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االتصاالت الالسلكية
لألرض
تحديد طيف الترددات الراديوية
وإدارته وتنسيقه

المقال االفتتاحي

تمكين االتصاالت الالسلكية لألرض
هولين جاو
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ساعدت

االتصاالت الالسلكية على توصيل مليارات األشخاص
باإلنرتنت كي يتسىن هلم االستفادة من االقتصاد
الرقمي احلايل.

“

ويعتمد يف الوقت الراهن كل قطاع من القطاعات االقتصادية تقريباً على التكنولوجيات
الالسلكية  -من األعمال املصرفية والزراعة إىل النقل والرعاية الصحية .وحتمل
التكنولوجيات القوية اجلديدة اليت تعتمد على الشبكات املتينة لالتصاالت الالسلكية -
مثل اجليل اخلامس والذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء  -يف طياهتا وعوداً كبرية بتحسني
احلياة على حنو مل يسبق له مثيل من حيث السرعة والنطاق.

يعتمد يف الوقت
الراهن كل قطاع من
القطاعات االقتصادية
تقريباً على
التكنولوجيات
الالسلكية  -من األعمال
املصرفية والزراعة إىل
النقل والرعاية الصحية.

ويف شهر أكتوبر ،سيجري حتديث لوائح الراديو املعاهدة الدولية ذات األمهية البالغة يف
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2019لالحتاد ( ،)WRC-19مما يتيح للصناعات اليت
تستعمل التكنولوجيات احلالية واملستقبلية لالتصاالت الراديوية لألرض أن تستمر يف تعميم
الفائدة على اجلميع.

هولني جاو

ويف الواقع ،لدى االتصاالت الالسلكية القدرة على تسريع التقدم حنو حتقيق مجيع أهداف
التنمية املستدامة لألمم املتحدة ( )SDGالبالغ عددها  17هدفاً.
وينظّم قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد ( )ITU-Rعلى املستوى العاملي استعمال طيف
الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية من أجل ضمان أن تُستعمل هذه املوارد البالغة
وفعاالً واقتصادياً ومنصفاً ،واحليلولة دون حدوث تداخل ضار بني
األمهية استعماالً رشيداً ّ
خدمات خمتلف اإلدارات احلكومية.
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ويف هذا العدد من جملة أخبار االحتاد ستعلم املزيد عن أمهية االتصاالت الالسلكية لألرض
وكيف ميكن للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2019أن يتيح استمرار
جناحها ونشرها.
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تنويـه :اآلراء اليت مت اإلعراب عنها يف هذا املنشور هي آراء
املؤلفني وال تُلزم االحتاد الدويل لالتصاالت .والتسميات
املستخدمة وطريقة عرض املواد الواردة يف هذا املنشور،
مبا يف ذلك اخلرائط ،ال تعين اإلعراب عن أي رأي على
اإلطالق من جانب االحتاد الدويل لالتصاالت فيما يتعلق
باملركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو
فيما يتعلق بتحديدات ختومها أو حدودها .وذكر شركات
بعينها أو منتجات معينة ال يعين أهنا معتمدة أو موصى
هبا من جانب االحتاد الدويل لالتصاالت تفضي ً
ال هلا على
سواها مما مياثلها ومل يرد ذكره.
التقط كل الصور االحتاد الدويل لالتصاالت ما مل ينص
علي غري ذلك.
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 24تطوير وعصرنة االتصاالت الراديوية لحماية الجمهور واإلغاثة في حاالت
الكوارث ()PPDR

بهارات بهاتيا
رئيس املؤسسة اهلندية املعنية باالحتاد الدويل لالتصاالت ومجاعة آسيا واحمليط اهلادئ
لالتصاالت ()ITU-APT
رئيس فريق العمل الفرعي املعين حبماية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث
( ،)PPDRفرقة العمل  5Dالتابعة لقطاع االتصاالت الراديوية ورئيس فريق مهام جمموعة
الالسلكي لدى مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت ( ،)APT-AWGورئيس شؤون
الطيف الدويل ،لدى شركة .Motorola Solutions Inc
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مديرة برنامج  ،Zephyrشركة

Airbus
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كبري مديري الطيف ،شركة
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أهمية االتصاالت
الالسلكية لألرض
ماريو مانيفيتش
مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد

إن

األجهزة الالسلكية بادية للعيان وكثرية التواجد يف
حياتنا اليومية .واهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية
ذات االتصال الالسلكي املدمج ترافق الناس يف كل
مكان تقريباً .فنحن بفضل أنظمة االتصاالت الالسلكية لألرض
نستمع إىل الربامج اإلذاعية يف سياراتنا ونشاهد الربامج
التلفزيونية جمانية البث يف منازلنا ونسافر بأمان إىل املدن وحول
العامل ونبقى متصلني باإلنرتنت.

وازداد طلب املستهلك على اخلدمات الالسلكية أضعافاً
مضاعفة يف السنوات األخرية مما أدى إىل منو هائل يف الشبكات
واألجهزة وإىل جلب منافع كبرية لالقتصادات .وحبسب ما
ورد عن االحتاد الدويل لالتصاالت ،بلغت اشرتاكات النطاق
العريض املتنقل النشيطة  4,69مليار يف عام  .2017ويف عام
 ،2018ووفقاً ملا ورد عن رابطة النظام العاملي لالتصاالت
املتنقلة ،سامهت صناعة االتصاالت املتنقلة مبا جمموعه
 3,9تريليون دوالر أمريكي كقيمة اقتصادية ،وهو ما يعادل
 4,6يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي .وتنمو كذلك
سوق إنرتنت األشياء ( )IoTبسرعة هائلة ،إذ أصبح هناك حوايل
 7مليار جهاز يف الوقت الراهن حبسب البيانات الواردة من
شركة .IoT Analytics

“

إن األجهزة الالسلكية
بادية للعيان وكثرية التواجد يف
حياتنا اليومية.
ماريو مانيفيتش
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ولتلبية طلب املستهلك على حنو مناسب ،تطورت
التكنولوجيات الراديوية لألرض بقدر كبري على مر العقود
القليلة املاضية وظهرت تطبيقات جديدة .وحتمل هذه
التكنولوجيات يف طياهتا النطاق العريض املتنقل املتقدم وأنظمة
النقل الذكية وأجهزة إنرتنت األشياء .وترد الرتددات واللوائح
من أجل هذه التكنولوجيات يف جدول أعمال املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  )WRC-19( 2019الذي سيعقد يف
شرم الشيخ ،مصر ،يف نوفمرب .2019

28 October – 22 November
Sharm El-Sheikh, Egypt

خدمة الهواة الراديوية

نشأت خدمة اهلواة الراديوية منذ أكثر من  100سنة وما زالت
قيّمة جداً يف يومنا هذا إذ تستقطب الشباب إىل عامل
االتصاالت الراديوية املذهل .وطور هواة الراديو طائفة كبرية
من التكنولوجيات الراديوية احلديثة واختربوها .وحبسب ما
ورد عن االحتاد الدويل لراديو اهلواة ( ،)IARUوصل عدد هواة
الراديو اليوم إىل  3ماليني وتعمل مجعيات راديو اهلواة الوطنية
يف  167بلداً .ويهدف جمتمع اهلواة يف املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  2019إىل حتقيق التنسيق العاملي للنطاق MHz 54-50
لتأمني اتصاالت موثوقة متوسطة املدى يف كل مكان من العامل.
االتصاالت المتنقلة الدولية ( 2020الجيل
الخامس) – النطاق العريض المعزز وما بعده

ويُنظر أيضاً إىل االتصاالت املتنقلة الدولية / 2020اجليل اخلامس
على أهنا املنصة املتنقلة األوىل اليت ال تدعم النطاق العريض
املتنقل فحسب ،بل تدعم جمموعة متنوعة من التطبيقات مثل
االتصاالت اهلائلة من آلة إىل آلة والسيارات املستقلة والسالمة
العامة وما إىل ذلك .وميكن خلصائصها أن تليب متطلبات
االتصاالت يف قطاعات النقل والتصنيع والصحة
والصناعات األخرى.
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من املسائل األكثر حتدياً يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  2019هي مسألة الطيف واللوائح اليت اجليل القادم من
االتصاالت املتنقلة الدولية (االتصاالت املتنقلة الدولية 2020
أو اجليل اخلامس) يف النطاقات املليمرتية .وتدعو احلاجة إىل
هذه النطاقات اليت تفوق  ،0نظراً إىل أهنا ذات سعة كبرية ،من
أجل إتاحة معدالت البيانات فائقة السرعة ومتكني اخلدمات
اجلديدة مثل الفيديو ثالثي األبعاد والواقع املزيد والواقع
االفرتاضي وغريها من اخلدمات.

وميثل اجليل اخلامس تطوراً يف أنظمة االتصاالت املتنقلة
الدولية-املتقدمة/أنظمة اجليل الرابع .فقد فتحت أنظمة اجليل
الرابع هذه األبواب أمام حقبة جديدة لشبكات اإلنرتنت
املتنقلة وهي أساس ملشاريع جتارية عديدة تقوم على التطبيقات
وتستعمل من أجل خدمات مثل التعلم املتنقل والصحة املتنقلة
واملعامالت املالية املتنقلة .وقد أصبحت منصات قوية وموثوقة
خلدمات النطاق العريض من أجل سد الفجوة الرقمية،
وال سيما يف البلدان النامية.

مقدمة

Shutterstock

وتشمل مسامهة االحتاد يف اجليل اخلامس توفري نطاقات الرتدد
املتناسقة ومعايري االتصاالت املتنقلة الدولية  2020إلتاحة نشر
جتاري لالتصاالت املتنقلة الدولية/ 2020 -اجليل اخلامس بدءاً
من عام .2020
الشبكات المحلية الراديوية ()RLAN

استُعمل مصطلح الشبكات احمللية الالسلكية أو الشبكات احمللية
الراديوية ( )RLANيف مصطلحات االحتاد الدويل لالتصاالت
على نطاق واسع يف جمال توصيلية اإلنرتنت وبث البيانات.
واستُعملت الشبكات الالسلكية من أجل ختفيف محولة احلركة
املتنقلة مما يقلل بالتايل كمية البيانات احملمولة على
الشبكات اخللوية.

إن أنظمة املنصات عالية االرتفاع ( )HAPSهي تكنولوجيا
أخرى ميكن استعماهلا من أجل توفري النطاق العريض ،إما
بشكل مباشر إىل املستعمل النهائي أو كوصلة وسيطة حملطات
اخلدمة املتنقلة .وميكن هلذه التطبيقات أن متكن إتاحة النطاق
العريض الالسلكي يف املناطق النائية واملناطق الريفية .ويف بعض
احلاالت ،ميكن أيضاً أن تُنشر سريعاً ألغراض االتصاالت من
أجل التعايف بعد الكوارث.
وح ّددت بالفعل مؤمترات عاملية سابقة لالتصاالت الراديوية
ترددات يف اخلدمة الثابتة يف النطاقات  GHz 6وGHz 31/27
و GHz 48/47ميكن استعماهلا من أجل أنظمة املنصات عالية
االرتفاع .ولكن املتطلبات من الطيف ألنظمة املنصات عالية
االرتفاع اجلديدة عريضة النطاق قد ال ميكن استيعاهبا بشكل
كامل ضمن هذه التحديدات احلالية .وهلذا ،جيري النظر يف
طيف إضايف ألنظمة املنصات عالية االرتفاع يف النطاقات
املليمرتية اليت تفوق .GHz 21,4
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والنطاقان التقليديان  GHz 2,4و GHz 5املستعمالن يف الشبكات
احمللية الراديوية يستعمالن استعماالً كثيفاً ،ويستدعي طلب
املستهلك املتنامي سعة إضافية .وسينظر املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  2019يف االحتياجات اإلضافية من
الطيف للشبكات احمللية الراديوية يف نطاقها التقليدي .GHz 5
وميثل هذا مهمة صعبة بسبب احلاجة إىل محاية عدة
خدمات قائمة.

أنظمة المنصات عالية االرتفاع ()HAPS

مقدمة

أنظمة النقل اإليكولوجية الذكية

تغري التكنولوجيات الالسلكية من شكل النقل الربي إذ تزيد
من ذكاء السيارات وراحة القيادة وسالمة الطرق .وخت ّدم
االتصاالت الراديوية جوانب عديدة من شبكات النقل ،مثل
أنظمة املالحة يف العربات ومراقبة احلركة وإشارات الطرق
والتعرف األوتومايت على لوحة السيارة وهلم جرا ،وتشكل ما
يسمى اآلن بأنظمة النقل الذكية ( .)ITSوميكن لطائفة من
التكنولوجيات أن تساهم يف أنظمة النقل الذكية ،مبا يف ذلك
الشبكات اخللوية وأنظمة النفاذ الالسلكي وأجهزة االستشعار
والرادارات.
وسينظر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2019يف تنسيق
الطيف من أجل أنظمة النقل الذكية يف نطاقات الرتدد املختلفة
وال سيما يف النطاق .GHz 5,8
والنقل بالسكك احلديدية هو أيضاً جمال مهم يستعمل
التكنولوجيات الراديوية .وسينظر املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  2019يف أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة
بالسكك احلديدية بني القطار وجانيب السكة احلديدية (.)RSTT
وتشتمل هذه األنظمة على تكنولوجيات السلكية تُستعمل
على منت القطار ومعلومات لتحديد املوقع والتحكم يف القطار
عن بُعد ومراقبته.
وسيحدد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2019طرائق
تنسيق نطاقات الرتدد من أجل هذه التطبيقات بغية حتسني
قابلية التشغيل البيين والتقليل من األموال املستثمرة.

“

أتوقع أن تكون مصطلحات
التوزيع والتحديد والتنسيق
الكلمات الرئيسية يف املؤمتر
العاملي القادم لالتصاالت
الراديوية لعام .2019
ماريو مانيفيتش

التنسيق والتعايش والكفاءة الطيفية

وأخرياً ،أود أن أشدد على أهداف االحتاد املهمة يف املؤمترات
العاملية لالتصاالت الراديوية ،وهي :تنسيق نطاقات الرتدد
للتكنولوجيات الالسلكية وتوزيع نطاقات طيف الرتددات
الراديوية من أجل تفادي التداخل الضار بني احملطات الراديوية
ملختلف البلدان (الرقم  11من دستور االحتاد) واحلد من عدد
الرتددات والطيف املستعمل إىل أدىن ما يلزم لتأمني تشغيل
اخلدمات الضرورية تشغيالً مرضياً (الرقم  195من دستور
االحتاد) .وتزداد أمهية هذه األهداف من مؤمتر عاملي
لالتصاالت الراديوية إىل آخر وتشمل عدداً
متزايداً من التطبيقات.
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وإن التنسيق والتعايش والكفاءة الطيفية بالغة األمهية بالنسبة إىل
االتصاالت املتنقلة الدولية وأنظمة املنصات عالية االرتفاع
وتطبيقات النقل الذكية وتطبيقات السكك احلديدية وخدمة
تسهل نشر الشبكات
اهلواة والشبكات احمللية الراديوية .وهي ّ
اإلقليمية والعاملية ومتكن من حتقيق وفورات احلجم الكبري
وتقلل من تكلفة معدات الراديو وأجهزته بالنسبة إىل مجيع
البلدان .وبالتايل ،أتوقع أن تكون مصطلحات التوزيع
والتحديد والتنسيق الكلمات الرئيسية يف املؤمتر العاملي القادم
لالتصاالت الراديوية لعام .2019

مقدمة

لجنة الدراسات  5لقطاع
االتصاالت الراديوية –
خدمات األرض
السيد مارتن فنتون
رئيس لجنة الدراسات  5لقطاع االتصاالت الراديوية

تتسم

تطبيقات االتصاالت الراديوية لألرض بأمهيتها
احليوية بالنسبة إىل االقتصاد الرقمي العاملي.
وتعزز هذه التطبيقات شبكات اهلاتف املتنقل
وتدعم توصيلية اإلنرتنت الثابتة واملتنقلة وهي من املكونات
األساسية لشبكات السالمة العاملية البحرية وللطريان .وهي تدعم
العديد من أجهزة املستهلكني واحتياجات الصناعة واألمتتة
الصناعية وإنرتنت األشياء ( )IoTوالسيارات املستقلة واملوصولة
وما إىل ذلك.

وتؤدي جلنة الدراسات  5وفرق عملها دوراً مهماً بدعمها
صناعة االتصاالت الراديوية لألرض ،من خالل العمل على
التحضري لبنود جدول األعمال املتعددة املسؤولة عنها ،واليت
سيُبت فيها يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ،2019
ومن خالل األنشطة اليومية لفرق عملها من قبيل إحراز تقدم يف
تكنولوجيات االتصاالت الراديوية لألرض (الثابتة واملتنقلة ويف
الطريان والبحرية ...إخل) وتعزيز هذا التقدم.
وحتدد جلنة الدراسات أيضاً اخلصائص التقنية ومتطلبات احلماية
هلذه اخلدمات كي تستعمل يف الدراسات اليت جتري يف قطاع
االتصاالت الراديوية باالحتاد.

“

تؤدي جلنة الدراسات
وفرق عملها دوراً مهماً بدعمها
مجيع صناعات االتصاالت
الراديوية لألرض.
5

مارتن فنتون
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مقدمة

إطالق الجيل الخامس

يتوقع أن ُيدث تطوير اجليل اخلامس ثورة يف اخلدمات املتنقلة
على مر العقد القادم .وجرى بالفعل إطالق خدمات اهلاتف
املتنقل من اجليل اخلامس يف عدد من البلدان منها مجهورية
كوريا وسويسرا والواليات املتحدة واململكة املتحدة .ومن
املتوقع أن جتري عمليات إطالق أخرى للجيل اخلامس يف
النصف الثاين من عام  ،2019وستتسارع عمليات اإلطالق
يف عام .2020
وكان دعم تطوير اجليل اخلامس العمل الذي تقوم به جلنة
الدراسات  5بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية  .2020ويف
عام  ،2015بفضل العمل املضطلع به يف جلنة الدراسات
وال سيما يف فرقة العمل  ،5Dوضع قطاع االتصاالت الراديوية
باالحتاد (“ )ITU-Rرؤية” بشأن اجليل اخلامس (االتصاالت
املتنقلة الدولية  ،)2020بنشره التوصية .ITU-R M.2083
التطلع إلى المعيار العالمي للجيل الخامس
في عام 2020

وضعنا يف عام  2017متطلبات األداء الدنيا لتكنولوجيات
السطح البيين الراديوي من اجليل اخلامس على النحو الوارد
يف التقرير  .ITU-R M.2410وتضع منظمات وضع املعايري معايري
تتماشى مع رؤية قطاع االتصاالت الراديوية واملتطلبات التقنية
الدنيا ،وهناك عملية جارية من أجل استعراض هذه املعايري
وتقييمها ،وذلك هبدف أن يعتمد قطاع االتصاالت الراديوية
املعيار العاملي لالتصاالت املتنقلة الدولية  2020يف عام .2020
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية  -قاعدة
أساسية من أجل توفير الجيل الخامس

مارتن فنتون

الراديوية لعام  2019مبوجب البند  13.1من جدول األعمال.
وإذا متخض عن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية نتيجة
ناجحة فستكون قاعدة أساسية من أجل توفري خدمات اجليل
اخلامس بنجاح كي متضي قدماً.
تكنولوجيا الشبكات المحلية الراديوية ضرورية
من أجل النفاذ إلى اإلنترنت

أصبحت تكنولوجيا الشبكات احمللية الراديوية (( )RLANمثل
تكنولوجيا  )Wi-Fiمن أكثر الوسائل أمهية للنفاذ إىل اإلنرتنت،
وتُدمج شرائح تكنولوجيا  Wi-Fiيف كل هاتف متنقل وحاسوب
لوحي وحاسوب حممول على سطح األرض تقريباً .وضمان أن
يتوفر للتطبيقات ،مثل تكنولوجيا  ،Wi-Fiالطيف الالزم من أجل
تلبية الطلب املتعاظم على حركة البيانات له أمهية حيوية.
وحتقيقاً هلذه الغاية ،تنظر جلنة الدراسات ،من خالل فرقة
عملها  ،5Aيف تدابري لتعزيز كفاءة استخدام الطيف يف النطاق
 GHz 5استجابةً للقرار  )WRC-15( 239مبوجب البند  16.1من
جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام .2019
أما جماالت العمل املهمة األخرى لفرقة العمل  5Aفهي أنظمة
النقل الذكية ( )ITSوتطبيقات السكك احلديدية ،وهذا مبوجب
البندين  11.1و 12.1من جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام .2019
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حتديد الرتددات املالئمة للجيل اخلامس هو عنصر رئيسي
لنجاحه ،وتستجيب جلنة الدراسات من خالل فريق املهام 5-1
للقرار  )WRC-15( 238بشأن نطاقات طيف املوجات املليمرتية
(بني  )GHz 86-25,24من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية 2020
حتضرياً للقرارات اليت ستتخذ يف املؤمتر العاملي لالتصاالت

“

تضع منظمات وضع املعايري
معايري تتماشى مع رؤية قطاع
االتصاالت الراديوية.

مقدمة

Shutterstock

دعم التجارة العالمية والترفيه والسياحة

توصيل المناطق النائية

يتسم القطاع البحري وقطاع الطريان بأمهية كبرية ،على سبيل
املثال ،من أجل التجارة العاملية وصناعيت الرتفيه والسياحة.
وتدعم جلنة الدراسات هذه القطاعات من خالل فرقة عملها
 5Bإذ تساهم يف سالمة التشغيل واملالحة ويف أنظمة االستغاثة
والسالمة اليت تعتمد عليها هذه القطاعات .وعلى سبيل املثال،
أجرت فرقة العمل  5Bدراسات لدعم عصرنة النظام العاملي
لالستغاثة والسالمة يف البحر ( )GMDSSاستجابةً للقرار
 )WRC-15( 359مبوجب البند  8.1من جدول أعمال املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ،2019ودعم مسألة أخرى
لتنظيم الطيف تتعلق بالنظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف
البحر استجابةً للقرارين  )WRC-15( 362و،)WRC-15( 360
مبوجب البندين  1.9.1و 2.9.1من جدول أعمال املؤمتر .وأجرت
جلنة الدراسات كذلك دراسات بشأن تسهيل تطوير النظام
العاملي لالستغاثة والسالمة يف الطريان ( )GADSSاستجابةً للقرار
 )WRC-15( 426مبوجب البند  10.1من جدول أعمال املؤمتر.

إن توفري توصيلية اإلنرتنت يف املناطق النائية/قليلة الكثافة
السكانية ،حيث يكون توفري التوصيلية عن طريق املزيد من
الشبكات التقليدية الثابتة واملتنقلة صعباً وقد ال يعود بفائدة
مالية ،هو هدف مهم يسعى قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد
إىل تيسريه.
تعزيز دعم المنصات عالية االرتفاع

إحدى الطرق املبتكرة اليت جيري النظر فيها هي عن طريق
استعمال املنصات عالية االرتفاع ( ،)HAPSوتقوم جلنة
الدراسات من خالل فرقة عملها  5Cبدراسة تعزيز دعم
املنصات عالية االرتفاع يف النطاقات القائمة للخدمة الثابتة
استجابةً للقرار  )WRC-15( 160مبوجب البند  14.1من جدول
أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام .2019

10

ITU News MAGAZINE 04/2019

لجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية ()ITU-R
لدى االتحاد الدولي لالتصاالت
خبراء عالميون في االتصاالت الراديوية يضطلعون بدراسات في مجاالت:
إدارة موارد الطيف الراديوي/المدارات واستعمالها بفعالية من جانب الخدمات الفضائية وخدمات األرض
خصائص وأداء األنظمة الراديوية
تشغيل المحطات الراديوية
جوانب االتصاالت الراديوية في أمور االستغاثة والسالمة

باإلضافة إلى:
دراسات تمهيدية من أجل المؤتمرات العالمية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية
وضع معايير (توصيات) عالمية
نشر أفضل الممارسات ،بما فيها التقارير والكتيبات
وهناك أكثر من  5 000متخصص من جميع أنحاء العالم يشاركون حالياً في أعمال لجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية

انتشار املوجات الراديوية يف األوساط املؤينة وغري
املؤينة وخصائص الضوضاء الراديوية ،ألغراض حتسني
أنظمة االتصاالت الراديوية.

إدارة الطيف

انتشار الموجات الراديوية

خدمات األرض

الخدمة اإلذاعية

األنظمة والشبكات من أجل اخلدمة الثابتة واخلدمة
املتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة اهلواة
وخدمة اهلواة الساتلية.

اإلذاعة باالتصاالت الراديوية ،مبا يف ذلك خدمات
الصورة والصوت والوسائط املتعددة والبيانات واليت
تستهدف أساساً عامة الناس.

1
5

3
6

4
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الخدمات الساتلية
خدمات العلوم

7

تشري “خدمات العلوم” إىل إشارات التوقيت
والرتددات املعيارية وخدمة األحباث الفضائية ()SRS
وخدمة العمليات الفضائية وخدمة استكشاف األرض
الساتلية ( )EESSوخدمة األرصاد اجلوية الساتلية
( )MetSatوخدمة مساعدات األرصاد
اجلوية ( )MetAidsوخدمة الفلك الراديوي (.)RAS
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هي جمموع اإلجراءات اإلدارية والتقنية الالزمة لضمان
استخدام طيف الرتددات الراديوية بكفاءة من جانب
املعرفة يف لوائح
مجيع خدمات االتصاالت الراديوية ّ
الراديو اليت يصدرها االحتاد وتشغيل األنظمة الراديوية
دون التسبّب يف تداخالت ضارة.

األنظمة والشبكات من أجل اخلدمة الثابتة الساتلية
واخلدمة املتنقلة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلية
وخدمة االستدالل الراديوي الساتلية.

لجنة الدراسات  5التابعة لقطاع
االتصاالت الراديوية ()SG 5
خدمات األرض
األنظمة والشبكات من أجل الخدمة الثابتة
الخدمة المتنقلة البرية واالتصاالت المتنقلة الدولية ()IMT
الخدمة المتنقلة البحرية والخدمة المتنقلة للطيران
خدمة االستدالل الراديوي
خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية

تقوم أربع فرق عمل بدراسة المسائل المسندة إلى لجنة الدراسات  5باإلضافة إلى فريق مهام قام بإجراء
دراسات بشأن البند  13.1من جدول أعمال المؤتمر :WRC-19

WP 5A

WP 5B

WP 5C

WP 5D

اخلدمة املتنقلة الربية باستثناء
االتصاالت املتنقلة
الدولية ()IMT؛ خدمة اهلواة
وخدمة اهلواة الساتلية

اخلدمة املتنقلة البحرية مبا
فيها النظام العاملي لالستغاثة
والسالمة يف البحر
()GMDSS؛ اخلدمة املتنقلة
للطريان وخدمة االستدالل
الراديوي

األنظمة الالسلكية الثابتة؛
واألنظمة العاملة باملوجات
الديكامرتية ( )HFيف اخلدمة
الثابتة واخلدمة املتنقلة الربية

أنظمة االتصاالت املتنقلة
الدولية ()IMT

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

البند  13.1من جدول
أعمال املؤمتر WRC-19
اقرأ المزيد
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مقدمة

فيما يخص توزيع ترددات الطيف
الراديوي ،يقسم العالم
إلى ثالثة أقاليم
اإلقليم 1

اإلقليم 2

اإلقليم 3

الدول العربية

األمريكتان

آسيا واحمليط اهلادئ

إفريقيا
أوروبا
كومنولث الدول املستقلة
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رؤى الصناعة

اتصاالت الجيل الخامس ()5G
صارت على األبواب  -علينا أن
نتحرك اآلن لتأمين مستقبلها
بريت تارنوتزر
رئيس شؤون الطيف ،رابطة النظام العالمي لالتصاالت
المتنقلة ()GSMA

االتصاالت

املتنقلة هي تارخيياً إحدى
أبعد التكنولوجيات أثراً،
ويعد االرتقاء إىل اجليل
اخلامس ( )5Gاخلطوة األساسية التالية الكفيلة بعدم ختلف أي
شخص عن ركب الثورة الرقمية .وها هو ذا اجليل اخلامس
( )5Gبني ظهرانينا ،وقد بدأنا نرى كيف يتفاعل املشرتكون مع
النطاق العريض املتنقل فائق السرعة ،وكذلك كم البيانات اليت
يستخدموهنا .وليس ذلك سوى أول الغيث ،ولن يتسىن
اكتمال صورة التطبيقات والسرعات اليت تسلب األلباب إال
بتوفر التوزيع املناسب للطيف .وستكون للكيفية اليت ترتسم
فيها معامل هذه الصورة تداعيات هائلة على اجملتمع ،وميكن أن
ختاطر ،يف حال جتاهلها ،بتأخري لعقد من الزمان يف تقدم تأمني
مفعالً باجليل اخلامس.
مستقبل أفضل للجميع َّ

بريت تارنوتزر
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ووفقاً لشركة  ،SK Telecomتضاعف استخدام بيانات اجليل
اخلامس ( ،)5Gيف كوريا اجلنوبية ،ثالثة أمثال مقارنةً باجليل
الرابع ( .)4Gوتشهد خدمة  LG Uplus 1,3غيغابايت من البيانات
املستخدمة يومياً لكل مشرتك .وتقدم هذه النظرة الواقعية على
كيفية استخدام الناس للجيل اخلامس ( )5Gأدلة مذهلة على
احلاجة إىل تناول ختطيط الطيف اآلن لضمان عدم اختناق هذا
التقدم .ولالحتاد دور أساسي يف هذا الصدد ،حيث إن نفاذ
اجلميع إىل الطيف املناسب سيحدد يف النهاية جناح
اجليل اخلامس.

“

ال تقتصر اتصاالت اجليل
اخلامس ( )5Gعلى زيادة
السرعة أو حتميل املزيد من
مقاطع الفيديو  -فهي تعد
بتسريع التحول الرقمي جلميع
الصناعات والقطاعات،
وبإطالق موجات جديدة من
االبتكارات ستفيد مليارات
من الناس.

رؤى الصناعة

GSMA

الجيل الخامس ( )5Gمن االتصاالت المتنقلة
سيدفع عجلة المجتمع الرقمي

كما نعلم مجيعاً ،ال تقتصر اتصاالت اجليل اخلامس ( )5Gعلى
زيادة السرعة أو حتميل املزيد من مقاطع الفيديو  -فهي تعد
بتسريع التحول الرقمي جلميع الصناعات والقطاعات ،وبإطالق
موجات جديدة من االبتكارات ستفيد مليارات من الناس.
وتعرف صناعة االتصاالت املتنقلة كيف جتعل الطيف يعمل من
أجل مستقبل أفضل .وهلا سجل حافل يف العمل مع احلكومات
واملنظمات فوق الوطنية مثل االحتاد الدويل لالتصاالت لنشر
فعال مبا يعود بالنفع على مليارات األشخاص
الطيف على حنو ّ
حول العامل .بيد أن الطيف حمدود ،واحلكومات حتتاج إىل
التأكد من حتصيل أقصى ما ميكن من هذا املورد الثمني ،ليس
من الناحية املالية فحسب ،بل أيضاً بطرق حتقق أكرب فائدة
ألكرب عدد من املواطنني.

صناعة االتصاالت المتنقلة تنجز بطيفها

مل ينجز أحد أكثر بالطيف املتاح ،وال تعاو َن بفعالية أكرب ليقدم
مستقبالً أفضل للجميع .فشبكات االتصاالت املتنقلة توصل
اآلن أكثر من ثلثي األشخاص على كوكب األرض ،وبالنسبة
للكثريين ،تعد االتصاالت املتنقلة القناة الرئيسية  -والوحيدة
أحياناً  -للنفاذ إىل اإلنرتنت واخلدمات املع ِززة للحياة .وتفتح
االتصاالت املتنقلة أبواب فرص ما كان للمرء أن يتخيلها قبل
بضعة عقود فقط.
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وعلى مدى ثالثني سنة خلت ،استفادت صناعة االتصاالت
املتنقلة من طيفها لتقدمي مسامهات يُعتد هبا للعامل .فقامت
بتوصيل أكثر من  5,1مليار مشرتك يف االتصاالت املتنقلة
مغيةً الطريقة اليت هبا نتواصل،
وحوايل  9مليارات وصلةِّ ،
ونعمل ،وندير صحتنا ومنازلنا ،ونرفه عن أنفسنا.

ويف عام  2018وحده ،سامهت صناعة االتصاالت املتنقلة مببلغ
 3,9تريليون دوالر أمريكي يف إمجايل الناتج احمللي العاملي،
وأضافت أيضاً  510مليارات دوالر أمريكي إىل اإليرادات املالية
العامة يف مجيع أحناء العامل .ولكن املزايا اليت جيلبها قطاع
االتصاالت املتنقلة األرضية تتجاوز بكثري املزايا التجارية
أو حىت املسامهات يف اخلزينة العامة.

رؤى الصناعة

ﻓﺮادى اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ

 5,1ﻣﻠﻴﺎر

ﺗﻮﺻﻴﻼت ﺑﻄﺎﻗﺔ

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء
ﻋﺒﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ

 7,9ﻣﻠﻴﺎر

2018

%67

ﻣﻌﺪل اﻻﻧﺘﺸﺎر
) %ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن

 9,2ﻣﻠﻴﺎر
2018

%71

 5,8ﻣﻠﻴﺎر
(

SIM

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺮﻛﺐ

)(CAGR

2025-2018

%1.9

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )(GDP

2025

%103

2025

%2.2

ﻣﻌﺪل اﻻﻧﺘﺸﺎر
) %ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن

(

%112

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺮﻛﺐ

)(CAGR
2025-2018

 3,9 %4.6ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

%4.8

2018

 4,8ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

2023

اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ

ﻟﻌﺎم (GSMA) 2019

وكانت صناعتنا أول قطاع يلتزم بأهداف التنمية املستدامة
لألمم املتحدة يف عام  ،2016وهي تواصل ريادهتا من خالل
توصيل اجملتمعات األقل حظاً ،واحلد من الفقر ،وحتسني النفاذ
إىل الرعاية الصحية والتعليم ،ودفع عجلة النمو االقتصادي
املستدام .ويف اآلونة األخرية ،كان من دواعي اعتزاز رابطة
النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ( )GSMAأن نالت ميدالية
الصليب األمحر الذهبية تقديراً جلهودنا والتزامنا باإلنسانية.
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لكننا يف األساس صناعة تركز على املستقبل .وتتمثل مهمتنا يف
متكني عمالئنا من القيام غداً مبا يعجزون عن القيام به اليوم.
وهذا يعين توفري شبكات اجليل اخلامس ( )5Gالقادرة على دعم
االبتكارات مثل:

احملتوى التعليمي الغامر للواقع املزيد ( )ARوالواقع
االفرتاضي ( )VRالذي ميكنه أن جيلب أكرب املتاحف
واملواقع واألحداث الثقافية يف العامل إىل مليارات األطفال
والكبار املستبعدين من هذه التجارب القيِّمة.
حتسينات جذرية يف الرعاية الصحية ويف عافية السكان
باالستخدام واسع النطاق ألجهزة خفيفة للغاية ميكن
ارتداؤها ،تقوم بالقياسات البيومرتية وتقدم املشورة
الصحية آنياً.
إنشاء مصانع أكثر ذكاءً ونظافةً وأماناً من خالل توصيل
اآلالت والروبوتات بتقنية املوجات املليمرتية الالسلكية من
أجل التحكم والتنسيق بدقة كمون صفري لزيادة الكفاءة
وتقليل املخلفات.
توصيل املدن الذكية إلدارة حركة املرور واملوارد والطاقة
والبيئة آنياً وعلى نطاق واسع.

رؤى الصناعة

حاالت استخدام الموجات المليمترية

يمكن لطيف الجيل الخامس ( )5Gأن يتعايش
ويحرك االبتكارات الجديدة

الفعال للطيف ،خاصةً يف نطاقات املوجات
يعد التوزيع ّ
املليمرتية ،بالغ األمهية يف هذه السيناريوهات عالية السرعة
وعالية الصبيب ومنخفضة الكمون .وتبني الدراسات أن اجليل
اخلامس ( )5Gلن يتعايش جنباً إىل جنب مع االستخدامات
األخرى فحسب ،بل سيسرع من التحول الرقمي للصناعات
القائمة وسيطلق موجة جديدة من احللول املبتكرة ملشاكلنا
العاملية األكثر إحلاحاً.
فعاالً
وتشكل صناعة االتصاالت املتنقلة نظاماً إيكولوجياً ّ
للغاية ،إذ يعمل  14مليون شخص بشكل مباشر يف هذه
الصناعة ويعمل فيها  17مليون شخص بشكل غري مباشر.
ومتاماً مثلما أنشأت شبكات اجليل الثالث ( )3Gواجليل الرابع
( )4Gمصاحل أعمال اختطت مسارات جديدة ،من اقتصاد
التشارك إىل التكنولوجيا القابلة لالرتداء ،فإن اجليل اخلامس
( )5Gسيقدم بيئة االبتكارات يف جماالت االستدامة ورعاية
السكان املسنني وضمان االنتفاع العادل من الفرص .وحيفز
توزيع طيف ٍ
كاف لالتصاالت املتنقلة الدولية ( )IMTمن أجل
اجليل اخلامس ( )5Gهذا النظام اإليكولوجي بأكمله ،ويدعم
التطوير املستمر للشبكات القائمة ،ويضمن عدم ختلف أي
شخص عن ركب اجملتمع الرقمي الناشئ.

تعتمد األمتتة الصناعية واسعة النطاق على املوجات
املليمرتية :سينتج اجليل التايل من التصنيع كميات كبرية من البيانات.
واالتصاالت منخفضة الكمون أمر بالغ األمهية.
ستكون خدمات “األلياف الالسلكية” حجر الزاوية يف
بدايات اجليل اخلامس؛ وستتحقق السعة املطلوبة باملوجات املليمرتية ذات
طيف النطاق املتوسط مثل املدى .GHz 3
جتب معاجلة أحجام البيانات الكبرية واالتصاالت عالية الكثافة
آنياً باجلمع بني املوجات املليمرتية والنطاقات األخفض.
ستفيد املوجات املليمرتية الواقع االفرتاضي والواقع املزيد،
مبتطلباهتا من حيث الكمون وذروة معدل البيانات .على سبيل املثال ،يرجح
أن تنتج التطبيقات التعليمية كميات كبرية من البيانات ستعتمد على اجليل
اخلامس ( )5Gالعامل باملوجات املليمرتية.

الصدف
ال تتركوا األمر لمحاسن ُ

الصدف وال ميكن تأجيله.
لكن هذا األمر ال ميكن تركه حملاسن ُ
إذ حيتاج املشغلون إىل النفاذ يف الوقت املناسب إىل كمية ونوع
الطيف املناسبني وبالظروف املناسبة ،لتزويد دوائر الصناعة
واملستهلكني بفوائد خدمات االتصاالت املتنقلة .ويف عام املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية ( ،)WRCيتعني اختاذ هذه القرارات
أو املخاطرة “برتيث” التقدم ملدة  10-5سنوات.
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رؤى الصناعة

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﻴﻒ اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﻤﻠﻴﻤﺘﺮﻳﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2034ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ

 565ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺿﺮﻳﺒﺔ

 251ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

%25
2034

%11
2025

ﺣﺼﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﳉﻴﻞ اﳋﺎﻣﺲ ) (G5ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮﺟﺎت اﳌﻠﻴﻤﱰﻳﺔ

اﳌﺼﺪر:

ﺻﻌﻮد ﺳﺮﻳﻊ:
ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﻮﺟﺎت
اﳌﻠﻴﻤﱰﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ
اﻹﲨﺎﱄ ﻳﻘﺪر أن ﺗﻨﻤﻮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ %25ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ

%52

GSMA

“

يف عام املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية (،)WRC
يتعني اختاذ هذه القرارات
أو املخاطرة “برتيث” التقدم
ملدة  10-5سنوات.
بريت تارنوتزر

وللسماح بتحقق اإلمكانات الكاملة للجيل اخلامس (،)5G
تستدعي املواصفات طيفاً متجاوراً يرتاوح بني MHz 100-80
لكل مشغل يف نطاقات اجليل اخلامس ( )5Gاملتوسطة وحوايل
 GHz 1لكل مشغل يف نطاقات املوجات املليمرتية.
واملسوغات االجتماعية واالقتصادية لتوزيع هذه النطاقات
مسوغات قوية .فعلى مدى  15عاماً ،من  2020إىل ،2034
ستساهم خدمات اجليل اخلامس ( )5Gاليت تعتمد على املوجات
املليمرتية مببلغ إضايف قدره  565مليار دوالر أمريكي يف إمجايل
الناتج احمللي العاملي ،وستأيت القيمة اإلمجالية اليت حيققها اجليل
اخلامس ( )5Gبالدوالر األمريكي من املوجات املليمرتية.
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فعاالً يف متكني إنشاء
وقد أدى االحتاد الدويل لالتصاالت دوراً ّ
عامل أفضل ملليارات األشخاص من خالل دعمه لالتصاالت
املتنقلة .وحنن مجيعاً حباجة إىل االستفادة من هذا النجاح.
ويتعني على مشغلي االتصاالت املتنقلة واحلكومات والصناعات
األخرى وكامل أعضاء االحتاد أن يعملوا يداً ٍ
بيد لتوصيل كل
فرد وكل شيء مبستقبل أفضل.
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رؤى الصناعة

الفرص العالمية للجيل
الخامس ( )5Gمن االتصاالت
األرضية
جو باريت
رئيس الرابطة العالمية لموردي االتصاالت
المتنقلة ()GSA

على

مدى أكثر من ثالثني سنة خلت ،خاض جمتمع
االتصاالت املتنقلة جتارب عاملية حققت جناحات
هائلة على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي.
ويستفاد من القاطرة التجارية للنظام اإليكولوجي لالتصاالت
املتنقلة ومن رؤية االتصاالت املتنقلة العاملية )IMT- 2020( 2020
أن توصيلية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )ICTميكن
اعتبارها اآلن خدمة مرفق حيوي.
وسيؤدي نشر تكنولوجيا اجليل اخلامس ( )5Gمن االتصاالت
املتنقلة إىل مواصلة توسيع هذا املرفق ألن االتصاالت املتنقلة
القائمة على بروتوكول اإلنرتنت أصبحت حجر األساس ملعايري
االتصاالت املتنقلة؛ ويليب إخالء طيف جديد الطلبات املتزايدة
على اخلدمة من مصاحل األعمال واملستهلكني على السواء.

جو باريت
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وقد أدى االحتاد دوراً رائداً يف النجاح العاملي املتمثل يف متكني
 5,7مليار مستخدم من التوصيل بشبكة اإلنرتنت عرب
هاتف  IMTمتنقل .أما صناعة االتصاالت املتنقلة فقد عقدت
العزم على متكني الثالثة مليارات شخص املتبقني من سكان
العامل من التوصيل حبلول عام  2030باإلضافة إىل  100مليار
شيء من إنرتنت األشياء (.)IoT

“

جيب استخدام الطيف بأكثر
الطرق كفاءة وفعالية من حيث
التكلفة ،وجيب أال يؤثر تيسر
الطيف على املتطلبات التجارية
للنظام اإليكولوجي األوسع
لالتصاالت املتنقلة.

رؤى الصناعة

وتتوقع الرابطة العاملية ملوردي االتصاالت املتنقلة ( )GSAمتاماً أن
سرعة نشر تكنولوجيا اجليل اخلامس ( )5Gستفوق ،برتكيز
الصناعة السليم ،سرعة نشر أجيال التكنولوجيا السابقة .ووفقاً
لبيانات مؤسسة  ،Ovumاستغرق اجليل الثالث ( )3Gعشر

سنوات للوصول إىل مليار اشرتاك .وباملقارنة ،استغرق اجليل
الرابع ( )4Gأقل من ست سنوات .وتتوقع الرابطة العاملية
ملوردي االتصاالت املتنقلة ( )GSAأن يستغرق اجليل اخلامس
( )5Gأقل من مخس سنوات ليصل إىل مليار اشرتاك.

توضح املخططات التالية الفهم احلايل لدى الرابطة العاملية ملوردي االتصاالت املتنقلة ( )GSAبشأن حالة اجليل اخلامس ( )5Gوالرتخيص ذي الصلة به (أي احملايد تكنولوجياً) حول العامل يف
النطاق  Cوالنطاقني  GHz 26و .GHz 28وال تقدم املخططات بيانات عن توزيعات أخرى للطيف يف هذه املديات  -خلدمات النفاذ الالسلكي الثابت القائمة على  LTEأو  WiMAXأو لالستخدام
الساتلي أو احلكومي ،على سبيل املثال .وتنطبق التعاريف التالية على مفتاح رموز املخطط:
مرخص لالختبار/التجربة  -مرخص مؤقتاً إلجراء جتارب عامة باستخدام نطاق الطيف املعين.
مرخص  -مرخص أو موزع.
مزاد  -مزاد أو مناقصة أو توزيع جيري جمراه.
مزاد/ترخيص خمطط  -مزاد أو مناقصة أو توزيع خمطط.
تشاور  -تشاور جار.
قيد النظر  -قيد النظر يف اسرتاتيجية النطاق فيما يتعلق باجليل اخلامس (.)5G
حمجوز – طيف موضوع جانباً لوافد جديد ،أو لشبكات اجليل اخلامس احمللية أو اخلاصة ،أو لتقاسم الطيف ،أو مسنّد إىل اجليل اخلامس ( )5Gولكنه غري موزَّع بعد ملشغل حمدد.
يشري الكفاف إىل أن املدى الدقيق جمهول  -ال حتتفظ الرابطة العاملية ملوردي االتصاالت املتنقلة ( )GSAحالياً بالبيانات املتعلقة مبدى الطيف احملدد؛ وميثَّل النشاط بالصور لتغطية النطاق
بأكمله.

”اﻟﻨﻄﺎق  - “Cاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷوروﺑﻲ ﻹدارات اﻟﺒﺮﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت )) (CEPTاﻹﻗﻠﻴﻢ  1ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت(
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ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر/اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻣﺮﺧﺺ
ﻣﺰاد
ﻣﺰاد/ﺗﺮﺧﻴﺺ/ﳐﻄﻂ
ﺗﺸﺎور
ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ
ﳏﺠﻮز
ﻳﺸﲑ اﻟﻜﻔﺎف إﱃ أن اﳌﺪى
اﻟﺪﻗﻴﻖ ﳎﻬﻮل

ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ  :2019اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳌﻮردي اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ
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وﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ،ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻻ ﲣﺺ اﳉﻴﻞ اﳋﺎﻣﺲ ) (5Gﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ
ﰲ ﻏﻀﻮن ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات .وﻫﻲ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻄﻄﺎت.
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رؤى الصناعة

”اﻟﻨﻄﺎق  - “Cاﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )اﻹﻗﻠﻴﻢ  1ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت(
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ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر/اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻣﺮﺧﺺ
ﻣﺰاد
ﻣﺰاد/ﺗﺮﺧﻴﺺ/ﳐﻄﻂ
ﺗﺸﺎور
ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ
ﳏﺠﻮز
ﻳﺸﲑ اﻟﻜﻔﺎف إﱃ أن اﳌﺪى
اﻟﺪﻗﻴﻖ ﳎﻬﻮل

وﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ،ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻻ ﲣﺺ اﳉﻴﻞ اﳋﺎﻣﺲ ) (5Gﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ
ﰲ ﻏﻀﻮن ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات .وﻫﻲ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻄﻄﺎت.
ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ  :2019اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳌﻮردي اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ

على النظام اإليكولوجي لالتصاالت المتنقلة لدى الموردين
العالميين االستثمار سلفاً في شبكات الجيل الخامس (.)5G
تسرع الشركات املصنعة للبنية التحتية
هذا حاصل بالفعل إذ ِّ
والرقائق واألجهزة من تيسر برجميات وعتاد اجليل
خبطى اقتصادية واسعة حنو تقليل
اخلامس ( ،)5Gفيما متضي ً
تكاليف نشر تكنولوجيا اجليل اخلامس وإدارهتا .والدعم
احلكومي لتجارب اجليل اخلامس ونشره املبكر يف البلدان
املتقدمة والنامية معاً أمر أساسي أيضاً .ووفقاً لبيانات الرابطة
العاملية ملوردي االتصاالت املتنقلة ( ،)GSAأُعلن ،حىت هناية
يونيو  ،2019عن  90جهازاً من اجليل اخلامس ،منها  25هاتفاً/
هاتفاً ذكياً ،قائماً على جمموعات رقائق واردة من أربعة من
موردي الرقائق السيليكونية.

يتعين تسريع تيسر طيف الجيل الخامس (.)5G
سيتطلب اجليل اخلامس ( )5Gطيفاً يف النطاقات املنخفضة
(حتت  )GHz 2والنطاقات املتوسطة ( GHz 2إىل حوايل )GHz 6
والنطاقات العالية (فوق  )GHz 6لتحقيق رؤية  IMT-2020الكاملة
للنطاق العريض املتنقل يف السوق اجلماهريية ،مبا يف ذلك خدمة
املناطق الريفية اليت مل تستفد دائماً من االتصاالت املتنقلة.
وجتري إتاحة طيف جديد يف النطاقات العالية مثل GHz 26
و GHz 28و ،GHz 40ويتوقف ذلك على التيسر اإلقليمي،
وسيسهل تنسيق هذه النطاقات النشر السريع للنظام
اإليكولوجي وشبكات اجليل اخلامس .وستكون هذه النطاقات
العالية مهمة يف إيصال سعة عالية إىل املناطق احلضرية الساخنة
وإىل “األودية” الضيقة يف املدينة وضمن املباين.

وأفادت الرابطة العاملية ملوردي االتصاالت املتنقلة ( )GSAأيضاً
بأن موردي البنية التحتية يدعمون  280مشغِّل شبكة اتصاالت
متنقلة ( )MNOيف  94بلداً حيث جيري نشر شبكات اجليل
اخلامس ( )5Gأو جتربتها أو اختبارها أو حيث ُرخص ملشغلني

وللجيل اخلامس ( )5Gأيضاً صلة كبرية يف نطاقات الرتدد
ِّ
وسيمكن
املنخفضة مثل  MHz 600و MHz 700و،MHz 800
صناعة االتصاالت املتنقلة من إيصال النطاق العريض املنزيل إىل
السوق اجلماهريية الريفية جنباً إىل جنب مع النطاقات
املتوسطة والعالية.
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ولتحقيق هذا النمو واعتماد اجليل اخلامس ،تدعو احلاجة إىل
مواءمة ثالث مبادرات:

بنشر اجليل اخلامس من االتصاالت املتنقلة أو اجليل اخلامس من
النطاق العريض املنزيل.

رؤى الصناعة

”اﻟﻨﻄﺎق  - “Cاﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن )اﻹﻗﻠﻴﻢ  2ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت(
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ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر/اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻣﺮﺧﺺ
ﻣﺰاد
ﻣﺰاد/ﺗﺮﺧﻴﺺ/ﳐﻄﻂ
ﺗﺸﺎور
ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ
ﳏﺠﻮز
ﻳﺸﲑ اﻟﻜﻔﺎف إﱃ أن اﳌﺪى
اﻟﺪﻗﻴﻖ ﳎﻬﻮل

* ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻒ ﻣﻄﻠﻮب
وﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ،ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻻ ﲣﺺ اﳉﻴﻞ اﳋﺎﻣﺲ ) (5Gﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ
ﰲ ﻏﻀﻮن ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات .وﻫﻲ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻄﻄﺎت.
ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ  :2019اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳌﻮردي اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ

النطاقات املتوسطة إقامة التوازن بني التغطية والسعة من
وتسن
ُْ
ُ
أجل النشر األمثل لـلجيل اخلامس ( )5Gيف مناطق الضواحي.
وسيمد النطاق املتوسط جسر الطيف بني التغطية الواسعة
واخلدمات عالية السعة.
وستساعد النطاقات العالية على إيصال صبيب  Gbpsالذي
تتطلبه ألعاب الفيديو عالية اجلودة والواقع االفرتاضي/املعزز
وتطبيقات الفيديو واملؤسسات بفضل نطاقات الطيف األوسع.
لذلك ،إن كان لالحتاد الدويل لالتصاالت أن ينجز خطته
االسرتاتيجية للفرتة  ،2023-2020سيتطلب اجليل اخلامس ()5G
طيفاً ضمن النطاقات الثالثة ،املنخفضة واملتوسطة والعالية،
لتقدمي خدمة قابلة لالستمرار اقتصادياً.

باإلضافة إىل ذلك ،تنظر بعض اهليئات التنظيمية يف إتاحة جزء
من الطيف للمؤسسات أو الوكاالت على أساس حملي.
ويتجلى طلب املؤسسات على اجليل اخلامس ،باإلضافة إىل
التطبيقات املبتكرة اليت ستستفيد من مزايا اجليل اخلامس مبا يف
ذلك الكمون املنخفض للغاية يف السيارات املستقلة ذاتياً وأمتتة
املصانع والروبوتات واملؤمترات الفيديوية املتنقلة ،واليت ستتطلب
أيضاً نطاقاً عريضاً هائالً .وجيب استخدام الطيف بأكثر الطرق
كفاءة وفعالية من حيث التكلفة ،وجيب أال يؤثر تيسر الطيف
على املتطلبات التجارية للنظام اإليكولوجي األوسع
لالتصاالت املتنقلة.
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على الجيل الخامس ( )5Gالوصول إلى داخل المباني
يتعني حتسني جودة تغطية اجليل الثالث ( )3Gأو اجليل الرابع
( )4Gضمن املباين ،وهي تغطية متثل صداعاً كبرياً للمؤسسات
ليس من أمره إال أن يزداد شدةً ،ألن املباين احلديثة مبنية
لتعكس عنها املوجات الراديوية .وميكن حتويل هذا التقييد إىل
ميزة باستخدام النطاقات العالية داخل املبىن باإلضافة
إىل اخلالء.

ولتحقيق تغطية اجليل اخلامس ( )5Gمن النطاق العريض املتنقل
ضمن املباين يف كل مكان ،تنبغي إتاحة الطيف بأكثر الطرق
تواؤماً وكفاءة؛ إما بواسطة مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة
( )MNOالذين يهيئون لشبكات خمصصة ضمن املباين بالطيف
املرخص هلم ،أو باستئجار ،أو تقاسم ،الطيف املرخص
ملؤسسات أو ملشغلني يشكلون طرفاً ثالثاً ضمن املباين.

رؤى الصناعة

”اﻟﻨﻄﺎق  - “Cآﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ )اﻹﻗﻠﻴﻢ  3ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت(
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ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ
ﻓﻴﺘﻨﺎم

ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر/اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻣﺮﺧﺺ
ﻣﺰاد
ﻣﺰاد/ﺗﺮﺧﻴﺺ/ﳐﻄﻂ
ﺗﺸﺎور
ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ
ﳏﺠﻮز
ﻳﺸﲑ اﻟﻜﻔﺎف إﱃ أن اﳌﺪى
اﻟﺪﻗﻴﻖ ﳎﻬﻮل

وﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ،ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻻ ﲣﺺ اﳉﻴﻞ اﳋﺎﻣﺲ ) (5Gﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ
ﰲ ﻏﻀﻮن ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات .وﻫﻲ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻄﻄﺎت.
ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ  :2019اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳌﻮردي اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ

توسيع النظام اإليكولوجي
لالتصاالت المتنقلة

يتوسع النظام اإليكولوجي لالتصاالت املتنقلة خارج قاعدة
موردي االتصاالت املتنقلة التقليدية ليشمل باإلضافة إىل ذلك
جممعي األنظمة وشركات السيارات والطريان وموردي أمتتة
املصانع واملرافق واملبتكرين يف جمال الروبوتات وغريهم الكثري.
وكصناعة ،تقع علينا مسؤولية تلبية توقعات عمالئنا وأهداف
التنمية املستدامة .وستتيح اتصاالت  IMT-2020/5Gمعايشة
توصيلية نطاق عريض ذكية عالية السرعة وعالية اجلودة يف كل
مكان ،يف املنزل أو املكتب ،أو على منت مجيع أشكال وسائط
النقل ،أو عند السفر بسرعة عالية ،أو يف مكاتب األقبية أو يف
الطابق العلوي من ناطحة سحاب يف مدينة ،أو يف موقع ريفي.

وسيليب الطيف ،وتنسيق جمموعة واسعة من نطاقات الطيف من
املنخفض إىل املتوسط والعايل ،توقعات مجيع املستخدمني
يف البلدان املتقدمة والنامية ،وسيفوق توقعاهتم يف احلالة املثالية.
فقد قطعت هذه الصناعة شوطاً بعيداً يف فرتة زمنية
قصرية نسبياً.
(مفعلة باجليل
ويتمثل التحدي التايل يف إتاحة توصيلية ذكية َّ
اخلامس ( )5Gوالذكاء االصطناعي ( )AIوإنرتنت األشياء ())IoT
يف كل ركن من أركان عاملنا – من أجل االقتصاد العاملي
والفوائد االجتماعية  -وتكنولوجيا االتصاالت املتنقلة
 ،IMT-2020/5Gولالحتاد دور رئيسي يقوم به يف جعل هذه
الرؤية حقيقة واقعة.
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رؤى الصناعة

تطوير وعصرنة االتصاالت
الراديوية لحماية الجمهور
واإلغاثة في حاالت الكوارث
()PPDR
بهارات بهاتيا
رئيس المؤسسة الهندية المعنية باالتحاد الدولي
لالتصاالت وجماعة آسيا والمحيط الهادئ
لالتصاالت ()ITU-APT
رئيس فريق العمل الفرعي المعني بحماية الجمهور
واإلغاثة في حاالت الكوارث ( ،)PPDRفرقة العمل 5D
التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية ورئيس فريق مهام
مجموعة الالسلكي لدى جماعة آسيا والمحيط الهادئ
لالتصاالت ( ،)APT-AWGورئيس شؤون الطيف الدولي،
لدى شركة .Motorola Solutions Inc

لالتصاالت

الراديوية دور بالغ األمهية
يف إنقاذ األرواح ومحاية
املمتلكات أثناء حاالت
الطوارئ واألحداث الكربى والكوارث .وال سبيل لوكاالت
السالمة العامة اليت تستجيب ملثل هذه احلاالت الطارئة أن
تعمل دون دعم االتصاالت الالسلكية املتينة واآلمنة.

هبارات هباتيا
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وأدرك االحتاد الدويل لالتصاالت ( )ITUوأعضاؤه أمهية
الطيف املواءَم والتكنولوجيات القائمة على املعايري لتلبية
احتياجات هذه الوكاالت من االتصاالت الراديوية ،ومن هنا
جاء مصطلح االتصاالت الراديوية حلماية اجلمهور واإلغاثة
يف حاالت الكوارث ( - PPDRانظر التعريف يف هناية املقال)
الذي صيغ خالل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
 )WRC-2000( 2000لالحتاد يف إسطنبول برتكيا.

“

لالتصاالت الراديوية دور بالغ
األمهية يف إنقاذ األرواح ومحاية
املمتلكات أثناء حاالت الطوارئ
واألحداث الكربى والكوارث.

رؤى الصناعة

Shutterstock

األهمية البالغة التصاالت حماية الجمهور
واإلغاثة في حاالت الكوارث ()PPDR

تستخدم طالئع املستجيبني بوجه عام االتصاالت اخلاصة حبماية
اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث ،ومن أمثلة هذه
الطالئع ،الشرطة ،وخدمات اإلطفاء واإلسعاف ،وقوات
الدفاع املدين ،وحرس احلدود ،وبعثات البحث واإلنقاذ يف
القوات املسلحة ،وغريهم.
وتُعترب اتصاالت محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث
بالغة األمهية خالل األحداث اليت هتدد السالمة العامة،
مبا يف ذلك املخاطر احملدقة باألرواح واملمتلكات والبيئة.
وتعصف مثل هذه األحداث باجلمهور واالقتصاد احمللي ،فتزهق
أرواحاً وتوقع إصابات وخسائر مادية مثل تدمري املمتلكات
والبنية التحتية ،ناهيك عن اخلسائر االقتصادية واالجتماعية.
وقد يتحتم تأجيل استثمارات أو حتويلها إىل مواقع أخرى أو
إلغاؤها متاماً.

الحاجة إلى اتصاالت متينة وموثوقة وفورية

سواء استُخدمت أنظمة االتصاالت يف االستجابة حلادث
مروري بسيط أو حلريق مصفاة برتوكيماويات ،يتعني أن تكون
متينة وموثوقة وفورية .يف الوقت الراهن ،تعتمد معظم شبكات
االتصاالت الراديوية حلماية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت
الكوارث ( )PPDRعلى تكنولوجيات السلكية متنقلة ضيقة
النطاق مثل ( APCO-P25انظر التعريف يف هناية املقال) أو راديو
الرتددات املشرتكة األرضي ( .)TETRAوقد أنشئت شبكات
النطاق الضيق هذه لالتصاالت الصوتية احلرجة ولدعم
التخاطب الفوري بضغط الزر ضمن جمموعة ،واالتصاالت من
جهاز إىل جهاز ،ولكن قدراهتا حمدودة يف جمال البيانات.
واعتمد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2003
( )WRC-2003القرار ( 646كانت آخر مراجعة له يف املؤمتر
( WRC-15انظر أدناه)) ملواءمة الطيف الالزم هلذه األنظمة على
أساس إقليمي.
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واالتصاالت الراديوية حلماية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت
الكوارث ( )PPDRهي أيضاً أداة مهمة تواظب طالئع

املستجيبني على استخدامها يف عملها اليومي ملساعدة
األشخاص وتنسيق املهام وإرسال املوارد.

رؤى الصناعة

الوقت الفعلي  -مطلب عاجل

يف ظل النمو واالنتشار اهلائلني للهواتف املتنقلة الذكية اليت
يدعمها النطاق العريض بالنفاذ عايل السرعة إىل اإلنرتنت
وبوضع مشاهد الفيديو والوسائط االجتماعية آنياً يف أيدي
عامة الناس (واجملرمني) ،ملست وكاالت محاية اجلمهور
واإلغاثة يف حاالت الكوارث حاجة ملحة للنفاذ إىل بيانات
النطاق العريض ووسائل التواصل االجتماعي ومشاهد الفيديو
املتنقلة يف الوقت الفعلي .وعلى وجه اخلصوص ،أصبحت
مقاطع الفيديو عالية االستبانة من مشاهد الكوارث أو
األحداث الكربى األخرى ذات أمهية متزايدة للوقوف آنياً على
مستجدات األوضاع واختاذ القرارات يف ضوء ما
يُستشف منها.
وتساعد تطبيقات محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث
( )PPDRاجلديدة اليت تستخدم الفيديو املتنقل يف الوقت الفعلي
على اكتشاف ومنع األنشطة اإلجرامية وغريها من األنشطة
الفعالة ألحداث
غري القانونية وكذلك دعم االستجابة ّ
الكوارث .ومي ّكن دمج الذكاء االصطناعي ومقاطع الفيديو
املتنقلة وتكنولوجيات البيانات الضخمة ،إجراء حتليالت حمتوى
الفيديو اليت تساعد على اكتشاف الناس واألشياء ومساهتا وعلى
تتبعها واستخراجها وحتديد هويتها.
وتدعم تطبيقات محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث
( )PPDRاملتقدمة هذه بالفعل التنبؤ باجلرمية ومنع وقوعها.
وتستعني وكاالت محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت
الكوارث ،لدى االستجابة لألحداث الكربى ،باحملادثات
الصوتية واملرئية ذات األمهية احلرجة واملدجمة مع معلومات عن
موقع املستجيبني للطوارئ ،والتحديثات اآلنية بشأن حركات
وسائط النقل العام وحىت أنشطة الوسائط االجتماعية.

مواءمة طيف النطاق العريض لحماية الجمهور
واإلغاثة في حاالت الكوارث ()PPDR

يكتسي توفر طيف الرتددات الالسلكية املواءم يف الوقت
املناسب أمهية لتحقيق شبكات عريضة النطاق خمصصة حلماية
اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث ( .)PPDRوقام املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لالحتاد لعام )WRC-15( 2015
مبراجعة وحتديث القرار ( 646القرار  ))Rev. WRC-15( 646ملواءمة
الطيف الالزم للنطاق العريض اخلاص حبماية اجلمهور واإلغاثة
يف حاالت الكوارث على أساس عاملي وإقليمي .واعتمد املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  )WRC-15( 2015مدى الرتدد
MHz 894-694
كمدى تردد مواءم عاملياً للنطاق العريض اخلاص
ً
حبماية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث .ويشمل مدى
الرتدد هذا نطاقات  PPDRاألكثر شيوعاً يف ( MHz 700النطاقات
 14و 28و 68يف اتصاالت  )3GPPو( MHz 800النطاقات  5و20
و 26يف اتصاالت .)3GPP
وقد أنشأ مشروع شراكة اجليل الثالث ( )3GPPفريق عمل
(معمارية النظام  )SA6لتطوير امليزات والتطبيقات اجلديدة اليت
يتطلبها مستخدمو اتصاالت محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت
الكوارث ( ،)PPDRمثل اتصاالت التخاطب احلرج بضغط
الزر ( ،)MCPTTواتصاالت البيانات احلرجة (،)MC Data
واتصاالت الفيديو احلرجة ( ،)MC-Videoواالتصاالت من جهاز
إىل جهاز ( .)D-to-Dوجيري دمج هذه التطبيقات تباعاً يف
تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة الدولية (انظر تقرير قطاع
االتصاالت الراديوية  ،)M.2291بدءاً باإلصدار  13من التطور
طويل األجل ( ،)LTEومروراً بتطورها ونضجها يف مواصفات
اإلصدارات  14و 15و ،16ووصوالً إىل االتصاالت املتنقلة
الدولية.)IMT-2020( -2020
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وميكن لشبكات محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث
ذات النطاق العريض املتنقل أن ِّ
متكن أجهزة استشعار بصمات
األصابع من حتديد هوية اجملرمني أو الضحايا يف مكان احلادث،
فتوفر الوقت الثمني وجتمع االستخبارات احليوية يف
اللحظات املهمة.

وميكن هلذه الشبكات أيضاً تفعيل البث املباشر من كامريات
املرور أو الطائرات بدون طيار ،أو استخدام التعرف اآلين على
لوحات األرقام ،لتتبع املشتبه هبم واعرتاضهم قبل تعرض أفراد
من عامة الناس للخطر.

رؤى الصناعة

أهداف ومتطلبات االتصاالت الراديوية
لحماية الجمهور واإلغاثة في حاالت الكوارث
التحدي المتمثل في كيفية إنشاء شبكات
النطاق العريض لحماية الجمهور واإلغاثة في
حاالت الكوارث ()PPDR

نظراً إىل أن بيانات النطاق العريض ما تلبث أن تصبح ضرورة
ملستخدمي اتصاالت محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت
الكوارث ( ،)PPDRتواجه العديد من احلكومات يف مجيع أحناء
العامل التحدي املتمثل يف كيفية إنشاء اتصاالت عريضة النطاق
حلماية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث .ويتطلب إنشاء
بنية حتتية جديدة حلماية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث
على مر العقود القادمة موارد طيف راديوي ،وموارد مالية،
والتشارك يف األبراج واملواقع ضمن البنية التحتية ،وقواعد حق
املرور ،وقرارات بشأن منوذج اإلدارة الذي يتعني اتباعه ألن
مستخدمي اتصاالت محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت
الكوارث ينتمون تارخيياً إىل وكاالت متعددة ويعملون ضمن
واليات قضائية خمتلفة .وجيب أن تليب شبكات النطاق العريض
اخلاصة حبماية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث املتطلبات
التشغيلية والوظيفية لوكاالت محاية اجلمهور واإلغاثة يف
حاالت الكوارث وأن تكون متينة وآمنة وأن متتلك التغطية
اجلغرافية والقدرة على تقدمي خدمات النطاق العريض احلرجة،
مثل اتصاالت الفيديو اآلنية والبيانات اآلنية.
وسبق أن نفذ عدد من البلدان شبكات عريضة النطاق خمصصة
حلماية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث (.)PPDR
وخصصت بلدان أخرى طيفاً منسقاً لـحماية اجلمهور واإلغاثة
يف حاالت الكوارث وتعاقدت مع مقدم خدمة لينشئ هلا هذه
الشبكات ويشغِّلها .واختار عدد قليل من البلدان اللجوء إىل
شركات جتارية لتزودها بالبنية التحتية كخدمة ( )IaaSمبقتضى
عقود طويلة األجل ومتطلبات تشغيلية ذات معايري حمددة
جلودة اخلدمة.

أقيمت يف النطاق  ،MHz 700شبكة التطور طويل األجل
للسالمة العامة ( )PS-LTEعلى مستوى البالد وهي تتبع لسلطة
شبكة طالئع املستجيبني ( )FirstNetيف الواليات املتحدة ،وهي

ويناقش التقرير  M.2377الصادر عن قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد
األهداف واملتطلبات العامة فيما يتعلق بتطبيقات محاية اجلمهور واإلغاثة
عند وقوع الكوارث ( ،)PPDRمبا يف ذلك زيادة استعمال تكنولوجيات
النطاق العريض للوفاء هبذه األهداف واملتطلبات .والنطاق الواسع للقدرات
 PPDRالذي يرتاوح بني النطاق الضيق مروراً بالنطاق الواسع وصوالً إىل
النطاق العريض ،يوفر فائدة أكرب لعمليات االستجابة حلاالت الطوارئ يف
مجيع أحناء العامل ،مبا يف ذلك البلدان النامية.
وتنطوي التطورات يف تكنولوجيات النطاق العريض على إمكانية تعزيز القدرة
والسعة لتسهيل إجنازات عمليات محاية اجلمهور وكذلك االستجابة حلاالت
الطوارئ الكربى والنكبات الكارثية؛ علماً بأن تكنولوجيات النطاق الضيق
والنطاق العريض خلدمات وتطبيقات محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت
الكوارث ال تزال تستخدم على نطاق واسع يف مجيع أقاليم االحتاد الثالثة.
وميكن االطالع على املزيد يف التقرير .ITU-R M.2377

املثال األول لشبكة بيانات عريضة النطاق حلماية اجلمهور
واإلغاثة يف حاالت الكوارث تكمل شبكة اتصاالت صوتية
حرجة ضيقة النطاق ،P25 ،على مستوى البالد يتزود هبا طالئع
املستجيبني إلنقاذ األرواح ومحاية اجملتمعات احمللية .وجيري
أيضاً تنفيذ شبكة  LTEعلى مستوى البالد يف النطاق MHz 700
بكوريا اجلنوبية لتكملة شبكة االتصاالت الصوتية احلرجة
لـديها .TETRA ،وهناك شبكات مماثلة قيد التنفيذ يف العديد من
البلدان يف خمتلف بقاع العامل مبا يف ذلك شبكة خدمات
الطوارئ ( )ESNيف اململكة املتحدة ،وشبكات مشاهبة يف
الشرق األوسط وبعض البلدان اآلسيوية.
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السالمة العامة والنطاق MHz 700

ألنظمة االتصاالت الراديوية املعنية حبماية اجلمهور وعمليات اإلغاثة يف
حاالت الكوارث ( )PPDRدور حيوي يف احملافظة على القانون والنظام،
ومحاية األرواح واملمتلكات ،واالستجابة ألحداث اإلغاثة يف حاالت
الكوارث.

رؤى الصناعة

معايير السطوح البينية الراديوية لالستعمال في عمليات حماية الجمهور
ً
طبقا للقرار )Rev.WRC-15( 646
واإلغاثة في حاالت الكوارث
حتدد التوصية  M.2009-2الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد معايري السطوح البينية الراديوية املطبقة يف عمليات محاية
اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث ( )PPDRطبقاً للقرار  .)Rev.WRC-15( 646وبإمكان معايري النطاق العريض الواردة يف هذه
التوصية دعم املستعملني عند معدالت بيانات عريضة النطاق مع مراعاة تعاريف قطاع االتصاالت الراديوية لكل من “النفاذ
الالسلكي” و”النفاذ الالسلكي عريض النطاق” الواردة يف التوصية .ITUR F.1399
وتتناول هذه التوصية املعايري نفسها وال تتطرق إىل ترتيبات الرتددات لألنظمة  PPDRواليت توجد بشأهنا توصية منفصلة:
التوصية .ITUR M.2015
وتتناول التوصية  M.2009-2أيضاً معايري السطوح البينية الراديوية لالستعمال يف عمليات محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت
الكوارث .وتستند هذه املعايري إىل مواصفات مشرتكة أعدهتا منظمات وضع املعايري ( .)SDOوسيتمكن املنظمون واملصنعون
واملشغلون يف جمال عمليات محاية اجلمهور واإلغاثة يف حالة الكوارث بفضل هذه التوصية من حتديد أفضل املعايري اليت
تالئم احتياجاهتم.
وملعرفة املزيد عن هذه التوصية ،واالطالع على تفاصيل خمتلف تكنولوجيات محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث (،)PPDR
انظر التوصية .ITU-R M.2009-2

ويعمل قطاع االتصاالت الراديوية ( )ITU-Rأيضاً على حتديد
الدور املستقبلي التصاالت  IMT-2020يف دعم تطبيقات محاية
اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث.
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ويتطلب حتديث عمليات محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت
الكوارث ( )PPDRوحتويلها لالستجابة للتحديات املستجدة
استثمارات كبرية يف البنية التحتية وسري العمل واألنظمة
والتطبيقات .وبغض النظر عن النهج املختار ،فإن تيسر األموال
الالزمة لنشر وصيانة وتأمني بنية حتتية قادرة على محاية
اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث يتطلب ختطيطاً حكومياً
للتمويل والتأمني ،وقرارات سياساتية يف بيئة تنظيمية مستقرة.
وباتت قدرات االستخبارات احلرجة وحتليالت البيانات
واإلرسال املتعدد الوسائط يف الوقت الفعلي بنفس أمهية
التخاطب الصويت بضغط الزر يف االستجابة الحتياجات
اتصاالت وكاالت محاية اجلمهور واإلغاثة يف
حاالت الكوارث.

ِّ
ويف السنوات املقبلة،
ستمكن شبكات  LTEاملتقدمة وشبكات
اجليل اخلامس ( )5Gمن تعزيز التطبيقات احلرجة اليت تتطلب
كموناً منخفضاً للغاية ميكن االعتماد عليه وحركية عالية
مصممة لتلبية كثافة الطلب على مشاهد الفيديو والبيانات
احلرجة من وكاالت محاية اجلمهور واإلغاثة يف
حاالت الكوارث.

رؤى الصناعة

توجه أنظمة النقل الذكية نحو
المركبات المؤتمتة
ساتوشي أوياما
كبير الباحثين ،رابطة الصناعات واألعمال الراديوية
( ،)ARIBاليابان

هناك

يف العامل حوايل  1,4مليار سيارة ،بزيادة سنوية
متوسطها  %4سنوياً .ويف الوقت نفسه ،تبلغ
الوفيات املرورية يف العامل  1,35مليون شخص
سنوياً ،وفقاً ملنظمة الصحة العاملية.
ومتثل أنظمة النقل الذكية ( )ITSتكامل تكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت ( )ICTوالتطبيقات الذي ميكن أن حيقق اخنفاضاً
يف وفيات املرور واملشاة ،ويعزز أنظمة البنية التحتية للنقل ،من
خالل حتقيق القيادة املؤمتتة يف املستقبل.
وميكن لتكنولوجيات املركبات املوصولة واملؤمتتة االستغناء
تدرجيياً عن السائقني؛ وتقليل تكاليف النقل وحوادث املرور
والوفيات واإلصابات وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون؛ وحتسني
تدفق حركة املرور واختصار وقت السفر؛ وإتاحة فرص
االنتفاع من النقل .ويف هناية املطاف ،يُتوقع أن تؤدي
السيارات ذاتية القيادة إىل تقليل الوفيات املرورية بنسبة .%90
ويف قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد ( ،)ITU-Rتتناول خمتلف
الدراسات والتوصيات والتقارير االنتقال من أنظمة النقل
الذكية إىل املركبات املؤمتتة.

“

بادر املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام 2015
( )WRC-15إىل وضع البند 12.1
من جدول األعمال سعياً
للحصول على طيف منسق
عاملياً أو إقليمياً لتطبيقات أنظمة
النقل الذكية.

29

ساتوشي أوياما
ITU News MAGAZINE 04/2019

رؤى الصناعة

ثالثة أجيال من نشر نظام النقل الذكي

نُشرت أنظمة مجع الرسوم اإللكرتوين ( )ETCوأنظمة معلومات
واتصاالت املركبات ( )VICSعلى نطاق واسع يف العامل فكانت
“اجليل األول” من نشر أنظمة النقل الذكية.
وشهد “اجليل الثاين” ظهور أنظمة اتصاالت خمصصة قصرية
املدى ( )DSRCورادار تفادي االصطدام ،باإلضافة إىل دمج
تكنولوجيات االتصاالت الراديوية والتحديد الراديوي للموقع
يف تطبيقات املركبات.
ويدور “اجليل الثالث” يف فلك البحث والتطوير الرامي إىل
متكني السيارات املوصولة وأنظمة القيادة املؤمتتة متاماً .وما برح
قطاع االتصاالت الراديوية حمورياً يف هذا التطور ،ألن حتديد
الرتددات ومواءمتها ،ال سيما طيف االتصاالت الراديوية يف
اخلدمة املتنقلة حسب التطبيق ،هو األساس الضروري
ألي نشر.
فرقتا العمل  5Aو 5Bفي االتحاد المعنيتان
بأنظمة النقل الذكية ()ITS

على وجه التحديد ،جرى تطوير وتقييس تكنولوجيات
االتصاالت الراديوية واخلصائص التقنية/التشغيلية جلمع الرسوم
اإللكرتوين ( )ETCوأنظمة معلومات واتصاالت املركبات ()VICS
واالتصاالت املخصصة قصرية املدى ( )DSRCيف قطاع
االتصاالت الراديوية ،وخاصة يف فرقة العمل .5A
ويُنظر اآلن يف استخدام االتصاالت الالسلكية املتنقلة ،مثل
الشبكة احمللية الراديوية ( )RLANاخللوية وما إىل ذلك ،لتطبيقات
أنظمة النقل الذكية ( ،)ITSمثل أنظمة معلومات حركة املرور
وأنظمة املعلومات واالتصاالت.

ووضعت واستُكملت يف فرقيت العمل  5Aو 5Bلقطاع
ُ
االتصاالت الراديوية معايري لرادار املركبات قصري املدى
كجهاز استشعار للتحديد الراديوي للموقع  -ومها الفرقتان
املسؤولتان عن مثل هذه الدراسات .ويُرتقب دمج رادار
املوجات املليمرتية هذا مع أنظمة االتصاالت الراديوية لتمكني
مركبات القيادة املؤمتتة.

GHz 79

نحو القيادة المؤتمتة – نشر اتصاالت V2X
في اليابان

يف عام  ،2015أُدخل نظام  ITS Connectإىل اليابان الستخدام
االتصاالت الراديوية من مركبة إىل أخرى ( )V2Vواالتصاالت
الالسلكية من مركبة إىل بنية حتتية ( ،)V2Iوهي اتصاالت
تُعرف جمتمعة باسم “ ،”V2Xباستخدام اتصاالت
 MHz DSRC 760لتزويد السائقني مبعلومات السالمة اليت متس
احلاجة إليها ويتعذر التقاطها بواسطة أجهزة استشعار على منت
املركبة .ومن ذلك معلومات إشارة املرور ومعلومات عن
وجود مركبات ومشاة يف البقع احملجوبة عن الرؤية .ويُتوقع أن
تقلل اتصاالت  V2Xمن عدد احلوادث يف اليابان بنحو .%40
أما اتصاالت  V2Iفهي حتذر ،على سبيل املثال ،من االصطدام
عند االنعطاف مييناً .فأثناء االنتظار لالنعطاف مييناً عند تقاطع
طرقَّ ،
حيذر السائقون بتنبيه مسعي ومرئي على الشاشة فيما
يتعلق حبركة املرور املتقاطعة مثل حركة املشاة .وهذه أيضاً
تكنولوجيا مهمة للمشاة ذوي اإلعاقات السمعية أو البصرية.
وحتذر اتصاالت  V2Iأيضاً من ضوء أمحر وشيك .فعند االقرتاب
من تقاطع طرق ذي إشارة مرور محراء ،ينذر النظام السائق
بتنبيهني مسعي ومرئي على الشاشة ،وجيوز أن يتوىل زمام
التحكم يف القيادة بإيقاف املركبة.
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مثال على تطبيقات اتصاالت V2X
حتذير من االصطدام عند
االنعطاف مييناً

عرض معلومات متعددة

َحذا ِر عند االنعطاف مييناً

km 123456

املصدر:

ODO

حتذير بشأن ضوء أمحر

إشارة أمامك

أيقونة ITS Connect

km 123456

ODO

TOYOTA Motors

وتقدم اتصاالت  V2Vاتصاالت تثبيت السرعة القائم على
الرادار مع املركبات األخرى من أجل احلفاظ على مسافات
آمنة وتقليل تقلبات السرعة إىل أدىن حد.
وعندما تقرتب مركبة الطوارئ املزودة بوحدة ITS Connect
 DSRCمع صفارات إنذارها ،تزود اتصاالت  V2Vالسائقني مبوقع
وبعد مركبة الطوارئ التقريبيني ،وكذلك االجتاه الذي
تتحرك فيه.

منذ عام  ،1994عكفت فرقة العمل  5Aلقطاع االتصاالت
الراديوية على وضع توصيات وتقارير بشأن أنظمة النقل الذكية
على أساس املسألة  205املنوطة بقطاع االتصاالت الراديوية.
ويُنظر يف مسألة جديدة بقطاع االتصاالت الراديوية بشأن
“املركبات املؤمتتة املوصولة ( ”)CAVليصار إىل اعتمادها
واملوافقة عليها يف جلنة الدراسات  5لقطاع االتصاالت الراديوية
(يف سبتمرب  )2019وهي مسألة تتناول متطلبات التقييس اخلاصة
باملركبات املؤمتتة.
ويف فرقة العمل  5Aلقطاع االتصاالت الراديوية ،تصف التوصية
 ITU-R M.2121املعنونة “تنسيق نطاقات الرتدد من أجل أنظمة
النقل الذكية يف اخلدمة املتنقلة” الرتددات املنسقة على الصعيد
العاملي أو اإلقليمي يف نطاقي  GHz 5,9/5,8ونطاق MHz 760
القائم لتطبيقات أنظمة النقل الذكية.
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ويف اليابان ،ارتقى مجع الرسوم اإللكرتوين ( )ETCاآلن إىل
اإلصدار الثاين منه .ETC2.0 ،فباإلضافة إىل ميزات  ETCاحلالية،
يدمج اإلصدار  ETC2.0ميزات إضافية لتقدمي معلومات داعمة
مثل القيادة اآلمنة وجتنب االزدحام وظروف الطوارئ
واالستجابة للكوارث ،فيما يستخدم طيف
 GHz DSRC 5.8نفسه.

أنشطة تقييس أنظمة النقل الذكية في قطاع
االتصاالت الراديوية

رؤى الصناعة

“

يُنظر يف مسألة جديدة
بقطاع االتصاالت الراديوية
بشأن “املركبات املؤمتتة
املوصولة ( “ )CAVليصار إىل
اعتمادها واملوافقة عليها يف جلنة
الدراسات  5لقطاع االتصاالت
الراديوية (يف سبتمرب )2019
وهي مسألة تتناول متطلبات
التقييس اخلاصة باملركبات
املؤمتتة.
ساتوشي أوياما

البند  12.1من جدول أعمال المؤتمر - WRC-19
تطبيقات أنظمة النقل الذكية

بادر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام )WRC-15( 2015
إىل وضع البند  12.1من جدول األعمال سعياً للحصول على
طيف منسق عاملياً أو إقليمياً لتطبيقات أنظمة النقل الذكية.
ويف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ،)WRC-19( 2019
سيسعى البند  12.1من جدول األعمال إىل اعتماد قرار للمؤمتر
يصف هذا الطيف يف توصية من توصيات قطاع االتصاالت
الراديوية (أي التوصية  )ITU-R M.2121لتسريع تطوير أنظمة
وتكنولوجيات أنظمة النقل الذكية بغية اإلجناز التام لنشر
املركبات املؤمتتة واملوصولة.
واملركبات املوصولة مل تعد يف غياهب املستقبل البعيد؛ بل إهنا
متاحة اآلن.

ويقدم التقرير  ITU-R M.2444املعنون “أمثلة على ترتيبات لنشر
أنظمة النقل الذكية ( )ITSيف إطار اخلدمة املتنقلة” معلومات
مكملة للتوصية  .ITU-R M.2121بينما يتضمن التقرير
 ITU-R M.2445املعنون “استخدام نظام النقل الذكي (”)ITS
متطلبات وتطبيقات اتصاالت  V2Xالقائمة على التطور طويل
األجل (.)LTE
وبالنسبة للمركبات املؤمتتة ،جتري دراسة املوجات املليمرتية
فوق النطاق  GHz 60كطيف إضايف ،لنظام مثل قوافل
الشاحنات واملقطورات.
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التدريب الذاتي واالتصال
البيني واالستقصاءات
التقنية :خدمة الهواة في
القرن الحادي والعشرين
دافيد سمنر
أمين االتحاد الدولي لراديو الهواة ()IARU

إن

خدمة اهلواة هي من أقدم خدمات الراديو وتارخيها
أقدم من تاريخ التنظيم .وأشار السيد ماركوين إىل
نفسه بفخر ،وهو يسرتجع أول جتاربه ،بأنه ها ٍو.
ويسري اليوم على خطاه وعلى خطى رواد الراديو اآلخرين ما
يربو على ثالثة ماليني من هواة الراديو يف شىت أحناء العامل
يدفعهم الفضول والرغبة يف فهم الظاهرة الطبيعية اليت تؤثر على
انتشار املوجات الراديوية واالستفادة من هذه الظاهرة.
وبالقيام بذلك فإهنم يزيدون من كم املعارف اإلنسانية
واملهارات التقنية الالزمة من أجل التطوير ويتيحون مورداً ميكن
فعلياً أن ينقذ األرواح عندما تعصف الكوارث الطبيعية بقنوات
االتصاالت العادية ،وكل ذلك بتكلفة منخفضة جداً.

“

إن حاملي رخص اهلواة
ممتنون للدول األعضاء يف االحتاد
ملواصلتها االعرتاف مبنافع توفري
نفاذ مباشر إىل طيف الرتددات
الراديوية لألفراد املؤهلني.
دافيد مسنر
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Shutterstock

من هم هواة الراديو؟

ما الذي يحتاجونه من االتحاد؟

ينتمي هواة الراديو إىل مجيع اخللفيات االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والتعليمية .وكل فرد منهم حاصل على ترخيص من
إدارته/إدارهتا بإظهاره املؤهالت التشغيلية والتقنية الالزمة وفقاً
للرقم  6.25من لوائح الراديو لالحتاد ( .)RRوحيصلون يف املقابل
على ميزة تشغيل حمطة لالتصاالت غري التجارية ثنائية االجتاه
والقيام بتجارب يف إطار لوائح الراديو ويف حدود ما تصرح به
إدارهتم .واكتشف عدد ال حيصى من الطلبة شغفهم
باالتصاالت اإللكرتونية عن طريق راديو اهلواة مما أدى هبم إىل
مزاولة مهن جمزية يف جمال التكنولوجيا واجملاالت ذات الصلة.

إن حاملي رخص اهلواة ممتنون للدول األعضاء يف االحتاد
ملواصلتها االعرتاف مبنافع توفري نفاذ مباشر إىل طيف الرتددات
الراديوية لألفراد املؤهلني .وال بد من النفاذ إىل نطاقات طيف
الرتددات الراديوية كي يستمر جناح خدمة اهلواة .وجرى
تأسيس هذا النموذج لتوزيعات خدمة اهلواة يف املؤمتر الدويل
ووسع يف املؤمترات
لإلبراق الراديوي (واشنطنُ )1927 ،
الالحقة ،وكانت املرة األخرية يف املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  )WRC-15( 2015من خالل إضافة توزيع ثانوي
ضيق بالقرب من  .MHz 5,3وحيتوي اجلدول الدويل لتوزيعات
نطاقات الرتدد اليوم على نطاقات خلدمة اهلواة من kHz 135,7
(املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  )2007إىل .GHz 250
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ومعظم توزيعات خدمة اهلواة هي على أساس عاملي ،بيد أن
بعضها يقتصر على إقليم أو إقليمني من األقاليم الثالثة (انظر
وتسهل
خريطة توزيعات الطيف اإلقليمية يف الصفحة ّ .)13
التوزيعات املتناسقة االتصال البيين بشكل كبري .وأول بند من
بنود جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
 2019هو النظر يف توزيع النطاق  MHz 54-50خلدمة اهلواة يف
اإلقليم  1ليتماشى مع التوزيعات القائمة يف اإلقليمني  2و.3

ويف املؤمتر اإلداري العاملي للراديو لعام  1979وافقت الدول
األعضاء على توسيع توزيعات خدمة األرض فوق GHz 40
للمرة األوىل .وأُدرجت توزيعات على أساس أويل مشرتك
خلدميت اهلواة واهلواة الساتلية بفواصل مناسبة ابتداءً من ،GHz 47
بالرتافق مع توزيعات أخرى على أساس ثانوي ،وذلك من
أجل إتاحة أكرب قدر ممكن من املرونة الستكشاف خصائص
انتشار أطوال املوجات املليمرتية.
وأنشأ اهلواة مراراً اتصاالت ثنائية االجتاه على مسريات تفوق
 km 300عند  ،GHz 47وعلى مسريات تفوق  km 200عند
ترددات أعلى .وإذا جرى منح توزيعات فوق  GHz 275يف
مؤمتر عاملي مقبل لالتصاالت الراديوية ( )WRCفستدعو احلاجة
إىل وضع أحكام مناسبة من أجل التجارب يف خدمة اهلواة.

“

أول بند من بنود جدول
أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  2019هو النظر يف
توزيع النطاق  MHz 54-50خلدمة
اهلواة يف اإلقليم  1ليتماشى مع
التوزيعات القائمة يف اإلقليمني
 2و.3
دافيد مسنر

وما يشغل اهلواة على وجه اخلصوص هو التوافق
الكهرمغنطيسي مع األجهزة اليت رمبا تكون قريبة من حمطاهتم،
وعادة ما تكون يف منازهلم وعرباهتم.
ويقوم االحتاد عن طريق اللوائح واملعايري اليت يضعها بدور
أساسي يف منع تلوث الطيف الراديوي جراء مصادر بث غري
مقصود لطاقة الرتددات الراديوية وغري ذلك من حاالت البث
غري املرغوب فيه.
وعلى الرغم من أن هذا مهم بالنسبة إىل مجيع خدمات
االتصاالت الراديوية فإنه حيوي على وجه اخلصوص بالنسبة
إىل خدمة اهلواة اليت تستعمل مستقبِالت حساسة للتعويض عن
القيود العملية والتنظيمية املفروضة على اهلوائيات ومستويات
قدرة ِ
املرسل.
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توسيع الحدود

إضافةً إىل توسيع حدود الرتددات وأطوال املوجات ،يصقل
اهلواة بروتوكوالت االتصاالت عن طريق حتسني التشفري
والتشكيل ومعاجلة اإلشارات الرقمية من أجل حتسني أداء
اإلشارات الضعيفة .ويقوم هبذا العمل الدؤوب فريق دويل
يرتأسه الدكتور جوزيف ه .تايلور ،االبن ،احلائز على جائزة
نوبل يف الفيزياء عام  1993على عمله الرائد يف علم الفلك
الراديوي الذي أدى إىل اكتشاف النابضات الثنائية وعلى
عمليات الرصد الالحقة اليت أكدت وجود اإلشعاع
بفعل اجلاذبية.
وخالل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ُ 2012منح
الدكتور تايلور امليدالية الذهبية لالحتاد اعرتافاً مبسامهاته البارزة
يف جمال حبوث االتصاالت الراديوية اليت بدأها كها ٍو عندما
كان يف املدرسة الثانوية.
الشبكة االجتماعية األصلية

نظراً إىل أن راديو اهلواة ميثل اجملتمع اإللكرتوين األول الذي
ختطى احلواجز اجلغرافية والثقافية واالجتماعية فإنه يدعى أحيان ًا
“الشبكة االجتماعية األصلية” .ويستمر هذا التقليد يف يومنا
هذا .وااللتقاء بأشخاص “عن طريق الراديو” تشارك معهم
اهتماماً ما إمنا هو ممتع يف حد ذاته ،لكنه يتيح أيضاً خربة عملية
تطور املهارات والقدرات اليت ميكن أن تكون قيّمة يف إطار

إتاحة االتصاالت عندما تكون خدمات االتصاالت متضررة
أو معطلة جراء الكوارث الطبيعية.
وميكن هلاو ماهر بوجود ِ
مرسل مستقبِل عايل الرتدد ومنخفض
القدرة ( )HFوبطارية سيارة وسلك من أجل اهلوائي أن ينشئ
اتصاالً من أي مكان تقريباً باستخدام ما لديه/لديها من معرفة
عن االنتشار األيونوسفريي .وتعتمد شبكات اهلواة احمللية
للطوارئ بشكل كبري على نطاقات الرتدد عند  ،MHz 144وهذا
النطاق هو التوزيع العاملي الوحيد على أساس أويل خلدمة اهلواة
بني  MHz 29,7و.GHz 24
مساهمات االتحاد الدولي لراديو الهواة في
أعمال االتحاد

يقوم االحتاد الدويل لراديو اهلواة ( )IARUمبهمة متثيل
اهتمامات هواة الراديو ،وهو احتاد جلمعيات وطنية يف أكثر
من  140دولة عضواً يف االحتاد الدويل لالتصاالت .وبدأت
مسامهات االحتاد الدويل لراديو اهلواة يف أعمال االحتاد مع
قبول مشاركتها يف أعمال اللجنة االستشارية الدولية للراديو
( )CCIRيف عام  ،1932ويستمر حىت يومنا هذا يف املسامهة يف
قطاع االتصاالت الراديوية ( )ITU-Rوقطاع تنمية االتصاالت
( )ITU-Dعلى السواء.
ويفخر االحتاد الدويل لراديو اهلواة بكونه عضواً نشطاً يف جمتمع
االحتاد الدويل لالتصاالت.

36

ITU News MAGAZINE 04/2019

رؤى الصناعة

محطات المنصات عالية االرتفاع
( – )HAPSتوفير التوصيلية للجميع
مايكل تسيتلن

مدير هندسي ،الطيف والمعايير ،شركة فيسبوك

كريس ويسلر

رئيس برنامج السياسة العالمية للطيف واالستجابة ألزمة التوصيلية،
شركة فيسبوك

تزداد

األمهية البالغة لتوفري التوصيلية للجميع يف الوقت الذي تركز فيه
االقتصادات الناشئة حول العامل على التحول الرقمي كطريق حنو
التمكني االجتماعي واالقتصادي .وال يزال نصف سكان العامل
تقريباً غري موصلني باإلنرتنت .والعديد من هؤالء الذين حيظون بالتوصيلية ليسوا
موصلني بالدرجة الكافية .وتوصيل هؤالء األشخاص باإلنرتنت ال يتطلب فقط
توفري البنية التحتية من الشبكات ملزيد من األشخاص ،بل يتطلب إنشاء بيئة تنظيمية
تدعم االبتكار وتشجع االستثمار.

مايكل تسيتلن/كريس ويسلر
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“

تتحلى أنظمة حمطات املنصات عالية االرتفاع
بإمكانات من شأهنا أن جتعلها أداة مهمة من أجل توفري
النطاق العريض إىل املناطق اليت يصعب الوصول إليها
وإىل املناطق منقوصة اخلدمة.
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Shutterstock

وللقيام بالدور املطلوب ،أطلقت شركة فيسبوك بالعمل مع
طائفة من الشركاء مبادرات عدة تركز على توصيل اجملتمعات
غري املخ ّدمة أو اجملتمعات منقوصة اخلدمة .وسيتطلب توصيل
اجلميع مزجياً من احللول التكنولوجية .ولذلك تستثمر شركة
فيسبوك يف البحث والتطوير جملموعة من التكنولوجيات ،مبا
فيها التكنولوجيات املتنقلة والساتلية واجلوية من قبيل حمطات
املنصات عالية االرتفاع (.)HAPS
وحمطات املنصات عالية االرتفاع هي حمطات يف طبقة
السرتاتوسفري ،وتتألف كل واحدة منها من مركبة جوية
ومحولة نافعة تعمل عند  km 20تقريباً فوق سطح األرض.
وتتحلى أنظمة حمطات املنصات عالية االرتفاع بإمكانات من
شأهنا أن جتعلها أداة مهمة من أجل توفري النطاق العريض إىل
املناطق اليت يصعب الوصول إليها وإىل املناطق منقوصة اخلدمة،
وتكمل بذلك الشبكات القائمة من أجل تلبية الطلب املتزايد
وتعمل مبثابة “بنية حتتية فورية” يف اتصاالت حاالت الطوارئ
واإلغاثة يف حاالت الكوارث.

ما فائدة محطات المنصات عالية االرتفاع؟

أوالً ،ميكن نشر حمطات املنصات عالية االرتفاع بسرعة من
أجل تغطية مناطق خدمة واسعة ،يبلغ نصف قطرها km 50
تقريباً ،على مدى أي نوع من أنواع املناطق اجلغرافية ،مبا يف
ذلك املناطق وعرة التضاريس ،وذلك ألهنا تتطلب أدىن مستوى
من البنية التحتية األرضية.
وثانياً ،تتمتع املنصات عالية االرتفاع باملوثوقية .فالتقدم يف
جمال الطريان ،فضالً عن تكنولوجيا البطاريات والطاقة
الشمسية ،يتيح اجملال حملطات املنصات عالية االرتفاع كي
تعمل بشكل مستمر على فرتات طويلة دون وجود العديد من
املخاطر اليت تتعرض هلا الشبكات األخرى (على سبيل املثال،
الضرر العرضي والسرقة ومناطق النزاعات
والكوارث الطبيعية).
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وثالثاً ،لدى أنظمة حمطات املنصات عالية االرتفاع القدرة على
العمل بالنطاق العريض بفضل التقدم غري
املسبوق يف تكنولوجيات االتصاالت.
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وجتعل هذه املزايا حمطات املنصات عالية االرتفاع جمدية
اقتصادياً كمحطات وسيطة للنطاق العريض واجليل اخلامس
كجزء من الشبكات األرضية والساتلية على السواء يف املناطق
اليت قد يصعب فيها نشر التكنولوجيات األخرى بسبب وعورة
التضاريس أو بعد املسافات عن التجمعات السكانية .وإضافةً
إىل ذلك ،ميكن أن تتيح حمطات املنصات عالية االرتفاع “بنية
حتتية فورية” من أجل توفري التوصيلية على وجه السرعة خالل
الكوارث الطبيعية.

“

يدعم النظام اإليكولوجي
املتنامي للصناعة التطور
التكنولوجي واالكتمال
التجاري حملطات املنصات عالية
االرتفاع.
مايكل تسيتلن/كريس ويسلر

النظام اإليكولوجي المتنامي للصناعة يدعم
تطوير محطات المنصات عالية االرتفاع

يدعم النظام اإليكولوجي املتنامي للصناعة التطور التكنولوجي
واالكتمال التجاري حملطات املنصات عالية االرتفاع ،وهو
يشمل رواد قطاعات االتصاالت واحملتوى والفضاء اجلوي.
وعلى مر السنوات اخلمس عشرة املاضية استثمر عدد كبري من
املصنعني العامليني يف جمال الطريان يف تطوير تكنولوجيا حمطات
املنصات عالية االرتفاع .وتوجد أيضاً مصاحل جتارية لدى
الشركاء املعنيني بالشبكات األرضية الذين يسعون إىل
االستفادة من قدرات حمطات املنصات عالية االرتفاع من حيث
فعالية التكلفة ومن كوهنا حمطات وسيطة ،وذلك بغية متكني
نشر الشبكات األرضية يف املناطق غري املخ ّدمة واملناطق
منقوصة اخلدمة .وأبدى املشغلون الساتليون أيضاً اهتماماً
بإدماج حمطات املنصات عالية االرتفاع يف شبكاهتم من أجل
تسهيل النفاذ إىل التطبيقات كثيفة البيانات يف املناطق النائية.
وعلى سبيل املثال ،ميكن استعمال حمطات املنصات عالية
االرتفاع من أجل إنشاء “بؤرة توصيل” ذات سعة مركزة
عندما تقتضي احلاجة ،ضمن تغطية ساتلية واسعة.

إن العامل التمكيين الالزم توفره من أجل حتقيق النشر التجاري
على املدى القصري حملطات املنصات عالية االرتفاع ال يزال هو

إن االحتياجات من الطيف اليت تتطلبها أنظمة حمطات املنصات
عالية االرتفاع عريضة النطاق ال ميكن استيعاهبا بشكل كامل
ضمن التحديدات احلالية لالحتاد بسبب القيود اجلغرافية أو
التقنية .وهلذا ،ستدرس الدول األعضاء يف املؤمتر العاملي القادم
لالتصاالت الراديوية ( )WRC-19إدخال تعديالت على اللوائح
احلالية من أجل زيادة النفاذ إىل الطيف من أجل حمطات
املنصات عالية االرتفاع يف نطاقات املوجات املليمرتية مبوجب
البند  14.1من جدول األعمال.
املوسعة اليت قام هبا أطراف متعددون يف
وأظهرت الدراسات ّ
فرقة العمل  5Cلقطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد ( )ITU-Rأن
من املمكن نشر حمطات املنصات عالية االرتفاع يف النطاقات
قيد الدراسة مع محاية اخلدمات القائمة يف الوقت ذاته .وميكن
حتقيق استعمال مرن هلذه النطاقات مع قيود تنظيمية حيددها
بوضوح قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حمطات املنصات
عالية االرتفاع من قبيل حدود كثافة تدفق القدرة عند احلدود
وحدود البث خارج النطاق.
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يتطلب الوفاء بوعد محطات المنصات عالية
االرتفاع المزيد من الطيف المنسق

النفاذ إىل ما يكفي من الطيف املنسق عاملياً .وسيدعم هذا
ميسورية التكلفة للتكنولوجيا وقدرهتا على املسامهة يف سد
الفجوة الرقمية.
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الدراسات التي يجريها االتحاد الدولي لالتصاالت
بشأن محطات المنصات عالية االرتفاع
وحظي البند  14.1من جدول األعمال على تأييد يف شىت
املناطق ،وال سيما يف أوروبا وإفريقيا واألمريكتني .وقامت
املناطق اليت يوجد فيها عدد كبري من السكان غري املوصولني
(حيث توجد حاالت واضحة الستعمال حمطات املنصات عالية
االرتفاع) بالدور الرئيسي يف املناقشات التنظيمية بشأن هذا
املوضوع :أعرب االحتاد اإلفريقي لالتصاالت ( )ATUعن تأييده
هلذه املبادرة من أجل حتسني النفاذ العاملي عريض النطاق خالل
اجتماعه التحضريي األخري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  ،2019وأع ّدت املناطق الفرعية اإلفريقية مقرتحات من
أجل حتديد الطيف حملطات املنصات عالية االرتفاع على أساس
أويل مشرتك مع اخلدمات األخرى .انظر التقرير الذي أعده
االحتاد اإلفريقي لالتصاالت لالجتماع اإلفريقي التحضريي
الثالث للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019
(( )APM19-3سبتمرب  ،)2018الصفحة الثامنة (دعم حتديد بعض
نطاقات اخلدمة الثابتة حملطات املنصات عالية االرتفاع ،وفقاً
للقرار  ،))WRC-15( 160وانظر النص اجلانيب لالطالع على
املزيد بشأن دراسات االحتاد الدويل لالتصاالت عن حمطات
املنصات عالية االرتفاع.
واختذت جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت ( )CITELمواقف
مماثلة وتوصلت إىل وضع مشروع مقرتحات البلدان األمريكية
ومقرتحات البلدان األمريكية نظراً إىل تأييد إدارات عديدة
يف القارة.

يدرس االحتاد الدويل لالتصاالت ( )ITUحتديدات حمطات املنصات عالية
االرتفاع يف نطاقات طيف املوجات املليمرتية مبا يف ذلك النطاق .GHz 26
ويرد يف منطوق القرار  160أن يدرس قطاع االتصاالت الراديوية التحديد
احلايل حملطات املنصات عالية االرتفاع يف نطاق الرتدد GHz 28,2-27,9
(ومزاوجته مع نطاق الرتدد  )GHz 31,3-31,0وحسب االقتضاء نطاق الرتدد
.GHz 39,5-38
وإضافةً إىل ذلك ،سيدرس قطاع االتصاالت الراديوية يف اإلقليم  ،2النطاق
 GHz 22-21,4والنطاق  .GHz 27,5-24,25انظر املرجع نفسه،
القرار .)WRC-15( 160

إن التقدم التكنولوجي ومنو نظام إيكولوجي ناضج لألعمال
التجارية حيال تكنولوجيات التوصيلية يف طبقة السرتاتوسفري
جيعالن من حمطات املنصات عالية االرتفاع حالً مناسباً من
أجل مواصلة توسيع نطاق شبكات النطاق العريض وتطبيقاهتا.
وبغية الوفاء بوعد حمطات املنصات عالية االرتفاع ،قد ترغب
الدول األعضاء يف االحتاد أن تقوم يف املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  2019بإيالء االهتمام املناسب للبند  14.1من
جدول األعمال وملقرتحات حتديد نطاقات الرتدد املتناسقة من
أجل حمطات املنصات عالية االرتفاع.
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التوصيلية من طبقة
الستراتوسفير
صوفي توماس
مديرة برنامج  ،Zephyrشركة

Airbus

حولت الطائرة  Zephyrالطيران في طبقة
ّ
الستراتوسفير إلى حقيقة

يف  11يوليو  ،2018أقلعت الطائرة  Zephyr Sللمرة األوىل يف
أريزونا .وحلّقت ملدة  25يوماً و 23ساعة و 57دقيقة ،مسجلةً
بذلك أطول فرتة لرحلة طريان على اإلطالق دون إعادة التزود
بالطاقة .وحلّقت الطائرة أيضاً فوق  74 000قدم وأظهرت مرارًا
قدرة على البقاء يف طبقة السرتاتوسفري خالل الليل .وأثبتت
هذه اإلجنازات يف جمال الطريان املستمر دون توقف جاهزية
الطائرة  Zephyrكمنصة هلا القدرة على توفري خدمات التوصيلية
من طبقة السرتاتوسفري ،وهذه هي حصيلة رحلة
استغرقت  15عاماً.
الطيران فوق خط الطقس وتوفير
تغطية مستمرة
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إن الطائرة  Zephyrهي حمطة منصة عالية االرتفاع ()HAPS
خفيفة جداً وتعمل بالطاقة الشمسية .وتغذي الطاقة الشمسية
الطريان يف النهار إضافةً إىل أهنا تعيد شحن البطاريات من
جديد من أجل العمليات الليلية .ويبلغ باع جناحيها  25مرتاً
(ثلث عرض الطائرة  )Airbus A380وميكن إطالقها من جمموعة
من املواقع املختارة اسرتاتيجياً يف شىت أحناء العامل.

“

والتزاماً من شركة
بإجناح حمطات املنصات عالية
االرتفاع يف املؤمتر العاملي املقبل
لالتصاالت الراديوية لعام 2019
يف نوفمرب ،تركز الشركة على
توسيع نطاق التوزيعات السابقة
حملطات املنصات عالية االرتفاع.
Airbus

رؤى الصناعة

الطائرة  Airbus Zephyrتقلع من أريزونا يف رحلتها اليت
سجلت رقماً قياسياً عاملياً يف عام 2018

© Airbus 2019

وحتلّق الطائرة  Zephyrفوق خط الطقس واحلركة اجلوية العادية،
وتغطي مسافات تتجاوز  1000ميل حبري يف اليوم ،وهذا يعادل
 1852كيلومرتاً! وما يسرتعي اهتمام مشغلي االتصاالت بشكل
خاص هو قدرة الطائرة  Zephyrعلى املكوث املستمر فوق موقع
حمدد لفرتات طويلة وتوفريها خدمات التوصيلية ملناطق واسعة.
النسبة المثالية للطاقة إلى الوزن

جار
التصنيع ٍ

إن الطائرة  ،Zephyr-Sاليت سجلت رقماً قياسياً لطول املكوث يف
أريزونا ،كانت األوىل يف سلسلة اإلنتاج لطائرة .Zephyr
ويف يوليو  2018فتحت شركة  Airbusمنشأة خمصصة لتصنيع
طائرات  Zephyrيف فارنبوروغ (اململكة املتحدة) ،وهو خط
التجميع األول يف العامل من أجل حمطات املنصات عالية
االرتفاع .وإضافةً إىل ذلك ،أنشأت شركة  Airbusمنشأة دائمة
للعمليات والتقييم يف ويندهام ،أسرتاليا الغربية .ويعمل املوقع
منذ سبتمرب  ،2018ومت اختياره بسبب اجملال اجلوي احمليط غري
اخلاضع لقيود كبرية والظروف اجلوية املأمونة.

42

ITU News MAGAZINE 04/2019

تزن طائرة  Zephyrأقل من  75كيلوغراماً ،وهو الوزن ذاته
ملقعدي طائرة .وهذه الكتلة املثلى للطائرة ،باإلضافة إىل الطاقة
املتوفرة لنظام دفع الطائرة  Zephyrوالكفاءة العالية لتكنولوجيا
اخلاليا الشمسية ،تتيح للطائرة  Zephyrأن تبقى باستمرار
يف طبقة السرتاتوسفري بعد اإلطالق يوماً بعد يوم مع حمافظتها
على املوقع وقيامها مبناورات حمددة للمهمة وإتاحتها طاقة
كافية للحمولة النافعة للتوصيلية خالل تقدمي اخلدمة.

وتضمن النسبة املثالية للطاقة إىل الوزن إمكانية أن تبقى الطائرة
 Zephyrفوق ارتفاع البزوغ األدىن (النقطة اليت تكون فيها سعة
البطارية يف العادة يف أخفض مستوياهتا) ،وهذا مقبول من أجل
تقدمي اخلدمة.

رؤى الصناعة

توفير التوصيلية

أسواق التوصيلية

توفر منصة  Zephyrمزجياً فريداً من املزايا لتوفري خدمات
التوصيلية ،وهي:
االستمرارية :وهي توفري تغطية متحكم فيها فوق منطقة
حمددة .وقد أُثبتت قدرات احلفاظ على املوقع بدقة
خالل جتارب الطريان.
الكمون المنخفض :تقرتب منصة  Zephyrمبا فيه الكفاية
من احملطات األرضية لتكون منخفضة الكمون
ولتتيح خدمات آنية.
المرونة :ميكن تغيري توجه/مهام املنصة بعد اإلطالق مما
يتيح القدرة على إعادة نشر أصول التوصيلية إىل مناطق
يكون فيها الطلب مشتداً.
قابلية التوسع :ميكن إضافة/إزالة طائرات من أجل تعديل
التغطية الكلية لكوكبة .Zephyr
التطور السريع :ميكن تزويد الطائرة بقدرات احلمولة
النافعة املعززة وأن تعود إىل اخلدمة سريعاً بقدرات أداء/
تغطية معززة كلما توفرت التطورات التكنولوجية .وينطبق
احلال ذاته على تكنولوجيات املنصات اليت ميكن أن تزيد
من عمر الطائرة وفرتات خدمتها.

إن منصة  Zephyrاملشكلة مع األماكن املخصصة للحمولة النافعة
املقابلة ميكن أن توفر طائفة من تطبيقات التوصيلية :محاية
اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث ( )PPDRواالتصاالت يف
حاالت الطوارئ والشبكات الوسيطة للعمليات والشبكات
الوسيطة اخللوية وتوصيلية اجليل اخلامس واالتصاالت املوجهة
مباشرةً إىل جهاز واخلدمات املوجهة مباشرةً إىل املنزل .ويف
املدى القريب ،ستقدم  Zephyrخدمات وسيطة خلوية للمناطق
الريفية وشبه احلضرية اليت تشح فيها اخلدمة حيث تدعو احلاجة
إىل سعة مؤقتة.
وما جيعل الطائرة  Zephyrمناسبة إلنرتنت األشياء ()IoT
وتطبيقات التوصيلية من آلة إىل آلة ( )M2Mهو األداء منخفض
الكمون والقدرة على توفري خدمات بيانات ذات معدالت
أكثر اخنفاضاً عرب مناطق أوسع .ويف السوقني العسكرية
واملؤسسية ،فإن التوفر الكبري للخدمات اليت تقدمها Zephyr
جيعل الطائرة مثالية للشبكات اآلمنة والقادرة على الصمود
ولتطبيقات الرتحيل الراديوي.

موقع إنتاج الطائرة  Airbus Zephyrيف اململكة املتحدة.
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وفضالً عن تكميل البنية التحتية احلالية للتوصيلية يف املناطق
األكثر تقدماً ،ستكون الطائرة  Zephyrقادرة على توصيل
املناطق غري املوصولة وتعزيز املناطق شحيحة اخلدمة وفتح باب
التوصيلية يف مناطق وقطاعات جديدة .وما سيدفع الطلب يف
السوق هو االستثمار بنفقات رأمسالية ( )CAPEXأقل ومهل زمنية
قصرية ومرونة تشغيلية ،وهذا جيعل قرار اعتماد التوصيلية
مبحطات املنصات عالية االرتفاع قليل اجملازفة.
إن القدرة على إضافة سعة صبيب عالية على وجه السرعة فوق
منطقة مرادة يوجد فيها طلب جيعل من الطائرة  Zephyrعرضاً
مغرياً بالنسبة إىل مشغلي االتصاالت من أجل التطبيقات
الرئيسية مثل توفري اخلدمة عند احلاجة امللحة وتوسيع تغطية
الشبكات وتوفري التوصيلية يف األماكن غري املخ ّدمة .وبالتايل،
فإن قدرة الطائرة  Zephyrعلى االندماج مع البنية التحتية
األرضية القائمة وقابليتها للتشغيل البيين ضمن نظام إيكولوجي
مستقر ذي مطاريف معقولة التكلفة ستجعل الطائرة مالئمة
يف هذه القطاعات.
واملناطق اجلغرافية الرئيسية اليت سيكون هلا مصلحة كبرية يف
استعمال توصيلية حمطات املنصات عالية االرتفاع تتواجد
يف البلدان اليت تتسم بارتفاع عدد السكان نسبياً وارتفاع
متوسط دخل املستخدم ( )ARPUلكن البنية التحتية لألرض
لديها ضعيفة وال سيما يف املناطق االستوائية ،على سبيل املثال
ال احلصر .ويرتقب أن حتظى الطائرة  Zephyrحبصة كبرية
يف سوق حمطات املنصات عالية االرتفاع .ويق ّدر أن قطاع
التوصيلية وحده سيتطلب اآلالف من هذه الطائرات
يف شىت أحناء العامل.

المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
لعام 2019

على مر السنوات األخرية ،احتلت شركة  Airbusمركز الصدارة
يف دعم توزيع الطيف حملطات املنصات عالية االرتفاع .وكجزء
من محلتها احلالية ،قامت الشركة بإجراء حوار وثيق الصلة مع
أصحاب املصلحة املعنيني واإلدارات الوطنية واإلقليمية
وجمتمعات اخلدمتني الساتليتني املتنقلة والثابتة ،ومع أصحاب
مصلحة أصغر لكنهم مهمني مثل جمتمع علم الفلك الراديوي.
والتزاماً من شركة  Airbusبإجناح حمطات املنصات عالية
االرتفاع يف املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية لعام 2019
يف نوفمرب ،تركز الشركة على توسيع نطاق التوزيعات السابقة
حملطات املنصات عالية االرتفاع من أجل ختدمي قطاعي
الشبكات الوسيطة ومحاية اجلمهور
واإلغاثة يف حاالت الكوارث.
العمل مع الشركاء

تعمل شركة  Airbusبشكل وثيق مع مزودي احلمولة النافعة
ومشغليها للقيام بتحسني وتوضيح التكنولوجيات املطلوبة
ومفهوم العمليات ومناذج األعمال التجارية يف جمال التوصيلية.
وتعىن شركة  Airbusباملشاركة مع اجملتمع األوسع حملطات
املنصات عالية االرتفاع ومع الشركاء يف جمال التكنولوجيا من
أجل إجياد حلول التوصيلية اليت ستكمل تكنولوجيات
االتصاالت الساتلية ولألرض احلالية واملخطط هلا ،ويدفعها إىل
ذلك العلم بأن منصة توصيلية واحدة أو تكنولوجيا توصيلية
واحدة لن تليب الطلب العاملي واإلقليمي املتوقع على التوصيلية.
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ثورة في مجال اتصاالت
السكك الحديدية
ديرك شاتشنايدر
كبير مديري الطيف ،شركة

Deutsche Bahn AG

جترب

حركة األفراد يف يومنا هذا اليت ما فتئت تزيد
وخطر حدوث اختناق مروري وتغري املناخ عدداً
متزايداً من احلكومات على البحث عن خيارات
نقل بديلة .ونقل احلركة من الطرق إىل السكك احلديدية هو
احلل ،نظراً إىل أن أنظمة النقل بالسكك احلديدية هي إىل اآلن
أكثر وسائل النقل مراعاة للبيئة.

الفئات األربع لتطبيقات اتصاالت
السكك الحديدية

تتزايد احلاجة والطلب بشكل مطرد على االتصاالت والتشوير
املوجه والقطارات السائرة وكذلك على االتصاالت بني
بني ّ
وموجه منذ مطلع عمليات تشغيل السكك احلديدية،
موجه ّ
ّ
بدءاً من احملركات البخارية األوىل وانتقاالً إىل خطوط السكك
احلديدية يف الوقت الراهن اليت تعمل بالطاقة الكهربائية.
وحددت فرقة العمل  )WP 5A( 5Aلقطاع االتصاالت الراديوية
باالحتاد ( )ITU-Rأربع فئات عامة لتطبيقات اتصاالت السكك
احلديدية (انظر التفاصيل يف التقرير :)ITU-R M.2418-0

“

يواجه قطاع السكك
احلديدية أحد أكرب حتدياته على
اإلطالق وهو الثورة يف جمال
اتصاالت السكك احلديدية.
ديرك شاتشنايدر

45

ITU News MAGAZINE 04/2019

رؤى الصناعة

Shutterstock

راديو القطار من أجل خدمات الصوت والبيانات بني
القطار وجانيب السكة.
التحكم يف القطار عن بُعد بوصفه تطبيقاً ،يف عملية
التحويل على سبيل املثال.
مراقبة القطار ألغراض مراقبة احملطات والسكك والركاب.
حتديد موقع القطار من أجل حتديد املوقع الفعلي
للقطار بدقة.
وتبقى الفئة األخرية على وجه اخلصوص عنصراً أساسياً من
أجل التشغيل اآلمن للقطارات.

االتصاالت اآلمنة من األعطال

أضحت االتصاالت مطلباً ال بد منه يف أنظمة السكك احلديدية
لتأمني سالمة الركاب والبضائع .وبدأ التشوير واالتصاالت بني
خمتلف األطراف املعنية مبجرد أعالم وانتقلت إىل اإلشارات
على جانيب السكة باستعمال السيمافور أو اإلشارات الضوئية
لنقل املعلومات .ويتعني على مجيع أنواع أنظمة االتصاالت أن
تثبت موثوقيتها وتشغيلها اآلمن من األعطال جنباً إىل جنب مع
أنظمة محاية القطار العاملة كنظام يعمل بشكل متقطع
أو كنظام عروي حثي .ويعود تاريخ بعض أنظمة محاية القطار
هذه إىل عشرينيات القرن املاضي وال تزال قيد االستعمال.
ومع ذلك ،فالتوجه هو حتقيق درجات أعلى من األمتتة.
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ونظام إدارة القطارات األورويب ( )ERTMSهو نظام إدارة
القطارات املستعمل حالياً يف أوروبا .ويشتمل نظام إدارة
القطارات األورويب على عنصرين مها خدمة الدعم الراديوية
ونظام مراقبة القطارات األورويب ( ،)ETCSويدعم مستويات
خمتلفة من األمتتة (من  1إىل  .)3أما خدمة الدعم الراديوية
املستعملة حالياً يف نظام إدارة القطارات األورويب فهي النظام
العاملي لالتصاالت املتنقلة  -السكك احلديدية (..)GSM-R

والتكنولوجيات الراديوية اجلديدة مثل اجليلني الرابع واخلامس،
باتصاالهتا القائمة على بروتوكول اإلنرتنت ،ستمهد الطريق
أمام أنظمة تتيح موثوقية وتوافراً عاليني واتصاالت راديوية
منخفضة الكمون .ويبدو أن االستفادة من اإلمكانيات اجلديدة
اليت تتيحها هذه التكنولوجيا ستكون يف املتناول يف املستقبل
القريب ،إضافة إىل زيادة يف دقة حتديد موقع القطار وتشغيل
القطارات أوتوماتياً ( )ATOوقيادة القطار عن بُعد.

ال تزال التكنولوجيا القديمة قيد االستعمال
على نطاق واسع

ً
أوتوماتيا في المستقبل
تشغيل القطارات

إن النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة – السكك احلديدية هو
نظام حمدد للسكك احلديدية مشتق من تكنولوجيا النظام العاملي
لالتصاالت املتنقلة من اجليل الثاين أُدخل يف أواخر تسعينيات
القرن املاضي .وال يزال هذا النظام مستمراً يف االنتشار
يف أوروبا على الرغم أنه من املتوقع توقف استعماله يف عام
 2030تقريباً .وحىت أنظمة الراديو التماثلية القدمية ال تزال قيد
االستعمال على نطاق واسع ،بينما التوجه يف بعض مناطق
أخرى هو االنتقال إىل أنظمة املوجات املليمرتية من أجل توفري
معدالت بيانات عالية من القطارات السائرة وإليها.
تقادم تكنولوجيا االتصاالت – أكبر تحديات
قطاع السكك الحديدية

وستدعم أنظمة االتصاالت املتطورة كذلك ربط القطارات
االفرتاضي واجلمع األوتومايت لقطارات البضائع وتعزيز املراقبة
اآلنية جلانيب الطريق وحتديد موقع القطار .وسيوفر هذا التغيري
كذلك نظام تشغيل للقطارات أكثر مرونة من خالل االبتعاد
عن احلواجز الثابتة ،حيث ال يسمح إال مبرور قطار واحد يف
كل مرة ،إىل حد هتيئة منطقة آمنة حول القطار املتحرك .ومع
نظام جديد كهذا ميكن أن تزيد كفاءة خطوط
السكك احلديدية.
وتطبيق إنرتنت األشياء ( )IoTمع وجود عدد هائل من أجهزة
االستشعار على طول اخلط وعلى منت القطار سيتيح القيام
بصيانة تنبؤية .ولكن جمموعة التكنولوجيات القائمة على
بروتوكول اإلنرتنت تنطوي أيضاً على خماطر ،فاألمن السيرباين
مسألة تثري القلق ،وستكون من التحديات الرئيسية يف املستقبل.
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مع تقادم النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة – السكك احلديدية
بوصفه التكنولوجيا املستعملة يف راديو القطار ،يواجه قطاع
السكك احلديدية أحد أكرب حتدياته على اإلطالق وهو الثورة
يف جمال اتصاالت السكك احلديدية .والعنصر األساسي هو
رقمنة قطاع السكك احلديدية ،إضافة إىل االنتقال من أنظمة
االتصاالت القائمة على تبديل الدارات إىل األنظمة القائمة على
بروتوكول اإلنرتنت ،مما يتيح الفصل بني طبقة النقل
وطبقة التطبيقات.

سيدعم تشغيل القطارات أوتوماتياً درجات خمتلفة من األمتتة
(من  1إىل  )4حيث إن درجة األمتتة  0متثل الوضع الراهن الذي
يقوم فيه السائق بالتحكم يف القطار ،بينما ستكون قيادة القطار
ذاتية كلياً وأوتوماتية بشكل كامل يف الدرجة .4

رؤى الصناعة

الطلب المتزايد على خدمات الركاب

وإىل جانب مجيع االتصاالت التشغيلية املطلوبة ،هناك أيضاً
طلب متزايد على خدمات الركاب مثل تصفح اإلنرتنت
وخدمات التدفق الفيديوي واملكتب املتنقل واملؤمترات الفيديوية
خالل سفر الركاب .ويتوقع الركاب احلصول على جتربة
تشعرهم وكأهنم يف منزهلم عندما يستقلون القطار ،بدءاً بعرض
نطاق قدره بضع مئات من وحدات  Mbitيف الوقت احلايل
وانتهاءً مبدى من وحدات  Gbitيف املستقبل القريب .وسيكون
تأمني بيئة خالية من التداخل الضار داخل القطارات وخارجها
حتدياً إضافياً ،وال سيما عندما تستعمل تكنولوجيات متشاهبة
يف ترددات جماورة.

ضرورة الطيف من أجل أنظمة السكك
الحديدية المستقبلية

أخرياً ،ال تقتصر أنظمة (اتصاالت) السكك احلديدية املستقبلية
على تلبية الطلب على كفاءة وتنقل بدرجة أعلى يف جمتمع
اجليغابتات فحسب ،بل ستسهل أيضاً حتقيق األهداف
الطموحة املتعلقة باملناخ .والطيف عنصر أساسي إلتاحة
الوصول إىل هذه األهداف .وينبغي اختاذ معايري ،مثل اجلوانب
االجتماعية واالجتماعية االقتصادية واملراعية للمناخ ،كأساس
لتحديد الطيف الكايف.
تنويه :اآلراء والرؤى املعرب عنها يف هذا املقال هي آراء
املؤلف وال تظهر بالضرورة آراء شركة .Deutsche Bahn AG
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رؤى الصناعة

الجيل الخامس ( )5Gلنظام
االتصاالت المتنقلة
المستقبلي في السكك
الحديدية
ديفيد روثباوم
مدير تطوير األعمال ،شركة

Ericsson

لبيئة

السكك احلديدية إحدى أصعب جمموعات
متطلبات االتصاالت .إذ تتطلب السكك احلديدية
توصيلية بسرعات تصل إىل  500كيلومرت يف
الساعة ( ،)km/hأثناء السفر عرب التجاويف واألنفاق ذات
التغطية الرديئة عادةً بالرتددات الراديوية ( .)RFوهي تتطلب
أيضاً تيسراً عالياً جداً يبلغ ،أو يفوق ،%99,999 ،بسبب احلاجة
املسية دون سائق .عالو ًة على ذلك،
إىل التحكم يف القطارات َّ
وتوخياً لتحسني األمن والسالمة ،تضيف كامريات مراقبة
الركاب وكشف العوائق األمامية آنياً متطلب سعة صبيب عالية
للوصلة الصاعدة.

ديفيد روثباوم
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وقد نشر االحتاد الدويل لالتصاالت دراسات حديثة ملتطلبات
السكك احلديدية هذه يف التقرير )ITU-R M.2418-0 (2017/11
املعنون “وصف أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك
احلديدية بني القطار وجانيب السكة ( .”)RSTTباإلضافة إىل
ذلك ،يقدم التقرير ) ITU-R M.2442-0 (2018/11املعنون
“االستعمال احلايل واملستقبلي ألنظمة االتصاالت الراديوية
اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجانيب السكة احلديدية”
استطالعاً شامالً الستخدام الطيف ومتطلبات السكك احلديدية
على الصعيد العاملي.

“

تأمل السكك احلديدية يف
نشر نظام االتصاالت املستقبلي
للسكك احلديدية ()FRMCS
 َخلَفاً لتكنولوجيا السككاحلديدية ( )GSM-Rاحلالية.

رؤى الصناعة

تصاالت راديوية جديدة من الجيل الخامس
للسكك الحديدية

يف السكك احلديدية ،تستدعي املسافة من موقع برج راديوي
إىل آخر اهتماماً خاصاً .وختتلف هذه املسافة حسب نوع
املنطقة (ريفية أم حضرية) وتتحدد حسب ظروف إشارة
الرتددات الراديوية يف حافة اخللية .وتأمل السكك احلديدية يف
نشر نظام االتصاالت املستقبلي للسكك احلديدية ()FRMCS
(انظر الفيديو أدناه)) َ -خلَفاً للنظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
 تكنولوجيا السكك احلديدية ( )GSM-Rاحلايل ،على املسافةاحلالية بني مواقع خاليا نظام  ،GSM-Rإلعادة استخدام البنية
التحتية هلذه املواقع.
وتستكشف املفوضية األوروبية حالياً الوصلة اهلابطة
 MHz 921-919,4والوصلة الصاعدة MHz 876-874,4
باعتبارمها طيفاً مؤقتاً جماوراً لنطاق  GSM-Rوكذلك االزدواج
بتقسيم الزمن ( )TDDعلى النطاق MHz 1 910-1 900
(النطاق  39يف اتصاالت .)3GPP
وسيتطور الطيف املؤقت للنطاق  MHz 900إىل الوصلة اهلابطة
 MHz 925-919,4والوصلة الصاعدة  MHz 925-874,4مبجرد إخالء
نظام  GSM-Rلنطاقه احلايل ( MHz 876-800و.)MHz 925-921
وجتاور هذه النطاقات املقرتحة تلك اليت يستخدمها مشغلو
شبكات االتصاالت املتنقلة التقليدية ،وبالتايل فقد حتتاج إىل
وضع قيود على القدرة لتجنب تداخل القناة اجملاورة وحجب
املستقبِل .وتدرس املفوضية األوروبية حالياً متطلبات التعايش
مع الطيف اجملاور العائد ملشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة.

وتقوم شركة  Ericssonحالياً بإجراء دراسة حماكاة لتقنيات
املدخالت املتعددة واملخرجات املتعددة ( ،)MIMOوقولبة احلزمة
يف النطاقني  MHz 900و MHz 1 900املقرتحني لتحديد صبيب احلافة
الذي سيواجهه قطار فائق السرعة على حافة اخللية باستخدام
تقنيات النمذجة الواردة يف التقرير ).ITU-R M.2135-1 (2009/12
وستُطلَع دوائر صناعة السكك احلديدية على نتائج هذه
الدراسة يف وقت الحق هذا العام .وتبشر النتائج املبكرة
للنطاق  MHz 1 900بإيصال صبيب حافة بعرض نطاق قدره
 MHz 10متجاوزاً عرض نطاق التطور طويل األجل ( )LTEالذي
يقتصر على  MHz 1,4جبوار نظام .GSM-R
شرائح الشبكة في بيئة السكك الحديدية

يف بيئة السكك احلديدية ،قد ال تكفي أو تتاح موارد الطيف
املخصصة حصرياً للسكك احلديدية .ويف ظل هذه الظروف،
قد يلزم احلصول على خدمات االتصاالت من مشغلي شبكات
االتصاالت املتنقلة التجارية.
وتقدم معمارية شبكة اجليل اخلامس ميزة شرائح الشبكة اليت
تسمح للسكك احلديدية باحلصول على شرحية من موارد شبكة
مبستوى مضمون من اخلدمة واجلودة .وتتيح شرائح الشبكة
إنشاء تقسيم منطقي لشبكة طرف ثالث مبا يناسب من عزل
وموارد وبطوبولوجيا مثلى لتلبية احتياجات التوصيلية اخلاصة
بالسكك احلديدية .وميكن توزيع شرحية شبكة إىل تطبيق سكة
حديد فردي ينفرد مبا يتطلبه من خصائص كمون أو صبيب
أو تيسر.
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وتضع تطبيقات مراقبة الركاب الفيديوية وتطبيقات القياس عن
بُعد يف القطارات (إنرتنت األشياء) عبئاً على صبيب الوصلة
الصاعدة أثقل منه على صبيب الوصلة اهلابطة ،على النقيض من
تطبيقات النطاق العريض املتنقل النمطية اليت ترجح فيها كفة
الطلب على صبيب الوصلة اهلابطة .وميكن تشكيل شبكة نفاذ
السكك احلديدية القائمة على االزدواج بتقسيم الزمن إليصال
نسبة الوصلة الصاعدة/اهلابطة اليت تناسب احتياجات
السكك احلديدية.

ما هو نظام االتصاالت المستقبلي
للسكك الحديدية ()FRMCS؟

رؤى الصناعة

شركة  Ericssonتطلق “التنقلية املوصولة باجليل اخلامس” وهي مشروع للبحث
والتطوير يف جمال اجليل اخلامس مع كونسورتيوم يضم صناعات متعددة بشأن
“طريق حقل االختبار الرقمي السريع” يف أملانيا

5G

الشبكة األساسية
البنية التحتية السحابية

FISCHBACH
BTS 01s1/2
وصلة راديوية MHz 700

خط العرض ’’08’49°24
خط الطول ’’55’11°11
معرف الموقع 0001

ICE 6780
السرعةkm/h 260,5:

Ericsson

km/h 98,2
l/km 100 6,4
km 049,6

km/h 78,5
l/km 100 10,6
km 449,6

وتدعم معمارية شبكة اجليل اخلامس تقسيم الشبكة إىل شرائح
م/مسي
مرتج
ِّ
من طرف إىل طرف .وسيتطلب ذلك مودم ِّ
مسي ِّ
يف أجهزة املستخدم ( )UEعلى منت القطار لتسيري تدفق خدمة
التطبيق على منت القطار إىل أنسب شرحية من الشبكة .وتتيح
وظيفة إدارة الدورة ( )SMFيف املعمارية األساسية للجيل
اخلامس ارتباط عدة حاالت  SMFجبهاز مستخدم واحد ،أي
جهاز واحد لكل شرحية شبكة .وسيمكن ذلك من ختصيص
تطبيقات السكك احلديدية بشرحية الشبكة يف أجهزة املستخدم
املرتجم على منت القطار.
املدجمة يف ِّ
املسي ِّ
وتعمل شركة  Ericssonحالياً مع شركة  Deutsche Bahnيف
التحقق من شرائح الشبكة على طول خط السكة احلديدية A9
وممر الطريق السريع بني ميونيخ ونورمربغ يف جتربة تنقلية
اجليل اخلامس.
مرونة حامل النظام وجودة الخدمة

قدرة أجهزة املستخدم على منت القطار على اختيار حامل
مناسب بناءً على متطلبات جودة خدمة التطبيق من جمموعة
مشروع شراكة اجليل الثالث ( )3GPPأو تقنيات ليست من
َحَلة  .3GPPوميكن أن يكون َحَلة  3GPPطرفاً واحداً من
جمموعة َحَلة االتصاالت الراديوية الذين يستخدمون الطيف
املوزَّع للسكك احلديدية أو تقنيات ليست من َحَلة  3GPPمثل
 Wi-Fiأو توصيالت ساتلية من القطار إىل األرض.
واملعمارية األساسية للجيل اخلامس مناسبة متاماً لإليفاء
وصممت وظيفة إدارة النفاذ
مبتطلبات مرونة حامل النظامُ .
والتنقلية ( )AMFللتعامل مع الوظائف املتعلقة بأجهزة املستخدم
بني العديد من تكنولوجيات النفاذ الراديوية ( ،)RATمبا فيها
تلك املغايرة ملشروع شراكة اجليل الثالث.
ومن شأن ذلك أن يسمح للسكك احلديدية باستخدام نفاذ
الشبكة احمللية الالسلكية  IEEE 802.11 WLANحيثما كان ذلك
جمدياً .على سبيل املثال ،ميكن أن يستخدم القطار املتوقف
جبوار مستودع النفاذ إىل الشبكة احمللية الالسلكية لرفع كميات
هائلة من مقاطع فيديو مراقبة الدارات التلفزيونية املغلقة ()CCTV
املخزنة يف القطار دون حتميل طيف التطور طويل األجل
َّ
أو طيف االتصاالت الراديوية اجلديدة (.)NR
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يف نظام  GSM-Rالتقليدي ،ال ميكن إال حلامل نظام  GSM-Rنقل
التطبيقات الصوتية والبيانات على منت القطار إىل األرض.
وقد قررت دوائر صناعة السكك احلديدية التغلب على هذا
القيد بتطلب حامل مرن للنظام .وتتمثل مرونة حامل النظام يف

المقصد :نورمبرغ
وقت الوصول التقديري :في
الوقت المحدد

رؤى الصناعة

وخالل أوقات املكوث الطويلة للقطارات يف احملطات ،ميكن
أيضاً رفع بيانات القياس عن بُعد املخزنة يف نظام إدارة التحكم
يف القطار عرب شبكة حملية السلكية متصلة باملعمارية األساسية
للجيل اخلامس.

وال يبلِّغ إطار سياسات اجليل اخلامس قراره السياسايت إىل
النقاط الطرفية إال عرب وظائف التطبيقات .وهو يف حالة نظام
االتصاالت املستقبلي للسكك احلديدية ( ،)FRMCSخمدِّم
الوظائف احلرجة (.)MCX

ويف العديد من البلدان ،تعمل السكك احلديدية يف املناطق
الريفية حيث ال يربر مقدار حركة السكك احلديدية بناء شبكة
نفاذ خمصصة ،وال توجد تغطية كافية يُعتد هبا ملشغل شبكة
االتصاالت املتنقلة .يف هذه احلاالت ،يكون النفاذ الساتلي هو
اخليار األجدى.

لذلك ،يتعني تسجيل كل مستخدم لنظام  FRMCSحيتاج إىل
تبليغ باستباق على خمدِّم  .MCXبيد أن تطبيقات  FRMCSاملستقلة
ذاتياً تسري عليها قاعدة حتكيم حتمية ذات أولوية عالية
املستحدثة يف اجليل
كاألجهزة فائقة املوثوقية منخفضة الكمون
َ
اخلامس .وسيكون هلذه األجهزة دائماً األولوية يف النفاذ إىل
املوارد .وعلى هذا النحو ،فهي لن حتتاج الستخدام إطار .MCX

باإلضافة إىل ذلك ،يف حال وقوع أزمة مثل زلزال كبري أو
فيضان أو حرب ،ميكن أن تتعرض عناصر من تكنولوجيات
النفاذ الراديوية للدمار .وباالستخدام املؤقت للنفاذ الساتلي
املوصول باملعمارية األساسية للجيل اخلامس الرديفة أو املوزعة،
تتمكن السكك احلديدية من االستمرار يف العمل طيلة األزمة.
واهلدف الرئيسي يف جودة اخلدمة ( )QoSللسكك احلديدية هو
ختصيص سياسات جودة اخلدمة املناسبة لكل تدفق خدمة على
صمم إطار
أساس املتطلبات اليت ينطوي عليها التطبيق .وقد ُ
سياسة جودة خدمة اجليل اخلامس للسماح مبعاجلة تدفق خدمة
رزم البيانات املختلفة .وهو أيضاً يقدم معاجلة أكثر مرونةً
ومستقلةً جلودة اخلدمة يف ٍ
كل من طبقة الشبكة األساسية
وطبقة شبكة النفاذ الراديوي ( )RANوطبقة أجهزة املستخدم.
وتضمن آلية كشف تطبيقات اجليل اخلامس إمكانية ختصيص
كل تدفق خدمة بقواعده لتحديد األولويات واالستباق
والتحكيم ،وإمكانية قصره على احلركة اجملازة حصراً.

وحيتوي إطار جودة اخلدمة هذا على ميزة إضافية مهمة تتعلق
مبودم/مسي أجهزة مستخدم السكك احلديدية على منت
ِّ
القطار .إذ ميكن أن تقدم املعمارية األساسية للجيل اخلامس
معلومات السياسة املتبعة من وظيفة التحكم يف السياسة مباشرةً
إىل أجهزة املستخدم .وهبذه الطريقة ،ميكن تسيري كل تطبيق
على منت القطار إىل تدفق اخلدمة اخلاص هبا على أساس سياسة
املعمارية األساسية للجيل اخلامس.
وتعمل شركة  ،Ericssonجنباً إىل جنب مع السكك احلديدية
األوروبية الكربى ،على حتديد معمارية اجليل اخلامس من طرف
إىل طرف حبيث تليب احتياجات السكك احلديدية على أفضل
وجه .وتنفِّذ شركة  Ericssonأيضاً تطبيقات السكك احلديدية
يف مرفق البحث والتطوير ،Aachen ،التابع هلا للتحقق من صحة
مناذج معمارية اجليل اخلامس املختلفة يف بيئات السكك
احلديدية احملاكاة.
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