσηεξηθφο δέθηεο κπνξεί επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα πιεξνθνξίεο ζέζεο. Χζηφζν, ε ζέζε απηή ζπλήζσο παξέρεηαη 

απφ έλαλ εμσηεξηθφ δέθηε, φπσο ην GPS, ην LORAN ή έλα αδξαλεηαθφ ζχζηεκα 

πινήγεζεο θαη ν εζσηεξηθφο δέθηεο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο εθεδξηθφ ζχζηεκα γηα 

πιεξνθνξίεο ζέζεο. Άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδνληαη απφ ην AIS, εθφζνλ είλαη 

δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ιακβάλνληαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ πινίνπ κέζσ 

ησλ πξφηππσλ ζαιάζζησλ ζπλδέζεσλ δεδνκέλσλ. Οη πιεξνθνξίεο θαηεχζπλζεο, 

ζέζεο (γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη κήθνο), ε «ηαρχηεηα πάλσ απφ ην έδαθνο» θαη ε 

ηαρχηεηα πιεχζεο, απνηεινχλ δεδνκέλα πνπ ζπλήζσο παξέρνληαη απφ φια ηα πινία 

πνπ είλαη εμνπιηζκέλα κε ην ζχζηεκα AIS. Μπνξνχλ επίζεο λα παξέρνληαη άιιεο 

πιεξνθνξίεο, φπσο ν πξννξηζκφο θαη ην ΔΣΑ (ACSAC, 2014). 

Έλαο αλακεηαδφηεο AIS ιεηηνπξγεί θαλνληθά κε απηφλνκν θαη ζπλερή ηξφπν, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ιεηηνπξγεί ζε αλνηθηέο ζάιαζζεο ή ζε παξάθηηεο ή επεηξσηηθέο 

πεξηνρέο. Οη αλακεηαδφηεο AIS ρξεζηκνπνηνχλ δχν δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο, ηα 

VHF ζαιάζζηα θαλάιηα 87Β (161.975 MHz) θαη 88Β (162.025 MHz) θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ δηακφξθσζε ζηα 9,6 kbit/s GMSK ζε θαλάιηα 25 ή 12,5 kHz 

ρξεζηκνπνηψληαο ην παθέην πξσηνθφιινπ πςεινχ επηπέδνπ ειέγρνπ ζχλδεζεο 

δεδνκέλσλ (HDLC). Αλ θαη κφλν έλα ξαδηνθσληθφ θαλάιη είλαη αλαγθαίν, θάζε 

ζηαζκφο κεηαδίδεη θαη ιακβάλεη ζε πάλσ απφ δχν ξαδηνθσληθά θαλάιηα γηα ηελ 

απνθπγή πξνβιεκάησλ παξεκβνιψλ θαη γηα λα κπνξνχλ ηα θαλάιηα λα 

κεηαηνπίδνληαη ρσξίο λα ππάξρεη απψιεηα ηεο επηθνηλσλίαο απφ άιια πινία. Σν 

ζχζηεκα πξνζθέξεη απηφκαηε επίιπζε δηελέμεσλ κεηαμχ απηνχ θαη άιισλ ζηαζκψλ, 

θαζψο θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ επηθνηλσληψλ ε νπνία δηαηεξείηαη αθφκε θαη ζε 

πεξηπηψζεηο ππεξθφξησζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη κεηαδφζεηο VHF δηαθνξεηηθψλ 

αλακεηαδνηψλ δελ ζα εκθαλίδνληαη ηελ ίδηα ζηηγκή, ηα ζήκαηα πνιππιέθνληαη 

ρξνληθά κε ηε ρξήζε κηαο ηερλνινγίαο πνπ νλνκάδεηαη Self-Organized Time Division 

Multiple Access (SOTDMA) (ESA, 2009). 

Γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη ε πιένλ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ 

εχξνπο δψλεο, ηα ζθάθε πνπ είλαη αγθπξνβνιεκέλα ή θηλνχληαη αξγά εθπέκπνπλ 

ιηγφηεξν ζπρλά απφ φ,ηη εθείλα πνπ θηλνχληαη πην γξήγνξα ή θάλνπλ ειηγκνχο. Ο 

ξπζκφο εθπνκπήο θπκαίλεηαη απφ 3 ιεπηά γηα ηα αγθπξνβνιεκέλα ζθάθε έσο 2 

δεπηεξφιεπηα γηα ηα ζθάθε πνπ θηλνχληαη γξήγνξα ή θάλνπλ ειηγκνχο, κε ην 

http://en.wikipedia.org/wiki/Self-Organized_Time_Division_Multiple_Access
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-Organized_Time_Division_Multiple_Access
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ηειεπηαίν λα είλαη παξφκνην κε εθείλν ησλ ζπκβαηηθψλ ζαιάζζησλ ξαληάξ (ITU-R 

M.1371-4, 2012). 

Κάζε ζηαζκφο AIS πξνζδηνξίδεη ην δηθφ ηνπ πξφγξακκα κεηάδνζεο κε βάζε 

ην ηζηνξηθφ θπθινθνξίαο ηεο ζχλδεζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ γλψζε ησλ πηζαλψλ 

κειινληηθψλ δξάζεσλ απφ άιινπο ζηαζκνχο. Μηα αλαθνξά γηα ηελ ζέζε απφ έλαλ 

ζηαζκφ εληάζζεηαη ζε κία απφ ηηο 2.250 ρξνλνζπξίδεο νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη θάζε 

60 δεπηεξφιεπηα ζε θάζε ζπρλφηεηα. Οη ζηαζκνί AIS ζπγρξνλίδνληαη ζπλερψο απφ 

κφλνη ηνπο, γηα λα απνθεπρζεί ε επηθάιπςε ησλ κεηαδφζεσλ ηεο ζπξίδαο. Ζ επηινγή 

ησλ ζπξίδσλ απφ ηνλ ζηαζκφ AIS γίλεηαη ηπραία κέζα ζε έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη κε έλα ηπραίν ρξνληθφ φξην κεηαμχ 4 θαη 8 ιεπηψλ. ηαλ έλαο ζηαζκφο 

αιιάδεη ηελ ζπξίδα ηνπ, αλαθνηλψλεη θαη ηε λέα ζέζε θαη ην ρξνληθφ φξην γηα ηελ ελ 

ιφγσ ζέζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη λένη ζηαζκνί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ησλ 

ζηαζκψλ πνπ μαθληθά βξίζθνληαη εληφο ηεο εκβέιεηαο ηνπ ξαδηνθψλνπ θνληά ζε 

άιια ζθάθε, πάληα ζα ιακβάλνληαη απφ ηα ζθάθε απηά. 

Ζ απαηηνχκελε ρσξεηηθφηεηα αλαθνξάο ησλ πινίσλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

επηδφζεσλ ηνπ ΗΜΟ είλαη ηνπιάρηζηνλ 2.000 ρξνλνζπξίδεο αλά ιεπηφ, αλ θαη ην 

ζχζηεκα παξέρεη 4.500 ρξνλνζπξίδεο αλά ιεπηφ. Ζ ιεηηνπξγία εθπνκπήο SOTDMA 

επηηξέπεη ζην ζχζηεκα λα είλαη ππεξθνξησκέλν απφ 400 έσο 500% κέζσ ηεο θνηλήο 

ρξήζεο ησλ ζπξίδσλ θαη λα εμαθνινπζεί λα παξέρεη ζρεδφλ 100% απφδνζε γηα πινία 

ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 8 έσο 10 λαπηηθψλ κηιίσλ κεηαμχ ηνπο ζε κία 

ιεηηνπξγεία εθπνκπήο απφ πινίν ζε πινίν. ε πεξίπησζε ππεξθφξησζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, κφλν ζηφρνη πνπ είλαη πην καθξηά ππφθεηληαη ζε απφξξηςε πξνθεηκέλνπ 

λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε πην θνληηλνχο ζηφρνπο νη νπνίνη θαη παξνπζηάδνπλ 

πεξηζζφηεξε αλεζπρία γηα ηα πινία. ηελ πξάμε, ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

ζρεδφλ απεξηφξηζηε, επηηξέπνληαο ζε έλα κεγάιν αξηζκφ πινίσλ λα εμππεξεηνχληαη 

ηαπηφρξνλα ζην ζχζηεκα. 

Ζ πεξηνρή θάιπςεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ίδηα κε άιιεο εθαξκνγέο VHF. Σν 

εχξνο ηνπ θάζε αζπξκάηνπ VHF θαζνξίδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο: ην 

χςνο θαη ε πνηφηεηα ηεο θεξαίαο εθπνκπήο θαη ην χςνο θαη ε πνηφηεηα ηεο θεξαίαο 

ιήςεο. Ζ δηάδνζή ηνπ είλαη θαιχηεξε απφ εθείλε ηνπ ξαληάξ, ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ 

κήθνπο θχκαηνο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ε ζχλδεζε αθφκε θαη φηαλ 

ην πινίν βξίζθεηαη πίζσ απφ λεζηά. Ζ απφζηαζε look-ahead ζηε ζάιαζζα είλαη 

νλνκαζηηθά ηα 20 λαπηηθά κίιηα (37 ρηιηφκεηξα). Με ηε βνήζεηα ησλ ζηαζκψλ 



36 

 

αλακεηάδνζεο, ε θάιπςε ηφζν γηα ην πινίν, φζν θαη γηα ηνπο ζηαζκνχο VTS κπνξεί 

λα βειηησζεί ζεκαληηθά (The Nautical Institute, 2015). 

Σν ζχζηεκα είλαη ζπκβαηφ κε ςεθηαθά ζπζηήκαηα επηιεθηηθήο θιήζεο, 

επηηξέπνληαο ζηα ρεξζαία ζπζηήκαηα GMDSS (Global Maritime Distress and Safety 

System) ηελ δεκηνπξγία θαλαιηψλ ιεηηνπξγίαο AIS ρσξίο κεγάιν θφζηνο θαη ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε πινίσλ πνπ δηαζέηνπλ ην ζχζηεκα AIS θαη ην 

νπνίν πξννξίδεηαη λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα 

αλακεηάδνζεο πνπ βαζίδνληαη ζην DSC. 

ήκεξα, θαηαζθεπάδνληαη ρεξζαία ζπζηήκαηα δηθηχσλ AIS ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζπζηήκαηα ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη κε πιήξε 

δπλαηφηεηα δξνκνιφγεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν βξίζθεηαη ζηελ Κίλα. Απηφ ην 

ζχζηεκα θαηαζθεπάζηεθε κεηαμχ ηνπ 2003 θαη ηνπ 2007 απφ ηελ Saab 

TransponderTech. Σν ζχλνιν ηεο θηλεδηθήο αθηνγξακκήο θαιχπηεηαη κε πεξίπνπ 250 

ζηαζκνχο βάζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εβδνκήληα εμππεξεηεηψλ ππνινγηζηψλ ζε 

ηξεηο θχξηεο πεξηνρέο. Δθαηνληάδεο ρξήζηεο απφ ηελ αθηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

πεξίπνπ είθνζη πέληε ζθαθψλ ηεο ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο θπθινθνξίαο (VTS) πνπ 

ζπλδένληαη κε ην δίθηπν, είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ κία εηθφλα ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο 

θαη κπνξνχλ επίζεο λα επηθνηλσλνχλ κε θάζε πινίν ρξεζηκνπνηψληαο SRM (Safety 

Related Messages). ια ηα δεδνκέλα δηαηίζεληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν ζχζηεκα 

ζρεδηάζηεθε γηα λα βειηηψζεη ηελ αζθάιεηα ησλ πινίσλ θαη ησλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Δίλαη επίζεο ζρεδηαζκέλν ζχκθσλα κε κηα αξρηηεθηνληθή SOA κε 

ζχλδεζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ζπξίδα θαη ρξεζηκνπνηεί ην IEC AIS ηππνπνηεκέλν 

πξσηφθνιιν γηα ηνπο ρξήζηεο VTS. Οη ζηαζκνί βάζεο δηαζέηνπλ κνλάδεο (IEC 

62320 - 1) θαη έλα δίθηπν ηξίηεο γεληάο. 

ηηο αξρέο ηνπ 2007 εγθξίζεθε έλα λέν παγθφζκην πξφηππν γηα ηνπο ζηαζκνχο 

βάζεο AIS, ην πξφηππν IEC 62320 - 1. Ζ παιηά ζχζηαζε IALA θαη ην λέν πξφηππν 

IEC 62320-1 δελ είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο ζε νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη σο εθ 

ηνχηνπ νη επηζπλαπηφκελεο ιχζεηο δηθηχνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη. Απηφ δελ ζα 

επεξεάζεη ηνπο ρξήζηεο, αιιά νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα 

αλαβαζκίζνπλ ην ινγηζκηθφ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεί ην λέν πξφηππν. Δδψ θαη 

αξθεηφ θαηξφ αλακέλεηαη έλα πξφηππν γηα ζηαζκνχο βάζεο AIS. Δπί ηνπ παξφληνο, 

ππάξρνπλ ηα δίθηπα ad-hoc κε θηλεηά ηεο θαηεγνξίαο Α. Οη ζηαζκνί βάζεο κπνξνχλ 

λα ειέγρνπλ ηελ θίλεζε ησλ κελπκάησλ AIS ζε κηα πεξηνρή, θάηη πνπ αλακέλεηαη λα 

κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ ησλ παθέησλ (JOTRON, 2012). 
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4.4.1 Πιεξνθνξίεο Μεηάδνζεο 

Longitude – to 0.0001 minutes 

Έλαο πνκπνδέθηεο AIS ζηέιλεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα θάζε 2 έσο 10 

δεπηεξφιεπηα αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ ζθάθνπο θαη θάζε 3 ιεπηά φηαλ είλαη 

αγθπξνβνιεκέλν: 

Maritime Mobile Service Identity (MMSI): έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο 

ελλέα ςεθίσλ. 

Καηάζηαζε πιεχζεο: «αγθπξνβνιεκέλν», «θαζ’ νδφλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

κεραλή(έο)», «αθπβέξλεην», θ.ιπ. 

Σαρχηεηα ζηξνθήο: δεμηά ή αξηζηεξά, 0 έσο 720 κνίξεο αλά ιεπηφ 

Σαρχηεηα πάλσ απφ ην έδαθνο: 0,1-θφκβνη (0,19 km/h) απφ 0 έσο 102 θφκβνπο 

(189km/h) 

Αθξίβεηα ζέζεο: 

Γεσγξαθηθφ Μήθνο - ζε 0,0001 ιεπηά 

Γεσγξαθηθφ Πιάηνο - ζε 0,0001 ιεπηά 

Πνξεία ζε ζρέζε κε ην έδαθνο: ζε ζρέζε κε ηνλ αιεζηλφ Βνξξά έσο 0,1° 

Πξαγκαηηθή θαηεχζπλζε: απφ 0 έσο 359 κνίξεο (γηα παξάδεηγκα απφ κηα 

γπξνζθνπηθή ππμίδα) 

Πξαγκαηηθά έδξαλα ζηελ δηθή ηνπ ζέζε: απφ 0 έσο 359 κνίξεο 

Γεπηεξφιεπηα UTC: Σα δεπηεξφιεπηα ζε ψξα UTC φηαλ δεκηνπξγήζεθαλ απηά ηα 

δεδνκέλα. Γελ ππάξρεη πιήξεο ρξνλνζήκαλζε. 

Δπηπιένλ, ηα αθφινπζα δεδνκέλα κεηαδίδνληαη θάζε 6 ιεπηά: 

Αξηζκφο αλαγλψξηζεο ΗΜΟ ηνπ πινίνπ: έλαο επηαςήθηνο αξηζκφ πνπ παξακέλεη 

ακεηάβιεηνο απφ ηελ κεηαθνξά ηεο εγγξαθήο ηνπ πινίνπ ζε άιιε ρψξα 

Γηαθξηηηθφ θιήζεσο αζπξκάηνπ: δηεζλέο δηαθξηηηθφ θιήζεσο αζπξκάηνπ, κε επηά 

ραξαθηήξεο, ην νπνίν αλαηίζεηαη ζε έλα ζθάθνο απφ ηελ ρψξα ηνπ κεηξψνπ 

θαηαγξαθήο ηνπ πινίνπ 

λνκα: 20 ραξαθηήξεο γηα λα αληηπξνζσπεχεη ην φλνκα ηνπ ζθάθνπο 

Δίδνο πινίνπ/θνξηίνπ 

Γηαζηάζεηο πινίνπ: πξνο ην πιεζηέζηεξν κέηξν 

Θέζε ηεο θεξαίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο (π.ρ. GPS) επί ηνπ ζθάθνπο: ζε 

κέηξα 
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Σχπνο ηνπ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο: π.ρ. GPS, DGPS ή LORAN-C. 

Βχζηζκα ηνπ πινίνπ: 0,1 κέηξα έσο 25,5 κέηξα 

Πξννξηζκφο: κέγηζην έσο 20 ραξαθηήξεο 

ETA (εθηηκψκελε ψξα άθημεο) ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ: ζε ψξα UTC 

κήλαο/εκεξνκελία ψξα: ιεπηά 

πξναηξεηηθά: έλα ζθάθνο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηα άιια ζθάθε λα παξέρνπλ πςειή 

αθξίβεηα ηνπ ρξφλνπ UTC θαη ρξνλνζήκαλζε (  IEC Technical Committee 80, 2012) 

4.5 Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή: Μνλάδεο Καηεγνξίαο Β 

Οη αλακεηαδφηεο ηεο θαηεγνξίαο Β είλαη κηθξφηεξνη, πην απινί θαη κε 

ρακειφηεξν θφζηνο απφ φ,ηη νη πνκπνδέθηεο ηεο Καηεγνξίαο Α. Καζέλαο απνηειείηαη 

απφ έλαλ πνκπφ VHF, δχν VHF δέθηεο Carrier Sense Time Division Multiple Access 

(CSTDMA) δέθηεο, γηα ηελ VHF DSC (ςεθηαθή επηιεθηηθή θιήζε) θαη γηα ηελ 

ελεξγή θεξαία GPS. Παξά ην γεγνλφο φηη ε κνξθή ησλ δεδνκέλσλ εμφδνπ κνηάδεη κε 

πιεξνθνξίεο θαηεχζπλζεο, νη γεληθέο κνλάδεο δελ έρνπλ δηαζπλδεζεί κε κηα ππμίδα, 

έηζη ψζηε απηά ηα δεδνκέλα λα κεηαδίδνληαη ζπάληα. Ζ έμνδνο είλαη ε ηππηθή ξνή 

δεδνκέλσλ AIS ζε 38.400 kbit/s, ζε κνξθέο φπσο RS232 ή/θαη NMEA. Πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζεί ε ππεξθφξησζε ηνπ δηαζέζηκνπ εχξνπο δψλεο, ε ηζρχο κεηάδνζεο 

πεξηνξίδεηαη ζηα 2 W, δίλνληαο έλα εχξνο πεξίπνπ 5-10 λαπηηθψλ κηιίσλ. Απφ ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2009 ζρεδφλ φιεο νη κνλάδεο ηεο θαηεγνξίαο Β ρξεζηκνπνηνχλ πίλαθεο 

ηερλνινγίαο Software Radio Technology (SRT), κε εμαίξεζε ηα Furuno, AMEC, 

Weatherdock θαη Vesper Marine. 

Σέζζεξηο ηχπνη κελπκάησλ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ηηο κνλάδεο ηεο θαηεγνξίαο 

Β: 

Μήλπκα 14: Μελχκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα. Απηφ ην κήλπκα 

κεηαδίδεηαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ρξήζηε. Οξηζκέλνη αλακεηαδφηεο έρνπλ έλα 

θνπκπί πνπ επηηξέπεη ηελ απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο ή ηελ απνζηνιή ηνπ κέζσ 

δηαζχλδεζεο κε ην ινγηζκηθφ. ηέιλεη έλα πξνθαζνξηζκέλν κήλπκα αζθάιεηαο. 

Μήλπκα 18: Standard Class B CS Position Report: Απηφ ην κήλπκα απνζηέιιεηαη 

θάζε 3 ιεπηά, φπνπ ε ηαρχηεηα πάλσ απφ ην έδαθνο (SOG) είλαη κηθξφηεξε απφ 2 

θφκβνπο ή θάζε 30 δεπηεξφιεπηα γηα κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο. MMSI, ρξφλνο, SOG, 

COG, γεσγξαθηθφ κήθνο, γεσγξαθηθφ πιάηνο, πξαγκαηηθή θαηεχζπλζε 

Μήλπκα 19: Extended Class B Equipment Position Report: Σν κήλπκα απηφ έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα ην πξσηφθνιιν SOTDMA θαη είλαη πάξα πνιχ κεγάιν γηα λα 

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System#cite_ref-14
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κεηαδνζεί σο CSTDMA. Χζηφζν, έλαο παξάθηηνο ζηαζκφο κπνξεί λα θαιέζεη ηνλ 

αλακεηαδφηε λα ζηείιεη απηφ ην κήλπκα. MMSI, ρξφλνο, SOG, COG, γεσγξαθηθφ 

κήθνο, γεσγξαθηθφ πιάηνο, πξαγκαηηθή θαηεχζπλζε, ηχπνο ηνπ πινίνπ, δηαζηάζεηο. 

Μήλπκα 24: Class B CS Static Data Report: Απηφ ην κήλπκα απνζηέιιεηαη θάζε 6 

ιεπηά, ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο ζηνπο αλακεηαδφηεο ηεο Καηεγνξίαο Α. Λφγσ 

ηνπ κήθνπο ηνπ, απηφ ην κήλπκα ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε ηα νπνία απνζηέιινληαη κε 

δηαθνξά ελφο ιεπηνχ. Σν κήλπκα απηφ θαζνξίζηεθε κε ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο 

AIS, θάπνηεο κνλάδεο ινηπψλ ηεο θαηεγνξίαο Α λα κπνξεί λα ρξεηάδνληαη κία 

αλαβάζκηζε ζην firmware ηνπο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα απνθσδηθνπνηήζνπλ απηφ 

ην κήλπκα. MMSI, φλνκα ηνπ ζθάθνπο, ηχπνο ηνπ πινίνπ, δηαθξηηηθφ θιήζεσο, 

δηαζηάζεηο θαη αλαγλσξηζηηθφ πξνκεζεπηή εμνπιηζκνχ ("Types of Automatic 

Identification Systems", 2013). 

 

4.6 Πεξηγξαθή: δέθηεο AIS  

Οξηζκέλνη θαηαζθεπαζηέο πξνζθέξνπλ δέθηεο AIS νη νπνίνη έρνπλ ζρεδηαζηεί 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θπθινθνξίαο AIS. Απηνί κπνξεί λα έρνπλ δχν δέθηεο γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη ησλ δχν ζπρλνηήησλ ηαπηφρξνλα ή κπνξνχλ λα 

κεηαθηλνχληαη κεηαμχ ησλ ζπρλνηήησλ (κε απηφλ ηνλ ηξφπν ράλνπλ ηα κελχκαηα ζην 

άιιν θαλάιη, αιιά έρνπλ κεησκέλε ηηκή). ε γεληθέο γξακκέο ζα παξάγνπλ δεδνκέλα  

ηχπνπ RS232, NMEA, USB ή UDP γηα πξνβνιή ζε ειεθηξνληθά δηαγξάκκαηα 

πιφηεξ ή ζε ππνινγηζηέο. 

 

http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=typesAIS
http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=typesAIS
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Κεθάιαην 5
ν
 Αζθάιεηα 

Λφγσ ηεο κε απζεληηθνπνηεκέλεο θαη ρσξίο θξππηνγξάθεζε θχζεο ηνπ AIS, 

πξφζθαηα νη Balduzzi θ.ά.. έδεημαλ φηη ην AIS είλαη επάισην ζε δηάθνξεο απεηιέο 

(π.ρ. spoofing, hijacking). Οη απεηιέο απηέο επεξεάδνπλ ηφζν ηελ εθαξκνγή φζν θαη 

ηελ πξνδηαγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ, θάλνληαο ηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε φιεο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ αλακεηαδνηψλ AIS (εθηηκάηαη ζε 300.000 +) (Schwehr, 2010; de 

Selding, 2014) 

 

5.1 IMO θαη Γηεζλείο πκβάζεηο  

Οη δηεζλείο ζπκβάζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή δηθαίνπ γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο. Οη δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη άιιεο πνιπκεξείο πξάμεηο 

(θψδηθεο, πξσηφθνιια, ζπζηάζεηο, νδεγίεο), δεκηνπξγνχλ ζηα Κξάηε δηεζλείο 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο. Οη θπβεξλήζεηο νη νπνίεο ηηο θπξψλνπλ, ζπκθσλνχλ λα 

ελαξκνλίζνπλ ηνπο λφκνπο ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο απηψλ. ζνλ αθνξά ηηο λαπηηιηαθέο 

ζπκβάζεηο, απηέο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΗΜΟ. Ο ζθνπφο ηνπ ΗΜΟ 

είλαη λα θαζηεξψζεη πξφηππα (standards) ηα νπνία λα γίλνπλ απνδεθηά απφ φζν ην 

δπλαηφ πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, έηζη ψζηε λα 

εμαιεηθζνχλ νη δηαθνξέο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηα Κξάηε. Ο ΗΜΟ έρεη 

πηνζεηήζεη πνιπκεξείο ζπκβάζεηο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηελ αζθάιεηα ησλ 

πινίσλ θαη ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ πινία. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο 

δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ κηα ζχκβαζε. 

 

5.1.1 Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

Τηνζέηεζε (adoption) 

Πξφηαζε γηα δεκηνπξγία κηαο δηεζλνχο ζπκθσλίαο κπνξεί λα γίλεη ζε έλα απφ 

ηα φξγαλα ηνπ ΗΜΟ. Ζ επίζεκε απνδνρή γίλεηαη είηε απφ ηελ πλέιεπζε είηε απφ ην 

πκβνχιην. Έλα ζρέδην ηεο ζπκθσλίαο (draft of the treaty) πξνεηνηκάδεηαη ηφηε ζε 

κία απφ ηηο θχξηεο επηηξνπέο ή ππνεπηηξνπέο ηνπ ΗΜΟ. ηαλ ην ζρέδην γίλεη απνδεθηφ 

απφ ηελ ελδηαθεξφκελε επηηξνπή (Δπηηξνπή Ναπηηιηαθήο Αζθάιεηαο, Δπηηξνπή 

Πξνζηαζίαο Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο ή ηελ Ννκηθή Δπηηξνπή), ηφηε ππνβάιιεηαη 
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ζε κηα δηεζλή δηπισκαηηθή ζπλδηάζθεςε (international diplomatic conference) ζηελ 

νπνία πξνζθαινχληαη φια ηα κέιε ηνπ ΟΖΔ θαη νη εμεηδηθεπκέλεο νξγαλψζεηο ηνπ 

(agencies). Μία δηπισκαηηθή ζπλδηάζθεςε ηνπ ΗΜΟ δηαξθεί δχν έσο ηέζζεξηο 

εβδνκάδεο, ζην ηέινο ηεο νπνίαο πηνζεηείηαη επηζήκσο κηα ηειηθή ζχκβαζε ή άιιε 

ζπκθσλία (ISM CODE IMO). 

 

Κύξωζε (Ratification) 

Όζηεξα απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ζχκβαζεο, ην βάξνο ησλ ελεξγεηψλ 

κεηαηίζεηαη ζηηο Κπβεξλήζεηο. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα ηεζεί κηα ζχκβαζε ζε 

ηζρχ, εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη νη θπβεξλήζεηο γηα λα θπξψζνπλ ηελ 

ζχκβαζε. Ζ ζπγθαηάζεζε ησλ Κξαηψλ κπνξεί λα γίλεη δηα ηεο ππνγξαθήο 

(signature), θχξσζεο (ratification), απνδνρήο (acceptance), έγθξηζεο (approval) ή ηεο 

πξνζρψξεζεο (accession).  

Σνχην εμαξηάηαη απφ ηελ επηζπκία ησλ ελερνκέλσλ θξαηψλ. Απηή ε 

δηαδηθαζία γεληθά αλαθέξεηαη ζαλ «θχξσζε» θαη ζχκθσλα κε ην χληαγκα, κηα 

ζχκβαζε, κεηά ηελ θχξσζε ηεο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

ηνπ Κξάηνπο θαη ππεξηζρχεη απφ θάζε άιιε δηάηαμε λφκνπ πνπ βξίζθεηαη ζε 

ζχγθξνπζε κε απηή.  

Οη ζπκβάζεηο ηνπ ΗΜΟ ηίζεληαη ζε ηζρχ χζηεξα απφ ηελ θχξσζε ηνπο απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θξαηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ΗΜΟ γηα λα 

ηεζνχλ ζε ηζρχ απαηηνχλ, πέξαλ απφ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ θξαηψλ, λα έρνπλ 

ζπλνιηθά θάπνην πνζνζηφ ηεο δηεζλνχο ρσξεηηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα ε Γ 

MARPOL 73/78 ζην άξζξν 15 αλαθέξεη:«Η παξνύζα ζύκβαζε ζα ηεζεί ζε ηζρύ 12 

κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία θπξώζνπλ ηε Σύκβαζε όρη ιηγόηεξα από 15 

Κξάηε .... πνπ θαηέρνπλ ζπλνιηθά ην 50% ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξηθνύ ζηόινπ ζε νιηθή 

ρωξεηηθόηεηα» (MARPOL, 2006).  

Μηα θπβέξλεζε πνπ θπξψλεη κηα ζχκβαζε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ην 

εζληθφ ηεο δίθαην είλαη ζχκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο. Σνχην ζπλήζσο 

ζπλεπάγεηαη θάπνηνπ είδνπο εζσηεξηθήο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο. ηαλ δε νη 

απαηηήζεηο γηα λα ηεζεί ε ζχκβαζε ζε ηζρχ έρνπλ πιεξσζεί, αθνινπζεί κηα «πεξίνδνο 

ράξηηνο». Απηή ε πεξίνδνο πνηθίιιεη, απφ ιίγνπο κήλεο έσο έλα ή θαη δχν ρξφληα. 

Σνχην δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα ελερφκελα θξάηε λα ιάβνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα 
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εθαξκφζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο. 

Δθαξκνγή (Implementation) 

Σνχην είλαη ην ηξίην ζηάδην θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη ην πην 

ζεκαληηθφ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ή θχξηα επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή κηαο δηεζλνχο 

ζχκβαζεο πέθηεη ζην Κξάηνο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ. Δλ ηνχηνηο, πνιιέο ζπκβάζεηο ηνπ 

ΗΜΟ πεξηέρνπλ επίζεο δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο επηηξέπνπλ ή απαηηνχλ απφ άιια 

Κξάηε, ηδίσο Κξάηε ιηκέλνο (port states), λα εθαξκφζνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. πλεπψο ε  απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ζχκβαζεο εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα θξάηνο ηελ εθαξκφδεη. Ο ΗΜΟ, ζαλ 

νξγαληζκφο, δελ έρεη ηελ εμνπζία ή ηα κέζα λα εθαξκφζεη ηηο ζπκβάζεηο αληί ησλ 

θξαηψλ. Ο ξφινο ηνπ ΗΜΟ είλαη λα παξνηξχλεη ηηο θπβεξλήζεηο λα ιάβνπλ ηα 

απαηηνχκελα κέηξα. Καη φπνπ είλαη αλαγθαίν, ν Οξγαληζκφο παξέρεη ηερληθή 

ζπκβνπιή θαη βνήζεηα ζηηο  θπβεξλήζεηο φηαλ απηέο ηηο ρξεηαζζνχλ. 

 

Σξνπνπνίεζε (amendment) 

ιεο νη πνιπκεξείο ζπκβάζεηο ηνπ ΗΜΟ πεξηέρνπλ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε  

ηξνπνπνηήζεηο. Σνχην είλαη ζεκαληηθφ ηδίσο ζε ηερληθή ζχκβαζε πηνζεηεκέλε απφ 

ηνλ ΗΜΟ, ε νπνία ρξεηάδεηαη λα εθζπγρξνλίδεηαη θαη λα ηξνπνπνηείηαη έηζη ψζηε λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηαρείεο αιιαγέο ηεο λαπηηιίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο.  

ε κεξηθέο ζπκβάζεηο, νη πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο νη νπνίεο έρνπλ 

πηνζεηεζεί πξέπεη λα γίλνληαη απνδεθηέο απφ έλα θαζνξηζκέλν πνζνζηφ 

πκβαιινκέλσλ Κξαηψλ πξηλ απηέο ηεζνχλ ζε ηζρχ. Σνχην είλαη γλσζηφ ζαλ 

δηαδηθαζία «ξεηήο απνδνρήο» (express acceptance). ε άιιεο πεξηπηψζεηο έρεη 

πηνζεηεζεί ην θαινχκελν ζχζηεκα «ζησπεξήο απνδνρήο» (tacit acceptance). Σνχην 

ζεκαίλεη φηη, νη ηξνπνπνηήζεηο ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ ζε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία εθηφο 

αλ έλαο ζπκθσλεκέλνο αξηζκφο ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ ξεηψο ππνδεηθλχεη ηελ 

αληίξξεζε ηνπ ζηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο. Ζ δηαδηθαζία ηεο «ζησπεξήο απνδνρήο» 

πηνζεηήζεθε απφ ηνλ ΗΜΟ γηα λα γίλνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο πην εχθνια θαη γξήγνξα. 

 

Καηαγγειία 

Μηα δηεζλήο ζχκβαζε κπνξεί λα θαηαγγειζεί ζχκθσλα κε ην θείκελν ηνπ 
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ζρεηηθνχ άξζξνπ πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε απηή. Γηα παξάδεηγκα ην άξζξν 

18(1) ηεο MARPOL 73/78 

 αλαθέξεη: «Η παξνύζα ζύκβαζε ή παξάξηεκα ηεο κπνξεί λα θαηαγγειζεί από 

νπνηνδήπνηε Μέξνο ηεο ζύκβαζεο ζε νπνηνδήπνηε ρξόλν κεηά παξέιεπζε πέληε εηώλ 

από ηελ εκεξνκελία πνπ ε ζύκβαζε ή ην παξάξηεκα ηεζεί ζε ηζρύ γηα απηό ην Μέξνο». 

 

Δγγξαθή – δεκνζίεπζε 

χκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, θάζε δηεζλήο 

ζπλζήθε θαη δηεζλήο ζπκθσλία πνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ, ζα απνζηέιιεηαη πξνο εγγξαθή 

θαη δεκνζίεπζε απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

 

5.2 Αλαθνξά ζε ζπκβάζεηο  

5.2.1 MARPOL 1973/78 (Γηεζλήο ζύκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο 

ξύπαλζεο από ηα πινία) 

Κπξίαξρε ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

θαηέρεη ε Γ γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Ρχπαλζεο ηεο Θάιαζζαο απφ ηα Πινία 

(International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) ην 1973 καδί κε 

ην Πξσηφθνιιν ηνπ 1978, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1983 θαη είλαη γλσζηή σο 

MARPOL. Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ζήκεξα έμη παξαξηήκαηα θαη δχν 

πξσηφθνιια. (Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο MARPOL γίλεηαη ζε θαηνπηλφ ζηάδην 

απηήο ηεο  εξγαζίαο) (Coutroubis, A.D Shipping Policies, Conventions & Regulations 

Lecture 4). 

Ζ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο Γ πνπ λα θαιχπηεη φιεο ηηο κνξθέο ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο ηέζεθε ην 1968 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 23εο ζπλφδνπ ηεο Γ ηνπ ΟΖΔ. Ζ 

ζπλέιεπζε ηνπ ΗΜΟ απνθάζηζε λα ζπγθαιέζεη κηα δηεζλή ζπλδηάζθεςε γηα ηε 

ζαιάζζηα ξχπαλζε ην 1973, κε ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία κηαο Γ γηα ηε κείσζε ηεο 

ξππάλζεσο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ δηεζλήο ζπλδηάζθεςε γηα ηε ζαιάζζηα 

ξχπαλζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Λνλδίλν ζηα ηέιε ηνπ 1973. Οη αληηπξφζσπνη ησλ 

θξαηψλ – κειψλ ήηαλ 77 ελψ άιια 7 θξάηε ζπκκεηείραλ σο παξαηεξεηέο (American 

Bureau of Shipping, 2000).  
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Ζ ζπλδηάζθεςε πηνζέηεζε ηε Γ γηα ηε Πξφιεςε ηεο Θαιάζζηαο Ρππάλζεσο 

απφ ηα Πινία (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships – 

MARPOL) αξρηθά κε ηα 5 παξαξηήκαηα ηεο. Ζ MARPOL αληηθαηέζηεζε ηελ 

πξνεγνχκελε ζχκβαζε ηνπ ΗΜΟ, ηελ OILPOL (1954) θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο θαη 

ζεσξείηαη κηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. 

Πεξηιακβάλεη πιένλ (απφ ην 1997) έμη Παξαξηήκαηα θαη δχν πξσηφθνιια.  

Οη πεξηζζφηεξνη θαλνληζκνί ηεο MARPOL αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα 

ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο, εμνπιηζκνχ ησλ πινίσλ, επηζεσξήζεσλ θαη επθνιηψλ 

ππνδνρήο θαηαινίπσλ (ΔΤΚ). Με άιια ιφγηα, ε MARPOL θαιχπηεη φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ηερληθήο θχζεσο γηα ηε ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο απφ ηα εκπνξηθά πινία 

εθηφο απφ ηηο εζθεκκέλεο απνξξίςεηο πιηθψλ (dumping) θαη εθαξκφδεηαη ζε φινπο 

ηνπο ηχπνπο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ, εθηφο απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εμφξπμε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο πθαινθξεπίδαο θαη ηνπ βπζνχ ησλ ζαιαζζψλ (π.ρ. 

εμέδξεο, επηπιένληα γεσηξχπαλα θιπ).  

ε αληίζεζε κε φιεο ηηο άιιεο κέρξη ηφηε ζπκβάζεηο ηνπ ΗΜΟ γηα ηε ζαιάζζηα 

ξχπαλζε, ε MARPOL αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο κνξθέο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ. Ο ζθνπφο ηεο MARPOL 

νξίδεηαη ζαθψο ζην άξζξν 1, φπνπ σο ζεκείν αλαθνξά είλαη ε πξφιεςε ηεο 

ξχπαλζεο ησλ ζαιαζζψλ απφ ηελ απφξξηςε επηθίλδπλσλ νπζηψλ.  

Πξφζζεηα, ν ΗΜΟ ηνλίδεη φηη ν θχξηνο ζηφρνο ηεο MARPOL είλαη ε 

εμαθάληζε ηεο εζθεκκέλεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ πεηξέιαην θαη άιιεο ηνμηθέο 

νπζίεο θαη ε κείσζε ησλ απνξξίςεσλ ιφγσ αηπρήκαηνο. Ζ MARPOL εθαξκφδεηαη 

ζε δεμακελφπινηα άλσ ησλ 150 θφξσλ θαη ζε φια ηα πινία άλσ ησλ 400 θνρ πνπ 

εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο 

 

5.2.2 Γηεζλήο ζύκβαζε πεξί αζηηθήο επζύλεο γηα δεκηέο από πεηξέιαην, 

1969/1992 

ηε ζπλδηάζθεςε ησλ Βξπμειιψλ ν ΗΜΟ πξνρψξεζε ζηελ θαζηέξσζε ζην 

1969 ηεο πκβάζεσο Αζηηθήο Δπζχλεο πλεπεία Εεκηψλ απφ Πεηξειατθή Ρχπαλζε 

(International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage), πνπ ηέζεθε ζε 

ηζρχ ην 1975 θαη είλαη γλσζηή σο CLC (Γειηίν ηεο Ναπηηιίαο, 1998).   
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Ο ΚΗΝΓ θαη νη ζχγρξνλεο εζληθέο λνκνζεζίεο νξίδνπλ φηη ν 

εθκεηαιιεπφκελνο ην πινίν απαιιάζζεηαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ 

δηθαηνπξαμίεο ή αδηθνπξαμίεο ηνπ πινηάξρνπ, πιεξψκαηνο θαη πινεγνχ αλ 

παξαρσξεζεί ην πινίν θαη ην κηθηφ λαχιν ή αλ αληί γηα παξαρψξεζε πξνζθέξεη 

ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφ ίζν κε ηελ αμία ηνπ πινίνπ. Οη απαηηήζεηο 

φκσο ησλ πιεγέλησλ απφ δεκηέο ξχπαλζεο ήηαλ ηεξάζηηεο θαη ην ζπλερψο 

απμαλφκελν κέγεζνο ησλ δεμακελνπινίσλ ζα δεκηνπξγνχζε κεγαιχηεξεο 

θαηαζηξνθέο ζην κέιινλ. 

Έηζη, ε δηεζλήο θνηλφηεηα έρνληαο επίγλσζε αθελφο ησλ θηλδχλσλ ξχπαλζεο 

ιφγσ ηεο παγθφζκηαο κεηαθνξάο πεηξειαίνπ δηα ζαιάζζεο θαη αθεηέξνπ ηεο 

αλάγθεο εμαζθάιηζεο επαξθνχο απνδεκίσζεο ζηα ζχκαηα ησλ δεκηψλ απφ ηελ 

ξχπαλζε, ζεψξεζε αλαγθαίν θαη επηηαθηηθφ ηελ πηνζέηεζε νκνηφκνξθσλ δηεζλψλ 

θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Ο ΗΜΟ, αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη πξνζηαζίαο 

ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ζπγθάιεζε ην 1969 Γηπισκαηηθή Γηάζθεςε, ε νπνία 

πηνζέηεζε ηε «Γηεζλή χκβαζε πεξί Αζηηθήο Δπζχλεο γηα Εεκηέο απφ Πεηξέιαην, 

1969 – CLC Convention» πνπ θαζηέξσζε ηελ αξρή ηεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηνπ 

πινηνθηήηε θαη πξνέβιεςε ζχζηεκα ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο ησλ πινηνθηεηψλ. 

Δπεηδή ε CLC δελ παξείρε επαξθή απνδεκίσζε ζηνπο δεκησζέληεο απφ ηε 

ξχπαλζε, ν ΗΜΟ ζπγθάιεζε ην 1971 Γηπισκαηηθή Γηάζθεςε ε νπνία πηνζέηεζε ηελ 

«Γηεζλή χκβαζε πεξί ίδξπζεο Κεθαιαίνπ γηα ηελ Απνδεκίσζε απφ Πεηξέιαην, 

1971 – Fund Convention». Ζ ρψξα καο έρεη θπξψζεη θαη ηηο δχν απηέο ζπκβάζεηο, νη 

νπνίεο ηξνπνπνηήζεθαλ κε δχν πξσηφθνιια θαη ηψξα είλαη γλσζηέο σο CLC 1992 

θαη FUND 1992. Σελ 1ε Απξηιίνπ 2002 νη ζπκβάζεηο απηέο αξηζκνχζαλ 82 θαη 76 

Κξάηε – Μέιε αληίζηνηρα. 

Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε έρεη εθαξκνγή ζε πεξηπηψζεηο δεκηψλ ξππάλζεσο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηε δηαξξνή πεηξειαηνεηδψλ απφ έκθνξηα Γ/Ξ ζην έδαθνο θαη ηελ 

αηγηαιίηηδα δψλε ελφο ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο. Σν θξηηήξην ινηπψλ είλαη ν ηφπνο θαη 

φρη ε ζεκαία ηνπ πινίνπ ή ε εζληθφηεηα ηνπ πινηνθηήηε. Ζ CLC εθαξκφδεηαη κφλν 

ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ηα πινία κεηαθέξνπλ πεηξέιαην σο θνξηίν θαη φρη 

φηαλ ε απφξξηςε πεηξειαίνπ πξνέξρεηαη απφ θαχζηκα ζε ηαμίδη ππφ έξκα. 

χκθσλα κε ηελ CLC, ν πινηνθηήηεο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 
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νπνηαλδήπνηε δεκηά πνπ πξνθαιείηαη απφ ξχπαλζε πεηξειαίνπ θαη είλαη ππφρξενο 

απνδεκηψζεσο εθηφο εάλ ε δεκηά πξνέξρεηαη απφ: α) πνιεκηθέο πξάμεηο, β) πξάμε ή 

παξάιεηςε ηξίηνπ, πνπ είρε ηελ πξφζεζε λα πξνμελήζεη δεκηά θαη γ) απφ ακέιεηα ή 

άιιε παξάλνκε πξάμε θπβεξλήζεσο ή άιιεο Αξρήο ππεχζπλεο γηα ηε ζπληήξεζε 

ησλ θάξσλ θαη άιισλ βνεζεκάησλ λαπζηπινΐαο. Ζ CLC φκσο, αλαγλσξίδνληαο ηα 

απξφβιεπηα ζπκβάληα, πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ν πινηνθηήηεο θαηά ηε 

κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ, πξνβιέπεη πσο ν ηειεπηαίνο δηθαηνχηαη λα πεξηνξίζεη ηελ 

επζχλε ηνπ νξηζκέλν πνζφ, εθηφο εάλ ην ζχκα απνδείμεη φηη ην πεξηζηαηηθφ 

ξππάλζεσο πξνθιήζεθε απφ θάπνην πξνζσπηθφ ζθάικα ηνπ πινηνθηήηε. 

 

5.2.3 Γηεζλή ζύκβαζε πεξί ίδξπζεο θεθαιαίνπ γηα ηελ απνδεκίωζε από 

πεηξέιαην, 1971 – Fund convention 

Σν θαζεζηψο ηεο ζχκβαζεο CLC επηθξίζεθε σο αλεπαξθέο εθφζνλ δελ 

κπνξνχζε λα παξέρεη πιήξε απνδεκίσζε ζηα ζχκαηα. Δπνκέλσο ήηαλ αλαγθαίν λα 

θαζηεξσζεί έλα ζχζηεκα ζπκπιεξσκαηηθήο απνδεκηψζεσο θαη ν ΗΜΟ πξνρψξεζε ην 

1971 ζηελ πηνζέηεζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ Ίδξπζε Γηεζλνχο Κεθαιαίνπ κε θνπφ 

ηελ Απνδεκίσζε ζε Πεξηπηψζεηο Ρππάλζεσο απφ Πεηξέιαην (Convention on the 

Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage), 

ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1978. Δίλαη γλσζηή σο FUND θαη ζπκβαιιφκελα κέξε 

κπνξνχλ λα είλαη κφλν ηα θξάηε-κέιε ηεο CLC. Οη θχξηνη ζθνπνί ηεο FUND είλαη ε 

παξνρή κηαο ζπκπιεξσκαηηθήο απνδεκίσζεο ζηα ζχκαηα ηεο ξχπαλζεο πνπ δελ 

εμαζθάιηζαλ επαξθή απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ηε CLC θαη ε παξνρή απνδεκηψζεσο 

ζηνλ πινηνθηήηε γηα πνζνζηφ ηεο επζχλεο πνπ ππέρεη ζχκθσλα κε ηε CLC εθηφο εάλ 

ε ξχπαλζε πξνθαιείηαη απφ εθ πξνζέζεσο παξάβαζε ηνπ πινηνθηήηε. 

Αλψηαην φξγαλν ηεο Fund είλαη ε ζπλέιεπζε, ε νπνία απνηειείηαη απφ 

αληηπξνζψπνπο φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζπλέξρεηαη κηα θνξά ην ρξφλν. Ζ 

ζπλέιεπζε εθιέγεη ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ε νπνία απνηειείηαη απφ 15 θξάηε – 

κέιε θαη έρεη σο θχξην έξγν λα εγθξίλεη δηαθαλνληζκνχο απαηηήζεσλ πνπ εγείξνληαη 

ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε Fund. 

Ζ Fund ρξεκαηνδνηείηαη απφ ζπλεηζθνξέο ησλ εηζαγσγέσλ ηνπ δηα ζαιάζζεο 

κεηαθεξνκέλνπ πεηξειαίνπ ζηα ζπκβαιιφκελα θξάηε. Ζ ζπλεηζθνξά ππνινγίδεηαη 

θάζε θνξά πνπ ιακβάλεηαη πεηξέιαην ζηνλ ιηκέλα εηζαγσγήο, αζρέησο αλ ν ιηκέλαο 
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θφξησζεο είλαη ζε μέλν θξάηνο ή ζε άιιν ιηκέλα ηνπ θξάηνπο εηζαγσγήο. ε φια ηα 

ζπκβαιιφκελα θξάηε νη ζπλεηζθνξέο ζηε Fund ζα γίλνληαη απφ θάζε πξφζσπν πνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο παξέιαβε πάλσ απφ 

150.000 ηφλνπο πεηξέιαην.17 Σν χςνο ησλ ζπλεηζθνξψλ πνηθίιιεη απφ έηνο ζε έηνο, 

θαη ηνχην δηφηη θαη νη πιεξσκέο γηα απνδεκηψζεηο πνηθίινπλ. Αληηζέησο, νη ρψξεο 

εμαγσγήο κεγάισλ πνζνηήησλ πεηξειαίνπ, κέιε ηεο Fund, αιιά πνπ έρνπλ εηζάγεη 

εηεζίσο ιηγφηεξν απφ 150.000 πεηξέιαην, ζα ηχρνπλ πιήξνπο απνδεκίσζεο ζε 

πεξίπησζε δεκηάο ξχπαλζεο, ρσξίο απηέο λα έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηε Fund (CE Delft, 

2006). 

5.3 Δπηζθόπεζε ηωλ απεηιώλ 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη γεληθά νη απεηιέο πνπ εληνπίζηεθαλ απφ 

ηελ έξεπλα. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2, νη απεηιέο νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: πιαζηνγξάθεζε, πεηξαηεία θαη δηαθνπή δηαζεζηκφηεηαο. Γηα θάζε 

απεηιή, παξνπζηάδεηαη κε ιεπηνκέξεηα αλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ 

ινγηζκηθνχ (SW), ξαδην-ζπρλφηεηαο (RF) ή θαη ησλ δχν. εκεηψζηε φηη ε εηθφλα 6 

πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνχ επηηίζεληαη νη εηζβνιείο ζηελ 

ππνδνκή ηνπ AIS. 

 

Πίλαθαο 2.  
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Δηθφλα 6.  Πηζαλά ζελάξηα επίζεζεο ζην AIS 

 

5.3.1 Πιαζηνγξάθεζε ηωλ πινίωλ [SW / RF] 

Απηή ε πξψηε απεηιή αθνξά ζηελ θαηαζθεπή (spoofing) ελφο έγθπξνπ 

αλχπαξθηνπ φκσο πινίνπ. Απηή ε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ αλάζεζε ζηαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζην πιαζκαηηθφ πινίν, φπσο φλνκα, αλαγλσξηζηηθά (δειαδή, MMSI 

θαη δηαθξηηηθφ θιήζεο), AG, ηχπν πινίνπ, ηχπν θνξηίνπ, θαηαζθεπαζηή θαη 

δηάζηαζε, θαζψο θαη δπλακηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ (π.ρ. ζε 

πνξεία πιεχζεο ή αγθπξνβνιεκέλν), ζέζε, ηαρχηεηα, πνξεία θαη πξννξηζκφο. Δθηφο 

απφ ηα πινία, ηα αεξνζθάθε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ελέξγεηεο έξεπλαο θαη δηάζσζεο 

(SAR) κπνξνχλ επίζεο λα πιαζηνγξαθεζνχλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα αεξνζθάθε 

SAR είλαη εμνπιηζκέλα κε AIS ηάμεο B ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ. πσο κπνξεί λα 

θαληαζηεί θαλείο, ε απεηιή απηή δίλεη ζε έλαλ εηζβνιέα έλα κεγάιν εχξνο 

θαθφβνπισλ ζελαξίσλ, φπσο ε πιαζηνγξάθεζε ελφο ζθάθνπο ψζηε λα θαίλεηαη φηη 
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βξίζθεηαη ζηελ δηθαηνδνζία ελφο αληίπαινπ θξάηνπο ή ελφο πινίνπ πνπ κεηαθέξεη 

ππξεληθά θαη πνπ πιέεη ζε χδαηα ρψξαο ειεχζεξεο απφ ππξεληθά. Δπηπιένλ, ε 

πιαζηνγξάθεζε ζηα πινία παξνπζηάδεη έλα δήηεκα σο πξνο ηα απηνκαηνπνηεκέλα 

ζπζηήκαηα θαη ηελ ηαπηνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά 

κε ηηο ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο AIS, γηα παξάδεηγκα ζηελ αλίρλεπζε ησλ πινίσλ 

πνπ ξίρλνπλ πεηξέιαην ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα. Έλαο επηηηζέκελνο κπνξεί λα 

πιαζηνγξαθήζεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο γηα λα θαηεγνξήζεη ην ζθάθνο θάπνηνπ 

άιινπ, γηα παξάδεηγκα θαη φρη ηνπ πξαγκαηηθνχ δξάζηε. 

5.3.2 Πιαζηνγξάθεζε ηωλ βνεζεκάηωλ λαπζηπινΐαο [SW / RF] 

Σα βνεζήκαηα λαπζηπινΐαο (AtoNs) ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηελ 

παξνρή βνήζεηαο ζηελ θπθινθνξία ησλ πινίσλ, γηα παξάδεηγκα, θαηά κήθνο ελφο 

θαλαιηνχ ή ελφο ιηκέλα ή γηα λα παξέρνπλ πξνεηδνπνίεζε ζρεηηθά κε θηλδχλνπο, π.ρ. 

άκπσηε, μέξα θιπ. πνπ βξίζθνληαη ζπλήζσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα. Ζ 

πιαζηνγξάθεζε ησλ AtoNs απνηειείηαη απφ ηελ θαηαζθεπή ςεπδψλ πιεξνθνξηψλ κε 

ζηφρν λα δειεάζνπλ έλα πινίν ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη ιάζνο ρεηξηζκνχο. Μεξηθά 

παξαδείγκαηα αλαθέξνληαη ζηελ ηνπνζέηεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζεκαληήξσλ ζηελ 

είζνδν ελφο ιηκέλα ψζηε λα παξαπνηεζεί ε θαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο θπθινθνξίαο 

ή ε ηνπνζέηεζε κηαο ςεχηηθεο ζεκαδνχξαο ε νπνία ζα θαζνδεγεί θαθφβνπια έλα 

πινίν ζε αβαζή χδαηα. Γεδνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαθφξσλ βνεζεκάησλ 

λαπζηπινΐαο, ππάξρνπλ πνιιαπιά ζελάξηα επηζέζεσλ φπσο θαη ζηελ πιαζηνγξάθεζε 

ησλ πινίσλ. 

 

5.3.3 Πιαζηνγξάθεζε ζύγθξνπζεο (CPA) [RF] 

Ζ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ απνηειεί ηελ βαζηθή εθαξκνγή ηνπ AIS, ην νπνίν 

έρεη εηζαρζεί απνηειεζκαηηθά σο έλα ζχζηεκα κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ ησλ 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ ζθαθψλ, ηδίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα, φπνπ δελ ππάξρεη 

παξαθνινχζεζε απφ ηηο ιηκεληθέο αξρέο. Σν ζχζηεκα AIS, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

επηηξέπεη ηελ απηφκαηε απάληεζε κεηά ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ αλακνλή κηαο 

ζχγθξνπζεο. Απηή ε ιεηηνπξγία νλνκάδεηαη CPA (πιεζηέζηεξν ζεκείν πξνζέγγηζεο) 

θαη ιεηηνπξγεί ππνινγίδνληαο ηελ ειάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ δχν πινίσλ ζηα νπνία 

ηνπιάρηζηνλ ην έλα βξίζθεηαη ζε θίλεζε. Υξεζηκνπνηψληαο ην CPA, έλα πινίν 

κπνξεί λα ξπζκηζηεί ψζηε λα ελεξγνπνηήζεη κία εηδνπνίεζε, ηφζν νπηηθά φζν θαη 
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ζηελ θνλζφια ηνπ θαπεηάληνπ ή ερεηηθά κέζσ κηαο ζεηξήλαο θαη λα αιιάμεη πνξεία, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κηα ζχγθξνπζε. Ζ απεηιή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

πιαζηνγξάθεζε ελφο πινίνπ λα βξίζθεηαη ζε πνξεία ζχγθξνπζεο κε έλα άιιν 

ζηνρεπκέλν πινίν. Απηφ ελεξγνπνηεί κία πξνεηδνπνίεζε ζχγθξνπζεο ζην ζχζηεκα 

CPA ζην πινίν ζχκα θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ην ζθάθνο εθηφο πνξείαο ζε βξάρν ή ζε 

πξνζάξαμε θαηά ηελ άκπσηε. 

 

5.3.4 Πιαζηνγξάθεζε AIS-SART [RF] 

Δθηφο απφ ηελ απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ, ην AIS ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα 

επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο. Οη αλακεηαδφηεο έξεπλαο θαη δηάζσζεο 

(αλακεηαδφηεο ξαληάξ) είλαη απηφλνκεο, αδηάβξνρεο ζπζθεπέο πνπ πξννξίδνληαη γηα 

πεξηζηαηηθά έθηαθηεο αλάγθεο, θπξίσο γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ αλίρλεπζε θαη ηελ 

ζέζε ησλ πινίσλ θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ζηελ ζάιαζζα. Σν 

AIS-SART ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα φηαλ έξζεη ζε επαθή κε ην λεξφ θαη ζηέιλεη έλα 

ζήκα θηλδχλνπ καδί κε ηεΜλ ζέζε GPS γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ επηδψληα. Ζ απεηιή 

πνπ εληνπίδεηαη ζπλίζηαηαη ζηελ παξαγσγή ελφο ςεπδνχο ζήκαηνο θηλδχλνπ γηα έλαλ 

άλζξσπν ζηε ζάιαζζα κε ζπληεηαγκέλεο πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ εηζβνιέα. 

χκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξσηνθφιινπ, νη αλακεηαδφηεο AIS ελεξγνπνηνχλ 

κία εηδνπνίεζε φηαλ ιακβάλεηαη έλα ηέηνην κήλπκα. ε απηφ ην ζελάξην, ν εηζβνιέαο 

(δειαδή, έλαο πεηξαηήο) ελεξγνπνηεί κία εηδνπνίεζε SART ψζηε λα δειεάζεη ην ζχκα 

ηνπ λα πινεγεζεί ζε έλα ερζξηθφ θαη ειεγρφκελν απφ ηνλ επηηηζέκελν ζαιάζζην ρψξν 

ηεο ζάιαζζαο. εκεηψλεηαη φηη δηα λφκνπ, έλα πινίν ππνρξενχηαη λα ζπκκεηέρεη ζε 

κία επηρείξεζε δηάζσζεο φηαλ ιακβάλεη έλα κήλπκα έξεπλαο θαη δηάζσζεο. 

 

5.3.5 Πξόγλωζε Καηξνύ [RF] 

Μία εθαξκνγή ηνπ AIS είλαη ε επηθνηλσλία δπλακηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, φπσο ηα ξεχκαηα θαη ηηο θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο. Υξεζηκνπνηείηαη έλαο εηδηθφο ηχπνο κελπκάησλ, θπξίσο δπαδηθψλ, γηα ηελ 

κεηάδνζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ απεηιή απηή απνηειείηαη απφ αλαθνίλσζε 

ςεπδψλ θαηξηθψλ πξνγλψζεσλ. 
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5.3.6 Πεηξαηεία ηνπ AIS [SW / RF] 

Ζ πεηξαηεία ηνπ AIS αθνξά ζηελ κεηαβνιή νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο 

ζρεηηθά κε ηνπο ππάξρνληεο ζηαζκνχο AIS, π.ρ. ζρεηηθά κε ην θνξηίν, ηελ ηαρχηεηα, 

ηελ ζέζε θαη ηελ ζεκαία ελφο πξαγκαηηθνχ πινίνπ. Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη φηαλ 

ν εηζβνιέαο ηξνπνπνηεί θαθφβνπια ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα 

βνεζήκαηα πινήγεζεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ιηκέλα απφ ηηο αξρέο θαη παξέρνπλ 

βνήζεηα θαη παξαθνινχζεζε ζηα πινία. ηελ επίζεζε ζην ινγηζκηθφ, ν επηηηζέκελνο 

θξπθαθνχεη (π.ρ. MiTM) ηελ επηθνηλσλία θαη αληηθαζηζηά απζαίξεηα ηηο πιεξνθνξίεο 

AIS. ηελ επίζεζε ζηηο ξαδηνζπρλφηεηεο, ν επηηηζέκελνο παξαθάκπηεη ην αξρηθφ 

κήλπκα AIS κε έλα πςειφηεξεο ηζρχνο ςεπδέο ζήκα. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ν 

ιήπηεο ηνπ κελχκαηνο ιακβάλεη κία ηξνπνπνηεκέλε απφ ηνλ εηζβνιέα έθδνζε ηνπ 

αξρηθνχ κελχκαηνο AIS ηνπ απνζηνιέα ηνπ κελχκαηνο. 

5.3.7 Γηαθνπή Γηαζεζηκόηεηαο [RF] 

Έρνπλ εληνπηζηεί ηξεηο ηχπνη επηζέζεσλ ζηελ δηαθνπή ηεο δηαζεζηκφηεηαο. 

Γεδνκέλνπ φηη απηέο νη επηζέζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν ζηηο 

ξαδηνζπρλφηεηεο, εδψ ζπλνςίδεηαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο: 

- Πελία Θχξαο (Slot Starvation): Ο εηζβνιέαο ππνδχεηαη ηελ λαπηηιηαθή αξρή θαη 

θαηαιακβάλεη φιν ηνλ ρψξν ησλ κεηαδφζεσλ/δηεπζχλζεσλ AIS κε ζθνπφ ηελ 

απνηξνπή ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ φισλ ησλ ζηαζκψλ εληφο ηεο πεξηνρήο 

θάιπςεο θαη πεξηιακβάλεη πινία θαη ηα βνεζήκαηα λαπζηπινΐαο, θαζψο θαη ηηο 

πχιεο AIS πχιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

θπθινθνξίαο. Χο απνηέιεζκα, ν εηζβνιέαο κπνξεί λα απελεξγνπνηήζεη ηα 

ζπζηήκαηα AIS ζε κεγάιε θιίκαθα. 

- Μεηαπήδεζε πρλφηεηαο (Frequency Hopping): ε κηα επίζεζε κεηαπήδεζεο 

ζπρλνηήησλ, ν εηζβνιέαο ππνδχεηαη ηελ λαπηηιηαθή αξρή θαη δίλεη εληνιή ζε 

έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αλακεηαδφηεο AIS λα αιιάμνπλ ηηο ζπρλφηεηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. χκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξσηνθφιινπ, ν ζηαζκφο 

ππνδνρήο απαηηείηαη λα δηαηεξεί ηηο πιεξνθνξίεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ 

επίζεζε επίκνλε, αθφκε θαη αλ γίλεη επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, 

απηή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα δεζκεπζεί ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, δειαδή 

έλαο εηζβνιέαο κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη έλα ζηνρεπκέλν πινίν λα αιιάμεη 

ηελ ζπρλφηεηά ηνπ φηαλ θζάζεη ζε κία πεξηνρή πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηνλ 



52 

 

εηζβνιέα θαη απηφ θαζηζηά ην AIS άρξεζην. εκεηψζηε φηη γηα ζπζθεπέο 

θαηεγνξίαο Β, ην πξφηππν AIS απνηξέπεη ηελ ρεηξνθίλεηε επαλαθνξά ηνπ 

αλακεηαδφηε θαη δελ ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε γηα ηελ αιιαγή ζπρλφηεηαο. 

- Δπίζεζε ζπγρξνληζκνχ (Timing Attack): ε απηήλ ηελ επίζεζε, ν θαθφβνπινο 

ρξήζηεο θαζνδεγεί ηνλ αλακεηαδφηε AIS λα θαζπζηεξήζεη ηνλ ρξφλν 

κεηάδνζεο θαη ν επηηηζέκελνο κε κία απιή αλαλέσζε ηεο εληνιήο ηνπ, κπνξεί 

λα απνηξέςεη ηνλ αλακεηαδφηε(εο) απφ ηελ πεξαηηέξσ επηθνηλσλία ηεο ζέζεο 

ηνπ. Απηφ γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα εμαθαλίζεη έλα ζθάθνο απφ ην ξαληάξ ηνπ 

AIS. Δπίζεο, ν εηζβνιέαο κπνξεί λα ππεξθνξηψζεη ηελ θπθινθνξία ησλ 

πινίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πινίσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο 

ηεο θπθινθνξίαο πινίσλ, δεηψληαο απφ ηνπο ππάξρνληεο ζηαζκνχο λα 

απνζηέιινπλ πιεξνθνξίεο AIS θαη ελεκεξψζεηο ζε πνιχ πςεινχο ξπζκνχο.  

 

 

5.3.8 Αμηνιόγεζε ηνπ Λνγηζκηθνύ 

ε απηή ηελ ελφηεηα εμεηάδνληαη νη απεηιέο πνπ εληνπίζηεθαλ ζε ζρέζε κε ην 

ινγηζκηθφ. Αμηνινγήζεθαλ ηξεηο δεκνθηιείο ειεθηξνληθνί πάξνρνη πιεξνθνξηψλ 

AIS, ην Marine Traffic, ην AisHUB θαη ην Vessel Finder θαη απεδείρζε φηη 

ππφθεηληαη ζηηο ίδηεο απεηιέο. 

ηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζην AIS ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην 

AIVDM, ην πξσηφθνιιν επηπέδνπ εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην AIS γηα 

ηελ αληαιιαγή ησλ θξάζεσλ ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή απφ ηνπο αλακεηαδφηεο AIS 

ησλ πινίσλ πνπ κεηαδίδνπλ ηελ ζέζε ηνπο ή απφ ηηο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο 

θπθινθνξίαο πινίσλ (VTS) πνπ παξαθνινπζνχλ ηα πινία ζην ιηκάλη. Σν AIVDM 

νξίδεη 27 είδε κελπκάησλ κε ην θαζέλα λα έρεη έλαλ αληίζηνηρν ζθνπφ θαη αμία πνπ 

ππνδεηθλχεη ηνλ ζθνπφ ηνπ. Ο πιήξεο θαηάινγνο δίλεηαη ζην [10]. Γηα παξάδεηγκα, 

ην κήλπκα ηχπνπ 1 ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο επηθνηλσλίεο κεηαμχ πινίσλ θαη πινίσλ κε 

ζηαζκνχο γηα ηελ αληαιιαγή ελεκεξσκέλσλ αλαθνξψλ ζέζεο θαη ην κήλπκα 24 

πεξηγξάθεη ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ, ην θνξηίν, ηηο δηαζηάζεηο θαη ην φλνκά ηνπ. Γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλα εξγαιείν θσδηθνπνίεζεο 

γξακκέλν ζε Python, πνπ νλνκάδεηαη θσδηθνπνηεηήο AIVDM θαη ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δεκηνπξγία απζαίξεησλ θξάζεσλ AIVDM θαη γηα ηελ 
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δηεμαγσγή ηεο αμηνιφγεζεο ηφζν ηνπ ινγηζκηθνχ, φζν θαη ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ ηνπ 

AIS. 

Δλψ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ AIS πάλσ ζηα πινία αθνξνχλ ζην πιηθφ, ην 

ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θφξησζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ AIS απφ ηνπο 

δηαδηθηπαθνχο παξφρνπο. Αλ θαη απηέο νη ππεξεζίεο είλαη πνιχ ρξήζηκεο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ πινήγεζε, ππάξρνπλ δεηήκαηα αζθάιεηαο ζηηο εθαξκνγέο ηνπο. 

Δμαηηίαο ηεο ραιαξήο θχζεο πινπνίεζεο ησλ δεθηψλ AIS, νη δηαδηθηπαθνί πάξνρνη 

ζπρλά ππνρξενχληαη λα δέρνληαη νπνηαδήπνηε δεδνκέλα ιακβάλνπλ, δεδνκέλνπ φηη 

απνηεινχλ νπζηαζηηθά κία θνηλνπξαμία κεηαμχ ρξεζηψλ θαη γεληθφηεξα αηφκσλ πνπ 

δηακνηξάδνληαη δεδνκέλα. Απηφ, σζηφζν, παξνπζηάδεη αξθεηά πξνβιήκαηα 

αζθαιείαο. 

Οη πάξνρνη AIS επηηξέπνπλ πνιιαπινχο ηξφπνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ AIS, 

φπσο ηα πξν-δηακνξθσκέλα e-mail, εθαξκνγέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ινγηζκηθνχ 

πξνψζεζεο ινγηζκηθνχ, φπσο ην AIS Dispatcher. ηαλ παξάγεηαη έλα κήλπκα AIS, 

ην ινγηζκηθφ πξνψζεζεο αληηγξάθεη θαη ζηέιλεη ην κήλπκα πξνο ηνπο επηζπκεηνχο 

παξφρνπο (π.ρ., απφ ην UDP/5321 γηα ην Marine Traffic). Σν δηάζηεκα ηεο 

πξνψζεζεο απηψλ ησλ κελπκάησλ κπνξεί λα θαζνξηζηεί θη έηζη λα δηαβηβάδνληαη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε ζρεδφλ πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηνπο παξφρνπο AIS. Σν ίδην 

ινγηζκηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δεκνζίεπζε κελπκάησλ AIS πνπ 

ιήθζεθαλ απφ κία πχιε AIS, δειαδή έλαλ ηνπηθφ δέθηε VHF πνπ κπνξεί ν θαζέλαο 

λα έρεη ζπίηη ηνπ. Οη πχιεο ζπρλά βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ αθηνγξακκψλ θαη ζηηο 

ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο θπθινθνξίαο πινίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ ηηο ιηκεληθέο 

αξρέο. Δληνπίζηεθαλ ζέκαηα αζθαιείαο κε φινπο ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

δηαδηθηπαθνχο παξφρνπο. Απηνί νη πάξνρνη, γηα παξάδεηγκα, παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο 

σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε. Γελ πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο ψζηε λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη ην κήλπκα πνπ πξνέξρεηαη απφ έλα ζθάθνο πξνέξρεηαη φλησο απφ 

ηελ ίδηα πεξηνρή φπνπ ην ζθάθνο ππνηίζεηαη φηη απνζηέιιεη ην κήλπκα. Οκνίσο, δελ 

ππάξρεη έιεγρνο ηαπηφηεηαο γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ην ζθάθνο πνπ απνζηέιιεη ηελ 

θξάζε AIVDM είλαη ν ζσζηφο απνζηνιέαο. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ εληνπηζζεί επηηξέπνπλ ζε έλαλ εηζβνιέα λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ηφζν επηζέζεηο πιαζηνγξάθεζεο, φζν θαη επηζέζεηο MITM θαηά ησλ επεξεαδφκελσλ 

παξφρσλ. ηελ πιαζηνγξάθεζε θαηαζθεπάδνληαη έγθπξεο πιεξνθνξίεο AIS απφ 

απφζηαζε, π.ρ. έλα αλχπαξθην πινίν ή βνήζεκα λαπζηπινΐαο απφ ην πνπζελά θνληά 
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ζε έλα ζψκα λεξνχ ή έλαλ πξαγκαηηθφ ζηαζκφ AIS. Γηα ηελ επαιήζεπζε απηήο ηεο 

απεηιήο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ν θσδηθνπνηεηήο AIVDM γηα ηελ 

παξαγσγή κηαο αβιαβνχο θξάζεσο AIVDM αλαθέξνληαο άκπσηε ζε θιεηζηή ιίκλε 

ζε θνληηλή απφζηαζε. Απηή ε θξάζε δεκνζηεχζεθε ζηνπο παξφρνπο κέζσ κηαο 

γεληθήο δηθηχσζεο πειαηψλ φπσο ην netcat. εκεηψζηε φηη ην κήλπκα 21 πξννξίδεηαη 

γηα αλαθνξέο ζε AtoNs θαη ην 13 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζεκαδνχξεο. Δπηπιένλ, ηα 

AtoNs έρνπλ MMSI ζε κνξθή 99MIDXXXX αλά πξνδηαγξαθή. Έλα παξάδεηγκα 

δίλεηαη ζηα αθφινπζα: 

Καηαρψξεζε 1: Παξάδεηγκα πιαζηνγξάθεζεο UDP ζην Marine Traffic. 

Γεκηνπξγήζεθε κία πξν-δηακνξθσκέλε αλαθνξά ζε e-mail γηα έλα αγθπξνβνιεκέλν 

ζθάθνο, π.ρ. ηελ θαηαρψξεζε 2, ε νπνία εζηάιε ζηελ δηεχζπλζε ιήςεο ηνπ 

ζηνρεπκέλνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ: 

Καηαρψξεζε 2: Παξάδεηγκα πιαζηνγξάθεζεο e-mail ζην Marine Traffic. 

Τινπνηήζεθε έλα απηνκαηνπνηεκέλν πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηεί αξρεία KMZ ηνπ 

Google Earth γηα λα θάλεη έλαλ πιαζηνγξαθεκέλν ζηαζκφ AIS λα αθνινπζήζεη κηα 

πνξεία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, π.ρ. έλα πιαζκαηηθφ γεληθφ πινίν κε ηελ ιέμε 

PWNED ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 2. Γεληθά, φια ηα 

πεηξάκαηα ήηαλ επηηπρή θαη επέηξεςαλ ηελ παξαπιάλεζε θαη ηελ θφξησζε έγθπξσλ 

κελπκάησλ AIS ζηνπο παξφρνπο ππφ αμηνιφγεζε. 

Οη επηζέζεηο ελδηάκεζεο νληφηεηαο ή «Man-in-the-middle» πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ή ηελ έγρπζε εζθαικέλσλ δεδνκέλσλ ζηελ επηθνηλσλία AIS ελφο 

ζηαζκνχ κεηάδνζεο έγθπξσλ θξάζεσλ AIVDM. Αξρηθά ππεθιάπεζαλ έγθπξεο 

θξάζεηο AIVDM πνπ κεηαδίδνληαη ελαεξίσο απφ έλαλ θνληηλφ ζηαζκφ (δειαδή ηνλ 

αλακεηαδφηε AIS), κε ηελ αλάπηπμε κίαο ειεγρφκελεο πχιεο AIS ε νπνία 

ξπζκίζηεθε κε έλα AIS Dispatcher θαη έλα USB dongle AIS receiver. ηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο δηαθνκηζηήο κεζνιάβεζεο γηα ηελ ππνθινπή, ηξνπνπνίεζε 

θαη δεκνζίεπζε ησλ κελπκάησλ AIS ζηνπο δηαδηθηπαθνχο παξφρνπο, νη νπνίνη 

απνδέρζεθαλ θάζε παξαπνηεκέλν κήλπκα αλεκπφδηζηα. ε έλα δεχηεξν πείξακα, 

ιήθζεθε έλα ππάξρνλ πινίν θαη πιαζηνγξαθήζεθαλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο ηνπ 

πινίνπ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ, έηζη ψζηε νη πάξνρνη ηειηθά παξνπζίαδαλ ην πινίν λα 

βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε απφ φπνπ αξρηθά ήηαλ. 
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Κεθάιαην 6
ν
 Πξνηεηλόκελε Λύζε Αζθάιεηαο 

6.1 Δηζαγωγή 

ηελ παξψλ θεθάιαην ζα αλαιχζσ θαη ζα παξνπζηάζσ ηελ αλάγθε 

δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα ζπγθεληξψλεη – ελζσκαηψλεη – αλαιχεη 

θαη ελ ηέιεη ζπλαιιάζεη λαπηηθά δεδνκέλα κε αζθαιή ηξφπν ηα νπνία ζα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πινίσλ θαζψο θαη ηελ πεξαηηέξσ 

πξνζηαζία ηνπ  πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα ην ζχζηεκα επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αλάπηπμε δνκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηε ζπλαιιαγή λαπηηθψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ 

πινίσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ μεξάο VTS ( Vessel Traffic Service). 

 

6.2 Γηακνηξαζκόο πιεξνθνξηώλ Ship to Ship 

πσο πξναλαθέξζεθε ζην θεθαιαίν 2 ην AIS θαηαζθεπάζηεθε θπξίσο ζαλ 

εξγαιείν γηα ηε λαπηηιηαθή αζθάιεηα θαη ηελ απνηξνπή ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ 

πινίσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έζεζε 

ν ΗΜΟ (International Maritime Organization) ρσξίο φκσο λα ιακβάλεη ππφςε ηελ 

αζθαιή κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Δπί ηνπ παξφληνο ππάξρνπλ 27 κελχκαηα AIS εθ ησλ νπνίσλ ηα κελχκαηα 1, 

2, 3 ρξεζηκνπνηνχληαη ζην λα ζπλαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία 

ηνπ πινίνπ ηα νπνία κπνξνχλ λα παξαπνηεζνχλ κε ηηο επηζέζεηο πνπ είδακε ζην 

θεθάιαην 5 θαη θαη’ επέθηαζε ηίζεηαη κεγάιν λαπηηθφ ζέκα γηα ηελ αζθάιεηα θαη φρη 

κφλν.  

 

6.3 Βαζηθέο απαηηήζεηο (ΒΑ) θαη απαηηήζεηο αζθαιείαο (ΑΑ) 

Δδψ ζα αλαιχζσ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο θαζψο θαη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο 

αζθαιείαο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

ππεξεζηψλ (ΤΠ) ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ πινίσλ. 

 ΒΑ1-ΤΠ: Απαηηείηαη ην δίθηπν λα ζπιιεγεί θαη λα ζπλαιιάζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ησλ πινίσλ. 
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 ΒΑ2-ΤΠ: Απαηηνχληαη πιεξνθνξίεο γηα θάζε πινίν μερσξηζηά ζρεηηθά κε 

ηελ ηαρχηεηα ηνπ, ηνπνζεζία ηνπ, ην δξνκνιφγην ηνπ θαη δεπηεξεχνληεο 

πιεξνθνξίεο ( ηχπνο πινίνπ, θνξηίνπ, θηι.). 

 ΒΑ3-ΤΠ: Απαηηνχληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

πινίνπ. 

 ΒΑ4-ΤΠ: Απαηηείηαη δηαζχλδεζε ζηελ ππεξεζία παγθνζκίσο γηα ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε αζθάιεηα. 

Απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα ηεο ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ζπλαιιαγή 

λαπηηιηαθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 ΑΑ1: Ζ αζχξκαηε δηθηχσζε γηα ηελ Ship to Ship επηθνηλσλία ή ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ πινίνπ θαη ηνπ ρεξζαίνπ ζηαζκνχ ζα πξέπεη λα 

είλαη απξφζθνπηε θαη δηαπηζηεπκέλε. 

 ΑΑ2: Οη πιεξνθνξίεο ηνπ πινίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπνζεζίαο, πξνεηδνπνίεζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη 

πιεξνθνξίεο traffic control ζα πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλεο κεηαμχ ησλ 

πινίσλ θαη ησλ ρεξζαίσλ ζηαζκψλ.  

 ΑΑ3: Οη ζπλαιιαζζφκελεο πιεξνθνξίεο κεηαμχ ησλ πινίσλ θαη ησλ 

ρεξζαίσλ ζηαζκψλ δε πξέπεη λα παξαπνηνχληαη θαθφβνπια θαηά ηελ 

απνζηνιή ή ηελ ιήςε. 

 ΑΑ4: Οη ζπλαιιαζζφκελεο πιεξνθνξίεο δε πξέπεη λα είλαη εθηεζεηκέλεο ζε 

κε εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε.  

 

 

ην παξαθάησ πίλαθα 3 θαίλεηαη ζπλνπηηθά νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ 

θαη απαηηήζεσλ αζθάιεηαο. 
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Πίλαθαο 3. 

Απαηήζεηο Αζθάιεηαο Τπεξεζίεο 

ΑΑ1. Έκπηζην δίθηπν γηα 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία θαη ακνηβαία 

έκπηζην 

ΒΑ1-ΤΠ, ΒΑ2-ΤΠ, 

ΒΑ3-ΤΠ, ΒΑ4-ΤΠ, 

ΑΑ2. Έκπηζηεο πιεξνθνξίεο κεηαμχ 

ησλ πινίσλ θαη ησλ ρεξζαίσλ  

ζηαζκψλ 

ΒΑ1-ΤΠ, ΒΑ2-ΤΠ, 

ΒΑ3-ΤΠ, ΒΑ4-ΤΠ, 

ΑΑ3 Γηαηήξεζε εγθπξφηεηαο ηεο 

ιακβαλνκέλεο πιεξνθνξίαο ελάληηα 

θαθφβνπιεο κεηαπνίεζεο 

ΒΑ1-ΤΠ, ΒΑ2-ΤΠ, 

ΒΑ3-ΤΠ, ΒΑ4-ΤΠ, 

ΑΑ4 Γηαηήξεζε εκπηζηεπηηθφηεηαο 

ηεο ιακβαλνκέλεο πιεξνθνξίαο ζε 

έλαλ κφλν εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε 

ΒΑ1-ΤΠ, ΒΑ2-ΤΠ, 

 

Οη παξαπάλσ απαηηήζεηο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο  

γηα ηελ έκπηζηε - αμηφπηζηε επηθνηλσλία. 

 Απζεληηθνπνίεζε: Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην EAP (Extensible 

Authentication Protocol) ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηα αζχξκαηα 

δίθηπα. 

 Δμνπζηνδφηεζε: Δίλαη ε ιεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη έλαλ ρξήζηε λα 

πξνβεί ζε πφξνπο θαη ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο ηνπ επηηξέπνληαη. 

 Κξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ: Δίλαη ε ιεηηνπξγία πνπ απνηξέπεη ηελ 

παξαπνίεζε πιεξνθνξηψλ. 

 Αζθάιεηα δηθηχνπ: Δίλαη ε ιεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη ηελ απξφζθνπηε 

θαη αζθαιή κεηάδνζε δεδνκέλσλ. 

 

6.3 Παξνπζίαζε ζπζηήκαηνο απζεληηθνπνίεζεο 

πσο είδακε ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα νη απεηιέο αζθαιείαο φπσο Denial of 

Service (DDoS), replay attacks, παξαπνίεζε δεδνκέλσλ είλαη δπλαηψλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο ησλ πινίσλ. 
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Πσο κπνξεί λα γίλεη λα απζεληηθνπνίεζε ζε πξψην ρξφλν; Φπζηθά 

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ αμηφπηζην ηξίην άηνκν (TTP) φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ ΗΜΟ ή 

έλαλ ρεξζαίν ζηαζκφ. 

ηηο παξαθάησ εηθφλεο 7 θαη 8 κπνξνχκε λα δνχκε ηε δηαδηθαζία. 

 

Δηθόλα 7. Απζεληηθνπνίεζε πινίωλ ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ TTP. 

 

Οη πξνυπνζέζεηο γηα λα επηηεπρζεί ε απζεληηθνπνίεζε ζα πξέπεη: 

 Σα πινία λα έρνπλ ζχζηεκα AIS 

 Σα πινία λα είλαη ζπλδεδεκέλα ζην Internet  

 Σν δίθηπν ηνπ πινίνπ λα είλαη αμηφπηζην εθ ησλ έζσ 

 Ζ αθεξαηφηεηα ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ δεδνκέλσλ λα είλαη έγθπξε 
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Δηθνλα 8. 

 

 

 

6.3.1 Απζεληηθνπνίεζε 

 

Γηα λα επηηεπρζεί ε απζεληηθνπνίεζε αλακεζά ζην πινίν θαη ηνλ TTP ην 

ζχζηεκα ζα ρξεζηκνπνηεί ην MMSI (Maritime Mobile Service Identity ) ην νπνίν 

νχησο ή άιινο ρξεζηκνπνηείηαη ζην AIS θαη ζα απνηειείηαη απφ ηξία βήκαηα: 

 H(): Μηα hash function 

 h: έλα hash to νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ H() 

 MMSI: Σν κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ Maritime Mobile Service Identity 

 r: έλαο ηπραίνο αξηζκφο 

 Σ: Έλα timestamp 

 TTP: Έλα αμηφπηζην ηξίην κέινο 

 

Βήκα 1. Pre - Authentication 

 

Σν πινίν απνζηέιιεη ζηνλ TTP ην MMSI πξψηνχ γίλεη ε ακνηβαία 

απζεληηθνπνίεζε θαη έπεηηα ιακβάλεη έλαλ ηπραίν αξηζκφ r θαη ηελ timestamp Σ φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 9. 

 



60 

 

 

 

  

Δηθόλα 9. Pre – Authentication Τν πινίν Α θαη ην πινίν Β απνζηέιινπλ ην 

MMSI ηνπο ζηνλ TTP θαη απηόο απνζηέιιεη ην r θαη ηελ Τ.  

 

Βήκα 2. Mutual Authentication 

 

Δάλ ην πινίν Α ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη κε ην πινίν Β, απηφ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ ηνπ TTP φπσο βιέπνπκε ζηελ εηθφλα 10. 

 

Δηθόλα 10. 

Αλαιπηηθφηεξα ε απζεληηθνπνίεζε νινθιεξψλεηαη ζε 5 βήκαηα: 

1. Σν πινίν Α δεηάεη λα επηθνηλσλήζεη κε ην πινίν Β θαη ζηέιλεη ηελ 

timestamp Ta ζην πινίν Β. 
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2. Σν πινίν Β δεκηνπξγεί έλα hash πνπ απνηειείηαη απφ ην ΜΜSIb ηνπ, έλα 

ηπραίν αξηζκφ r πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ TTP θαη ηελ timestamp ηνπ 

πινίνπ Α ( Σα). 

3. Σν πινίν Α δεηάεη ην MSSIb ηνπ πινίνπ απφ ηνλ TTP. 

4. O TTP παξέρεη ην ΜΜSIb ζην πινίν Α. 

5. Σν πινίν Α ζπγθξίλεη ηα δπν hash πνπ έιαβε, ην έλα απφ ην πινίν Β θαη 

ην άιιν, ε ηηκή πνπ ππνιφγηζε ν TTP ρξεζηκνπνηψληαο ην MSSIb. 

 

Βήκα 2. Απζεληηθνπνίεζε ζηόινπ 

 

Ση ζπκβαίλεη φκσο εάλ ζέινπλ λα επηθνηλσλήζνπλ πεξηζζφηεξν απφ έλα πινία; 

Θα ήηαλ πξαγκαηηθά κε απνδνηηθφ εάλ ρξεηαδφηαλ θάζε πινίν μερσξηζηά λα πξέπεη 

λα απζεληηθνπνηεζεί ην έλα κε ην άιιν. Δπνκέλσο έλα ηνπιάρηζηνλ δπν πινία έρνπλ 

απζεληηθνπνηεζεί κεηαμχ ηνπο ηφηε ν TTP ζα πξέπεη λα παξάμεη έλα group key θαη 

γηα ηα δπν πινία, ηφηε ηα πινία κνηξάδνληαη ίδην GroupIDa (GID) = {MMSIA, MMSIB, 

GKeya (Group Key)}  θαη αλήθνπλ ζε έλα ζχλνιν.  

Δάλ έλα ηξίην πινίν Γ ην νπνίν δελ αλήθεη ζην Group ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη 

κε ην πινίν Α, ηφηε ζα πξέπεη λα απζεληηθνπνηεζεί κε ην Α θαη σο εθ ηνχην γίλεηαη 

απηφκαηα κέινο ηνπ Group  

 

Δηθόλα 11.  

Με ηελ ηδηά ινγηθή εάλ ην πινίν Α ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη κε έλα πινίν Γ ην 

νπνίν είλαη κέξνο ελφο Group B, ηφηε ην πινίν Α πξνρσξάεη ζε απζεληηθνπνίεζε κε 

ην Group Β απεπζείαο αληί λα κε ην πινίν Γ απφ κφλν ηνπ. πλεπψο φια ηα κέιε, θαη 
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ησλ δπν Group, κπνξνχλ λα ζπλνκηινχλ θαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κεηαμχ 

ηνπο δίρσο λα ρξεηάδνληαη πεξεηαίξσ ηξφπνη απζεληηθνπνίεζεο. 

 

Δηθόλα 12. 

Με απηφ ην ηξφπν κπνξνχκε λα δηαζθαιίζνπκε αμηφπηζηεο αληαιιαγέο 

πιεξνθνξίαο κέζσ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ κειψλ ελφο ζηφινπ. 

 Σν ζχζηεκα θπζηθά κπνξεί λα εμνπιηζζεί κε πεξηζζφηεξα κέζα αζθάιεηαο 

ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην θξππηνγξαθηθφ αιγφξηζκν ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ 

αθεξαηφηεηά ησλ δεδνκέλσλ.    

 

πκπεξάζκαηα θαη κειινληηθή κειέηε 

ηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είδακε αλαιπηηθά ηη είλαη ην Automatic 

Identification System ( AIS ) ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αζθάιεηα  - εληνπηζκφ 

– παξαθνινχζεζε πινίσλ θαη φρη κφλν. Δπίζεο είδακε αλαιπηηθά ην ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξεί θαζψο θαη 

ηηο ειιείςεηο  ηνπ, ηα ζθάικαηα ηνπ θαη ηα θελά αζθάιεηαο πνπ ην θαζηζηνχλ 

επάισην ζε θαθφβνπιεο επηζέζεηο. 

Πξφηεηλα έλα ζχζηεκα απζεληηθνπνίεζεο πινίσλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην 

MMSI γηα ηελ απζεληηθνπνίεζε αλακεζά ζηα πινία θαη ηηο ρεξζαίεο βάζεηο θαη 

κπνξεί λα κεηψζεη ηηο απεηιέο αζθαιείαο θαη θαη’ επέθηαζε λα δηαζθαιίζεη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο πινία. 

Απηφ πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί θαη λα πινπνηεζεί ζην κέιινλ είλαη έλαο 

θξππηνγξαθηθφο αιγφξηζκνο ην νπνίν λα δηαζθαιίδεη πεξαηηέξσ ηελ αμηνπηζηία ησλ 
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λαπηηθψλ δεδνκέλσλ απνηξέπνληαο ηελ παξαπνίεζε δεδνκέλσλ θαη θαζηζηψληαο ην 

ζχζηεκα πεξηζζφηεξν αζθαιέο. 

 

Βηβιηνγξαθία 

 

  [1]"AIS Application Specific Messags". IALA-AISM.  

  [2]"AIS internet contribution". www.marinetraffic.com. Retrieved 29 July 2014. 

  [3]"AIS Messages". U.S. Coast Guard Navigation Center.  

  [4]"Atlantis leaves Columbus with a radio eye on Earth’s sea traffic". ESA. 4 

December 2009.  

  [5]"Circular 289: Guidance On the Use of AIS Application-Specific Messages". 

IMO.   Alexander, Lee; Schwehr, Zetterberg (2010). "Establishing an IALA AIS 

Binary 

  [6]A Security Evaluation of AIS - ACSAC 2014 publication 

[7]AIS Application Specific Messags". IALA-AISM. Retrieved 2012-11-30. IEC 

61993-2 Clause 6.2 

[8]AIS internet contribution". www.marinetraffic.com.  

[9]Alexander, Lee; Schwehr, Zetterberg (2010). "Establishing an IALA AIS Binary 

Message Register: Recommended Process". IALA Conference 17: 108–115. 

[10] http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=AISMessages    

[11]American Bureau of Shipping.(2000) Document of Compliance,  

[12]Atlantis leaves Columbus with a radio eye on Earth’s sea traffic". ESA. 4 

December 2009. Archived from the original on 8 December 2009. 

[13]Bailey, N. (2005) Training, Technology and AIS: Looking Beyond the Box. 

Proceeding of The Seafarers International Research Centre’s Fourth 

International Symposium, Cardiff University, UK, 7th July  

[14]Baldwin, C. L. and May, J. F. (2005) Verbal Collision Avoidance Messages of 

Varying Perceived Urgency Reduce Crashes in High Risk Scenarios. Proceedings 

of the Third International Driving Symposium on Human Factors in Driver 

Assessment, Training and Vehicle Design, Maine, USA  

[15]Bloomberg L.P. Bloomberg Commodities. 

http://www.bloomberg.com/professional/markets/commodities/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System#cite_ref-AIS_internet_coverage_3-0
http://www.marinetraffic.com/en/p/expand-coverage
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System#cite_ref-19
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System#cite_ref-ESA2009_5-0
http://www.esa.int/SPECIALS/Operations/SEMIHX49J2G_0.html
http://en.wikipedia.org/wiki/ESA
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System#cite_ref-imo-circ-289_20-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System#cite_ref-regional-ais_21-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System#cite_ref-27
http://www.iseclab.org/people/embyte/papers/ais_acsac14.pdf
http://vislab-ccom.unh.edu/~schwehr/papers/201003-iala-7th-conf-regional-ais.pdf
http://vislab-ccom.unh.edu/~schwehr/papers/201003-iala-7th-conf-regional-ais.pdf
http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=AISMessages
http://en.wikipedia.org/wiki/ESA
http://web.archive.org/web/20091208092236/http:/www.esa.int/SPECIALS/Operations/SEMIHX49J2G_0.html


64 

 

Bloomberg. Iran Oil Tankers Said by Zanzibar to Signal Wrong Flag. 

http://www.bloomberg.com/news/2012-10-19/iranian-oil-tankers-said-by-

zanzibar-to-be-signaling-wrong-ag.html. 

[16]CE Delft.(2006) Greenhouse Gas Emissions for Shipping and Implementation 

Guidance for the Marine Fuel Sulphur Directive, Commissioned by: European 

Commission 

Coutroubis, A.D Shipping Policies, Conventions & Regulations Lecture 4 

de Selding, Peter (14 July 2014). "Falcon 9 Successfully Launches Six Orbcomm 

Satellites". Space News. Space News.  

[17]Dekker, S. (2002) Reconstructing Human Contributions to Accidents: the New 

View on Error and Performance. Journal of Safety Research, Pergamon. No. 33, 

p. 371-385. 

  [18]Digital ship pirates: Researchers crack vessel tracking system 

 [19]EMC Analysis of Universal Automatic Identification and Public Correspondence 

Systems in the Maritime VHF Band 

[20]ESA satellite receiver brings worldwide sea traffic tracking within reach".ESA. 

23 April 2009 

[21]ESA satellite receiver brings worldwide sea traffic tracking within reach".ESA. 

23 April 2009.  

[22]Farmer, P. (2004) AIS-Assisted Collision, Letters to seaways. Seaways, The 

International Journal of the Nautical Institute, September, p. 27-28.  

[23]Hellier, E. and Edworthy, J. (1999) Technical Note on Using Psychophysical 

Techniques to Achieve Urgency Mapping in Auditory Warnings. Applied 

Ergonomics, Vol. 30, Issue 2, Elsevier Science Ltd, p. 167-171.  

  [24]http://www.nordicspace.net/PDF/NSA239.pdf 

  [25]IEC 61993-2 Clause 6.2 

[26]IEC Technical Committee 80. "Maritime Navigation and Radiocommunication 

Equipment and Systems".  

[27]International Maritime Organisation (IMO) (2001) Guidelines for the Onboard 

Operational Use of Shipborne Automatic Identification Systems (AIS), as 

Amended by ITU-1371. Resolution A.917(22). London. 

[28]ISM CODE IMO 

[29]LUXSPACE Sarl - LuxSpace successfully launches AIS satellite on PSLV". 

LuxSpace.  

http://www.bloomberg.com/news/2012-10-19/iranian-oil-tankers-said-by-zanzibar-to-be-signaling-wrong-ag.html
http://www.bloomberg.com/news/2012-10-19/iranian-oil-tankers-said-by-zanzibar-to-be-signaling-wrong-ag.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System#cite_ref-29
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System#cite_ref-2
http://en.wikipedia.org/wiki/ESA
http://en.wikipedia.org/wiki/ESA
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System#cite_ref-11
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System#cite_ref-23


65 

 

[30]Marine Accident Investigation Branch (MAIB) (2005) Report on the 

Investigation of the Collision between Hyundai Dominion and Sky Hope in the 

East China Sea on 21 June 2004 (Report No. 17/2005), 

[31]MARPOL 1973/78, IMO publications, Consolidated Edition 2006 

[32]Message Register: Recommended Process". IALA Conference 17: 108–115. 

[33]National Transportation Safety Board (NTSB) (1997) Grounding of the 

Panamanian Passenger Ship Royal Majesty on Rose and Crown Shoal near 

Nantucket, Massachusetts, June 10, 1995. Marine Accident Report, Washington, 

DC. 

[34]News Room - SpaceQuest, Ltd 

[35]Pomeroy, R.V. and Tomlinson, C. M. (2000) A System Approach to Integrating 

the Human Element into Marine Engineering Systems. Proceeding of the 

Conference on Human Factors in Ship Design and Operation, Royal Institution of 

Naval Architects, September.  

[36]Reason, J. (1990) Human Error. Cambridge University Press, Cambridge   

[37]Recommendation ITU-R M.1371-4. Technical characteristics for an automatic 

identification system using time division multiple access in the VHF maritime 

mobile band (Recommendation ITU-R M.1371-4). International 

Telecommunications Union.  

 [38]Software-based AIS Transmitter - GnuRadio implementation 

[39]SOLAS'1974, December 2000 amendments 

[40]SpaceQuest receiving AIS SART messages from orbit". Kurt Schwehr. 29 April 

2010.  

[41]Successful launch of Norwegian satellite The Norwegian Space Centre 

[42]Swift, A. J. (2004) Bridge Team Development. Seaways, the International Journal 

of the Nautical Institute, October, p. 6-7. 

[43]The Nautical Institute (2005a) AIS Initialisation, International Marine Accident 

Reporting Scheme, MARS 200532. Seaways, the International Journal of the 

Nautical Institute, July, p. 17-18. 

[44]The Nautical Institute (2005b) AIS Forum – Reported Problems. [Online] 

Available at: http://www.nautinst.org/ais/reportedProbs.htm, Accessed 23 

November 2005. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System#cite_ref-28
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Convention_for_the_Safety_of_Life_at_Sea
http://www.imo.org/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofSOLAS/Documents/SOLAS%201974%20-%20Brief%20History%20-%20List%20of%20amendments%20to%20date%20and%20how%20to%20find%20them.html#43


66 

 

[45]The Nautical Institute (2005c) AIS Inaccuracies, International Marine Accident 

Reporting Scheme (MARS) MARS 200552. Seaways, the International Journal of 

the Nautical Institute, November, p. 19- 20. 

[46]The Nautical Institute (2006) AIS Inaccuracies, International Marine Accident 

Reporting Scheme, MARS 200552. Seaways, the International Journal of the 

Nautical Institute, January, p. 19-20. 

[47]The Nautical Institute. "Automatic Identification System (AIS): A Human Factors 

Approach". www.nautinst.org. The Nautical Institute.  

   to:a b http://www.cmlmicro.com/Press/briefs/index.asp?/Press/briefs/ais.htm 

[48]Top User Photos, Vessel Tracker Community.  

[49]Tron AIS-SART - AIS-SART / Radar SART". JOTRON.   

to:
a
 http://www.cmlmicro.com/Press/briefs/index.asp?/Press/briefs/ais.htm 

  Types of Automatic Identification Systems". U.S. Coast Guard Navigation Center.  

Types of Automatic Identification Systems". U.S. Coast Guard Navigation Center.  

UK. [Online] Available at: 

http://www.maib.gov.uk/publications/investigation_reports/2005/hyundai.cfm, 

Accessed: 30/11/2005  

[50]US patent 5506587, Lans, Håkan, "Position indicating system", issued 1996-04-

09, assigned to GP&C Systems International AB 

[51]USPTO ex-parte reexamination certificate (7428th), issued on March 30, 2010 

Vulnerabilities Discovered in Global Vessel Tracking Systems - Disclosure during 

HITB 2013 

[52]Whittingham, R.B. (2004) The Blame Machine: Why Human Error Causes 

Accidents. Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford, UK. 

[53]Γειηίν ηεο Ναπηηιίαο, ΝΔΔ, εηδηθή έθδνζε, ηεχρνο 152 (Ηνχιηνο 1998), ζει. 5. 

 

[54] A. Irshad, W. Noshairwan, M. Shafiq, S. Khurram, E. Irshad and M. Usman, 

“Security Enhancement in MANET Authentication by checking the CRL status of 

Servers”, International Journal of Advanced Science and Technology(IJAST), vol. 

1, (2008) December, pp. 91-98.  

[55] B. Lee and N. Park, “Performance Improvement based Authentication Protocol 

for Inter-Vessel Traffic Ser-vice Data Exchange Format Protocol based on U-

navigation System in WoT Environment”, Journal of ap-plied mathematics, vol. 

2014, (2014) August.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System#cite_ref-cmlmicro.com_16-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System#cite_ref-cmlmicro.com_16-1
http://www.cmlmicro.com/Press/briefs/index.asp?/Press/briefs/ais.htm
http://www.vesseltracker.com/en/Community.html
http://www.cmlmicro.com/Press/briefs/index.asp?/Press/briefs/ais.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System#cite_ref-13
http://www.maib.gov.uk/publications/investigation_reports/2005/hyundai.cfm


67 

 

[56] E.-S. Lee, H.-J. Lee, K. Lee and J.-H. Park, “Automating Configuration System 

and Protocol for Next-Generation Home Appliances,” ETRI Journal, vol. 35, no. 

6, (2013) December, pp. 1094-1104.  

[57] H. Modares, A. Moravejosharieh, R. B. Salleh and J. Lloret, “Enhancing Security 

in Mobile IPv6”, ETRI Journal, vol. 36, no. 1, (2014) February, pp. 51-61.  

[58] J.-H. Park, Y.-H. Jung, K.-H. Lee, K.-W. Lee and M.-S. Jun, “An Enhanced 

Light-weight Anonymous Au-thentication and Encryption Protocol in Wireless 

Sensor Network,” International Journal of Database Theory and Application 

(IJDTA), vol. 5, no. 1, (2012) March, pp. 1-20.  

[59] J. Ok Kwon and Ik Rae Jeong, “Relations among Security Models for 

Authenticated Key Exchange,” ETRI Journal, vol. 36, no. 5, (2014) October, pp. 

856-864.  

[60] K. Sharma and M. K. Ghose, “Cross Layer Security Framework for Wireless 

Sensor Networks,” International Journal of Security and Its Applications (IJSIA), 

vol. 5, no.1, (2011) January, pp. 39-52.  

[61] K. Sharma, M. K. Ghose, D. Kumar, R. P. Kumar Singh and V. K. Pandey, “A 

Comparative Study of Various Security Approaches Used in Wireless Sensor 

Networks”, International Journal of Advanced Science and Technology (IJAST), 

vol. 17, (2010) April, pp. 31-44.  

 

 

[62] Md. S. Islam and S. A. Rahman, “Anomaly Intrusion Detection System in 

Wireless Sensor Networks: Securi-ty Threats and Existing Approaches,” 

International Journal of Advanced Science and Technology (IJAST), vol. 36, 

(2011) November, pp. 1-8.  

[63] P. Kumar, A. Gurtov, M. Ylianttila, S.-G. Lee and H. Lee, “A Strong 

Authentication Scheme with User Pri-vacy for Wireless Sensor Networks,” ETRI 

Journal, vol. 35, no. 5, (2013) October, pp. 889-899.  

[64] T. Wenjun and H. Bin, “A Stronger Formal Security Model of Three-party 

Authentication and Key Distribu-tion Protocol for 802.11i,” International Journal 

of Security and Its Applications (IJSIA), vol. 6, no. 4, Octo-ber (2011), pp. 163-

174.  



68 

 

[65] T.-H. Chen and W.-K. Shih, “A Robust Mutual Authentication Protocol for 

Wireless Sensor Networks,” ETRI Journal, vol. 32, no. 5, (2010) October, pp. 

704-712.  

[66] A. Weintri, R. Wawruch, C. Specht, L. Gucma, and Z. Pietrzykowski, “Polish 

Approach to e-Navigation Concept,” TransNav, International Journal on Marine 

Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 1, no. 3, September (2007), pp. 

261-269.  

[67] N. Toledo, M. Higuero, E. Jacob and M. Aguado, “A Novel Architecture for 

Secure, Always-Best Connected Ship-Shore Communications,” Intelligent 

Transport Systems Telecommunications (ITST), (2009) October, pp. 192-197.  

 


