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 *R  SM.1370-ITU-2  التوصية 

 (ASMS) مؤمتتة إلدارة الطيفلوضع أنظمة التصميمية املبادئ التوجيهية 
(2013-2001-1998) 

 جمال التطبيق
تقدم هذه التوصية املبادئ التوجيهية التصميمية لوضع أنظمة مؤمتتة إلدارة الطيف، مبا يف ذلك الوظيفة املوصى هبا لنظام كهذا،  

لبياانت يفي اباللتزامات الدولية لتنسيق  وعناصر البياانت الالزمة إلدارة الرتددات على املستوى الوطين مع التأكد من أن مجع ا
 الرتددات والتبليغ عنها.

 ةكلمات أساسي
 مراقبةتنسيق دويل للرتددات، نظام مؤمتت إلدارة الطيف، 

 الحتاد الدويل لالتصاالت، لإن مجعية االتصاالت الراديوية 
 إذ تضع يف اعتبارها 

أن الطلب على الطيف آخذ ابلتزايد، وأن األنظمة الراديوية تزداد تعقيداً وابلتايل فإن مهمة ختصيص الرتددات أخذت  أ (  
 زيد من التحدايت؛تطرح امل

من شأنه تيسري إدارة الطيف ومراقبته على املستوى الوطين، والتنسيق بني   (ASMS)أن نظامًا مؤمتتًا إلدارة الطيف  ب(
 ؛ (BR) اإلدارات، وتبادل املعلومات مع مكتب االتصاالت الراديوية

املقدرة على إدارة وحفظ عناصر البياانت الالزمة للسجالت اإلدارية لرتاخيص الرتددات، والفوترة  ASMSأن للنظام  ج(
ما يتعلق برسوم الطيف، والتحليل التقين من أجل املساعدة يف عملية صنع القرار بشأن املعلمات الصحيحة وإصدار الفواتري في

 لتقييم احتماالت التداخل واالستخدام الكفوء للطيف؛
إيضاحها  أن عناصر البياانت املستخدمة يف اإلدارة الوطنية للطيف من أجل التنسيق الدويل للرتددات والتبليغ عنه قد مت   د (
 قاموس بياانت االتصاالت الراديوية ألغراض التنسيق والتبليغ؛  -  ITU-R SM.1413ويف التوصية    (RR)  للوائح الراديو  4التذييل   يف
نشرة اإلعالمية  بشأن قاموس بياانت االتصاالت الراديوية قد تشكل تكملة ملقدمة ال ITU-R SM.1413 أن التوصية (  ه

 ؛(BR IFIC) ة عن مكتب االتصاالت الراديويةالصادر  الدولية للرتددات
أن إدارات كثرية قد جنحت يف تنفيذ نظام مؤمتت إلدارة الطيف ابستخدام قواعد بياانت ترابطية ودعم البواابت اإللكرتونية   و ( 

 للطيف؛املتعلقة مبعاجلة طلبات استخدام الطيف، وذلك يف سياق وضع وصيانة البياانت اخلاصة هبا لإلدارة الوطنية 
وظيفة أمتتة وتكامل أنظمة مراقبة الطيف مع  لإىل حد ما تقدم وصفًا وشرحًا مفصاًل  ITU-R SM.1537التوصية أن  ز ( 
 ؛ؤمتتة إلدارة الطيفاملنظمة األ

قد وضع ابلتعاون مع قطاع االتصاالت الراديوية برجمية إلدارة الطيف يف البلدان   (BDT)  أن مكتب االتصاالت الراديوية ح(
 ؛ 1)نظام إدارة الطيف لفائدة البلدان النامية(  SMS4DCالنامية حتت اسم 

 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019 لالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات  *

هو رزمة برجمية متكاملة وسهلة االستعمال إلدارة الطيف تغطي اخلدمات اإلذاعية الثابتة  (SMS4DC)إن نظام إدارة الطيف لفائدة البلدان النامية  1
 فضالً عن احملطات األرضية الساتلية يف اخلدمات الفضائية. GE06مبا يف ذلك اتفاق جنيف    MHz 30واملتنقلة لألرض يف النطاقات اليت تتجاوز  
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تصاالت  أن نظاماً مؤمتتاً إلدارة الطيف قد يكون لديه املقدرة على املساعدة يف إعداد بطاقات التبليغ اإللكرتونية ملكتب اال ط(
لقطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد )انتشار   Pالراديوية واستخدام بنوك بياانت االنتشار والربامج احلاسوبية املقرتنة بتوصيات السلسلة  

 ؛ (ITU-R 25)لقطاع االتصاالت الراديوية  25املوجات الراديوية( اليت يتيحها مكتب االتصاالت الراديوية وفقاً للقرار 
ؤمتتة املنظمة ألاالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن تقنيات إدارة الطيف املدعومة ابحلاسوب يوفر مرجعًا مفيدًا ل أن دليل ي(

 ،إلدارة الطيف
 وإذ تعرتف 

 الراديويةع يف املؤمتر العاملي لالتصاالت  )املراج    906(، و2012ع يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  )املراج    55ابلقرارات  
 (، 2012 الراديوية لعام )املؤمتر العاملي لالتصاالت  908(، و 2012)املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   907( و2012 لعام

 وإذ تالحظ 
املوقع أن لدى مكتب االتصاالت الراديوية العديد من حزم الربجميات املتعلقة ابخلدمات األرضية والفضائية املتاحة على  أ (  

 الشبكي اخلاص به ويف النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية؛
 مواصلة تقدمي املساعدة للمضي يف تطوير  1على أنه ينبغي للجنة الدراسات  يقرر ينص يف فقرة  ITU-R 11-4أن القرار  ب(

 ، (SMS4DC)نظام إدارة الطيف لفائدة البلدان النامية 
 توصي

 ابملبادئ التوجيهية التصميمية التالية للنظام املؤمتت إلدارة الطيف:
 للوائح الراديو 4 املؤمتت إلدارة الطيف أن يستخدم عناصر البياانت الواردة يف التذييل ينبغي للنظام أبنه 1

وكتيب االحتاد بشأن تقنيات إدارة الطيف املدعومة ابحلاسوب، وأن يوفر آلية لنقل البياانت القائمة   ITU-R SM.1413 والتوصية
 إىل هيكل بياانت النظام املؤمتت إلدارة الطيف؛

 أبنه ينبغي للنظام املؤمتت إلدارة الطيف أن يسمح بتعدد املستعملني وأن يتسم ابملزااي املناسبة ألمن البياانت؛ 2

 أن يتضمن مزااي تتعلق ابحلساابت اهلندسية للخدمات الراديوية؛ بغي للنظام املؤمتت إلدارة الطيفأبنه ين 3
أبنه ينبغي للنظام املؤمتت إلدارة الطيف أن يكون قادرًا على استخدام قاعدة بياانت التضاريس األرضية من أجل   4

 حساابت هندسية معينة؛ 
أبنه ينبغي للنظام املؤمتت إلدارة الطيف، مىت ما أمكن ذلك، أن يعمل ابللغة )اللغات( الوطنية للزابئن وأن يدعم نظام   5

 للغات إضافية؛  Unicodeالشفرة املوحد 
 بسهولة؛ أبن استحداث الواثئق الناجتة )مثل الرتاخيص والفواتري( ابللغة وجمموعة األحرف احمللية ينبغي أن يتم  6
 أبنه ينبغي أن يتضمن تنفيذ هذه األنظمة التدريب والدعم الالزمني؛ 7
أبنه ينبغي للتصميم أن يراعي عناصر الشبكات والتجهيزات احلاسوبية من أجل تسهيل النفاذ وحتكم املستعمل واملسائل  8

 املتعلقة ابألمن واملزااي األخرى؛
 طيف مراعاة الوظائف اإلدارية احملددة إلدارة الطيف الواردة يف امللحق.أبنه ينبغي لدى وضع نظام مؤمتت إلدارة ال 9
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 امللحق
 املبادئ التوجيهية التصميمية لوضع األنظمة املؤمتتة إلدارة الطيف 

 املبادئ التوجيهية التشغيلية 1
 ينبغي للنظام املؤمتت إلدارة الطيف أن يدعم الوظائف التالية كحد أدىن:

 تخدام الطيفمعاجلة الطلب الس 1.1
وفقاً للقواعد الوطنية، ينبغي أن تدعم هذه الوظيفة إدخال البياانت املتعلقة بطلب احلصول على خدمة راديوية. وقد يهدف الطلب  
إىل احلصول على حمطة جديدة، أو تعديل ترخيص قائم، أو تعديل طلب معلق. وينبغي أن تتم معاجلة الطلبات ابلتتابع، عادة عن 

التالية: التحقق من أن مجيع املعلومات مدرجة؛ والتحقق من جتهيزات حمددة؛ والتحقق من توافر القنوات؛ التحقق  طريق اخلطوات
من االمتثال اإلداري. ويف حال فشل أي من عمليات التحقق هذه، ال بد من إصدار إشعار موّحد ملقدم الطلب يشري إىل طبيعة  

داخل منطقة من مناطق التنسيق الدويل )أي منطقة حدودية(، يتعني على النظام أن يصدر   املشكلة. وإذا كان املوقع املقرتح موجوداً 
للتنسيق الدويل مبا يف ذلك مجيع البياانت اليت يطلبها االحتاد الدويل لالتصاالت أو االتفاقات الثنائية املربمة مع اإلدارات  ًً طلبا

طلوبة يتعني على النظام أيضاً أن يساعد يف إعداد بطاقات التنسيق أو التبليغ اجملاورة. ويف تلك احلاالت اليت تكون فيها البياانت م
املناسبة من مكتب االتصاالت الراديوية، حسب االقتضاء. ومبجرد منح مجيع املوافقات، ودفع مجيع الرسوم إذا ما اقتضى األمر،  

 ميكن أن يتحول الطلب إىل ترخيص جاهز لإلصدار.

 معاجلة القنواتخطط توزيع الرتددات/ 1.2
ينبغي هلذه الوظيفة أن تقدم الدعم لعمليات املعاجلة والتحليل الالزمة للموافقة على قناة تردد مطلوبة، أو لالستجابة لطلب مقدم 
من إدارة جماورة بشأن التنسيق الدويل. كما ميكن استخدام هذه الوظيفة لتقصي توافر قنوات الرتددات الراديوية غري املخصصة 

 ة.يط الدولية واإلقليمواخلط
 وينبغي أن تتسم هذه الوظيفة ابخلصائص التالية: 

توفري تسهيالت من أجل استحداث اخلطة الوطنية لتوزيع الرتددات واحلفاظ عليها. وينبغي أن تتضمن املعلومات املقرر   -
 كحد أدىن؛  5تسجيلها األجزاء ذات الصلة من لوائح الراديو مبا يف ذلك املادة  

توفري املقدرة على احلفاظ على خطط توزيع القنوات. وينبغي إدراج تسهيل يسمح ابالستحداث املؤمتت خلطة توزيع  -
 القنوات ابعتماد املعلمات اليت ي دخلها املستعمل؛

 املقدرة على ختزين واسرتجاع حواشي خطط الرتدد؛ -
 مع املعلمات اليت حيددها املستعمل؛ تتطابق القابلة للتطبيق اليتاسرتجاع أزواج قنوات الرتدد واحلواشي  -
ينبغي أن يكون النظام قادراً على النفاذ إىل اخلطة الوطنية لتوزيع الرتددات، وخطط توزيع القنوات، واحلواشي، وقواعد  -

 األخرى اليت حيتفظ هبا النظام واملتعلقة ابملعلمات اليت يوفرها املستعمل؛ البياانت
تقدمي جدول التوزيع يف شكل عرض مؤمتت ميكن التحقق إزاءه من ختصيص الرتددات، وذلك لضمان أن يكون ختصيص   -

 الرتددات صاحلاً.
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 معاجلة الرتاخيص 3.1
 ينبغي أن تدعم هذه الوظيفة األنشطة التالية: 

 إصدار ترخيص جديد أو معّدل؛ -
 جتديد ترخيص قائم؛ -

 يص قائم؛يل الرسوم املتعلقة برتختعد -

 إهناء ترخيص لعدم امتثاله لشروط الرتاخيص؛ -

 إجراء استعالم يف قاعدة البياانت لتحديد ترخيص أو جمموعة من الرتاخيص. -
 وينبغي للنظام، إذا ما دعت الضرورة، أن يدعم عمليات ترخيص احملطات يف:

 خدمات الطريان؛ -
 اخلدمات البحرية املتنقلة؛  -

 اخلدمة املتنقلة الربية واخلدمة الثابتة الربية؛  -

 اخلدمات الفضائية، مثل احملطات األرضية؛ يالحظ أن اخلدمات الفضائية تتطلب عناصر بياانت إضافية موسعة؛  -

 اخلدمات اإلذاعية؛ -

 خدمة راديو اهلواة؛ -

 خدمات أخرى. -
 لنظام أن: ابإلضافة إىل ذلك، ينبغي ل

 ريان واحملطات البحرية املتنقلة؛يدعم جمموعات ختصيص الرتددات حملطات الط -
 يدعم مجع املعطيات للرتاخيص القائمة )حتويل البياانت(؛  -

 يوفر أسلوابً مالئماً لطباعة الرتاخيص؛ -

 يكشف الرتاخيص الواجب جتديدها ويصدر فواتري التجديد؛ -

 الرتاخيص وإعادة إدراج الرتاخيص امللغاة والقيام أوتوماتياً حبساب الرسوم املناسبة حيثما ينطبق؛يدعم إلغاء  -

يوفر املقدرة على االستعالم على اإلنرتنت للسماح بقراءة متأنية للمعلومات التقنية واملتعلقة ابلرتاخيص الواردة يف قاعدة   -
 ؛ملزيد من التفاصيل( 11.5البياانت )انظر الفقرة 

 (؛ 9يوفر مقدرات تتعلق بتقدمي التقارير اإلدارية املوسعة )انظر الفقرة  -

التحكم يف معاجلة طلبات الرتخيص ومتابعتها للتأكد من أن الطلبات الصحيحة متوفرة يف كل مرحلة من مراحل دورة  -
 التالية عند اكتمال كل عملية. تقدمي الطلب، ومن أن الطلبات تنتقل بشكل آيل حنو املرحلة
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 معاجلة الرسوم 1.4
ينبغي أن تدعم هذه الوظيفة إدارة املهمات املالية من قبيل تسجيل مدفوعات الرسوم، وإصدار الفواتري، وإنتاج البياانت املالية  

معاجلة الرسوم أن تستخدم   نسق إحصائي أو فردي. كما ينبغي هلا أن تسمح بتحديد معدالت الرسوم وتغيريها. وينبغي لوظيفة يف
 (. 6أسلوب احملاسبة القائم على القيد املزدوج من أجل تدوين مجيع املعامالت املالية والتبليغ عنها )انظر الفقرة 

ام الرسوم وينبغي أن يكون اختيار احملاسبة النقدية أو حماسبة الفرتة املالية متماشياً مع املمارسة املشرتكة املتبعة يف اإلدارة. ويقدم النظ
 املتعلقة ميا يلي:

 صيانة اجلدول الزمين للمواعيد؛ -
حساابت مجيع املعامالت املالية مع الرسوم والسطح البيين األوتومايت لتوليد الفواتري. وينبغي أن يكون حساب الرسوم   -

 قادراً على تطبيق ضرائب املبيعات أو ضرائب القيمة املضافة وتعليلها.

 معاجلة التقارير 5.1
تدعم هذه الوظيفة إجراء االستعالم يف قاعدة البياانت وإنتاج التقارير يف شكل بياين أو نصي. وينبغي أن يكون للنظام املؤمتت  
إلدارة الطيف عدد من التقارير املوّحدة والرسائل املوّحدة، كما ينبغي أن يدعم إنتاج التقارير املوجهة على النحو احملدد من قبل 

 ملزيد من التفاصيل(. 9الفقرة املشّغل. )انظر 

 معاجلة الشكاوى 6.1
 ينبغي أن تدعم هذه الوظيفة املعاجلة الكفوءة لشكاوى التداخل من خالل اخلطوات التالية:

 تسجيل الشكوى؛  -
 التحقق من أن الشكوى تلتزم ابجلدارة اإلدارية؛ -

 )ابستخدام أدوات التحليل اهلندسي(؛التحقق من أن الشكوى تلتزم ابجلدارة التقنية  -
 استحداث مهمة مراقبة من أجل التحقق التقين من احملطات؛ -

 استعراض نتائج املراقبة وإنتاج تقرير يتعلق بتسوية الشكوى.  -

 معاجلة اجلداول املرجعية 7.1
يستخدمها النظام. وجيب أن يكون مدير النظام ينبغي أن تدعم هذه الوظيفة استعراض وحتديث وطباعة مجيع اجلداول املرجعية اليت  

الشخص الوحيد الذي يتمتع ابلسلطة لالطالع على أي جدول يف النظام أو تعديله. أما اجلداول املتعلقة ابلتجهيزات، مثل 
ن فقط. وينبغي اهلوائيات واملرسالت واملستقبالت، فيمكن أن يطلع عليها مجيع املشغلني على أن يقوم بتعديلها املوظفون التقنيو 

إال مدير النظام فقط. أما جدول توزيع الرتددات، الذي حيدد خطط الرتدد اليت   هيطلع على اجلدول املتعلق ابلنفاذ اآلمن وتعديل أال
 يستخدمها النظام، فيمكن أن يطلع عليه مجيع املشغلني على أن يقوم بتعديله مدير النظام فقط.

 معاجلة األمن 8.1
أن يكون موظفو إدارة الطيف قد اطلعوا على سبل النفاذ إىل سجالت البياانت. وينبغي هلذه الوظيفة أن جتعل  ينبغي، بوجه عام، 

حتديث النفاذ إىل سجالت بياانت حمددة أو إىل أنواع معينة من املعامالت حمصوراً فقط ابملشغلني الذين يضطلعون ابلدور املناسب 
النظام املؤمتت إلدارة الطيف. أما توزيع املشغلني لالضطالع من الالزمة مدجمة يف تصميم للنفاذ اآلمن. وينبغي أن تكون أدوار األ

بدور أمين أو عدة أدوار أمنية فينبغي أن يتحكم به جدول كلمات املرور أو إحدى اآلليات األخرى اليت يتم استحداثها حني يتم 
 تسجيل كل مشغل من قبل مدير النظام.
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 معاجلة املعامالت 9.1
نشئ هذه الوظيفة سجاًل يف قاعدة البياانت لتسجيل التاريخ والوقت وهوية املشغل الذي يؤدي كل معاملة، كاملوافقة اإلدارية ت

على ترخيص على سبيل املثال. كما ينبغي للنظام أن يضمن أن املشغل الذي حياول إجراء املعاملة يفي مبعايري النفاذ اآلمن، وأن 
الضرورية قد أ جنزت. وينبغي هلذه الوظيفة أيضاً أن متنع املشغل من تكرار املعامالت اليت أ جنزت من قبل.  مجيع املعامالت السابقة 

 النظام املؤمتت إلدارة الطيف أن تضمن سالمة قاعدة البياانت وموثوقيتها وقابلية اسرتجاعها. وينبغي ملعاجلة املعامالت اليت ينفذها 

 السجالتاملبادئ التوجيهية حلفظ  2
املؤمتت إلدارة الطيف أن يدعم قاعدة بياانت حتتوي على بياانت ختصيص الرتددات ومعلومات تتعلق حباملي الرتاخيص ينبغي للنظام  

للوائح الراديو  4اإلفراديني. وينبغي توفري البياانت الالزمة حلساب االنتشار. كما ينبغي أن يشار يف تصميم النظام إىل التذييل رقم 
( من أجل ضمان توافق التعاريف واألنساق ألغراض ITU-R SM.1413)التوصية  (RDD) س بياانت االتصاالت الراديويةوقامو 

 التنسيق والتبليغ املستقبلية.
ملخدمات الزابئن   يكون عايل األداء  (RDBMS)وينبغي أن يتضمن النظام املؤمتت إلدارة الطيف نظام إدارة قاعدة البياانت الرتابطية  

زعة أو التشغيل املركزي وفقاً لتشكيلة اإلدارة واحتياجاهتا. وينبغي أن يستخدم شاشات ذات سطوح بينية بيانية سهلة االستعمال املو 
ومناذج إلدخال املعلومات وتوليد االستعالمات والتقارير. كما ينبغي أن يدعم التقارير اليت حيددها املستعمل من أجل توفري جمموعة 

سرتجاع البياانت. وينبغي أن تتوفر فيه وظيفة مدجمة لسجالت التدقيق األمين للمعامالت املتعلقة بقواعد البياانت منوعة من بدائل ا
إبضافة  (DBMS)وأن يسمح حبماية التحكم ابلنفاذ اآلمن املتعدد املستوايت. كما ينبغي أن يسمح نظام إدارة قاعدة البياانت 

دان البياانت القائمة أو تغيريها؛ ومن شأن ذلك إاتحة اجملال للتوسع املرن والسهل مع حقول جديدة إىل قاعدة البياانت دون فق
 تغري املتطلبات.

 وينبغي لربجمية نظام إدارة قاعدة البياانت أن توفر املزااي التالية: 
يف كل موضوع من مواضيع : حيدد مدير قاعدة البياانت العمليات )قراءة، كتابة، تعديل( اليت ميكن أن يؤديها كل مستعمل األمن

 قاعدة البياانت.
: ينبغي أن يكون حمرك نظام إدارة قاعدة البياانت متكاماًل للغاية مع نظام التشغيل من أجل توفري أعلى إنتاجية األداء

 للمنصة املختارة.
زايدة توافر قاعدة البياانت يف املواقع النائية : ينبغي حملرك نظام إدارة قاعدة البياانت أن يدعم التكرار هبدف التكرار/قابلية التوسّع

وخفض عدد املعامالت املنفذة يف قاعدة البياانت الرئيسية. فإذا كانت العملية الالمركزية شرطًا مهماً، فسوف تتكرر يف النظام  
مان أن يكون نظام إدارة بعض املواضيع يف كل موقع من املواقع البعيدة. ويف حال عدم استخدام التكرار، ينبغي توخي احلذر لض

 قاعدة املعطيات قاباًل للتوسع من أجل معاجلة النمو يف املستقبل.
 : ينبغي حملرك نظام إدارة قاعدة البياانت أن يضمن عدم فقدان أي معاملة متت بنجاح يف حال تعّطل النظام.املوثوقية/السالمة

ائمة على املعامالت تنفيذ كل عملية بطريقة منفصلة. فالعملية : تضمن قواعد البياانت القالعمليات القائمة على املعامالت
تتم بشكل كامل أو ال تتم على اإلطالق. وتضمن هذه اإلمكانية السالمة الداللية يف قاعدة البياانت. كما أن لغات تعريف   إما أن

 قاعدة البياانت تتضمن القدرة على فرض قيود من أجل ضمان السالمة املرجعية للبياانت. 
: ينبغي حملرك نظام إدارة قاعدة البياانت أن يسمح بتوصيل عدة مستعملني بقاعدة البياانت وأن يتيح النفاذ املتزامن تعدد املستعملني

 إىل املعلومات. وميكن توصيل عدد كبري من املستعملني ابلنظام.
لنفاذ إىل نفس اجلزء من البياانت والقيام بشكل مناسب  ن حياولون امبعاجلة تنازعات املستعملني الذي  : تقوم قاعدة البياانت التنازعات

 حبجب البياانت اليت جيري حتديثها. 
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وينبغي لقاعدة البياانت أن تنفذ حمتوى البياانت الذي توصي به منشورات االحتاد الدويل لالتصاالت. وميكن ختزين أنواع البياانت 
 التالية يف قاعدة البياانت:

 الرتدداتاجلدول الوطين لتوزيعات  -
 ختصيصات الرتدد -
 فيما يتعلق ابالمتيازات جمموعات التخصيصات -

 صاحب الرتخيص/االمتياز  -

 خصائص التجهيزات -
 املراقبة -
 الطلبات -

 الرسوم -

 الشكاوى  -

 االنتهاكات/املخالفات -

 اإلحصاءات املتعلقة إبشغال الطيف -

 املرِسالت غري املعروفة اهلوية  -

 الرتددات املخصصة -
 الرتاخيص امللغاة. -

وتعترب األوصاف املناسبة خلصائص املرسل واملستقبل واهلوائي ضرورية من أجل اإلدارة املثلى للطيف. ولتيسري إدخال البياانت،  
بيل املثال، ينبغي أن  فعلى س لتسمية البث أو نوع اخلدمة. يتعني على النظام أن يربز احلقول املناسبة ويقرتح حاالت افرتاضية وفقاً 

يطلب النظام اخلدمة التلفزيونية إال يف حالة اإلذاعة التلفزيونية. وحني ال يكون خمطط اهلوائي معروفاً، ينبغي للنظام أن جيري   ال
 . ITU-R F.699تقديراً للفصوص اجلانبية ابستخدام منط اإلشعاع املرجعي املناسب كما هو وارد يف التوصية 

يع البياانت الالزمة لتعريف املوقع: اإلحداثيات، واالرتفاع فوق سطح البحر من خريطة أرضية رقمية. وتشكل زوااي  وينبغي إدراج مج
 السمت واالرتفاع احملددة جزءاً من احملطة املعرّفة يف الرتخيص.

تقنيات إدارة الطيف املدعومة   وينبغي أن تستند عناصر البياانت يف النظام إىل أحدث طبعة لكتيب االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن
ابحلاسوب. وتسهياًل إلدخال البياانت، ينبغي أن ي سمح للمشغل أبن خيتار العنصر من اجلداول املقررة مسبقاً؛ وينبغي أن يكون 

ت النظام قادراً على استخدام احلاالت االفرتاضية ملعظم املدخالت. وينبغي أن تسمح الشاشات بوضع "تعليقات" تضيف معلوما
غري مشفرة ابعتبارها عناصر بياانت جيب تسجيلها. وحيثما أمكن، ينبغي أن تكون تعاريف احلقول متوافقة مع مقدمة النشرة 

 (. ITU-R SM.1413الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية )التوصية  (IBIC)الدولية للرتددات  اإلعالمية
 إدارة البائعني

الطيف، مبا يف ذلك األفراد  القوانني املعمول هبا يف بلداهنا القيام بتقدمي تراخيص لبائعي إدارةيطلب من بعض اإلدارات مبوجب 
والشركات اليت تصّنع وتبيع وجتهز وترّمم وتؤدي وظائف أخرى ترتبط أبنظمة إدارة الطيف وجتهيزاهتا، من قبيل برجميات إدارة الطيف 

م املؤمتت إلدارة الطيف القدرة االختيارية لتلبية احتياجات تلك اإلدارات من خالل وجتهيزات مراقبة الطيف. وينبغي أن يكون للنظا
دعم وظائف إصدار الرتاخيص أو الشهادات للبائعني، مبا يف ذلك معاجلة الطلبات وإصدار الشهادات وطباعتها، واستحداث 

 ل استخدام الطيف.إشعارات التجديد وأتدية وظائف أخرى مماثلة لتلك املتعلقة ابلرتاخيص من أج
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 املبادئ التوجيهية للتحليل اهلندسي  3

ينبغي للنظام املؤمتت إلدارة الطيف أن حيدد ملقدم الطلب، وبشكل أوتومايت، الرتددات غري املعرضة للتداخل يف حال توافر مثل 
ات األوتوماتية حيثما أمكن ذلك.  هذه الرتددات؛ وخبالف ذلك، عليه أن حيدد حالة التداخل املقبول. وينبغي أن تدرج هذه التقني

- وتقتضي العملية استخدام احلساابت املناسبة مبا يتوافق مع أساليب تقييم التداخل الشائعة االستعمال، ودوال أو جداول املسافة 
ل خدمة ويف كل الرتدد اليت تتيح للمستعمل حتديد مواصفات التباعدات الدنيا املقبولة يف القناة املشرتكة أو القنوات اجملاورة لك

نطاق من النطاقات. كما ينبغي أن يكون من املمكن حتليل لتخصيص ترددات مقرتح وحمدد ابعتماد نفس النماذج املستخدمة  
 حتديد إمكانية التداخل. وينبغي أن يكون خيار حساب كثافة القدرة من املرسل متوفراً، مثاًل من أجل تقييم املخاطر على البشر. يف

 حدة أدوات للمساعدة يف ختصيص الرتدد. وينبغي أن تشمل األدوات ما يلي: وتوفر هذه الو 
 البحث عن املرِسالت

حتديد حمطات الراديو اليت تتسم مبعلمات حيددها املستعمل يف قاعدة بياانت احملطات املرخصة. ومن شأن هذه الوظيفة  -
 معروضة وعرض نتائج البحث على اخلريطة.أن تسمح للمستعمل بتحديد جمال الدراسة املعين على خريطة 

 دد املرتبطة هبا اليت حددهتا وظيفة البحث. ختارة واملعلومات املتعلقة ابلرت عرض التفاصيل املتعلقة ابحملطة امل -

 إعداد تقرير حيدد نتائج البحث واملعلمات املستخدمة. -
 (EMC)اخلصائص العامة جلميع أدوات املالءمة الكهرمغنطيسية 

تتضمن وظيفة حبث عن خطط الرتدد للمساعدة يف اختيار الرتددات املرشحة استناداً إىل اخلطط الوطنية لتعيني الرتددات  -
 اليت تعطى للمستعملني، واألنواع املزمعة للخدمات/العمليات، وفئات املستعملني.

يلة ملوظفي إدارة الطيف إلنتاج قوائم العديد من الرتددات املرشحة من أجل إجراء حتليل أكثر تفصياًل تشتمل على وس -
 عند الضرورة.

 تسمح ابلتحقق األوتومايت من صالحية الرتددات املرشحة املختارة للمستعملني ابملقارنة مع خطة الرتدد. -
 يف قاعدة بياانت املراقبة. تشتمل على وسائل السرتجاع بياانت اإلشغال املوجودة -

 تكون جزءاً أساسياً من نظام الرتخيص ومتاحة إلجراء حتليل من حمطة إىل حمطة.  -
تعمل يف حيز مؤقت من النظام يسمح للمستعمل إبجراء االختبارات بواسطة معلمات تقنية خمتلفة من دون التأثري  -

 يف السجالت الفعلية املوجودة يف النظام.

 ث سجالت النظام الفعلية فور اكتمال التحليل.تسمح بتحدي -

تسمح بتحليل ختصيصات الرتدد املرشحة اليت يطلبها مقدمو الطلبات أو طلبات التنسيق الواردة مقابل سجالت   -
ميكن تغيريها من قبل املستعملني   الرتخيص القائمة وسجالت التنسيق يف قاعدة البياانت ابستخدام معايري حمددة مسبقاً 

 قت التنفيذ. يف و 

 ميكن تنفيذها على اإلنرتنت. -

 تسمح ابسرتجاع نتائج التحليل. -

 تقوم بتحليل املرِسالت/املستقبالت القائمة واملقرتحة على السواء بوصفها جهات مهامجة حمتملة أو جهات متضررة.  -
 توفر مستوايت اإلبالغ التالية:  -

 والتشغيلية لكل حالة من حاالت التداخل؛التفاصيل اإلدارية والتقنية  •
 التعّرف على مجيع احملطات/ختصيصات الرتدد املتضمنة يف كل حالة من حاالت التداخل. •
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لتوصيات   وينبغي للنظام املؤمتت إلدارة الطيف أن يتضمن جمموعة من أدوات التحليل اهلندسي للمساعدة يف ختصيص الرتددات وفقاً 
وية لالحتاد فضاًل عن اخلطط الوطنية للرتددات والسياسات احمللية اليت وضعتها سلطة إدارة الطيف. وينبغي قطاع االتصاالت الرادي

، وأدوات حتليل (HF)توفري ستة أنواع من أدوات التحليل: أدوات حتليل البث اإلذاعي، وأدوات حتليل يف نطاق الرتددات العالية 
، وأدوات حتليل يف نطاق املوجات الصغرية، وأدوات حتليل التشكيل البيين،  (UHF)  والدسيمرتية  (VHF)  املوجات املرتية  اتنطاق يف

 وأدوات حتليل املواءمة الكهرمغنطيسية. 
 أدوات حتليل البث اإلذاعي

ملرِسالت تدعم هذه الوظيفة ختصيص قنوات الرتدد ابالستناد إىل البحث يف قاعدة البياانت. وجتري مقارنة تردد املرسل اجلديد اب
املرخصة فعاًل يف املنطقة. ويدقق الربانمج يف القرب اجلغرايف مع ترددات القناة املشرتكة والقنوات اجملاورة لدى ختصيص ترددات 

الرتدد، اليت جيب أن أتخذ  -جديدة. ويستند هذا األسلوب إىل حساب سوايت التدخل أو إىل القواعد الدنيا املتعلقة ابملسافة
 وع اخلدمة قيد البحث وتردد التشغيل والقدرة القصوى للمرسل.االعتبار ن يف

وينبغي أن تعرض نتائج التحليل على شاشة ذات خلفية مكونة من خريطة ميكن أن خيتارها املستعمل. وعلى النظام أن يدعم 
وينبغي أن تتوفر التنبؤات التالية طباعة نتائج التحليل كما هي معروضة على الشاشة مرفقة ابملعلمات املستخدمة يف التحليل. 

 املتعلقة ابملناطق:
 تغطية احملطة والشبكة؛  -
 التداخل الناجم عن احملطة. -

 املواءمة الكهرمغنطيسية للخدمات اإلذاعية مع خدمات أخرى
 ذاعية الصوتيةاملواءمة بني اخلدمة اإل -  ITU-R SM.1009ينبغي أن تتوفر حتليالت لضمان املواءمة، وذلك عماًل ابلتوصية 

التقاسم   - ITU-R SM.851؛ والتوصيةMHz 137-108واخلدمات الطريانية يف النطاق  MHz 108-87يف حوايل نطاق الرتددات 
 . (UHF) والدسيمرتية (VHF) بني اخلدمة اإلذاعية واخلدمتني الثابتة و/أو املتنقلة يف نطاقات املوجات املرتية

 (HF)الرتددات العالية  أدوات التحليل يف نطاق
ينبغي أن تستخدم هذه األدوات منوذج انتشار مناسباً من أجل حساب اخلسارة النامجة عن االنتشار وشدة اجملال يف نطاق الرتددات 

. وينبغي أن حيسب النموذج كاًل من انتشار املوجات األرضية واملوجات السماوية. وقد يستخدم النموذج املدخالت (HF) العالية
لتالية يف عملية احلساب: خصائص املرسل، وخصائص اهلوائي، وظروف التضاريس األرضية، واألحوال األيونسفريية، واإلحداثيات ا

اجلغرافية، والوقت من اليوم، والشهر من السنة. واستناداً إىل هذه املدخالت حيسب النموذج مسري االنتشار عند أي مسافة مرغوبة  
 ما يلي:  HFتتضمن أدوات التحليل يف النطاق   عن موقع املرسل. وميكن أن

 حتليل وصلة الرتدد العايل (  أ 
 HFاخلسارة النامجة عن مسري االنتشار يف النطاق  ب(
 كفاف شدة جمال الرتددات العالية ج(

 حتليل منطقة اخلدمة ( د
 .HFحتليل التداخل يف النطاق  (  هـ

 HFاخلدمة من نقطة إىل نقطة يف النطاق 

 ينبغي حساب املدى األمثل لرتددات التشغيل مع األخذ يف االعتبار الوقت من النهار والفرتة من السنة. 
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 (UHF)الدسيمرتية /(VHF)نطاقات املوجات املرتية  أدوات التحليل يف
( من أجل حساب اخلسارة الناجتة عن ITU-R P.1546ية التوص ينبغي أن تستخدم هذه األدوات منوذج انتشار مناسبًا )مثالً 

. وقد تتوفر جمموعة خمتارة من مناذج االنتشار لكي (UHF) سيمرتيةيالد/(VHF) نطاقات املوجات املرتيةاالنتشار وشدة اجملال يف 
خيتار من بينها املستعمل. وعلى النماذج أن أتخذ يف االعتبار خصائص املرسل، وخصائص اهلوائي، وارتفاعات اهلوائيات فوق 

أن تتضمن وميكن متوسط التضاريس األرضية، واملظهر اجلانيب الطوبوغرايف لألرض، ومتوسط ظروف الرتبة والظروف املناخية. 
 ما يلي:  UHF/VHFات أدوات التحليل يف النطاق

 UHF/VHFحتليل الوصلة يف النطاقات  (  أ 
 UHF/VHFاخلسارة النامجة عن مسري االنتشار يف النطاقات  ب(
 UHF/VHFكفاف شدة اجملال يف النطاقات   ج(
 حتليل منطقة اخلدمة د (

 .UHF/VHFحتليل التداخل يف النطاقات  (  هـ
 اخلدمات املتنقلة والثابتة، الربية والبحرية

 محة عامة ل
ينبغي ألدوات التحليل املقدمة أن تستخدم مناذج انتشار تراعي أتثريات التضاريس األرضية )ابستخدام البياانت الرقمية  -

 -   ITU-R P.1144الرتفاع التضاريس األرضية والغطاء السطحي(، وأن تكون متسقة مع اإلجراءات اليت تناولتها التوصية  
 لالتصاالت الراديوية. 3 اتدليل لتطبيق طرائق االنتشار للجنة الدراس

 ينبغي أن تكون أدوات التحليل املتوفرة قادرة على العمل يف ظل غياب البياانت الرقمية الرتفاع التضاريس والغطاء السطحي.  -
ينبغي أن تعرض حاالت التداخل احملتملة اليت مت حتديدها بعد إجراء التحليل على شاشة ذات خريطة خلفية ميكن أن  -

 املستعمل. خيتارها 
 أدوات حتليل املواءمة الكهرمغنطيسية

 قد تتضمن أدوات حتليل املواءمة الكهرمغنطيسية آليات التداخل التالية: 
 حتليل إزالة حساسية املستقِبل؛ -
 حتليل ضوضاء املرِسل؛ -

 بعيدة(؛حتليالت تداخل الرتددات )يف القناة املشرتكة، أو القنوات الفاصلة واجملاورة، أو القنوات ال -

حتليل التشكيل البيين من الدرجة الثالثة متعدد اإلشارات. وينبغي لوحدة حتليل التشكيل البيين أن توفر تقارير جامعة   -
للرتددات حتدد مجيع توليفات ختصيصات الرتدد القائمة ضمن حدود البحث اليت جتمع للخروج مبنتج ترددي معني 

 للتشكيل البيين؛

 ك.حتليل املوقع املشرت  -
 وينبغي أن تتوفر يف النظام األدوات اهلندسية من أجل:

 عدة املتنقلة وتطبيقات االستدعاء؛حساب تغطية احملطة القاعدة ابلنسبة لتطبيقات احملطة القا -
 حساب مدى االتصاالت الداخلية املتنقلة. -



 ITU-R  SM.1370-2   التوصية

 

11 

 أدوات التحليل يف نطاق املوجات الصغرية
( أو مناذج انتشار مناسبة أخرى من أجل حساب اخلسارة ITU-R P.525ينبغي أن تستخدم هذه األدوات الفضاء احلر )التوصية 

 الناجتة عن االنتشار وشدة اجملال. وينبغي أن تتوفر أدوات التحليل التالية يف نطاق املوجات الصغرية:
 حتليل وصلة املوجات الصغرية أ (  

 يف مسري املوجات الصغريةخسارة االنتشار  ب(
 حساب شدة جمال املوجات الصغرية ج(
 حتليل تداخل املوجات الصغرية د (

 حتليل ارتفاع اهلوائي )حترير نطاق فرينل( (  ه

 ختطيط الرتددات يف نطاق املوجات الصغرية. و ( 
 محة عامة ل

يراعي أتثريات التضاريس األرضية )استخدام البياانت جيب أن ينّفذ منوذج االنتشار ألغراض حتليل التداخل ابلتحديد وأن   -
 الرقمية الرتفاع التضاريس األرضية والغطاء السطحي(. 

ينبغي أن تكون أدوات التحليل املتوفرة قادرة على العمل يف ظل غياب البياانت الرقمية الرتفاع لتضاريس األرضية  -
 والغطاء السطحي.

 شاشة ذات خريطة خلفية ميكن أن خيتارها املستعمل.ينبغي أن تعرض نتائج التحليل على  -

 ينبغي أن تتاح نتائج التحليل يف شكل تقارير.  -

 أن أتخذ يف االعتبار آليات التداخل التالية: ةالكهرمغنطيسيوينبغي على أدوات حتليل املواءمة 
 الشبكات األرضية للموجات الصغرية

املرشحة املختارة للموجات الصغرية األرضية الثابتة مقابل حمطات أرضية اثبتة أخرى  إجراء تقييم للتداخل احملتمل للشبكة   -
 للموجات الصغرية.

 ألرض. احتليل التداخل احملتمل بني ختصيصات املوجات الصغرية األرضية واحملطات األرضية الساتلية املستقرة ابلنسبة إىل   -

 ود القدرة.التحقق من تفادي االصطدام يف املدار وحساابت حد -

 حساابت تتعلق ابملسافات اليت تضمن السالمة الصحية للهوائيات األرضية.  -
 احملطات األرضية )اختيارية( 

 للوائح الراديو. 7للتذييل  حساب كفاف التنسيق للمحطة األرضية وفقاً  -
من أجل احلساب   (GIS)االستفادة من معلومات التضاريس األرضية القائمة على أساس نظام املعلومات اجلغرافية  -

 األوتومايت لزاوية االرتفاع األفقية واملسافة. 

 توفري حتليل للتداخل احملتمل بني حمطة أرضية وختصيصات املوجات الصغرية األرضية.  -
 أداة حتليل التشكيل البيين

ترددات، من الدرجة الثالثة( النامجة  3ينبغي هلذه األداة أن حتسب منتجات التشكيل البيين يف اجملال القريب والبعيد )على األقل 
 عن مرِسلني أو أكثر. 
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 التنسيق الدويل للرتددات  4
ينبغي للنظام املؤمتت إلدارة الطيف أن حيدد طلبات الرتاخيص اليت تستدعي التنسيق الدويل للرتددات وأن ينشئ تلقائيًا وثيقة 
تنسيقية هبدف استخدامها للتنسيق مع إدارات أخرى. وت لزم لوائح الراديو أو توصي ابلتنسيق الدويل لتخصيصات ترددات معينة 

تستخدم إلدارة الطيف طريقة  - ITU-R SM.1049لى تردد )وقدرة( املرِسل. وتشكل التوصية ويتوقف ذلك بصورة أساسية ع
 ، مثااًل على ممارسات التنسيق.خلدمات األرض يف املناطق احلدودية اترتددالختصيص عملية  لتسهيل

عامل الرقمية لالحتاد الدويل لالتصاالت وينبغي للنظام أن يتحقق فيما إذا كانت منطقة التداخل تعرب إحدى احلدود ابستخدام خريطة ال
(IDWM) اخلطوط الساحلية، والبحار، واجلزر، والبحريات؛   -. وتضم خريطة العامل الرقمية لالحتاد ما يلي: البياانت اجلغرافية

ة. ويعطي الربانمج اسم احلدود، والتخوم اإلقليمية فضالً عن بياانت األرصاد اجلوية وبياانت املعلومات التقني - والبياانت السياسية  
البلد املقابل إلحداثيات "جغرافية" حمددة، واملسافة بني املرِسل وأقرب احلدود. ويتعني استخدام مجيع البياانت املتاحة يف النشرة  

هناك  الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية وواثئق االحتاد األخرى للتحقق مما إذا كان  (IFIC)اإلعالمية الدولية للرتددات 
  ، 1988و  1981جانريو لعامي  ، واتفاقي ريو دي 1975تراكب مع قنوات خمصصة مبوجب اتفاقات إقليمية مثل اتفاق جنيف لعام 

 . (GE06)  2006، واتفاق جنيف لعام 1985 لعام ، واتفاق جنيف 1984واتفاق جنيف لعام
 عرب احلدود. وهلذا الغرض، ينبغي حساب تغطية وينبغي للنظام أن ميّكن من حتديد طلبات الرتاخيص اليت تستدعي التنسيق

شدة اجملال يف مرِسالت البلدان اجملاورة ابإلضافة إىل التداخل. وهبذه الطريقة، ينبغي للنظام أن يدعم احلساابت املتعلقة ابلتداخل 
 ومناذج التنسيق.

وينبغي للنظام أن حيدد تلقائياً ما إذا كانت توجد حمطات قيد التقييم يف منطقة التنسيق ابستخدام اخلريطة القائمة على أساس نظام 
تسمح ابملشاهدة اإللكرتونية لبياانت التنسيق وحالة سجالت تنسيق   . كما ينبغي أن يوفر وظيفة استعالم (GIS)املعلومات اجلغرافية  

 م معلمات حيددها املستعمل.خمتارة ابستخدا

 تقدمي بطاقات التبليغ إىل مكتب االتصاالت الراديوية 5
ينبغي للنظام أن حيدد تلقائيًا الطلبات اليت تستدعي تقدمي بطاقات تبليغ إىل مكتب االتصاالت الراديوية وفقًا إلجراءات 

ع )املراج   49، والقرار 30Bو 30Aو 30ائح الراديو، والتذييالت من لو  III الراديو ذات الصلة )مثاًل، املواد الواردة يف الفصل لوائح
وأن يستحدث  (2012)املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  552( والقرار 2012املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف
  4للتذييل  وفقاً  ملقدمة إىل مكتب االتصاالت الراديوية التبليغ ا يالئم من معلومات بياانت التنسيق/التبليغ املناسبة إلعداد بطاقات  ما 

، وذلك ابستخدام حزم الربجميات ذات IIIيف تطبيق إجراءات الفصل  واجلداول اليت تستعمل اخلصائص قائمة –للوائح الراديو 
وقع اإللكرتوين ملكتب االتصاالت الراديوية.  االتصاالت الراديوية، واملبادئ التوجيهية املرتبطة املقدمة على امل الصلة اخلاصة مبكتب 

على الطلب بطباعة ختصيصات الرتددات من أجل التحقق منها على املستوى الداخلي واسرتعاء انتباه   وينبغي للنظام أن يقوم بناءً 
ظام املؤمتت إلدارة الطيف مدير الطيف إىل بطاقة التبليغ إذا مل يكن الطلب مناسباً. وينبغي له أن ينشئ املدخالت املناسبة يف الن

 من أجل تتبع التقدم يف بطاقات التبليغ.

 رسوم الرتخيص ومجع الرسوم 6
ينبغي أن يوفر النظام اجملال لتسجيل دفعات الرسوم وحالة الدفع املقرتنة بوظائف الرتخيص وإصدار الشهادات. وينبغي أن تتوفر 

الدفع ألن أساليب حساب الرسوم ومتطلبات الفوترة تتفاوت من إدارة إىل أخرى.  فيه وسائل بسيطة لتسجيل الرسوم وتعيني حالة  
 وينبغي أن تكون الربامج قابلة للتعديل من قبل اإلدارة يف هذا اجملال وذلك لكي يتم تكييفها وفقاً للظروف احمللية املعينة.

والقيام يف وقت الحق إبدراج املبلغ املسبق الدفع  وينبغي أن تتوفر يف النظام وسائل لقبول الدفع املسبق من مقدمي الطلبات
 يف الفواتري.
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. وينبغي للنظام أن يصدر الفواتري وفقاً ألنساق حمددة. ويتعني على النظام أن حيسب مبالغ الفواتري تلقائياً استناداً إىل جدول للرسوم
ينبغي للنظام أن يدعم الوظيفة اليت تسمح إبعداد ويشكل إعداد الفواتري وحساب الرسوم جزءًا ال يتجزأ من عملية الرتخيص. و 

 الفاتورة يدوايً، دون أن يتم دجمها يف عملية الرتخيص.
 وينبغي أن تتوفر يف النظام وظيفة استعالم بشأن الفواتري وإعادة الطباعة.

اب الرتاخيص فيما يتعلق وينبغي أن تتوفر وظيفة للتذكري ابلدفع من أجل طباعة رسائل تذكري توجه ملقدمي الطلبات أو أصح
 ابلفواتري املتأخرة السداد.

 ويتعني أن يكون املستعملون املعتمدون قادرين على إلغاء أي بند من بنود الفاتورة أو الفاتورة أبكملها.
 الرتخيص. وينبغي أن تتوفر وسائل لتسجيل الدفع مقابل أي عدد من الفواتري. وينبغي أن يشكل ذلك وظيفة أساسية من وظائف عملية  

وينبغي أن يكون املستعملون املعتمدون قادرين على إلغاء فاتورة أو إلغاء الدفع املسبق أو إلغاء الدفع أو إجراء تعديالت يف سجل  
 احلساابت واملعامالت اليومية. 

 وينبغي للنظام أن يتيح رد املبالغ املدفوعة من قبل املستعملني املعتمدين.
ذ عام مايل معين بتسجيل مجيع املعامالت داخل نظام الرتخيص، مبا يف ذلك: توزيع دفع الفواتري، ودفع وينبغي االحتفاظ بدفرت أستا

 . الزابئن نقداً و/أو ابلشيكات، واملدفوعات املسبقة للعمالء، والتعديالت مثل رد املبالغ وحتويل املال فيما بني احلساابت وما إىل ذلك 
للحساابت وشفرات املعامالت املالية واإلجراءات األخرى الالزمة للحفاظ على وسيلة  وينبغي أن يتوفر خمطط حيدده املستعمل

 مستقلة وقابلة للتدقيق يف دفرت األستاذ العام متصلة أبنشطة الرتخيص اليت تتوافق مع املعايري واملمارسات احملاسبية الوطنية. 
ستاذ العام وملخص احلساابت، وسجاًل لعرض احلساابت، وتفاصيل وينبغي أن تتوفر تقارير عن دفرت األستاذ العام تتضمن: دفرت األ

 القسائم، وتفاصيل احلساابت، وتقارير التسوية يف جمال حتصيل الرسوم، إخل. 
العام   األستاذوينبغي أن تتوفر استعالمات عامة بشأن دفرت األستاذ العام تتضمن: دفرت األستاذ العام وملخص احلساابت، ودفرت 

 ساابت، والرصيد غري املسدد للزبون، وحساابت مستحقة سابقاً، وتواريخ دفع الرسوم لفرادى الزابئن.وتفاصيل احل
وينبغي للنظام أن يؤمن وظائف لالستفسار يف دفرت األستاذ العام وسجل احلساابت واملعامالت اليومية، وحساابت الزبون، والفواتري،  

 وسجالت املدفوعات.
 قدرات موّسعة بشأن تقارير اإلدارة. وينبغي أن يتمتع النظام مب

 املراقبة  7
ينبغي للنظام املؤمتت إلدارة الطيف أن يقدم بياانت تتعلق إبدارة الطيف إىل نظام املراقبة من أجل مساعدة املشغلني. وينبغي أن 

أمتتة أنظمة    -   ITU-R SM.1537تكون بياانت املراقبة متاحة ملديري الطيف. ويرد وصف مفصل جلميع هذه الوظائف يف التوصية  
 مراقبة الطيف وتكاملها مع إدارة الطيف املؤمتتة.

مهمات خدمة املراقبة، فإن املراقبة تساعد إدارة الطيف يف دقة الرصد واإلصغاء، ومتّكن   -   ITU-R SM.1050وكما ورد يف التوصية  
ري املعتمدة(، ومن كشف وحتديد مواقع املرِسالت غري  من التحقق من اخلصائص التقنية والتشغيلية السليمة للمرِسالت املعتمدة )وغ

 املعتمدة، وحتديد وتسوية مشكالت التداخل، وسالمة مناذج االنتشار والتقاسم. 
وميكن فرض عقوابت على أصحاب الرتاخيص اليت تكون فيها معلمات اإلرسال خمتلفة عن تلك الواردة يف قاعدة بياانت احملطات  

للنظام أن يزود حمطات املراقبة ببياانت ومهام وأولوايت إدارة الطيف على النحو الوارد شرحه يف كتيب االحتاد  املعتمدة. وينبغي 
الدويل لالتصاالت بشأن مراقبة الطيف. وتعترب البياانت أساسية ملقارنة اإلشارة املراق بة )يف قناة تردد حمددة داخل منطقة جغرافية 

 رتعاء االنتباه إىل التفاواتت وضمان تصويبها. معينة( ابلبياانت املرخصة، واس
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 التفتيش
 ميكن أن تتوفر املقدرة التالية املتصلة إبعداد وتنفيذ عمليات تفتيش احملطات يف املوقع:

وضع تقرير جرد جلميع التجهيزات )املرِسالت واملستقِبالت واهلوائيات واملراشيح وحنو ذلك( وختصيصات الرتدد املتوقع   -
 العثور عليها )على أساس الرتخيص املمنوح( لكل حمطة مت تفتيشها؛ 

 تسجيل نتائج تفتيش احملطة؛ -

 تسجيل متطلبات التفتيش املستقبلية للمحطة؛ -
 وضع تقارير احملطات اليت تتطلب عملية تفتيش وفقاً ملوعد تفتيش مقرر ومنطقة جغرافية معينة.  -

 عملية املوافقة على التجهيزات 8
للنظام املؤمتت إلدارة الطيف، حني يتطلب ذلك تشريعاً وطنياً، أن يوفر لإلدارة عمليات الرتخيص أو التصديق أو قبول النوع    جيوز

أو عمليات املوافقة على النوع. وميكن أن ت ستخدم األداة املدعومة ابحلاسوب هذه للتأكد من أن الطلبات اجلديدة اليت أ دخلت 
 ا ت ستخدم جتهيزات متت املوافقة عليها أو جتهيزات مقبولة. النظام للموافقة عليه يف

 إعداد التقارير  9
ينبغي للنظام املؤمتت إلدارة الطيف أن يكون قادراً على إنتاج عدد من اإلشعارات والفواتري واملراسالت والتقارير ذات النسق النصي 

وظيفة معاجلة التقارير. وابإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن يكون النظام  والتقارير البيانية املوحدة املدجمة، اليت تتاح للمشغل عن طريق
 جمهزاً بكل األدوات الالزمة إلنتاج التقارير املوجهة، ابستخدام أوامر املشغل البسيطة فقط.

 بطاقات التبليغ والفواتري واملراسالت
 ينبغي لنظام إدارة الطيف أن يكون قادراً على إنتاج املخرجات التالية: 

: إشعار بعدم اكتمال الطلب، وإشعار برفض الطلب، وإشعار ابملوافقة على الرتخيص، وإشعار بتعديل الرتخيص،  شعاراتاإل
 وإشعار بتجديد الرتخيص، وإشعار إبهناء الرتخيص، وإشعار بزايدة الرسوم، وإشعار بتوجيه إنذار، وإشعار حبصول انتهاك. 

 : طلب دفع الرسوم. الفواتري
تشغيل الرتخيص، وإقرار الشكاوى، وتقرير بتسوية الشكوى، وطلب التنسيق على املستوى الدويل، واالستجابة :  أمور أخرى

 للتنسيق الدويل.
: نسخ مطبوعة للمعلومات املتعلقة ابلرتخيص، واملعلومات عن التجهيزات، واملعلومات عن املواقع، سجالت قاعدة البياانت

 املتعلقة ابلشكاوى، واملعلومات املتعلقة مبهمة املراقبة، واملعلومات املتعلقة بتخصيصات الرتدد. واملعلومات عن الرسوم، واملعلومات 
: رسوم بيانية لكفاف عتبة شدة اجملال، ورسم منطقة الظل، ورسوم تتعلق ابلتداخل، واملظهر اجلانيب لتضاريس نتائج التحليل اهلندسي

 قرير حساب مدى املواءمة الكهرمغنطيسية.األرض يف مسري معني، وتقرير حساب التداخل، وت
 التقارير ذات النسق النصي

 ارير التالية يف نسق نصي: يف أن يكون قادراً على إنتاج التقينبغي للنظام املؤمتت إلدارة الط
واحلد األعلى  للنطاق،: قد يتضمن هذا التقرير أو املخطط بنود البياانت التالية: احلد األدىن تقرير أو خمطط ختصيصات الرتدد

 للنطاق، واسم اخلدمة، وفئة احملطة، واإلقليم حبسب لوائح الراديو.
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 : قد حيتوي هذا التقرير على بنود البياانت التالية لكل ترخيص من الرتاخيص:تقرير احملطة املرخصة
تسجيل، واسم حامل الرخصة  بياانت تتعلق حبامل الرخصة، مبا يف ذلك الرقم املرجعي، والسلطة اإلقليمية، ونوع ال 

 القانونية، وعنوان صاحب الرخصة، واسم وعنوان نقطة االتصال، ورقم اهلاتف وعنوان الربيد اإللكرتوين لنقطة االتصال. 
، ويتضمن بنود البياانت التالية حسب االقتضاء: الرتدد، والنطاق املفّضل، والنطاق املخّصص، وختالف تقرير ختصيصات الرتدد

جدول مواعيد التشغيل، وعدد ساعات التشغيل، والفرتات املومسية، وفئة طبيعة خدمة احملطة، واحملطة التجريبية، واالرتفاع  الرتدد، و 
مسي ملنطقة اإلرسال، واملنطقة ونصف القطر االالفّعال فوق متوسط تضاريس األرض، والبلد، وخط العرض وخط الطول للمرِسل، 

موصلية األرض، واالرتفاع فوق مستوى البحر، ومؤشر إرسال الرمز الدليلي للنداء، وفئة التشغيل،  القياسية احملددة لإلرسال، ورمز 
،  وتعيني نظام التلفزيون، والقدرة املقدمة إىل اهلوائي، والطاقة املشعة، وارتفاع اهلوائي فوق األرض، ونوع اهلوائي، واستقطاب اهلوائي

ض الشعاع األفقي، وزاوية ارتفاع الفص الرئيسي، وكسب اهلوائي، واسم حمطة  وخصائص اهلوائي، ومست اإلشعاع األقصى، وعر 
 االستقبال، وخط الطول وخط العرض ملوقع االستقبال، ورمز التجهيزات، والتوصيل البيين بشبكة االتصاالت، ومالحظات. 

ر سابق، ابإلضافة إىل بنود البياانت : يتضمن هذا التقرير بياانت تتعلق حبامل الرتخيص وردت يف تقريالتقرير العام للرتخيص
 اإلضافية التالية:

 اتريخ صدور الرتخيص؛ 1)
 اتريخ انتهاء الصالحية؛  2)

 فئة رسوم الرتخيص؛ 3)
 قيمة الرسوم؛ 4)

 موعد الدفع التايل؛ 5)

 سبب واتريخ االنتهاء. 6)
التقارير املوجهة، إما ابالستناد إىل التقارير الواردة أعاله مع : ينبغي أن يكون لدى املشغلني املقدرة على حتديد التقارير املوجهة

املعلومات املختارة فقط املدرجة يف التقرير، أو تقارير خمتلفة تستند إىل جمموعات خمتارة من البياانت املأخوذة من قاعدة البياانت. 
 وتتاح التقارير املوجهة التالية للمشغلني:

 ء اليت تنتظر تسويتها أو املوافق عليها أو املرفوضة أو غري املكتملة؛ تقرير عن عدد الطلبات، سوا 1)
 تقرير عن عدد الرتاخيص الصاحلة أو املنتهية الصالحية أو اليت توشك صالحيتها على االنتهاء؛  2)
 التقارير املالية عن املبالغ املفوترة واملبالغ احملّصلة؛ 3)
 فوضة أو اليت متت تسويتها.تقرير عن عدد الشكاوى املتلقاة أو املر  4)

 التقارير ذات النسق البيان 
 التقارير التالية يف نسق بياين:  ينبغي للنظام املؤمتت إلدارة الطيف أن يكون قادراً على إعداد

د، والقدرة : ي ظهر هذا املخطط خلفية اخلريطة اجلغرافية، وموقع املرٍسل املرخص، ورمزه الدليلي للنداء، والرتدخمطط املرِسل املرخص
، وكفاف تغطية شدة اجملال، وكفاف التداخل. وميكن هلذا املخطط أن ي ظهر مرِساًل واحداً أو عدة مرِسالت  (.e.r.p)الة  املشعة الفعّ 

 على قناة مشرتكة أو قنوات اجملاورة أو قنوات خمتلفة. 
 موقع املرِسل.ظهر هذا الرسم قيم شدة اجملال املرمزة حسب األلوان حول : ي  خمطط منطقة الظل

ظهر هذا املخطط ارتفاع تضاريس األرض كدالة يف املسافة على املسري املمتد بني موقعني.  : ي  خمطط املظهر اجلانيب لتضاريس األرض
سب هذا املخطط كمقطع عرضي عن طريق استخدام بياانت اخلريطة الطوبوغرافية.  وحي 

 توزيع الطيف الراديوي على خدمات خمتلفة كدالة يف الرتدد. ظهر هذا املخطط يف نسق بياين : ي  خمطط توزيع النطاق
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 طباعة الرتاخيص 1.9
  على طلب من مدير الطيف. وينبغي أن تتقيد الرتاخيص ابلنسق الذي تقرره كل إدارة أو أن يكون قابالً  تطبع الرتاخيص بناءً 

 للتشكيل من قبل املستعمل.

 ملخص السجالت 2.9

 توفري ملخص إلكرتوين للبياانت لكل سجل من السجالت اليت خيتارها املستعمل. 

 تفاصيل السجالت 3.9
 ت الواردة يف سجالت خمتارة. توفري قوائم كاملة جبميع البياان

 تقارير نشاط املعامالت 4.9
على طلب من مدير الطيف؛ وجيب أن تتضمن هذه التقارير على سبيل املثال  تقدمي تقارير دورية عن نشاط املعامالت بناءً 

 طلبات.يلي: عدد الطلبات قيد املعاجلة )اجملموع حبسب اخلدمة وحبسب النطاق(، والعدد الكلي لل احلصر ما  ال

 إشعار ابنتهاء الصالحية والتجديد 5.9
إنشاء قائمة ابلطلبات اليت توشك صالحيتها على االنتهاء يف موعد قادم حيدده املستعمل. وميكن اختيارايً وضع إشعارات ابنتهاء 

 الصالحية يف شكل مطبوع. 

 تقارير موجزة عن احلالة 6.9
 . فئة من فئات حالة املعاجلة توفري ملخص لإلحصاءات وملخصات لسجالت حمددة لكل

 تقارير احلالة  7.9
 توفري قائمة جبميع السجالت يف أي فئة من فئات احلالة اليت حيددها املستعمل )مثل احلالة املعلقة أو غري املكتملة وحنو ذلك(. 

 السطح البيين للمستعمل  10
ابللغة )اللغات( املعتمدة من اإلدارة. وينبغي أن تكون السطوح ذلك، أن تعمل  ينبغي للسطوح البينية للمستعمل، مىت ما أمكن

 البينية للمستعمل ذات نسق بياين مع استخدام واسع النطاق ملزااي املساعدة والقوائم وحنو ذلك. 
 وينبغي للنظام املؤمتت إلدارة الطيف أن يتيح للمشغلني سهولة االستعمال كما هو موضح يف اخلصائص التالية: 

 أن يتبع تنفيذ قاعدة البياانت هيكاًل بسيطاً يعكس العملية اليدوية.ينبغي  -
 ينبغي أن يستخدم النظام أشكااًل بيانية للسطوح البينية للمستعمل تكون سهلة الفهم وبديهية االستعمال. -

 ا. ينبغي أن تعّرف حقول إدخال البياانت بعناوين حتول دون ارتباك املشغل بشأن الكمية املقرر إدخاهل -
ينبغي أن يشري مؤشر شاشة العرض تلقائيًا إىل احلقل الذي يتعني فيه إدخال البياانت اليت تلي وذلك لكي ال يفوت  -

 املشغل أي مدخل أو قيد.
 ينبغي عند إدخال البياانت التدقيق يف نوع البياانت ومدى القيم.  -
جه إىل املشغلني رسالة حتذير تتضمن وصفاً للخطأ الذي يقع ينبغي أن يرفض النظام البياانت غري الصاحلة. ويتعني أن ت و  -

 واملدى الصحيح للقيم.
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 املخدم لنظام احلوسبة. -ينبغي أن ي صّمم النظام حبيث يستفيد من معمارية العميل -

منتجاً قيد االستعمال يف معظم املنظمات  (RDBMS)ينبغي أن يكون النظام املستعمل إلدارة قاعدة البياانت الرتابطية  -
 كربى من البياانت التشغيلية والتطبيقات املعقدة. احلكومية األخرى يف مجيع أحناء العامل لدعم كميات

 ما طلبت اإلدارة ذلك. ينبغي للنظام أن يدعم تشغيل مكاتب إقليمية متعددة إذا -
 ينبغي أن يوفر النظام مستوى قياسياً للتحكم اآلمن ابلنفاذ إىل البياانت. -
ينبغي أن يوفر النظام التدقيق األمين بشأن تغري حالة سجل البياانت وأن يوفر معلومات من قبيل: التعرف إىل السجالت   -

 غيري، وحتديد الوقت والتاريخ، ومن أي حالة، وإىل أي حالة. اليت مت تغيريها، والتعرف إىل املستعمل الذي قام ابلت

 املشغلني يف حمطات العمل أن يكونوا ملمني بتفاصيل الربجميات. ينبغي أن ال ي طلب من -

 ينبغي أن تتوفر يف النظام توجيهات واضحة للمستعمل تتاح على الشاشة يف شكل "نوافذ للمساعدة". -

مجيع البياانت اليت يدخلها املستعملون فور إدخاهلا لضمان أن تكون البياانت املدخلة صاحلة  ينبغي التأكد من صحة  -
 وتقع ضمن املدى املطلوب.

 ينبغي أن تتوفر يف النظام مقدرات استعالم خمصصة لتلبية جمموعة منوعة من متطلبات التشغيل. -
 إدارة النظام

 ينبغي للنظام املؤمتت إلدارة الطيف:
 لديه وسائل للقيام أبعمال اإلدارة الالزمة للمستعملني؛  أن تتوفر -
 أن تندرج فيه سبل حتكم بنفاذ املستعمل من خالل األدوار مسبقة التحديد للمستعملني؛ -

 أن يوفر املقدرات من أجل صيانة اجلداول املرجعية؛ -

 ؛أن يتمتع بوظائف أوتوماتية موّسعة للتدبري، مثاًل تصفية السجالت -

 وفر إجراءات مؤمتتة للدعم الروتيين، والتأكد من سالمة قاعدة البياانت، واسرتجاعها؛ أن ي -

 أن تتوفر فيه وظائف استعالم إلكرتونية ملشاهدة بياانت إدارة النظام على الشاشة؛  -

 أن يتمتع مبقدرات موّسعة لتقدمي تقارير عن اإلدارة.  -
 تكييف النظام

 ارة الطيف وفقاً الحتياجات معينة لإلدارة، من قبيل: قد يلزم تكييف النظام املؤمتت إلد
 املناطق واملقاطعات واملدن؛ -التعاريف اجلغرافية  -
 أشكال الرتاخيص والنماذج املعيارية لرسائل النظام؛  -

 خطة الطيف القائمة؛ -

 عملية الرتخيص وسري عمل اإلجراءات؛ -

 حساب التعريفات والرسوم. -
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 التوجيهية ملعاجلة البياانتاملبادئ  11
ينبغي للنظام املؤمتت إلدارة الطيف أن يستخدم لغة مناسبة إلدارة قاعدة البياانت، يتم اختيارها ملالءمتها متطلبات إدارة الطيف. 

 وينبغي أن ي صمم برانمج النظام املؤمتت إلدارة الطيف حبيث يتمكن من دعم الوظائف الواردة يف الفقرات التالية:

 السجالت 1.11
ينبغي للنظام أن يدعم إنشاء سجل موحد ملعامالت البياانت، وحترير/تعديل السجالت، وحذف السجالت، وهي أمور ينبغي 

 إجنازها يف إطار بيئة تضم عدة مستعملني.

 إدخال البياانت 2.11
ير املنطقي للشاشة بكاملها، والتأكد من ينبغي أن تتوفر ترتيبات تسهل إدخال البياانت قدر اإلمكان، مبا يف ذلك استخدام التحر 

إلدخال البياانت من  األمثلصحة إدخال البياانت، والقيم االفرتاضية املنطقية واملتبادلة بني املستعملني. وينبغي حتقيق االستخدام 
ة بشأن صفحات الويب  مع األخذ يف االعتبار، حيثما أمكن، املبادئ التوجيهية املقدم أجل التحقق من سالمة البياانت املدخلة

ذات الصلة مبكتب االتصاالت الراديوية من أجل استخدام أنواع بطاقات التبليغ الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية والتقدمي  
 اإللزامي لإلشعارات/بطاقات التبليغ اإللكرتونية ابستخدام حزم برجميات مكتب االتصاالت الراديوية.

 تعديل البياانت 3.11
 كلما أمكن ، أن يتم إجراء التغيريات يف السجالت ابستخدام نفس طريقة تنقيح الشاشة احملددة إلدخال بياانت جديدة.ينبغي،  

 دعم البياانت وأرشفتها 4.11
ينبغي إدراج مزااي موحدة من شأهنا أن تدعم اخلزن االحتياطي للبياانت حلمايتها من الفقدان. وينبغي أن تتوفر حفظ السجالت 

 ة اليت حددها مدير الطيف لالحتفاظ هبا يف األرشيف. احملذوف
 وينبغي حتديد السجالت كاًل على حدة وحبسب مزااي الفئات )اليت يتعني حتديدها يف جدول بياانت ميكن تغيريه من قبل املستعمل(. 

سبقًا أو اجملددة اليت  وقد يكون من املستصوب االحتفاظ ابلسجالت السابقة من أجل السماح ابسرتجاع الرتاخيص املمنوحة م
 تؤثر يف معاجلة طلب جديد. قد

كما ينبغي اإلبقاء على التدقيق األمين لكل طلب. ويتضمن التدقيق األمين مجيع التغيريات يف قاعدة البياانت، ووقت واتريخ إجراء 
 تلك التغيريات، واالسم أو رمز هوية الشخص الذي أجاز هذه التغيريات.

لتاريخ يف النظام حني يستكمل الطلب خمتلف خطوات املعاجلة مما يسمح لوحدة التقارير حبساب عدد وت سجل أختام الوقت وا
 واإلحصاءات املتعلقة ابلنسبة املئوية الستكمال الطلبات قيد املعاجلة حسب الفئة.  اإلنتاجيةمرات حتقيق 

 االستعالم يف قاعدة البياانت 5.11
ينبغي أن يكون من السهل حتديد واستخراج السجالت حمط االهتمام. ويتمثل االختيار األويل يف استخدام جمموعة من شاشات 
اختيار موحدة تتضمن معايري اختيار قياسية. كما يتعني على النظام املؤمتت إلدارة الطيف أن يدعم االختيار ابستخدام لغة  

 االستعالم املوّسعة. وتقنيات  (QBE)االستعالم ابألمثلة  
: االختيار حسب مدى الرتددات؛ واالختيار حسب مدى الرتددات وعرض النطاق؛ أموراً من بينهاوقد تتضمن عمليات االستعالم  

وتردد معني أو قناة معينة؛ واالختيار ابعتماد معّرف هوية فريد للسجالت؛ واالختيار حسب املنطقة اجلغرافية؛ واالختيار حسب 
ف هوية احملطة؛ واالختيار حسب مصّنع واالختيار حسب املستعمل؛ واالختيار حسب الرمز الدليلي للنداء أو معرّ اخلدمات؛ 

 التجهيزات؛ واالختيار حسب قدرة خرج املرِسل؛ واالختيار حسب حالة الرتخيص.
 وينبغي أن تطلب مجيع االستعالمات املتعلقة ابلبياانت وفقاً حلقول حيددها املستعمل.
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 التحقق من صحة البياانت 6.11
 التحقق من صحة البياانت هو عملية يتم يف إطارها اختبار البياانت املدخلة يف النظام املؤمتت إلدارة الطيف للتأكد من أهنا

بياانت مسموح إبدخاهلا أو بياانت مناسبة. وينبغي للنظام املؤمتت إلدارة الطيف أن يتأكد من صحة البياانت يف كل حقل 
 حقول املدخالت. من

 حالة السجالت 7.11
ختضع املعلومات الواردة يف ملفات بياانت النظام املؤمتت إلدارة الطيف إىل تغيري مستمر. وألغراض التخطيط، يعرتف النظام املؤمتت  

تالءم مع هذه إلدارة الطيف ابلفئات املتعددة حلالة السجالت )ابلرغم من أن السجالت لن حتفظ ابلضرورة يف ملفات خمتلفة ت
الفئات(. وينبغي أن تتخذ ترتيبات من أجل تعيني حالة السجل وتتبعها. ومع أن مزااي احلالة تعني من قبل املستعمل، إال أهنا حتدد 

 عادة حالة املعاجلة مثل املعاجلة التمهيدية، وتدعو لتصحيح البياانت، والتنسيق، واملوافقة، وحنو ذلك.

 جتعديل معلمات الربانم 8.11
 ينبغي للربانمج أن يكون بسيطاً قدر اإلمكان من أجل التمكن من صيانته وتعديله. وينبغي أن يسمح إبجراء احلد األدىن من التعديالت. 

 انتقال البياانت 9.11
إلكرتوين. وتعترب أو من نسق  غالباً ما يتم التقليل من شأن قضية انتقال البياانت القائمة إىل النظام اجلديد إما من شكل مطبوع

الربامج اخلاصة ضرورية يف الغالب إلجناز عملية انتقال البياانت هذه، وقد تزيد أحياانً بشكل كبري تكاليف احلصول على نظام 
حموسب إلدارة الطيف. وقد تؤدي االختالفات يف هيكل البياانت بني النظام القدمي والنظام اجلديد إىل جعل هذه العملية 

ًا وقد تكون القرارات والتدخالت اليدوية ضرورية أثناء عملية االنتقال. ومن شأن ذلك أن يزيد جمددًا تكاليف مستحيلة تقريب
 النظام بشكل كبري.

 حمتوى البياانت 10.11
وكتيب االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن تقنيات إدارة الطيف املدعومة ابحلاسوب ومقدمة النشرة   ITU-R SM.1413تقدم التوصية  

الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية بنود بياانت إلدراجها يف قاعدة بياانت إدارة الطيف.   (IFIC)إلعالمية الدولية للرتددات  ا
وينبغي أن تتضمن عناصر البياانت تلك الالزمة لتقدمي اإلشعارات إىل مكتب االتصاالت الراديوية. وينبغي للنظام املؤمتت إلدارة 

ارايً من توريد وتصدير البياانت يف األنساق احملددة. وألغراض االستعمال الداخلي، ينبغي ختزين هذه البياانت الطيف أن ميكن اختي
النسق األكثر كفاءة ابلنسبة للطلبات احملددة. وفيما يتعلق ابلكفاءة، ينبغي مراعاة متطلبات التخزين الكلي للبياانت، ومتطلبات  يف

ملعاجلة. وعمومًا ينبغي أن ختزن البياانت يف نسق داخلي مرتاص إىل أن تصبح الزمة لطلب دقة البياانت، واحتياجات سرعة ا
خارجي معني. وينبغي أن يتم اختيار أنساق العرض حبيث تتناسب مع مناذج اخلرج اإلفرادية. وينبغي للنظام املؤمتت إلدارة الطيف 

 لية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية.أن يوفر الوسائل لتوريد البياانت من النشرة اإلعالمية الدو 

 تصدير البياانت 11.11
 .ينبغي أن يكون من املمكن تصدير البياانت املختارة إىل طلبات أخرى 
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 بيئة التجهيزات/الربجميات  12
 املبادئ التوجيهية املتعلقة ابلتجهيزات 1.12

 إلدارة الطيف العناصر التالية: ينبغي أن تتضمن التجهيزات احلاسوبية للنظام املؤمتت 
 خمّدمات الشبكة 

يلزم وجود واحد أو أكثر من حواسيب خمدمات الشبكة القادرة على تشغيل مجيع عناصر برجميات النظام املؤمتت إلدارة  -
مس  الطيف. وينبغي أن يتحدد حجمها مبا يناسب دعم كمية البياانت املعاجلة وعدد املستعملني املتوقع أثناء فرتة اخل

اليت يتعني بعدها ترقية التجهيزات. ويف العادة يكون هلذا املخدم عدة وحدات للمعاجلة، وذاكرة عشوائية    -سنوات املقبلة  
ذات عدد كبري من اجليغاابيت وحيز ختزين كاف يف القرص الثابت من أجل دعم العمليات االعتيادية  (RAM)النفاذ 

يف املائة. ويوصى بشدة بوجود خمدم احتياطي للشبكة لتفادي أي نقطة    300  إىل 200 بقرص احتياطي ترتاوح ذاكرته من
 ضعف واحدة على هذا العنصر املهم من النظام املؤمتت إلدارة الطيف.

: ينبغي أن يتم اخلزن االحتياطي جلميع البياانت على أساس جدول زمين منتظم يف جهاز أو أجهزة  قرص اثبت احتياطي -
 األجهزة اليت تدعم العمليات االعتيادية.ختزين مستقلة عن 

: ينبغي توفري شاشات عرض لوحية مسطحة وكبرية تتسع للعمل الذي يتم على املخّدم. وإذا استدعت شاشات العرض -
احلاجة وجود مواقع متعددة للمشغلني، يوصى ابستعمال مبدالت للوحة املفاتيح والفيديو والفأرة من أجل نقل التحكم 

 الشبكة بسهولة إىل مواقع املشغلني املختلفة.خمدمات  يف
 تدرج يف كل خمدم لتلبية ختزين امللفات ونقلها على املستوى احمللي. أو عدة أقراص بصرية قرص بصري  -
 : ينبغي حتديد حجمها ابالستناد إىل حجم العمل املتوقع واحلاجة احمللية إلنشاء واثئق مطبوعة. طابعة )طابعات( ليزيرية -

 العمل )حمطات العمالء(حمطات 
ينبغي هلذه احلواسيب أن تليب أو تتجاوز متطلبات املعاجلة والذاكرة اليت تستدعيها الطلبات الالزمة لتشغيلها. وينبغي أن   -

ذات عدد كبري من اجليغاابيت وسعة قرص   (RAM)يتوفر فيها، كحد أدىن، وحداتن للمعاجلة وذاكرة عشوائية النفاذ 
 العمليات على امتداد فرتة مخس سنوات.اثبت من أجل دعم 

وينبغي حملطات العمل أن تتضمن واحدة )أو أكثر( من شاشات العرض اللوحية املسطحة والكبرية لتلبية متطلبات بيئة  -
 عمل معقدة متعددة النوافذ.

 وى احمللي.تدرج يف كل حمطة عمل لتلبية ختزين امللفات ونقلها على املست عدة أقراص بصريةأو  قرص بصري  -
تدرج يف كل حمطة عمل من أجل تنفيذ توصيل عايل السرعة ابملخدم  بطاقة أو عدة بطاقات للسطح البيين للشبكة -

 واإلنرتنت وحمطات العمل األخرى وأجهزة التخزين.
 جتهيزات الشبكة 

ملتوقع أثناء فرتة اخلمس سنوات. ينبغي حتديد حجم جتهيزات شبكة النظام املؤمتت إلدارة الطيف مبا يناسب عدد املستعملني ا
 وتتضمن هذه التجهيزات مبدالت متعددة املنافذ للشبكة ومسرّياً/مودم إذا كان التوصيل ابإلنرتنت ضرورايً. 

 الكفالة
 شهراً وذلك اعتباراً من اتريخ قبول اختبار القبول املؤقت. 12يتعني أن يكون جلميع املخرجات كفالة اتمة ملدة 

 التشخيص الذايت
 ينبغي للنظام املؤمتت إلدارة الطيف أن يكون جمهزاً أبدوات متكنه من املراقبة املتواصلة ألداء النظام والتشخيص الذايت.
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 املبادئ التوجيهية للربجميات 2.12
من الذاكرة جيغاابيت    2  لة مبا ال يقل عنكّ ينبغي أن يصمم النظام املؤمتت إلدارة الطيف لكي يتمكن من العمل على حواسيب مش  

. وهناك حاجة إىل نظام تشغيل راقي اجلودة ونظام إلدارة قاعدة البياانت. كما تعد برجميات نظام املعلومات (RAM)العشوائية النفاذ  
 اجلغرافية مفيدة.

 وظائف عرض اخلرائط اجلغرافية 13
تها  ينبغي للنظام املؤمتت إلدارة الطيف أن يتضمن برجميات لتخزين البياانت اجلغرافية والبياانت املتعلقة ابلتضاريس/الطوبوغرافية ومعاجل

وعرضها. وينبغي أن يكون النظام قادرًا على قبول بياانت اخلرائط يف أنساق موحدة. وينبغي لنظام إدارة الطيف أن يكون قادراً 
ودقة    000:1 24بياانت اخلرائط الرقمية ومعاجلتها وعرضها دون أي احنطاط يف مستوى الدقة، وذلك حىت مقياس قدره  على ختزين  

 أمتار.  10 ارتفاع قدرها
قواعد البياانت الطوبوغرافية الرقمية  - ITU-R P.1058لة يف التوصية ومتثل الطبقة األوىل اخلريطة الرقمية للتضاريس كما هي مفصّ 

االنتشار. وعلى هذه الطبقة وبواسطة التشفري اجلغرايف تنطبق خريطة تتضمن بطريقة شبكة املسح أو طريقة املتجهات لدراسات 
مجيع البياانت املطلوبة، اجلغرافية والسياسية واملتعلقة ابملعامل الثقافية والتصريف وغطاء األرض والسكان واملرافق. ويتم اسرتجاع  

 . IDWM أو خريطة العامل الرقمية GRWAVEن الربانمج احلاسويب م  εو  σمعلميت توصيلية األرض 

 املظهر اجلانيب من نقطة إىل نقطة 1.13
 وطبقات الصورة أفضل مناذج االنتشار واخلبو بدقة مثبتة: (DTM)تضاف إىل النموذج الرقمي للتضاريس 

لالنعراج،  R P.526-ITUللتوهني يف الفضاء احلر، و R P.525-ITUللخدمات اإلذاعية، و *P.1546 R-ITU التوصيات
  ITU-R P.834للتوهني الناجم عن الغطاء النبايت، و ITU-R P.833فضاء، و-للتنبؤات بشأن املسريات أرض ITU-R P.618و

القدرة املشعة املكافئة  لالنكسار الرتوبوسفريي. وينبغي أن يكون النظام قادراً على أن ي ظهر على اخلريطة حمطة معينة إبحداثياهتا، و 
، والسمت واالرتفاع، واالرتفاع فوق مستوى سطح البحر وخمطط اهلوائي. ويعترب تقدير املظهر اجلانيب على امتداد (e.i.r.p)املتناحية  

يس، ينبغي مسريات التداخل ومسريات اإلشارات املطلوبة أساساً لتحليل املواءمة الكهرمغنطيسية. ومن دون البياانت الرقمية للتضار 
يف تقدير شدة اجملال للمحطات. ويف هذه احلالة، ولنسب مئوية حمددة للزمان واملكان،  ITU-R P.1546أن ت ستخدم التوصية 

 ال للهوائي.ونوع الطوبوغرافيا، لن يكون هناك حاجة إال ملعرفة االرتفاع الفعّ 

 التغطية   2.13
 مرت ...،   100  مرتاً، أو   50مرتاً، أو    25  أمتار، أو   10  كل   فاف من املرِسل، مثاًل  ينبغي للنظام أن حيسب شدة اجملاالت املقدرة ألي ك 

 وفقاً الستبانة اخلريطة الرقمية لألرض ابلبكسل. 

 النظام العاملي للمعلومات اجلغرافية 3.13
متعددة من مدخالت البياانت. وتعترب  وهو يوفر نظاماً لتوليد اخلرائط اإللكرتونية الالزمة لربامج التحليل من خالل استخدام أنواع 
 مكوانت التجهيزات والربجميات ضرورية لضمان سالمة أداء ماسح اخلرائط ونظام التخطيط.

 
 .لقطاع االتصاالت الراديوية 3كتيب تطبيق طرق التنبؤ ابالنتشار الصادر عن جلنة الدراسات  - R P.1144-ITU انظر أيضا التوصية  *
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 برجميات النظام العاملي للمعلومات اجلغرافية 4.13
 ينبغي أن تتسم برجميات النظام العاملي للمعلومات اجلغرافية ابملزااي التالية: 

الطوبولوجية )العقد واألقواس واملزااي لكل من الطوبولوجيا الضمنية والواضحة(، ومسات التصميم   هيكل اتم للبياانت -
 املوجهة حنو الغرض؛ 

 ؛ (RDBMS)ونظام إدارة قاعدة البياانت الرتابطية  (SQL)دعم اتم بلغة االستعالم البنيوية   -
 تقدمي الدعم لنظام أو أكثر من أنظمة التشغيل احلالية؛ -
تقابل مدجمة الستحواذ البياانت وإنتاج اخلرائط. وخريطة رقمية لألرض متكاملة وكاملة التشغيل، مبا يف ذلك توفري   وسيلة -

 بياانت اجللبة؛
 ينبغي أن يكون من املمكن عرض البياانت املرتبطة مبوضوع مت اختياره مرسوم على خريطة خلفية على الشاشة؛  -
 طات حيددها املستعمل؛عرض املعلومات بتدرجات قياس وإسقا -
 عرض مواقع نقاط وخطوط ومناطق معينة على اخلريطة اخللفية مع النصوص الشرحية ذات الصلة؛ -
 نسخة مطبوعة أو إلكرتونية للشاشة )مبا يف ذلك الرسوم البيانية( اليت تنتجها وحدات الطلبات. -

 الواثئق  14

يتضمن الدليل شرحًا جلميع املزااي التشغيلية للربانمج اليت تكفي للسماح ملستعمل  ينبغي توفري دليل كامل للمستعمل. وينبغي أن 
 غري متدرب ابستخدام الربانمج للقيام ابألمور التالية: 

 حتديد احلاسوب الالزم الستخدام هذا الربانمج؛ -
 تركيب هذا الربانمج على احلاسوب؛ -
 شرح اإلجراء املستخدم للوصول إىل ختصيص الرتدد؛  -
 تدريب اآلخرين على االستخدام السليم للربانمج؛  -
 تغيري املعلمات اليت تتحكم بتشغيل الربانمج من خالل استخدام جداول بياانت ميكن أن يغريها املستعمل؛ -
 التخزين االحتياطي للبياانت وأرشفتها وفق ما هو مطلوب من أجل ضمان أمن البياانت. -

 متطلباهتا األخرى بشأن الواثئق. وينبغي لإلدارات أن حتدد 
 على سبيل املثال:

 عدد النسخ والنسق. -
 ينبغي أن حتتوي مجيع الواثئق على جدول للمحتوايت ومسرد. -
وينبغي لإلدارة أن حتدد اللغة   بنط تسهل قراءهتا. 12ينبغي أن تكون النصوص يف الواثئق مطبوعة حبروف قياسها  -

 اثئق هبا. )اللغات( اليت تطلب إصدار الو 
ينبغي أن تستخدم الواثئق، كلما أمكن، خمططات وصفية ونسخًا عن الشاشة وصورًا فوتوغرافية، وخمططات لسري   -

 العمليات ورسوماً إيضاحية بيانية.
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غي  ينبغي للواثئق الواردة من البائعني األصليني أن تكون متوافقة قدر اإلمكان مع املتطلبات الواردة أعاله؛ ومع ذلك، ينب -
لإلدارة أن تعي أبن مقدمي العطاءات ليس لديهم ابلضرورة أي سلطة بشأن حتديد نسق الواثئق الواردة من البائعني  

نسخ   األصليني. وينبغي أن تكون الواثئق الواردة من البائعني األصليني للتجهيزات أو الربجميات يف شكل نسخ مطبوعة أو
 خ.إلكرتونية وأن ترد ابلعدد احملدد من النس

 خمطط النظام الذي ي ظهر تفاصيل تشكيلة النظام. -
 رسوم الرتكيب اليت تقدم تفاصيل عن تصميم املوقع والتوصيالت البينية ملختلف التجهيزات. -
 دليل ملدير النظام يصف إجراءات إدارة النظام والوسائل اخلاصة به.  -
ات لسري العمليات تقدم تفاصيل عمليات اجملاالت الوظيفية دليل مرجعي منظم وفقاً جملاالت التشغيل املنطقية مع خمطط -

 احملددة. وينبغي أن يتضمن هذا الدليل تعليمات للمستعملني بشأن كيفية إجناز العمليات احملددة.
 يات.كتيبات للمشغلني ترد من البائعني األصليني للتجهيزات والربجميات، وأدلة للمربجمني ترد من البائعني األصليني للربجم -
 . (RDBMS)نظام إدارة قاعدة البياانت الرتابطية  أدلة ملديري اإلدارات ترد من البائع األصلي لربانمج -

 التدريب  15
ينبغي إجراء تقدير ملتطلبات التدريب وفقاً ملستوى املهارة، والتدريب السابق، ونوع وعدد املوظفني املقرر تدريبهم يف كل موضوع.  

بوضوح املكان الذي ستجري فيه دورات التدريب، وعدد املوظفني الذين سيخضعون للتدريب يف كل  وينبغي لإلدارة أن حتدد
دربني،  موضوع، وحتديد املرافق املقدمة أو املقرر تقدميها من قبل اإلدارة. وينبغي توفري كتيبات التدريب وغريها من املواد الالزمة إىل املت

 مبعدل جمموعة واحدة لكل متدرب.
حبثت مسألة التدريب أيضًا يف دليل اإلدارة الوطنية للطيف الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت ويف دليل مراقبة الطيف وقد 

 االحتاد الدويل لالتصاالت. الصادر عن

 ___________ 
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