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 ITU-R S.1709التوصية 

  اخلصائص التقنية للسطوح البينية الراديوية فيما يتعلق باألنظمة الساتلية
  عريضة النطاق العاملية

  )ITU-R 269/4املسألة (
(2005) 

  جمال التطبيق
. طاقلسطح البيين الراديوي اليت ميكن أن يسترشد هبا مصممو الشبكات الساتلية عريضة الناتعرض هذه التوصية خصائص 

وحيتوي كل من . ويقع مضمون التوصية يف أربعة ملحقات، أوهلا وصف عام ملعمارية الشبكات الساتلية عريضة النطاق
 على 2وحيتوي امللحق . امللحقات الباقية على ملخص ملعايري السطح البيين الراديوي احلالية اليت أقرهتا خمتلف هيئات التقييس

 على ملخص ملعيار 3وحيتوي امللحق . (IPoS) عرب السواتل اإلنترنتول بروتوكول  الذي يتناTIA-1008ملعيار املخص 
 4 وحيتوي امللحق. EN 301 790 يف الوثيقة (ETSI) حسب وصف املعهد األورويب ملعايري االتصاالت DVB-RCSاإلذاعة 

طات األرضية والسواتل معيدة التوليد على ملخص ملواصفة السطح البيين الراديوي لالتصاالت العاملية عريضة النطاق بني احمل
  .(ETSI)األورويب ملعايري االتصاالت  للمعهد BSM/RSM-Aاعتماداً على الوثيقة 

  
  لالحتاد الدويل لالتصاالت،مجعية االتصاالت الراديوية إن 

  إذ تضع يف اعتبارها 
النطاق على الصعيدين العاملي أن تكنولوجيا االتصاالت الساتلية ميكن أن تسرع بتيسر االتصاالت عريضة   )أ  

  واإلقليمي؛
أن التجربة العملية املكتسبة يف جمال تشغيل الشبكات الساتلية عريضة النطاق بينت الطابع العملي واملفيد هلذه   )ب

  الشبكات؛
  أن أمناطاً عديدة من املعماريات املختلفة تستعمل يف األنظمة الساتلية عريضة النطاق؛  )ج 
تعماالت املتنوعة قد أدت إىل وضع معايري متنوعة ختص السطوح البينية الراديوية هبدف النقل الشفاف أن هذه االس  )د  

  لإلشارات عريضة النطاق على خمتلف الشبكات،
  يـتوص 

 عند تصميم أنظمة 1باستعمال معمارية الشبكة الساتلية التنوعية وبىن الربوتوكوالت اليت يرد تعريفها يف امللحق  1
  ت الراديوية عريضة النطاق على أساس استعمال السواتل؛االتصاال

 عندما تتاح االتصاالت الراديوية عريضة النطاق بني احملطات 4 إىل 2باستعمال املواصفات اليت ترد يف امللحقات من  2
  .األرضية والسواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض
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  1امللحق 
  عريضة النطاق العامليةمعمارية الشبكة التنوعية لألنظمة الساتلية 

  مقدمة  1
قدرة ) التغطية الواسعة وأسلوب التشغيل من منط اإلذاعة والبث املتعدد(تتيح االتصاالت الساتلية بفضل اخلصائص املالزمة هلا 

وعلى الرغم من وجود إمكانيات .  عايل السرعة وإرسال الوسائط املتعددة على مسافات طويلةاإلنترنتتوصيل بشبكة 
لوضع النطاقات العريضة بواسطة السواتل فإن بعض اخلصائص األساسية، مثل جمموعة الربوتوكوالت والوظائف عديدة 

وتتناول هذه التوصية . اخلاضعة إىل الساتل أو املستقلة عنه ونفاذ املستعملني إىل النظام والسطح البيين الراديوي، متشاهبة جداً
  :ميادين التقييس الثالثة اآلتية

  ؛2 ويرد تلخيصه يف امللحق (TIA)لدى رابطة صناعة االتصاالت ) IPoS( عرب الساتل IPنظام   -
 ويرد تلخيصها (2000) (ETSI) لدى املعهد األورويب ملعايري االتصاالت DVBقناة التفاعل ألنظمة التوزيع الساتلي   -

  ؛3يف امللحق 
ملية بني احملطات األرضية والسواتل معيدة التوليد مواصفات السطح البيين الراديوي لالتصاالت عريضة النطاق العا  -

  .4 ويرد تلخيصها يف امللحق ETSI BSM/RSM-A إىل املعيار استناداً
 عالية السرعة من جانب أي منـزل أو اإلنترنت على خدمات النفاذ إىل 1ميكن تطبيق هذه املعايري الثالثة اليت ترد يف اجلدول 

صيل البيين الشفاف بني الشبكات الساتلية والشبكات األرضية أمراً يف غاية األمهية لضمان جناح ويعترب التو. جمموعة من املنازل
وميكن أن توفر املعماريات اليت يرد وصفها يف الفقرات التالية إىل املصممني واملعنيني بتقييم . اخلدمات الساتلية عريضة النطاق

صف هذا امللحق سيناريو شبكة عاملية عريضة النطاق باإلضافة إىل بعض وي. األنظمة إرشادات بشأن تصميم األنظمة وتشغيلها
 األشكال املألوفة للشبكات مثل الشبكة النجمية وعالوة على ذلك، يصف هذا امللحق أيضاً. التطبيقات واخلدمات املشتركة

 تتصل بالشبكات الساتلية عريضة كما حيتوي على معلومات أساسية ختص باقي التوصية وتصف ثالثة معايري. والشبكة التربيعية
  . على قائمة من املراجع بالنسبة إىل مجيع املواصفات املذكورة يف هذه التوصية1 بامللحق 1وحيتوي التذييل . النطاق

  
  1اجلدول 

  ETSI RSM-A وTIA-1008 وV.1.3.1 ETSI EN 301 790 جدول مقارنة بني املعايري
 ETSI EN 301 790 TIA-1008 ETSI RSM-A البند
 جنمية أو شبكية  جنمية جنمية أو شبكية طوبولوجيا الشبكة

 QPSK CE-OQPSK CE-OQPSK التشكيل
طريقة النفاذ إىل احلركة 

 اخلارجة
DVB-S DVB-S TDMA   

 ذو معدل عال
معدل معطيات احلركة 

 (Mbit/s) اخلارجة
 400، 133,33، 100 45 إىل 1  45 إىل 1

نسق النفاذ إىل احلركة 
 الداخلة

MF-TDMA MF-TDMA FDMA-TDMA 

معدل معطيات احلركة 
 الداخلة

، kbit/s 64 ،kbit/s 128  دون قيود
kbit/s 256 

kbit/s 128 ،kbit/s 512 ،
Mbit/s 2 ،Mbit/s 16 

 DVB/MPEG2-TS الربوتوكوالت
  خرج

P/AAL5/ATM 
 دخل

  بروتوكوالت الشبكة بروتوكول متعدد الطبقات
IETF IP 



ITU-R S.1709  3التوصية 

  لعامليةمعمارية الشبكة ا  2
  : معمارية شبكة ساتلية عريضة النطاق حتتوي على السيناريوهات التالية1يوضح الشكل 

  .إتاحة اخلدمات إىل املستعملني النهائيني :شبكة نفاذ  -
  . إتاحة توزيع احملتويات حنو احلافة:شبكة توزيع  -
  .إتاحة خدمات تقاسم املوارد :شبكة مركزية  -

  1الشكل 
  الساتلية عريضة النطاق العامليةسيناريوهات الشبكات 

  
  اخلدمات  1.2

  :من اخلدمات املتنوعة اليت توفرها هذه الشبكة ما يلي
  من نقطة إىل نقطة  -
  اإلذاعة/البث املتعدد  -
  .توزيع احملتوى  -

  تطبيقات النطاق العريض  2.2
  :اليت تدعمها الشبكات الساتلية فيما يليتتمثل خمتلف تطبيقات النطاق العريض 

  الترفيه  -
 فيديو حسب الطلب  -
 توزيع تلفزيوين  -
 ألعاب تفاعلية  -
  تطبيقات موسيقية  -
 .إرسال مستمر  -

  اإلنترنتالنفاذ إىل   -
   السرعة عايلاإلنترنتالنفاذ إىل   -
 اإللكترونيةاملراسلة   -

  شبكة النفاذ
) حافة<–>مستعمل هنائي (

  توزيع احملتويات
 حنو احلافة

 مركزيةشبكة
 )توصيل بيين من تقاسم املوارد(

بث متعدد+ من نقطة إىل نقطة  بث متعدد  من نقطة إىل نقطة
على سبيل املثال، وصالت(

ISPبني القارات ( 

 حمتوى
 شبكة مركزية

ADSL :  ِك رقمي ال تناظريخط مشتر  
LMDS :  نظام حملي للتوزيع متعدد النقاط  

PoP :   وجودنقطة  
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 الوسائط املتعددةتطبيقات   -
 التعلم عن بعد  -
 .الطب عن بعد  -

  األعمال التجارية  -
  اجتماعات فيديوية  -
  لكترونية بني الشركاتإلالتجارة ا  -
  زيلـاألمن املن  -

   واملعطياتاملهاتفةتقاسم املوارد بني   -
 اإلنترنت بواسطة بروتوكول نقل  -
 اإلنترنتنقل الصوت بواسطة بروتوكول   -
  .نقل امللفات  -

  الطوبولوجيات  3.2
  :2 الشبكة طوبولوجيا متشابكة أو طوبولوجيا جنمية، كما هو مبني يف الشكل ميكن أن تستعمل

) اإلنترنتأو نقطة النفاذ إىل (تتميز طوبولوجيا الشبكة النجمية بترتيب الوصالت يف هيئة جنمة بني احملطة احملورية   -
احملورية ولكنها ال تستطيع إقامة وميكن حملطة بعيدة واحدة أن تقيم وصلة مباشرة مع احملطة . وحمطات بعيدة متعددة

  .وصلة مباشرة مع حمطة بعيدة أخرى
تتميز طوبولوجيا الشبكة املتشابكة بترتيب الوصالت بني احملطات يف هيئة متشابكة، وميكن لكل حمطة أن تقيم   -

  .ملتشابكةوميكن أن تعترب الطوبولوجيا النجمية حالة خاصة يف الطوبولوجيا ا. وصلة مباشرة مع أي حمطة أخرى
 ميكن أن تستعمل الطوبولوجيا النجمية إلتاحة توصيلية متشابكة عن طريق إنشاء وصلة غري مباشرة بني احملطات البعيدة عرب احملطة – 1الحظة امل

  .احملورية
  

  2الشكل 
  طوبولوجيا جنمية وطوبولوجيا متشابكة

1709-02

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

Hub

  
Hub =حمطة حمورية /      ST =مطراف ساتلي   

  طوبولوجيا شبكة جنميةطوبولوجيا شبكة متشابكة

 ساتل ساتل
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  :ميكن أن تستخدم شبكة النظام الساتلي عريضة النطاق العاملية معمارية ساتلية معيدة أو غري معيدة للتوليد
، "معمارية األنبوب امللتوي"تشري املعمارية الساتلية غري املعيدة للتوليد إىل معمارية وحيدة يطلق عليها عادة اسم   -

(bent-pipe architecture). وال تنهي هذه املعمارية أي طبقة من طبقات جمموعة بروتوكوالت السطح البيين 
 إذ ال يقوم الساتل إال مبجرد نقل اإلشارات بشفافية من وصالت املستعمل إىل وصالت - الراديوي يف الساتل 

  .التغذية
وتنهي .  تقدم وظائف إضافية يف الساتلتشري املعمارية الساتلية املعيدة للتوليد إىل طائفة من املعماريات األخرى اليت  -

وظائف الساتل يف هذه املعماريات طبقة أو أكثر من طبقات جمموعة بروتوكوالت السطح البيين الراديوي يف 
  .الساتل

  معمارية اخلدمات 4.2
اخلدمات  املعيارية واخلدمات احلمالة بواسطة الساتل عريضة النطاق وIP خمتلف اخلدمات، مثل خدمات 3يوضح الشكل 

 املكلف باألنظمة  (ETSI) األورويب ملعايري االتصاالتوأعد فريق العمل التابع للمعهد . احلمالة األساسية لإلرسال الراديوي
  . معمارية خدمات عريضة النطاق تستعمل هذه األمناط الثالثة من اخلدمات(BSM)الساتلية عريضة النطاق للوسائط املتعددة 

 املشتركة بني مجيع األنظمة الساتلية عن اخلدمات اخلاصة بتكنولوجيا ساتلية معينة، حتدد معمارية حىت يتسىن فصل اخلدمات
ويقابل هذا السطح .  كسطح بني الطبقات العليا والطبقات الدنيا(SI-SAP)اخلدمة نقطة النفاذ إىل اخلدمة املستقلة عن الساتل 

  ).3انظر الشكل ( النطاق العاملي البيين أطراف اخلدمات احلمالة للنظام الساتلي عريض
  

  3الشكل 
  معمارية اخلدمات الساتلية عريضة النطاق العاملية

  
  TCP :بروتوكول التحكم يف اإلرسال  

  

Satellite
Terminal

A

Satellite Satellite
Terminal

B

End
System
A

End
System
B

SI-

SAP

SI-

SAPExternal External

 ساتل

TCP/IPخدمات

 نظام
  طريف

B

 نظام
  طريف

B

 مطراف
  ساتلي

A 

 مطراف
  ساتلي

A

خدمة محالة
 خارجية

خدمة محالة
SI  خارجية

-S
A

P

SI
-S

A
P

BSMخدمات محالة

خدمة محالة
  لإلرسال

خدمة محالة
  لإلرسال
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  معمارية الربوتوكوالت 5.2
  :حيدد النظام الساتلي عريض النطاق العاملي ثالث جمموعات من الربوتوكوالت

  ؛IETF IPالت الشبكة بروتوكو  -
  بروتوكوالت مكيفة مع النظام الساتلي عريض النطاق العاملي مستقلة عن النظام الساتلي؛  -
  . تكنولوجيا الساتلتعتمد علىبروتوكوالت   -

 IP الذي يقع بني طبقة الشبكة SI-SAP السطح البيينحتدد معمارية بروتوكوالت النظام الساتلي عريض النطاق العاملي 
وحتدد املعمارية، مباشرة فوق السطح البيين وحتته، طبقيت تكييف جديدتني حتتويان على وظائف النظام . قات األدىنوالطب

  ).4انظر الشكل (الساتلي عريض النطاق العاملي اليت ترتبط بالسطح البيين 
عائالت بديلة من بروتوكوالت  الكيفية اليت تدعم هبا معمارية النظام الساتلي عريض النطاق العاملي عدة 4يوضح الشكل 

وتقابل كل عائلة تكنولوجيا ساتلية خمتلفة، مبا يف ذلك السواتل الشفافة أو معيدة التوليد . الطبقات األدىن املعتمدة على الساتل
 وميكن لكل عائلة من عائالت الطبقات األدىن املعتمدة على الساتل أن تدعم هذه. والطوبولوجيات املتشابكة أو النجمية

 وتستعمل (SDAF)وحتدد كل عائلة وظيفة تكييف تعتمد على الساتل .  بطرق خمتلفةSI-SAPالوظائف النوعية لنقطة النفاذ 
  .SI-SAPإلقامة التقابل مع نقطة النفاذ 

  
 4الشكل 

  معمارية بروتوكوالت النظام الساتلي عريض النطاق العاملي

1709-04

UDP TCP

IPV4 or IPV6
SIAF

SI-SAP SI-SAP SI-SAP

SDAF-A SDAF-B SDAF-C

SMAC-A

SLC-A

SPHY-A

SMAC-B

SLC-B

SPHY-B

SMAC-C

SLC-C

SPHY-C

  
  
 (SI)املستقلة عن الساتل (تند هذه املعمارية إىل فكرة الفصل الواضح بني الوظائف اليت تطبق على مجيع األنظمة الساتلية تس

 عن الساتل ميكن استعماله  مستقالًبينياً  وحتدد من مث سطحاً(SD)املعتمدة على الساتل (والوظائف اخلاصة بتكنولوجيا ساتلية 
مجيع جوانب التشغيل ينطبق ذلك على وينبغي أن . اسية يف مجيع حاالت تنفيذ هذه املعماريةإلتاحة نفس اخلدمات بصفة أس

أن يكون االستعمال األويل هلذه املعمارية تعريف ولكن من املتوقع  وما فوق، 3الطبقة و، )جتسري (2 من الطبقة البيين انطالقاً
  .IPسلسة بروتوكوالت لوظائف التشغيل البيين بالنسبة 

  طبقات تطبيقات
  خارجية

  مستقلة
 عن الساتل

  معتمدة
على الساتل

Bالعائلة Aالعائلة Cالعائلة

 (ETSI) متوافقة للمعهد األورويب ملعايري االتصاالت (RTTE)متطلبات

SIAF: وظائف تكييف مستقلة عن الساتل 
UDP:  بروتوكول بيانات املستعمل 



ITU-R S.1709  7التوصية 

  IP اإلنترنت بواسطة بروتوكول لتشغيل البيينا 6.2
 الساتلية ببساطة على غرار ما تعامل به أي شبكة فرعية IP العاملية، ينبغي أن تعامل الشبكة الفرعية اإلنترنتينبغي يف شبكة 

IPًلذلك، يقضي املبدأ بعاًوت.  من املراكز املضيفة سيكون موصوالً مباشرة بالشبكة الفرعية الساتلية ضئيالً إىل أن عدداً نظرا 
 من اجلانب غري IP على شبكة فرعية ساتلية بأن تبقى بروتوكوالت الطبقة IPالرئيسي للتشغيل البيين فيما يتعلق باخلدمات 

وينبغي إتاحة أي تغيريات ُتدخل على الربوتوكوالت الالزمة للتشغيل عرب الساتل بواسطة جمموعة من . الساتلي على حاهلا
وتتيح . 5 اليت ميكن أن توجد عند حواف الشبكة الفرعية الساتلية، كما هو مبني يف الشكل IPيل البيين وظائف التشغ

 املشتركة الرامية إىل ضمان قابلية IP لتطوير جمموعة من معايري التشغيل البيين  عندئذ إطاراSI-SAPًمعمارية السطح البيين 
  ).أرضية مثالً( غري ساتلية IPة وأي شبكة فرعية التشغيل البيين الشفاف بني أي شبكة فرعية ساتلي

  
 5الشكل 

  IP اإلنترنتالتشغيل البيين بواسطة بروتوكول 

1709-05

IP

TCP/UDP

IP

TCP/UDP

SPHY

SI-SAP

SPHY

SI-SAP

I.2 I.5 I.5 I.10

SPHY

  
  
  
  

  1 التذييل
 1بامللحق 

  قائمة املراجع
  

  .2يف امللحق  تلخيصها الوارد TIA-1008تصف هذه الوصالت املرجعية التالية خصائص املعيار 

  رقم 
  تاريخ احلالة النسخة  الوثيقة

 املوقع اإلصدار

TIA TIA-1008  أكتوبر نشرت  
2003 

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?type= 
sitems&lang=e&parent=R03-WP6S-C-0031 

 نظام طريف نظام طريف

 تطبيقات تطبيقات

1وصلة رقم 2وصلة رقم 

1م ساتل رق2ساتل رقم

IPالتشغيل البيين بواسطة

  شبكة فرعية
 حملية

 شبكة فرعية
  ساتلية
BSM شبكة فرعية  

 أرضية

IPالتشغيل البيين بواسطة

1وصلة رقم 2وصلة رقم
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  .3تلخيصها يف امللحق الوارد  DVB-RCSتصف هذه الروابط املرجعية التالية خصائص املعيار 

  رقم 
  تاريخ احلالة النسخة الوثيقة

 املوقع اإلصدار

ETSIEN 301 790V1.3.1 Publishedمارس  
2003 

http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_
WorkItem.asp?WKI_ID=15626 

  
  .4تلخيصها يف امللحق الوارد  ETSI-SES/BSM/RSM-A املرجعية خصائص املعيار الوصالتتصف هذه 

  رقم 
  تاريخ احلالةالنسخة الوثيقة

 املوقع اإلصدار

ETSI ETSI TS 
102-188-1 

V1.1.2 يوليو  نشرت  
2004 

http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_Work
Item.asp?WKI_ID=20888 

ETSI ETSI TS 
102-188-2 

V1.1.2 يوليو  نشرت  
2004 

http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_Work
Item.asp?WKI_ID=20892 

ETSI ETSI TS 
102-188-3 

V1.1.2 يوليو  نشرت  
2004 

http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_Work
Item.asp?WKI_ID=20893 

ETSI ETSI TS 
102-188-4 

V1.1.2 يوليو نشرت  
2004 

http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_Work
Item.asp?WKI_ID=20895 

ETSI ETSI TS 
102-188-5 

V1.1.2 يوليو  نشرت  
2004 

http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_Work
Item.asp?WKI_ID=20896 

  
  

  2 التذييل
  1بامللحق 

  املختصرات
  : التوصية املختصرات التاليةُتستخدم يف هذا

ACF جمال التحكم يف النفاذ (Access control field)  
ACK-RET عودة إشعار االستالم (Ack-return)  

BoD عرض النطاق حسب الطلب (Bandwidth on demand) 
BPSK إبراق بزحزحة الطور ثنائي احلالة (Binary phase shift keying) 
BSM لوسائط املتعددةساتل عريض النطاق ل (Broadband satellite multimedia) 
CoS اخلدمةصنف  (Class of service)  
CR معدل ثابت (Constant rate) 

CRC حتقق من اإلطناب الدوري (Cyclic redundancy check) 
CRWB معدل ثابت مع رشقات (Constant rate with burst) 

DLL طبقة وصلة بيانات (Data link layer) 
DVB إذاعة فيديوية رقمية (Digital video broadcast) 
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EDU وحدة معطيات موسعة (Extended data unit) 
FDMA تعدد النفاذ بتقسيم التردد (Frequency division multiple access) 

FEC تصحيح أمامي لألخطاء (Forward error correction) 
GEO مدار أرضي متزامن مع األرض (Geosynchronous Earth orbit) 
HPB رشقة ذات أولوية عالية (High priority burst) 

HVUL وصلة صاعدة كبرية احلجم (High volume up-link) 
IP  اإلنترنتبروتوكول (Internet protocol) 

kbit/s آالف البتات يف الثانية(كيلو بتة يف الثانية( (Kilobits per second (thousands of bits per second)) 
LAN  شبكة منطقة حملية (Local area network) 

LVLL كمون منخفض ذو حجم منخفض (Low volume low latency) 
M&C املراقبة والتحكم (Monitoring and control) 
MAC التحكم يف النفاذ إىل الوسيط (Medium access control) 

Mbit/s  تات يف الثانيةماليني الب(ميغابتة يف الثانية( (Megabits per second (millions of bits per second)) 
MGID هوية جمموعة اإلرساالت املتعددة (Multicast group ID) 

NCC مركز التحكم يف الشبكة (Network control centre) 
NPB رشقة أولوية اعتيادية (Normal priority burst) 

OQPSK اعي احلالة متخالفإبراق بزحزحة الطور رب (Offset quaternary phase shift keying) 
PA  نظامAlohaمستمر  (Persistent aloha) 

PCR ميقاتية مرجعية للربنامج (Program clock reference) 
PDS خدمة تسليم الرزم (Packet delivery service) 
PDU وحدة معطيات الربوتوكول (Protocol data unit) 
PEP يط حتسني األداءوس (Performance enhancing proxy) 

PHY )املادية) الطبقة (Physical) 
PID معّرف الرزم (Packet IDentifier)  
PN رقم شبه عشوائي (Pseudo-random number) 

PTO فرصة إرسال الرزم (Packet transmission opportunity) 
P-P من نقطة إىل نقطة (Point-to-point) 

QoS نوعية اخلدمة (Quality of service) 
QPSK إبراق بزحزحة الطور رباعي احلالة (Quaternary phase shift keying) 

RF يتردد راديو (Radio frequency)  
RS  سولومون- ريد  (Reed-Solomon) 

RSM شبكة متشابكة ذات ساتل معيد للتوليد (Regenerative satellite mesh) 
SA  نظامAlohaذو فتحات  (Slotted aloha) 

SAM وحدة النفاذ املأمون (Security access module) 
SAP نقطة النفاذ إىل اخلدمة (Service access point) 
SDU وحدة معطيات اخلدمة (Service data unit) 
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SES حمطة أرضية ساتلية (Satellite earth station) 
SI-SAP عن الساتلنقطة نفاذ إىل اخلدمة مستقلة  (Satellite independent-SAP) 

SLC التحكم الساتلي يف الوصلة (Satellite link control) 
SMAC التحكم الساتلي يف النفاذ إىل الوسيط (Satellite MAC) 

ST مطراف ساتلي (Satellite terminal) 
TBTP خطة زمنية لرشقة املطراف (Terminal burst time plan) 

TCP كول التحكم يف اإلرسالبروتو (Transmission control protocol) 
TCT جدول تكوين الفواصل الزمنية (Time-slot composition table) 

TDM تعدد اإلرسال بتقسيم الزمن (Time division multiplexing) 
TDMA تعدد النفاذ بتقسيم الزمن (Time division multiple access) 

TIM ت من املطرافرسالة معلوما (Terminal information message) 
UDC قناة املعطيات يف الوصلة الصاعدة (Up-link data channel) 
UDP بروتوكول بيانات املستعمل (User data protocol) 

UDTS خدمات نقل معطيات املستعمل (User data transport services) 
ULPC عدةالتحكم يف القدرة على الوصلة الصا (Uplink power control) 

UW كلمة وحيدة (Unique word) 
VoIP  اإلنترنتمهاتفة بواسطة بروتوكول (IP) (Voice-over-IP) 

  
  

  2امللحق 
  TIA-1008 (IPoS)معمارية السطح البيين الراديوي 
  احملتويات

  الصفحة
  11  ........................................................................................مقدمة   1
  11  ............................................................................... معمارية الشبكة  2

 11  ..................................................................... قطاعات الشبكة  1.2  
  12  ............................................................... سطوح البينية للشبكةال  2.2  
  13  .............................................................. خصائص املطراف البعيد  3.2  

 IPoS ........................................................................  13سطح بيين ساتلي   3
 IPoS .....................................................  13منوذج مرجعي للربوتوكول   1.3  
 15  ....................................................توزيع الوظائف بني خمتلف الطبقات  2.3  
 15  ..................................................................(PHY)الطبقة املادية   3.3  
 15  .................................................. اإلرسال الساتلي على الوصلة اهلابطة  4.3  
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 15  ................................................. ي على الوصلة الصاعدةاإلرسال الساتل  5.3  
 16  ..........................................................(DLL)طبقة وصلة املعطيات   6.3  
 16  .......................................(SLC)الطبقة الفرعية للتحكم الساتلي يف الوصلة   7.3  
 16  ....................................(MAC)الطبقة الفرعية للتحكم يف النفاذ إىل الوسيط   8.3  
 17  ........................................الطبقة الفرعية لتعدد اإلرسال على الوصلة اهلابطة  9.3  
 17  ................................................................. طبقة تكييف الشبكة  10.3  

  مقدمة  1
 يف الواليات (TIA) الذي أعدته مجعية صناعة االتصاالت (IPoS) عرب السواتل اإلنترنتيتناول هذا امللحق معيار بروتوكول 

أي حامالت اإلرسال من حمطة حمورية أو مطراف إرسال ( على الوصلة اهلابطة IPoSوتستعمل حامالت . املتحدة األمريكية
 على IP ويعتمد توزيع احلركة DVBتعدد إرسال إحصائي متوائمة مع نسق املعطيات خطة ) إىل عدة مطاريف بعيدة
الطبقة الفرعية لتعدد اإلرسال على حاملة الوصلة ومتكّن .  متعددة الربوتوكوالتDVB" كبسلة"املطاريف البعيدة على 

 أو اخلدمات داخل نفس حاملة الوصلة اهلابطة اهلابطة احملطة الرئيسية من إرسال العديد من أنواع احلركة أو العديد من الربامج
 إىل نسق تعدد اإلرسال اإلحصائي IPoSوتستند الطبقة الفرعية لتعدد اإلرسال . وتتحكم يف إرسال كل برنامج مبفرده

  .(DVB/MPEG)جمموعة خرباء الصور املتحركة /لإلذاعة الفيديوية الرقمية
 معمارية 3، بينما يصف اجلزء IPoS معمارية الشبكة لنظام 2 ويصف اجلزء .IPoSويعطي هذا امللحق حملة تقنية عن مواصفة 

  .احملوريةالربوتوكوالت املعتمدة بشأن السطح البيين الراديوي بني املطاريف البعيدة واحملطة 

  معمارية الشبكة 2

  قطاعات الشبكة 1.2
  :ات رئيسية كي يستعمل يف شبكة ساتلية جنمية تشتمل على ثالثة قطاعIPoSُصمم نظام 

ويتكون من .  عرب السواتلاإلنترنت نفاذ عدد كبري من املطاريف البعيدة إىل احملورييدعم القطاع : احملوريالقطاع   1.
  .جمموع احلركةها ، ويتدفق عربجتهيزاتمن ما يتصل هبا  كبرية وحموريةحمطات أرضية 

 سواتل متزامنة مع األرض عرب (bent-pipe) مستجيب يتكون القطاع الفضائي من جهاز مرسل: القطاع الفضائي  2.
 IPoSوتعترب معلمات وإجراءات النظام .  واملطاريف البعيدةاحملوريةتسمح باإلرسال يف كال االجتاهني بني احملطة 

) GHz 8/7 أو حىت GHz 30/20 أو ،GHz 11-14/10  أو،GHz 6/4سواء (مستقلة إىل حد ما عن نطاق الترددات 
 غري أن مثة بعض املتطلبات املادية اليت ترتبط مبعلمات ترددات راديوية ، السواتلمستجيبات-سالتمرستعملها تاليت 

 أن اخلدمات IPoS للنظام (PHY)وتفترض النسخة احلالية من السطح البيين للطبقة املادية . ختتص بكل نطاق حمدد
IPoS تستعمل سواتل تعمل عند GHz 11-14/10 اخلدمة الساتلية الثابتة  يف النطاقات املوزعة على(FSS).  

 كل منها قادر على توفري من آالف مطاريف املستعملبصفة عامة،  IPoSيتكون قطاع املستعمل : قطاع املستعمل  3.
يف هذا املعيار، إىل مطاريف املستعمل باسم املطاريف  ويشار أيضاً.  عريضة النطاق إىل مواقع بعيدةIPاتصاالت 
.  اليت ُتشغل التطبيقات(PC)ب الشخصية ي املستعمل أو احلواس استضافةيف البعيدة مراكزوتدعم املطار. البعيدة

  : فئتنيإىلالشخصية للمستعملني تقسيم هذا الدعم للحواسيب بصفة عامة، ميكن و
لتوصيل مسلسل  مع املطراف البعيد، من خالل سطح بيين  املضيف يف حالة توصيل املركز:نقطة نفاذ وحيدة  -

  . مثالً(USB)جامع 
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ب ي حيث تتيح املطاريف البعيدة النفاذ إىل عدة حواس:أماكن عمل الزبون يف (LAN)حملية منطقة شبكة   -
  .IPoSعن النظام يف أماكن عمل الزبائن  املنطقة احمللية اتوتعترب شبك. شخصية

ة الرئيسية الداخلية واخلارجية للنظام  ويبني السطوح البينيIPoS يف معمارية النظام املكونات عالية املستوى 6يوضح الشكل 
IPoS.  

 6الشكل 
  (IP) اإلنترنتالتشغيل البيين بواسطة بروتوكول 

1709-06  
  

  السطوح البينية للشبكة  2.2
  :IPoSفيما يلي السطوح البينية الرئيسية للنظام 

ب ي أو احلواساستضافة املستعملب يالسطح البيين بني حواسو وه: املطاريفو LANالسطح البيين للشبكة   -
 اً جزءليسثرنت الذي إاملطاريف برتوكول و LANلشبكة ما بني اويستعمل السطح . الشخصية واملطاريف البعيدة

  .من هذا املعيار
معلومات املستعمل رية احملواملطاريف البعيدة واحملطة حيث تتبادل يين البسطح وهو ال: IPoSالسطح البيين الساتلي   -

  .، أو السطح البيين الراديوي، مركز اهتمام هذا املعيارIPoSوميثل السطح البيين الساتلي . والتحكم واإلدارة
يقع ما بني احملطة احملورية والشبكة الفقرية اليت تصل احملطة احملورية سطح وهو : ما بني األرض واحملطة احملوريةسطح   -

ويستعمل السطح البيين . شبكات املعطيات اخلاصة العمومية أو باإلنترنتخارجية، وببشبكات معطيات رزمية 
  .ذا املعيارجزءاً من ه ليست اليت IP بروتوكوالت احملوريةحملطة ا لألرض يف

  : بني اثنني من اجتاهات اإلرسالIPoSمييز السطح البيين الساتلي 
 عرض كاملتبث اإلرساالت على حيث إىل مطاريف املستعمل،  IPoS للنظام احملورية من احملطة اهلابطاالجتاه   -

إرسال طائفة كبرية من قادرة على  IPoSالوصلة اهلابطة ومبا أن . النطاق املوزع على حاملة الوصلة اهلابطة
  .العديد من املطاريف البعيدةفهي تتدفق حنو ،  يف آن واحداإلرساالت

القطاع احملوريالقطاع الفضائياملستعملقطاع

 السطج البيين
LANللشبكة

 حاسوب
  شخصي
للمستعمل

 حمطة أرضية حمورية

  مطراف
  بعيد
 مستقل

سطح بيين
  ساتلي

سطح بيين
  ساتلي

مطراف بعيد
 وحاسوب
 شخصي

 -مرسالت
  مستجيبات
 kuالنطاق

 مركز
  إدارة
 الشبكة

 أنظمة
 خلفية

 سطح بيين
 لألرض
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 تستعمل عرض  إما وصلة من نقطة إىل نقطة للنظام هوIPoS احملوريةاحملطة  من املطاريف البعيدة إىل الصاعداالجتاه   -
 أو عرض النطاق الذي تتقامسه كافة املطاريف يف فردياً للمطاريف البعيدة احملوريةالنطاق الذي ختصصه احملطة 

  .أسلوب التنازع

  خصائص املطراف البعيد 3.2
ومن الطرائق األساسية . IPoS املستعمل إىل خدمات النظام  استضافةراكزاملطراف البعيد هو منصة النفاذ اليت تنفذ منها م

 هنالك نوعان  هلذه املعايري وتبعاً.يتطلب املطراف دعم حاسوب شخصي أم المعرفة ما إذا كان و IPoSلتصنيف املطاريف 
  : املطاريف البعيدةمن
ويعمل كوحدة . قات املستهلكني يستهدف هذا النوع بصفة أساسية تطبي:مطراف بعيد مع حاسوب شخصي  -

 من احلاسوب  هاماً دعماً تشغيلهويتطلب عموماً، USBتوصيل مسلسل جامع طرفية للحاسوب الشخصي، و
  :ويشمل هذا الدعم. الشخصي

  .حتميل برجمية الوحدة الطرفية  -
  . وظيفة حتسني األداءمتكني  -
  . واإلدارةاملهاموظائف تكليف   -

دف هذا النوع بصفة أساسية قطاع تطبيقات املستهلكني وسوق املكاتب الصغرية  يسته:مطراف بعيد مستقل  -
. IPoS لدعم تشغيلها يف النظام حاسوباً شخصياً خارجياًتطلب هذه املطاريف توال . (SOHO)واملكاتب املرتلية 

ل أن تقوم بتحميل برجميات ، اليت ميكن هلا على سبيل املثااحملورية احملطة منوميكن إدارة هذه املطاريف إدارة كاملة 
  .هذه املطاريف وتثبيت معلمات التشكيلة اخلاصة هبا

. احملوريةومن املعايري األخرى لتصنيف املطاريف البعيدة منط قناة العودة الذي يستعمله املطراف إلرسال املعطيات إىل احملطة 
  : تصنيف املطاريف البعيدة يف فئتني هلذا املعيارميكن وفقاًو
 عرب جزء القنوات احملوريةيرسل املطراف البعيد يف اجتاه العودة مباشرة إىل احملطة حيث  :العودة بواسطة الساتلقناة   -

  .IPoS الصاعدة للنظام يةالساتل
 بالنسبة إىل الساتل ويستعمل فقطيعمل املطراف البعيد يف أسلوب استقبال حيث  :لألرضاستقبال وحيد وعودة   -

  .)توصيل باملراقمة مثالً(دة لألرض شكالً ما من قدرة العو
  .IPoS اخلصائص النمطية ملختلف أمناط املطاريف البعيدة اليت يرد تعريفها حاليا يف النظام 2يلخص اجلدول 

 2اجلدول 
  IPoSاخلصائص النمطية للمطاريف 

 قناة العودة االستضافة اسم خصائص املطراف
وحدة طرفية حلاسوب شخصي لنظام ساتلي عريض 

 ساتل حاسوب شخصي  التكلفةمنخفضطاق، ثنائي االجتاه، الن

مطراف مستقل لنظام عريض النطاق، ثنائي االجتاه، 
 ساتل مستقل  التكلفةمنخفض

شخصي لنظام ساتلي عريض وحدة مطراف حاسوب 
 مراقمة حاسوب شخصي ، تكلفة منخفضة جداً، استقبال فقطالنطاق

  IPoSسطح بيين ساتلي  3
 IPoSي للربوتوكول منوذج مرجع  1.3

 بني IPمتعدد الطبقات يتيح آليات تبادل احلركة ومعلومات التشوير بواسطة " الند للند" هو بروتوكول IPoSإن بروتوكول 
  .الوحدات يف احملطة احملورية واملطاريف البعيدة
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وتفصل هذه املعمارية . TR 101 984 كما يرد تعريفه يف املعيار (BSM) ملعمارية الربوتوكول  وفقاIPoSًوقد ُبين الربتوكول 
  .7بني الوظائف املستقلة عن الساتل والوظائف املعتمدة على الساتل، مثلما يوضح ذلك الشكل 

 7الشكل 
  منوذج مرجعي للربوتوكول

1709-07

SI-SAP

TCPUDP

diffserv intservIPv4 or IPv6

  
  

ستقلة عن الساتل بواسطة سطح بيين يعرف باسم تفصل معمارية الربوتوكول الوظائف املعتمدة على الساتل عن الوظائف امل
  :ويهدف هذا الفصل إىل ما يلي. SI-SAPنقطة النفاذ إىل اخلدمة مستقلة عن الساتل 

 تطرأ حتسيناتأي  استيعابفصل اجلوانب اخلاصة بالساتل عن الطبقة العليا املستقلة عن الساتل، وذلك حىت يتسىن   -
 .(IP) اإلنترنتة على بروتوكول وبصفة خاص ،يف املستقبلعلى السوق 

 ). مثالً(PEP)مفوض حتسني األداء ( يف السوق توفري املرونة إلضافة حلول تستند إىل قطاعات أكثر تعقيداً  -
 .SI-SAPميكن لألنظمة الساتلية اجلديدة النفاذ بسهولة إىل العناصر املوجودة فوق نقطة النفاذ   -
 .ة للطبقة العليا دون إدخال تعديالت كبرية على التصاميم احلاليةقابلية التوسع لدعم الوظائف اجلديد  -

وطبقة الشبكة يف النموذج الطبقي ) 2الطبقة ( بني طبقة وصلة املعطيات SI-SAP، تقع نقطة النفاذ 7وكما يبدو يف الشكل 
 دون احلاجة إىل معرفة SI-SAPوميكن بل ينبغي تصميم العناصر فوق نقطة النفاذ . (ISO)للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس 

 عمومية، وهي حتتوي على 7وتكون الطبقات املستقلة عن الساتل املوضحة يف الشكل . دقيقة بطبقة الوصلة الساتلية الداعمة
  .IPv6 وDiffServ وIntServ، مثل IPoSخدمات مل حتدد بعد يف النظام 

وهناك ثالثة مستويات من . لإلرسال على الساتل يف شكل مستويات وطبقات واجتاهات IPoSينظم السطح البيين 
  :الربوتوكوالت

 اليت حتتوي IP  بواسطةحيتوي على الربوتوكوالت الالزمة للنقل املوثوق به للحركة: (U)مستوي املستعمل  :1املستوي 
  .على معلومات املستعمل عرب السطح البيين الساتلي

والت التشوير الالزمة للدعم والتحكم يف توصيالت النفاذ إىل حيتوي على بروتوك: (C)مستوي التحكم  :2املستوي 
  .الساتل واملوارد الالزمة لنقل حركة املستعمل

مستقلة عن الساتلطبقات

تطبيقات

  طبقات
  شبكية
 خارجية

 طبقات معتمدة على الساتل

  جمموعة
بروتوكوالت
السطح البيين
 الراديوي

 2الطبقة 
OSI  

 1الطبقة 
OSI  

  طبقات
  عليا
OSI  
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نوعية ، وفوترة املستعملني، وبتشغيل املطاريف البعيدةخيص اإلدارة واملراسلة املتعلقة : (M)مستوي اإلدارة  :3املستوي 
  . املعيارا اإلدارة عن إطار هذوخيرج مستوي. اإلنذاراالت األداء واإلبالغ حب

وُتستعمل الطبقات الفرعية للربوتوكول .  إىل ثالث طبقات فرعية للربوتوكول منطقياIPoSًينقسم كل واحد من املستويات 
  . التجريدسوية للنظام إىل جمموعات من الوظائف عند نفس اإلمجالية الوظيفة لتفكيك

 تدفقاتدىن اليت ترتبط بالتشكيل والتحكم يف أخطاء املعلومات وتشوير توفر وظيفة السوية األ: (PHY)طبقة مادية   -
  .املعطيات املنقولة عرب السطح البيين

 الفعالة نقلالخدمات التدفقات وكذلك تتيح تعدد إرسال خمتلف : (DLC)طبقة التحكم يف وصلة املعطيات   -
  .واملوثوق هبا

  .هلذا النفاذ املوارد الراديوية الالزمةيف ىل الساتل وتتحكم يف نفاذ املستعمل إ: طبقة تكييف الشبكة  -

  توزيع الوظائف بني خمتلف الطبقات 2.3
  .IPoSالساتل من السطح البيين املعتمد على تصف هذه الفقرة وظائف الطبقات يف اجلزء 

  (PHY)الطبقة املادية   3.3
 طبقة وصلة تزودهااليت ُتستعمل لنقل املعطيات اليت توفر وظيفة الطبقة املادية إرسال واستقبال أشكال املوجات املشكلة 

املتاحة  أي متييز بني طرائق النقل (PHY)وال يوجد على مستوى الطبقة املادية . املعطيات أو الطبقات العليا على الساتل
  . الطبقات العليايف، إذ حيدث هذا التمييز Mاملستوي  وأ Cاملستوي  وأ Uملعلومات املستوي 

  : يف الفئات التاليةPHYدمات اليت تقدمها الطبقة  اخلوتتوزع
، مبا يف ذلك تراصف توقيت اإلرساالت مع بنية احملوريةإجراءات احليازة األولية والتزامن وقياس املدى مع احملطة   -

  . اليت ُترسلها املطاريف البعيدةالقدرةرتل حامالت الوصلة الصاعدة وضبط 
 Uء والتخليط والتوقيت وتزامن تردد تدفقات املعلومات اليت يتيحها املستويان التشكيل والتشفري وتصحيح األخطا  -

  . إىل حامالت الوصلة اهلابطة والوصلة الصاعدةDLC للطبقة Cو
) مثل التوقيت(املعلمات املادية امليقاتية ومعرفة حالة لة، واستعادة  املستقَبEbt/N0أداء قياسات حملية، مثل النسبة   -

  .الطبقات العلياإىل  اوتبليغها واإلشراف عليه

  اإلرسال الساتلي على الوصلة اهلابطة  4.3
  ويستند توزيع احلركةDVB تتوافق مع نسق املعطيات ة خطة تعدد إرسال إحصائيIPoSتستعمل حامالت الوصلة اهلابطة 

ميغارمز يف الثانية  1الرموز من وُتدعم معدالت  . الربوتوكوالتة متعددDVB" كبسلة" على املطاريف البعيدة إىل IP بواسطة
  .7/8 و5/6 و3/4 و2/3 و1/2 قدرها (FEC)تصحيح أمامي لألخطاء ميغارمز يف الثانية عند معدالت  45إىل 

  اإلرسال الساتلي على الوصلة الصاعدة 5.3
 ت إرسال عند معدال(OQPSK) تشكيل اإلبراق بزحزحة الطور رباعي احلالة متخالف IPoSستعمل الوصلة الصاعدة َت

 أو 128 إرسال قيمته  أو عند معدل1/2يف حالة استعمال تشفري التفايف معدله  كيلورمز يف الثانية 256 أو 128 أو 64 قدرها
  .Turbo FECاستعمال التشفري كيلورمز يف الثانية لدى  256
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ب الطلب على الوصالت حس املخصص (MF-TDMA)متعدد الترددات النفاذ املتعدد بتقسيم الزمن  IPoSيستعمل النظام 
  الصاعدةلوصلةلويبلغ طول رتل النفاذ املتعدد بتقسيم الزمن . احملوريةطة إىل احملاإلرسال من املطاريف لتمكني الصاعدة 

IPoS احملوريةإرساالت املطراف إىل احملطة وُيدعى كل من . تنقسم إىل عدد من الفواصل الزمنية املتغريةمليثانية  45 مقدار 
من فواصل ، مث حتمل عدداً صحيحاً "احلاشية"من أجل  من الفواصل الزمنية  صحيحاًوتتطلب الرشقة عدداً". رشقة"

  زمنياًبني الرشقات كي ال تتداخلمتهيداً حملتوى الرشقة ولتحقيق املباعدة املالئمة " احلاشية"وُتستعمل فواصل . املعطيات
  .الرشقات املتتابعة

 (DLL)طبقة وصلة املعطيات  6.3
  :وهي حتتوي على الطبقات الفرعية التالية. IPoS خدمة النقل الفعلي على الشبكة (DLL)تقدم وصلة طبقة املعطيات 

  ؛(SLC)حتكم ساتلي يف الوصلة   -
  ؛(MAC)حتكم يف النفاذ إىل الوسيط   -
  .تعدد اإلرسال على الوصلة اهلابطة  -

  (SLC)الطبقة الفرعية للتحكم الساتلي يف الوصلة  7.3
إرسال املسؤولة عن  (DLC) هي الطبقة الفرعية لطبقة التحكم يف وصلة املعطيات (SLC)بقة التحكم الساتلي يف الوصلة ط

  .احملوريةالرزم بني املطاريف البعيدة واحملطة 
  . يف االجتاهني الصاعد واهلابطلإلرسال طرائق متنوعة IPoSيدعم النظام 

يف هذه الطريقة و.  موثوق هبا خالية من األخطاء، تستند إىل إعادة إرساالت انتقائية طريقة توزيعيف االجتاه الصاعدُتستعمل 
  . الطبقات العلياإىل لالستقبال إال رزم املعطيات اخلالية من األخطاء SLCكيانات التحكم ترسل 

 طبقة التحكم فإن، )عموماً = 10–10 خلطأ يف البتاتمعدل ا (يف االجتاه اهلابط، حيث ال حتدث أخطاء اإلرسال إال نادراًأما 
SLC كل رزمة من املعطيات مرة واحدة بدون إعادة إرسال الرزم اخلاطئة أو الناقصةترسل .  

  :هي SLCوظائف طبقة التحكم 
  .املطابقةباجللسة ومقابلة الرزم الداخلة معّرفات اجللسة   -
املتبادلة بني عطيات املصوصية  خحلماية (IP PDU) وحدات معطيات الربوتوكولمعينة من  وحدات تشفري  -

  .املستعملني
  . أصغرPDU وحدات يف الطول متفاوتةجتميع رزم معطيات الطبقة العليا وتقطيع   -
  .غري موثوق به وأ موثوق به تسليمباستعمال أسلوب " الند"مرتَّبة إىل  املعطيات تسليم  -

  (MAC)الطبقة الفرعية للتحكم يف النفاذ إىل الوسيط  8.3
  : يف الفئات التاليةMAC طبقة التحكم تقوم هباميع اخلدمات أو الوظائف اليت ميكن جت

أي تقطيع تقوم ب، وال "األنداد" MAC بني كيانات MACنقل تفاعالت التحكم ب هذه اخلدمة تقوم: نقل املعطيات  -
  . التقطيع والتجميعتقوم بوظيفة الطبقات العليا فإنولذلك ، للمعطيات

املعّرفات اليت تضطلع هذه اخلدمة بإجراءات التحكم يف : MACوارد الراديوية ومعلمات التحكم إعادة توزيع امل  -
وتضطلع هذه .  عن طريق طبقة الشبكة خالل فترة زمنية أو على أساس دائممعّينة DLCعلى طبقة حتكم وزعت 

  . وإهنائهاDLC بإجراءات إنشاء أساليب النقل على طبقة التحكم اخلدمة أيضاً
 إرسال أثناءجراءات الكشف عن األخطاء اإلجرائية أو األخطاء اليت حتدث إوهي تتناول : كشف عن األخطاءال  -

  .األرتال
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  الطبقة الفرعية لتعدد اإلرسال على الوصلة اهلابطة 9.3
 الربامج أو اخلدمات إرسال عدة أمناط من احلركة أواحملورية من حملطة ا الطبقة الفرعية لتعدد اإلرسال يف االجتاه اهلابط متكّن

 على IPoSالطبقة الفرعية لتعدد اإلرسال وتعتمد . مبفردهعلى نفس حاملة الوصلة اهلابطة وتتحكم يف إرسال كل برنامج 
  .(DVB/MPEG)  لإلذاعة الفيديوية الرقمية لدى فريق خرباء الصور املتحركةنسق تعدد اإلرسال اإلحصائي

ف الربنامج  بنمط واحد من أمناط احلركة نفس معّراملرتبطةاألرتال أو الرزم ميع يكون جل DVB/MPEGويف هذا النسق 
(PID) . النقل احملددة وال يقوم املطراف البعيد إال بترشيح تلك اليت تدفقاتوعند املطاريف البعيدة يقسم مزيل تعدد اإلرسال 

  .لة يف املطراف املشكPIDّتتوافق مع العناوين 
بالنمطني التاليني لتدفقات  يرتبطان PID اهلوية معّرفاتبترشيح منطني من لكي تقوم  IPoS  يف النظامشكَّل املطاريف البعيدةُت

  :IPoSبالنظام النقل ذات الصلة 
.  بتشكيلة اخلدمات على حد السواءIPoS و املطاريف غري IPoSاملطاريف تزود  (PSI)  معلومات الربامججداول  :1النمط 

  .IPoSحتديد التشكيلة اخلاصة بالنظام من  IPoSيف ملطارا PSI اجلداول ومتكّن
وميكن أن تستهدف هذه . IPoS اليت تنقل يف القنوات املنطقية IPoS  يف النظاممعلومات املستعمل والتحكم  :2النمط 

  .IPoS أو مطراف واحد IPoS أو جمموعة من املطاريف IPoSاملعلومات مجيع املطاريف 
 بترشيح هذه الرزم اليت ال IPoS عرض نطاق حاملة الوصلة اهلابطة وتقوم املطاريف  على كاملDVB/MPEGترسل الرزم 
  .MACوتدرج خطة العنونة كجزء من رأسية رزمة النقل ورأسية التحكم . تطابق عناوينها

  طبقة تكييف الشبكة 10.3
  : الوظائف الفرعية التالية أهمحتتوي وظيفة طبقة تكييف الشبكة على

 على أساس منط الرزمة IPتضطلع هذه الوظيفة بأداء املهام الالزمة لتحديد صنف خدمة الرزمة : IPنقل الرزم   -
  .ومنط التطبيق وعلى أساس املقصد والتشكيل الداخلي

 إىل تقدميها قبل IPالرزم فيما يتعلق بتضطلع هذه الوظيفة بأداء مهام ختفيف احلمولة وتنظيم احلركة : إدارة احلركة  -
  .IPoSخدمات النقل 

ُتحسِّن هذه الوظيفة من أداء بعض التطبيقات بغرض حتسني اخلدمة على الوصلة : PEP  حتسني األداءمفوض  -
 بروتوكول التحكم تعمل يف معظم األحيان للحد من احنطاطات الصبيب اليت تشهدها تطبيقاتهي ُتسو. الساتلية

  .ية الوصالت الساتليف تأخر أو خسارة أي نتيجة (TCP) يف اإلرسال
خدمات مع )  مثالIP) PIM-SMً يقوم هذا املفوض بتكييف بروتوكوالت التوزيع املتعدد: مفوض التوزيع املتعدد  -

  .التوزيع املتعددلضمان  IPoS  املواتيةالنقل
  .IPoS من مواصفة السطح البيين الراديوي طبقة تكييف الشبكة جزءاًليست 
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  مقدمة  1
 حمطة التحكم من -بتوفري قناة تفاعلية ألنظمة التوزيع الساتلي، اإلذاعة الفيديوية الرقمية يصف هذا امللحق املواصفات املتعلقة 

  .(DVB-RCS)ُبعد 
  :وبالتحديد فإن هذا امللحق

وينبغي للمطاريف الساتلية لقناة .  وتشفري سلسايلTurboتشفري : طيت تشفريختشكيل القناة، ويصف /حيدد تشفري  -
   تغيري خطة التشفري؛،ني، حىت وإن مل يطلب من املطاريف، يف جلسة ما تنفيذ اخلطت(RCST)العودة 

 تدفقات النقل  أو رزم(ATM) إما خاليا أسلوب النقل غري املتزامن حيدد منطني من رشقات احلركة حيمالن  -
MPEG2-TS؛  

  ية؛ بالنسبة إىل قناة عودة الوصلة الساتل(MAC)حيدد بروتوكول التحكم يف النفاذ إىل الوسيط   -
   على الوصلة األمامية؛DVB-Sاءمة قناة العودة مع النظام وُيبقي على م  -
  .فري بالنسبة إىل النظامشحيدد تزامن املطاريف وفئات طلب السعة واألمن واهلوية والت  -

  النموذج املرجعي لشبكة التفاعل الساتلية 2

  منوذج جمموعة الربوتوكوالت 1.2
 اإلرسال إىل املستعمل النهائي مع قناة عودة، حيتوي منوذج االتصاالت البسيط على توفراخلدمات التفاعلية اليت يف جمال 

  :الطبقات التالية
  .لإلرسال) راديويةال( حيث تعرَّف كل املعلمات املادية :طبقة مادية  -
  .اخلف كافة بىن املعطيات وبروتوكوالت االتصاالت ذات الصلة، مثل حاويات املعطيات،  تعّر:طبقة النقل  -
 ومترجم الشفرة،مثل تطبيقات الشراء عن بعد  (التنفيذبرجميات التطبيقات التفاعلية وبيئة وهي  :طبقة التطبيقات  -

  ).إخل
 ويبني. ذه الطبقاتهل بغرض تسهيل إعداد مواصفات (OSI)  أنظمة التوصيل املفتوحةمنوذج مبسط لطبقاتوقد اعتمد 

 .بأدىن طبقتنيبسط وحيدد بعض املعلمات األساسية املتعلقة  الطبقات الدنيا يف النموذج امل8 الشكل

 8الشكل 
  بنية طبقات النموذج املرجعي لنظام نوعي

1709-08  
  .ال يتناول هذا امللحق إال اجلوانب املعتمدة على الشبكة التفاعلية الساتلية

  طبقات مسجلة امللكية
  طبقات

  متوسطة عليا
  آلية النفاذ
  بنية رزم

  تزامن تشكيلّ
  تشفري القناة
  مدى الترددات
  ترشيح
 مقدرة

بروتوكوالت
مستقلة عن الشبكة

بروتوكوالت
معتمدة على الشبكة
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  منوذج النظام  2.2
  . من أجل اخلدمات التفاعليةDVBني استعماله يف األنظمة  النموذج الذي يتع9يوضح الشكل 

 9الشكل 
  منوذج مرجعي نوعي لألنظمة التفاعلية

1709-09  
  

  :ُتقام يف هذا النموذج قناتان بني املزود باخلدمة واملستعمل
اة إرسال عريضة النطاق وأحادية االجتاه تشمل الفيديو ُتقام بني املزود باخلدمة واملستعملني قن: قناة إرسال  -

  .وميكن أن تشمل مسري تفاعل أمامي. واإلشارات السمعية واملعطيات
  : ُتقام بني املزود باخلدمة واملستعملني قناة تفاعلية ثنائية االجتاه ألغراض التفاعل، وتتكون من:قناة تفاعلية  -

 ُيستعمل لتقدمي طلبات إىل املزود باخلدمة.  املستعمل إىل املزود باخلدمة من:)قناة عودة(مسري تفاعلي للعودة   -
  . اإلجابة عن األسئلة أو نقل املعطياتأو

ُيستعمل لتزويد املستعمل باملعلومات املقدمة من املزود .  من املزود باخلدمة إىل املستعمل:مسري تفاعلي أمامي  -
وقد . وميكن أن ُيدمَج يف قناة اإلرسال. دمات التفاعليةباخلدمة وأي اتصاالت أخرى الزمة لتقدمي اخل

تكون هذه القناة ضرورية يف بعض التطبيقات البسيطة اليت تستعمل قناة اإلرسال لنقل املعطيات إىل   ال
  .املستعمل

ووحدة تتكون من وحدة سطح بيين لإلرسال ( من وحدة السطح البيين للشبكة (RCST) قناة العودة الساتلي يتكون مطراف
 لكل من قناة اإلرسال وقناة  بينياً سطحاRCSTًويوفر املطراف . وحدة طرفية تتعلق باملشتركمن و) سطح بيين تفاعلي

  . وشبكة التفاعل بواسطة وحدة السطح البيين التفاعليRCST بني املطراف ماويعمل السطح . التفاعل

قناة إرسال
)DVBأنظمة اإلرسال (

  مزّود
  خدمة
  اإلرسال

  مزّود
  اخلدمات
  التفاعلية

  لقناة التفاع

 مستقل عن الشبكة

 مكيف
 شبكة
 اإلرسال

 مكيف
 الشبكة
 التفاعلية

  مسري
  تفاعلي
  للعودة

  مسري
  تفاعلي
  أمامي

  وسائط
  حتقيق
  اإلرسال

  شبكة
  تفاعلية

  معتمد على الشبكة

  وحدة
 السطح البيين
  لإلرسال

  وحدة
 السطح البيين
  التفاعلي

  ميكن(
  أن يوجد

  )STBخارج 

 قنوات
 التفاعل

 قناة
 اإلرسال

/(RCST)مطراف قناة العودة الساتلي
 (STB)وحدة طرفية للمشترك 

  وحدة
  طرفية
 للمشترك
(STU)

  وحدة
 السطح البيين

(NIU)للشبكة 

 املستعمل
 النهائي

  مستقل عن الشبكة
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  منوذج مرجعي للشبكة التفاعلية الساتلية 3.2
، على الفدرات الوظيفية التالية اليت املوضحة RCSTتفاعلية ساتلية إمجالية، يعمل فيها عدد كبري من املطاريف حتتوي شبكة 

  :10يف الشكل 
ويولّد إشارات للتحكم والتوقيت .  وهو يضطلع بوظائف املراقبة والتحكم:(NCC)مركز التحكم يف الشبكة  -

  .إرساهلا من ِقبل حمطة مغذية واحدة أو عدة حمطاتلتشغيل الشبكة التفاعلية الساتلية اليت يتعني 
، وتضطلع بوظائف احملاسبة واخلدمات التفاعلية RCST وهي تستقبل إشارات عودة املطراف :(TG)بوابة احلركة  -

قواعد بيانات، أقنية (أو التوصيالت إىل املزودين اخلارجيني باخلدمات العمومية أو مسجلة امللكية أو اخلاصة /و
ون أو مصادر فيديوية مقابل أجر، حتميل برجميات، شراء عن بعد، صريفة عن بعد، خدمات مالية، نفاذ إىل تلفزي

  ).، إخلISDN ،PSTN، اإلنترنت(وإىل الشبكات .) إخلاألسواق املالية، ألعاب تفاعلية، 
 الفيديوي الرقمي الساتلي  اليت متثل وصلة صاعدة قياسية لإلرسال،رسل إشارة الوصلة األماميةوهي ت :حمطة تغذية -

(DVB-S)أو إشارات التحكم والتوقيت الالزمة لتشغيل الشبكة /، ويتم فيها تعدد إرسال معطيات املستعمل و
  .التفاعلية الساتلية

 10الشكل 
  منوذج مرجعي لشبكة تفاعلية ساتلية

RCST RCST RCST RCST

  
RCST =تلي   مطراف قناة العودة السا  /NCC =مركز التحكم يف الشبكة   

 وصلة عودة
RCST 

1وصلة ذهاب 
DVB

 ساتل
 عودة

 ساتل
 ذهاب

2وصلة ذهاب
DVB 

  حمطة
1تغذية 

  حمطة
 1بوابة 

  طةحم
  2تغذية 

  مكيف
  شبكة
  اإلرسال
  مزود
  خدمات
  اإلرسال

 حمطة
  2بوابة 

  مكيف
  الشبكة
  التفاعلية
  مزود
  اخلدمات
 التفاعليية

 1شبكة   2شبكة 
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ويطلق فيما يلي على . RCST وحركة املستعمل إىل املطراف NCCتنقلُ وصلة الذهاب التشوير الصادر عن مركز التحكم 
". تشوير وصلة الذهاب" والالزم لتشغيل نظام وصلة العودة اسم RCST إىل املطاريف NCCالتشوير الصادر من املركز 

وهناك عدة تشكيالت ممكنة . ركة املستعمل وتشوير وصلة الذهاب على خمتلف إشارات وصلة الذهابوميكن نقل ح
  . تتوقف على عدد مستقبالت وصلة الذهاب فيهاRCSTللمطاريف 

  الوصلة األمامية 3
 TR 101 202 وEN 300 421 للمعايري  قادرة على استقبال اإلشارات الرقمية وفقاRCSTًينبغي أن تكون املطاريف 

  .ETR 154و EN 301 192 وEN 300 468 وETS 300 802و

  مواصفة الطبقة املادية للنطاق األساسي لوصلة العودة وتعريف النفاذ املتعدد 4
 املعاجلة الرقمية لإلشارة النوعية اليت 11ويوضح الشكل . حيتوي هذا امللحق على مواصفات الطبقة املادية للنطاق األساسي

حىت مرحلة ة لبتات املعلومات املتسلسبتشكيل رشقات تدفق  ، وذلك بدءاRCSTًانب مرسل املطراف يتعني إجراؤها من ج
وحتتوي الفقرات التالية على وصف معاجلة اإلشارة اليت ينبغي أن تؤديها كل . التماثلي/عملية التحويل الرقمييف التشكيل 

  .جمموعة فرعية

 11الشكل 
  RCSTسي لوصلة العودة من مطاريف خطة معاجلة اإلشارة يف النطاق األسا

  
  

  RCSTتزامن املطاريف  1.4

  التحكم يف التوقيت 1.1.4
 قيود للحصول RCSTوُتفرض على املطاريف . إحدى السمات اهلامة للشبكة التفاعلية الساتليةهو  RCSTتزامن املطاريف 

 من التداخل بني املستعملني وأقصى حد من الصبيب، رغم  حد مع أدىنTDMA  بتقسيم الزمن املتعددعلى نظام فعال للنفاذ
 مبهام من قبيل تصحيح أخطاء حتويل الترددات الساتلية وتعويض NCCأنه ميكن التقليل من هذه القيود عندما يضطلع املركز 

د خطة التزامن إىل املعلومات التالية اليت حيتوي وهلذا السبب، تستن. RCSTدوبلر يف أسلوب مشترك لتردد حاملة املطاريف 
  :الذهابعليها تشوير وصلة 

  ؛(NCR)للشبكة مرجعية ميقاتية   -
  .DVB/MPEG2-TSتشوير يف األقسام اخلاصة   -

وتتبع املرجعية . حيمل تشوير وصلة الذهاب MPEG2 حمدد يف تدفق نقل PIDمشفوعة مبعّرف رزم  NCRُتوزع املرجعية 
، واليت تشتق ISO/IEC 13818-1 اليت يرد تعريفها يف املعيار PCR آلية توزيع مرجعية ميقاتية الربنامج NCRللشبكة امليقاتية 

، NCC ة ملركز التحكم املرجعيامليقاتية هنا من NCR املرجعية  امليقاتية، يف حني تشتقMPEGعادة من مفكك شفرة فيديو 
  .ppm 5اليت حتتفظ بدقتها يف حدود 

 التزامن

معطيات املعلومات

معطيات التحكم يف 
MACالنفاذ إىل الوسيط 

 تشكيل نسق
  الرشقات

  تشتت
  الطاقة

 تشفري
 القناة

  تشكيل
I/Qالرشقات 

إشارة مشكّلة
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  امن احلاملةتز 2.1.4
 اليت توفر مرجعية NCR الذهاب على معلومات امليقاتية املرجعية  تشوير وصلةحيمل الذي MPEG-2 TSنقل ال تدفقحيتوي 
  بناء امليقاتية املرجعية انطالقاRCSTًويعيد املطراف . RCST إىل املطراف NCC املركز امليقاتية املرجعية يف من MHz 27قدرها 

مث . (MPEG-2 TS)نقل ال تدفقات بالنسبة إىل MPEGيف مفككي شفرة تنفّذ  على حنو ما NCR  من يتلقاهامن معلومات
حوال رافع مب املزّود مقارنة لتحديد التخالف بني امليقاتية املرجعية احمللية اليت تتحكم يف املذبذب احمللي RCST املطراف جيري

 ويوفّر.  هلذا التخالفحينئذ تعوض التردد احلامل وفقاً. NCRقاة من  متلمن معلوماتاملستعادة وامليقاتية املرجعية للتردد 
  . على الشبكة عند نفس التردد تقريباRCSTًطريقة لضبط تردد اإلرسال لكل املطاريف هذا تزامن احلاملة احمللية 

 ).جذر متوسط التربيع (10–8 من أفضلينبغي أن تكون دقة التردد احلامل املعياري 

  رشقاتتزامن ال 3.1.4
 التردد املركزي وتوقيت البداية ومدة رشقات اإلرسال اخلاصة هبا من خالل فحص تشوير وصلة RCSTتسترجع املطاريف 

  .الذهاب
  .هو مبني يف هذه املواصفةكما  على وصلة العودة RCSTزاع بني املطاريف ـ النوُيحسم

 يف شكل تردد مركزي BTPوُيعرب عن اخلطة . الذهابوصلة ستقبل يف تشوير  اليت ُت(BTP)توقيت ال خلطة ترسل الرشقات وفقاً
التخالف من حيث التوقيت لتوزيعات  التردد و وما يرتبط هبا مناملمتازةألرتال ل) NCR  العدادقيمةبيعرب عنه (وتوقيت بداية مطلق 

 احمللي التابع للمطراف NCRة للعداد  عند قيمة معين دائماًاملمتازويبدأ الرتل . وصف خلصائص الفواصل الزمنية إىل جانب الرشقات
RCST  ًاملطراف يستحدثوبغرض التزامن مع الشبكة، . املمتازلكل توزيعات الرشقات داخل الرتل واليت ُتتخذ مرجعا RCST 

مع تحدثة املس القيمة RCSTويقارن املطراف .  إضافة إىل امليقاتية املرجعيةNCC  ملركز التحكمالقيمة املطلقة للميقاتية املرجعية
  .ويكون املرجع الزمين لعد الفواصل الزمنية هو اللحظة اليت تتعادل فيها القيمتان. BTP الواردة يف اخلطة NCRالقيمة 

 NCR عدوينبغي أن يكون مقدار االستبانة فاصل .  ما من مدة رمز50% مقداروينبغي أن تكون دقة تزامن الرشقات ضمن 
البداية الفعلية لتوقيت عن داية املخطط هلا لتوقيت الرشقة و أسوأ حالة احنراف للبوتكون دقة تزامن الرشقات هي. واحد

هي اللحظة اليت تتساوى فيها القيمة املثالية املستحدثة للميقاتية والبداية املخطط هلا لتوقيت الرشقة . الرشقة عند خرج املرسل
NCRيف اخلطة  احملددة لتلك الرشقة  مع القيمةTBTP املرجعية امليقاتية ُتعّرف و. للمطرافNCR بوصفها املثالية املستحدثة 

 مهلة عن أن يقوم بالتعويض RCSTوينبغي للمطراف .  مثايل دون مهلة انتشارDVBعند خرج مستقبل تلك اليت تالحظ 
  .استدعى األمر توفري الدقة احملددةانتشار املستقبل إذا 

  تزامن ميقاتية الرمز 4.1.4
امليقاتية املرجعية للمركز أي احنراف يف الزمن عن  وذلك لتفادي NCRامليقاتية  يف املرسل مع الرمز ميقاتية إحكامجيب 
NCC . وال حيتاج املطرافRCST ميقاتية الرمزعلى  إىل تعويض أثر دوبلر.  

 واصل الزمنية جدول تشكيل الف من القيمة االمسية ملعدل الرموز يفppm 20 يف حدودوينبغي أن تكون دقة ميقاتية الرمز 
TCT . يكون ملعدل ميقاتية الرمز قدر من االستقرار قصري األجل حبيث ال يتجاوز خطأ التوقيت ألي رمز يف وينبغي أن
  .من فترة الرمز 1/20ما مقدار  رشقة

  أنساق الرشقات 2.4
 ورشقة قناة (SYNC)رشقة التزامن و، (ACQ)رشقة احليازة و، (TRF) احلركةرشقة : هناك أربعة أمناط من الرشقات

  .نساق الرشقاتألوفيما يلي وصف . (CSC)التشوير املشتركة 
  أنساق رشقات احلركة 1.2.4

وفيما يلي وصف لنمطني من .  إىل البوابةRCST املعطيات املفيدة من املطراف حلمل (TRF)ُتستعمل رشقات احلركة 
 رشقة ويعقب. MPEG-2 TS  تدفقات النقل أو رزم(ATM)  أسلوب النقل غري املتزامن حتمل خاليا إمارشقات احلركة اليت

TRF خلفض القدرة املرسلة وتعويض التخالف الزمينفترة احتراس عادة .  
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 ATM بأسلوب النقل غري املتزامن TRF احلركة رشقة 1.1.2.4
 بايتة، ومن 53، يبلغ طول كل منها سلسالية ATM خلية Natm من ATM بأسلوب تتكون احلمولة النافعة لرشقة احلركة

انظر . ATM ولكنها ال تدعم بالضرورة أصناف اخلدمة ATM بنية اخللية ATMوتتبع خاليا .  اختياريةNp,atmسابقة بايتة 
  .ATM TRF الذي يصف الرشقة 12الشكل 

 12الشكل 
  ATM بأسلوب TRFتركيبة رشقة احلركة 

  
  

   بأسلوب رزم تدفقات النقلاختياريةحركة  MPEG-2 TS رشقة 2.1.2.4

 MPEG-2 TS من الرزم Nmpeg احلاويات األساسية، حتتوي الرشقة الواحدة على MPEG-2 TS فيها الرزم تكونيف احلالة اليت 
لذي يصف  ا13انظر الشكل . تشفري القناةلوتتكون الرشقة من عدة فدرات .  بايتة188، ويبلغ طول كل منها السلسالية
  .MPEG-2 TS TRFالرشقة 

 13الشكل 
 MPEG-2 TS اختيارية حاملة للرزم TRFتركيبة رشقة حركة 

  
  

 انطالقاً من جمال الفاصل الزمين يف اجلدول TRF يف فاصل زمين MPEG2 أن يستنتج عدد الرزم RCSTميكن للمطراف 
TCTويكون إرسال الرشقات .  الزمنية للمجاالت األخرى، بعد طرح املدةMPEG-2 TS TRFًوُيبلغ املطراف .  اختياريا

RCST املركز NCC بأنه يدعم هذه اآللية يف رشقة قناة التشوير املشتركة CSC.  

Natmخلية

Np,atmبايتة 
  ATMخلية
   بايتة53ذات

  ATMخلية 
   بايتة53ذات 

  ATMخلية 
   بايتة53ذات 

  ATMخلية 
  عشوائية

  ATMخلية
  عشوائية

  ATMخلية
   بايتة53ذات

 سابقة
 اختيارية

 سابقة
 عشوائية

 رشقة مشفرة  فاحتة

Nmpegرزمة

MPEG-2 TSبايتة188 ذات   

  تشفري القناة  فاحتة

MPEG-2 TSبايتة188 ذات   

MPEG-2 TSعشوائية   

MPEG-2 TSبايتة188 ذات  

MPEG-2 TSبايتة188 ذات  

MPEG-2 TSعشوائية  

 تشفري القناة
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  أنساق رشقات التزامن واحليازة 2.2.4
 بدقة أثناء الدخول إىل النظام RCSTت املطاريف حيتاج األمر إىل رشقات التزامن واحليازة حىت يتسىن ضبط إرسال رشقا

  ).ACQ وSYNC(وهلذا الغرض، يرد يف الفقرات التالية تعريف منطني منفصلني من الرشقات . وبعده
 (SYNC)أنساق رشقات التزامن  1.2.2.4

وتتكون الرشقات .  بغرض اإلبقاء على التزامن وإرسال معلومات التحكم إىل النظامSYNC الرشقة RCSTيستعمل املطراف 
SYNC من فاحتة للكشف عن الرشقات ومن جمال اختياري للتحكم يف النفاذ إىل الساتل (SAC) قدره Np,sync بايتة 

 عادة بفترة احتراس متبوعة SYNC ترد الرشقة TRFوعلى غرار رشقة . لتحكم يف األخطاءمناسب لباإلضافة إىل تشفري 
ويتوقف مدى استعمال الرشقة . SYNC الرشقة 14ويصف الشكل . خالف الزمينهبدف خفض القدرة املرسلة وتعويض الت

SYNC على قدرات املركز NCC.  
  .التنازع يف أسلوب SYNCميكن استعمال الرشقات  - 1 الحظةامل
  

 14الشكل 
  SYNCتركيبة رشقة 

  
  

  التشكيل  3.4
  . مع قولبة يف النطاق األساسيQPSK باستعمال التشكيل لةينبغي أن تكون اإلشارة مشكّ

 (MAC)رسائل التحكم يف النفاذ إىل الوسيط  4.4

 مجيع الطرائق املذكورة أدناه بالنسبة إىل طلبات التماس السعة ورسائل املراقبة والتحكم RCSTميكن أن يستعمل مطراف 
(M&C) .ويف حالة تشغيل معّينة، ُيشكَّل املطراف . علية ساتليةوميكن استعمال طريقة واحدة أو أكثر يف شبكة تفاRCST 

  .(TIM)وقت الدخول بواسطة واصف البدء الذي ُينقل يف رسالة معلومات من املطراف 
 الذي (SAC) على جمال التحكم يف النفاذ إىل الساتل ATM TRF املتصلة بالرشقات اخليارية والسابقة SYNCحتتوي الرشقة 

معلومات إضافية التماس سعة أثناء اجللسة، أو على  بغرض RCST التشوير املضافة بواسطة املطراف تايتكون من معلوم
 من جماالت فرعية (SAC)التحكم يف النفاذ إىل الساتل  ويتكون جمال. (MAC)أخرى بشأن التحكم يف النفاذ إىل الوسيط 

  .15اختيارية حتدد يف الشكل 

 رشقة مستمرة  فاحتة

SAC Np, syncبايتة  

 عشوائيSACحتكم
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 15الشكل 
  (SAC)النفاذ إىل الساتل تركيبة جمال التحكم يف 

  

1
16

0
1

8 7 6 5 4 3 2 112345678

12345678 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

  
  
  جمموعة الربوتوكوالت 5

 االختيارية املنسوبة مقابل MPEG-2 TS أو رزم ATMتستند جمموعة الربوتوكوالت يف وصلة العودة إىل خاليا أسلوب 
 تكون جمموعات الربوتوكوالت IPل رسائل البيانات وبالنسبة إىل نق. (TDMA)رشقات النفاذ املتعدد بتقسيم الزمن 
  :املستعملة يف الوصلة األمامية كما يلي

  ؛IP/AAL5/ATMاجملموعة : ATMوصلة العودة القائمة على أسلوب   -
  .MPEG-2الكبسلة متعددة الربوتوكوالت على تدفقات النقل :  االختيارية MPEGوصلة العودة   -

وبالنسبة إىل ). TR 101 154انظر املعيار  (DVB/MPEG-2 TS وصلة الذهاب إىل املعيار تستند جمموعة الربوتوكوالت يف
  : تكون جمموعات الربوتوكوالت املستعملة يف وصلة الذهاب كما يليIPإرسال رسائل البيانات 

  ؛MPEG-2كبسلة متعددة الربوتوكوالت على تدفقات النقل   -
 أسلوب تسلسل املعطيات حبيث ميكن إقامة اتصاالت مباشرة  يفIP/AAL5/ATM/MPEG-TSخيارياً اجملموعة   -

  .بني املطاريف يف األنظمة الساتلية معيدة التوليد
  . أمثلة جملموعات بروتوكوالت تتناول احلركة والتشوير على التوايل17 و16يبّين الشكالن 

 MSB  اجملال الفرعي هلوية الطريق  MSB  رعي للطلباجملال الف MSB (M&C)اجملال الفرعي للمراقبة والتحكم 

.احملدد عند الدخول إىل النظام" الكبسلة" بايتة تبعاً ألسلوب188 أو = 53مقدار احلمولة النافعة

سة
ملقاي
ل ا
عام

 CRالقيمة

هوية القناة
 منط(M&C)رسالة املراقبة والتحكم 

 طلب السعة
  هوية الطريق
  هوية الطريق

 بالتغيب= x 0 0قناةهوية ال
 MSB  اجملال الفرعي هلوية اجملموعة  Logon_ID MSBاجملال الفرعي هلوية الدخول 

  هوية اجملموعة  هوية الدخول  
 هوية الدخول  

  تعريف طلب السعة
منط طلب   فئة السعة  داللة القيمة املطلوبة من السعة

  السعة
وحدات احلجم املطلوب من 

  VBDC 000   عاملxمقدار احلمولة النافعة 
 مقدراً املطلوبمعدل البتات 

 RBDC  001   عاملkbit/s 2 xبوحدات 
وحدات احلجم املطلوب من 

 AVBDC  010   عاملxمقدار احلمولة النافعة 
 111-011 حمجوز  

 (M&C)تعريف رسالة املراقبة والتحكم 
  الرسالة  التعريف
 x 0000 0  ال رسالة
 x 0001 0  حتقق التزامن

 x 0002 0  ء اجللسةإهنا
 -x 0003 0  حمجوز

0 x 7FFF 
 -x 8000 0  استجابة الصدى

0 x FFFF 

هوية القناة
  أية قناة

  تعّرفها الشبكة
0 x 0 

0 x 1 – 0 x F  

  عامل املقايسة  
 عامل
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 16الشكل 
 A من منط RCSTركة مستعمل مع مطراف حلمثال جمموعة بروتوكوالت 

 )خيارية يف وصلة الذهاب IP/AAL5/ATM/MPEG2/DVBS موعةجم(

  
  
  

 17الشكل 
 جمموعة بروتوكوالت للتشوير

MPEG

DVB-S DVB-S

MPEG

DULM

  
  

 سطح راديوي

 تطبيقات

  وصلة العودة

  وصلة الذهاب

  عودةMACرسائل
  سابقة  فتحة صغرية  
  )عودة(ي مادي سطح بيين راديو

  حتكم
  تشوير يف وصلة الذهاب

  التحكم  التحكم   عطب تشكيل حماسبة أداء  أمن  
  يف احلّمالة  يف التوصيل  

  
  أقسام خاصة

  تشوير يف وصلة العودة

 إدارة

 أقسام خاصة
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  فئات طلب التماس السعة  6
  :ينبغي أن تدعم عملية توزيع الفواصل الزمنية مخس فئات من السعة

   (CRA)ختصيص معدل مستمر  -
  (RBDC)سعة دينامية على أساس املعدل   -
  (VBDC)سعة دينامية على أساس احلجم   -
  (AVBDC)سعة دينامية على أساس احلجم املطلق   -
 (FCA)ختصيص السعة احلرة   -

 (CRA)ختصيص معدل مستمر  1.6
وينبغي التفاوض بشأن هذه السعة . از حيتاجهاختصيص معدل مستمر هو سعة معدل ينبغي إتاحتها بالكامل لكل رتل ممت

  .NCC واملركز RCSTمباشرة بني املطراف 

  (RBDC)املعدل على أساس سعة دينامية  2.6
 استجابة للطلبات الصرحية RBDCوينبغي توفري السعة . RCST هي سعة املعدل اليت يطلبها دينامياً املطراف RBDCالسعة 

وجيب ). أي تقابل املعدل الكامل اجلاري طلبه(، علماً بأن هذه الطلبات مطلقة NCCملركز  إىل اRCSTاليت يرسلها املطراف 
 ، وأن خيضع حلد RCST السابقة اليت يرسلها نفس املطراف RBDCأن يلغي أي طلب من هذه الطلبات مجيع طلبات السعة 

  .NCC واملركز RCSTمعدل أقصى مت التفاوض بشأنه مباشرة بني املطراف 
 يستلمه RBDCي أي خلل يف املطراف قد يتسبب يف اخنفاض السعة املوزعة ينبغي أن تنتهي صالحية آخر طلب ولتفاد

 من مطراف معني بصفة آلية بعد مدة انتظار تساوي قيمتها بالتغيب رتلني ممتازين، ويؤدي انتهاء صالحية NCCاملركز 
ألن ( رتالًً ممتازاً 15ة االنتظار بني رتل ممتاز واحد ووميكن تشكيل مد.  عند معدل الصفرRBDCالطلب إىل وضع السعة 

  .8بواسطة اآللية االختيارية املذكورة يف الفقرة ) قيمة الصفر تبطل مفعول آلية التريث
 RBDC سعة دنيا ثابتة لكل رتل ممتاز وتعطي السعة CRA، حيث يوفر RBDC والسعة CRAوميكن اجلمع بني التخصيص 

  .اإلضافة إىل احلد األدىنمكونة تغيري دينامي ب

  (VBDC)سعة دينامية على أساس احلجم  3.6
لطلبات الصرحية استجابة ل VBDCوينبغي توفري السعة . RCST هي سعة احلجم اليت يطلبها دينامياً املطراف VBDCالسعة 

لب إىل مجيع الطلبات أي ينبغي إضافة كل ط(هذه الطلبات تراكمية تكون ، وNCC إىل املركز RCSTاملطراف الواردة من 
 من مقدار سعة هذه الفئة RCSTوجيب ختفيض اجملموع املتراكم لكل مطراف ).  ذاتهRCSTاملطراف الواردة من السابقة 

  .يف كل رتل ممتازاملخصصة 

  (AVBDC)سعة دينامية على أساس احلجم املطلق  4.6
لطلبات الصرحية استجابة ل VBDCوينبغي توفري السعة . RCST املطراف سعة احلجم اليت يطلبها دينامياًهي  AVBDC السعة

أي أن هذا الطلب حيل حمل الطلبات السابقة ( هذه الطلبات مطلقة وتكون، NCC إىل املركز RCSTاملطراف الواردة من 
 RCST املطراف خيشى عندما VBDC عن السعة  عوضاAVBDCًوُتستعمل السعة ).  ذاتهRCSTاملطراف الواردة من 

  ).للتنازع الصغرية الفواصليف حالة  (VBDC طلب السعة ضياعاحتمال 

 (FCA)ختصيص السعة احلرة  5.6
 ُتستعمل لن سعة من أصل RCST احلجم اليت ينبغي ختصيصها إىل املطراف هو السعة على أساس FCA  السعة احلرةختصيص

. NCC واملركز RCSTتشوير بني املطراف أي يستدعي  وأالَّ وينبغي لتخصيص السعة هذا أن يكون أتوماتياً. خالف ذلك
  .RCSTأي مطراف على  FCA أن حيظر NCCوينبغي أن يكون بوسع املركز 
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ويفترض أن ُتؤخذ السعة املخصصة .  التيسر مقدار لشدة تغري أية فئة من احلركة نظراًألي FCA ُيرصد التخصيصوينبغي أال 
  .حتتمل بعض االضطرابللتقليل من التأخر يف أي حركة  ميكن استعماهلا فائضة الفئة على أهنا سعة  هذهيف

  تعدداملنفاذ ال 7
وينبغي . (MF-TDMA)متعدد الترددات  ثابتاً أو دينامياً للنفاذ املتعدد بتقسيم الزمن تكون مقدرة النفاذ املتعدد إما فاصالً

  .CSC ة التشوير املشتركة قنا املوجود يف رشقةMF-TDMAال اجملبني مقدرهتا باستعمال ت أن RCST للمطاريف
  (MF-TDMA)متعدد الترددات بتقسيم الزمن تعدد املنفاذ ال  1.7
جملموعة من   النفاذ هذاويسمح. (MF-TDMA)متعدد الترددات  هي نفاذ متعدد بتقسيم الزمن  خطة النفاذ إىل الساتلإن

ويوزع املركز .  زمنيةفواصلنقسم كل منها إىل  باالتصال مع بوابة باستعمال جمموعة من الترددات احلاملة تRCSTاملطاريف 
NCC على كل مطراف RCST سلسلة من الرشقات، ُتـعرَّف كل منها بواسطة تردد واحد وعرض نطاق واحد فعال 

  . استغراقوتوقيت بداية ومدة

  والتشفرياألمن واهلوية  8
،  وإليهدقة، وحركة التشوير من املستعمل وجه ال علىمحاية هوية املستعمل مبا يف ذلك موقع املستعملهي األمن الغاية من 

وميكن . استعمال للشبكة دون ترخيص أو اشتراك مالئمني من أي واملستعمل وإليه واملشّغل وحركة املعطيات من املستعمل
  :تطبيق ثالثة مستويات من األمن على خمتلف الطبقات

  ؛) اخلدمةميكن أن ُيطلب من مزود (الذهابوصلة يف  DVBختليط مشترك   -
   ووصلة العودة؛الذهاب وصلة يفختليط املستعمل الفردي للشبكة التفاعلية الساتلية   -
  ).ميكن أن يستعملها مزود اخلدمة ومزود احملتوى( أو الطبقة العليا IPآليات األمن   -

، إال أنه قد يكون من فوق طبقة وصلة املعطياتاخلاص به مزود اخلدمة ميكن أن يستعمل نظامه األمين /رغم أن املستعمل
 القسم الساتلي دون يف بصفة أساسية املستحسن توفري نظام أمين عند مستوى طبقة وصلة املعطيات حبيث يكون النظام مأموناً

، ميكن DVB/MPEG-TSشبكة التفاعلية الساتلية تستند إىل املعيار الذهاب يف الومبا أن وصلة . اللجوء إىل إجراءات أخرى
). التحكم لغري املشتركنيجممل تدفق محاية إضافية إىل فهو جمرد  (ضرورياًليس  ولكن ذلك DVBليط مشترك تطبيق آلية خت

  .ا املفهوم على توضيح هلذ18وحيتوي الشكل 
 18الشكل 

 )مثال(طبقات األمن لشبكة تفاعلية ساتلية 

DVB-S

MPEG-TS

AAL5

ATM

MPEG-TS
ATM

AAL5DSM-
CC

IP

DSM-CC

  

  ختليط مشترك
DVB-S  

  ) خاليةMPEGرأسية (
  بطاقة ذكية
  ملزود اخلدمة

 طبقات عليا
  أمن خاص
  بالتطبيقات

 IPsecآلية أمن 
 أخرىIPأو آليات أمن 

  ختليط مستعمل فرد
   أوATMرأسية (

DSM_CCخالية (  
  بطاقة ذكية أو

  +هوية املستعمل (
  )كلمة السر

 طبقة مادية 
  سطح بيين راديوي  

  وصلة ذهاب  وصلة عودة  
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  جمال التطبيق  1
 يف )ETSI( األورويب ملعايري االتصاالت حيتوي هذا امللحق على مقدمة تفصيلية بشأن السطح البيين الراديوي نشرها املعهد

  ).3~1-189 102 وETSI TS 102 188-1~7انظر املعيارين  (SES/BSM RSM-Aشكل مواصفات 

 RSM-Aوصف عام للسطح البيين الراديوي يف شبكة متشابكة ذات ساتل معني للتوليد  2

  RSM-Aوصف النظام  1.2
انظر  (SES/BSM RSM-Aمواصفات السطح الراديوي يف شكل مفهوم  )ETSI( األورويب ملعايري االتصاالت صدر املعهدأ
وحيدد . لسطح الراديويملفهوم اوحتتوي الفقرات الالحقة على ملخص ). 3~1-189 102 وETSI TS 102 188-1~7ين اريعامل

   نقطة النفاذ إىل اخلدمة املستقلة عن الساتلدونوصلة املعطيات طبقة  املادية وةلسطح البيين الطبق هذا امعيار
(SI-SAP)يف املواصفات  املعرَّفة ETSI SES/BSM)  انظر املعيارETSI TS 102 292.(  

 للتوليد يدعم شبكة متشابكة بالكامل ميكن أن ُترسل فيها املعطيات بني أي زوجني  معيداً ساتالRSM-Aًويستعمل النظام 
  .من املطاريف الساتلية يف قفزة واحدة

 يف الوصلة الصاعدة إىل FDMA-TDMAيوي باستعمال إرساالت وتستخدم كل املطاريف الساتلية نفس السطح البيين الراد
رشقات خمتلفة من اإلرسال معدالت ويقابل خمتلف أحجام منصات .  الوصلة اهلابطة من الساتليف TDMالساتل وإرساالت 
  .عدة ميغابتات يف الثانيةوكيلوبتات يف الثانية بضعة بني   تتراوحمعطيات املستعمل

وتستعمل الوصلة .  الساتلاليت يغطيهانطقة يف امل  نقطية توفر تغطية اخلاليا املوزعة جغرافياًدة حزماًوتستعمل الوصلة الصاع
عالوة على هذه احلزم النقطية هناك حزم نقطية مقولبة منفصلة  من نقطة إىل نقطة، ولكن  نقطية للخدمات حزماًاهلابطة أيضاً

  . الساتلاليت يغطيهانطقة من املتشكيل  إلعادة ال قابالًجزءاًالوصلة اهلابطة تغطي يف 
 الواردة إىل مجيع الرزم وتؤخذ.  تبعاً للحاجةوخيصص الساتل عرض نطاق وصلة صاعدة يف كل حزمة إىل خمتلف املطاريف

ية  يف رأسMACوحتّول عرب حزم الوصلة اهلابطة حنو مقصدها تبعاً لعنوان التحكم يف النفاذ إىل الوسيط الساتل من مجيع احلزم 
عدل مب TDM  بأسلوبوجتمع الرزم املوجهة إىل نفس احلزمة وترسل يف اجتاه الوصلة اهلابطة عرب رشقات احلاملة. الرزمة

 وبصفة مرنة جمموع عرض النطاق املتاح حسب وتتقاسم مطاريف املستعمل النهائي ومطاريف البوابة دينامياً. مرتفع جداً
  . لدعم تدفق احلركة يف كل اجتاهاحلاجة

 RSM-Aمعمارية الربوتوكول  2.2
 الساتل والوظائف املستقلة املعتمدة علىبني الوظائف ) ETSI TS 102 292انظر املعيار  (ETSI/BSMتفصل معمارية الشبكة 

  :ويهدف هذا الفصل إىل ما يلي. عن الساتل
) بتبديل الرزميعمل  Kaلنطاق  يف ا مثالً ساتل مستقر بالنسبة إىل األرضأي(الفصل بني اجلوانب اخلاصة بالساتل   -

التطورات سيما  على السوق يف املستقبل، والملراعاة أي تطورات تطرأ والطبقة العليا املستقلة عن الساتل، وذلك 
  ؛IPبروتوكول الطبقة يف 

 وبوابات (PEP) حتسني األداء وسائط(حلول قطاعات السوق يف الطبقات العليا خمتلف توفري املرونة إلضافة   -
  ). مثالًتطبيقال

). ETSI TS 102 292انظر املعيار  ((SI-SAP)ويعرف هذا السطح البيين باسم نقطة النفاذ إىل اخلدمة املستقلة عن الساتل 
  . بني طبقة وصلة املعطيات وطبقة الشبكةOSI  التوصيل البيين لألنظمة املفتوحة يف منوذج طبقاتSI-SAP نقطة النفاذ وتكون
 .(ST-to-ST)إىل مطراف ساتلي األساسي من مطراف ساتلي تشكيل الوضيح معمارية الربوتوكول اخلاص بت 19يف الشكل ويرد 

 طبقة التحكم الساتلي تتكون من RSM-A السطح البيين للطبقات الرئيسية ST يف كل مطراف SI-SAPوتوفر نقطة النفاذ 
  .(PHY) والطبقة املادية (SMAC)يف النفاذ إىل الوسيط الساتلي  وطبقة التحكم (SLC)يف الوصلة 

 وتبديل رزم (BoD)، على سبيل املثال عرض النطاق حسب الطلب MACويتيح الساتل معيد التوليد وظائف طبقة التحكم 
  .MAC ونسخ التحكم  MACالتحكم
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 19الشكل 
  RSM-A لربوتوكول معطيات املستعملمبسطة وعامة معمارية مرجعية 

IP IP Plus IPIP Plus

PHYSPHYS

SI-SAPSI-SAP

  
انظر املعيار  (BSM RSM-A مبزيد من التفصيل يف مواصفات الطبقة املادية (PHY)يرد وصف الطبقة املادية 

ETSI TS 102 188-1~7 ( من هذا امللحق3وهنالك ملخص هلا يف الفقرة .  
الطبقة الفرعية للتحكم :  فرعيتني وهي تتكون من طبقتنيRSM-Aتوفر طبقة وصلة املعطيات خدمة النقل الفعلي على الشبكة 

ويرد وصف هذه الطبقات . (SMAC) والطبقة الفرعية للتحكم الساتلي يف النفاذ إىل الوسيط (SLC)الساتلي يف الوصلة 
) ETSI TS 102 189-1~3انظر املعيار  (BSM RSM-A SLC/SMACالفرعية مبزيد من التفصيل يف مواصفات الطبقة 

 . من هذا امللحق4قرة وهنالك ملخص هلا يف الف
ويرد تلخيص للسطح البيين القائم بني املطراف .  لضمان محاية السعة(SAM) أيضاً وحدة نفاذ األمن RSM-Aحيدد املعيار 

  . من هذا امللحق5 يف الفقرة SAM والوحدة STالساتلي 
  الطبقة املادية 3

 20الشكل 
  نظرة شاملة إىل الطبقة املادية

  

  مطراف ساتلي  مطراف ساتلي  
  بروتوكوالت التطبيقات  بروتوكوالت التطبيقات 

  كوالت النقلبروتو بروتوكوالت النقل  
  تسيري  تسيري  

 الساتل

Pالسطح البيين  SIتكييف   SIتكييف  

  إثرنت
  أو

USB 

  إثرنت
  أو

USB 

 SDتكييف   SDتكييف  

التحكم يف النفاذ إىل الوسيط
 إىل/من
املضيفاملخدم 

  
Tالسطح البيين 

  إىل/من
املضيفاملخدم 

  
Tالسطح البيين 

 Uالسطح البيين   Uالسطح البيين 
طبقات رئيسية

 ساتل

  وصلة صاعدة ساتلية
  

FDMA-TDMAحامالت 

  ساتليةهابطةوصلة
  متعددةTDMحامالت 

للخدمات من نقطة إىل نقطة
+  

  واسعةTDMحامالت 
 اجملال خلدمات اإلرسال

  رزم املعطيات

  (ST)مطراف ساتلي   (ST)مطراف ساتلي  



ITU-R S.1709  33التوصية 

  :20توضيحها يف الشكل وصلة اهلابطة أنساق إرسال خمتلفة كما يبدو تستعمل الوصلة الصاعدة وال
 .(FDMA-TDMA)من جمموعة حامالت النفاذ املتعدد بتقسيم التردد أو الزمن وهي تتكون  :الوصلة الصاعدة الساتلية  -

 FDMA-TDMAوهناك العديد من أساليب احلامالت . الت املنفصلة عدد من احلاممعوتعمل كل خلية للوصلة الصاعدة 
  .Mbit/s 16 وkbit/s 128عطيات املستعمل تتراوح بني ملالبديلة اليت تدعم معدالت رشقات 

. (TDM)بتقسيم الزمن تتكون من جمموعة من احلامالت املتزامنة لتردد اإلرسال وهي  :الوصلة اهلابطة الساتلية  -
 يف TDM منطقة جغرافية معينة وميكن إعادة توجيه احلامالت يف على حركة املستعمل TDM وحتتوي كل حاملة

وميكن توزيع سعة الوصلة اهلابطة بني . كل فاصل زمين للوصلة اهلابطة إىل خدمة خمتلف خاليا الوصلة اهلابطة
  .أو التوقيت/ وعلى أساس احلاجةاخلدمات من نقطة إىل نقطة وخدمات اإلرسال 

  . وظائف الطبقة املادية21لشكل يوضح ا
  
 

 21الشكل 
  وظائف إىل الطبقة املادية

  
  

، RSM-Aوترد املواصفات املفصلة هلذه الوظائف يف إطار املواصفات . يرد فيما يلي وصف موجز لوظائف الطبقة املادية
  .مثلما يشار إىل ذلك الحقاً

  ختليط  ختليط  

  جتميع الرزم جتميع الرزم 
  يف فدرات شفرية رات شفريةيف فد 

 :3اجلزء   تشفري خارجي تشفري خارجي 
 تشفري القناة  )ريد سولومون( )ريد سولومون( 

  ال تشذير  تشذير الفدرات  

  تشفري داخلي تشفري داخلي 
  )هامنج(  )تالفيفي(  

 :2اجلزء   بناء رشقات بناء رشقات 
 الرتل بنية  الوصلة الصاعدة الوصلة اهلابطة 

 :4اجلزء   تشكيل الوصلة الصاعدة لوصلة اهلابطةاتشكيل 
 (OPSK) (OQPSK)  التشكيل 

:5جلزء ا
إرسال واستقبال راديوي  STمرسل   STمستقبل   

 :7اجلزء   التوقيت والتحكم 
 التزامن  يف التردد 

  الوصلة الصاعدة الوصلة اهلابطة 

QPSK :إبراق بزحزحة الطور رباعي احلالة  
OQPSK : الطور رباعي احلالة متخالفإبراق بزحزحة  

زء 
اجل

6:  
وية
رادي
ة ال
صل
الو
م ب
حك
الت
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  ة الصاعدةالوصل 1.3
  . على نظرة شاملة لبىن معطيات الوصلة الصاعدة22حيتوي الشكل 

  
 22الشكل 

  بىن املعطيات يف الوصلة الصاعدة

  
  
  

 زائد RSM-Aمتني  الوصلة الصاعدة اليت حتتوي على رزيف MAC يف شكل فدرة SMACجيري تبادل املعطيات مع الطبقة 
وتتبع هذه املرحلة مرحلتان من تشفري .  املادية أعلى الطبقةيفوختلط هذه الفدرة بصفة انتقائية وجتمع . جمال التحكم يف النفاذ

FEC) ومن مث جتمع فدرات الشفرات املتعددة يف رشقة ). تشفري خارجي يتبعه تشفري داخليTDMA واحدة، حيث يتوقف 
  . الوصلة الصاعدةيف أسلوب احلاملة على الرشقة عدد فدرات الشفرة يف

غري املشفرة الكاملة  MAC أربع بايتات إىل الفدرة مؤلفة منلتحكم يف النفاذ لجتمع رزمتان يف فدرة واحدة وتضاف رأسية 
  .23مثلما يوضح ذلك الشكل يف الوصلة الصاعدة 

  يف الوصلة الصاعدةMACفدرة

 فدرة شفرات داخلية

  FECتشفري 
  خارجي

  فدرة شفرات خارجية
  تشفري
  القناة

)3اجلزء (

زمة
 الر
سية
رأ

 

بتات تعادلية
RS

 بتات املعلومات

  FECتشفري 
  داخلي

  بنية
  الرتل

)2اجلزء (

  ناءب
  الرشقات

 فدرات شفرات متعددة
  فدرة32 إىل1من

  كلمة
(UW)وحيدة 

بداية فاصل
 االحتراس

  ارتفاع
TDMAرشقة  القدرة

اخنفاض
 القدرة

هناية فاصل
االحتراس

  تراصف
 الفواصل الزمنية

ات
لوم
مع

زمة  
 الر
سية
رأ

ات 
لوم
مع

نفاذ  
يف ال

كم 
التح

 

   بايتة220

  ختليط
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 23الشكل 
   للوصلة الصاعدةMACجتميع فدرات 

  
انظر املعيار ( من مواصفات الطبقة املادية 3 للوصلة الصاعدة يف اجلزء MACيرد تعريف وظائف ختليط وجتميع الفدرات 

ETSI TS 102 188-1~7.(  
  التشفري 1.1.3

  : غري املشفرة للوصلة الصاعدة يف مرحلتنيMACُتشفر الفدرة 
 ؛RS (244,220)استعمال الشفرة  ريد سولومون خارجي بريتشف  -
  .(12,8) هامنج داخلي باستعمال شفرة الفدرات ريتشف  -

  . بايتة366وهكذا حنصل على فدرة شفرات مشفرة مؤلفة من 
  انظر املعيار( من مواصفات الطبقة املادية 3ويرد تعريف وظائف التشفري يف الوصلة الصاعدة يف اجلزء 

ETSI TS 102 188-1~7.(  
  ة الرتلبني 2.1.3

  .Mbit/s 16 وMbit/s 2 وkbit/s 512 وkbit/s 128:  وهيFDMAهناك أربعة أساليب خمتلفة من احلامالت 
  .24 يف الشكل  كما يبدو الوصلة الصاعدةبديلتني يف TDMAتعمل كل حاملة للوصلة الصاعدة مع واحدة من بنييت رتل 

 24الشكل 
  بنية الرتل للوصلة الصاعدة

30 31291 20 4 53 6

0 1 7

  

  بايتة220

 وصلة الصاعدة للMACفدرة

   بايتات8   بايتة100

   بايتات4 بايتات108 بايتات108
RSM-A يف1الرزمة  RSM-A يف0الرزمة التحكم يف النفاذ

رأسية الرزمة  )محولة نافعة(معلومات

  فاصل معياري يف كل رتل32
 )Mbit/s 16 فدرة من الشفرات يف كل فاصل من 32(
 )Mbit/s 2 فدرات من الشفرات يف كل فاصل من 4(
  )kbit/s 512 فدرة من الشفرات يف كل فاصل من 1(

  
  
  

  فواصل طويلة يف كل رتل
  )kbit/s 128 فدرة من الشفرات يف كل فاصل من 1(

 زمن
ميت

ms 96 

 زمن
ميت
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ويتوقف عدد . تنقسم كل حاملة إىل زمن ميت يتبعه عدد ثابت من الفواصل الزمنية إلرسال فدرات الشفرات مثلما هو مبني
  : كما يليTDMAالفواصل الزمنية على نسق الفواصل 

   أوMbit/s 2و  أMbit/s 16 فاصالً معيارياً يف حالة احلامالت من 32يتكون رتل الوصلة الصاعدة من   -
512 kbit/s. 

  .kbit/s 128 فواصل طويلة يف حالة احلامالت من 8يتكون رتل الوصلة الصاعدة من   -
  انظر املعيار( من مواصفات الطبقة املادية 2يرد تعريف بىن األرتال يف الوصلة الصاعدة وبىن الرشقات يف اجلزء 

ETSI TS 102 189 1~3.(  
 تشكيالً مرناً بالنسبة لكل خلية لتوفري معدالت معطيات مستعمل تتراوح FDMA-TDMAميكن تشكيل أساليب احلامالت 

ميكن توزيع :  دينامياFDMAً داخل كل حاملة TDMAوتوزع الفواصل الزمنية . Mbit/s 16 إىل أكثر من kbit/s 128من 
  ).حمددأي إىل مطراف ساتلي  (أو على النفاذ مبوجب حجز) أي يف أسلوب التنازع(كل فاصل سواء على النفاذ املتعدد 

 وُتتبع بفاصل درةقاحتراس وفاصل ارتفاع سبق كل رشقة بفاصل وُت.  كل فاصل زمين داخل واحدة يفTDMA رشقة تقع
 لتفادي أي تداخل بني الفواصل الزمنية االحتراسويستعمل فاصل . 25كما يوضح ذلك الشكل هبوط وفاصل احتراس 

  .لفتح وإغالق حاملة الوصلة الصاعدةخنفاض  االرتفاع واالاجملاورة وفاصل

 25الشكل 
  بنية الرشقات والفواصل يف الوصلة الصاعدة

  )رسم مبسط غري متناسب(

  
  

 32 و 1 ُتستعمل للتزامن، يتبعها جمال للحركة يتكون من عدد يتراوح بني (UW) على كلمة وحيدة TDMAحتتوي الرشقة 
  .ويتوقف عدد الفدرات الشفرية على أسلوب احلاملة. رة شفريةفد

  ).ETSI TS 102 188-1~7انظر املعيار ( من مواصفات الطبقة املادية 2يرد تعريف بىن الرشقات يف الوصلة الصاعدة يف اجلزء 

  التشكيل 3.1.3
يتحدد معدل التشكيل من خالل و. (OQPSK)تستعمل الوصلة الصاعدة تشكيالً بزحزحة الطور رباعي احلالة متخالف 

انظر املعيار ( من مواصفات الطبقة املادية 4ويرد تعريف وظائف التشكيل يف الوصلة الصاعدة يف اجلزء . أسلوب احلاملة
ETSI TS 102 188-1~7.(  

   الوصلة الصاعدةيفأساليب احلاملة  4.1.3
 نطاقات فرعية لكل 8، وMHz 62,5 نطاقاً فرعياً مبقدار 16 إىل MHz 500ينقسم نطاق الترددات يف الوصلة الصاعدة مبقدار 

  .واحد من االستقطابني
   أوkbit/s 128وميكن تشكيل كل نطاق فرعي للوصلة الصاعدة بصفة مستقلة جملموعة من أساليب احلامالت مبعدل 

512 kbit/s 2 أو Mbit/s 16 أو Mbit/s . على تشكيلة ممكنة لنطاق لفرعي26وحيتوي الشكل .  

  زمن
  تراصف
  الفواصل

 هناية
  فاصل
  االحتراس

  اخنفاض
  ارتفاع  TDMAرشقة   القدرة

  القدرة
  بداية
  فاصل
  ساالحترا

  
  
  
  
  
 قدرة شفرات  

  فدرة32-1
  كلمة

(UW)وحيدة 
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  26لشكل ا
  ترتيب ممكن حلامالت الوصلة الصاعدة يف نطاق فرعي

0 32 64

92

95

0

0

4 8

0 1 2 4 5 6 7

8 9 10 12 13 14 15
62.5 MHz

29.5 GHz 30.0 GHz

RHCP
LHCP

500 MHz

  
  

 مبقدار kbit/s 512 وأسلوب احلاملة مبعدل kbit/s 128يساوي عرض نطاق احلاملة بالنسبة إىل أسلوب حاملة االحتياط مبعدل 
Hz 651 041⅔ .62.5اق الفرعي للوصلة الصاعدة ويتم احلصول على هذه القيمة بتقسيم النط  MHz حاملة للوصلة 96 على 

  . تردد التشغيللتزايد ، تبعا95ً حىت 2، 1، 0ترتيباً  kbit/s 512 أو kbit/s 128وُترقم احلامالت . الصاعدة متساوية التباعد
قيمة بتقسيم النطاق ويتم احلصول على هذه ال. ⅔Hz 2 604 166 مقدار Mbit/s 2 احلاملة  ألسلوبنطاقاليساوي عرض 

، 0 ترتيباً Mbit/s 2وترقم احلامالت .  حاملة للوصلة الصاعدة متساوية التباعد24 على MHz 62,5الفرعي للوصلة الصاعدة 
  . تردد التشغيللتزايد ، تبعا92ً حىت 8، 4

قيمة بتقسيم النطاق ويتم احلصول على هذه ال. ⅓Hz 20 833 333 مقدار Mbit/s 16سلوب احلاملة ألنطاق اليساوي عرض 
 Mbit/s 16وترقم احلامالت .  إىل ثالث حامالت للوصلة الصاعدة متساوية التباعدMHz 62,5الفرعي للوصلة الصاعدة 

  . تردد التشغيللتزايد ، تبعا64ً و32 و0ترتيباً 

   الوصلة الصاعدةيفالتحكم يف القدرة  5.1.3
 للتحكم يف قدرة إرسال املطراف الساتلي، وذلك لتحقيق (ULPC)دة  الوصلة الصاعيفُتستعمل وظيفة التحكم يف القدرة 

  :األهداف التالية
   ال سيما يف احلاالت اليت تكون فيها السماء صافية؛،التقليل من التداخل  -
 الوصلة يفمعدل خسارة الرزم حبيث يبقى  هوامش كافية للحماية من التداخل والتأثريات اجلوية توفرضمان   -

  ؛ ضمن األهداف احملددةأ التحكم يف القدرةالصاعدة وخط
  . الترددبتغريللمطراف الساتلي، مثل تغري القدرة عيوب التردد الراديوي تعويض   -

يقوم كل مطراف ساتلي  حيث  عروة حتكم مزدوجة، املوزعة بني الساتل واملطاريف الساتلية،ULPCتستعمل وظيفة التحكم 
وعلى  الوصلة اهلابطة يف على قياسات قدرة إشارات اخلطأ كل تردد حامل اعتماداًلة  الوصلة الصاعديفبضبط قدرة اإلرسال 

  . من الساتلاستجابةيف شكل رزم املعلومات العائدة 
  ).ETSI TS 102 188-1~7انظر املعيار ( من مواصفة الطبقة املادية 6 الوصلة الصاعدة يف اجلزء يفوظائف التحكم يف القدرة تعرَّف 

نطاق فرعي

  يف كل نطاقMbit/s 16قنوات مبعدل  3
  فرعي  

 يف كل نطاق Mbit/s 2قناة مبعدل   24
  .فرعي

 يف كل kbit/s 512 أو 128قناة مبعدل   96
  نطاق فرعي

  
  
  

رشقات خمتلطة /أساليب معدالت قنوات
  مرخص هلا يف نطاق فرعي

LHCP :قطاب دائري حنو اليساراست
RHCP :استقطاب دائري حنو اليمني
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  اهلابطةالوصلة  2.3
  . حملة عن بىن معطيات الوصلة اهلابطة27يقدم الشكل 

 27الشكل 
  بىن معطيات الوصلة اهلابطة

  
  

 كبرية، حيث حتتوي كل رشقة على ست فدرات شفرية TDMترَسل معطيات الوصلة اهلابطة يف شكل رشقات أسلوب 
  . بإزالة تشذير متبوعاFECً ذلك إىل إزالة تشفري التصحيح ويؤدي. مشذرة

 للوصلة اهلابطة اليت MAC يف شكل فدرة حتكم SMACيتم تبادل املعطيات مع طبقة التحكم الساتلي يف النفاذ إىل الوسيط 
. ة الطبقة املادية هذه بصفة انتقائية وجتميعها عند قمMACويتم ختليط فدرة التحكم . RSM-Aحتتوي على اثنني من شبكات 

وجتمع . تفصل بينهما مرحلة تشذير) تشفري خارجي وتشفري داخلي (FECوتتبع هذه العملية مرحلتان من تشفري التصحيح 
  . وحيدةTDMفدرات الشفرات املشذرة يف رشقة أسلوب 

  .يةويرد املزيد من التفاصيل عن بىن املعطيات والوظائف املرتبطة هبا يف الفقرات الفرعية التال
  .28 للوصلة اهلابطة كما يبدو يف الشكل MACجتمع رزمتان يف فدرة حتكم واحدة 

  يف الوصلة الصاعدةMACفدرة

 فدرات شفرات خارجية مشذرة6

  FECتشفري 
  خارجي

  فدرة شفرات خارجية
  تشفري
  القناة

)3اجلزء (

زمة
 الر
سية
رأ

 

بتات تعادلية
RS

 بتات املعلومات

  FECتشفري 
  داخلي

  بنية
  الرتل

)2زء اجل(

  بناء
  الرشقات

 تشفري تالفيفي

  كلمة
(UW)وحيدة 

TDMرشقة

ات
لوم
مع

زمة  
 الر
سية
رأ

ات 
لوم
مع

  

   بايتة216

  ختليط

  تشذير

 فدرة شفرات خارجية

 جمال معطيات الرشقة
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 28الشكل 
   يف الوصلة اهلابطةMACجتميع فدرات التحكم 

  
  

انظر املعيار ( الطبقة املادية  من مواصفة3 يف الوصلة اهلابطة يف اجلزء MACيرد تعريف وظائف ختليط وجتميع فدرات التحكم 
ETSI TS 102 188-1~7.(  

  التشفري 1.2.3
  :لوصلة اهلابطة يف ثالث مراحل يف الوصلة اهلابطة يف كل رشقةيف ا MAC  حتكميرتب جمموع ست فدرات

شفرة (شفرة ريد سولومون خارجية بصورة منفصلة بلوصلة اهلابطة غري مشفرة يف ا MAC  حتكمُتشفر كل فدرة  -
RS 236,216(  

  .الست الناجتةاملشفرة ُتشذر الفدرات مث   -
  .2/3عدل مبتشفر فدرات الشفرات املشذرة بواسطة شفرة تالفيفية داخلية مث   -

 بايتات 6 بايتة زائد 354دخل ( بتة 838 2 خرج من جمموع تدفقويتكون كل . مستقلة أربعة تدفقات ُتقسم نتائج املشذر إىل
  . عند خرج املشفربتة 257 4 الداخلي ومن جمموع عند دخل املشفر) للتراصف

  ).ETSI TS 102 188-1~7انظر املعيار ( من مواصفة الطبقة املادية 3 الوصلة اهلابطة يف اجلزء يفوظائف التشفري تعّرف 

  بنية الرتل 2.2.3
 يبدو يف نقطة، مثلما  وفواصل من نقطة إىلبشاغروفواصل اإلرسال، وفاصل صّوة يتكون رتل الوصلة اهلابطة من فاصل 

  .29الشكل 
 تزامن املطراف الساتلي مع  حتقيق ثانية بغرض0,768 مبقدار شبه الضوضاء متواليةإلرسال جزء من الصّوة وُيستعمل فاصل 

  . الوصلة اهلابطةويف الوصلة الصاعدة يفالساتل، كما يستعمل ملزامنة عداد األرتال تزامن 
من نقطة إىل  الفاصل أصفاف ة أو أربعةويفوق طول فاصل البث ثالث.  نقطة إىل نقطة منخيطط لفواصل البث قبل اإلرسال

  ).، على التوايل1/4  أو1/3أي مبعدل ( ملعدالت أسلوب اإلرسال تبعاًنقطة 
  .وظائف النظامللقيام بكل رتل  يف واحدشاغر هناك فاصل 

  بايتة216
   يف الوصلة اهلابطةMACفدرة

   بايتات8  بايتة100

 بايتات108 بايتات108

 RSM-A 0رزمة 1RSM-Aرزمة

رأسية الرزمة  )احلمولة النافعة(معلومات
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 29الشكل 
  بنية أرتال الوصلة اهلابطة

1361 20 N–23 137N–1 N N+3

  
  

 أثناء فاصل الصّوة والفاصل 1/3ويساوي معدل اإلرسال .  أثناء الفواصل الزمنية من نقطة إىل نقطةيكون معدل اإلرسال كامالً
موزعة بإضافات قدر كل منها (وتسمح بنية األرتال بعدد متغري من فواصل اإلرسال . أثناء فواصل اإلرسال 1/4 أو 1/3الشاغر و
  :وجماالت التشكيالت التالية ممكنة. ، وتكون الفواصل املتبقية فواصل من نقطة إىل نقطة)ربعة فواصل إرسالثالثة أو أ

  عدد الفواصل من نقطة إىل نقطة  عدد فواصل اإلرسال  أسلوب اإلرسال
 136 إىل 1من   45 إىل 0من  1/3فواصل اإلرسال مبعدل 
 136 إىل 0من   34 إىل 0من  1/4فواصل اإلرسال مبعدل 

  
  ).ETSI TS 102 188-1~7انظر املعيار ( من مواصفة الطبقة املادية 2تعّرف بىن أرتال الوصلة اهلابطة يف اجلزء 

حيدد املطراف الساتلي عدد فواصل اإلرسال وأسلوب اإلرسال عرب املعلومات املرسلة اليت تتعلق بالنظام على حنو ما هو مشار 
  ).ETSI TS 102 189-1~3انظر املعيار ( RSM-A SMAC/SLCإليه يف املواصفات 

  التشكيل 3.2.3
 من مواصفات الطبقة 4 ويرد تعريفه يف اجلزء (QPSK)  إبراق بزحزحة الطور رباعي احلالةتشكيل الوصلة اهلابطة هو تشكيل

  ).ETSI TS 102 188 1~7 املعيارانظر ( املادية

  أساليب حاملة الوصلة اهلابطة 4.2.3
 استقطاب مستقل على أساس إعادة استعمال الترددات وتكون. ة حباملة وحيدة يف واحد من االستقطابنيتعمل الوصلة اهلابط

 الشاغروفواصل اإلرسال، والفاصل ، ، يف الوصلة اهلابطة الصّوةاستقطابويكون .  كل حزمة من حزم الوصلة اهلابطةيف
  . عن استقطاب الوصلة الصاعدةوالفواصل من نقطة إىل نقطة مستقالً

ويشار إىل هذه .  ذلك، ميكن حلاملة الوصلة اهلابطة أن تعمل يف واحد من أساليب التشغيل الثالثة املمكنةوباإلضافة إىل
  :حسب معدل تشكيل رشقات احلاملة املعدل 1/4و 1/3، وكامل املعدلاألساليب بوصفها 

 يساعدكالً من أي أن (يف الثانية  QPSKرموز من  ⅓133 × 610 يبلغعدل مبل الوصلة اهلابطة ترِس - عدل امل1/3  -
  ). يف الثانيةBPSK اإلبراق بزحزحة الطور ثنائي احلالة  من رموز⅓133 × 610 قدرهعدل مب يعمل Q وIل املشكّ

 يساعدكالً من أي أن (يف الثانية  QPSK من رموز 100 × 610 يبلغعدل مبل الوصلة اهلابطة ترِس - عدل امل1/4  -
  ). يف الثانيةBPSK  من رموز100 × 610 قدرهعدل مب يعمل Q وIل املشكّ

 يساعدكالً من أي أن (يف الثانية  QPSK من رموز 400 × 610 يبلغعدل مبل الوصلة اهلابطة ترِس - عدلاملكامل   -
  ). يف الثانيةBPSK  من رموز400 × 610 قدرهعدل مب يعمل Q وIل املشكّ

 فاصل
  صّوة

فواصل اإلرسال
  )1/3معدل (

  فاصل
  شاغر

 فواصل من نقطة
 إىل نقطة

ms 3
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  الوظائف األخرى للطبقة املادية 3.3
  :منها الطبقة املادية على وظائف أخرى يفإلرسال  اينطوي

  سويةد أدىن منحب ومستقبل املطراف الساتلي يوية الصادرة عن املطراف الساتلي اإلرساالت الرادتفي أن ضرورة  -
. لمعايري ذات الصلةلإرساالت التردد الراديوي الصادرة عن املطراف الساتلي كذلك ضرورة أن متتثل . األداء

  ).ETSI TS 102 188-1~7انظر املعيار ( من مواصفة الطبقة املادية 5هذه املتطلبات يف اجلزء وتعرَّف 
 املطراف الساتلي وانتقاء أسلوب الوصلة من جانبالقياسات واإلجراءات الفرعية املستعملة بغرض احليازة األولية   -

 من 6هذه الوظائف يف اجلزء وتعرَّف . االعتيادي التشغيل  أثناءالصاعدة والتحكم يف قدرة الوصلة الصاعدة
  ).ETSI TS 102 188-1~7انظر املعيار (مواصفة الطبقة املادية 

هذه وتعرَّف ). حيازة الزمن وتراصف األرتال الزمنية ( والزمنمزامنة مستقبل املطراف الساتلي من حيث التردد  -
  ).ETSI TS 102 188-1~7انظر املعيار ( من مواصفة الطبقة املادية 7الوظائف يف اجلزء 

  طبقة وصلة املعطيات 4
 والطبقة الفرعية (SLC)تتكون طبقة وصلة املعطيات من طبقتني فرعيتني مها الطبقة الفرعية للتحكم الساتلي يف الوصلة 

  .(SMAC) يف النفاذ إىل الوسيط  الساتليللتحكم

  SLC  للتحكم الساتلي يف الوصلةوظائف الطبقة الفرعية 1.4
 وظائف الطبقةو. الرزم من طرف إىل طرف بني املطاريف الساتليةعن تسليم مسؤولة كم الساتلي يف الوصلة طبقة التح
  :هي SLC الفرعية

  .توليد ُمعرِّفات اجللسة واملقابلة بني الرزم الداخلة واجللسة املناظرة هلا  -
قدرات عني على مطرافني ساتليني هلما يتفعندما . اجللسةإجراءات التعرف والتوفيق بني الوظائف يف بداية تنفيذ   -

 املستقبِل قادر على استالمه ومن مث وظيفية خمتلفة التواصل، يبدأ املطراف الساتلي املرسل بأسلوب إرسال يهيأ له أن
أو / ومالءمة أن يعدل من أسلوبه حنو أسلوب أكثر ،ل إىل املعلومات اليت يستلمها من املستقبِ استناداً،ميكن له
  .ثلأسلوب أم

  . للكشف عن األخطاءCRC  التحقق من اإلطناب الدوريحساب شفرة  -
  .(SDU) من وحدات معطيات اخلدمة  انطالقاً(EDU)بناء وحدات معطيات موسعة   -
 ينبغي لكيانو. الئمةامل SLC  التحكم الساتلي يف الوصلة إىل مقاطع وإضافة رأسياتEDU  املعطياتتقطيع وحدات  -

  .EDU معطيات التطبيق على مستوى املطراف الساتلي لالستقبال أن يعيد جتميع وحدات املقابل SLC التحكم
 .(SLC-PDU)  رزم التحكم الساتلي يف الوصلةبناء وحدات معطيات  -

 (SMAC)يف النفاذ إىل الوسيط الساتلي الطبقة الفرعية للتحكم  2.4
وموارد الوصالت الصاعدة . ملوارد الوصالت الصاعدة ي الساتل املطرافيف طريقة استعمالالفرعية طبقة هذه التتحكم 
  :املسؤوليات التاليةب SMAC  الفرعية الطبقةوتقوم.  واملوارد املخصصةالتنازع هنا توليفة بني قنوات املوصوفة

أو أكثر من قنوات املعطيات للوصلة جتميع عدد من جلسات التحكم الساتلي يف الوصلة، وإرساهلا على قناة   -
  .املشتركة (UDC)الصاعدة 

تها مع خدمة تسليم  ومقابلSDU  معطيات اخلدمة وأولوية وحدات(UDTS)فحص خدمة نقل معطيات املستعمل   -
  .(PDS)الرزم 

 إىل وحدة MAC  التحكم يف النفاذ إىل الوسيط بإضافة رأسيةRSM-A  شبكة ساتل معيد للتوليدإنشاء رزمة  -
  .SLC-PDUمعطيات رزم التحكم الساتلي يف الوصلة 
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  . الصلةذات (CoS)صنف اخلدمة املهملة بشكل مالئم كما هو مبّين يف جانبية  األصناف وسم  -
خدمات  خدمة من وميكن أن يوجد صف انتظار أو أكثر بالنسبة إىل كل. صفوف االنتظارالعمل على أساس   -

 إىل صفوف االنتظار استناداً واحد من يف RSM-A  شبكة ساتل معيد للتوليدوتوضع كل رزمة. PDSتسليم الرزم 
 ينبغي هلا أال تغري صف بالترتيب RSM-A الرزم جيري تسليمولكي .  والتشكيل الداخليPDSاخلدمة معلومات 

  .ختتلفتسليمها قد االنتظار، غري أن طريقة 
جتهيزات مع ويتفاوض املطراف الساتلي .  الشبكة منوارداملالتنفيذ املستمر للخوارزمية املناسبة للحصول على   -

  .لساتل باستعمال بروتوكول التحكم يف عرض النطاقا
ومترر الفدرات إىل طبقة اإلرسال .  يف شكل فدرات وتوزيع الفواصل على الفدرات الفرديةRSM-Aالرزم جتميع   -

  .وحتدث العملية العكسية جانب االستقبال. علومات الفاصلمصحوبة مببغية بناء الرشقات 
 التحكم  اخلاصة بكل فدرات(ACF) لتوليد وظيفة جمال التحكم يف النفاذ (SAM) املأمونفاذ النالتفاعل مع وحدة   -

  .U اليت ترسل على السطح البيين MAC يف النفاذ إىل الوسيط
وميكن للرزم أن . على أساس عنوان املقصدالواردة وتفرزها  RSM-A استقبال رزم شبكات الساتل معيد التوليد  -

أو بعض هويات جمموعة /قصد أحادي اإلرسال ألي منفذ من منافذ املطراف الساتلي وتستعمل عنوان امل
إلرساالت مسبقة احلجز ل MGID توليفة بني اهلويات MGIDوتعترب هذه اهلويات . (MGID) ة املتعدداإلرساالت
بني و)  مستمرةاليت يتعني مراقبتها بصفة( إىل املطراف الساتلي NOCC  التشغيل والتحكم يف الشبكةمن مركز

  .مستعمل وآخرتعددة بني امل املستعملة يف اإلرساالت MGIDويات اهل

  أساليب التشغيل 3.4
أسلوب عرض النطاق حسب :  أسلوبني من التشغيل مهاSMAC  للتحكم الساتلي يف النفاذ إىل الوسيط الطبقة الفرعيةتعمل

  .(HVUL) احلجم كبرية وأسلوب الوصلة الصاعدة (BoD)الطلب 
 يتقاسم املطراف الساتلي مجيع موارد الوصلة الصاعدة مع مطاريف ساتلية أخرى توجد يف نفس BoD أسلوب التشغيل يف

.  للحصول على نفاذ أويل إىل النظامالتنازعوتستعمل املطاريف الساتلية قنوات .  للتشكيلة املختارةاملنطقة اجلغرافية وفقاً
لنطاق بصفة مستمرة للحصول على املوارد املخصصة بغرض استعماهلا يف القنوات وينبغي تنفيذ بروتوكول التحكم يف عرض ا

 املستمر للحصول على Aloha ذو الفتحات وكذلك بروتوكول Alohaوُيستعمل بروتوكول . املخصصة للوصلة الصاعدة
ئمة حجم املوارد اليت تستعملها وينبغي لكل املطاريف الساتلية أن تراقب بصفة دا.  للوصلة الصاعدةالتنازع قنوات يفوارد امل

  ."املوسومةالقطع آلية "باستخدام 
، يتم حجز جمموعة من موارد الوصلة الصاعدة كي يستعملها HVUL  الوصلة الصاعدة كبرية احلجميف أسلوب تشغيلو

  وبالتايل.املطراف الساتلي بصفة حصرية دون أن يضطر إىل تنفيذ أي بروتوكول أو أن يتقدم بطلب صريح إىل الشبكة
كما ليس .  وال أن يطبق بروتوكول التحكم يف عرض النطاقالتنازع على املطراف الساتلي أن يستعمل قنوات يتعني  ال

 ألن املوارد ليست متقامسة، ومع ذلك ينبغي للمطراف الساتلي "املوسومةالقطع آلية "حتكم يف التدفق على أساس هنالك من 
يبينه مركز التشغيل صلة الصاعدة بني مناطق الوصالت اهلابطة على أساس التشكيل الذي موارد الواستخدام أن يضمن توزيع 

  .وهو ما يضمن مناولة عادلة لتدفقات املعطيات إىل مجيع املقاصد يف املطراف الساتلي. NOCCوالتحكم يف الشبكة 

   وما يرتبط به من املفاهيم(CoS)صنف اخلدمة  4.4
خاص من احلركة إىل مقصده تبعاً الحتياجات تلك ملعرفة مدى إمكانية نقل نوع جمرد  مفهوم هي (QoS)نوعية اخلدمة 

فئات متنوعة من أنواع احلركة بصفة عامة فيما يتعلق بنوعية اجلودة ُتصنف احلركة يف اختالف متطلبات  إىل ونظراً. احلركة
 أصناف اخلدمة  منأو) ETSI TS 102 295انظر املعيار  (BSMأصناف حركة الساتل عريض النطاق متعدد الوسائط 

(CoS) . توفري نوعية اخلدمة  طاملا كان اهلدف  بطرق شىتاحلركة صنف معني من تسيريوميكن(QoS) الصنف املالئمة هلذا 
هو مبيَّن ، كما ITU-T Y. 1541 يف التوصية املعرَّفة أصناف نوعية اخلدمة مستوحاة من BSMوأصناف احلركة . من احلركة

  .3ل اجلدويف 
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 خمتلف أصناف اخلدمة مباشرة، (UDTS) تتناول خدمات نقل معطيات املستعمل RSM-A  الساتل معني التوليديف شبكةو
وتسمى الطريقة احملددة اليت ترسل هبا رزم . وهي عبارة عن خصائص عامة لكيفية انتظام احلركة يف صف االنتظار وإرساهلا

ركة حل UDTSخبدمات  إلرسال رزمة ما ترتبط PDSخلدمة املختارة وا. (PDS) الرزم تسليم خدمة RSM-Aالشبكة 
 BSM عالقة تقابل اخلدمة بني أصناف حركة الساتل 3ويبّين اجلدول .  املرتبطة هبا ولكن العالقة ليست مترادفة متاماًاملعطيات

  .RSM-Aيف الشبكة  UDTSوخدمات نقل معطيات املستعمل ) ETSI TS 102 295انظر املعيار (
  

  3اجلدول 
  RSM-Aيف الشبكة  UDTS  واخلدماتBSM  يف الساتلبني أصناف احلركةقابل الت

 ETSI TS 102 295(  RSM-Aانظر املعيار  (BSMأصناف احلركة 
صنف 
 الصنف فئات اخلدمة احلركة

Y.1541 UDTS(1)  

 الكل N/A  للشبكةاألساسيةأولية االلتقاط، خدمات الطوارئ، اخلدمات  0
 ة احلجم خاليا ثابت-الرتعاش، تفاعلية عالية لفعلي، حساسية الوقت ال 1

(VoIP) 
0 CR 

فيديو  (ة احلجم رزم متغري- الرتعاش، تفاعلية، حساسية لالوقت الفعلي 2
  )يف الوقت الفعلي

1 CRWB 

 PEP(  2 LVLLتشوير، هندسة احلركة، مفوض (، ية عاليةمعاملة املعطيات، تفاعل 3
 HPB 3  ية، تفاعلPEPفوض معاملة املعطيات، م 4
بكميات معامالت قصرية، معطيات ( فقط منخفضةتطبيقات خسائر  5

 )، إرسال فيديوي مستمركبرية
4 NPB 

تطبيقات تقليدية (أطول تطبيقات خسائر متوسطة فقط، زمن النقل  6
 )IPلشبكات 

5 NPB 

فضة التوزيع املتعدد منخ/ميكن أن ُيستعمل يف حركة اإلرسال. غري حمدد 7
 )طبقة عليا موثوق هبا(أو شبكات التخزين األولوية 

N/A NPB 

انظر املعيار (SMAC/SLC من مواصفات طبقة 2 يف اجلزء RSM-A  يف الشبكةUDTS اخلدماتتعّرف   (1)
 ETSI TS 102 189-1~3.(  

  .ITU-T Y.1541األصناف الواردة يف التوصية غري مقتبسني من " 7"و" BSM" 0احلركة صنفا  -مالحظة 
  

وترد اجملموعة الكاملة . BoD بالنسبة إىل أسلوب عرض النطاق حسب الطلب 30يرد توضيح ترابط هذه املفاهيم يف الشكل 
انظر  (SMAC/SLC من مواصفة طبقة التحكم 2 يف اجلزء PDS واخلدمات UDTSللقواعد اليت حتكم التقابل بني اخلدمات 

  ).ETSI TS 102 189- 1~3املعيار 
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  30ل الشك
  PDS واخلدمات UDTSالعالقات بني أصناف اخلدمة واخلدمات 

SI-SAP

SLC-SAP

UDTS

ACK-
RET

LVLL

CRWB
CR

PDS

SA PA

PHY-SAP

NPB
HPB

  
  

  إدارة عرض النطاق وتوزيع املوارد وإدارة صفوف االنتظار 5.4
  .مة إلرساهلا املالئ(PTO) وتتعرف على فرصة إرسال الرزمة SLCتتناول وظيفة إدارة عرض النطاق رزماً من الطبقة الفرعية 
وتوضع كل الرزم اخلارجة يف خمتلف صفوف االنتظار العديدة تبعاً . وتعتمد إدارة عرض النطاق على أساس صفوف االنتظار

 حلالة صف وتبعاً.  خمصصة لهPDSولكل من صفوف االنتظار خدمة .  املرتبطة هباUDTS للخدمة للوجهة املقصودة وتبعاً
 الربوتوكول املالئم للحصول على املوارد الراديوية يف شكل SMAC تنفذ طبقة التحكم PDSانتظار كل خدمة من اخلدمات 

 خوارزمية SMAC تستعمل طبقة التحكم PTOوعندما تتاح فرص إرسال الرزم .  لنقل حمتويات صف االنتظارPTOفرصة 
  .PTOحمددة للتعرف على صف االنتظار الذي ينبغي خدمته يف كل فرصة متاحة من فرص 

 )CoSختصيص(تصنيف
  
  
  
  

  UDTS إىل CoSحتويل 
  
  
  
  

  UDTS إىل CoSحتويل 

 خدمات
 تعتمد التوصيل

  خدمات
  دون توصيل

PDS إىلUDTSتقابل بني

 خدمات قائمة
 على التنازع

  مات قائمةخد
 على توزيع املوارد

حجـم
  معدل
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  اجللسات القائمة على املعدل 1.5.4
وينظم . اجللسات القائمة على املعدل يف إحدى قناتني من قنوات املعطيات يف الوصلة الصاعدة املشتركة تبعاً ألولوياهتاُتجمع 

املطراف الساتلي صفوف االنتظار على أساس كل توصيلة على حدة حبسب املعلومات اليت ترتبط باملعدل والتحكم يف 
 يف واحد من صفوف NOCCوتدرج كل توصيلة جرى التفاوض بشأهنا مع مركز التشغيل والتحكم يف الشبكة . التدفق
  .االنتظار

  حلجمااجللسات القائمة على  2.5.4
 اليت ،نطقة املقصدتبعاً مل املشتركة UDC يف واحدة من القنوات األربع جيري تعدد إرسال اجللسات القائمة على احلجم

ألولويات  تبعاً ل احلجمت املطراف الساتلي صفوف االنتظار إلرساالوينظم. ألولوية، وتبعاً لوصلة اهلابطةتشملها خدمة ال
  .SMAC  طبقة التحكم إىلSLC  التحكم الرزم يف صف االنتظار املناسب عندما ترسل من طبقةوتدرج. ومنطقة املقصد

  التنازعالنفاذ يف أسلوب  3.5.4
بصورة وهذه القنوات ُمشكَّلة .  املوارد التماس لنقل املعطيات وتشوير التحكم، أي طلباتالتنازع استعمال قنوات ميكن

 النفاذ إىل هذه املوارد SMAC  التحكموتدير طبقة.  يف جزئها اآلخر، كما توضح ذلك الشبكةةيف جزء منها وديناميساكنة 
  ).ETSI TS 102 189-1~3انظر املعيار  (SMAC/SLC  التحكم من مواصفة طبقة2 للقواعد الواردة يف اجلزء طبقاً

   املستمرAlohaبروتوكول  4.5.4
ذي الفتحات الذي ميكن بواسطته ملطراف واحد انتزاع فاصل يف رتل أو القياسي  Alohaهو عبارة عن تغيري يف بروتوكول 

ُيخلى إىل أن )  من األرتالجمموعة( ومواصلة استعماله مرة يف كل رتل Alohaيف جمموعة من األرتال باستعمال بروتوكول 
 املنخفضشبه الدورية ذات الكمون /ويستعمل هذا الربوتوكول يف جمال احلركة الدورية. وذلك بعدم اإلرسال فيهالفاصل 
وتشبه احليازة األولية للفاصل طريقة . TCP  يف بروتوكول التحكم يف اإلرسال، مثل رزم اإلشعار باالستالماملنخفضواحلجم 

 SMAC/SLC  التحكم من مواصفة طبقة2 وترد تفاصيل عن هذا األمر يف اجلزء - التنازع / الفتحاتذي Alohaبروتوكول 
  ).ETSI TS 102 189-1~3انظر املعيار (
   وصف وظيفي-املأمون وحدة النفاذ  5

داخل مدفونة  مأمونة رقاقةوهي من الناحية املادية .  هي املكون الرئيسي ألمن املطراف الساتلي(SAM) املأمون وحدة النفاذ
 RSM-A  معيد التوليدالساتل يف شبكة  هوية كل رزمةوتتحقق من مفتاح سري  مواد علىSAMوحتتوي الوحدة . املطراف
وال توقِّع . اهللتحكم يف النفاذ ميكن التحقق منه بواسطة مكونات أخرى للنظام مرخص لبتوليد جمال وذلك طراف امليرسلها 
  السياسات املنصوص عليها بالنسبة إىل هذا املطراف الساتليمبوجبطلبات اليت تكون صحيحة  إال على الSAMالوحدة 
 التشغيل  صادرة عن مركزذات حجيةا إذا كانت رسائل اإلدارة رسائل ممناحية االستقبال، بالتحقق من ويقوم، . بالذات

 من مواصفات 3ميكن الرجوع إىل اجلزء ين لالطالع على وصف كامل هلذا السطح البي.  أم الNOCC والتحكم يف الشبكة
  ).ETSI TS 102 189-1~3انظر املعيار  (SMAC/SLC  التحكمطبقة

  :هي RSM-A  شبكة الساتل معيد التوليد جتاه نظامSAM  النفاذ املأمونجماالت مسؤولية وحدة
  االستيقان؛ -
  ؛محاية الترخيص -
  ؛التسجيل -
  .تدقيق االستعمال -
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  31الشكل 
 (ST)  واملطراف الساتليSAM  النفاذ املأمون وحدةما بني وظيفة األمن تفاعالت

  
  

  ــــــــــ

 معلومات اخلرج
 SAMدون الوحدة

 معلومات الدخل
 SAMدون الوحدة 

  جمال التحكم
 ACFيف النفاذ 

  طلب
 عرض النطاق

  التحقق من سالمة
 طلب عرض النطاق

  معلومات إدارة من أجل
 NOCCاملركز 

 معلومات إدارة من أجل
 NOCCاملركز 

  توزيع عرض النطاق
 ساتلمن ال

 طلب إىل جماالت التحكم يف  معطيات التدقيق
 وحدة  إلرسال احلركةACFالنفاذ 

  النفاذ
 املأمون


