
 

 

متطلباتوالوظيفيةوالخصائصو والدهاا و واأل
أجهزةواالستشعارووةظنممةوبب أل

 (WASN)فيومنطقةو اسعةو المفعالتو /أ 

و

وITU-R  M.2002التوصيـةوو
و(2012/03)

وMالسلسلةو
الخامةوالمتنقلةو خامةو
االستااللوالراديويو خامةوالهواةو
و الخاماتوالساتليةوذاتوالصلة



iiووالتوصيةوITU-R  M.2002 

وتمهيـا
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 
 االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.

صاالت الراديوية التا ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات
 مبساعدة جلان الدراسات.

 

 (IPR)سياسةوقطاعواالتصاالتوالراديويةوبشأنوحقوقوالمل يةوالف ريةو

س االتصاالت وقطاع ييرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
 1 واملشار إليها يف امللحق (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية االتصاالت

. وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقع اإللكرتوين R-ITU 1 بالقرار
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU  حيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى قاعدة

 بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاعواالتصاالتوالراديويةوتوصياتس وسال

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BOالبث الساتليو 

BRالتلفزيونيةالتسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم و 

BSاخلدمة اإلذاعية )الصوتية(و 

BTاخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية(و 

Fاخلدمة الثابتةو 

Mخامةوالهواةو الخاماتوالساتليةوذاتوالصلة خامةواالستااللوالراديويوالخامةوالمتنقلةوو  

Pانتشار املوجات الراديويةو 

RAعلم الفلك الراديويو 

RSبُعدعن أنظمة االستشعار و 

Sاخلدمة الثابتة الساتليةو 
SAالتطبيقات الفضائية واألرصاد اجلويةو 

SFتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتةو 

SMإدارة الطيفو 
SNGالتجميع الساتلي لألدبارو 

TFإرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيتو 

Vواملواضيع ذات الصلةاملفردات و 

 
 

ضح عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املو  ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحمة
و.ITU-R 1القرار  يف

 النشر اإللكرتوين
 2015جنيف، 

 
  ITU  2015 

 .(ITU) االتلالتص الدويل االحتاد املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  M.2002التوصية 
أجهزةواالستشعارو /أ ووةظنممةوبب ألمتطلباتوالوظيفيةوالخصائصو والدهاا و واأل

 (WASN)فيومنطقةو اسعةو المفعالت

 (ITU-R 250/5)املسألة 
(2012) 

 مجالوالتطبيق

كية األساسية ألنظمة الوظيفية الشب واخلواصتقدم هذه التوصية األهداف ودصائص النظام واملتطلبات الوظيفية وتطبيقات اخلدمة 
اخلدمة  مناطق واسعة يف يف املتناثرة املفعالت النفاذ الالسلكي املتنقل اليت توفر االتصاالت لعدد كبري من أجهزة االستشعار و/أو

دعم تطبيقات  يف (WASN)يف منطقة واسعة  املفعالت أجهزة االستشعار و/أو شبكةألنظمة يتمثل اهلدف الرئيسي ة الربية. و املتنقل
 أدرى أياً كان موقع اآللة. آلة إىل اخلدمات من

وتوصياتو تقاريرواالتحادوذاتوالصلة
 .(IMT-2000) 2000-املتنقلة الدوليةمتطلبات األداء وجودة اخلدمة يف شبكات النفاذ إىل االتصاالت  ITU-R M.1079التوصية 
 .املبادئ التوجيهية واألهداف –أنظمة النقل الذكية  ITU-R M.1890التوصية 
 الضوضاء الراديوية. ITU-R P.372التوصية 
 (VHF) ملرتيةاآثار االنتشار املتعلقة باخلدمة املتنقلة الربية لألرض واخلدمة اإلذاعية يف نطاقات املوجات  ITU-R P.1406التوصية 

 .(UHF) والديسيمرتية
 (VHF) ملرتيةاطريقة تنبؤ باالنتشار حبسب املسري خلدمات األرض من نقطة إىل منطقة يف النطاقات  ITU-R P.1812التوصية 

 .(UHF) والديسيمرتية
 .اإلرساالت غري املطلوبة يف جمال البث اهلامشي ITU-R SM.329التوصية 

وغريها  H.323 )األنظمة Hإطار األمن لألنظمة متعددة الوسائط يف السلسلة  :H.323إطار األمن  ITU-T H.235التوصيتان 
 .(H.245 من النمط

 .معمارية األمن لألنظمة اليت توفر االتصاالت من طرف إىل طرف ITU-T X.805التوصية 
 (WASN) املفعالت يف منطقة واسعة أنظمة شبكة أجهزة االستشعار و/أو املبادئ التوجيهية لتصميم ITU-R M.2224التقرير 

والمختصرات
 تستخدم هذه التوصية املختصرات التالية:

AS خمدِّم تطبيق (Application server) 
BS حمطة قاعدة (Base station) 

DB قاعدة بيانات (Database) 

IMT االتصاالت املتنقلة الدولية (International Mobile Telecommunication) 

M2M من آلة إىل آلة (Machine-to-machine) 
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QoS جودة اخلدمة (Quality of service) 

WAS نظام نفاذ السلكي (Wireless access system) 

WASN يف منطقة واسعة املفعالتأجهزة االستشعار و/أو  شبكة (Wide area sensor and/or actuator network) 

WT السلكي مطراف (Wireless terminal) 

 ،إن مجعية االتصاالت الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت
 إذ تضع يف اعتبارها

 والكائناتان املصاحبة لإلنس املفعالتأن االتصاالت الالسلكية تشهد تطورات سريعة لتوصيل أجهزة االستشعار و/أو  أ ( 
 بيئات خمتلفة؛ يف

 وقليلة لثمنوزهيدة ا يف االتصاالت الالسلكية ينبغي أن تكون بسيطة وصغرية املفعالتأن أجهزة االستشعار و/أو  ب(
 ؛متتد فيه الشبكة إىل كل مكاناستهالك الطاقة لتحقيق جمتمع 

وإشارات التحكم  عأن هناك تطبيقات جديدة تعاجل قدراً صغرياً من البيانات كبيانات القياس وتوفري معلومات بشأن املوق ج(
 ؛الكائنات يف

شأنه  تصاالت من آلة إىل أدرى منواال املفعالتأن تطبيق االتصاالت الالسلكية من أجل أجهزة االستشعار و/أو  د (
 على أساس كل دلية على حدة بسبب دصائص احلركة الكائناتوفر اخلدمة لتغطية واسعة من اخلاليا وجملموعة واسعة من ي أن

 طبيقات املشار إليها يف الفقرة ج( أعاله؛ملثل هذه الت
 املفعالت؛ أنه ينبغي توفري التنقلية لالتصاالت الالسلكية من أجل أجهزة االستشعار و/أو ه (

 ميكنها أن تتم يف ظروف دارج دط البصر؛ املفعالتجهزة االستشعار و/أو أجهزة ألأن االتصاالت الالسلكية  ( و
تشعار تصاالت أجهزة االسالصائص النمطية ألنظمة النفاذ الالسلكي املتنقل املستعملة أنه من املالئم حتديد اخل ( ز

 يف اخلدمة املتنقلة الربية؛ املفعالت و/أو
 ميكن استعماهلا أيضاً  املفعالتأن أنظمة النفاذ الالسلكي املستعملة من أجل اتصاالت أجهزة االستشعار و/أو  ح(
 الثابتة،التطبيقات و/أو  تطبيقات الرتحال يف

 توصي
املتنقل اليت توفر االتصاالت لعدد   (WAS) ألنظمة النفاذ الالسلكي 1امللحق  بإمكانية استخدام األهداف الواردة يف 1

 ؛يف مناطق واسعة املتناثرة املفعالتكبري من أجهزة االستشعار و/أو 
 املفعالت أجهزة االستشعار و/أو شبكةأنظمة لتصميم  2يف امللحق الواردة اخلصائص واملتطلبات الوظيفية باستخدام  2

 .(WASN)منطقة واسعة  يف
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 1الملحقو

و
و(WASN)فيومنطقةو اسعةو المفعالتأجهزةواالستشعارو /أ ووبب ةأظنممةووأدهاا 

ومقامةو1
 التوصية لالتصاالتيف هذه  (WASN)يف منطقة واسعة  املفعالتأجهزة االستشعار و/أو  شبكةأنظمة  يوفر هذا امللحق أهداف

 .فعِّالت/أو املعدد كبري من أجهزة االستشعار و مع

واألدهاا  2
و(M2M)االتصاالتوبينوآلةو أخرىوودعموتطبيقاتوخامة 1.2

األمتتة  مثل (M2M)االتصاالت بني آلة وأدرى  دعم جمموعة متنوعة من تطبيقات ددمةأن ي (WAS) النفاذ الالسلكي ينبغي لنظام
، بيئياالجتماعي واحلد من األثر الوالضمان  منشأةمرافق يف  عن بُعدالبيئة والتحكم  ورصد األعمال التجاريةوتعزيز كفاءة 

 النظر عن مواقعها. بغض

والمفعالتأجهزةواالستشعارو /أ ووكثافاتووتغطيةومجموعةو اسعةومن 2.2
 املفعالت، و/أو أجهزة االستشعار كثافات  هذه اخلدمات عرب جمموعة واسعة من يقدم أن (WAS) النفاذ الالسلكي ينبغي لنظام

 بصرف النظر عما إذا مناطق اخلدمة مأهولة أو غري مأهولة.

ومفعِّالتأ وال/عادوكبيرومنوأجهزةواالستشعارو واستيعاب 3.2
ة اخلدمات بتكلف ويقدم فعِّالتأو املو/ ًا من أجهزة االستشعاركبري   اً عدد أن يستوعب (WAS) النفاذ الالسلكي ينبغي لنظام

 عدد السكان. أمثالعدة  فعِّالتعدد أجهزة االستشعار و/أو امل قد يبلغبالنسبة لبعض التطبيقات، و  مقبولة.
تيعاب عنوان كبري الس حيزدعم أن ي فعِّالتأو املأجهزة االستشعار و/ التصاالت املستخَدم (WAS) النفاذ الالسلكي وينبغي لنظام

 فعِّالت.أو املو/ عدد كبري من أجهزة االستشعار

وهظنشروو بساطةنماموالتركيبووسهولة 4.2
 .(BS) ةحمطات القاعدمما يقلل من عدد  هنشر  وبساطةنظام التركيب  سهولة أن جيمع بني (WAS) النفاذ الالسلكي ينبغي لنظام

 اخللية. بسهولة على أساس (M2M)االتصاالت بني آلة وأدرى  تطبيقات ددمة من أن يقدِّم ملشغلان هذا اهلدف ميكِّ و 

وكفاءةواستهالكوالنماموللقارة 5.2
أطول لبطارية أجهزة االستشعار  عمرلضمان  ةالفع  أن يستخدم القدرة بكفاءة املتنقل  (WAS) النفاذ الالسلكي ينبغي لنظام

شعار الالسلكية أجهزة االست جتهيزعلى وجه اخلصوص، ميكن و  .إىل أدىن حد البيئيتقليل األثر لو  فعِّالتالالسلكية و/أو امل
 القدرة وتدير دورة اهلمود واليقظة بكفاءة. توفرذكية  وارزمياتخب فعِّالتامل أو/و
عزيز  ، وبالتايل فإن تحمطة القاعدةيف  فعِّالت/أو املبأجهزة استشعار و املوصولة (WT)الالسلكية  املطاريفهناك عدد كبري من و 

 تقليلاليف  كذل يساهمو  يؤدي إىل اخنفاض يف االستهالك الكلي لطاقة النظام. كل مطراف السلكييف  القدرة كفاءة استهالك 
 .سيد الكربونغاز ثاين أكالبطارية وانبعاثات  ومثال ذلك دفض تكلفة تبديلتكاليف الصيانة واألثر البيئي للنظام،  من
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 خامةدعموجودةوال 6.2

شبكات  ددمةيكافئ جودة  (QoS)أداء جلودة اخلدمة ب هذه اخلدمات أن يقدماملتنقل  (WAS) النفاذ الالسلكي ينبغي لنظام
 .العمومية االتصاالت املتنقلة

املهم  نمكأن تكون جودة من حيث املوثوقية والكمون ودقة البيانات، ،  ميكن أن تتنوعتطبيقات اخلدمة يف جودة اخلدمة  ومبا أن
 من جودة اخلدمة. طيف واسعدعم 

 األمن 7.2

تعادل تلك املتوفرة خلدمات نقل البيانات  أمنيةيزات مب هذه اخلدمات أن يقدماملتنقل  (WAS) النفاذ الالسلكي ينبغي لنظام
 املتنقلة العمومية. االتصاالت شبكات يف

املهم  ، منمةمكتو  معلومات جتاريةو معلومات داصة  تتضمنقد  فعِّالتاملحنو من أجهزة االستشعار و الواردة علومات امل ومبا أن
 واخلبيثة.من اجلهات اخلارجية غري املخوَّلة  محاية هذه املعلومات

 (M2M)بينوآلةو أخرىووالمستاامةواالتصاالتتقايموخاماتو 8.2

 وجياتالتكنول تطبيق هاميكن بني آلة وأدرى مستدامة اتصاالتددمات  أن يقدماملتنقل  (WAS) النفاذ الالسلكي ينبغي لنظام
 يف املستقبل. اتطبيقاهت وجتسيداملبتكرة املقبلة 

 يةاملستقبل عاتالتوسميكن حتقيق هذا اهلدف من أجل تعزيز تطبيقات اخلدمة التقليدية من دالل إددال تقنيات جديدة ودمج و 
 دعم تطبيقات اخلدمة التقليدية.تُ يف حني 

 الثابتةالخاماتو وورحالالتدعموخاماتو 9.2

 (M2M) بني آلة وأدرى الثابتة الرتحال واالتصاالت اتصاالت دعم ددماتي أناملتنقل  (WAS) النفاذ الالسلكي ينبغي لنظام
 املتنقلة بني آلة وأدرى. االتصاالت وكذلك ددمات

واعتباراتوالمطرا والالسل ي 10.2
، بغض النظر فعِّالتامل أو/جمموعة متنوعة من أجهزة االستشعار و دعمي أناملتنقل  (WAS) النفاذ الالسلكي ينبغي لنظام

درجات  ية )مثلوميكن تركيبها حىت يف ظروف قاس ،احلد األدىنأو حتتاجها ب الصيانةوهي ال حتتاج إىل  ،هاوشكلها ومواد مقاسها عن
 (.وما إىل ذلك، املفرطة احلرارة القصوى والرطوبة



و5وITU-R  M.2002ووالتوصيةو

 

 2الملحقو

و
اسيةوالوظيفيةوالشب يةواألسو الخواصمتطلباتوالوظيفيةو تطبيقاتوالخامةوخصائصوالنمامو ال
و(WASN)فيومنطقةو اسعةو المفعالتأجهزةواالستشعارو /أ ووبب ةوألظنممة

ومقامةو1
دصائص النظام واملتطلبات الوظيفية وتطبيقات اخلدمة واخلواص الوظيفية الشبكية األساسية ألنظمة شبكة  يركز هذا امللحق على

تصميم لوصف املبادئ التوجيهية  ITU-R M.2224 تقريرال يف يردو  .(WASN)أجهزة االستشعار و/أو املفعالت يف منطقة واسعة 
 .شبكة أجهزة االستشعار و/أو املفعالت يف منطقة واسعة أنظمة

وتطبيقاتوالخامة 2
عرض تُ و  دعم جمموعة متنوعة من تطبيقات اخلدمة.شبكة أجهزة االستشعار و/أو املفعالت يف منطقة واسعة أن ت نظمةأل ينبغي

 فئات اخلدمة على تلك املذكورة أدناه: ال تقتصرو  فئات اخلدمات املتوفرة أدناه.
 ؛مثل املياه والغاز والكهرباء املرافق العامة لعدادات عن بُعدقراءة األعمال التجارية، كالاألمتتة وتعزيز كفاءة  –
 درجة حرارة اهلواء وقياس الرطوبة؛مراقبة األرصاد اجلوية مثل  –

 املاء والرتبة؛هلواء و ا تلوث التلوث البيئي، مبا يف ذلك ذلك رصدل امثو  رصد البيئة والتنبؤ بأحواهلا ومحايتها، –

 الددالء؛ كشف تسللذلك  ل امثو ، ومنع اجلرمية األمن –

ل درجة حرارة احليوية )مث املعلمات ذلك مراقبةل امثو الرعاية الصحية، والتطبيقات الطبية، ودعم الرعاية االجتماعية  –
 اجلسم، والوزن، ومعدل ضربات القلب(؛

 منشأة؛مرافق  ومراقبة عن بُعدالتحكم  –

 ؛البضائع توزيع –

 الكوارث؛ اإلنذار بوقوعالوقاية من الكوارث وتدابري، مثل  –

 ؛ألجهزة املنزلية واملكتبيةل ذلك الربط الشبكيل امثو ، ةتجاريال املباين والتحكم يفنازل الذكية امل –

 ؛1أنظمة النقل وإدارة املرور الذكية –

 ؛لطيورنفلونزا اإرصد أنواع الطيور اليت قد حتمل فريوس  –

 الددالء؛تتبع األطفال وكشف ذلك ل امثو األمن الشخصي،  –

 ستهالك الطاقة.ال والعرض املرئيالتحكم يف استهالك الطاقة كاحلد من األثر البيئي،   –

____________________ 
 .M.1890 R-ITUيف التوصية  )ITS(يرد وصف املبادئ التوجيهية واألهداف ألنظمة النقل الذكية  1
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ولشب ةلوالخواصوالوظيفيةو3
 :شبكة أجهزة االستشعار و/أو املفعالت يف منطقة واسعة ة األساسية ألنظمةيالشبك اخلواص الوظيفيةأدناه  ترد

ا أجهزة االستشعار املعلومات اليت حصلت عليه مع هذا التطبيق تلقائياً جي: عن بُعداجلمع التلقائي ملعلومات االستشعار  –
اذ النف يوَصل هبا نظام عن طريق الشبكة األساسية اليت (DBs)أو قواعد البيانات  (ASs) خمدمات التطبيقإىل  اويرسله

 .(WAS) الالسلكي
ريق خمدمات التطبيق عن ط عن بُعد: يتيح هذا التطبيق للمستخدمني التحكم يف املفعِّالت عدالتحكم يف املفعِّل عن بُ  –

 السلكي.لالشبكة األساسية. وتُنقل معلومات التحكم يف املفعِّالت من خمدمات التطبيق إىل املفعِّالت عرب نظام النفاذ ا عرب

 النماموخصائص 4

والمفعٍّالتو/أ االستشعارو وأجهزةوجواظنبوكثافة 1.4
رافق واملركبات امل كعداداتاآلالت   فضاًل عنللبشر  شبكة أجهزة االستشعار و/أو املفعالت يف منطقة واسعة مهيأة مبا أن أنظمة

عشرات  اوح بنيويرت ، جداً  سيكون كبرياً  فعِّالتأو امل/أجهزة االستشعار وما سُيستوعب من عدد فإن  والدراجات النارية وغريها،
توقع يُ  شبكة أجهزة االستشعار و/أو املفعالت يف منطقة واسعة مبا أن أنظمة السكان. وعالوة على ذلك، أمثال عددومئات 

حمتوى  من بدالً  ،ئنكايف  معلومات عن املوقع، وإشارات التحكم و  ثل بيانات القياستعامل مع كميات صغرية من البيانات مت أن
 عرض نطاقبعة السر  اإلرسال عايلأمهية  تفوقشارة لإلضيق  عرض نطاقبعرب مسافات طويلة  إرسالحتقيق  أمهية؛ فإن مستمر

 شارة.لإل واسع
الت بني االتصاددمات  تقدمي أال يقتصر يف أي مكان، ينبغي قابلة للنشر فعِّالتأجهزة االستشعار و/أو امل وملا كانت

 أهولةاملناطق غري امل وأن يشمل ،الريفيةو  املناطق التجارية واحلضرية والسكنيةاملناطق املأهولة بالسكان مثل  على (M2M) اآلالت
 ام بتكلفة عملية.نظ تركيباملعايري الرئيسية يف  أحد هي املفعٍّالت /أواالستشعار و أجهزة كثافة  فإن كر أعاله،كما ذُ و  .أيضاً 

باستخدام هذه األنظمة  رالتنقلية، ال بد من نش هلدعم هذو  .وبيئة الرتحال التنقل بيئةدعم بعض التطبيقات يف األنظمة  على ويعني
 .دلوي ختطيط
والسيناريوومنخفضوال ثافة 1.1.4

حمطات  للحد من عدد نظمة داليا كبريةاأل تستخدمجيب أن  ،فعِّالتكثافة أجهزة االستشعار و/أو امل  فيها تنخفضيف املناطق اليت 
 من حيث التكلفة. األمر الذي يؤدي إىل نشر بسيط وفعال ،املطلوبة القاعدة

 السيناريووعاليوال ثافة 2.1.4

منطقة  الت يفشبكة أجهزة االستشعار و/أو املفع نظامفعِّالت، ميكن لفيها كثافة أجهزة االستشعار و/أو امل تعلويف املناطق اليت 
القدرة  تصبح فإن األهم هو أال كل دلية. وبالتايل،يف   (WTs)الالسلكية  املطاريفأكرب بكثري من  ستوعب عدداً ي واسعة أن
، إىل أدىن حد لقناةيف نفس ا تدادلتقليل احتماالت الول على حمطة قاعدة. يف نفس القناة تدادالً  الالسلكية املطاريف املشعة من
 نشطة.الغري  ورهتاحىت يف د الالسلكية فاملطاري نظمة القدرة املشعة مناأل ختفف ينبغي أن
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وجودةوالخامة 2.4
ي للشبكة عن التصميم الدادل مبعزل، النقلدطاء وتأدر األن مثل يلمسها املستخدمو علمات مبجودة اخلدمة  التعبري عن جيب

 .2 الفقرةوضح يف امل على النحوعلى تطبيقات اخلدمة  املعتمد
مهيأة  تعددةم أصناف تعريف، ينبغي أجهزة االستشعار و/أو املفعالت يف منطقة واسعةشبكة لدعم أنواع خمتلفة من ددمات و 

 :لى النحو التايلع صنفنيش مثال ناقَ وي .شبكة أجهزة االستشعار و/أو املفعالت يف منطقة واسعةودة ددمة جلاألمثل  النحو على
، ميكن ءأو كشف الددال منشأةمرافق  يف عن بُعدمثل التحكم التسليم  وقت من حيث خدمات احلساسةبالنسبة لل –

 وقت.ال من حيث واحد على األقل من جودة اخلدمة احلساسة ودعم صنف تعريف
 (M2M) االتصاالت بني اآلالت مع ددماتشبكة أجهزة االستشعار و/أو املفعالت يف منطقة واسعة  أيضاً  تعاملوت –

يطغى  التسليم، ميكن أن وقت من حيث احلساسة تاالتصاالت بني اآلال ددماتويف  وقت.ال من حيث احلساسة
 املتقبلة للتأدري. جودة اخلدمةاستخدام صنف 

منطقة  ت يفاملفعال وميكن دعم أصناف مهمة إضافية. وتنبغي إقامة التقابل املناسب بني جودة ددمة شبكة أجهزة االستشعار و/أو
 طرف. طرف إىل كي تتسق اخلدمات من  ITU-R M.1079واسعة وجودة ددمة الشبكة األساسية التقليدية املعرَّفة يف التوصية 

 .شبكة أجهزة االستشعار و/أو املفعالت يف منطقة واسعة تعريف جودة نطاق هذه التوصية يشمل وال

 األمن 3.4

كل أي نفاذ غري . وسيشسرية معلومات جتاريةو معلومات داصة  فعِّالتاملحنو عار من أجهزة االستشاملرَسلة علومات امل تتضمنقد 
جلاري إرساهلا ا على معلومات االستشعار أو تغري معلومات التحكم ؛ إذ ميكن جلهة دارجية أن تطلعأمنياً  إىل شبكة دطراً خموَّل به 

 إىل املفعِّل.
 األمن. وينبغي ضمان استدامة دوارزميات .فرياالستيقان والتجتقنيات أمنية مثل  ، ينبغي استخدامتصاالتالاأمن لضمان و 

 ترد ، فيمان ألنظمة االتصاالت املتعددة الوسائط القائمة على الرزمإرشادات األم ITU-T H.235 يف التوصية وكمرجع، ترد
 .فتوحاملنظام اللشبكات البيانات واتصاالت  نإرشادات األم ITU-T X.805 التوصية يف

و سعتهواالستيعابيةولنماماستاامةواو4.4
تة لدعم جمموعة متنوعة من التطبيقات، مثل أمتة شبكة أجهزة االستشعار و/أو املفعالت يف منطقة واسعة نظمأميكن استخدام 

 املطاريف يندر أن يبدَّل ُجل الالسلكية مثل اهلواتف اخللوية، املطاريفعلى عكس و  البيئة. ورصد ،املرافقعدادات منشأة، و 
 .تبديلهابوالتكاليف املرتبطة  بسبب عددهامبجرد وضعها قيد التشغيل،  (M2M)االتصاالت بني اآلالت الالسلكية خلدمات 

عة املطراف الالسلكي وحمطة القاعدة ذا س بني يالراديو  سطح التماسلدعم تلك اخلدمات لفرتات طويلة، ينبغي أن يكون و 
 وأن يكون توافقه مع األقدم منه مضموناً.استيعابية 

 يةالتنقل 5.4

بكة أجهزة االستشعار ش وأنظمة النقل الذكية، حتتاج أنظمة  بعض التطبيقات مثل منع اجلرمية وتوزيع البضائععند استخدامها يف
ميزة  البيئة الثابتة توفرميكن أن و  البيئة املتنقلة وبيئة الرتحال والبيئة الثابتة. لدعم التطبيقات يفو/أو املفعالت يف منطقة واسعة 

 األجهزة اليت تعمل بالبطاريات. ، كما يفدودةاحمل ذات القدرة WASN خلدمات
 متعددة اخلاليا. تشكيلة اليت تستخدمأن توفر التطبيقات  ةنظمألل ينبغي، التنقلية ولدعم هذه
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وواسطةإلىوالوالنفاذ 6.4
الالسلكية  ال يستهان بكربه من املطاريف اً عددشبكة أجهزة االستشعار و/أو املفعالت يف منطقة واسعة  تستوعب أنظمة ميكن أن

 حتدث قدبيد أن تضاربات  .فعاليتهاب العشوائي، النفاذ مثل ،إىل الواسطة وزعامل النفاذبروتوكوالت تتميز بشكل عام، و  كل دلية. يف
 النفاذ كية مناملطاريف الالسلطلبات بعض  قد تعجز ،الرتدديعرض النطاق  املطاريف الالسلكية. ونظراً حملدودية عدد زيادة مع
بكة أجهزة االستشعار ش حتتاج أنظمة، الحنو فع  على  يف النظام املطاريف الالسلكية مجيعالستيعاب و  النظام نتيجة لالزدحام. إىل

 .األولوية حسب للنفاذمبا يف ذلك دطط  لنفاذ إىل الواسطة،ل فعالة بروتوكوالتاستخدام إىل املفعالت يف منطقة واسعة  و/أو

 فيوظنفسوالقناةوتااخ منوالوالتخفيف 7.4

املناطق  يف (M2M) االتصاالت بني اآلالتخلدمات  القضية األساسية لتقدمي ددمات يف نفس القناة تدادلمن ال التخفيفيُعترب 
 فعِّالت.امل أجهزة االستشعار و/أو كثافةتعلو أو تنخفض فيها   اليت

كم ودوريتها املعلومات اخلدمية لرسالة التحميكن حتديد إرسال  نفس القناة، يف تدادلعلى سبيل املثال، لتقليل احتماالت الف
 يف اخللية. املطاريف الالسلكية على أساس كثافةوقدرهتا، 

والالسل يوالمطرا  8.4
لعدم وجود  ونظراً  لفرتة طويلة. قيد التشغيل (M2M) االتصاالت بني اآلالتالالسلكية خلدمات  املطاريفبعض أن تبقى توقع يُ 

 .جداً  اً منخفض للقدرةدارجي، وينبغي أن يكون استهالكها  قدرةمصدر 
 ،البيئي الرصدمثل التحكم يف منشأة أو  (M2M)االتصاالت بني اآلالت خلدمات  فعِّالت/أو املتركيب أجهزة االستشعار وميكن و 

فاع أو الظروف اجلوية رتالاظروف  وأالرطوبة، أو ظروف  ارتفاعًا وهبوطاً، درجة احلرارة كتلك اليت تتطرف فيها  يف بيئات قاسية
 ذه الظروف القاسية.هب اإلرسالتتأثر موثوقية  وينبغي أال املغربة.

والمتطلباتوالوظيفيةوو5
 التيويتعينودعمهاومفعِّالتكثافةوأجهزةواالستشعارو /أ وال 1.5

كثافة أجهزة االستشعار   يفبد من النظر  ، ال4 الفقرةيف  ةبيناملواخلصائص  2الفقرة  يف ةبينامل يف اخلدماتيف معرض النظر 
ثل قراءة دعم اخلدمات األساسية يف املستقبل مميكن أن ي مشرتكتصميم نظام السلكي  اليت يتعني دعمها لدى فعِّالتامل و/أو

 ارث.الكو ب واإلنذار ،التلوث البيئي ورصد ،ألجهزة املنزلية واملكتبيةل والربط الشبكي ،عن بُعداملرافق  عدادات
 رسالإمن حيث معدل  شبكة أجهزة االستشعار و/أو املفعالت يف منطقة واسعةل النمطيةتصميم الجماالت  1ويبني الشكل 

 الالسلكية. املطاريفوكثافة  النظام

ة عالية للغاية فعِّالت يف مناطق ذات كثافأو امل/أجهزة االستشعار ومن  اً كبري   اً عدد ستوعبسيومن اخلصائص الرئيسية للنظام أنه 
 تاجوحت ة.يف املناطق الريفية ذات الكثافة املنخفض فعِّالتأو امل/أجهزة االستشعار و مثل املناطق احلضرية، وكذلك عدد حمدود من

 .1 الشكل ني يفبامل على النحو الالسلكية املطاريف لدعم عدد كبري منشعار و/أو املفعالت يف منطقة واسعة شبكة أجهزة االست



و9وITU-R  M.2002ووالتوصيةو

 

 1الشكل 
التوبب ةوأجهزةواالستشعارو /أ والمفعأظنممةومفعِّالتوالتيوتاعمهاوأ وال/النمامو كثافةوأجهزةواالستشعارو وإرسالمعالو

و(WASN)فيومنطقةو اسعةو

 

 الذيويتعينودعمهمعالوإرسالوأجهزةواالستشعارو /أ والمفعِّالتو 2.5

حتقيق  أمهية تفوق ، من الضروري للنظام السلكي أن4الفقرة يف  ةبيناملواخلصائص  2الفقرة  يف ةبينامل يف اخلدماتيف معرض النظر 
 ل تقدميمن أج ،شارةلإل واسع عرض نطاقبالسرعة  اإلرسال عايلشارة أمهية لإلضيق  عرض نطاقبعرب مسافات طويلة  إرسال

 فضة الكثافة.فعالية من حيث التكلفة يف املناطق املنخبأعاله  يةاخلدمات األساسية املستقبل
دعم ب محاخلاليا الكبرية ويس نشرمما يسهل  املنخفض اإلرسالمعدل  فإن السمة الرئيسية هلذا النظام هي، 1يف الشكل  يظهركما و 

عادة ة ة شبكة أجهزة االستشعار و/أو املفعالت يف منطقة واسعنظمأ وتعمل فعالية من حيث التكلفة.بناطق منخفضة الكثافة امل
 لنطاق،يف أنظمة النفاذ الالسلكي عريض اتتقدم أولوية اإلرسال عايل السرعة،  على العكس من ذلك،و منخفضة.  إرسالمبعدالت 

 اخللية(. مقاسمسافة اإلرسال )أي على أولوية 

 المم نةويةنطاقاتوالترددال 3.5

ة واسعة منطق املفعالت يف االستشعار و/أورغم إمكانية استخدام عدد من النطاقات الرتددية، يفضَّل ألنظمة شبكة أجهزة 
بالنظر  ، وذلك(UHF) املوجات الديسيمرتية نطاق أو اجلزء السفلي من (VHF) من نطاق املوجات املرتية العلويتستخدم اجلزء  أن

 النامجة عن النشاط البشري(، والضوضاء ITU-R P.1812و ITU-R P.1406دصائص االنتشار )انظر التوصيتني إىل 
 .دلية واسع إىل مقاس(، واحلاجة ITU-R P.372 التوصية )انظر

___________ 

 (bps)معدل إرسال النظام 

 صوت فيديو
 االستشعار/ إشارة التحكمبيانات جهاز 
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