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تقديم
هذه هي الطبعة اخلاسةة سن كتيب تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب ) ،(CATوهي نتيجة جهود كبرية بذهلا خرباء
ستطوعون وضعوا كل سا لديهم سن سعارف وخربات ممتازة يف املةائل املتصلة بإدارة الطيف يف خدسة اجلهات اليت خيدسها االحتاد
الدويل لالتصاالت.
والغرض سن هذا الكتيب هو أن يكون يف ستناول اإلدارات بالدول األعضاء وأعضاء القطاعات ،وكذلك األفراد الذين يتصل
عملهم بالعمليات املؤمتتة إلدارة الطيف .ويتألف الكتيب سن مخةة ) (5فصول وأحد عشر ) (11سلحقا تتضمن سبادئ توجيهية
أساسية عن النظام املؤمتت إلدارة الطيف وكيفية تنفيذه.
وحيتوي هذا الكتيب على وصف للتقنيات احلاسوبية (الفصل  ،)2وإدارة بيانات وقواعد بيانات إدارة الطيف (الفصل  ،)3سع
استكماهلما مببادئ التبادل اإللكرتوين للبيانات (الفصل  ،)4الذي يتضمن عددا سن دراسات احلالة ذات الصلة .وخيتتم الكتيب
صلب املوضوع بأسثلة على اإلجراءات املؤمتتة إلدارة الطيف (الفصل .)5
ويتضمن امللحق  1بيانات إدارة الطيف اليت ميكن أن تُةتعمل يف حتديد سواصفات ختصيصات الرتددات وبيانات التبليغ اخلاصة
باإلدارة الوطنية للطيف.
وتتضمن امللحقات سن  2إىل  11مناذج خمتلفة لكيفية تنفيذ اإلدارة املؤمتتة للطيف وعمليات سراقبة الطيف.

فرانةوا رانةي
سدير سكتب االتصاالت الراديوية
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تصدير
ينبغي اعتبار هذا الكتيب الذي يتناول تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب ) (CATسكمال للكتيبني اآلخرين اللذين أصدرمها
االحتاد الدويل لالتصاالت حول نفس املوضوع ،ومها كتيب اإلدارة الوطنية للطيف (طبعة  )2015وكتيب سراقبة الطيف
(طبعة .)2011
 1990و1999

وقد صدرت الطبعة األوىل سن كتيب تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب يف  1983ومت حتديثها فيما بعد يف
و .2005وخالل تلك الفرتة ،تطور سوضوع اإلدارة الوطنية للطيف وأصبح سن املوضوعات اليت توليها مجيع إدارات االتصاالت
أمهية كبرية .ويصدق ذلك بصفة خاصة على البلدان الناسية اليت أدت فيها التطورات واملةتجدات املذهلة يف جمال تكنولوجيا
املعلوسات واالتصاالت وتطبيقاهتا الواسعة إىل زيادة ضخمة يف االستعماالت املتصلة بالطيف.
وهكذا أصبحت سةألة حتقيق الكفاءة يف العملية املؤمتتة إلدارة الطيف سن أولويات عمل اإلدارات .وقد أنشأت فرقة العمل
بقطاع االتصاالت الراديوية فريق املقرر الذي وافقت عليه جلنة الدراسات  1يف يونيو  2011الستعراض النصوص القدمية وإعداد
هذه الطبعة اجلديدة سن كتيب تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب.
1A

وقد رأس فريق املقرر الةيد سلطان أ .البلوشي سن اإلسارات العربية املتحدة إضافة إىل الةيد أندريه الشكوفيتش سن االحتاد الروسي
والةيدة ب .سايكس سن الواليات املتحدة األسريكية يف بعض االجتماعات.
وقد مت استعراض العناصر األساسية إلدارة الطيف وأسكن حتديثها بالشكل الذي جيعل استعمال هذا الكتيب طيعا .وقد جيد
املةتعمل أو القارئ املواد األساسية والعديد سن مناذج تنفيذ سشاريع اإلدارة املؤمتتة للطيف مما قد يةاعده يف حتقيق اهلدف املنشود -
وهو تنفيذ اإلدارة املؤمتتة للطيف يف أسرع وقت ممكن.

سلطان أ .البلوشي
املقرر ،فريق املقرر التابع لفرقة العمل 1A
املعين بتقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب
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1.1

)(CAT

خلفية

أصبح استعمال احلاسوب يف عملية إدارة الطيف سن األسور اليت ال سناص سنها بالنةبة ملعظم اإلدارات اليت تواجه زيادة ستواصلة
يف استعمال الرتددات الراديوية .ويعد العديد سن جوانب هذه العملية ،سثل تنةيق الرتددات ،واإلجراءات اإلدارية (كالتةجيل،
وإصدار الرتاخيص) وتبليغ التخصيصات لالحتاد وفقا للوائح الراديو الصادرة عن االحتاد ،سن األسور شديدة األمهية يف عملية األمتتة
باستعمال احلاسوب .واجلانب األول الذي ينبغي أن يكون حمل دراسة هو إنشاء هيئة وطنية هلذا الغرض وإقرار اللوائح ذات الصلة.
وقد أدى اعرتاف اإلدارات هبذه االحتياجات إىل سوافقة املؤمتر اإلداري العاملي للراديو لعام  (WARC-79) 1979على التوصية
رقم  ،31وقد أعقبها املقرر  27-2الصادر عن اللجنة االستشارية الدولية للراديو .ومها ينصان على ضرورة إعداد كتيب عن "تقنيات
إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب" وسراجعته بصفة دورية .وقد صدرت الطبعة األوىل سن هذا الكتيب يف  1983ومتت سراجعتها
سرتني بعد ذلك (يف  1986و .)1990ونظرا للتعقيد الذي يتةم به املوضوعان واالختالف الواضح بني تنظيم إدارة الطيف والتقنيات
احلاسوبية املصاحبة له ،تقرر الحقا ضرورة سعاجلة هاتني املةألتني يف كتيبني سنفصلني .وسن مث ،اختذت جلنة الدراسات  1التابعة
لقطاع االتصاالت الراديوية سقررات هبذا اخلصوص .واستنادا إىل هذه املقررات وإىل التوجيهات اليت حددها القرار  12الصادر عن
قطاع االتصاالت الراديوية ،مت إصدار كتيب عن اإلدارة الوطنية للطيف يف  1995مث مت حتديثه يف  2005و 2014سع الرتكيز على
اجلوانب التنظيمية والتقنية أكثر سن الرتكيز على اجلوانب املتصلة باستعمال احلاسوب .ويعد الكتيب احلايل عن تقنيات إدارة الطيف
باالستعانة باحلاسوب ،الذي كان قد صدر يف األصل يف  1999ومت تنقيحه يف  2005ويف هذه الطبعة ،استكماال للجوانب املختلفة
يف عملية إدارة الطيف .وعموسا ،يتضمن الكتيب اخلاص باإلدارة الوطنية للطيف سقدسة فقط لعملية األمتتة ،بينما يعد الكتيب
احلايل أكثر تفصيال ويتضمن الكثري سن املشورة حول كيفية أمتتة عمليات إدارة الطيف.
2.1

متى يتعين أتمتة عملية إدارة الطيف

عندسا تصبح أمتتة عملية إدارة الطيف يف بلد سا واجبة ،يكون الةؤال األول الذي ينبغي طرحه هو" :هل توجد حاجة فعلية
إىل ذلك؟" واجلواب القطعي يف كل حالة هو "نعم" .وسع ذلك ،فإذا مل يكن تصميم النظام املؤمتت إلدارة الطيف تصميما سناسبا،
قد يتحول النظام إىل عبء على اإلدارة بدال سن حل سشاكلها.
ولكي ينجح أي نظام سؤمتت إلدارة الطيف ،ال بد أن تدرس اإلدارة العديد سن اجملاالت وأن تربط بوضوح فيما بينها .وتشمل
اجملاالت الواجب دراستها واألسئلة اليت يتعني اإلجابة عليها سا يلي:
وجود بنية حتتية تنظيمية إلدارة الطيف .وهذا يعين وجود هيئة إلدارة الطيف قائمة بالفعل ووجود الوحدات املعاونة هلا
وأهنا تعمل بكفاءة .ويشمل ذلك وجود التشريعات ،واللوائح والةياسات واإلجراءات اخلاصة بالتشغيل ،وإن مل يكن
سقصورا على هذه املقتضيات فقط.
تعريف نطاق وأهداف املشروع الذي يةتهدف تطبيق نظام إلدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب .فلماذا يتجه التفكري
إىل األمتتة؟ وهل صدرت توجيهات جديدة تطالب بإعادة توجيه املوارد حنو وظائف أخرى يف نطاق والية اإلدارة؟
هل تعترب األمتتة أداة للنهوض باملزيد سن أعباء العمل؟ وسا هي القطاعات أو املهام اليت يتجه التفكري إىل أمتتتها داخل
كل وحدة سن وحدات إدارة الطيف؟ وهل سن األفضل ترك بعض العمليات اليت تتم يدويا على سا هي عليه؟
حتديد املوارد الداخلية واخلارجية املتيةرة .جيب إجراء تقدير للموارد املالية والبشرية الالزسة اليت جيب رصدها للمشروع.
كذلك ،هل سيكون سن الضروري احلصول على إذن خاص بالتمويل؟
كيف سيتم تطوير النظام أو تنفيذه ،باملوارد املتاحة داخل اهليئة ،أو عن طريق التعاقد ،أو بشراء الربجميات املتاحة ،أو باجلمع
بني كل هذه الطرائق؟ وهل توجد باإلدارة اخلربات التنظيمية والتقنية الالزسة ،أم أهنا ستكون يف حاجة إىل املةاعدة؟
سا هي القيود أو احلدود الواجب فرضها على عملية األمتتة ،إذا اقتضى األسر؟ وهل سيفرض حجم املشروع تنفيذه على
عدة سراحل أو عدة سنوات؟

الفصل
-

-
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1

إعداد خطط العمل وجداوله الزسنية اليت تبني سراحل املشروع ،واملهام املطلوبة وسواعيد تقدمي التقارير عن املراحل الرئيةية
للمشروع .وهل ينبغي النظر يف استعمال األشكال البيانية ،سثل أشكال جانت البيانية ) ،(Gantt chartsيف توضيح
خطة العمل واجلدول الزسين؟
حتديد سواصفات املةتعمل .أي جيب حتديد احتياجات وستطلبات املةتعملني النهائيني بوضوح لضمان ترمجتها بالشكل
املناسب إىل سواصفات سفصلة يف التصميم .كما جيب وضع حتديد واضح لنطاق التشغيل بالنةبة لوظائف إدارة الطيف
اليت ينبغي أمتتتها وسدى أمتتة كل سنها .وجيب أن يتضمن أي عقد بإسناد عملية التنفيذ بيانا واضحا وشاسال لألعمال
املطلوب تنفيذها.
حتديد املتطلبات التشغيلية .إذ ينبغي أن تتضمن مجيع املهام أو األنشطة ستطلبات التشغيل اخلاصة هبا واليت جيب ترمجتها
بةهولة إىل سلةلة سن اخلطوات سثل املخططات االنةيابية أو شبه الشفرات.
حتديد املواصفات الوظيفية والتقنية .حتدد هذه املواصفات تطوير النظام وتُشكل قاعدة التصميم املفصل.
توافر الوثائق اخلاصة بالقواعد التنظيمية واإلجرائية اخلاصة باألنظمة القائمة وبتشغيلها .إذ سيكون القائمون على تطوير
النظام يف حاجة إىل االطالع على هذه الوثائق ألهنم بكل تأكيد سيكونون يف حاجة إىل التحول هم أنفةهم إىل
شبه خرباء يف جمايل التنظيم والتقنيات قبل البدء يف ترمجة العمليات واإلجراءات القائمة.
إذا كانت النية تتجه إىل إسناد املشروع إىل سقاولني بعقود ،جيب دراسة سجل اخلربة الةابقة .وهل يةتعني املقاول
مبا يلزم سن سطوري األنظمة املهرة وذوي اخلربة الالزسني لالنتهاء سن املشروع وتنفيذه؟ وينبغي استعراض العقود الةابقة
لتحديد أو تقدير اخلربات ذات الصلة اليت ميكن تطبيقها على العقد املقرتح.

البنود املبينة أعاله هي السرتشاد اإلدارة لدى النظر يف اختاذ قرارات بشأن إقاسة نظام إلدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب ،وتصميمه
وتطويره وتنفيذه.
3.1

فوائد أتمتة عملية إدارة الطيف

أصبحت التقنيات اليت تةتعني باحلاسوب سن التقنيات الشائع استعماهلا يف اإلدارات لكي تتمكن سن إدارة البيانات وإجراء
الدراسات التحليلية التقنية الالزسة املرتبطة بإدارة الطيف .وعالوة على ذلك ،ساعدت التطورات واملةتجدات التكنولوجية على
حتقيق ختفيض ستواصل يف تكاليف أنظمة احلاسوب ،وخصوصا سا يةتعمل سنها يف احلواسيب الصغرية القوية ،مما جيعل االستعانة
بالتقنيات احلاسوبية يف إدارة الطيف حال عمليا.
ولزيادة فوائد احللول اليت تتم باالستعانة باحلاسوب يف إدارة الطيف ،ينبغي أن تكون اخلطوة األوىل هي تقييم تطبيق أنظمة احلاسوب
على حالة خاصة بإدارة الطيف .وينبغي حتليل األنواع املختلفة سن سعدات احلاسوب املوجودة والربجميات املتاحة .وينبغي إدساج
استعماهلا يف بنية حمددة بوضوح تناسب وظائف اإلدارة الوطنية للطيف بعد حتديدها بعناية.
وبعد االنتهاء سن ذلك ،ميكن لإلدارات أن تةتفيد سن هذا النظام املتكاسل عن طريق ضبط توقيت املهام التالية وزيادة فعاليتها:
التحقق سن تطابق طلبات ختصيص الرتددات سع اجلدولني الوطين والدويل لتوزيع نطاقات الرتددات وسع احلواشي
التابعة هلما؛
التحقق سن أن جمموعة التجهيزات (املرسل واملةتقبل واهلوائي) املقرتح استعماهلا يف وصلة راديوية سعينة قد سبق تقدميها
وأهنا اجتازت عملية االعتماد املناسبة وأهنا سطابقة ملعايري االعرتاف املتبادل األخرى املتفق عليها؛
االستجابة لطلبات ختصيص الرتددات بصورة أدق وأسثل ،سن خالل اختيار القنوات املناسبة سع سراعاة بعض التفاصيل
سثل خصائص التضاريس األرضية؛
إصدار وجتديد الرتاخيص والفواتري أوتوساتيا وال سركزيا بالطريقة اإللكرتونية (جيب أن يةمح القانون بالتوقيعات اإللكرتونية)؛
-
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املعاجلة املناسبة لبيانات سراقبة البث الراديوي (انظر كتيب سراقبة الطيف الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت (طبعة ))2011؛
وضع نظام لةرعة إصدار الفواتري للعمالء نظري استعماهلم للطيف حبيث يكون سوثقا توثيقا كاسال؛
سراعاة سزيد سن الدقة يف إعداد مناذج التبليغ وتقدميها إلكرتونيا وإرساهلا إىل االحتاد ،نظرا لعملية التحقق األوتوسايت سن
البيانات اليت ميكن تنفيذها؛
توافر التبادل اإللكرتوين للبيانات بني اإلدارات أو بني إدارة سعينة واالحتاد (انظر التوصية )ITU-R SM.668؛
زيادة الشفافية يف عرض البيانات ووضعها يف ستناول املةتعملني داخل اإلدارة وخارجها.

ويعد اجملموع الكلي لعناصر البيانات اليت تعزز مجيع هذه الوظائف ضخما إىل حد سا .وتؤثر أهداف اهليئة الوطنية بدرجة كبرية
على احلاجة إىل كثري سن عناصر البيانات .وعلى سبيل املثال ،فإن كمية البيانات املطلوبة حلةاب التوافق الكهرسغنطيةي بطريقة
سليمة وذات جدوى تزداد سع ازدحام الطيف .وترتبط هذه البيانات بكثافة جتهيزات االتصاالت الراديوية املةتعملة يف البلد،
وبالتايل بالبنية التحتية هلذا البلد .وميكن أن يؤدي ذلك إىل سئات احلقول سن البيانات يف مجيع امللفات وفقا للملحق  .1وسع
ذلك ،ميكن يف كثري سن احلاالت ختفيض البيانات الالزسة إىل عدد حمدود سن عناصر البيانات األساسية.
ويتعاون قطاع تنمية االتصاالت ) (ITU-Dوقطاع االتصاالت الراديوية ) (ITU-Rيف االحتاد سنذ  1998يف تنفيذ نشاط سشرتك ملةاعدة
البلدان الناسية يف القيام باملهام املنوطة باإلدارة الوطنية للطيف .وقد تقرر هذا النشاط مبوجب القرار  9الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية
االتصاالت لعام  ،)WTDC-98( 1998وهو القرار الذي متت سراجعته يف املؤمترين العامليين لتنمية االتصاالت لعاسي )WTDC-02( 2002
و .)WTDC-06( 2006وقد أنشأ القطاعان فريقا سشرتكا سن خرباء إدارة الطيف سن البلدان املتقدسة والناسية لتحديد االحتياجات املعينة
للبلدان الناسية .ويقوم هذا العمل على سراحل باستعمال االستبيانات اليت يتم تعميمها على اإلدارات ،للحصول على سعلوسات سفصلة عن
املمارسات الوطنية إلدارة الطيف واستعمال الطيف يف سديات الرتددات احملددة اليت تعترب ذات أمهية خاصة للبلدان الناسية .وقد روجع القرار
 9ثانية يف املؤمتر  WTDC-10لتناول النهج التقنية واالقتصادية الوطنية إلدارة الطيف وسراقبة الطيف ،إضافة إىل سواصلة وضع قاعدة البيانات
"الرسوم املةتحقة على استعمال الرتددات" ( )SFسع إدراج بيانات عن التجارب الوطنية وتوفري سبادئ توجيهية ودراسات حالة جديدة
انطالقا سن املةامهات املقدسة سن اإلدارات .ويف املؤمتر  ،WTDC-14روجع القرار  9جمددا سن أجل ’ ‘1إعداد تقرير حول النهج والتحديات
التقنية واالقتصادية واملالية إلدارة الطيف وسراقبته سع سراعاة اجتاهات التطور يف إدارة الطيف ودراسات احلالة بشأن إعادة نشر الطيف
وعمليات سنح الرتاخيص وأفضل املمارسات املتبعة يف سراقبة الطيف يف العامل ،مبا يف ذلك النظر يف ُهنج جديدة لتقاسم الطيف؛ و’ ‘2سواصلة
وضع قاعدة البيانات "الرسوم املةتحقة على استعمال الرتددات" سع إدراج بيانات عن التجارب الوطنية وتوفري سبادئ توجيهية ودراسات
حالة جديدة انطالقا سن املةامهات املقدسة سن اإلدارات؛ و’ ‘3حتديث املعلوسات املتاحة بشأن اجلداول الوطنية لتوزيع الرتددات وحتقيق
التكاسل بني بوابة القرار  9وبوابة نافذة تكنولوجيا املعلوسات واالتصاالت؛ و’ ‘4جتميع دراسات احلالة وأفضل املمارسات املتعلقة
باالستعماالت الوطنية اخلاصة بتقاسم النفاذ إىل الطيف ،مبا يف ذلك النفاذ الديناسي إىل الطيف ( )DSAودراسة الفوائد االقتصادية
الفعال ملوارد الطيف؛ و’ ‘5االستمرار يف مجع املعلوسات الالزسة بشأن األنشطة اليت تضطلع هبا جلنتا
واالجتماعية اليت حيققها التقاسم ّ
الدراسات  1و 2لقطاع تنمية االتصاالت وجلنة الدراسات  1لقطاع االتصاالت الراديوية ،والرباسج ذات الصلة التابعة ملكتب تنمية االتصاالت.
وقد نشر االحتاد تقريرا عن املرحلة األوىل سن العمل يف  ،2002يتضمن قاعدة بيانات .وكان سن بني نتائج االستبيان األول أن هناك
حاجة إىل املةاعدة يف وضع أنظمة حموسبة إلدارة الرتددات وسراقبة الطيف  -وهي احلاجة اليت ُوضع هذا الكتيب للمةاعدة يف تلبيتها.
وخالل  ،2002بدأ الفريق املشرتك العمل يف إعداد املرحلة الثانية سن التقرير ،سع زيادة سةؤولية إضافية هي استكمال قاعدة البيانات
لكي تتضمن سعلوسات عن الطرائق اليت تطبقها اإلدارات يف حةاب رسوم استعمال الطيف .وقد اكتمل هذا العمل ونُ ِشر التقرير
يف  .2004وقد نفذت املرحلة الثالثة خالل الفرتة  2010-2006وأفضت إىل إصدار التقرير بشأن القرار ( 9املراجع يف الدوحة)2006 ،
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املعنون "سشاركة البلدان الناسية يف إدارة الطيف الرتددي .1"2010 ،كما نشرت أيضا "اخلطوط التوجيهية إلقاسة نظام ستناسق للرسوم
استنادا إىل استعمال الرتددات" .2وقد مت االنتهاء سن تنفيذ املرحلة الرابعة وعرضت يف املؤمتر .3 WTDC-14
وقد متت أمتتة الكثري سن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد .ويعد نظام االتصاالت الراديوية لألرض ( )TeRaSysونظام
الشبكة الفضائية ( )SNSملكتب االتصاالت الراديوية (املكتب أو  )BRأداتني حموسبتني يةتعملهما املكتب يف سعاجلة بطاقات
التبليغ عن ختصيصات/تعيينات الرتددات املقدسة سن اإلدارات .ويقوم النظاسان أيضا بتغذية الةجل األساسي الدويل
للرتددات ( ،)MIFRوكذلك خطط ختصيصات وتعيينات الرتددات .وهذه البيانات ستاحة يف نةق إلكرتوين على الويب .وهكذا
تكون هذه البيانات ستاحة بيةر يف النةق احملدد لتةتخدسها اإلدارات الوطنية يف االستفةارات أو يف قاعدة بيانات .كما يُصدر
سكتب االتصاالت الراديوية كل أسبوعني النشرة اإلعالسية الدولية للرتددات ( )IFICاخلاصة باملكتب يف نةق إلكرتوين ستضمنة
سعلوسات عن التخصيصات/التعيينات األرضية والفضائية املبلغ عنها واملةجلة على أقراص  .DVDوتوزع النشرة على قرصني DVD
سنفصلني ،للخدسات األرضية والفضائية ،على التوايل.
وعالوة على ذلك ،يقوم املكتب برعاية وحتديث قاعدة بيانات احملطات الةاحلية وحمطات الةفن واليت يتاح النفاذ إليها عرب نظام
النفاذ إىل بيانات اخلدسة املتنقلة واستخراجها ( ،)MARSوقاعدة بيانات الرتددات/نطاقات الرتددات املتاحة لالستخدام يف حاالت
الطوارئ وسلخصات لنتائج املراقبة املتلقاة سن اإلدارات يف إطار براسج املراقبة االعتيادية واخلاصة.
4.1

الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق أتمتة إدارة الطيف

يقوم االنتقال سن عملية إدارة الطيف اليدوية أو شبه اليدوية إىل اإلدارة املؤمتتة على اعتبارات عديدة .وينبغي أخذ العديد سن
العواسل يف االعتبار قبل البدء يف االنتقال إىل النظام املؤمتت:
فهناك بنية حتتية ينبغي حتليلها ،وختطيطها وتنفيذها قبل البدء يف تنفيذ النظام املؤمتت .وسن بني اخلطوات الالزسة هلذا التخطيط:
دراسة الطرائق اليت ميكن استخداسها يف تطويع اإلجراءات اليدوية اليت استقر استعماهلا إىل نظام سؤمتت ،مبا يف ذلك إسكانية
قبول املةتعملني لإلجراءات اجلديدة؛ وتدريب املوظفني األساسيني املتخصصني على تنفيذ العمليات املؤمتتة؛ والنظر يف سصادر
التمويل الالزم لتنفيذ عملية األمتتة ،ودراسة وحتليل سةتوى البيانات الواجب إتاحتها للنظام املؤمتت؛
سوف يؤدي االنتقال سن العملية اليدوية إىل العملية املؤمتتة يف البداية إىل ظهور أنواع جديدة سن التحديات واملتطلبات؛
قد تكون الفرتة األوىل سن عملية التطوير والتنفيذ سكلفة .وينبغي أن يدرك املةتعمل/املةتعملة أن األسر يتطلب سرور
فرتة سن الوقت قبل أن حيصل/حتصل على مجيع املزايا اليت حيققها النظام املؤمتت وعلى املنافع املالية املرتتبة عليه.
تةتعمل كل إدارة جمموعة فريدة سن املةتندات (الرتاخيص ،ومناذج الطلبات ،وخطط التوزيع ،والفواتري ،وغريها) يف عملياهتا اخلاصة
بإدارة الطيف .وميكن أن تكون هذه املةتندات يف نةق ورقي أو إلكرتوين .ولكي ميكن االنتقال بشكل فعال إىل نظام سؤمتت
إلدارة الطيف ،فمن احملتم دراسة املةتندات املةتخدسة بعناية لكي تليب االحتياجات احملددة اليت ينبغي أن تتوافر لإلدارة سن أجل
إدارة الطيف ،ولتحقيق النةق املطلوب للمخرجات .ويعتمد جناح االنتقال سن النظام القائم إىل النظام اجلديد املؤمتت على جدولة
فرتة االنتقال وعلى اجلهد املةتثمر يف حتقيق هذه املتطلبات احملددة وحتويل املةتندات الالزسة لالستعمال يف النظام اجلديد .وينبغي
أن متثل هذه املتطلبات جزءا سن اإلطار املفاهيمي للشراكة اجلديدة بني اإلدارة واملقاول الذي سيكلف بالعمل ،وهو اإلطار الذي
يعد يف غاية األمهية للنجاح يف التنفيذ.
____________________
1
تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن القرار ( 9املراجع يف الدوحة )2006 ،ستاح علىhttp://www.itu.int/pub/D-STG-SG02.RES09- :
.2010
2

اخلطوط التوجيهية لالحتاد الدويل لالتصاالت إلقاسة نظام ستناسق للرسوم استنادا إىل استعمال الرتددات الراديوية ستاحة على:

.http://www.itu.int/pub/D-STG-SG02.FEES-1-2010
3
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(املراجع يف حيدر آباد )2010 ،ستاح على:
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كتيب تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب

)(CAT

ويتضمن امللحق  1بالكتيب الذي أصدره االحتاد يف  2011بعنوان سراقبة الطيف الراديوي سناقشة لعملية احلصول على نظام ملراقبة
الطيف .ولكن اجلانب األكرب سن املناقشة ينطبق أيضا على كيفية احلصول على نظام سؤمتت إلدارة الطيف .ويناقش هذا امللحق
املوضوعات اليت ينبغي دراستها قبل إصدار العطاء ،مبا يف ذلك ختطيط النظام وحتديد سواصفاته .ويتضمن امللحق إطارا عاسا لوثيقة
عطاء منوذجية ،سع توضيح ستطلبات سةح املواقع ،والتدريب ،والصيانة ،والتوثيق ،وقبول النظام  -وكلها خطوات يف عملية أمتتة
أنشطة إدارة الطيف.
وتعد اإلدارة الرمسية للمشروع شديدة األمهية لنجاح حصول اإلدارة على نظام سؤمتت إلدارة الطيف أو تطوير هذا النظام .فإدارة
املشروع هي اليت حتدد هيكل توزيع العمل يف املشروع ،أي تقةيم املشروع إىل شرائح عمل أساسية وعناصر تكلفة .كذلك فإن
إدارة املشروع هي اليت تقةم املشروع إىل عدة سراحل ستتالية ،وميكن أن تشمل هذه املراحل البدء يف تنفيذ املشروع ،واختيار سدير
املشروع ،ووضع املفهوم الذي يقوم عليه النظام ،ووضع سواصفات النظام ،وتنفيذ املشروع ،وإجراء اختبارات القبول ،وتشغيل
املشروع .وإدارة املشروع الناجحة تزيد فرص النجاح يف حصول اإلدارة على نظام سؤمتت إلدارة الطيف أو تطوير هذا النظام.
وسن احملبذ ،يف أي عملية عطاء ،أن توفر اإلدارة للمقاولني احملتملني االطالع على ستطلبات املدخالت واملخرجات وغري ذلك سن
املعلوسات املناسبة ،لكي يةتطيعوا وضع التقييم املناسب للجهد الالزم لالنتقال إىل النظام اجلديد وسراعاة ذلك يف تقدمي العطاءات.
كما ينبغي لإلدارة أن تضع تقديرا سليما لعدد املوظفني الذين ستخصصهم للمشاركة يف هذا اجلهد وأن تضمن توافرهم .فهذا
يةمح بتقييم أدق لقدرات املقاول كما يةاعد على جعل الضمانات أكثر قابلية للتنفيذ.
وقد تعرضت سثل هذه املشاريع لكثري سن املشاكل التعاقدية يف املاضي .والنقاش الدائر حول شروط العقد يرتك لدى الطرفني
سشاعر سيئة .وسن املفضل تصميم عملية االنتقال بالشكل الذي يتضمن اعرتافا باجلهد الكبري الالزم سن جانب مجيع األطراف
لضمان سالسة عملية االنتقال .إذ إن تبادل االهتاسات بني األطراف ال يفيد كثريا يف الوصول إىل نتيجة جيدة .وسن املهم ،هلذه
األسباب ،التقيد بعملية رمسية لتوثيق عمليات مجع البيانات املوجودة وسصادر البيانات على النحو التايل:
حتديد نوع ونةق مجيع البيانات املوجودة ،مبا يف ذلك بيانات التشغيل واإلدارة ،سثل البيانات اإلدارية العاسة (الدائرة ،وشفرات
املناطق ،وقواعد حتديد الرسوم ،وخطوات تنفيذ األعمال ،وأنواع الرتاخيص ،وأنواع شهادات املعدات ،وأنواع احلائزين،
وغري ذلك) وكذلك البيانات التقنية العاسة (أنواع اخلدسات ،وأنواع احملطات ،وأنواع املعدات ،وأنواع األجهزة املتنقلة ،وخطط
الرتددات ،ونةب احلماية ،وسنحنيات رفض اإلشارات اليت تكون خارج القنوات ،وغري ذلك).
وضع اسرتاتيجية سفصلة لرتحيل البيانات املوجودة مبا يف ذلك قائمة بالبيانات املقرر نقلها ،ونةق تةليم اإلدارة للبيانات
واجلدول الزسين لذلك ،واجلدول الزسين لقيام املقاول بتحويل البيانات ،واالختبارات اليت ستجري للتأكد سن أن عملية
التحويل قد أجريت بنجاح واكتملت.
وينبغي أن تشكل هذه املةؤولية املشرتكة جزءا سن اتفاق التعاقد لتاليف أي سوء للفهم .وينبغي أن حتدد وثائق العقد العمل املقرر
إجنازه ،وتوقيتات التنفيذ ،وطبيعة املةؤوليات اليت يقوم هبا كل طرف .وال بد أن تكون البيانات األساسية وبيانات التشغيل قد
حتددت ،وتقوم اإلدارة جبمع هذه البيانات بالنةق املناسب ،وتقدميها للمقاول يف بداية فرتة االنتقال .وينبغي أن تكون البيانات
اليت تقدسها اإلدارة سليمة كما ينبغي تاليف التكرار .وكثريا سا يكون سن املطلوب حتويل البيانات املةتقاة سن الةجالت اليدوية إىل
نةق إلكرتوين بصفة سؤقتة ،مث يتم دسج هذه البيانات بعد ذلك يف النظام اجلديد ،باستعمال التعليمات اليت يضعها املقاول،
ومبا يتفق سع وثيقة املتطلبات.
وجيب أن تراعي اإلدارة بدقة ،أثناء عملية ترحيل البيانات ،عدم إدخال أي تعديالت على البيانات األصلية اليت ِ
أعطيت للمقاول،
ألن املقاول لن يأخذ هذه التغيريات يف االعتبار يف عملية ترحيل البيانات .ويتعني على اإلدارة استعمال النظام اجلديد يف إدخال
هذه التعديالت ،بعد أن تكون البيانات قد مت ترحيلها بنجاح والتحقق سن سالستها .وهذه العملية تةري بأكرب قدر سن الكفاءة
لو أن الشراكة بني اإلدارة واملقاول سفهوسة حق الفهم وتقيدت هبا مجيع األطراف.
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وعلى الرغم سن أن كثريا سن الوظائف يف عملية إدارة الطيف ميكن أمتتتها ،توجد وظائف أخرى كثرية ال ميكن أمتتتها .ويتعني على
اإلدارة أن تتوقع التةهيالت التالية سن األمتتة لدى نظرها يف أمتتة عملياهتا:
نظام يةاعد على تةهيل سعاجلة الطلبات والرتاخيص.
نظام حماسيب إلدارة حتصيل الرسوم.
أدوات للتحليل اهلندسي تةمح بإجراء حتليل سن أجل تاليف التداخل.
خرائط جغرافية ونظام للمعلوسات اجلغرافية.
سطح بيين سيةر وسباشر بني تةهيالت سراقبة الطيف.
سرفق قاعدة بيانات لالضطالع بإدارة بيانات الطيف.
ولالطالع على سزيد سن التفاصيل عن التةهيالت اليت جيب أمتتتها ،ميكن الرجوع إىل أحدث صيغة سن التوصية .ITU-R SM.1370
وينبغي أال تتوقع اهليئة التنظيمية أن توفر عملية األمتتة التةهيالت التالية:
ختصيص الرتددات أوتوساتيا.
ختطيط الرتددات-املواقع أوتوساتيا.
نوعية اخلدسة يف األنظمة اخللوية أو اإلذاعية.
وتوجد طرائق خمتلفة للتعاسل سع أمتتة إدارة الطيف .وميكن أمتتة عملية اإلدارة الوطنية للطيف دفعة واحدة ،أو االكتفاء بأمتتة أجزاء
سعينة سنها .ويعد تقةيم العملية إىل وحدات سن االعتبارات شديدة األمهية .وملا كانت عملية إدارة الطيف آخذة يف التشعب
واالتةاع ،نتيجة للنمو الةكاين وجوانب التقدم التكنولوجي اليت ترتتب عليها استخداسات جديدة للطيف الراديوي ،ينبغي أن
يكون النظام قابال للتوسيع وسرنا وأن يقوم على وحدات لكي يكون قادرا على النمو مبرور الوقت.
وعلى اهليئة التنظيمية أن تنظر يف اجلوانب املالية ألمتتة إدارة الطيف .فعملية األمتتة تكلف أسواال كثرية ،وجيب أن تنظر اإلدارة
يف ستطلبات هذه العملية وتكاليف حتقيقها .وينبغي أال حتاول اإلدارة احلصول على أكثر مما تةتطيع حتمل تكاليفه .فإذا كان
بوسعها احلصول على قدرا ت حمدودة يف البداية ،تةتطيع أن تتوسع يف هذه القدرات بالتدريج على أن تتأكد سن أن النظام يقوم
على وحدات وأن سن املمكن توسيعه بةهولة.
وينبغي للهيئة التنظيمية أيضا أن تأخذ يف االعتبار أن إدارة الطيف ميكن أن تكون سصدرا للتمويل الذايت لعملية األمتتة؛ وعلى وجه
التحديد ميكن أن تكون رسوم إصدار الرتاخيص وجتديدها ،والغراسات اليت يتم حتصيلها يف حالة انتهاك شروط الرتخيص سصدرا
إليرادات ميكن أن تةتخدم يف متويل أمتتة إجراءات إدارة الطيف .ويتضمن الفصل  6سن كتيب اإلدارة الوطنية للطيف سزيدا سن
التفاصيل عن اجلوانب االقتصادية إلدارة الطيف.
5.1

التدريب والصيانة

يعد التدريب أساسيا جلميع املوظفني الذين يقوسون بالوظائف املؤمتتة املختلفة يف عملية إدارة الطيف .وينبغي أن يتقن سديرو الطيف
استعمال احلاسوب ،أو جيب تدريبهم على ذلك .وسن الالزم أيضا تدريب سديري الطيف على أي وظائف جديدة تتم أمتتتها يف العمليات
اليت يقوسون هبا .وسن األفضل أن يكون هذا التدريب يف شكل دورات تدريبية قصرية ،كي ال يكون سن املطلوب سن املتدربني اإلملام
بقدر كبري سن املعلوسات دفعة واحدة .وميكن سواصلة التدريب بعد ذلك أثناء سزاولة العمل باالستعانة بوظائف املةاعدة اليت توفرها
القدرات املؤمتتة .ولذلك ،ينبغي أن تكون لكل قدرة سؤمتتة سةاعدة حبةب الةياق ،حىت يةتطيع سدير الطيف أثناء عمله على إحدى
الشاشات أو النوافذ يف النظام أن حيصل على الفور على املةاعدة الالزسة لتلك الشاشة بالضغط على سفتاح املةاعدة .ويتضمن امللحق 1
بالكتيب الذي أصدره االحتاد بعنوان اإلدارة الوطنية للطيف سزيدا سن املعلوسات عن التدريب.
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ومما يُةهل كثريا سن عملية صيانة النظام املؤمتت أن يكون نظام احلاسوب سزودا بتجهيزات إلجراء االختبارات ( )BITEوأن يكون
قادرا على إجراء اختبارات ذاتية على عملياته الكتشاف األعطال أو األخطاء وعرض سعلوسات على شاشة احلاسوب عن أي
سشكلة .وينبغي أن يتضمن أي نظام جديد حتصل عليه اإلدارة جتهيزات ذاتية شاسلة إلجراء االختبارات كأداة سعاونة إلجراء
عمليات الصيانة التصحيحية.
وينبغي إجراء عمليات الصيانة الوقائية على املعدات والربجميات على فرتات سنتظمة .وقد يكون سن الالزم تنظيف املرشحات
أو استبداهلا .وينبغي حتديث برجميات التشغيل باإلصدارات اجلديدة اليت تصحح جوانب الضعف يف النظام ،كما جيب حتديث
برجميات سكافحة الفريوسات.
6.1

التوصيات والكتيبات الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية

فيما يلي قائمة بالتوصيات الصادرة عن االحتاد ،والكتيبات ،واملراجع األخرى ذات الصلة .وحياول هذا الكتيب جتنب اإلفاضة
أو التكرار املفصل للمعلوسات اليت ميكن احلصول عليها سن سصادر أخرى .ولذلك ،ينبغي الرجوع إىل هذه املراجع للحصول على
سعلوسات أوىف عن املوضوعات اليت يغطيها هذا النص .وينبغي يف مجيع احلاالت الرجوع إىل أحدث صيغة سن التوصية.
يوجد العديد سن التوصيات الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية والكتيبات األخرى اليت تعد سهمة بالنةبة ألمتتة إدارة
الطيف ،وسنها:
التوصية :ITU-R SM.1370

وضع سبادئ توجيهية لتطوير أنظمة سؤمتتة إلدارة الطيف.

وتأخذ هذه التوصية يف االعتبار التوصية  ITU-R SM.1047والتوصية ) ،ITU-R SM.1413 (RDDوتتضمن املبادئ التوجيهية التالية:
ستطلبات التشغيل
سعاجلة التطبيقات
•
سعاجلة خطط/قنوات توزيع الرتددات
•
سعاجلة الرتاخيص
•
سعاجلة الرسوم والفواتري
•
سعاجلة التقارير
•
سعاجلة الشكاوى
•
سعاجلة اجلداول املرجعية
•
سعاجلة األسن
•
سعاجلة املعلوسات
•
ستطلبات حفظ الةجالت
املتطلبات اهلندسية
التنةيق عرب احلدود
رسوم الرتاخيص وحتصيل الرسوم
املراقبة
عملية املوافقة على املعدات
إعداد التقارير
-

الفصل
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الةطح البيين للمةتعمل
ستطلبات سعاجلة البيانات (مبا يف ذلك املعدات والربجميات)
الوثائق.

التوصية :ITU-R SM.1537

أمتتة أنظمة سراقبة الطيف وحتقيق التكاسل بينها وبني اإلدارة املؤمتتة للطيف.

تشري هذه التوصية إىل أن األنظمة املتكاسلة املؤمتتة ميكن أن تةتوعب سقادير كبرية سن املعلوسات واملقاييس ،وتةرتعي انتباه سديري
خدسات املراقبة إىل البيانات اليت حتتاج إىل سزيد سن التحليل ،لكي تةتطيع هذه األنظمة سةاعدة املديرين يف أعماهلم املتصلة
بدعم إدارة الطيف.
إن األمتتة ،سن خالل استعمال احلاسوب ،واملعماريات احلديثة للزبون/املخدم ( )client/server architecturesواالتصاالت عن
بُ ْعد ،تُةهل كثريا سن أعباء وسةؤوليات إدارة الطيف الراديوي .إذ توفر املعدات احلاسوبية أداة للقيام باملهام املتكررة بةرعة ودقة،
مما يوفر وقت املوظفني للقيام بأعمال أخرى سلحة .كما أن استعمال قواعد البيانات يةاعد على تيةري القيام بوظائف إدارة الطيف
وميكن أن يةاعد يف سنع التداخل .ويةاعد الربط بني إدارة الطيف وسراقبة الطيف على قيام نظام ستكاسل ،ميكن أن يةتعمل
أوتوساتيا البيانات املقيةة سن نظام املراقبة وسعلوسات الرتاخيص سن قاعدة بيانات اإلدارة يف اكتشاف ترددات عمليات اإلرسال
الظاهرة غري املرخص هلا وغري ذلك سن انتهاكات شروط الرتخيص سن أجل فحص يقوم به املشغل سن سكان أقرب ،وبالتايل ميكن
للنظام املتكاسل أن يقوم باكتشاف االنتهاكات أوتوساتيا.
ويعتمد النظام الوطين املتكاسل إلدارة وسراقبة الطيف باستعمال احلاسوب على خمدم بيانات ( )data serverأو أكثر داخل الشبكة
حبيث يكون بوسع حمطات العمل أو الزبائن ( )clientsيف أي سكان بالنظام النفاذ إىل قاعدة البيانات .وتشمل خمدسات نظام
اإلدارة خمدسا رئيةيا ،وأحيانا خمدسا واحدا أو أكثر لقاعدة البيانات املةتخلصة سن قاعدة البيانات الرئيةية ،و/أو قاعدة بيانات
سكرسة لتطبيق سعني أو يف سركز قيادة حملي .ويوجد لكل حمطة سراقبة ،سواء كانت ثابتة أو ستنقلة ،خمدم للقياس وحمطة عمل
واحدة أو أكثر .وتةتعمل كل حمطة سعمارية تقوم على وحدات وعلى خمدم وحواسيب حمطة العمل اليت يوجد بينها اتصال بيين
عن طريق  .Ethernet LANومجيع احملطات سربوطة بشبكة املنطقة الواسعة ( .)WANوهذه الشبكة املتكاسلة متاسا توفر نفاذا سريعا
سن أي سوقع تشغيل إىل أي وظيفة سن وظائف املخدم تكون ستاحة يف النظام.
وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن الرجوع إىل أحدث صيغ التوصيات والوثائق التالية:
التوصية :ITU-R SM.668

التبادل اإللكرتوين للمعلوسات ألغراض إدارة الطيف

التوصية :ITU-R SM.1047

اإلدارة الوطنية للطيف

التوصية :ITU-R SM.1413

قاسوس بيانات االتصاالت الراديوية ألغراض التبليغ والتنةيق

التوصية :ITU-R SM.1604

سبادئ توجيهية لنظام سطور إلدارة الطيف للبلدان الناسية

التوصية :ITU-R SM.1880

قياس شغل الطيف

وتتاح سنشورات برجميات وقواعد بيانات االحتاد الدويل لالتصاالت على ،http://www.itu.int/pub/R-SOFT :كما ميكن النفاذ
إىل سةرد سنشورات االحتاد على اخلط سن العنوان.http://www.itu.int/pub/S-GEN :
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تنظيم الكتيب

تتضمن الفصول التالية سن الكتيب وصفا تفصيليا جملاالت تقنيات احلاسوب ،وبيانات إدارة الطيف ،واالتصاالت احلاسوبية
والتقنيات املؤمتتة إلدارة الطيف .والكتيب سقةم على النحو التايل:
الفصل  - 2التقنيات احلاسوبية .يناقش هذا الفصل املعلوسات العاسة عن املعدات احلاسوبية ،والربجميات ،والتوصيل الشبكي وتنفيذ
التقنيات املؤمتتة .كما يتناول املةائل املتصلة باألسن واخلدسات ذات الصلة سثل إدارة املشاريع ،والتدريب ،والصيانة والتوثيق .وينتهي
الفصل مبناقشة عن املبادئ التوجيهية الختيار نظام إلدارة الطيف باستعمال احلاسوب.
الفصل  - 3إدارة بيانات وقواعد بيانات إدارة الطيف .يتضمن هذا الفصل سعلوسات عن بيانات إدارة الطيف ،مبا يف ذلك ضمان
اجلودة ،وتوجيهات بشأن قاعدة بيانات إدارة الطيف وأنظمة إدارة قواعد البيانات.
الفصل  - 4التبادل اإللكرتوين ملعلوسات إدارة الطيف .يناقش هذا الفصل الطرائق املختلفة لنقل البيانات ،بالطرائق اإللكرتونية
وغري اإللكرتونية ،كما يناقش عددا سن القضايا املتصلة بتنفيذ األنظمة ،مبا يف ذلك عرض دراسات حالة عن تبادل املعلوسات.
الفصل  - 5أسثلة إلجراءات سؤمتتة إلدارة الطيف .يتضمن هذا الفصل أسثلة إلجراءات إدارة الطيف اليت ميكن أمتتتها ،م يف ذلك
اختيار الرتددات مبةاعدة احلاسوب ،وحتليل االنتشار ،وخصائص املعدات ،وحةابات سةافات التنةيق .ويناقش هذا الفصل أيضا
سزايا األنظمة املتكاسلة.
امللحقات  -يتضمن امللحق  1جداول سفصلة بعناصر بيانات إدارة الطيف .وتتضمن امللحقات األخرى وصفا خمتصرا ألنظمة
إدارة الطيف املتاحة جتاريا ،سع الرتكيز على وظائف إدارة الطيف اليت ميكن أمتتتها .وقائمة األنظمة املشار إليها يف هذه امللحقات
ال متثل بالضرورة أي توصية باستعماهلا.
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مقدمة

الغرض سن هذا الفصل هو عرض اخليارات املختلفة املتاحة أسام اإلدارات الراغبة يف استعمال أنظمة احلاسوب يف إدارة الطيف.
ويتضمن هذا الفصل بعض املعلوسات املتصلة بأسن أنظمة احلاسوب.
كما يقدم بعض املبادئ التوجيهية ملةاعدة اإلدارات يف اختيار أنظمة احلاسوب املصممة للقيام باملهام املطلوبة إلدارة الطيف.
2.2

إدارة المشروع ،والتدريب ،والصيانة والتوثيق

1.2.2

إدارة المشروع

ينبغي أن تنظر أي إدارة ترغب يف تنفيذ نظام اإلدارة املؤمتتة للطيف يف وضع طريقة رمسية إلدارة املشروع .وسن بني األسباب الداعية
إىل ذلك:
أن املشروع سعقد سن الناحية التقنية؛
يوجد الكثري سن املعوقات اليت ينبغي دراستها ،وخصوصا املةائل التنظيمية اليت حتدد حدود التوسع يف املشروع؛
عادة سا تكون امليزانية واملهلة الزسنية حمدودتني؛
قد يتضمن املشروع العديد سن األعمال واجملاالت :سثل تنفيذ أو توسيع الشبكة احمللية أو الشبكة الواسعة؛ وتوافر
املخدسات؛ والتكاسل بني قدرات املتابعة؛ والتدريب؛ واحلصول على البيانات و/أو رقمنتها؛
يوجد العديد سن املعوقات الوظيفية اليت ينبغي ختطيها :ينبغي أن تكون مجيع اجملاالت الوظيفية سشرتكة يف املشروع.
ويوجد الكثري سن املراجع اليت تتناول إدارة املشروع ،واهلدف سن هذا القةم هو إلقاء الضوء على اجلوانب الرئيةية فقط .وينبغي
النظر جبدية يف التدريب على إدارة املشروع قبل البدء يف أمتتة إدارة الطيف.
وسن املهم سالحظة أن إدارة سشروع كمشروع أمتتة الطيف ليس بالشيء الذي ميكن شراؤه يف صندوق أو ميكن تركه لآلخرين.
ولذلك ،ينبغي أن تتوافر جلميع املديرين املعنيني ،سواء كانوا سن املقاولني أو سديري الطيف ،املعلوسات واملهارات الالزسة لقيادة
العمل يف سثل هذه املشاريع.
2.2.2

التدريب

يعد التدريب سن األسور األساسية جدا للنجاح يف تنفيذ أي نظام وتشغيله .وينبغي أن يغطي التدريب مجيع عناصر النظام وأن يركز
على التشغيل والصيانة ،وليس على التصميم.
وينبغي أن يشمل التدريب اجلانب األكادميي وكذلك اجلانب التشغيلي املرتبط باالستعمال اليوسي للنظام .وميكن أن يتضمن
التدريب التشغيلي تقدمي املةاعدة التقنية والدعم الفين.
ويتطلب إدخال األمتتة يف العمليات اليوسية اليت تقوم هبا اإلدارة تنفيذ عمليات جديدة ،وقد يكون سن الالزم تقدمي الدعم ملوظفي
اإلدارة يف املراحل األوىل سن تنفيذ النظام.
وينبغي تنظيم دورات تدريبية دورية يف صورة دورات إنعاشية للقائمني على تشغيل النظام حىت ميكنهم استيعاب التغريات اليت
أدخلت على النظام ،وكذلك لتدريب املوظفني اجلدد تدريبا سةتفيضا على تشغيل النظام .وميكن أن يقوم قداسى املوظفني ممن
لديهم اخلربة بتدري ب املوظفني اجلدد .ويف الواقع ،فإن الشخص غري املدرب يكون يف حاجة إىل الدعم واملةاندة سن الشخص
املدرب على استعمال النظام ،وسن األفضل تنظيم دورة تدريبية حىت ميكن حتقيق االستفادة الكاسلة سن النظام.
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الصيانة

يعد توافر العناصر الرئيةية للنظام يف الةوق احمللية وكذلك توافر الضمانات املناسبة والصيانة والدعم سن االعتبارات املهمة اليت
ينبغي االهتمام هبا لدى الشروع يف إقاسة نظام جديد .كذلك فإن إسكانية توسيع قدرات النظام والتكاليف املرتتبة على ذلك ينبغي
أيضا أن تكون سن بني سعايري االختيار ،وتوافر الدعم التقين ال يقل يف أمهيته عن املعايري األخرى اليت ينبغي سراعاهتا يف االختيار.
ولذلك ،فمن املهم التأكد سن أن األنظمة اليت يتم توريدها تتضمن فرتة ضمان سعقولة (سنة يف املعتاد) ،يعقبها عقد صيانة سةتمرة
يضمن الصيانة التشغيلية للنظام عن طريق تصويب األخطاء وإدخال التغيريات الوظيفية املعقولة ،سثل التغيريات التنظيمية واإلدارية.
وينبغي أن يكون التدريب على الصيغ املختلفة للنظام جزءا سن عقد الصيانة املةتدمية.
4.2.2

التوثيق

التوثيق أسر شديد األمهية يف تطوير الربجميات .وسن الشائع كثريا االستغناء عن بعض عمليات التوثيق نظرا لتكلفتها على اهليئة
واألعباء اليت تفرضها على املوظفني التقنيني سن أجل إعداد الوثائق.
وجيب أن يكون سفهوسا أن عدم توافر الوثائق يعد سن أسباب الفشل الرئيةية يف املدى الطويل ألي نظام سؤمتت ،ألن عدم توافر
الوثائق قد يفرض صعوبات خطرية أسام عمليات حتقيق التكاسل و/أو التوسع يف املةتقبل.
وتتألف الوثائق عادة سن وثائق عن النظام ووثائق عن التشغيل ووثائق عن الصيانة.
وينبغي أن تشمل وثائق النظام وصفا كاسال جلميع املكونات والوظائف والةطوح البينية مبا يةمح بةهولة استبداهلا ،إذا لزم األسر.
وبالنةبة لنظام إدارة قاعدة البيانات ،ينبغي توافر وصف منوذجي كاسل لقاعدة البيانات ،يوضح العالقات بني مجيع الكيانات
والرتابط فيما بينها.
ويف حالة النظر يف القيام بعملية تطوير النظام داخل اهليئة ،ينبغي إجراء عملية توثيق النظام على أساس يوسي ،حبيث يتم تةجيل
كل وظيفة جديدة ،أو كل سطح بيين أو كل بنية بيانات يف قاعدة بيانات التوثيق .ويوجد العديد سن الربجميات املتخصصة اليت
تُةهل عملية التوثيق وميكن استعماهلا يف إجراء هذه العملية بةهولة.
أسا إذا كان التفكري يتجه إىل شراء نظام جاهز للتشغيل ،فمن املنطقي أن تكون مجيع الوثائق ستاحة ،وبالتايل ميكن احلصول على
نةخة سبدئية سنها سنذ بداية إدخال النظام .وسن املهم أن يكون سن املمكن احلصول على أي إضافات لدى إدخال النظام اجلديد
يف العملية القائمة.
وتتألف وثائق التشغيل سن الكتيبات اليت تتضمن تعليمات تشغيل النظام .وميكن أن تكون هذه التعليمات ستاحة يف صورة سطبوعة
أو شاشات للمةاعدة حبةب الةياق ،وسواد تعليمية ،وقاعدة سعرفة ،وكتيبات تعليمات سصممة لكي توفر للمةتعمل النهائي
مجيع املعلوسات اليت حيتاجها لتحقيق أفضل استفادة ممكنة سن األدوات املتاحة .وتتألف وثائق التشغيل عادة سن جمموعة سن
كتيبات التشغيل املرجعية ولكنها ال تتضمن إجراءات خاصة بإدارة الطيف .وعلى سبيل املثال ،فإن ختصيص تردد يعتمد على
ستطلبات سعينة حتددها كل إدارة وهذا ال تتضمنه الوثائق يف العادة.
وتعد الوثائق اخلاصة بالصيانة استدادا للوثائق اخلاصة بالنظام وهي اليت تتضمن تعليمات حمددة عن كيفية إجراء عمليات الصيانة
وتةجيلها .وقد ختتلف احملتويات تبعا لعقد الصيانة الةاري ،ولكنها عموسا ينبغي أن تكون كاسلة مبا فيه الكفاية بالشكل الذي
يوفر للمعنيني بتشغيل النظام فهما جيدا لكيفية اإلبقاء على النظام يف حالة تشغيل.
3.2

أمن النظام

األدوات اليت تكون سطبوعة على الورق تتعرض ملخاطر احلريق ،أو البلل باملاء أو الفقدان .واألدوات املةجلة على احلاسوب هلا
خماطرها أيضا .والغرض سن هذا القةم هو توضيح املخاطر الرئيةية اليت تتعرض هلا األدوات املةجلة على احلاسوب.
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النسخ االحتياطية

التعليمات اخلاصة بنظام احلاسوب وسا يتصل هبا سن قواعد البيانات ميكن أن تتعرض للضياع يف أي وقت نتيجة للحريق أو غري ذلك
سن املخاطر .وإذا كانت املعدات ميكن استبداهلا دون التعرض ملتاعب كثرية باستثناء عمليات إعادة إنزال مجيع التطبيقات وإعداد
التشكيل املناسب للنظام ،فإن حمتوى قواعد البيانات ميكن أن يضيع إىل األبد .كذلك فإن انقطاع التيار الكهربائي ميكن أن يدسر
قواعد البيانات إذا مل تةتطع وسائل التخزين الفوري إنقاذ البيانات اليت مل ُحتفظ .والطريقة املعتادة للوقاية سن هذه االحتماالت
هي االحتفاظ بنةخة سن قواعد البيانات يف سكان آخر غري املكان الذي توجد به قواعد البيانات العاسلة .وتوفر سعظم شركات
إنتاج احلاسوب وسعظم الشركات املنتجة ألنظمة إدارة قواعد البيانات براسج خدسة روتينية متكن سن نةخ قواعد البيانات يف وسيلة
ختزين غري ستصلة باحلاسوب .وينبغي إعداد سثل هذه النةخ االحتياطية يف أوقات سنتظمة ،وليكن يوسيا أو أسبوعيا ،واالحتفاظ
هبا يف سكان خمتلف .وعندئذ ،ففي حالة فقدان البيانات ،ميكن اسرتجاع النةخة األصلية سن قاعدة البيانات ببةاطة ودقة ،وميكن
أن يتم ذلك خالل فرتة قصرية جدا .وللحيلولة دون ضياع البيانات اليت تكون قد ِ
أدخلت يف قاعدة البيانات العاسلة يف الفرتة
سا بني آخر سرة حلفظ النةخة االحتياطية ووقت ضياع قاعدة البيانات ،ميكن االحتفاظ بنةخة على قرص أو شريط تتضمن مجيع
البيانات اليت ِ
أدخلت أو مت تعديلها يف قاعدة البيانات.
يوجد العديد سن أنظمة تةجيل املعلوسات على أقراص للحيلولة دون انقطاع اخلدسة ،أكثرها انتشارا نظام  RAIDالذي حيول دون
تلف القرص وضياع حمتوياته .وسن اخلصائص املثرية لالهتمام يف طوبولوجيا نظام  RAIDارتفاع كفاءة النفاذ إىل القرص مما ميكن
أن يكون له تأثري إجيايب على الكفاءة العاسة للنظام .وتوجد سةتويات عديدة سن نظام  ،RAIDلكل سةتوى سنها خواص خمتلفة
لوقت النفاذ إىل القرص وعناصر األسن.
وسن اخلصائص املهمة األخرى ملصفوفات األقراص قدرهتا على التبادل الةريع للبيانات .وهذا يةمح باستبدال القرص التالف
بدون توقيف اخلدسة .وتعد هذه اخلاصية سرغوبة أيضا يف أجهزة تزويد النظام بالطاقة وغري ذلك سن العناصر اليت ميكن أن تكون
أساسية يف تشغيل نظام احلاسوب.
2.3.2

الفيروسات

فريوس احلاسوب هو جمموعة سن التعليمات الضارة اليت يتم إدخاهلا يف برناسج احلاسوب ،واليت تنتشر لدى تنفيذها يف الرباسج األخرى
باحلاسوب وتقوم بتعديل هذه الرباسج لتشمل تعليمات الفريوس .ويقوم فريوس احلاسوب عادة مبهمتني .أوالمها هي أنه ينتشر يف أكرب
عدد ممكن سن براسج احلاسوب األخرى ،والثانية التةبب يف إحداث تصرفات غري ستوقعة .ويوجد يف الغالب تصرف يؤدي إىل
حدوث التصرف غري املتوقع .وميكن أن يكون هذا التصرف املةبب هو تاريخ سعني ،حبيث ال حيدث التصرف غري املتوقع قبل هذا
التاريخ .وميكن أن يكون التصرف املةبب هو تنفيذ برناسج آخر أو أي تعليمات أخرى يكون س ِ
ربسج الفريوس قد وضعها .وسن بني
ُ
أغراض التصرف املةبب النتشار الفريوس إخفاء الفريوس إىل أن يكون قد انتشر يف عدد سن الرباسج األخرى .وسن أغراضه األخرى
التةبب يف إحداث التصرف غري املتوقع يف وقت ال صلة له ب "العدوى" األصلية .وميكن أن يكون التصرف غري املتوقع غري ضار
يف تأثريه سثل إظهار رسالة ،ولكنه ميكن أيضا أن يكون ضارا سثل إتالف الرباسج أو سةحها ،أو إتالف امللفات أو إتالف فهارس
التخزين املرجعية بأكملها؛ أو إحلاق ضرر باجلهاز حبيث ال ميكن استعماله بعد ذلك .وميكن أن تنتقل العدوى إىل أنظمة حاسوبية
أخرى عند نقل الربجميات بني األنظمة عن طريق وسائل االتصال أو الشبكات أو تبادل الوسائط اليت حتتوي على سلفات حتمل
العدوى .وتكون أنظمة احلاسوب املتصلة بالشبكة احلاسوبية سعرضة بصفة خاصة لإلصابة بالفريوسات .وتصمم بعض الفريوسات
حبيث تةتطيع االستفادة سن اخلواص املتاحة على الشبكة احلاسوبية واالنتشار إىل أكرب عدد ممكن سن األنظمة املتصلة بالشبكة.
كذلك يتم تصميم بعض الفريوسات لالستفادة سن ثغرات األسن يف أنظمة التشغيل ملنع اكتشافها ومتكينها سن سرعة االنتشار.
وينبغي أن حيرص سةتعملو األنظمة احلاسوبية والقائمون على تشغيلها على التقليل سن التعرض للرباسج غري سعروفة املصدر ،كما ينبغي
عليهم إجراء اختبارات وإزالة أي برناسج فريوس يكون هناك اشتباه يف وجوده يف النظام .وينبغي ملةتعملي أنظمة احلاسوب املتصلة
بالشبكة احلاسوبية توخي احلذر يف استعمال الرباسج جمهولة املصدر يف أنظمة احلاسوب اليت يةتعملوهنا.
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و"الديدان" اليت تصيب احلاسوب شبيهة بالفريوسات ولكن انتشارها ال يتطلب القيام بتصرف سةبب النتشارها .وهي عادة تؤثر
على نظام احلاسوب أو على شبكة أنظمة احلاسوب بأن تةتهلك مجيع املوارد املتاحة (الذاكرة الرئيةية و/أو وحدة التخزين العام)
يف احلاسوب أو أنظمة الشبكة .وميكن تصميم ديدان احلاسوب خصيصا مبا جيعلها قادرة على االنتشار يف الشبكة احلاسوبية .وسن
املهم اكتشاف وجود دودة يف الشبكة وفصل احلواسيب األخرى عن الشبكة قبل أن تةتطيع الدودة االنتشار يف هذه األنظمة.
وسع ذلك ،فإن كثريا سن الديدان تنتشر بةرعة كبرية حبيث ال يكون سن املمكن إخطار األنظمة األخرى باالنفصال عن الشبكة
يف الوقت املناسب .ويف سعظم األوقات ،تأيت العدوى األوىل سن رسالة بالربيد اإللكرتوين حتمل دودة وسلف تنفيذي أو سلف نصي
يتضمن شفرة الدودة .وسعظم الديدان غري ضارة ،وينحصر تأثريها يف استهالك سوارد النظام دون اإلضرار باحلاسوب أو البيانات.
وسع ذلك ،فإن بعضها شديد الضرر وميكن أن يكون سدسرا.
و"قنبلة" احلاسوب شبيهة بالفريوس إال أهنا ال تنتشر .وتقوم قنبلة احلاسوب بتعديل نظام احلاسوب ليتضمن إجراء سةببا .وعندسا
حيدث ذلك اإلجراء يقوم نظام احلاسوب بتصرفات غري ستوقعة ميكن أن تكون غري ضارة أو ميكن أن تكون شديدة الضرر.
وسن التهديدات األخرى اليت يتعرض هلا نظام احلاسوب "حصان طروادة" .ويرتبط هذا الفريوس بتصرفات اهلواة العابثني (انظر
القةم  .)3.3.2وحصان طروادة برناسج حاسويب يبدو أنه يقوم ببعض الوظائف املرغوبة ،ولكنه يف الواقع حيتوي على فريوس
أو دودة أو قنبلة ،وميكنه أن يوفر النفاذ إىل النظام احلاسويب ألي شخص دخيل يقوم بتشغيله.
والغرض الرئيةي سن مجيع هذه الفريوسات هو حتويل أي برناسج تشغيلي إىل فريوس عن طريق االستنةاخ .وتعد فريوسات احلاسوب
ضارة بصفة خاصة ألهنا تقوم بتعديل الرباسج الوظيفية العادية وتعديل امللفات وتنتشر يف الرباسج الوظيفية وامللفات األخرى إىل أن
حيدث التصرف املةبب للضرر .وبالتايل ،تةتطيع الفريوسات أن تنتشر بةرعة إىل األنظمة األخرى عن طريق الرباسج اليت يبدو
أهنا سوثوق سنها.
واملمارسات الرئيةية اليت ميكن أن حتد سن تعرض األنظمة احلاسوبية للفريوسات هي:
تركيب حائط محاية ( )firewallحلماية النظام وبرناسج حديث ملكافحة الفريوسات وتشغيل وظيفة اكتشاف
الفريوسات باستمرار.
استعمال الرباسج املوثوق هبا فقط ،املأخوذة سن سصادر سوثوق سنها.
عدم الةماح ألي شخص بتحميل أو تشغيل أي براسج سن سصدر غري سوثوق به ،على النظام ،سا مل تكن هذه الرباسج
قد مت اختبارها بعناية بواسطة براسج االختبار املصممة لغرض اكتشاف الفريوسات ،وإبطال سفعوهلا وتدسريها.
وميكن إجراء هذا االختبار بواسطة برجميات سكافحة الفريوسات.
عزل مجيع الرباسج جمهولة املصدر.
إجراء االختبار على الرباسج املشتبه فيها على حاسوب سعزول .وينبغي أال تةتعمل احلواسيب املخصصة هلذا الغرض
يف تشغيل براسج أخرى أو تشغيلها على الشبكة .وال ينبغي استعمال أي قرص سبق استخداسه يف اختبار برناسج
سشكوك فيه ألي غرض آخر كما ال ينبغي استعماله على أي نظام آخر.
وضع إجراءات وبراسج وقواعد صارسة لالختبار تكون سصممة الختبار الرباسج املشكوك يف أهنا حتمل إصابات فريوسية،
وتطبيق القواعد اخلاصة باستعمال براسج االختبار وحتميل الرباسج جمهولة املصدر.
تقييد الدخول إىل النظام وجعله سقصورا فقط على األشخاص الراغبني يف الدخول إلجراء سهام سصرح هلم بإجرائها.
وينبغي أن تتضمن هذه القيود أيضا قيودا أخرى حتد سن قدرة األشخاص املصرح هلم بالدخول إىل امللفات لتنفيذ سهام
سعينة لكي يكون دخوهلم سقصورا فقط على املهام الالزسة للقيام بالواجبات املةندة هلم.
عدم فتح امللفات املرفقة برسائل الربيد اإللكرتوين الواردة سن سصادر غري سوثوق سنها.
-
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العبث بالبيانات

عندسا يقوم شخص غري سصرح له باستعمال نظام احلاسوب ،وخصوصا سن سوقع بعيد ،فإن هذا الشخص يعبث بنظام احلاسوب.
وسن الةهل نةبيا ،يف حالة األنظمة اليدوية ،تأسني النظام سن دخول األشخاص غري املصرح هلم ،حيث سن املمكن تنفيذ سةتوى
سرتفع سن احلماية باستعمال أقفال على األبواب وعلى امللفات املةتعملة يف ختزين الوثائق .وسع ذلك ،تتعرض قواعد البيانات
احملوسبة ملشكلة أكرب ،وخصوصا عندسا ندرك أن بعض اإلدارات ،ألسباب اقتصادية أو تنظيمية ،تُشرك أشخاصا آخرين يف استعمال
احلاسوب .ولتقييد النفاذ إىل البيانات ،ميكن كتابة التعليمات الروتينية يف الربجميات بطريقة تتطلب استعمال كلمة سرور ليتمكن
املةتعمل سن النفاذ إىل قاعدة البيانات و/أو الرباسج اليت تةتعمل قاعدة البيانات .وكل جهاز طريف سربوط باحلاسوب ميكن أن
تكون له شفرة خاصة به وميكن توسيع نطاق األسن بشكل يةمح ألجهزة طرفية سعينة بالنفاذ إىل بيانات وبراسج سعينة .كذلك قد
يتطلب الدخول إىل بعض األجهزة الطرفية استعمال سفتاح حقيقي أو بطاقة ممغنطة يدخلها املةتعمل قبل الةماح له بتشغيل
اجلهاز .وقد ال تكون هذه اإلجراءات كافية ملةتويات سعينة سن األسن حبيث ال ميكن ألي شخص آخر استعمال اجلهاز.
واحلواسيب املوصولة بالشبكة هي أضعف حلقات األسن .فالدخول إل جزء سن الشبكة ميكن أن يوفر النفاذ إىل مجيع أجزاء
الشبكة إذا كانت لدى الشخص الذي يريد العبث املعرفة الالزسة بكلمات املرور .ويةتعمل هواة العبث حصان طروادة السرتجاع
كلمات املرور اليت تُرسل عرب الشبكة .وأفضل طريقة لتاليف هذا االنتهاك لألسن هو عزل شبكة احلاسوب .وهبذا احلل ،ال يةتطيع
أي شخص الدخول إىل الشبكة سن خارجها ،ويكون النفاذ إىل احلواسيب والشبكة سقصورا على املةتعملني املصرح هلم فقط.
املفرع أو يف احلاسوب)
وسن احللول اليت متنع النفاذ غري املصرح له إضافة برناسج سعني إىل الشبكة (ميكن إدساج هذا الربناسج يف ّ
يةمى "حائط احلماية" ،حيث يقوم حائط احلماية بفرز مجيع االتصاالت ،وتنص قواعد التشغيل على أن مينع األشخاص غري املصرح
هلم سن النفاذ .ويةتطيع حائط احلماية سنع العبث بالشبكة وسنع هجوم الفريوسات.
ومثة حل آخر هو استعمال التجفري .إذ ميكن جتفري مجيع املعلوسات اليت تُرسل عرب الشبكة ويكون التطبيق فقط هو القادر على
فك التجفري .وسن املمكن أيضا جتفري قواعد البيانات سباشرة لضمان سالسة األقراص يف حالة الةرقة.
وميكن استعمال مجيع هذه احللول سعا لتعزيز إجراءات األسن.
4.2

مبادئ توجيهية الختيار النظام المحوسب

يوضح هذا القةم بعض أفضل املمارسات املتبعة لالنتقال سن النظام اليدوي إلدارة الطيف إىل النظام املؤمتت/احملوسب.
1.4.2

االعتبارات التحليلية

إن تنفيذ نظام حاسويب غالبا سا تكون سنافعه أعلى سن التكلفة املرتتبة على تنفيذه .وتكون هذه املنافع عادة ضمن الفئات
األربع التالية:
الفئة األوىل :حتةني أداء األعمال املتكررة :يةتطيع احلاسوب إجراء حةابات أو تقدمي سعلوسة سا بتوافق ودقة سرات ستعددة.
الفئة الثانية :زيادة حجم األعمال املتكررة :يةتطيع احلاسوب عادة أداء أي عمل بةرعة أكرب سن سرعة اإلنةان.
الفئة الثالثة :متكني املوظفني سن القيام باألعمال اليت تتطلب حةن التقدير :فمن األفضل أن يةتفيد املوظفون سن قدراهتم
الفكرية يف حل سشاكل سعينة أو حل املشاكل اليت تتطلب حةن التقدير.
الفئة الرابعة :حتةني طرائق التحكم :إذ تفرض إجراءات احلاسوب نوعا سعينا سن التعاسل املنطقي وتوفر سصدرا للمعلوسات ميكن
أن يةاعد يف حتةني اختاذ القرارات أو األحكام اليت يصدرها اإلنةان؛ كما أن ذلك يةمح بتحةني ختطيط
العمليات يف املةتقبل.

الفصل

17

2

وقد تكون هذه املنافع سلموسة وقابلة للقياس سثل التوفري يف عدد العاسلني ،وتوفري أساكن العمل والتخزين ،وتوفري املواد واملعدات،
واختصار وقت التجهيز ،وزيادة القدرة على حتمل أعباء العمل ،وغري ذلك ،أو أهنا قد تكون غري سلموسة سثل حتةني اإلدارة
وحتةني القدرة على النفاذ إىل املعلوسات ،وحتةني نوعية النتائج ،وحتةني اخلدسات اليت حيصل عليها املةتعملون ،وغري ذلك.
وتندرج التكاليف عادة ضمن أربع فئات:
الفئة األوىل :تكاليف املعدات :أي تكاليف احلواسيب ،والوحدات الطرفية ،وأجهزة االتصال.
الفئة الثانية:

تكاليف الربجميات :أي تكاليف حتليل وتصميم وبرجمة واختبار الربجميات ،أو تكاليف تراخيص الربجميات املةتخدسة.

الفئة الثالثة :تكاليف الرتكيب :أي تكاليف تركيب النظام ،وجتهيز املكان ،وحتويل البيانات املوجودة والتدريب.
الفئة الرابعة :تكاليف التشغيل :أي تكاليف صيانة املعدات والربجميات ،وتأجري التجهيزات (أو إهالك قيمة شرائها) واملكان،
وتكاليف املوظفني اإلضافيني أو املتخصصني.
2.4.2

تحديد االحتياجات

املرحلة األوىل يف االنتقال إىل النظام املؤمتت هي حتليل االحتياجات طبقا ملتطلبات التشغيل .أي ساذا نريد سن احلاسوب القيام به؟
وإلجراء هذا التحليل ،ال بد سن حتديد كل عمل سن األعمال اليت تقوم هبا اإلدارة وحتديد كل عملية .وبالنةبة هلذه العمليات
ينبغي االختيار بني أمتتة العملية أو تركها يدوية .وللقيام بالعمل بكفاءة وبالشكل الذي يفي بالغرض املنشود ،ينبغي وضع مجيع
البيانات يف صورة رقمية .وميكن إجناز بعض العمليات بدون تدخل سن املةتعمل (سثل إصدار الفاتورة ،أو إجراء مجيع العمليات
احلةابية ،حيث ميكن للحاسوب القيام بذلك وطباعة الفاتورة) ،بينما حتتاج بعض العمليات األخرى إىل تدخل املةتعمل لتفةري
العمليات احلةابية أو البدء يف إجرائها حىت وإن كان احلاسوب هو الذي ُجيري مجيع العمليات احلةابية (سثل تفةري التغطية
أو حتديد عتبات التدخل يف العمليات احلةابية).
ويف كثري سن احلاالت ،تكون لدى اإلدارة اليت ترغب يف تنفيذ التقنيات املؤمتتة إلدارة الطيف خربة عملية ببعض التقنيات اليدوية.
ويكون سن نتائج هذه اخلربة يف العادة أن يكون اهليكل التنظيمي قائما على خطوط اخلدسة ،أي أن تكون هناك وحدة لديها خربة
يف اإلذاعة ،ووحدة أخرى لديها خربة يف اخلدسات املتنقلة ،وسا إىل ذلك .وينبغي أن تؤخذ هذه اخلربة املتوافرة يف التخصصات
املختلفة يف االعتبار عند النظر يف وضع اهليكل التشغيلي طبقا للنظام املؤمتت ،وعند تصميم النظام .وميكن تصميم نظام ستكاسل
حبيث تتضمن قاعدة البيانات امللفات املفصلة ،اليت حتتوي على عناصر بيانات خاصة خبدسات سعينة وبطريقة تةمح باستعمال
عمليات سعينة يف ختصيص الرتددات وتةجيلها يف خدسات سعينة .ويتضمن سثل هذا النظام أيضا سلفات بيانات حتتوي على
عناصر وعمليات سشرتكة بني اخلدسات الالزسة لإلدارة الشاسلة .وعلى سبيل املثال ،ميكن أن يتضمن النظام سلفات بيانات تتصل
باخلصائص التقنية لتخصيصات اخلدسات املتنقلة الربية وعملية ختصيص خاصة مبنح تراخيص اخلدسات املتنقلة الربية .وميكن أن
يتضمن أيضا سلفات عموسية عن البيانات الطبوغرافية والبيانات اإلدارية واملالية املتصلة بعدد سن اخلدسات ،سن بينها اخلدسات
املتنقلة الربية ،وعمليات سرتبطة باستعمال هذه البيانات واإلبقاء عليها .ويف هذه احلالة ،يواصل املهندسون والفنيون ذوو اخلربة
يف اخلدسة الربية املتنقلة نشاطهم بنفس الطريقة داخل التنظيم اجلديد .وميكن أن تؤدي هذه االعتبارات إىل ختفيض تكاليف
التصميم والتنفيذ ،وإعادة توزيع املوظفني وتدريبهم ،كما ميكن أن تقلل سن املخاطر املصاحبة إلدخال التقنيات املؤمتتة .واملقصود
باألنظمة احلاسوبية وتطبيقات الربجميات املصاحبة هلا أن تكون أداة ملةاعدة املوظفني املؤهلني يف إجناز أعماهلم بطريقة أسرع سع
حتقيق األنشطة يف النظام املؤمتت بطريقة أجنع سن األنظمة األوتوساتية اليت تفرض حلوال أو نتائج دون فهم املنطق احلقيقي وراء
العمليات الروتينية املطبقة.
وهذه املرحلة تُوثق عمليات اإلدارة وتعطي صورة واضحة لطريقة استعمال احلاسوب يف إدخال التحةينات.
وسن املمكن يف هذه املرحلة حتديد املواصفات وستطلبات الوظيفية جلميع ستطلبات فريق إدارة الطيف.
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تصميم النظام

ال يقوم سدير الطيف ،عموسا ،بعمليات التصميم والربجمة والتنفيذ املباشرة ،أو بصيانة النظام املؤمتت ،فهذه املهام يقوم هبا يف العادة
األفراد املتخصصون يف احلاسوب .وسع ذلك ،فإن سدير الطيف يتحمل سةؤولية ال يُةتهان هبا يف ضمان إجناز مجيع املهام بالشكل
املناسب .وجيب أن يقوم سدير الطيف بدور رئيةي يف حتديد املتطلبات اليت ينبغي أن يلبيها النظام املؤمتت ،مث جيب عليه أن يكون
سشاركا باستمرار يف عملية األمتتة .وينبغي استعراض تصميم النظام لتحديد سا إذا كان سيليب هذه املتطلبات (فقد يكون سن الالزم
إجراء بعض التدخالت يف التصميم قبل التوصل إىل نظام يليب املتطلبات املنشودة) .وينبغي االعتماد على بيانات حقيقية يف اختبار
النظام ،وينبغي رصد سدى كفاية الوثائق وتدريب سةتعملي النظام ،كما ينبغي إعادة النظر دوريا لتحديد اجملاالت اليت حتتاج
إىل حتةني.
وسن املهم أن يةمح تصميم النظام بأداء الوظائف مبرونة وبإسكانية تطويعها سن أجل تةهيل صيانة النظام يف املةتقبل.
والنفاذ إىل شبكة الويب سن األدوات الرئيةية لزيادة كفاءة تبادل املعلوسات والشفافية يف إدارة الطيف .ويف هذا الةياق ،ميكن
استعمال النفاذ إىل شبكة الويب واإلنرتنت ،سن بني التطبيقات األخرى ،يف إجراء العمليات التالية:
إرسال إفادات إىل االحتاد الدويل لالتصاالت؛
إرسال املعلوسات إىل املهندسني املةؤولني عن تصميم الوصالت واحملطات اجلديدة؛
تقدمي الطلبات واملشاريع اجلديدة؛
احلصول على سعلوسات عن الطلبات واملشاريع املعلقة املقدسة لإلدارة لتحليلها؛
سداد الفواتري إلكرتونيا؛
إصدار الرتاخيص وجتديدها إلكرتونيا؛
اطالع اجلمهور على اللوائح واملعلوسات اخلاصة باخلدسات العاسلة ،مبا يف ذلك سراقبة البيانات وتنفيذ األنشطة.
4.4.2

اختيار شركة لتنفيذ المشروع

ال تتوافر ملدير الطيف عموسا املوارد الالزسة لتحقيق األمتتة وتنفيذ نظام يعمل مبةاعدة احلاسوب .ويقوم سدير الطيف يف العادة
باختيار شركة تتوىل القيام هبذه املهمة ،ستبعا يف ذلك إحدى طريقتني.
األوىل هي اختيار شركة تقوم بتطوير نظام يليب املتطلبات اخلاصة اليت حيددها سدير الطيف .وسع ذلك ،فعلى الرغم سن أن هذا
احلل يناسب احتياجات سدير الطيف أكثر سن غريه ،فإنه يكون يف العادة باهظ التكلفة ويةتغرق تنفيذه فرتة طويلة ألن الشركة
املتعاقدة يكون عليها أن تقوم بتطوير نظام شديد التعقيد يليب احتياجات سعينة .وميكن أن تكون سرحلة تطوير النظام وجتربته
شديديت التعقيد فضال عن كوهنما سكلفتني.
واحلل الثاين أرخص يف العادة سن احلل األول .وهو يقوم على شراء نظام جاهز للتشغيل .وقد ال يليب هذا احلل كل سا ميكن أن
يتطلبه سدير الطيف ،وسع ذلك فمن املمكن على الدوام طلب إدخال تعديالت طفيفة عليه لكي يليب احتياجات العمل األساسية.
فإذا كان سقدار التعديالت املطلوب إدخاهلا على النظام كبريا ،قد تصبح تكاليف التطوير والصيانة أكرب سن تكاليف تطوير نظام
جديد حةب املواصفات احملددة.
وسن املهم يف مجيع احلاالت وجود اتفاق (تعاقدي) بني الطرفني على إدخال التعديالت اليت تليب املتطلبات احملددة.
وامليزة الرئيةية هلذا احلل هي أن الربجميات اجلاهزة تكون جمربة وخمتربة وميكن التأكد سن أهنا تليب املتطلبات احملددة.
وهناك بعض املعايري اليت ميكن أن تةاعد يف حةن اختيار الشركة اليت ميكن التعاقد سعها.
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أوهلا نوعية اخلدسات اليت تعرضها .وينبغي أن يراعي سدير الطيف نوعية اإلجراءات اليت تتبعها الشركة لضمان القيام باخلدسة
بالشكل املناسب.
واملوضوع الرئيةي الثاين هو تدريب املوظفني الذين سيُكلفون باستعمال النظام .وجيب أن يكون التدريب طويال مبا فيه الكفاية
لتغطية مجيع عناصر النظام ،ابتداء سن االستعمال األساسي للنظام إىل سعظم األنشطة املتقدسة ،وكذلك التدريب على إدارة النظام.
واملوضوع الثالث هو فرتة الضمان والصيانة بعد انتهاء فرتة الضمان ،مبا يف ذلك الصيانة الوقائية ،والصيانة التصحيحية وسداوسة
تزويد النظام باإلجراءات املةتجدة واإلصدارات اجلديدة .وجيب تطوير برجميات التطبيق ملواكبة التكنولوجيات اجلديدة ،والتوصيات
والقواعد اجلديدة .وينبغي أن يشمل ذلك أيضا حتديث سنصة احلاسوب ،ألن احلواسيب تتقادم بةرعة نظرا للتحةينات التكنولوجية
الةريعة .وسن احملبذ اختيار عناصر النظام اليت تكون صيانتها سيةرة وتكون قيمتها سعقولة يف الةوق احمللية.
واملوضوع األخري هو احلصول على البيانات .وينبغي عدم االستهانة هبذا العنصر .إذ إن ترحيل البيانات سن نظام إىل آخر قد
يةتغرق وقتا طويال كما أن األعمال احلةاسة ينبغي أن تكون حمل عناية .وسن املهم اسرتجاع مجيع البيانات املتاحة والنةق الذي
تكون ستاحة به .فالبيانات هي أهم عناصر نظام إدارة الطيف .وينبغي النظر بعناية يف حتويل البيانات املوجودة لدى ترحيلها إىل
النظام احملوسب .وجيب تصميم طرائق إلجراء عمليات التحرير والتحقق سن صحة البيانات أثناء سرحلة مجع البيانات .فإذا كانت
البيانات سوجودة يف نةق سطبوع ،جيب تصميم طريقة إلدخال البيانات .وسن بني الطرائق املتبعة حتويل البيانات إىل نةق ميكن
قراءته آليا طبقا للنةق الورقي املوجود مث استعمال برناسج حاسويب لتحويلها إىل النةق املرغوب .وهذا مينع حدوث أخطاء بشرية
يف استنةاخ البيانات وحتويلها ،وسن املرجح أيضا أن يقلل سن وقت وتكاليف عملية حتويل البيانات .وحيثما يكون حجم البيانات
كبريا ،ميكن عادة اتباع طريقة أجنع يف إدخاهلا يف قاعدة البيانات اجلديدة عن طريق تنظيم البيانات املوجودة وفق تصميم سلفات
البيانات اجلديدة قبل بداية التشغيل .وجيب ،عند مجيع البيانات ،سراعاة العناية يف التأكد سن اكتماهلا ودقتها .وأحيانا ،تكون
املعلوسات اليت حيتاجها نظام احلاسوب غري سوجودة يف البيانات اليت مت مجعها (فرمبا تكون قد فقدت أو تكون غري سوجودة
يف األصل) .وجيب استكمال هذه البيانات بالقيم القياسية سن البداية مث استكماهلا يف سرحلة تالية.
5.4.2

اختيار نظام الحاسوب

يوجد العديد سن العواسل اليت حتدد القدرة املطلوبة للمعا ج يف أي نظام إلدارة الرتددات .وهذه العواسل هي أحجام وسعدالت
املعاسالت املرتبطة مبلفات البيانات ،وسدى تعقيد النماذج اهلندسية وسعدل تطبيقها ،وزسن االستجابة املطلوب لتنفيذ إجراءات
حمددة .وعادة سا تقوم اإلدارة بتحديد العواسل املتصلة باألحجام واملعدالت حبةب اتةاع نطاقها اجلغرايف وسدى تطور االتصاالت
املةتعملة .وسدير الرتددات هو الذي جيب أن يقرر زسن االستجابة الالزم لتوفري سةتوى اخلدسة املناسب للمةتعملني وهيئة اإلدارة.
وجيب توفري سةتوى اخلدسة يف حدود القيود املناسبة املتعلقة بامليزانية .فعلى الرغم سن أن احلاسوب القوي ميكنه سعاجلة قدر كبري
سن البيانات أو إجراء العمليات احلةابية الطويلة واملعقدة يف فرتة قصرية ،فإن احلاسوب األبطأ واألقل مثنا ميكنه سعاجلة القدر الالزم
سن البيانات أو إجراء العمليات احلةابية املطلوبة يف حدود اإلطار الزسين الذي يقبله املدير .كذلك ،فإن زيادة زسن املعاجلة يقلل
أيضا سن تكاليف املعدات والربجميات املرتبطة بقدرات ختزين البيانات األكثر تعقيدا وطرائق النفاذ إليها.
وقد يكون سن الالزم أن يةتعمل سدير الرتددات نظاسا حاسوبيا خيدم سةتعملني آخرين أيضا ،أو قد يكون سن الالزم أن حيصل
على نظام حاسويب للقيام باملهام اخلاصة اليت يقوم هبا .ويف احلالة األوىل ،يكون عليه أن ينفذ إىل نظام كبري له أغراض عاسة .وهذه
األنظمة تكون قادرة على سعاجلة قدر كبري جدا سن البيانات وحل املشاكل اهلندسية املعقدة؛ وسع ذلك ،سيكون سن الالزم أن
يتعايش ال تطبيق الذي يةتعمله سدير الرتددات سع التطبيقات األخرى يف النظام احلاسويب .وميكن أن يؤدي ذلك إىل اختناقات
فيما يتعلق بالقدرة على التخزين وزسن إجراء العمليات احلةابية.
وعادة سا يتةع نطاق استعمال احلاسوب ويزداد بعد تنفيذ النظام املؤمتت .وعادة سا يتم تصميم النظام املؤمتت بالشكل الذي
يةاعد على التخفيف سن سشكلة سعينة ،وكثريا سا يتبني أن املشكلة األصلية كانت ختفي سشاكل أخرى .وكثريا سا تكون التكاليف
الرتاكمية حلل هذه املشاكل اجلديدة ضئيلة باملقارنة باملنافع املرتتبة عليها .وينبغي تصميم النظام احلاسويب بالشكل الذي يةمح
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بالتوسع املطلوب نتيجة ألمتتة تطبيقات إضافية ،وكذلك الستيعاب النمو الطبيعي املتوقع للتطبيقات املةتعملة .وينبغي تصميم
النظام حبيث يوفر سعة ختزينية فائضة ،أي حنو  %100بالنةبة للذاكرة الرئيةية والتخزين اإلضايف ،وحبيث يكون سن املمكن أيضا
استبدال طرازات ذات سرعات أعلى بأجهزة الدخل/اخلرج أو إضافة أجهزة دخل/خرج إضافية دون إدخال تغيريات شاسلة على
النظام .وينبغي ،عندسا يكون ذلك ممكنا ،اختيار وحدات املعاجلة املركزية بالشكل الذي يةمح بزيادة قدرات املعا ج عن طريق رفع
سةتوى النظام سع احملافظة على أداء الربجميات.
وينبغي سراعاة توافر قطع غيار احتياطية جلميع أجزاء النظام احلاسويب .وجيب استبدال القطع املعيبة على وجه الةرعة لدى حدوث
أي عطل .فما مل تكن قطع الغيار ستوافرة يف الةوق احمللية ،ميكن أن يؤدي العطل إىل نتائج ال يةتهان هبا.
وينبغي أيضا أن تؤخذ تكاليف املواد املةتهلكة يف االعتبار .وميكن أن ختتلف أسعار خراطيش احلرب سثال املةتعملة يف الطابعات
باختالف جهة التصنيع .وسن املهم النظر يف هذه التكاليف بعناية قبل البت يف االختيار النهائي .وينبغي أيضا أن يكون سن الةهل
احلصول على هذه املواد املةتهلكة.
6.4.2

االستنتاجات

وفقا لتصميم النظام وستطلبات التشغيل احملددة ،ينبغي سراعاة املبادئ التوجيهية الرئيةية التالية لدى تنفيذ النظام احلاسويب:
بالنةبة للمعدات :شراء حواسيب ذات سرعة سعقولة وذاكرة وسةاحة ختزين سناسبة ،وكذلك الوحدات الطرفية املتصلة هبا.
بالنةبة للربجميات :شراء أكثر الربجميات اجلاهزة توافقا سع النظام ،حبيث تالئم سعظم العمليات اليت تقوم هبا وحدة إدارة
الرتددات ،وتوفري سا يلزم إلعداد املعلمات حةب جداول وبالشكل الذي يتيح إجراء التعديالت والتغريات الطفيفة اليت
تليب االحتياجات اخلاصة سثل الةطوح البينية ألنظمة املراقبة.
وينبغي لدى شراء األنظمة سراعاة األداء سقابل االستعمال التشغيلي والتكاليف املرتبطة بذلك ،وكذلك سدى إملام سوظفي اإلدارة
بالتكنولوجيا اليت يقع عليها االختيار وتوافر عناصرها الرئيةية يف الةوق احمللية ،باإلضافة إىل التدريب املناسب ،وفرتة الضمان،
والصيانة والدعم.
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مقدمة

اهلدف سن استعمال التقنيات احلاسوبية يف اإلدارة الوطنية للطيف هو التمكني سن الرد على أسئلة عملية هلا أمهية على املةتوى
الوطين ،سثل:
كم عدد املرسالت العاسلة يف نطاق الرتدد MHz 267-235؟
سا هو التأثري املتوقع لوجود سرسل جديد يف سوقع سعني على سةتقبل سعني سوجود يعمل على نفس الرتدد؟
سا هي اجلهة اليت جيب االتصال هبا عند الشك يف وجود سصدر للتداخل؟
ونوع األسئلة اليت ينبغي إجياد ردود عليها هو الذي حيدد نوع سعلوسات إدارة الطيف اليت جيب على اإلدارة مجعها واالحتفاظ هبا.
أسا إذا كان اهتمام اإلدارة ينحصر يف األعمال اإلدارية فقط ،فقد يكون كل سا هو سطلوب هو االحتفاظ باملعلوسات املتصلة
بتخصيص الرتددات .ويف هذه احلالة ،لن يكون سطلوبا أكثر سن اسرتجاع البيانات وسعاجلتها (سثل الفرز والعد) ،وهي قدرات
ستاحة يف املعتاد يف أنظمة إدارة قواعد البيانات.
وسع ذلك ،فاألكثر ترجيحا هو أن اإلدارة ستكون يف حاجة إىل الرد على عدد سن األسئلة التقنية املتصلة ،على سبيل املثال،
مبةتويات البث سن سصادر التداخل املشتبه فيها .واالستعمال الفعال للتقنيات احلاسوبية املشروحة يف هذا الكتيب يتطلب توافر
القدرة على اسرتجاع البيانات الضرورية سن قاعدة بيانات إدارة الطيف.
وللتحكم يف التكاليف ،ينبغي أن حتدد اإلدارة بعناية نوع البيانات اليت جيب مجعها واحملافظة عليها .وسوف تتأثر هذه القرارات
باملتطلبات احملددة يف لوائح الراديو ) (RRلالحتاد الدويل لالتصاالت واالتفاقات اإلقليمية اليت تربم بإشراف االحتاد ،وكذلك
باملتطلبات اليت حتددها املنظمات اإلقليمية .كذلك فإن قاعدة بيانات الطيف اليت تةتعملها إدارات ستعددة قد تكون سفيدة كأسثلة
لإلدارات األخرى اليت تقوم بتطوير أنظمة جديدة.
وحيتفظ سكتب االتصاالت الراديوية ) (BRيف االحتاد ببيانات إدارية وتقنية سةتفيضة عن خمتلف األنشطة املتصلة
بإدارة الطيف ،مبا يف ذلك النشر املةبق والتنةيق والتبليغ .وميكن الوصول إىل املصادر اإللكرتونية املباشرة ،سثل سجل احللقات
الدراسية وورش العمل العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية اليت ينظمها االحتاد يف املوقع التايل على شبكة الويب:
 .http://www.itu.int/ITU-R/go/seminarsوتوفر هذه املصادر ،بشكل خاص ،سعلوسات تفصيلية عن ستطلبات البيانات
اخلاصة مبكتب االتصاالت الراديوية.
ويوضح هذا الفصل البيانات اإلدارية والتقنية الالزسة إلدارة الطيف ،وكذلك تنظيم هذه البيانات وحتديثها باستعمال نظام إدارة
قواعد البيانات .ويتضمن امللحق  1هبذا الكتيب قائمة بأنواع البيانات اليت تكون الزسة يف العادة للرد على األسئلة املتصلة بإدارة
الطيف ،سع توصيف هذه البيانات.
2.3

بيانات إدارة الطيف :الكيانات والخواص والعالقات

سن املفيد توصيف البيانات سن حيث الكيانات والعالقات بني هذه الكيانات وخواص هذه الكيانات .وتشمل الكيانات املتصلة
بإدارة الطيف كيانات سلموسة سثل املرسالت واملةتقبالت ،واهلوائيات واملنصات ،وكذلك الكيانات غري امللموسة سثل توزيع
الرتددات وختصيص الرتددات ،وغري ذلك الكثري.
وعادة ترتبط بالكيانات جمموعة سن اخلواص اليت هتم إدارة الطيف .وميكن اعتبار خواص الكيانات كجدول بيانات حتتوي أسطره
على الكيانات املتماثلة سن حيث نوعها ،بينما حتتوي األعمدة على اخلواص.
وتوفر العالقات بني الكيانات سعلوسات سثل نوع املرسل املةتعمل يف حمطة سعينة .وتعد هذه العالقات أساسية لتحقيق الكفاءة
يف تنظيم البيانات لدرجة أن جداول البيانات تُعرف ب العالقات ،بينما يعرف النمط املعتاد لقاعدة البيانات احلديثة باسم قاعدة
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وميكن أن تكون العالقات األساسية بني كيانني سن نوع سن األنواع الثالثة التالية:
واحد إىل واحد :العالقة بني احملطات والرسوز الدليلية للنداء هي عالقة سن واحد إىل واحد ،ألن احملطة ال ميكن أن يكون
هلا إال رسز دليلي واحد للنداء كما أن الرسز الدليلي للنداء ال ميكن ختصيصه إال حملطة واحدة.
واحد إىل كثري :العالقة بني ترخيص وطرف سةؤول هي عالقة بني واحد وكثري ،ألن الرتخيص ال ميكن أن يكون
إال لطرف سةؤول واحد ،بينما ميكن أن حيمل الطرف املةؤول أكثر سن ترخيص.
كثري إىل كثري :العالقة بني نطاقات الرتددات واخلدسات الراديوية هي عالقة بني كثري وكثري ،ألن نطاقات الرتددات ميكن
أن تُوزع عليها خدسات ستعددة كما أن اخلدسات ميكن توزيعها على نطاقات ستعددة.
ويةاعد فهم هذه العالقات على تاليف سشكلة رئيةية فيما يتعلق بتحديث البيانات :تكرار البيانات ،أو وجود نفس البيانات
يف أكثر سن سكان يف قاعدة البيانات .وعلى سبيل املثال ،فإذا كان عنوان الرتاسل سع أي فرد حيمل العديد سن الرتاخيص ينبغي
أن يوجد حتت فئة محلة الرتاخيص ،يظهر هذا العنوان حتت كل ترخيص حيمله هذا الفرد .وتغيري عنوان هذا الفرد يتطلب حتديث
كل ترخيص سن الرتاخيص اليت ينةحب عليها هذا التغيري ،وهذا يتطلب بذل جهد ال لزوم له وقد يؤدي إىل الوقوع يف أخطاء.
وعوضا عن ذلك ،فإذا فُ ِهم عنوان الرتاسل على النحو املناسب على أنه جزء سن البيانات اخلاصة حباسل الرتخيص ،فإن العالقة بني
الرتخيص وحاسل الرتخيص سوف توضح عنوان الرتاسل املناسب إلرسال اإلخطارات املتصلة بالرتخيص.
واألقةام الفرعية التالية تصف العالقات واخلواص املتصلة بأنواع الكيانات اليت هتم يف إدارة الطيف .وتتضمن بعض األقةام تعاريف
سن لوائح الراديو إىل جانب األرقام املقابلة هلا يف اهلاسش.
1.2.3

الترددات والخدمات الراديوية (توزيعات الترددات)

توزيع (نطاق ترددات) :هو تدوين نطاق ترددات سعني يف جدول توزيع الرتددات حىت
الرقم  16.1من لوائح الراديو
تةتعمله خدسة واحدة أو أكثر سن خدسات االتصاالت الراديوية الفضائية أو لألرض ،أو خدسة علم الفلك الراديوي وفق شروط
خاصة .وينطبق هذا املصطلح أيضا على نطاق الرتددات املعين.
وطبقا هلذا التعريف ،يكون توزيع الرتددات هو العالقات بني نطاقات الرتددات واخلدسات ،كما هو سبني يف املادة  5سن لوائح
الراديو .وبرتتيب توزيع الرتددات حبةب نطاق الرتددات ،يغطي التوزيع واحدا أو أكثر سن األقاليم الثالثة للوائح الراديو ويكون
وضعه أساسيا أو ثانويا .وتتضمن احلواشي توضيحات لتوزيعات سعينة ،سثل قصرها على إدارات سعينة ،أو حتديد سةتوى البث،
وسا إىل ذلك.
واستعمال "حواشي البلدان" الواردة يف اجلدول الدويل لتوزيع نطاقات الرتدد باملادة  5سن لوائح الراديو حتكمه أحكام لوائح الراديو
وقرارات املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية ) (WRCذات الصلة ،وتشري إىل اإلدارات اليت هلا توزيعات وطنية ختتلف قليال عما
تنص عليه املادة  5سن لوائح الراديو .وينبغي االحتفاظ باملعلوسات اخلاصة بالتوزيعات الوطنية يف منوذج مماثل للتوزيعات الدولية
حىت ميكن املقارنة بينهما بةهولة.
2.2.3

تخصيصات الترددات والتراخيص

ختصيص (تردد راديوي أو قناة راديوية) :هو ترخيص تعطيه إدارة إىل حمطة راديوية لتةتعمل
الرقم  18 1من لوائح الراديو
ترددا راديويا حمددا أو قناة راديوية حمددة ،وفقا لشروط خاصة.
احملطة :هي ُسرسل واحد أو أكثر ،أو ُسةتقبل واحد أو أكثر ،أو جمموعة سن املرسالت
الرقم  61.1من لوائح الراديو
واملةتقبالت ،سوجودة يف سوضع واحد مبا سعها سن أجهزة سةاعدة الزسة لتأسني خدسة اتصاالت راديوية أو خدسة فلك راديوي.
يتبني سن هذين التعريفني أن ختصيصات الرتددات هي عالقات واحد إىل كثري ،بني احملطات والرتددات أو قنوات الرتدد .وهذه
املعلوسات ذات أمهية خاصة ألن ختصيص الرتددات ميثل تفويضا باستعمال الرتددات.
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وملا كان ختصيص الرتددات هو أساس التنةيق الدويل والتبليغ ،ينبغي أن تكون البيانات احملتفظ هبا سطابقة ملتطلبات لوائح الراديو
وقطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد .ويتضمن التذييل  4بلوائح الراديو وقاسوس بيانات االتصاالت الراديوية (( ،)RDDأنظر أحدث
صيغة سن التوصية  ،)ITU-R SM. 1413قوائم ببيانات ختصيصات الرتددات الالزسة عموسا هلذه اإلجراءات الوطنية والدولية .وتتضمن
املواد  4و 20والتذييالت  30و 30Aو 30Bسن لوائح الراديو ،إضافة إىل القرارت ذات الصلة للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية (سثل
القرار  )49وكذلك خطط التوزيع اإلقليمية ،سعلوسات إضافية عن البيانات الضرورية لتخصيص الرتددات.
وعموسا ،توجد عالقة واحد إىل كثري بني الرتاخيص وختصيص الرتددات .فالرتخيص له عالقات سع توزيع أو توزيعات الرتددات
املصاحبة له ،وكذلك سع حاسل الرتخيص.
3.2.3

حاملو التراخيص

تكون خواص حاسل الرتخيص سن املعلوسات اإلدارية احلصرية أو األساسية ،سثل سعلوسات جهة االتصال .وقد يكون سن الالزم
االحتفاظ هبذه املعلوسات بطريقة سأسونة ،تتوافر يف بعض أنظمة إدارة قواعد البيانات.
4.2.3

المحطات والمعدات

تعد العالقة سن كثري إىل كثري بني احملطات واملعدات املةتعملة يف احملطات (املرسالت واملةتقبالت ،واهلوائيات ،وغريها) سن اجملاالت
الرئيةية اليت ينبغي فيها تاليف املعلوسات الزائدة عن احلاجة .وعلى الرغم سن أن الكثري سن األنظمة املوجودة املةتعملة يف تةجيل
البي انات تعترب خواص املعدات سن خواص ختصيص الرتددات ،جيب اإلبقاء على الكيانات ستميزة لتاليف تةجيل سعلوسات زائدة
عن احلاجة .وملا كانت اإلدارة قد تةتعمل طرازا سعينا سن املرسالت (له جمموعة سن اخلواص خاصة به) يف كثري سن احملطات،
ينبغي اعتبار اخلواص على أهنا خواص املرسل ،سع متييز العالقة بني احملطات املتعددة واملرسل املعني املعين.
وقد يكون التعاسل سع البيانات اخلاصة باهلوائيات أقل وضوحا .فعلى الرغم سن أن بعض اخلواص سثل خمطط اهلوائي وعرض النطاق،
قد تكون سشرتكة بني مجيع أسثلة هوائي سعني ،تعد بعض اخلواص األخرى ،سثل ارتفاع اهلوائي وتوجيهه (بالنةبة ألنظمة األرض
االجتاهية) سن خواص احملطة.
وتبني سعادالت سوازنة الوصالت اخلواص اليت ينبغي إضافتها إىل املعدات .ولدى استعمال قاعدة البيانات والتقنيات احلاسوبية،
ينبغي أن يكون بوسع سدير الطيف أن يتنبأ حتليليا مبةتويات اإلشارات اليت ستقوم حمطة املراقبة بقياسها .وينبغي أيضا اإلبقاء على
اخلواص املتصلة بالتفويض املعطى حلاسل الرتخيص باستعمال املعدات يف حمطة سعينة.
5.2.3

المنطقة الجغرافية التابعة لإلدارة والمناطق المحيطة بها

لتحديد سةتويات البث سن سكان يعيد عن املرسل ،وهو سا يكون الزسا لدى تقدير سةتويات قوة التداخل ،ال يكفي يف سعظم
التضاريس االعتماد على التقدير التقريبي الذي يأخذ يف االعتبار فقط طول املةري وارتفاعات اهلوائيات .فهناك عواسل أخرى،
أمهها التضاريس ،وإن كان سن بينها أيضا املنشآت والنباتات ،اليت جيب سراعاهتا يف زيادة دقة التحليل عن طريق زيادة الدقة يف التنبؤ
خبةارة االنتشار .وتكون هذه املعلوسات سطلوبة ليس فقط داخل البلد املعين بل وكذلك يف املناطق اجملاورة لتةهيل تنةيق ختصيص
الرتددات .وقد تواجه اإلدارات صعوبات يف احلصول على البيانات اخلاصة بالتضاريس وغريها سن البيانات سن اإلدارات اجملاورة،
وسع ذلك فإن البيانات األقل تفصيال املتاحة على نطاق واسع ميكن أن تكون كافية لعملية التنةيق.
وتتطلب مناذج خةارة االنتشار املعتمدة على التضاريس توافر عينات سن ارتفاعات التضاريس يف كثري سن النقاط على طول املةري
لكي ميكن حتديد النةق الةائد لالنتشار ودور االنتشار ستعدد املةارات .وعالوة على ذلك ،فإن اخلواص اجلغرافية ،سثل إيصالية
األرض ومساحية األرض ،تؤثر أيضا على إحصاءات االنتشار يف بعض الرتددات.
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وفيما يتعلق بالبيانات ،تعد خواص االرتفاع وخواص فيزياء األرض سن خواص املواقع (الكيانات) داخل احلدود الوطنية .وقد وضعت
جلنة الدراسات  3التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية ،4واملعنية باملةائل املتصلة بانتشار املوجات الراديوية ،طرائق لكيفية مجع هذه
البيانات اجلغرافية وحتديثها.
وميكن أيضا أن يكون التوهني الناتج عن املباين سن العواسل الرئيةية يف التنبؤ مبةتويات اإلشارات ،وخصوصا يف املناطق احلضرية.
وسن املناهج العملية ألخذ هذا العاسل يف االعتبار مجع بيانات عن كثافة األبنية كإحدى خواص املواقع اجلغرافية.
6.2.3

مستويات البث (المراقبة)

تقوم إدارات كثرية مبراقبة سةتويات البث بشكل روتيين ألغراض سثل ضمان تشغيل املرسالت وفقا للقواعد الوطنية والدولية وشروط
الرتاخيص ،وحتديد سصادر اإلرساالت غري املرخصة والتداخالت احملتملة ،وقياس شغل الطيف .وميكن أن تعني اإلدارات حمطات
سراقبة كي تشارك يف النظام الدويل للمراقبة (انظر املادة  16سن لوائح الراديو) .ومجيع املعلوسات ذات الصلة ،مبا فيها أنواع القياسات
اليت أُجريت بواسطة هذه احملطات يف خدسات االتصاالت الراديوية لألرض و/أو الفضائية جيب اإلبالغ هبا لكي تدرج يف قائمة
حمطات املراقبة الدولية (القائمة الثاسنة ،)5وجدير بالذكر أن هذه احملطات هي جمموعة تعاونية لتقاسم بيانات املراقبة على أساس
سنتظم أو خمصص ،سثل املشاركة يف برناسج املراقبة املنتظمة للموجات الديكاسرتية .واستعمال سراقبة الطيف سشروح بالتفصيل
يف كتيب االحتاد بشأن سراقبة الطيف الذي وضعته فرقة العمل  1Cالتابعة لقطاع االتصاالت الراديوية.
ومتثل بيانات املراقبة سجال ملةتويات البث املكتشفة مبحطة املراقبة يف وقت سعني .وهكذا ،فإهنا متثل خواص حمطة املراقبة .وتةتطيع
اإلدارة ،باالستعانة بالتقنيات احلاسوبية ،سقارنة بيانات املراقبة مبةتويات البث املقدرة ،استنادا إىل بيانات ختصيص الرتددات للتحقق سن
بيانات التخصيص واكتشاف العمليات غري املصرح هبا ،وفقا ألحدث صيغة سن التوصية .ITU-R SM.1537
7.2.3

جداول رسوم الترخيص

كثريا سا تكون لدى اإلدارات جداول للرسوم تقوم على خواص الرتاخيص ،سثل عدد املرسالت ونوعها ،وعدد الرتددات املةتعملة
وقوة املرسالت.
8.2.3

وقائع إدارة الطيف

قد ترغب اإلدارات أيضا يف تةجيل حدوث وقائع سعينة سثل:
الشكاوى اليت يتقدم هبا محلة الرتاخيص لدى حدوث تداخل؛
انتهاك محلة الرتاخيص للقواعد الوطنية أو الدولية؛
عمليات التفتيش على احملطات.
9.2.3

بيانات إدارة الطيف

يف قاعدة البيانات اخلاصة بالكيانات واخلواص والعالقات ،تعترب البيانات ذاهتا كيانا له خواص خاصة به .وخواص بيانات إدارة
الطيف اليت هتم االحتاد سبينة يف أحدث صيغة سن التوصية .ITU-R SM.1413

____________________
4
5

انظر صفحة جلنة الدراسات  3بقطاع االتصاالت الراديوية على الويب.http://www.itu.int/ITU-R/go/rsg3 :
انظر وصف قائمة االحتاد حملطات املراقبة الدولية (القائمة الثاسنة) على.http://www.itu.int/go/ITU-R/ListVIII :
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جودة البيانات

يُشرتط جلودة القرارات اليت تُتخذ باالستعانة بالتقنيات احلاسوبية أن تكون البيانات املتاحة مما ميكن االطمئنان إىل صحتها ،وهذا
ميثل حتديا كبريا بالنةبة لإلدارات .وتصف اعتمادية البيانات أو "جودهتا" سدى دقة متثيل البيانات لبعض جوانب البيئة
الكهرسغنطيةية الفعلية.
وميكن احلصول على املعلوسات سن جهات ستخصصة يف توفري املعلوسات ،سثل اهليئات املعنية بإجراء التعداد ،وشركات رسم
اخلرائط ،والقوات املةلحة أو ممثلي احلكوسات .أسا البيانات األخرى ،سثل املعلوسات اخلاصة باحملطات وخمططات اهلوائيات ،فيجب
على اهليئة الوطنية إلدارة الطيف مجعها واالحتفاظ هبا.
1.3.3

جودة البيانات التي يقدمها المقاول

قد يكون سن الصعب كثريا حتديد سدى جودة البيانات اليت تأيت سن سصدر خارجي .وميكن االسرتشاد باملبادئ التوجيهية العاسة
التالية لدى حماولة احلصول على بيانات سن جهات أخرى:
حتديد البيانات املطلوبة بوضوح وسدى الدقة اليت جيب أن تكون عليها البيانات الكمية؛
التأكد سن أن البيانات حديثة مبا فيه الكفاية وتليب ستطلبات التطبيقات املقصودة؛
استطالع إسكانية احلصول على خدسات حتديث البيانات دوريا بواسطة املقاول؛
االعتماد على املقاولني املتخصصني يف املنطقة املعنية ويف نوع البيانات املطلوبة؛
احلصول على البيانات سن اجلهات اليت قاست جبمعها ،كلما كان ذلك ممكنا.
2.3.3

جودة الحصول على البيانات وتحديثها

جيب أن تتأكد اإلدارة أيضا سن جودة البيانات اليت جتمعها كجزء سن األنشطة اليت تقوم هبا إدارة الطيف .وتوجد تقنيات حاسوبية
عديدة تةاعد على التأكد سن سالسة البيانات اجملموعة.
1.2.3.3

ُم ِّ
رشحات البيانات

2.2.3.3

التحكم في النفاذ والبيانات التاريخية

تةتفيد سرشحات البيانات سن التكرار يف املعلوسات املوجودة وتةتعمل تقنيات أخرى تةاعد على اكتشاف األخطاء يف البيانات
اجلديدة .وسن أسثلة ذلك:
أرقام التحقق :كثريا سا تتضمن أرقام التعرف على اهلوية (سثل أرقام بطاقات االئتمان) رقما أو أكثر سضافة إىل الرقم
األصلي لغرض التحقق .وميكن استعمال تقنيات مماثلة لتحديد األخطاء يف حالة إدخال البيانات يدويا.
املعلوسات اجلغرافية الزائدة عن احلاجة :كثريا سا تتضمن املعلوسات اخلاصة مبواقع احملطات وحاسلي الرتاخيص سعلوسات
سكررة ميكن استعماهلا يف حتديد األخطاء.
قوائم االختيار :حيثما يكون ذلك ممكنا ،ميكن استعمال قوائم االختيار للتأكد سن صحة البيانات املدخلة .وميكن
حتديد حمتوى قائمة االختيار بإدخال عناصر البيانات األخرى.
التحكم يف النفاذ  -للتأكد سن أن األشخاص املصرح هلم هم الذين يةتطيعون إدخال بيانات بقاعدة البيانات  -يف غاية األمهية
بالنةبة جلودة البيانات ،ألن إدخال البيانات بواسطة شخص غري سصرح له ميكن أن ترتتب عليه نتائج خطرية ،سثل حتميل محلة
الرتاخيص رسوسا غري صحيحة.
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كذلك فمن املفيد االحتفاظ بةجل بةيط جلميع املراجعات ،يبني سوضوع التعديل ،ووقت إجرائه والشخص الذي أجراه ،لضمان
جودة البيانات .وعادة سا تكون هذه الطريقة البةيطة كافية يف سعظم التطبيقات ،وإن كانت قيمتها ال تتعدى أغراض التدقيق.
وسوف حيدد نوع الةجل املطبق كيفية استعماله .وعلى سبيل املثال ،ال يتضمن سلف الةجل البةيط سعلوسات عن كيفية استعمال
الطيف يف املاضي.
4.3

قواعد بيانات إدارة الطيف وأنظمة إدارتها

1.4.3

قواعد بيانات إدارة الطيف

قاعدة بيانات إدارة الطيف هي جمموعة سن بيانات إدارة الطيف .وقد كانت قواعد بيانات إدارة الطيف يف املراحل األوىل على
شكل جداول بةيطة يف نةق صفوف وأعمدة ،حيث تتضمن الصفوف ختصيصات الرتددات بينما تتضمن األعمدة البيانات
املتصلة خبواص التخصيصات .وبالنةبة لإلدارات اليت تفكر فقط يف تنفيذ املهام اإلدارية البةيطة ،ميكن إعداد قاعدة البيانات
باستعمال تطبيق إعداد اجلداول البةيطة.
وملا كانت بعض الكيانات سثل املنصات البحرية واملنصات الةاتلية تتضمن عالقات وخواص شديدة االختالف ،قد جتد اإلدارات
أن أنظمة قواعد البيانات اليت تقوم على النموذج الرتابطي أفضل يف تلبية احتياجاهتا .إذ تتألف قواعد البيانات الرتابطية سن جداول
يف نةق أعمدة حتتوي بيانات غري جمهزة ،تُعرف أيضا باسم "العالقات" .وتتألف هذه اجلداول سن صفوف حتتوي على قيود سنفردة
وأعمدة توضح خواص هذه القيود أو عالقاهتا سع القيود األخرى ،املبينة يف جداول أخرى.
وقد جتد بعض اإلدارات أن نوع التطبيقات املتاحة سع براسج جتهيز النصوص واجلداول يف برجميات تةيري األعمال كافية لتلبية
احتياجاهتا ،على الرغم سن أن القدرات الرتابطية هلذه التطبيقات تكون عادة ضعيفة .وميكن تصميم أنظمة أقوى لتلبية االحتياجات
اخلاصة اليت حتددها اإلدارة ،وإن كانت هذه األنظمة أكثر تكلفة.
2.4.3

أنظمة إدارة قواعد البيانات

نظام إدارة قواعد البيانات ( )DBMSهو نظام حاسويب حيتفظ ببيانات إدارة الطيف وجيعلها يف ستناول العديد سن املةتعملني.
وقاعدة البيانات احلديثة املصممة بعناية تةمح بإدخال البيانات وتعديلها بل وتوفر "آراء" سفيدة ملةتعمليها دون حاجة إىل فهم
تفاصيل نظام إدارة قاعدة البيانات ،سثل كيفية تنظيم البيانات املطلوبة يف قاعدة البيانات .وينبغي أيضا تصميم النظام بالشكل
الذي يقلل سن املعلوسات اليت ال لزوم هلا ،ويوفر القدرة على التحقق سن البيانات ،ويوفر عنصر األسن حلماية البيانات احلةاسة،
ويوفر القدرة على االحتفاظ مبلفات احتياطية لتاليف ضياع البيانات يف حالة إخفاق النظام ألن ضياعها ميكن أن ترتتب عليه
نتائج خطرية.
عند التفكري يف تصميم نظام إلدارة قواعد البيانات ،جيب على اإلدارة أن تأخذ يف االعتبار األنظمة اليت تةتعملها اإلدارات األخرى
اليت يتعني عليها أن تتبادل سعها املعلوسات سن حني آلخر ،وكذلك األنظمة اليت يةتعملها سكتب االتصاالت الراديوية.
وينبغي أن يقوم تصميم النظام على وحدات وأن يكون سرنا .وسن بني الطرائق املتاحة لتحقيق قدر سن هذه املرونة استعمال
الوظائف اليت توفرها اجلداول حيث ميكن حتديد طريقة تشغيل الربناسج بقيم شفرية يف قاعدة البيانات .وهبذه الطريقة ،ميكن هتيئة
النظام للقيام بالوظائف املطلوبة دون حاجة إىل تغيري التشفري .وسن أسثلة ذلك:
ختزين التنبيهات اليت تظهر على الشاشة يف قاعدة البيانات حىت ميكن تغيري لغة تشغيل النظام بةهولة.
ختزين مجيع رسائل املةتعملني لتةهيل توافر النظام بلغات ستعددة.
ختزين سعلمات الرسوم وقيم الرسوم يف اجلداول كي تةتطيع اإلدارات املختلفة تطويعها مبا يتفق سع احتياجاهتا.
وميكن تنفيذ نظام إدارة قواعد البيانات حبيث ميكن تكرار امللفات اليت حتتوي على املعلمات اإلدارية والتقنية يف سواقع املةتعملني
أو "سشاهدهتا" يف تلك املواقع .ويعد هذا األسلوب شفافا بالنةبة للمةتعملني كما أنه يةاعد على حتةني وقت االستجابة.

كتيب تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب

28
1.2.4.3

)(CAT

أنظمة المعلومات الجغرافية

ميكن إدساج أنظمة املعلوسات اجلغرافية ( )GISيف نظام إدارة قواعد البيانات ملةاعد اإلدارات على أخذ التأثريات البيئية
(سثل التضاريس ،والةكان ،وغريها) يف االعتبار يف إدارة الطيف .فعادة سا يوفر نظام املعلوسات اجلغرافية عرض املعلوسات اجلغرافية
ببُعدين بل وكثريا سا يتمتع بقدرات على عرضها بثالثة أبعاد.

وتتضمن خريطة العامل الرقمية املةتعملة يف االحتاد ( )IDWMواملوجودة يف املوقع ،http://www.itu.int/pub/R-SOFT-IDWM
قواعد بيانات للمعلوسات اجلغرافية (خطوط الةواحل ،والبحار ،واجلزر ،والبحريات) واملعلوسات الةياسية (حدود البلدان ،وحدود األقاليم)
وسعلوسات األرصاد اجلوية (سناطق سقوط األسطار واملناطق املناخية) واملعلوسات التقنية (سناطق إيصالية األرض ،وسناطق الضوضاء،
وسناطق التعيني واملناطق البحرية واملناطق اإلذاعية للمؤمتر الدويل لإلذاعة على املوجات الديكاسرتية ( )CIRAFوسناطق االنتشار) .وسع
ذلك ،فإن قدرة خريطة العامل الرقمية املةتعملة يف االحتاد على التمييز ال تتجاوز  ،km 5ولذلك فإهنا قد ال توفر الدقة الكافية لبعض
اخلدسات الراديوية.

وتتألف خريطة العامل الرقمية املةتعملة يف االحتاد سن جزأين رئيةيني :قاعدة بيانات خريطة العامل الرقمية ،وسكتبة سن الرباسج
الفرعية وبراسج التوصيل .وميكن إدساج خريطة العامل الرقمية يف تطبيقات إدارة الطيف اليت تةتعملها اإلدارة واستعماهلا ،على سبيل
املثال ،يف حتديد سوقع نقطة سعينة واملةافة وزاوية الةمت بني نقطتني وتوزيع الرب والبحر طوال سةري سا وتوزيع سةاحات أو سناطق
خريطة تقنية حمددة طوال سةري سا أو استخراج سناطق جغرافية سن كفاف سعني .وتةتعمل تطبيقات إدارة الطيف األكثر تقدسا
أنظمة ستكاسلة للمعلوسات اجلغرافية لعرض اخلرائط الرقمية وحتةني استعماهلا .وميكن االطالع على كثري سن سصادر اخلرائط ستباينة
القدرات ،سثل قاعدة بيانات  GTOPO30وقاعدة بيانات  NASAعلى شبكة الويب.
ودقة اإلحداثيات اجلغرافية وتطابقها تكون هلما أمهية خاصة عند استعمال تطبيقات نظام املعلوسات اجلغرافية .ولذلك ،ينبغي
لإلدارة أن تةتعمل نظاسا جيوديةيا سعياريا ،سواء كان هذا النظام هو النظام املةتعمل على املةتوى الوطين أو أي نظام آخر
سطبق على نطاق واسع ،سثل  .WGS84وقد يتعني على اإلدارات اللجوء إىل جهات ستعددة لتزويدها باخلرائط املطلوبة.
وتُعرض بيانات أنظمة املعلوسات اجلغرافية يف العادة يف نةق شبكي أو اجتاهي .وسن بني البيانات اليت يتضمنها النةق الشبكي
نوع اجللبة ،والكثافة الةكانية ،وإيصالية األرض ،والطبقات اليت حيدث عندها االنكةار .أسا النةق االجتاهي فيتضمن عادة بيانات
عن احلدود اجلغرافية والةياسية ،واألهنار الرئيةية ،وشبكات الطرق والةكك احلديدية ،وحدود املناطق .وتشمل التةهيالت اليت
يوفرها نظام املعلوسات اجلغرافية ،آليات لتخزين واسرتجاع البيانات اجلغرافية والبيانات املتصلة هبا ،وأدوات حتديث البيانات ووسائل
تشغيل الطابعات وأدوات الرسم.
وعادة سا يكون سن املمكن إسقاط البيانات اجلغرافية إلدارة الطيف ،سثل سواقع املرسالت أو سناطق التغطية ،على البيانات اجلغرافية
آنيا .ويقوم نظام املعلوسات اجلغرافية مبعاجلة البيانات بةرعة وعرض اخلرائط والرباسج على أساس املعايري اليت حيددها املةتعملون.
وهذه األنظمة سصممة حبيث يكون بوسع املةتجدين أو ذوي اخلربة تشغيلها باستعمال القوائم اليت يوفرها النظام .ويةتعمل بعض
األنظمة برجميات سعقدة إلعداد النماذج يف تطبيقات سعينة ،سثل تغطية شبكات اخلدسات اإلذاعية ،والصورة اجلانبية للمةري بني
املواقع املرغوبة أو تصور األفق.
3.4.3

وحدات الدخل في قاعدة البيانات

إن اإلدارة اليت تقرر إقاسة أو حتديث قاعدة بيانات وطنية إلدارة الطيف رمبا يكون دافعها إىل ذلك هو وجود بيانات وفرية لديها
وأهنا تريد إدارهتا مبزيد سن الكفاءة .ويعد إدخال البيانات األولية سهمة عةرية ميكن تبةيطها نوعا سا باالعتماد على التقنيات
املتقدسة إلدخال البيانات (سثل الةطح البيين البياين للمةتعمل) أو برتاخيص احلصول على البيانات أو تكليف سوردي املعدات
بتقدمي البيانات يف نةق إلكرتوين ستوافق سع قاعدة البيانات .وعلى الرغم سن أن اإلدارات اليت تكون سجالهتا ورقية سيكون عليها
أن تقوم بإدخال البيانات يدويا ،فإن اإلدارات اليت يكون لديها نظام إلكرتوين لتخزين البيانات ال بد أن يكون بوسعها استعمال
الربجميات يف جتهيز البيانات املتاحة وحتويلها إىل سلفات بيانات جديدة ،حمققة بذلك وفورات كبرية.
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وسن املهم بدرجة كبرية أن حترص اإلدارة على رصد سوارد كافية لإلبقاء على قاعدة البيانات دقيقة وسةتحدثة .وقد يكون سن الالزم
توفري سوارد أخرى لتعديل قاعدة البيانات إذا نشأت حاجة إىل توفري قدرات جديدة (سثل حتديث البيانات املةتجدة).
وللمةاعدة على حتديث دقة البيانات ،ينبغي أن تكون إجراءات التحقق سن صحة البيانات جزءا سن عملية إدخال البيانات.
وإجراءات التحقق األساسية تضع عالسات على البيانات غري الدقيقة ،سثل رقم تطبيق ختصيص تردد يف نةق خاطئ أو سعلمة
سعدات تتجاوز النطاق املقبول ،وتعطي رسالة تدل على وجود خطأ يف إدخال البيانات .وتةتطيع األنظمة األحدث أن تكتشف،
على سبيل املثال ،عدم توافق املعدات املقرر استعماهلا يف إحدى احملطات.
4.4.3

وحدات الخرج من قاعدة البيانات

تتألف وحدات خرج قاعدة البيانات سن سعلوسات حيصل عليها املةتعمل سباشرة عن طريق استفةار سن قاعدة البيانات،
أو سعلوسات سقدسة لتطبيق الستعماهلا يف عمليات التحليل .ويف احلالتني ،ينبغي تصميم نظام إدارة قاعدة البيانات لتزويد املةتعمل
أو سصمم التطبيق بقدرات قوية متكنه سن االستفةار عن طريق سطح بيين سهل االستعمال.
وعلى الرغم سن أن قاعدة البيانات الرتابطية تتألف سن جداول خمزنة يف سلفات ،تُعرف باسم اجلداول "األساسية" ،فإن الفحص
املباشر هلذه اجلداول األساسية ال يهم سعظم املةتعملني كثريا .وعوضا عن ذلك ،يكون املةتعمل يف حاجة إىل جداول "افرتاضية"،
تعرف باسم "سشاهد" ،يعرضها النظام للمةتعمل ردا على استفةاراته .وكمثال على ذلك ،قد يةتفةر املةتعمل" ،سا هي أمساء
وأرقام هواتف مجيع حاسلي الرتاخيص الذين حيملون تراخيص عشر سوجات هكتوسرتية أو أكثر؟" عندئذ يقوم النظام بتحديد
تراخيص األنظمة اهلكتوسرتية استنادا إىل الرتخيص وجداول ختصيص الرتددات ،مث يقوم بتحديد حاسلي هذه الرتاخيص سن جدول
الرتاخيص ،مث حتديد أي سنهم حيمل عشرة تراخيص هكتوسرتية أو أكثر ،مث يةتخلص األمساء وأرقام اهلواتف سن جدول حاسلي
الرتاخيص .ويف هذه احلالة ،ال يتم إنشاء جدول فعلي استنادا إىل هذه البيانات ،وكل سا هنالك أن يشاهد املةتعمل جدوال
افرتاضيا على الشاشة يةتطيع طباعته.
وسوف يكشف استعمال قاعدة بيانات إدارة الطيف والتوسع فيها باستمرار عن ستطلبات جديدة مل تكن ستوقعة فيما يتعلق
باالطالع على البيانات .ولتلبية هذه املتطلبات اإلضافية ،ال بد أن يكون النظام قادرا على التعرف على مجيع العالقات الةليمة
بني البيانات.
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مقدمة

يتضمن هذا الفصل إرشادات ملديري الطيف يف اهليئات الراغبة يف تنفيذ أو يف حتةني التبادل اإللكرتوين للبيانات .وسن بني
املوضوعات اليت يتناوهلا املعدات ،والربجميات ،ووسائط ختزين البيانات ،وأنةاق سلفات البيانات ،والقاسوس ،وسكتبة الرباسج،
واألسن ،واإلجراءات ،وشبكات االتصاالت ،واملوظفون الالزسون إلجناز هذه املهمة.
ويشمل تعبري "سعلوسات إدارة الطيف" املعلوسات الالزسة إلجناز املهام التالية ،وإن مل يكن يقتصر فقط على هذه املعلوسات:
وصف توزيع نطاقات الرتدد؛ اخلطة الوطنية للرتددات؛
أ)
التخصيص والتعيني الوطين للرتددات؛
ب)
إصدار الرتاخيص والفواتري؛
ج)
تنةيق و/أو التبليغ عن التخصيصات أو املواقع املدارية؛
د)
سراقبة نشاط الطيف؛
ه)
حتديد سواصفات املعدات/اهلوائي/األنظمة؛
و)
استعمال النماذج التحليلية ونقلها؛
ز)
االطالع على الوثائق التنظيمية.
ح)
يشري التبادل اإللكرتوين للبيانات عادة إىل عملية تبادل املعلوسات بالوسائل اإللكرتونية أو احلاسوبية وحتويل تلك املعلوسات إىل
شكل سناسب للمعاجلة األوتوساتية ) .(EDIويعين ذلك أن البيانات املتبادلة تنقل سعلوسات جيب أن يكون بوسع الطرف املةتقبل
فهمها .ولكي يكون تبادل املعلوسات ناجحا ،جيب أن يلتزم كل سن ِ
املرسل واملةتقبِل مبعايري ستفق عليها لتحويل البيانات وإرساهلا
أو نقلها .وقد تكون هذه املعايري بشرية أو ستعلقة باألنظمة احلاسوبية .وميكن فهم املعايري البشرية على أهنا خلفية ثقافية أو تقنية
سشرتكة ،نادرا سا يُعرب عنها صراحة .أسا املعايري األخرى ،فهي سعايري سوحدة كمجموعة سن األنةاق املقبولة.

وميكن تةهيل التبادل اإللكرتوين للبيانات بعدد سن الوسائل تشمل استعمال الوسائط املادية سثل األقراص املرنة ،واألشرطة املمغنطة
واألقراص املضغوطة ( ،)CD-ROMواألقراص الضوئية ،وكذلك استعمال الربوتوكوالت اإللكرتونية لنقل امللفات مما يةمح بإرسال
املعلوسات عن طريق خطوط األسالك ،أو كبالت األلياف البصرية ،أو املوجات الراديوية .وتتوقف تكاليف التنفيذ واملنافع اليت تعود
على اإلدارات على املرافق احلاسوبية املتوافرة لديها ،وستطلباهتا ،وعلى احللول اليت ترغب يف تبنيها.
وسن املتوقع أن يؤدي استخدام نظام إلكرتوين لتبادل سعلوسات إدارة الطيف إىل حتقيق درجة سن الكفاءة والفعالية ،سع حتةني
القدرة على البحث واسرتداد الوثائق أو البيانات التقنية بدرجة سلموسة .ويةاعد ذلك أيضا على اختصار زسن االستجابة يف حالة
تقييم االقرتاحات اخلاصة بتنةيق الرتددات أو تقليله إىل احلد األدىن .كذلك ،ميكن اختصار الزسن الالزم إلدخال بيانات التبليغ
وتقدميها إىل سكتب االتصاالت الراديوية بدرجة سلموسة .وتةمح هذه املزايا بتحةني الكفاءة ،كما أهنا قد تةاعد على اختصار
الوقت الذي يقضيه املوظفون يف القيام هبذه املهمة.
والتبادل اإللكرتوين للبيانات يوفر لالحتاد الدويل لالتصاالت نفس الفوائد اليت جتنيها اإلدارات ولكن على نطاق أوسع .وهلذا أنشأ
االحتاد ،سةامهة سنه يف املةاعدة على التبادل اإللكرتوين للبيانات ،شبكة مسيت ( TIESخدسات تبادل سعلوسات االتصاالت)
عبارة عن جمموعة سن سوارد وخدسات املعلوسات املوصولة شبكيا اليت يوفرها االحتاد باجملان ألعضائه (الدول األعضاء وأعضاء
القطاعات واملنتةبون واهليئات األكادميية) لدعم سشاركتهم يف أنشطة االحتاد .وهناك املزيد سن املعلوسات عن هذه اخلدسة ستاح
على صفحتها الرئيةية (. )/http://www.itu.int/TIES
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بالنةبة للخدسات الفضائية ،فإنه طبقا للقرار ) ،655 (WRC-2000فإن تقدمي بطاقات التبليغ إلكرتونيا أصبح إلزاسيا ويتوقع أن
يةتخدم املةتعملون الربجمية  SpaceCapاللتقاط سعلوسات التذييل  4سن لوائح الراديو والربجمية  GISMاللتقاط الرسوم البيانية
املرتبطة هبا والربجمية  SpaceValللتحقق سن عناصر البيانات هذه .وتوزع هذه الربجميات على كل نةخة سن النشرة اإلعالسية
الدولية للرتددات اخلاصة باخلدسات الفضائية الصادرة سن سكتب االتصاالت الراديوية ،كما أهنا ستاحة للتنزيل سن املوقع اإللكرتوين
لربجميات اخلدسات الفضائية.
وملزيد سن التفاصيل عن كيفية إعداد بطاقات التبليغ والتبليغات اإللكرتونية اخلاصة بكم عن ختصيصات/تعيينات للخدسات
الفضائية ،انظر املوقع اإللكرتوين لالحتاد على./http://www.itu.int/ITU-R/go/space-support :
وتقدم بطاقات التبليغ اإللكرتونية عن اخلدسات الفضائية حاليا عرب الربيد اإللكرتوين إىل عنوان الربيد اإللكرتوين ملكتب االتصاالت
الراديوية .brmail@itu.int :وسيتغري ذلك سةتقبال ،حيث يكلف القراران  907و 908الصادران عن املؤمتر  WRC-12سكتب
االتصاالت الراديوية بتطوير خدسة حديثة وسؤسنة على اإلنرتنت سن أجل املراسالت اإللكرتونية بني اإلدارات واملكتب .وسيزود
املةتعملون بالتعليمات عن طريق رسالة سعممة عندسا تتاح هذه الطريقة اجلديدة لتبادل املراسالت.
وبالنةبة خلدسات األرض ،فإنه طبقا للقرار ) ،6906 (WRC-07أصبح تقدمي بطاقات التبليغ بالنةق اإللكرتوين إلزاسيا اعتبارا سن
يناير  .2009وجيب تقدمي بطاقات التبليغ عن طريق واجهة االحتاد املؤسنة على الويب ( WISFATواجهة على الويب لتقدمي
بطاقات التبليغ عن ختصيصات/تعيينات ترددات خدسات األرض) .ويقتصر النفاذ إىل هذه الواجهة على املةتعملني املةجلني
يف اخلدسات ( TIESانظر دراسة احلالة  1أدناه) املعينني سن قبل اإلدارة املبلغة كمبلغني رمسيني.
وتقدم دراسة احلالة  2أدناه املزيد سن التفاصيل بشأن تبليغ ختصيصات/تعيينات الرتددات إىل املكتب.

طرائق النقل

2.4

ميكن استعمال العديد سن طرائق النقل البديلة اليت تةمح بالتبادل اإللكرتوين ملعلوسات إدارة الطيف .ويكمن التحدي الذي يواجه
سدير الطيف يف اختيار الطريقة األفضل أو تركيبة سن الطرائق األفضل اليت تليب ستطلباته .ويتطلب هذا االختيار سراعاة عدد سن
العواسل سنها التكاليف املقدرة ،وزسن إجناز املهمة ،ودقة املعلوسات املنقولة ،وسعة وسيط نقل املعلوسات ،وتوافر وسيط االتصاالت
وإسكانية االعتماد عليه ،وتوافر املعدات/والربجميات املطلوبة وإسكانية االعتماد عليها ،وتوافر املوظفني املدربني للمةاعدة يف تنفيذ
اإلجراءات والعمليات.
وفيما يتعلق بتخزين البيانات أو إرساهلا أو سعاجلتها ،ال توجد أية فروق بني سلفات البيانات اليت توفر سعلوسات عن إدارة الطيف
وأية سلفات أخرى للبيانات .وهلذا ينبغي ملدير الطيف أن يةتفيد سن التجربة اليت اكتةبها سديرون آخرون جنحوا يف تنفيذ أنظمة
وإجراءات فعالة يف تلبية ستطلباهتم املتعلقة بالتبادل اإللكرتوين للمعلوسات.
وتتضمن املناقشة التالية بعض طرائق النقل الرئيةية وبعض العواسل اليت جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند اختيار الطرائق
املناسبة لالستعمال.
1.2.4

البريد العادي

يعين الربيد العادي تبادل البيانات بواسطة اخلدسات الربيدية أو خدسات الطرود/الرسائل .وميكن االحتفاظ بالبيانات بوسائط خمتلفة
(بتةجيلها على أقراص سضغوطة ( )CD-ROMأو أقراص ضوئية أو سفاتيح ذاكرة إخل .).فإذا تبني أن عدد املبادالت حمدود وأن
وجمدية سن حيث التكلفة بدرجة كبرية.
عدد اجلهات اليت تُرسل إليها حمدود ،ميكن أن تكون هذه الطريقة فعالة ُ
____________________
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غري أنه ينبغي لدى النظر يف هذه الطريقة سراعاة عدد سن العواسل سثل وقت عمل املوظفني ،والتكاليف املادية لنةخ البيانات على
وسيط النقل الذي يقع عليه االختيار ،وتكاليف التغليف ،وخدسة تةليم الطرود/الرسائل .ويف بعض احلاالت ،قد يكون اللجوء
إىل الغري سن أجل أداء عمليات النةخ والتغليف جمديا سن حيث التكلفة.
وينبغي للطرف ا ِ
ملرسل أن يتأكد سن أن اخلدسات الربيدية أو خدسات تةليم الطرود/الرسائل مما ميكن االعتماد عليه وأن يتأكد سن
التوقيت املتوقع للتةليم وسكان التةليم قبل اختيار اجلهة اليت تقوم هبذه اخلدسة.
2.2.4

الفاكس

)(fax

الفاكس هو تكنولوجيا تةمح بإرسال الصور سن آلة إىل آلة أخرى بواسطة الشبكة اهلاتفية العموسية التبديلية ) .(PSTNوميكن أن
تكون آلة اإلرسال آلة سكرسة إلرسال الفاكس أو حاسوبا شخصيا سزودا بربجميات لتحويل الصور وسودم فاكس .وتقوم آلة
االستقبال باستنةاخ الصورة األصلية على صفحة سطبوعة ،أو يف حالة احلاسوب الشخصي املزود مبودم فاكس ،تقوم اآللة بتخزينها
يف سلف للصور .وملا كانت البيانات املرسلة هي صورة للصفحة املطبوعة بأكملها ،ميكن أن تةتعمل أجهزة الفاكس لتبادل
املعلوسات سواء كانت يف صورة نصوص ويف أشكال بيانية.
ويتم حتويل صورة الفاكس وفقا ملعايري حمددة سلفا ،وبالتايل ال حتقق برجميات احلاسوب الشخصي قدرة تزيد على قدرة الفاكس
املكرس على متييز التفاصيل .وتتميز برجميات احلاسوب الشخصي باملزايا الرئيةية التالية سقارنة بآلة الفاكس املكرسة:
التخلص سن سشاكل املةح الضوئي اليدوي والتغذية بالورق؛
وجود ذاكرة أوسع يف احلواسيب الشخصية ،وسن مث ميكن أن ترسل سلفات أطول لعدد أكرب سن اجلهات (إال أن هذه
املزية قد تتحول إىل عبء لو أهنا شغلت وقت احلاسوب لفرتة طويلة)؛
إسكانية ختزين املعلوسات املتبادلة يف سلف للصور.
3.2.4

البريد اإللكتروني

)(email

الربيد اإللكرتوين ( )emailتكنولوجيا تةمح بإرسال الرسائل فيما بني األنظمة احلاسوبية سن خالل شبكات البيانات و/أو شبكات
االتصاالت .ويتحقق نقل البيانات هبذه الطريقة دون أي تدخل بشري .ويوجد يف األسواق عدد سن أنظمة الربيد اإللكرتوين ستعددة
الوظائف ،كما تظهر باستمرار سنتجات جديدة يف هذا اجملال .وتوفر خدسات الربيد اإللكرتوين سزايا سعينة سقارنة بالربيد العادي
أو الفاكس .وسع ذلك ،فمن الضروري أن تؤخذ يف االعتبار العواسل املبينة فيما يلي ،عند تنفيذ أنظمة الربيد اإللكرتوين واستعماهلا.
وتعترب سقدرة النظام على إنشاء سةري الرسالة إىل املةتعلمني املقصودين عنصرا أساسيا يف أية خدسة للربيد اإللكرتوين .وقد تكون
خدسات الربيد اإللكرتوين املتيةرة للمةتعلني املتصلني بالشبكة احمللية ( )LANسالئمة لتنةيق أنشطة إدارة الطيف احمللية ،لكن
استعمال خدسات الربيد اإللكرتوين يف تنةيق األنشطة اإلقليمية أو الدولية يتطلب النفاذ إىل خمدسي االتصاالت املتصلني بالشبكة
اهلاتفية العموسية التبديلية ( )PSTNأو بشبكة أساسية سثل اإلنرتنت .وتوجد طرائق خمتلفة تةمح بإنشاء "توصيل" بني احلواسيب،
داخل شبكة حملية سعينة أو الشبكة الواسعة ( ،)WANإال أن الربوتوكول املةتعمل يف اإلنرتنت يةمح بإرسال الرسالة بطريقة
"التخزين وإعادة اإلرسال".
وعلى الرغم سن أن سعظم أنظمة الربيد اإللكرتوين تةمح بإرسال الرسائل إىل عناوين ستعددة ،ميكن استعمال برجميات (تُعرف
باسم القوائم الربيدية) يف إدارة الربيد اإللكرتوين .وبرجميات القوائم الربيدية ال تكون ضمن وحدات الربيد اإللكرتوين االعتيادية اليت
يتم تركيبها يف احلاسوب ،ويتطلب تركيب برجميات القوائم الربيدية توافر خربات ستخصصة لتحقيق التوافق الكاسل سع أنظمة الربيد
اإللكرتوين القائمة .وسع ذلك ،فإذا كانت هناك حاجة إىل توزيع الرسائل اإللكرتونية بشكل ستكرر على قائمة طويلة سن العناوين،
ميكن أن تكون برجميات القوائم اإللكرتونية سفيدة دون تكلفة كبرية.
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النفاذ إلى البيانات عن بُ ْعد  -لوحات العرض اإللكتروني ،ومخدمات شبكة الويب العالمية ،ومواقع بروتوكول
نقل الملفات ،و"التوصيالت"

يقوم "النفاذ إىل البيانات عن بُ ْعد" على جمموعة سن اإلجراءات والتكنولوجيات اليت تةمح للمةتعمل مبا يلي:
توصيل احلواسيب (احمللية) حبواسيب أخرى (بعيدة) يف سواقع بعيدة ،واالطالع على امللفات والرباسج املوجودة يف احلاسوب
البعيد أو نةخها أو حذفها أو سراجعتها أو تنفيذها؛
ونقل (حتميل) سلفات بني حواسيب حملية وحواسيب بعيدة.
وكما جاء يف القةم الةابق ،تعمل خدسات الربيد اإللكرتوين على أساس "التخزين وإعادة اإلرسال" ،وسن مث ال يتطلب سةري
الرسالة بني حاسوب إرسال رسائل الربيد اإللكرتوين وحاسوب االستقبال أن يكون التوصيل سةتمرا .وتعمل خدسات النفاذ إىل
البيانات عن بُ ْعد كخدسات "سباشرة" وهذا يعين ضرورة احملافظة على توصيل سةتمر (يةمى "بدورة التوصيل") يف أثناء التعاسل
سع البيانات أو تبادهلا سع احلاسوب البعيد .ونظرا للحاجة إىل وجود توصيل سةتمر يف أثناء دورة التوصيل ،جيب على سديري
الطيف الذين يفكرون يف استعمال هذا النوع سن اخلدسات أن يتأكدوا سن توافر سرافق االتصاالت (الشبكات احمللية (،)LAN
والشبكات الواسعة ( )WANوالشبكة اهلاتفية العموسية التبديلية ( )PSTNواإلنرتنت إخل ).وإسكانية االعتماد عليها.
وميكن إنشاء أشكال خمتلفة سن خدسات النفاذ إىل البيانات عن بُ ْعد بواسطة سا يعرف "باملخدسات" ( .)serversوتتألف املخدسات
سن حواسيب وبرجميات تطبيقية ستخصصة توفر للمةتعملني أنواعا خمتلفة سن اخلدسات (لوحات عرض إلكرتوين ،وشبكة الويب
العاملية ،وبروتوكول نقل امللفات (.)FTP
5.2.4

التقيد بالمعايير

تعترب املعايري ضرورية لكي تكون املعدات املصنعة يف بلد سا ستوافقة سع املعدات املشاهبة هلا يف بلد آخر .ويوجد يف جمال االتصاالت
الكثري سن املعايري اليت قد تكون أحيانا شديدة التعقيد ،سواء فيما يتعلق باملعدات أو الربجميات ،وهي ضرورية الستعمال الشبكات
املعقدة وتوسيع نطاقها .ولوال هذه املعايري ملا كان سن املمكن نقل البيانات فيما بني اآلالف سن العقد يف شبكات ميكن أن تتحكم
يف أجزائها املختلفة هيئات خمتلفة يف مجيع أحناء العامل.
وقد ُو ِضعت سعايري الربيد اإللكرتوين عرب اإلنرتنت عام  .1992ويعين املعيار  MIMEتوسعات الربيد اإللكرتوين ستعددة األغراض،
وهو يقوم على املعيار الذي ُو ِضع يف  1982سع خانات إضافية يف سقدسة الرسالة اإللكرتونية تةمح بأنواع جديدة سن احملتويات
كما تةمح بتنظيم الرسائل .ويةمح سعيار  MIMEبأن تتضمن الرسائل اإللكرتونية سا يلي:
احتواء الرسالة الواحدة على أشياء ستعددة؛
عدم وجود قيود على طول الةطر يف النص أو الطول اإلمجايل للنص؛
جمموعات سن احلروف خبالف جمموع حروف ASCII؛
تعدد أشكال حروف الطباعة يف الرسالة؛
سلفات اثنينية أو سلفات خاصة بتطبيق سعني؛
إسكانية إرسال الصور ،وامللفات الصوتية ،وسلفات الفيديو ،والرسائل ستعددة الوسائط.
ويتطلب االستعمال الفعال والرشيد لطرائق تبادل املعلوسات اإللكرتونية التقيد الكاسل باملعايري املعتمدة .فعندسا يتجاوز تبادل
املعلوسات احلدود الوطنية ،ال بد سن التقيد باملعايري الدولية .وعندسا يةتدعي األسر تبادل سلفات بيانات ستخصصة ،جيب أن يتفق
املةتعملون احملتملون هلذه البيانات على كيفية تأسني اسرتجاع املعلوسات بطريقة يُعتمد عليها ،إذ ال ميكن االعتماد على النقل
اإللكرتوين للبيانات يف حالة عدم التقيد باملعايري املتفق عليها.
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بعض المسائل المتصلة بتنفيذ األنظمة

ميكن أن يكون إلدخال تبادل البيانات بالوسائل اإللكرتونية تأثري كبري على حيازة اإلدارة للمواد الالزسة هلا وعلى تشغيل أنظمتها
احلاسوبية .وتتوقف درجة التأثري على سةتويات احلوسبة القائمة ،ونوع التبادل اإللكرتوين املطلوب للبيانات مبا يف ذلك تبليغ سكتب
االتصاالت الراديوية باالحتاد واالتفاقات اإلقليمية ،وستطلبات األسن اليت حتددها اإلدارة ،وسةتوى املهارات اليت يتمتع هبا املوظفون.
وجيب أن تؤخذ يف االعتبار كل هذه العواسل ألهنا هي اليت حتدد سدى جدوى التكاليف املرتتبة على تنفيذ آلية سعينة لتبادل البيانات
كما حتدد سةتوى املنافع اليت ميكن أن تعود على اإلدارة.
وجيب أن تكون نقطة االنطالق يف إدخال التبادل اإللكرتوين للبيانات تقييم النظام احلاسويب القائم وحتديد سا تريد اإلدارة حتقيقه
يف جمال التبادل اإللكرتوين للبيانات .وباإلضافة إىل االعتبارات املتعلقة بالبنية التحتية ،تتيح نتائج التقييم لإلدارة احلصول على فكرة
عاسة عن تكاليف االنتقال إىل التبادل اإللكرتوين للبيانات ،والفوائد اليت ميكن أن ترتتب عليه والفرتة الزسنية اليت تةتغرقها عملية
التنفيذ .وقد يتبني سن التحليل أن الطريقة املقرتحة لتبادل البيانات غري قابلة للتنفيذ يف األجل القريب وأن سن األفضل ،سن الناحية
اإلدارية ،وضع برناسج إلدخال تغيريات تدرجيية خالل سنة أو سنتني ،سثال ،لكي يكون ذلك أيضا جمديا سن حيث التكلفة.
1.3.4

المرافق الحاسوبية القائمة

ميكن أن تتكون املرافق احلاسوبية القائمة يف إدارة سعينة سن حواسيب سةتقلة أو سن حواسيب سوصلة بالشبكة توصيال بينيا
أو كليهما .واحلواسيب قد تكون جمهزة بنظام تشغيل بةيط تعتمد اخلصائص املتيةرة فيه إىل حد كبري على برجميات التطبيق،
أو قد تكون جمهزة بنظام تشغيل أقوى به الكثري سن اخلصائص الذاتية .وقد تكون حواسيب اإلدارة جمهزة بأنظمة تشغيل خمتلفة
أو تقع يف أساكن خمتلفة داخل البلد .بيد أن بةاطة التجهيزات أو تعقيدها أو تنوع سواقعها ال متثل عائقا أسام تنفيذ التبادل
اإللكرتوين للبيانات.
2.3.4

متطلبات اإلدارة فيما يتصل بالتبادل اإللكتروني للبيانات

األسئلة األساسية الذي جيب أن تطرحها أية إدارة ترغب يف تنفيذ التبادل اإللكرتوين للبيانات هي "ساذا تريد اإلدارة حتقيقه؟"
فهل ترغب اإلدارة يف تبادل البيانات سع سكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد فقط ،أو سع إدارات أخرى كذلك؟ وهل هناك حاجة
إىل تبادل البيانات سع سواقع أخرى داخل البلد ،أو سع سواقع أجنبية على الويب؟ وهل تريد اإلدارة أن تربط إدخال التبادل
اإللكرتوين للبيانات اخلاصة مبعلوسات إدارة الطيف بإنشاء سرفق حاسويب ستصل بشبكة حملية ( )LANأو بشبكة واسعة ()WAN؟
وهل ستتغري ستطلبات اإلدارة سع الوقت؟
وسوف تؤثر البنية التحتية احلاسوبية القائمة يف اإلدارة على كيفية تنفيذ وتشغيل التبادل اإللكرتوين للبيانات .وسوف يعتمد سدى
هذا التأثري على ستطلبات اإلدارة.
وسن ال ضروري للتبادل اإللكرتوين للبيانات تنفيذ بنية وطنية لشبكة سعلوسات تةمح بنقل امللفات سن حاسوب حلواسيب أخرى،
ولربط األجهزة الطرفية البعيدة باملوقع املركزي ،وربط احلواسيب ببعضها البعض ،وربط األجهزة الطرفية سثل سواقع العمل باملخدسات.
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وعموسا ،توجد مخةة أمناط سن شبكات املعلوسات تعتمد على أقصى سةافة بني أبعد نقطتني:
الشكل

1.4

األنواع المختلفة من شبكات المعلومات
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وتتضمن القائمة التالية العواسل النمطية املطلوب سراعاهتا :تصميم املبىن ميكن أن يؤثر يف تكاليف الشبكة؛ عدد املواقع املطلوب
توصيلها يف البلد وطبوغرافية ذلك البلد ونظام االتصاالت به سوف حتدد نوع شبكة االتصاالت الالزسة؛ تكاليف االتصال عن
طريق الشبكة اهلاتفية العموسية التبديلية و/أو اإلنرتنت ختتلف كثريا سن بلد آلخر ،وبالتايل قد تكون هلا أمهية كبرية بالنةبة إلحدى
اإلدارات ولكنها قليلة األمهية بالنةبة إلدارة أخرى .وال بد أيضا سن سراعاة أن املوظفني املهرة الذين يفهمون ستطلبات االتصاالت
والشبكة يقوسون بدور أساسي يف تنفيذ أي حل يتصل بالشبكة.
واالنتقال إىل التبادل اإللكرتوين للبيانات ال يتطلب توافر أي سهارات رئيةية يف جمال احلوسبة .وسع ذلك ،فمن الضروري تنفيذ
إجراءات أسن تتناسب سع قيمة البيانات والنظام (سثل احلماية ضد الفريوسات).
وتةاعد اخلطوط التوجيهية التالية يف تأسني شبكة بيانات الطيف:
جيب أن يتحكم سدير النظام يف حقوق نفاذ املةتعملني إىل مجيع عناصر النظام :أي اإلدارة على سةتوى الشبكة
احلاسوبية والنفاذ إىل النظام .وسن الالزم أن يةمح نظام اإلدارة بتحديد سةتويات النفاذ املختلقة طبقا للمهام اليت يقوم
هبا املةتعملون ،وكذلك حتديد سزايا املةتعملني سن حيث إنشاء البيانات وتعديلها وحذفها؛
ينبغي أن تتوافر للمدير القدرة على التحقق سن استعمال الشبكة سن جانب املةتعملني املصرح هلم بذلك .وسن الالزم
تنفيذ نظام للتحكم يف النفاذ إىل الشبكة كي ميكن القيام مبهمة اإلشراف؛
وعلى سةتوى الشبكة ،سن الضروري تنفيذ تقنيات حديثة للتحكم يف عمليات اقتحام الشبكة سن اخلارج باالستعانة
باألدوات اإللكرتونية سثل جدران احلماية ( ،)firewallsوبراسج سكافحة الفريوسات ،وسا إىل ذلك .إذ إن هذه األدوات
ال بد أن تكون قادرة على سنع النفاذ غري املصرح به؛
وعلى سةتوى النظام ،ينبغي محاية البيانات سن املوظفني القائمني بتشغيل النظام .فاملةتعمل املصرح له ،مبوجب احلقوق
اليت يتمتع هبا ،يكون سن حقه النفاذ إىل جزء سن البيانات العاسة وفقا حلدود املزايا املمنوحة له .وينبغي أن يكون حتت
تصرف سدير النظام أدوات مت ّكنه سن حتديد سةتوى احلقوق املعطاة للموظفني ،والقدرة على سنح هذه احلقوق أو إلغائها؛
ينبغي أن تتضمن خمدسات البيانات وسائل سادية حلماية البيانات (سثل استعمال تقنيات  )RAIDوكذلك إنشاء سلفات
احتياطية سن حني آلخر على وسائط خارجية (كل ليلة أو كل أسبوع) .وينبغي أيضا توافر أدوات السرتجاع البيانات
إلعادة النظام إىل سا كان عليه يف حالة حدوث خلل؛
وأخريا ،ينبغي تأسني النفاذ إىل الشبكة الواسعة ( )WANوالنظر يف جتفري البيانات.
-

كتيب تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب

38

)(CAT

وكلما أصبحت آلية التبادل اإللكرتوين للبيانات أكثر تطورا ،متكنت اإلدارة سن حتقيق سزيد سن املنافع .وسع ذلك ،فكلما ازداد
تطور هذه اآلليات وازدادت املنافع املرتتبة عليها ،ازدادت درجة تعقيد عمليات الرتكيب وازدادت تكاليف التنفيذ والتحديث.
وبالنةبة ملرفق احلاسوب املةتقل ،فنظرا إىل توافر برجميات ستطورة حديثة ،ال حيتاج أغلب املةتعملني إىل سهارات يف جمال احلوسبة
أكثر مما هو ضروري الستعمال برجميات التطبيق .وهلذا ،فإن الدعم الالزم لصيانة هذه احلواسيب ميكن أن يوفره املةتعملون أنفةهم
أو أن يوفره سوظفون ستخصصون يف تقدمي الدعم .وسن املرجح أن تكون لدى اإلدارات خدسات دعم ستخصصة إذا كانت لدى
هذه اإلدارات أنظمة للنفاذ إىل الشبكة احمللية أو الواسعة أو إذا كان أي سن أنظمة احلاسوب املةتعملة فيها يةتخدم أنظمة تشغيل
عالية القدرة سثل  .UNIXوسن احملتمل أيضا أن تكون لدى املرافق احلاسوبية األوسع نطاقا ترتيبات أسن أكثر تطورا .وإذا تبني أن
هذه املرافق ستوافرة فعال يف إدارة سعينة ،فقد يكون سن األيةر تنفيذ أنظمة أكثر تطورا يف جمال التبادل اإللكرتوين للبيانات ألن
تأثريها على عمليات األنظمة احلاسوبية القائمة قد يكون ضئيال.
3.3.4

شراء المستلزمات

لكل إدارة سن اإلدارات طريقة خاصة يف شراء سةتلزساهتا ،سواء كان اختيار املعدات والربجميات يتم بواسطة سوظفي الدعم
املتخصصني أو بالتعاون سع سةتعملي الطيف .وميكن أن يةتند تدبري املةتلزسات إىل سعايري قياسية يف اختيار طرازات سعينة سن
الربجميات أو املعدات ،أو على الرغبة يف إجياد أفضل حل ممكن لالستجابة ملتطلبات العمل الفردية .وكلما أصبح نظام التبادل
اإللكرتوين للبيانات أكثر تطورا ،ازدادت احلاجة إىل الربجميات واملعدات القادرة على تلبية احتياجات اإلدارة .وسع ذلك ،فمن
الضروري توخي العناية يف اختيار الربجميات واملعدات ألن برجميات تشغيل الشبكات أو االتصاالت ليةت مجيعها ستوافقة ،كما أن
برجميات التطبيق وأنظمة التشغيل قد تثري سشاكل إضافية .ولذلك فإن حتديد املشاكل احملتملة والنجاح يف تنفيذ التبادل اإللكرتوين
للبيانات قد يفرضان على اإلدارة اتباع طريقة عملية وواقعية يف اختيار أفضل سا يليب احتياجاهتا سن الربجميات واملعدات .كذلك
فإن جناح التنفيذ قد يقتضي احلصول على اخلربات الالزسة يف جمال االتصاالت اخلاصة بالبيانات.
4.3.4

إدارة التغيير

جيب أن تدرس اإلدارات كيفية إدارهتا لالنتقال إىل املعيار املطلوب للتبادل اإللكرتوين للبيانات .فإذا سا اعتربت أن االنتقال سترتتب
عليه تغيريات سهمة ،يكون سن املةتصوب تنفيذ سشروع جتريبي أو أكثر (ورمبا يكون ذلك باستعمال أكثر سن نوع واحد سن
الربجميات) الكتةاب اخلربة الالزسة .وهبذه الطريقة ميكن ملوظفي اإلدارة اكتةاب سهارات وخربات جديدة يف ظروف حمكوسة ودون
التعرض للضغط الناجم عن العمل يف نظام قيد التشغيل.
وتعد سعايري اختيار األنظمة احلاسوبية شديدة األمهية ،وال سيما اختيار الربجميات الالزسة (نظام التشغيل والربجميات التطبيقية).
وتتوقف كفاءة الربجميات على عواسل كثرية سنها الةرعة ،وسهولة استعمال الةطح البيين بالنةبة للمربسج واملةتعمل النهائي،
ووسائل تقدمي الدعم ملةتعملي النظام ،وغري ذلك سن العواسل .فإذا كانت الربجميات سةتعملة على نطاق واسع ،يُفرتض عموسا
أهنا تعمل بشكل جيد .ويف حالة احلاجة إىل عدد إضايف سن املوظفني ،فاألسر احملتمل هو أن املوظفني املدربني سيكون سن املمكن
تدبريهم لو أن هذه الربجميات سةتعملة على نطاق واسع.
4.4

دراسات الحالة

فيما يلي أسثلة سن دراسات احلالة عن االستخدام احلايل أو احملتمل للتبادل اإللكرتوين للبيانات سن جانب االحتاد وعدد سن
اإلدارات .والغرض سنها هو توضيح أنواع املعلوسات اليت ترغب اإلدارات يف تبادهلا والفوائد احملتملة بالنةبة هلذه اإلدارات وبالنةبة
إىل سكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد.
وترتاوح هذه الدراسات بني تبادل الوثائق الذي قد يكون أبةط أشكال التبادل اإللكرتوين للبيانات وأكثرها انتشارا ،وستطلبات
التنةيق األكثر تعقيدا.
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ورمبا كان املثال املأخوذ سن بيئة املراقبة هو أفضل سا ميثل احلاجة إىل التبادل اإللكرتوين للبيانات ،وكذلك احلاجة إىل وجود اتفاق دويل
بشأن النةق .ويوضح هذا املثال أنه كلما ازداد حجم بيانات املراقبة اليت ُِ
مجعت كانت أنةب طريقة للتعاسل سعها هي حتميلها سباشرة
يف جهاز حاسوب كي ميكن حتليلها .كما يبني هذا املثال كيف ميكن النفاذ إىل سعدات املراقبة املؤمتتة سن سواقع أخرى بعيدة.
دراسة احلالة  :1تبادل الوثائق عن طريق خدسة تبادل سعلوسات االتصاالت يف االحتاد سن أجل اجتماعات قطاع االتصاالت الراديوية
أ)

خدسات تبادل سعلوسات االتصاالت

خدسة تبادل سعلوسات االتصاالت يف االحتاد ( ،TIESانظر املوقع  )http://www.itu.int/TIES/هي جمموعة سن سوارد وخدسات املعلوسات
املتصلة ببعضها البعض اليت يوفرها االحتاد باجملان ألعضائه (الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتةبون واهليئات األكادميية ،انظر املوقع:
 )http://www.itu.int/en/membershipلدعم سشاركتهم يف أنشطته .وسعظم هذه اخلدسات ستاحة عن طريق شبكة الويب .وسن بني
األهداف الرئيةية هلذا الربناسج املةاعدة يف إجناز أنشطة االحتاد ،سثل األعمال املتصلة بتقييس االتصاالت واالتصاالت الراديوية ،مبزيد سن
الةرعة والكفاءة .وسن األهداف األخرى وضع الكثري سن املعلوسات املتوافرة لدى االحتاد يف ستناول مجيع األطراف املعنية .وعموسا ،فإن
املعلوسات املتوافرة لدى االحتاد ستاحة للكافة دون حاجة إىل تةجيل سةبق ألمسائهم .كما أن سنشورات االحتاد ميكن شراؤها سباشرة بالوسيلة
اإللكرتونية أو عن طريق سداد اشرتاكات سنوية أو احلصول عليها باجملان سن على اخلط ،حةب احلالة.
ب)

سعلوسات سن أجل املةتعملني املةجلني يف خدسة تبادل سعلوسات االتصاالت يف االحتاد

تةمح العضوية يف اخلدسات  TIESبالنفاذ عرب اإلنرتنت إىل سوارد سعلوسات قطاع االتصاالت الراديوية ،مبا يف ذلك وثائق جلان
الدراسات املقيدة بوجود حةاب يف اخلدسات ( TIESاملةامهات والوثائق املؤقتة وسا إىل ذلك) .وقد يتةىن أيضا "للمةتعملني
املةجلني يف اخلدسات  "TIESالنفاذ إىل قوائم الربيد سع صفحات الويب ملخدم تبادل الوثائق ( )FTPو/أو سواقع نقاط التبادل
سع اجمللدات املشرتكة سن أجل تبادل وثائق العمل غري الرمسية يف الفرتات بني االجتماعات أو خالهلا.
وهناك سزيد سن املعلوسات على الصفحة اإللكرتونية لألسئلة املتكررة بشأن اخلدسات ).(http://www.itu.int/TIES/faq.html
ج)

التبادل اإللكرتوين للوثائق سن أجل اجتماعات قطاع االتصاالت الراديوية

التبادل اإللكرتوين للوثائق له أمهية كبرية بالنةبة ملكتب االتصاالت الراديوية ألنه يوفر أحد احللول املمكنة الرتفاع تكاليف إنتاج
الوثائق وتوزيعها .إذ ميكن هبذه الوسيلة إرسال املةامهات بةرعة وسهولة إىل سكتب االتصاالت الراديوية ،والتقليل سن اجلهد سن
جانب سقدسي املةامهات ،وإتاحة سزيد سن الوقت ملكتب االتصاالت الراديوية لتجهيز الوثائق (انظر القرار  ITU-R 1على
 http://www.itu.int/pub/R-RES-R.1/enواملبادئ التوجيهية بشأن إعداد املقرتحات للمؤمترات على http://www.itu.int/en/
 .ITU-R/conferences/wrc/ 2015/Pages/default.aspxوبالنةبة لإلدارات ،يقلل التبادل اإللكرتوين للوثائق سن تكاليف النةخ
الورقية باإلضافة إىل أنه يقلل سن حيز األساكن املخصصة لتخزين الوثائق املطبوعة.
دراسة احلالة  :2التبليغ عن ختصيصات/تعيينات الرتددات للمكتب
تقوم الدول األعضاء أثناء املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية بتعديل واعتماد لوائح الراديو ) ،(RRوهي جمموعة سن القواعد
واإلجراءات اليت تكون مبثابة سعاهدة دولية ُسل ِزسة ،تنظم استعمال طيف الرتددات الراديوية (حنو  40خدسة خمتلفة) يف أقاليم العامل
الثالثة احملددة يف لوائح الراديو.
وسكتب االتصاالت الراديوية هو أسانة قطاع االتصاالت الراديوية ،وهو املةؤول عن تطبيق لوائح الراديو واالتفاقات اإلقليمية املختلفة .ويقوم
املكتب برعاية خطط ختصيصات/تعيينات الرتددات والةجل األساسي الدويل للرتددات ) .(MIFRوباإلضافة إىل قاعدة بيانات الةجل
األساسي واخلطط ،يقوم املكتب بتطوير برجميات بغرض تةهيل املهام املتصلة بتطبيق لوائح الراديو .وتوجد دائرتان حمددتان داخل سكتب
االتصاالت الراديوية خمتصتان بتطبيق أحكام لوائح الراديو :مها دائرة اخلدسات األرضية ( )TSDودائرة اخلدسات الفضائية (.)SSD
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التبليغ عن تخصيصات/تعيينات ترددات الخدمات األرضية
الرسائل املعممة واملبادئ التوجيهية اخلاصة بتقدمي بطاقات التبليغ عن ختصيصات/تعيينات الرتددات اخلاصة باخلدسات األرضية
ستاحة على املوقع اإللكرتوين لالحتاد على .http://www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-notice-forms :وهي تتضمن تعليمات
إىل الدول األعضاء يف شأن التبليغ عن التخصيصات/التعيينات يف نةق إلكرتوين.
وعندسا يكون واجبا على إدارة ،أو عندسا جيوز هلا التبليغ بعد حتديد واختيار التخصيصات داخل نظاسها الوطين إلدارة الرتددات ،ينبغي هلا
أن تنشئ بطاقة تبليغ إلكرتونية بالطريقة املشروحة يف الرسالة املعممة املناظرة أو املبادئ التوجيهية املتاحة يف املوقع اإللكرتوين املذكور أعاله.
ويوفر سكتب االتصاالت الراديوية القرص  DVDاخلاص بالنشرة  IFICاليت يصدرها كل أسبوعني (للخدسات األرضية) تطبيقا برجميا يطلق
عليه  TerRaNoticesيةهل إعداد سلفات بطاقات التبليغ اإللكرتونية والتحقق سن صحتها (انظر الشكل .)2.4
الشكل

2.4

مخطط قطاع االتصاالت الراديوية للتبليغ عن الخدمات األرضية
سكتب االتصاالت الراديوية

لوائح الراديو )(RR
واالتفاقات اإلقليمية )(Ras
والقواعد اإلجرائية )(RoP

)(BR

برجميات املعاجلة اخلاصة مبكتب
االتصاالت الراديوية

الفصل الثالث من لوائح الراديو
(التنةيق والتبليغ والتةجيل
لتخصيصات الرتددات)

)(TerRaSys

قواعد بيانات االتحاد
(الةجل األساسي
واخلطط)

النشرة BR IFIC

(قائمة وخطط
الرتددات الدولية)

معالجة بطاقة
التبليغ (التحقق
والتفحص والنشر)

يطبق املكتب لوائح الراديو
واالتفاقيات اإلقليمة والقواعد
اإلجرائية ويقدم تعليقات إىل املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية وجلنة
لوائح الراديو

التذييل  4من لوائح
الراديو (عناصر
البيانات)
سواد وتذييالت
وقرارات وتوصيات
لوائح الراديو األخرى
وسا إىل ذلك

تعاريف أنساق بطاقات التبليغ
(رسائل سعممة وسبادئ توجيهية
خبصوص التقدمي)

واجهة الويب للتبليغ عن ختصيصات/تعيينات
الرتددات (خدسات األرض) )(Terrestrial

TerRaNotices
TerRaQ

املوقع اإللكرتوين ملكتب
االتصاالت الراديوية

االتفاقات اإلقليمية
(ستطلبات التنةيق)

تشارك اإلدارات يف
املؤمترات العاملية
واإلقليمية لالتصاالت
الراديوية وتطبق لوائح
الراديو واالتفاقات
اإلقليمية

التبليغ بالتحميل على
املؤقع اإللكرتوين لالحتاد

اإلدارة

)(WISFAT

األدوات الربجمية وتةهيالت الويب اخلاصة بالنشرة
BR IFICIC

المادة  1من لوائح
الراديو (تعاريف)

استخراج املعلوسات
(التبليغ والتنةيق والنتائج
وسا إىل ذلك) سن القرص
 DVDاخلاص بالنشرة
 BRIFICوسن املوقع
اإللكرتوين لالحتاد

نظام إدارة الطيف
بطاقات التبليغ عن
ختصيصات /تعينات
الرتددات

قواعد البيانات
الوطنية

اللوائح الوطنية

الفصل
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التبليغ عن تخصيصات الخدمات الفضائية
سن أجل تقدمي مجيع بطاقات التبليغ عن الشبكات الةاتلية واحملطات األرضية وحمطات الفلك الراديوي إىل سكتب االتصاالت
الراديوية وفقا للمادتني  9و 11سن لوائح الراديو والتذييالت  30و 30Aو 30Bسن لوائح الراديو والقرار )49 (Rev.WRC-12
والقرار ) 552 (WRC-12إضافة إىل تقدمي التعليقات/االعرتاضات على أي سن األقةام اخلاصة اليت تنشر يف النشرة BRIFIC
بشأن اخلدسات الفضائية ،يوزع سكتب االتصاالت الراديوية حزسة برجميات للخدسات الفضائية خاصة باملكتب باجملان على مجيع
اإلدارات يف القرص  DVDاخلاص بالنشرة  BRIFICوعلى صفحة الويب اخلاصة باملكتب (انظر دراسة احلالة  3أدناه).
واملبادئ التوجيهية للتبليغ اإللكرتوين عن التخصيصات/التعيينات للخدسات الفضائية ستاحة على املوقع اإللكرتوين لالحتاد على
العنوان .http://www.itu.int/ITU-R/go/space-support/
دراسة احلالة  :3برجميات/أدوات سكتب االتصاالت الراديوية للتبليغ وطلب سعلوسات سن قواعد بيانات املكتب
حزمة برمجيات الخدمات الفضائية
أحدث صيغة سن حزسة برجميات اخلدسات الفضائية ملكتب االتصاالت الراديوية ستاحة لإلدارات واملةتعملني اآلخرين على املوقع
اإللكرتوين لربجميات اخلدسات الفضائية ( ،)http://www.itu.int/ITU-R/software/space/index.htmlوتوزع على القرص DVD-ROM
اخلاص بالنشرة ( BRIFICاخلدسات الفضائية).
وقد طور سكتب االتصاالت الراديوية برجميات ملةاعدة املةتعملني يف إعداد بطاقات التبليغ اإللكرتونية اخلاصة هبم ،كما هو سدرج
أدناه وسوضح يف الشكل :3.4
 - SpaceCapالتقاط وتعديل البيانات اهلجائية العددية املتعلقة بالتبليغ اإللكرتوين عن الشبكات الةاتلية،
•
 - GIMSالتقاط وتعديل الرسوم البيانية املتعلقة بالتبليغ اإللكرتوين عن الشبكات الةاتلية،
•
 - SpaceValالتحقق سن صحة بطاقات التبليغ اإللكرتونية عن الشبكات الةاتلية،
•
 - SpaceComالتقاط التعليقات/االعرتاضات الصادرة بعد نشر األقةام اخلاصة املتعلقة بالشبكات الةاتلية،
•
 - GIBCإجراء تفحص تقين،
•
 - SPSبرجمية خلطط اخلدسات الفضائية سن أجل حتديد ستطلبات التنةيق بالنةبة خلطط الشبكات الفضائية الواردة
•
يف التذييلني  30و 30Aسن لوائح الراديو،
 - Space Pubطبع البيانات املتعلقة ببطاقات التبليغ عن الشبكات الفضائية،
•
 - SpaceQryاالستفةار عن بيانات ستعلقة ببطاقات التبليغ عن الشبكات الفضائية،
•
 - SNS Onlineتطبيق ويب ميكنك استعماله لطلب سعلوسات سن قاعدة بيانات أنظمة الشبكات الفضائية األساسية
•
ملكتب االتصاالت الراديوية .وميكنك أيضا بواسطة هذا التطبيق سشاهدة الرسوم البيانية لكل سن الشبكات الفضائية
واحملطات األرضية ).(http://www.itu.int/sns/
( SNLقائمة الشبكات الفضائية)  -تطبيق ويب سيزودك بقائمة باملعلوسات األساسية املتعلقة ببطاقات التبليغ عن
•
الشبكات الفضائية ).(http://www.itu.int/ITU-R/go/space/snl
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3.4

برمجيات الخدمات الفضائية
برمجيات الخدمات الفضائية
حتقق

تصدير سلف

االستفةار واالستخراج

ascii

تفحص )التذييالت  8و7
والكثافة  PFDوالتذييل )30B

التقاط
خطط التذييلني

30A/30

الرسوم البيانية

تعليقات
سنشورات
تصدير سلف

gxt

وتقدم سعظم الربجميات سع بعض أشكال املةاعدة والوسائل التعليمية .وتتضمن صفحة الويب
) )http://www.itu.int/ITU-R/go/space-supportاملزيد سن املعلوسات عن كيفية إعداد بطاقات التبليغ اإللكرتونية.

BR Space Support

حزمة برمجيات خدمات األرض
والنشرة اإلعالسية الدولية للرتددات (خدسات األرض) هي وثيقة خدسة يصدرها سكتب االتصاالت الراديوية يف شكل قرص ،DVD
سرة كل أسبوعني وفقا ألحكام األرقام سن  1.20إىل  6.20والرقم  15.20سن املادة  20سن لوائح الراديو.
وتشمل النشرة اإلعالسية الدولية للرتددات (خدسات األرض) سا يلي:
القائمة الدولية للرتددات )( (IFLمبا يف ذلك مجيع الرتددات اليت تنص اللوائح على استخداسها استخداسا سشرتكا)؛
خطط أنظمة األرض امللحقة باالتفاقات اإلقليمية؛
األقةام اخلاصة املرتبطة باخلطط؛
بطاقات التبليغ اجلاري سعاجلتها وفقا للمادة  11سن لوائح الراديو؛
بطاقات التبليغ اجلاري سعاجلتها بشأن تعديل ختصيص تردد أو خطط توزيع الرتددات؛
برناسج  TerRaQاملةتخدم يف االستفةار عن البيانات ،وعرضها ،وتصديرها ،وسا إىل ذلك؛
برناسج  TerRaNoticesالذي يةاعد اإلدارات يف إعداد بطاقات التبليغ اإللكرتونية والتحقق سن صحتها قبل تقدميها
إىل املكتب؛
املقدسة.
-

الفصل
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دراسة احلالة  :4قاعدة بيانات رسوم الطيف اليت حيتفظ هبا قطاع تنمية االتصاالت

()SFDB

يكلّف القرار  9الذي اعتمده املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ألول سرة يف  ،)WTDC-98( 1998وراجعه بعد ذلك املؤمتر العاملي
لتنمية االتصاالت لعام  ،)WTDC-02( 2002كال سن سدير سكتب تنمية االتصاالت وسدير سكتب االتصاالت الراديوية بوضع
تقرير ،على عدة سراحل ،عن االستخداسات الوطنية احلالية واملتوقعة لطيف الرتددات الراديوية .وقد أنشئ يف سنة  1999فريق
سشرتك بني قطاع تنمية االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية لوضع التقارير املطلوبة مبوجب القرار  .9وميكن االطالع على
تقريري املرحلة األوىل واملرحلة الثانية بالرجوع إىل سوقع قطاع تنمية االتصاالت على الويب .وباإلضافة إىل برناسج العمل اخلاص
بوضع تقرير املرحلة الثانية ،طلب املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  )WTDC-02( 2002سن الفريق املشرتك أن تشمل عملية
إعداد التقرير املةألة  - 21/2حةاب رسوم الرتددات.
ويعد وضع منوذج حلةاب رسوم الرتددات الوطنية سةألة شديدة التعقيد كما أهنا سصدر لكثري سن الصعوبات بالنةبة للعديد سن
البلدان الناسية وخصوصا ألقل البلدان منوا رغم شدة حاجتها إىل سثل هذا النموذج .وقد طلبت املةألة  21/2إنشاء بنية لوثيقة
يف نةق إلكرتوين جتمع بني صيغ حةاب الرسوم وسبالغ رسوم الرتددات اليت تطبقها البلدان املختلفة سقابل االستعماالت املختلفة
للطيف يف نطاقات الرتددات املختلفة .وكان سن املطلوب أيضا إعداد تقرير عن الصيغ املختلفة حلةاب رسوم الرتددات املطبقة
حاليا يف خمتلف البلدان.
وقد أسكن احلصول على سعلوسات شاسلة سن اإلدارات إلدراجها هبذا اجلزء سن التقرير عن طريق اجلزء الثالث سن استبيان (املةائل
سن  1إىل  )9مت تعميمه يف النشرة اإلدارية ( CR/12قطاع تنمية االتصاالت) والنشرة اإلدارية ( CR/10قطاع االتصاالت الراديوية)
بتاريخ  11سبتمرب  .2002ولتخزين النتائج يف نةق إلكرتوين ،كطلب املةألة  ،21/2قاست أسانة سكتب تنمية االتصاالت بإنشاء
قاعدة بيانات سناسبة هي "قاعدة بيانات رسوم الطيف" (.)SFDB
وميكن االطالع على قاعدة بيانات رسوم الطيف يف نةق للقراءة فقط يف سوقع قطاع تنمية االتصاالت على شبكة الويب باستعمال
العنوان املبني فيما يلي دون احلاجة إىل استعمال كلمة سرور لقراءة قاعدة البيانات:
.http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/SF-Database/index.asp
ويعتمد بقاء قاعدة بيانات رسوم الطيف كأداة سفيدة على سدى حرص اإلدارات على حتديثها بأي تغيريات تقوم بإدخاهلا على
سعلوساهتا الوطنية اخلاصة برسوم الطيف .ويتعني على اإلدارات تطبيق اإلجراءات التالية يف حتديث رسوم الطيف هبذه املعلوسات:
يكون سن حق شخص واحد فقط إدخال البيانات أو تعديلها يف قاعدة البيانات .وينبغي أن ُختطر اهليئة املعنية أسانة
سكتب تنمية االتصاالت إذا قررت اإلدارة تغيري الشخص الذي سبقت تةميته.
بعد تةمية هذا الشخص ،تقوم أسانة سكتب تنمية االتصاالت بإبالغه بكلمة املرور الالزسة لتعديل بيانات البلد املعين.
تقوم بنية قاعدة بيانات رسوم الطيف على غرار بنية االستبيان ،على النحو التايل:
تةمى املةائل سن  1إىل Q9-Q1 9
تةمى اجلداول سن ألف إىل هاء (اليت متأل ب نعم أو ال) اجلداول ()CHARTS
تةمى اجلداول سن ألف إىل هاء (اليت متأل بنص حر) املوازين (.)SCALES
توجد صيغة االستبيان على شبكة خدسات تبادل سعلوسات االتصاالت باالحتاد ( )ITU TIESيف العناوين التالية:
النةخة اإلنكليزيةhttp://www.itu.int/ITU-D/study_groups/SGP_2002-2006/circular/12-E.doc :
النةخة الفرنةيةhttp://www.itu.int/ITU-D/study_groups/SGP_2002-2006/circular/12-F.doc :
النةخة اإلسبانيةhttp://www.itu.int/ITU-D/study_groups/SGP_2002-2006/circular/12-S.doc :
وتتضمن الوثيقة ( JGRES09/043املراجعة  )1إرشادات خاصة باستعمال قاعدة بيانات رسوم الطيف
(انظر .)http://www.itu.int/ITU-D/pdf/2002-JGRES09_043REV1-en.doc
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دراسة احلالة  :5الربناسج العاملي لتبادل املعلوسات بني اهليئات التنظيمية ( ،)G-REXاألداة االفرتاضية للهيئات التنظيمية مبوقع
االحتاد على شبكة الويب
سوقع الربناسج العاملي لتبادل املعلوسات بني اهليئات التنظيمية ( )G-REXهو سوقع يةتطيع املنظمون وواضعو الةياسات فقط
الدخول إليه بكلمة سرور .وتوفر هذه املبادرة اليت أطلقها سكتب تنمية االتصاالت ) (BDTباالحتاد يف سايو  ،2001أداة لتقاسم
املعلوسات وتبادل اآلراء واخلربات بشأن القضايا التنظيمية .ويعتقد سكتب تنمية االتصاالت أنه عندسا تكون اهليئات على ِعلم
باألسور فإن ذلك يزيد سن كفاءهتا وأن اهليئات التنظيمية الكفئة ميكن أن تقوم بدور رئيةي يف سد الفجوة الرقمية.
وأهم سا مييز الربناسج العاملي لتبادل املعلوسات بني اهليئات التنظيمية هو اخلط الةاخن الذي يربط بني اهليئات التنظيمية والذي يةتطيع
عن طريقه املنظمون وواضعو الةياسات طرح أي سؤال يريدون احلصول على رد عليه وتلقي وجهات نظر زسالئهم سن مجيع أحناء العامل.
وقد بلغ عدد األسئلة اليت طُرحت سن خالل اخلط الةاخن ،سنذ إطالق هذا الربناسج ،أكثر سن  120سؤاال ،سنها  20سؤاال يف سنة ،2001
و 23سؤاال يف سنة  ،2002و 51سؤاال يف سنة  ،2003و 27سؤاال يف سنة  .2004ومبعىن آخر ،يتلقى الربناسج يف الوقت احلاضر أكثر
سن سؤال واحد كل أسبوع .وسع ذلك ،فإن هذا الربناسج يتجاوز جمرد طرح األسئلة ،ألنه يوفر أيضا األجوبة عليها .ففي سنة ،2003
على سبيل املثالُ ،و ِضع على اخلط الةاخن سا يقرب سن  220إجابة على األسئلة املطروحة.

ويةاعد سكتب تنمية االتصاالت على تشجيع التوسع يف تبادل املعلوسات سن خالل سةتشاري برناسج  ،G-REXوخرباء جييدون
لغتني يقوسون برتمجة مجيع املعلوسات إىل اللغات الفرنةية واإلسبانية واإلنكليزية ،كما يدير املكتب سواقع للبحوث التنظيمية على
شبكة الويب إلجياد سعلوسات إضافية تتضمن إجابات على االستفةارات اليت تُوجه عن طريق اخلط الةاخن .ويقوم سةتشارو
الربناسج بتةجيل الوصالت والوثائق ذات الصلة على املوقع ،مما يةاعد على إثراء املناقشات املباشرة بني املعنيني بتنظيم االتصاالت.
وباإلضافة إىل اخلط الةاخن ،يتيح الربناسج تنظيم سؤمترات على أساس النصوص وسؤمترات افرتاضية .وقد استضاف الربناسج سؤمترات
نصية بشأن سواضيع سثل تةوية النزاعات اخلاصة بالتوصيل البيين .كذلك استضاف الربناسج "غرفة طوارئ التوصيل البيين" ،وعن
طريقها كان سقرر جلنة الدراسات  1التابعة لقطاع تنمية االتصاالت ،املةألة  ،6-1/1جييب على استفةارات البلدان فيما يتعلق
بالتوصيل البيين.
وجتمع املؤمترات االفرتاضية اليت ينظمها برناسج  G-REXبني املؤمترات اهلاتفية اليت تتم عن طريق سوقع خمصص لذلك على شبكة
الويب يةتطيع املشاركون سن خالله تبادل املعلوسات والوثائق وتةجيلها على أقراصهم الصلبة وسناقشتها آنيا .وقد استضاف
الربناسج سؤمترات افرتاضية عن استعمال تكنولوجيا  Wi-Fiيف أغراض النفاذ باملناطق الريفية والنفاذ العام ،وتةوية النزاعات اخلاصة
بالتوصيل البيين ،والرسائل االقتحاسية .وتعد املؤمترات االفرتاضية طريقة جمدية سن حيث التكلفة لتنظيم سؤمترات حية بشأن سوضوعات
سعينة بني جمموعات صغرية سن املشاركني مما يلغي احلاجة إىل الةفر .وقد مجعت املؤمترات االفرتاضية بني سشاركني سن األقاليم
اخلمةة اليت ينتمي إليها أعضاء االحتاد ،يف البلدان الناسية واملتقدسة على الةواء.

ووحدة اإلصالح التنظيمي ) (RRUمبكتب تنمية االتصاالت هي اليت تدير برناسج  .G-REXوكل سن يعنيه األسر سن املنظمني وواضعي
الةياسات ويريد التةجيل يف الربناسج ،ميكنه ذلك بالرجوع إىل املوقع التايل.http://www.itu.int/ITU-D/grex/register.asp :
دراسة احلالة  :6االتفاق على االستعمال املشرتك ألجهزة حتديد االجتاه العاسلة باملوجات الديكاسرتية ( )HFيف بلدان املؤمتر األورويب
إلدارات الربيد واالتصاالت
مقدمة
ينص هذا االتفاق (سبتمرب  )2003على أنه سن املمكن ألي إدارة عضو يف املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت ()CEPT
النفاذ إىل قياسات اإلدارات األخرى وإجراء قياسات باستعمال أجهزة حتديد االجتاه العاسلة باملوجات الديكاسرتية يف املدى الذي
يقل عن .MHz 30
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وسن املتفق عليه ،نظرا للخواص املادية للموجات القصرية وارتفاع قيمة سعدات حتديد االجتاه العاسلة باملوجات الديكاسرتية ،أن سن
املناسب وضع سنهج أورويب سشرتك يقوم على سشاركة اإلدارات األعضاء يف املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت املوقعة على
هذا االتفاق يف سعدات حتديد االجتاه العاسلة باملوجات الديكاسرتية .واهلدف سن هذا االتفاق هو إجياد تفاهم سشرتك وإقاسة تعاون
بني اإلدارات املوقعة على االتفاق يف استعمال سعدات حتديد االجتاه العاسلة باملوجات الديكاسرتية املتاحة لدى اإلدارات األخرى
ألغراض سراقبة الطيف والتخلص سن التداخل الراديوي.
وحيدد هذا االتفاق إجراءات االستعمال املشرتك ملعدات حتديد االجتاه العاسلة باملوجات الديكاسرتية بني اإلدارات األعضاء
يف املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت على أساس ال يةتهدف الربح .وتوفر برجميات املراقبة الشاسلة القدرة على النفاذ إىل
أجهزة حتديد االجتاه باستعمال املوجات الديكاسرتية.
وتُةتخدم أجهزة حتديد االجتاه باستعمال املوجات الديكاسرتية عادة يف األغراض التالية:
حتديد املواقع غري املعلوسة للمرسالت اليت تعمل باملوجات الديكاسرتية؛
عمليات املراقبة املنتظمة واملنهجية لطيف الرتددات الراديوية؛
دعم محالت القياس اليت يقوم بتنفيذها االحتاد واملؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت؛
إجراء التحقيقات يف التداخل الضار؛
سراقبة سعلمات البث باملوجات الديكاسرتية.
وتوجد صفحة على شبكة الويب تتضمن املعلوسات العاسة والتقنية الضرورية وكذلك القدرة على تفحص وضع أجهزة حتديد االجتاه
باستعمال املوجات الديكاسرتية ،أو حتديث صيغة برجميات املراقبة الشاسلة " ."UCSوالنفاذ إىل هذه الصفحة سقصور على اإلدارات
املوقعة على االتفاق (أعضاء املنطقة).
واإلدارة املكلفة بالتنةيق سةؤولة عن حتديث املعلوسات العاسة وكذلك املعلوسات التقنية اخلاصة بأجهزة حتديد االجتاه باستعمال
املوجات الديكاسرتية املنشورة على هذه الصفحة .وينبغي أن تقدم اإلدارات املوقعة على االتفاق ووكاالت التشغيل املعلوسات وكل
التعديالت سباشرة إىل اإلدارة املكلفة بالتنةيق.
واملعلوسات التقنية اخلاصة بأجهزة حتديد االجتاه باستعمال املوجات الديكاسرتية املتاحة على شبكة الويب هي:
نقاط االتصال املختصة بالتشغيل يف اإلدارات املوقعة على االتفاق؛
نقاط االتصال املختصة باجلوانب التقنية يف وكاالت التشغيل؛
اسم املوقع؛
هوية احملطة؛
البلد؛
خط العرض (النظام اجليوديةي ”)“WGS 84؛
خط الطول (النظام اجليوديةي ”)“WGS 84؛
سدى الرتدد؛
ساعات النفاذ على جهاز حتديد االجتاه باستعمال املوجات الديكاسرتية؛
جهة التصنيع؛
نوع جهاز حتديد االجتاه باستعمال املوجات الديكاسرتية؛
دقة ضبط الزاوية؛
إزالة التشكيل؛
عرض النطاق ()D/F؛
-
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عرض النطاق (الةمعي)؛
عرض النطاق (الطيف)؛
التوهني.

وهذه املعلوسات سةجلة على سلف تشكيل يعرف باسم ”.“Config_file_siteID.ini
معمارية ووصف السطوح البينية
يقوم سفهوم أجهزة حتديد االجتاه باستعمال املوجات الديكاسرتية على "سعمارية تبادل البيانات املشرتكة" (اليت وضعها املؤمتر األورويب
إلدارات الربيد واالتصاالت) بالنةبة للمعلوسات التقنية (أواسر إجراء القياسات والنتائج) .ومجيع املعدات تفهم هذه األواسر
والوظائف بنفس الطريقة ،بغض النظر عن جهة التصنيع .ويتم ذلك مبوجب "أجهزة تشغيل املعدات اليت حددها املؤمتر األورويب
إلدارات الربيد واالتصاالت" و"برجميات املراقبة الشاسلة )."(UCS
وهذه املعمارية سبينة يف الشكل  4.4التايل:
الشكل

4.4

معمارية التوصيل البيني ألجهزة تحديد االتجاه العاملة بالموجات الديكامترية
نظام املعلوسات
اجلغرافية

سلف التصدير
سركز املراقبة القائم
""Zzz
اإلدارة

سركز املراقبة القائم
""Www
اإلدارة

UCS

(برجميات املراقبة الشاسلة)
البيانات

الوصلة
القائمة

الدخل
الخرج

حمرك " "zzzلنظام
حتدبد االحتاه

حمرك ""yyy
جهاز حتديد االجتاه

حمرك ""xxx
جلهاز حتديد االجتاه

الةطح البيين ""yyy
جلهاز حتديد االجتاه

الةطح البيين ""xxx
جلهاز حتديد االجتاه

حمرك ""Yyy
جلهاز حتديد االجتاه

حمرك ""Xxx
جهاز حتديد االجتاه

سركز للتحكم عن بُعد يف املعدات سع تصنيع "."xxx
حتدد النقطة الزرقاء نقطة النفاذ إىل برجميات املراقبة
الشاسلة
املعدات والةطح البيين للتحكم عن بُعد سع تصنيع
""xxx

الوصلة
القائمة
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سراكز املراقبة القائمة هي املعدات وتطبيقات الربجميات (العاسلة يف اإلدارات واليت توفرها جهات التصنيع أو اليت يتم
تطويرها لتلبية ستطلبات املواصفات) اليت تةتعمل للتحكم يف أجهزة حتديد االجتاه يف الوضع الراهن (ال يوجد بينها
توصيل بيين).
أجهزة حتديد االجتاه القائمة هي األجهزة اليت توفرها جهات التصنيع وهي سزودة بةطح بيين للتحكم عن بُ ْعد ويتم
حتديد أواسره ونتائجه للمعدات.

دراسة احلالة  :7تبادل البيانات يف إطار اتفاق طريقة احلةاب املنةقة ) (HCMلتنةيق الرتددات عرب احلدود
اتفاق طريقة احلةاب النةقة ) (HCMهو اتفاق عقده ممثلو اإلدارات يف النمةا وبلجيكا واجلمهورية التشيكية وأملانيا وفرنةا وهنغاريا
وهولندا وكرواتيا وإيطاليا وليختنشتاين وليتوانيا ولكةمربغ وبولندا وروسانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وسويةرا ( 17بلدا أوروبيا) ،مبوجب املادة 6
سن لوائح الراديو ،بشأن تنةيق الرتددات الواقعة فيما بني  MHz 29,7و GHz 43,5ألغراض سنع التداخل الضار باخلدسات الثابتة
واخلدسات املتنقلة الربية ،ولتحقيق االستعمال األسثل لطيف الرتددات على أساس االتفاقات املتبادلة.
وكانت الصيغة األوىل سن االتفاق هي اتفاق فيينا ) (VAالذي وقع يف  .1986وقد صدرت نةخ حمدثة الحقا وهي ستاحة على
اخلط (انظر .)http://www.hcm-agreement.eu/http/englisch/verwaltung/index_berliner_vereinbarung.htm
المبادئ
املبدأ العام الذي ينص عليه هذا االتفاق هو تةهيل التنةيق سن خالل التوزيع العادل للرتددات على احلدود ،على أساس ثنائي
تعرف بأهنا الرتددات القابلة لالستعمال بدون اختاذ إجراءات تنةيق سةبقة،
أو ستعدد األطراف يف "الرتددات التفضيلية" ،اليت ّ
بشرط التقيد باملعايري التقنية احملددة سلفا (االتفاقات وامللحقات).
نطاقات الترددات
يطبق على نطاقات الرتددات نوعان سن التنةيق:
القائمة األوىل :اخلدسات املتنقلة الربية
بالنةبة للخدسة املتنقلة الربية يف نطاقات الرتددات خبالف تلك املنصوص عليها يف املادة  1.2.1وبالنةبة جلميع اخلدسات
األخرى يف هذه النطاقات للرتددات ،ميكن تطبيق إجراءات التنةيق املبينة يف االتفاق ،وميكن ،عند الضرورة ،االتفاق
على املعلمات التقنية كل على حدة.
القائمة الثانية :اخلدسات الثابتة
ال تنطبق إجراءات التنةيق املبينة يف االتفاق بالنةبة للخدسة الثابتة إال إذا كان نطاق الرتددات املعين يف كال البلدين
القائمني بالتنةيق سوزعا للخدسة الثابتة وكان الرتدد املعين يقع ضمن سةؤولية اإلدارتني.
وبالنةبة للخدسة املتنقلة الربية يف نطاقات الرتددات خبالف تلك املنصوص عليها يف املادة  1.2.1وبالنةبة للرتددات فوق
املةتعملة يف البلدان املعنية سن أجل اخلدسة الثابتة يف نطاقات الرتددات خالف تلك املدرجة يف جدول الرتددات الوارد
يف الفقرة  ،3.2.1ميكن تطبيق االتفاق ،وعند الضرورة ،االتفاق على املعلمات التقنية كل على حدة.
GHz 1

سجل الترددات
يتكون سجل الرتددات سن القوائم اليت حتددها كل إدارة وتبني فيها تردداهتا املنةقة ،وتردداهتا التفضيلية املخصصة ،وتردداهتا املشرتكة،
وتردداهتا املنةقة لشبكات االتصاالت الراديوية املخطط هلا ،وتردداهتا املةتعملة على أساس خطط الشبكة اجلغرافية والرتددات اليت
تةتعمل الشفرات التفضيلية .وتكون مجيع ختصيصات الرتددات يف هذا الةجل حممية طبقا لوضعها فيما يتعلق بالتنةيق.
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األحكام التقنية
يف حالة اخلدسة املتنقلة الربيةُ ،ختتار القدرة املشعة الفعالة واالرتفاع الفعال للهوائي يف احملطات بالشكل الذي جيعل سداها
سقصورا على املنطقة املغطاة ،سع جتنب االرتفاعات الزائدة للهوائي واخلرج الزائد للمرسالت باستعمال سواقع ستعددة وارتفاعات
سنخفضة فعالة للهوائيات .وتةتعمل اهلوائيات االجتاهية للتقليل سن احتماالت حدوث التداخل يف البلد اجملاور.
يتم تنةيق تردد اإلرسال إذا كان املرسل ينتج شدة جمال ،عند حدود البلد الذي تتأثر إدارته ،ألنه إذا كان
االرتفاع  10أستار فوق سطح األرض فإنه يتجاوز احلد األقصى املةموح به جملال التداخل ،كما هو سبني يف امللحق 1
باالتفاق .ويتم تنةيق الرتدد املةتقبِل إذا كان املةتقبل يتطلب محاية.
يف حالة اخلدسة الثابتةُ ،ختتار القدرة املشعة الفعالة واالرتفاع الفعال للهوائي يف احملطات وفقا لقدرة الوصالت الراديوية
ونوعية اخلدسة املطلوبة ،سع جتنب االرتفاعات الزائدة للهوائي واخلرج الزائد للمرسالت باستعمال سواقع ستعددة
واالرت فاعات شديدة االخنفاض للهوائيات ،للتقليل سن احتماالت حدوث التداخل يف البلد املتأثر .ويتضمن امللحق 1
وحتةب اخلةارة األساسية يف اإلرسال وفقا ملا هو سنصوص عليه يف امللحق .01
احلد األقصى املةموح بهُ ،
تنفيذ االتفاق
يتم تنفيذ االتفاق طبقا للمبادئ التالية:
طريقة حةاب سشرتكة ،تقوم على مناذج االنتشار اليت حيددها قطاع االتصاالت الراديوية وسعيار طريقة احلةاب املنةقة ()HCM
املةتعملة يف وحدات التضاريس الرقمية وخطوط احلدود املتفق عليها على أساس ثنائي أو ستعدد األطراف.
وبرناسج طريقة احلةاب املنةقة هو برناسج مت تطويره سن أجل التطبيق املنةق لطرق احلةاب كما هو سنصوص عليه
يف سلحقات االتفاق.
وينبغي أن تنفذ مجيع اإلدارات اإلصدارات اجلديدة سن برناسج طريقة احلةاب املنةقة يف نفس الوقت لتاليف العمل بصيغ
خمتلفة سن الربناسج يف البلدان املتجاورة .وملا كانت برجميات طريقة احلةاب املنةقة ليةت إال روتينا فرعيا ،ينبغي تنفيذ هذا
الروتني الفرعي ضمن الرباسج الوطنية احمليطة به .ويتضمن االتفاق طريقة تطبيق الصيغ اجلديدة سن الربناسج.
تبادل البيانات
اإلجراءات
أ)
القائمة الشاملة
ينص االتفاق على ضرورة تبادل سجالت الرتددات (القائمة الشاسلة) سرتني يف الةنة باستعمال قرص سضغوط ()CD-ROM
أو أي واسطة أخرى يكون عليها اتفاق ستبادل.
التنسيق والتبليغ
جيوز تبادل طلبات التنةيق وكذلك الردود على طلبات التنةيق أو بطاقات التبليغ على قرص لني أو على قرص
سضغوط ( )CD-ROMأو أي واسطة أخرى يكون عليها اتفاق ستبادل.
ميكن أن تشمل البيانات اليت يتم تبادهلا أثناء إجراءات التنةيق سا يلي:
املدخالت اجلديدة؛
التعديالت؛
املدخالت احملذوفة؛
الردود.
-
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وتقوم كل إدارة بإعداد سجل حديث للرتددات وتقدسه لكل إدارة يتم التنةيق سعها .ويتم تبادل سجالت التنةيق على
أساس ثنائي سرة على األقل كل ستة أشهر.
وسائط اإلرسال
ب)
تفضل وسائط اإلرسال التالية ولكن ميكن االتفاق ثنائيا على غريها:
الربيد اإللكرتوين
وسائط األقراص الشائعة
وتقتصر األوراق على عملية التنةيق ولكن ينبغي تفاديها بوجه عام.
وترد سواصفات أخرى لتبادل البيانات يف امللحق ذي الصلة باالتفاق وينبغي التقيد هبا عند استعمال األقراص اللينة
أو الربيد اإللكرتوين.
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المقدمة

للمةاعدة يف عملية إدارة الطيف ،يعرض هذا الفصل أسثلة لالستخدام العملي للطرائق الواردة يف الكتيب املعنون "اإلدارة الوطنية
للطيف" ويف الفصول الةابقة سن هذا الكتيب .فالتقنيات احلاسوبية ميكن أن تةاعد بطريقتني على األقل ،مها إدارة وتفحص
كميات كبرية سن البيانات ،وإجراء حةابات سعقدة أو بةيطة ولكنها تتةم بالتكرارية.
وتوضح األسثلة هاتني الةمتني ألغراض البيان العملي فقط وال متثل بالضرورة إجراءات سوصى هبا .فمن حق كل إدارة أن تضع
اإلجراءات اخلاصة هبا واليت قد ختتلف أيضا سن خدسة إىل أخرى .واملقياس احلقيقي لنجاح أي نظام سؤمتت هو قدرة النظام على
حترير سدير طيف الرتددات سن األعباء اليوسية اململة اليت تتمثل يف البحث يف سلفات البيانات وإجراء حةابات ستكررة ،وتقدم له
النتائج يف شكل واضح ووجيز.
ويةتعمل كل سثل سن األسثلة التالية أساليب حاسوبية خمتلفة .وهذه اإلجراءات ميكن أن تفيد كثريا يف إدارة الطيف وأن تةتعمل
بصورة سةتقلة عن بعضها البعض .وال يلزم دسج هذه األساليب يف نظام سؤمتت بصورة كاسلة إلدارة الطيف ،إال أن الفوائد
تتضاعف عندسا يكون سثل هذا الدسج ممكنا.
وتبني بعض األسثلة كيفية استخدام البيانات إلجراء حةابات أكثر تعقيدا .وقد أعدت إدارات أو سنظمات أخرى ،يف حاالت
كثرية ،براسج سقيّةة ملعاجلة البيانات وإجراء حةابات تنةيق سؤمتتة.
وتتضمن امللحقات سن  2إىل  11يف هناية هذا الفصل وصفا سوجزا ألنظمة سؤمتتة وأسثلة على التقنيات احلاسوبية إلدارة الطيف
وسراقبته .كما ميكن االطالع على أسثلة أخرى الستخدام احلواسيب يف املراقبة يف كتيب االحتاد عن سراقبة الطيف (طبعة .)2011
2.5

معالجة البيانات في األنظمة الحاسوبية

على الرغم سن أن أنظمة إدارة قواعد البيانات حتاول فك اقرتان براسج التطبيق بالبيانات التحتية ،فإن االستقاللية الكاسلة املنشودة
للبيانات تبقى غري ممكنة وتبقى التطبيقات سرتبطة دوسا ،بطريقة أو أخرى ،بالبنية املختارة للبيانات .وحيول هذا االقرتان دون أن تصبح
إعادة استعمال التطبيقات على نطاق كبري عملية سهلة يف حاالت عدم تشابه البىن التحتية .وهلذا حتذر اإلدارات سن أن تكييف
الرباسج اليت أعدهتا إدارات أخرى للعمل ضمن بىن بياناهتا اخلاصة قد ال يقل صعوبة أحيانا عن وضع براسج جديدة متاسا.
وقد ترغب إدارات سعينة يف النفاذ إىل بيانات سبق أن بلّغتها إىل سكتب االتصاالت الراديوية ) (BRيف االحتاد (انظر دراسة احلالة 2

يف الفصل  ،4القةم  )4.4يف إطار إدارهتا الداخلية للطيف أو النفاذ إىل بيانات بلغتها إدارات جماورة .وينشر سكتب االتصاالت
الراديوية هذه البيانات وبرجميات استخراجها (انظر دراسة احلالة  3يف الفصل  ،4القةم .)4.4
وقواعد بيانات سكتب االتصاالت الراديوية وبرجمياته وخدساته على اخلط ستاحة على :سن أجل خدسات الفضاء ستاحة على:
 ،http://www.itu.int/ITU-R/go/spaceوسن أجل خدسات األرض ستاحة على.http://www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial :
1.2.5

قاعدة بيانات التوزيع

سن الضروري إلدارة استعمال الطيف الراديوي إدارة فعالة ،سعرفة كيفية توزيع الطيف فيما بني خمتلف اخلدسات .وسن الضروري
أيضا سعرفة كيفية استعمال خمتلف اخلدسات للطيف املوزع .وميكن أن توفر قاعدة بيانات سؤمتتة للتوزيع أجوبة عن هذه األسئلة.
ولكنه ينبغي أن تكون هذه القاعدة ذات بنية تتيح كشف اجلزء الكاسل سن الطيف الذي تةتعمله خدسة سعينة أو جمموعة خاصة
سن اخلدسات .وميكن استخدام هذه املعلوسات لتوضيح كيفية توزيع الطيف املتيةر فيما بني خمتلف اخلدسات.
جيب أيضا أن تةمح بنية قاعدة بيانات التوزيع بأن يضم كل سجل سن سجالت التوزيع سادة رئيةية تتضمن تةجيال واحدا
أو عدة تةجيالت لتخصيص الرتددات .وتتيح اإلحاالت املرجعية املتبادلة بني قاعدة بيانات التوزيع وقاعدة بيانات ختصيص
الرتددات إسكانية تقدير االستعمال الفعلي للطيف سن جانب خدسات سعينة .وميكن استخدام هذه املعلوسات لتحديد أساكن
ازدحام الطيف ،واألساكن اليت يكون فيها استعمال الطيف أقل سن املقرر ،وذلك بالنةبة إىل كل خدسة سن اخلدسات.
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محتويات قاعدة بيانات التوزيع
تصبح قاعدة بيانات التوزيع أكثر فعالية عند وجود إحالة سرجعية ستبادلة سع قاعدة بيانات ختصيص الرتددات .وأجنع طريقة لتوفري
هذه اإلحاالت املرجعية هي إدراج أصناف حمطات سرخص هلا كجزء سن تةجيل التوزيع على أن يقتصر ذلك على أصناف احملطات
املرخص هلا فعال وذلك وفقا جلدول توزيع نطاقات الرتددات .وجيب ،عند اختيار أصناف احملطات املةموح هبا ،أن يراعى تأثري أية
تقييدات سفروضة على اخلدسة سدرجة يف حواشي جدول توزيع نطاقات الرتددات.
وقد أنشأت بعض اإلدارات قواعد بيانات سن جدول توزيع نطاقات الرتدد باملادة  5سن لوائح الراديو تةتعمل أحيانا لتقةيم النطاقات
تقةيما إضافيا وفقا ألغراض وطنية .ويزيد هذا التوزيع الفرعي سن تقييد سدى الرتددات املتيةر للتخصيص لغرض حمدد وإىل حتويل جزء
سن عبء ختصيص الرتددات إىل إطار ختطيط الطيف.
3.5

اختيار الترددات باالستعانة بالحاسوب

1.3.5

وصف المشكلة

توضيحا لتطبيق التقنيات احلاسوبية البةيطة ،يعرض أدناه ختصيص ترددات حملطة إرسال جديدة يف اخلدسة املتنقلة.
تعمل اخلدسات املتنقلة الربية ،عادة ،على أساس توزيع القنوات ،وهلذا يكفي أن تدرس جمموعة واحدة فقط سن الرتددات املنفصلة.
ويةتعمل سلف البيانات املبني يف اجلدول  1-5على سبيل املثال .ويفرتض أن هذا امللف يتضمن بيانات تصف مجيع اإلرساالت
احملتملة اليت قد تؤثر يف اختيار الرتددات .أسا يف التطبيق العملي فمن احملتمل أن يكون هذا امللف أكرب بكثري.
اجلدول

1-5

مثال لملف بيانات تخصيص ترددات
)(MHz

رقم
القناة

التردد

المحطة ،الموقع

القدرة
) (kWخط العرض

خط الطول

الموقع

الرمز الدليلي
للنداء

160,005

1

077 06 01 W 38 58 33 N 0,075 Areawide Courier Delivery

Bethesda, MD

KED427

160,020

2

W.T. Cowan

0,12

076 50 22 W 38 56 54 N

Hyattsville, MD

DEX523

160,035

3

H.j. Kane Delivery Service

0,12

077 05 36 W 38 58 57 N

Bethesda, MD

KTZ830

165,050

4

Joseph M. Dignanson

0,12

076 54 10 W 38 55 15 N

Ardwick, MD

KDX790

160,065

5

Central Delivery Service

0,12

077 06 18 W 38 59 49 N

Bethesda, MD

KFB424

160,080

6

077 29 54 W 37 30 25 N 0,075 Hemingway Transportation

Richmond, VA

KES899

160,095

7

Halls Motor Transit Company

0,06

Wilmington, DEL 075 33 39 W 39 45 05 N

KQG594

160,095

7

Halls Motor Transit Company

0,12

Mont Quirauk, MD 077 30 46 W 39 41 47 N

KWT696

160,110

8

Jones Express Trash Removal

0,12

076 59 49 W 38 56 54 N

Washington, DC

KJB937

160,125

9

077 06 18 W 38 57 49 N 0,075 Central delivery Service

Bethesda, MD

KFB424

160,140

10

077 06 18 W 38 57 49 N

Bethesda, MD

KFB424

160,155

11

076 51 42 W 38 56 15 N 0,075 Preston Trucking Company

Ardmore, MD

KEQ762

160,170

12

076 39 28 W 39 19 53 N 0,075 Hemingway Transport

Baltimore, MD

KGG997

160,185

13

Metro Messenger and Delivery

0,12

077 04 46 W 38 56 50 N

Washington, DC

KGX548

160,185

13

A.J. Trucking

0,12

076 30 04 W 39 19 35 N

Baltimore, MD

KVN353

160,200

14

Clarence Wyatt transfer

0,12

077 36 06 W 37 30 46 N

Richmond, VA

KVZ573

Purolator Services

0,12
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وتقع سةؤولية اختيار سعايري تقاسم الرتددات (التوصية  )ITU-R SM.337على سدير الرتددات .وقد يكون االختيار الذي يتطلب
نةب محاية سرتفعة سهل التحليل ،إال أن سثل هذه النةب ميكن أن تؤدي يف النهاية إىل تبديد للطيف .وتبعا الختيار املعايري،
جيب أن ينفذ النظام احلاسويب حتليل البيانات ليقرر (يف هذه احلالة) إسكانية إدخال تردد جديد سع االستمرار يف احرتام سعايري
التقاسم .وينبغي أال يضطر سدير الرتددات إىل إجراء حةابات يدوية مملة أو ستكررة .ويتم اختيار الرتدد يف األسثلة التالية وفق
طريقتني على سةتويني خمتلفني سن التعقيد.
2.3.5

اإلجراء األساسي الختيار الترددات

ميكن تعريف سعيار بةيط جدا لتقاسم الرتددات على النحو التايل" :ال جيوز ملرسلني تفصلهما سةافة تقل عن " km "Rأن
يةتعمال ترددا سعينا يف آن واحد" .ووفقا للحالة ميكن أن يضاف إىل ذلك ،سا يلي" :ال جيوز ملرسلني تفصلهما سةافة تقل
عن " km "Dأن يةتعمال ترددات ستجاورة (أي قنوات ،يف هذا املثل) يف آن واحد" .وينبغي أال تطبق سعايري استعمال القناة
نفةها يف حاالت تقاسم الرتددات.
وتطبيق هذا النوع سن املعايري بةيط للغاية ،كما أنه منطي بالنةبة إىل املعايري املةتعملة يف تصميمات سعينة سن األنظمة الراديوية
املتنقلة "اخللوية" .وتصبح بةاطة املعايري عاسال سةاعدا سهما يف تصميم الشبكات املتنقلة اليت تشمل سئات املرسالت الثابتة.
ميكن تنفيذ أسلوب اختيار يعمل باالستعانة باحلاسوب بطرائق عديدة ستنوعة .ويبني الشكل  1.5سثال إلحدى طرائق االنتقاء إذ
جيري فحص كل تردد (أو قناة) سن الرتددات (أو القنوات) املتاحة يف النطاق املوزع ،دوريا ،ابتداء سن الرتدد األدىن .ويةتخرج
الربناسج تةجيالت سن امللف ،بصورة تتابعية .وإذا تبني أن الرتدد املوجود يف الةجل سةا ٍو للرتدد اخلاضع للفحص أو جماور له،
حيةب الربناسج املةافة اليت تفصل بني املرسل املقرتح واملرسالت املخصصة القائمة .فإذا كانت املةافة أكرب سن املةافة ( Rيف القناة
نفةها) وسن ( km Dيف القناة اجملاورة) ،جيري ختصيص الرتدد .أسا يف احلاالت األخرى ،فيتابع الربناسج قراءة الةجالت التالية إىل
أن يصل إىل "هناية امللف" .ويعود عندها الربناسج إىل بداية سلف البيانات ويتفحص الرتدد التايل عند االقتضاء .يتوقف الربناسج
املبني هنا حاملا جيد ترددا سقبوال (أو قناة) سقبولة ،ولكن سن املمكن ترتيبه على حنو يةمح بكشف كل الرتددات املقبولة على أن
يُطبق ،يدويا ،بعد ذلك سعيارا آخر لالختيار فيما بني هذه الرتددات.

يعترب هذا املثال بةيطا؛ إذ إن الغرض سن احلةاب الوحيد املنفذ هو حتديد املةافة بني سرسلني ،ولكن استعمال التقنية احلاسوبية
يةمح بتنفيذ سريع جدا لإلجراءات بكاسلها .وحيرر بذلك خمطط طيف الرتددات سن املهمة اململة اليت تتمثل يف إجراء املئات سن
حةابات املةافة (يف احلاالت الواقعية) ،وسن ضرورة استخراج املعلوسات سن وثائق سطبوعة والتعرض بذلك الحتماالت اخلطأ.
 3.3.5مثال لتطبيق اإلجراء األساسي لالختيار
يبني هذا املثال كيفية استخدام قائمة التخصيصات الواردة يف اجلدول  ،1-5سن جانب والية سريالند األسريكية الراغبة يف ختصيص
قناة ملرسل يقع عند خط العرض " 39°10'45مشاال ،وخط الطول " 76°40'07غربا .وتفرض هنا قواعد العالقة تردد-سةافة (املقرتحة
هلذا املثال) سةافة فصل قدرها  km 100لنفس القناة و km 40للقنوات اجملاورة .احلل يف هذه احلالة هو ختصيص يف القناة  6يةتويف
مجيع الشروط .ويبني اجلدول  2-5قائمة التخصيصات اجلديدة .وميكن أن توفر هذه القائمة سعلوسات إضافية سفيدة ملدير الطيف
إذا سا تضمنت قائمة للمةافات بني كل سوقع سن سواقع املرسالت القائمة واملوقع املقرتح .وميكن إجراء احلةابات الالزسة بةهولة
بواسطة احلاسوب .وتةمح النتائج ملدير الطيف بتقييم خمتلف اخليارات البديلة واإلفادة سن خرباته وأحكاسه يف عملية االختيار.
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الشكل

1.5

الروتين األساسي لتخصيص الترددات
بدء التشغيل
حتديد رقم القناة املقرتحة
عند أدىن رقم سرخص به
وعند N = 1

القناة املقرتحة

إدخال املعلوسات اخلاصة
باملرسل الذي سعاسله N

سقارنة القناة املقرتحة بقناة
املرسل القائمة
أرقام القنوات؟
غريها

القنوات
اجملاورة
أو القنوات
ذاهتا

حتةب املةافة بني املرسل
اجلديد واملرسل القائم
هل املةافة
أصغر سن R؟

نعم

ال
ال

هل املةافة
أصغر سن D؟

زيادة رقم
القناة املقرتحة

زيادة سعاسل
القناة N
ال

تقبل القناة

نعم

هل مت
سةح جدول
املرسل بكاسله؟

هل يوجد رقم
القناة يف املدى
املةموح به؟

نعم

ال

اخلرج :رقم القناة اليت مت
التعرف عليها

ال توجد قناة ستاحة

نعم

اخلرج :ال يوجد
ختصيص ممكن

توقف

املالحظة  - 1باعتبار أن  ،R ≤ Dأي أن املةافة بني املرسالت اليت تةتعمل قناة جماورة تةاوي أو تقل عن املةافة بني املرسالت اليت تةتعمل نفس القناة.
املالحظة  - 2عند اختيار قناة ،ولتحديد مجيع القنوات احملتملة الحقا ،جتب زيادة رقم القناة كما سبق شرحه يف القةم  2.3.5أعاله.
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اجلدول

)(CAT

2-5

مثال لملف بيانات تخصيص ترددات
)(MHz

رقم
القناة

التردد

المحطة ،الموقع

القدرة

)(kW

خط العرض

خط الطول

الموقع

الرمز الدليلي
للنداء

160,005

1

077 06 01 W 38 58 33 N 0,075 Areawide Courier Delivery

Bethesda, MD

KED427

160,020

2

076 50 22 W 38 56 54 N 0,12 W.T. Cowan

Hyattsville, MD

DEX523

160,035

3

077 05 36 W 38 58 57 N 0,12 H.j. Kane Delivery Service

Bethesda, MD

KTZ830

165,050

4

076 54 10 W 38 55 15 N 0,12 Joseph M. Dignanson

Ardwick, MD

KDX790

160,065

5

077 06 18 W 38 59 49 N 0,12 Central Delivery Service

Bethesda, MD

KFB424

160,080

6

076 40 07 W 39 10 45 N 0,12 Commonwealth of Maryland

Anne Arundel, MD

KAS454

160,080

6

077 29 54 W 37 30 25 N 0,075 Hemingway Transportation

Richmond, VA

KES899

160,095

7

075 33 39 W 39 45 05 N 0,06 Halls Motor Transit Company

Wilmington, DEL

KQG594

160,095

7

077 30 46 W 39 41 47 N 0,12 Halls Motor Transit Company

KWT696 Mont Quirauk, MD

160,110

8

076 59 49 W 38 56 54 N 0,12 Jones Express Trash Removal

Washington, DC

KJB937

160,125

9

077 06 18 W 38 57 49 N 0,075 Central delivery Service

Bethesda, MD

KFB424

160,140

10

077 06 18 W 38 57 49 N 0,12 Purolator Services

Bethesda, MD

KFB424

160,155

11

076 51 42 W 38 56 15 N 0,075 Preston Trucking Company

Ardmore, MD

KEQ762

160,170

12

076 39 28 W 39 19 53 N 0,075 Hemingway Transport

Baltimore, MD

KGG997

160,185

13

077 04 46 W 38 56 50 N 0,12 Metro Messenger and Delivery

Washington, DC

KGX548

160,185

13

076 30 04 W 39 19 35 N 0,12 A.J. Trucking

Baltimore, MD

KVN353

160,200

14

077 36 06 W 37 30 46 N 0,12 Clarence Wyatt transfer

Richmond, VA

KVZ573

 4.3.5اختيار الترددات باستعمال معايير تقاسم أكثر تفصيالا
يتضمن جدول بيانات ختصيص الرتددات املةتعمل يف املثال الةابق جمموع القدرة املشعة سن كل سرسل ،وهي سعلوسة مل تةتخدم
يف املثال سع أهنا ضرورية لتطبيق بعض سعايري التقاسم .فلننظر ،على سبيل املثال ،يف املعيار التايل" :ال جيوز ،عند تردد سعني ،أن
يدرج يف جدول التخصيصات أي ختصيص ملرسل ميكن أن ينتج ،يف سوقع سرسل آخر يةتعمل ذلك الرتدد ،كثافة لتدفق القدرة
تتجاوز قيمة سعينة"( .وهذه صيغة سبةطة لطريقة عاسة متكن سدير الطيف أن يعرف عددا سن نقاط االختبار ،قد تصل إىل
عدة سئات ،ويفرض ،عند كل نقطة سن هذه النقاط ،أن تتجاوز كثافة تدفق القدرة الصادرة سن سرسل سطلوب ،بنةبة سعينة،
جمموع قيم كثافة تدفق القدرة الصادرة سن كل املرسالت غري املرغوبة مبا يف ذلك املرسل املقرتح له التخصيص اجلديد).
ويتطلب اختيار تردد وفقا هلذا املعيار ،أن تؤخذ يف االعتبار القدرة املشعة يف كل سرسل؛ وكذلك توهني كثافة تدفق القدرة املشعة
بداللة املةافة إىل املرسل (أي سعلوسات االنتشار) .ويفرتض ،يف هذا املثال ،أن منوذجا واحدا لالنتشار يطبق لوصف كل املةريات
قيد النظر .وهلذا تشكل بيانات االنتشار املخزنة يف احلاسوب قائمة لدالة بةيطة حتدد قيم التوهني بداللة زيادة املةافات .أسا بالنةبة
إىل املةافات غري الواردة يف القائمة ،فيطبق االستكمال الداخلي سن أجل حتديد قيمة اخلةارة.
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وتضيف تأثريات نواتج التشكل البيين درجة إضافية سن التعقيد .ذلك أن سن املمكن أن تقع عدة "سرسالت" ف سوقع واحد،
وحىت أن تةتعمل ،بالفعل ،هوائيا وسضخم ترددات راديوية سشرتكني .وختصص خطة الرتددات القائمة ترددات سوجات حاسلة
للمرسالت يف سوقع سعني ،ولكن مثة إشعاعات ستظهر عند ترددات جديدة بةبب التشكيل البيين بني ترددات املوجات احلاسلة
الرئيةية .وقد تكون سثل هذه النواتج غري سهمة عند استقباهلا يف سواقع أخرى ،إال أهنا قد تكون سضرة جدا جبوار سوقع اإلرسال.
وتعترب سعاجلة التشكيل البيين سعقدة نةبيا ،بصورة عاسة ،وسن هنا يصار إىل تبةيط املشكلة يف هذا املثل سن خالل تطبيق سعيار
االختيار اإلضايف التايل" :ال جيوز أن خيصص أي تردد سقرتح إىل سرسل جديد يف سوقع سعني إذا كان أي ناتج للتشكيل البيين سن
الرتبة الثالثة تشكله أي ترددات سةبق ختصيصها لذلك املوقع سةاويا للرتدد املقرتح".
ولزيادة تبةيط املثال ،تقتصر الدراسة على إشارات التشكيل البيين يف القناة نفةها؛ أي أن كثافة تدفق القدرة يف القنوات اجملاورة
ال تؤخذ يف االعتبار.
يبني الشكل  2.5طريقة ممكنة ألمتتة أسلوب االختيار يف هذا املثال .ويتضح ،يف هذه احلالة ،أنه يلزم بذل جهود هائلة ألداء املهمة يدويا؛
بينما يبقى نظام حاسويب بةيط كفيال بأن ينفذ األساليب املةتعملة بةرعة وسهولة ودون التعرض إىل أخطاء يف تناول البيانات.
الشكل

2.5

روتين متطور لتخصيص الترددات
بدء التشغيل
حتديد رقم القناة املقرتحة
عند أدىن ختصيص

العودة إىل
بداية امللف

قراءة سجل
البيانات التايل
سقارنة القناة املقرتحة
بةجل البيانات
حةاب املةافة بني
التخصيص املقرتح
والتخصيص القائم

ال

القناة
خمتلفة

حتةب ،عند املوقع القائم،
اخلةارة على طول املةري
وكثافة تدفق القدرة الناجتني
عن التخصيص اجلديد

هل تتجاوز
قيمة  pfdالقيمة
احلدية؟
نعم

نعم

نعم
ال

ال

هل يبقى
التشكيل البيين ضمن
احلدود املقبولة؟
نعم
هناية امللف؟
نعم

زيادة رقم القناة

هل يعترب رقم
القناة صاحلا؟

روتني تقدير
التشكيل البيين

طباعة التخصيص

ال

عدم وجود
ختصيص

Cat-05- 0 2

مالحظة  -حتةب كثافة تدفق القدرة ) (PFDأو شدة اجملال عند حد سنطقة اخلدسة.

هناية امللف

ال
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تخصيص الترددات الراديوية في الخدمة المتنقلة البرية

إضافة إىل الروتني األساسي لتخصيص الرتددات املبني يف الشكل  ،1.5تتطلب األنظمة احملوسبة لتخصيص الرتددات يف اخلدسة
املتنقلة الربية أن ينظر يف جوانب تشغيلية سعينة كذلك .فعلى سبيل املثال ،يتطلب توفري احلماية يف نفس القناة املطلوبة يف اخلدسات
املتنقلة الراديوية عالية املةتوى ،استخدام منوذج حاسويب خيصص القنوات وفقا لدرجة تراكب سنطقة التغطية املةموح هبا بني
سنطقتني ستجاورتني للخدسة يف نفس القناة .وإذا عملت ،يف املنطقة نفةها ،خدسات راديوية ستنقلة أدىن سةتوى وال تتطلب محاية
يف نفس القناة ،فعلى النموذج احلاسويب أن حيةب عندئذ سدة انشغال القناة ويتحقق سن أن هذا االنشغال ال يتجاوز احلدود
املةجلة يف جداول "البحث" .ويشكل النموذجان أجزاء سن النظام املبةط لتخصيص الرتددات الراديوية يف اخلدسة املتنقلة الربية
املبني يف الشكل .3.5
وحتدد درجة التطور والدقة يف منوذج ختصيص الرتددات الراديوية للخدسة املتنقلة إسكانية إعادة استعمال الرتددات يف سنطقة سعينة
وسن مث فعالية استعمال الطيف .فيمكن ،على سبيل املثال ،استعمال منوذج بةيط لالنتشار يف "الفضاء احلر" يقدم توقعات ألسوأ
احلاالت سع نتائج سعقولة داخل املناطق اليت تكون فيها اخلدسات املتنقلة باملوجات املرتية ( )VHFواملوجات الديةيمرتية ()UHF
ستفرقة ،والقنوات سةتعملة بأقل سن سعتها .أسا يف املناطق اليت تكون فيها اخلدسات الراديوية املتنقلة سزدمحة ،فيجب أن يةتخدم
منوذج انتشار أكثر دقة يأخذ يف االعتبار خصائص التضاريس األرضية سن أجل تقدير اخلةارة بةبب االنعراج.
وينبغي أن يتضمن نظام التشغيل قاعدة بيانات ميكن النفاذ إليها بةهولة لتحديثها وقادرة على توفري املعلوسات الالزسة إلدارة
الطيف وسنح الرخص .وتشمل ستطلبات إدارة الطيف إنشاء قوائم للةجالت أو جملموعات الةجالت املتعلقة مبختلف اخلصائص.
وتتمثل وظيفة سنح الرخص ،بصورة أساسية ،يف طباعة جداول أو سجالت ختصيص الرتددات أو ألغراض احملاسبة.
الشكل

3.5

نظام مبسط للتخصيص المحوسب للترددات في الخدمة المتنقلة البرية
ختصيص الرتددات اجلاري
منوذج
عايل

اختيار
النموذج

نظام الةطح البيين
انتظار
ختصيص
الرتدد

إقرار
الصالحية

دخل/
بيانات

منوذج
سنخفض الرتبة
اكتمال ختصيص الرتدد
أو تعليقه بانتظار
التخصيص

طبع جداول
الرتخيص

قاعدة
البيانات

طلب

اختيار
البيانات
املفروزة
بيانات
اخلرج

Cat-05- 03

ويتميز نظام التشغيل احملوسب لتخصيص الرتددات يف اخلدسات الراديوية املتنقلة واملطابق لنموذج الشكل  ،3.5باخلصائص التالية:
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يتضمن قاعدة بيانات ملةتعملي اخلدسة واملعلمات التقنية والتفاصيل اإلدارية .وميكن تعديل قاعدة البيانات بةهولة،
فتضاف إليها بيانات جديدة تتعلق باملةتعملني أو تدرج فيها التغيريات املطلوبة للةجالت القائمة؛
جتري اختبارات للصالحية سن أجل التأكد سن أن نظام ختصيص الرتددات يقبل البيانات؛
يةتند ختصيص تردد سوزع حصرا ملةتعمل جديد (حيتاج إىل محاية) إىل حةاب خطوط كفاف شدة اجملال ملنطقة خدسة
احملطة القاعدة .ويكفل أال يتجاوز تراكب خطوط كفاف هذه املنطقة واحملطات القاعدة القائمة احلد املقبول .ويكفل
برناسج ختصيص الرتددات النفاذ إىل سلف بيانات طوبوغرافية؛
تقدر سدة االنشغال للقنوات املتقامسة يف املنطقة نفةها .يصار أيضا إىل التحقق سن فئة أعمال املةتعمل سن أجل ضمان
اختيار قناة سناسبة ،فعلى سبيل املثال ،ال يةمح بالضرورة ملةتعملني سن نفس فئة األعمال أن يتقامسوا القناة نفةها؛
يف حال عدم وجود قناة سناسبة يوضع التخصيص املطلوب يف االنتظار إىل أن يتمكن سةؤول عن ختصيص الرتددات
سن سعاجلته واختاذ القرارات املناسبة بشأنه؛
عند االنتهاء سن سعاجلة دفعة سن ختصيصات الرتدد األوتوساتية ،تعد أوتوساتيا أو يدويا جداول تقنية تعرض تفاصيل
التخصيصات وتوزع على سةتعملي اخلدسة؛
يقدم نظام ملعلوسات اإلدارة يةمح بفحص سلفات ختصيص الرتددات وإنتاج رسوم بيانية متثل املظهر اجلانيب للتضاريس
األرضية وخطوط كفاف شدة اجملال؛
يشري برناسج ختصيص الرتددات إىل سلف ملصادر التداخل يقدم قائمة القنوات غري املتيةرة يف سناطق سعينة سن البلد
بةبب التداخل احملتمل بني اخلدسات الراديوية القائمة واخلدسات الراديوية املتنقلة.

حيةب برناسج ختصيص الرتددات تراكب إشارة سنطقة خدسة حمطة قاعدة سقرتحة ( )PBSوسناطق خدسة احملطات القاعدة األخرى
القائمة ( .)EBSوينطبق هذا الروتني حلةاب الرتاكب على ختصيصات حصرية (حممية) ويكرر بالنةبة لكل القنوات الواردة يف قائمة
روتني "املةح التمهيدي" املةتخدم يف اختيار القنوات املناسبة املمكنة بناء على صيغة سبةطة لروتني الرتاكب .وتنتقى أوتوساتيا
القناة ذات الرتاكب األدىن .EBS/PBS
لقد صمم برناسج ختصيص الرتددات ،مبا يف ذلك حةاب تراكب سنطقة اخلدسة وسدة انشغال القناة ،سن أجل بلوغ أقصى إعادة
استعمال ممكنة للرتددات وسن مث لزيادة فعالية استعمال الطيف الراديوي .ويةمح النظام األوتوسايت لتخصيص الرتددات بتحديد
سريع لتخصيصات سالئمة ذات نوعية عالية يف اخلدسات الراديوية املتنقلة ويةتمر يف أداء هذه املهمة سع استمرار تزايد عدد
سةتعملي اخلدسة يف املةتقبل.
أسا املشكلة اليت يثريها هذا النظام املبةط فهي أنه حيدد قواعد الستبعاد بعض القنوات سن التخصيص دون أن يوفر يف املقابل
إسكانية االختيار بني القنوات املمكنة واليت قد تكون كثرية العدد .وبعبارة أخرى ،فإنه حيدد القنوات غري املناسبة ولكنه ال حيدد
القنوات األفضل.
4.5

تحليل االنتشار

(تقوس سطح األرض ،والعوائق ،وعواسل الرتبة املتغرية) احلصول
تتيح التقنيات املؤمتتة لتحديد اخلةارة على أساس الظروف الفعلية ُّ
على تنبؤات دقيقة سنتظمة لالنتشار ،فرتفع بذلك سن دقة حتليالت املالءسة الكهرسغنطيةية ) (EMCوحتةن ،يف النهاية ،سن كفاءة
استعمال الطيف.
5.5

خصائص التجهيزات

يتطلب حل سشاكل كثرية تتعلق باملالءسة الكهرسغنطيةية تكرار استعمال اخلصائص التقنية للمرسالت واملةتقبالت واهلوائيات
املصاحبة هلا .وال متثل بعض هذه اخلصائص قيما ثابتة ،بل تتغري سعلماهتا بداللة الرتدد أو اجتاه اهلوائيات.

كتيب تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب
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ويوفر حتويل شكل الدالة إىل نقاط بيانات تزايدية وختزينها يف بنك البيانات املدخالت الالزسة للحةابات املطلوبة حلل سشاكل
كثرية تتعلق باملالءسة الكهرسغنطيةية .وميكن أن تةتعمل بيانات امللفات املذكورة يف هذا الفصل يف التحليل املبني يف القةم .6.5
إضافة إىل ذلك ،تشرتط إدارات كثرية أن تةتويف التجهيزات املةتوردة أو التجهيزات املةتعملة داخل حدودها سعايري جيري حتديثها
سن وقت إىل آخر .وهي تنشر ،يف العادة ،الشروط اليت جيب أن تةتوفيها املرسالت (واملةتقبالت يف بعض األحيان) وتوثق سناهج
االختبار الواجب تطبيقها للتأكد سن االستجابة هلذه املعايري .مث ختترب اإلدارة عينات سن كل منط سن املعدات أو تةمح ملختربات
اختبار سعتمدة باختبار املعدات والتأكد سن سطابقتها للمعايري ،وحتتفظ بقائمة بأنواع التجهيزات ومناذجها املعتمدة لالستعمال
وسن مث اليت ميكن الرتخيص هلا .وغالبا سا تشكل هذه القائمة جزءا سن قاعدة بيانات إدارة الطيف.
وعلى ذلك ،فإن اخلصائص الدنيا املقبولة للمعدات واحملددة إلجراء عملية إقرار الصالحية املوصوفة يف الفقرة الةابقة ميكن استعماهلا
ألغراض حتليل التداخل بدال سن استعمال املعلمات الفعلية اخلاصة باملعدات ،األسر الذي خيفف سن عبء هذه العملية نوعا سا.
1.5.5

مخططات الهوائيات

باستثناء سا يتعلق باهلوائيات شاسلة االجتاهات ،يتغري كةب اهلوائي بداللة االجتاه النةيب .وسن املةتحةن ،يف حةابات املالءسة
الكهرسغنطيةية ،أن يعرف كةب اهلوائي يف اجتاه جهاز قد يتعرض للتداخل أو يةبب تداخال .وميكن أن تشمل سلفات ختصيص
الرتددات منط اهلوائي واجتاه احلزسة الرئيةية .وإذا عرف نوع اهلوائي ،فةيكون سن املمكن النفاذ ،أوتوساتيا ،إىل سلف بيانات اهلوائي
س ن أجل إدخال أرقام كةب اهلوائي املناسبة واليت تةتخدم لغرض احلةاب .وتقدم البيانات على أساس الكةب بداللة االجتاه
بالنةبة إىل اجتاه احلزسة الرئيةية (أعلى كةب) (الشكل .)4.5
الشكل

1.5

الكسب بداللة االتجاه بالنسبة إلى اتجاه الحزمة الرئيسية (أعلى كسب)
(في المستوي األفقي)
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يتعلق هذا املثال بتطبيق طريقة جدول البحث على احملاكاة بالنماذج .فمن أجل سعرفة قيمة سعينة للكةب ،جيب أن حتدد قيمة
لالجتاه يةتعملها احلاسوب يف عملية استكمال داخلي لتحديد القيمة الصحيحة سن بني قيمتني سن قيم اجلدول .وميكن أيضا أن
ميثل خمطط اهلوائي بواسطة دالة حتليلية تعطي قيما تقريبية للبيانات (على سبيل املثال.)G = 32 - 25 log  :
وحزم برجميات سكتب االتصاالت الراديوية اليت ميكن النفاذ إليها سن الروابط اإللكرتونية املذكورة يف القةم  2.5تشمل خمططات اهلوائيات املنفذة
طبقا لألجزاء ذات الصلة سن لوائح الراديو و/أو توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة (سثل التوصية .)ITU-R F.699
2.5.5

طيف البث في المرسالت

غالبا سا يكون التعبري عن طيف البث يف املرسل يف سعادالت رياضية تعبريا سعقدا وصعب التطبيق على سشاكل املالءسة الكهرسغنطيةية.
أسا وصف اتةاع الطيف بداللة الرتدد فهو بةيط نةبيا ،وميكن متثيله بيانيا .وسن املمكن إعداد جدول للبيانات بتحويل النقاط املوجودة
على سنحين الطيف إىل نقاط بيانات .ميكن بعد ذلك استعمال هذه البيانات يف الرباسج احلاسوبية اليت تتطلب سعلوسات عن الطيف.
3.5.5

انتقائية المستقبل

ميكن ،بطريقة مماثلة للطريقة املوضحة يف الفقرة  ،2.5.5أن حيول غالف نطاق التمرير للمةتقبل إىل نقاط بيانات ختزن هبدف
استعماهلا يف حةابات املالءسة الكهرسغنطيةية.
6.5

النبذ المتعلق بالتردد

سن املةتصوب ،يف حةابات املالءسة الكهرسغنطيةية ،سعرفة التأثريات اليت تةببها للمةتقبالت سرسالت مل توالف على الرتدد
نفةه ،وإن كانت تعمل يف نطاق الرتددات نفةه .ونظرا إىل الفصل بني ترددي املرسل واملةتقبل ،يقرن يف املةتقبل اجلزء األقل
سن الطاقة املرسلة .وتعتمد كمية االقرتان بصورة دقيقة على طيف البث يف املرسل ،وانتقائية املةتقبل ،وفصل الرتددات (انظر
التوصية .)ITU-R SM.377
وإذا عرفت قدرة اإلشارة غري املرغوبة اليت ينحط عندها أداء املةتقبل ،فإن سن املمكن أن حتةب ،بداللة فصل الرتددات ،املةافة
اليت جيب أن تفصل بني املرسل املةبب للتداخل واملةتقبل سن أجل سنع التداخل .ويةفر ذلك عن احلةابات يف جمموعة سن
النقاط متثل العالقة بني املةافة وفصل الرتددات وتوصل فيما بينها لتشكل املنحين :تردد-سةافة .وميكن أن ختزن بيانات االنتشار
احملةوبة سةبقا على شكل قيم للخةارة بداللة املةافة أو تطبق روتينات حلةاب االنتشار كما هو سوضح يف الفقرة  .4.5وتةمح
احلةابات املؤمتتة بالتطبيق العملي هلذه التقنية ،ويتطلب الربناسج بيانات املدخالت التالية:
الرتدد؛

طيف البث؛
حةاسية وانتقائية املةتقبل؛
القدرة املشعة املكافئة املتناحية ( )e.i.r.p.يف املرسل (قدرة املرسل سضروبة يف كةب اهلوائي باجتاه املةتقبل) أو القدرة
املشعة املكافئة.
7.5

حسابات منطقة التنسيق للمحطات األرضية

يعرض التذييل  7للوائح الراديو اإلجراء الذي تطبق فيه طرائق سؤمتتة سن أجل حتديد سنطقة التنةيق حول حمطة أرضية يف نطاقات
الرتدد املمتدة بني  MHz 100و GHz 105واليت تتقامسها خدسات فضائية وخدسات لألرض .وهناك براسج حاسوبية أعدها سكتب
االتصاالت الراديوية وإدارات أخرى ستاحة يف حزم برجميات املكتب وميكن النفاذ إليها سن الروابط اإللكرتونية املذكورة يف القةم 2.5
وتةتعمل يف حةاب سةافات التنةيق يف أثناء الفحص التقين لإلشعارات املتعلقة بتخصيص الرتددات على النحو املوضح أدناه.
وقد مت رسم خمطط للتنةيق أوتوساتيا على خريطة سولدة باالستعانة باحلاسوب (انظر الشكل .)5.5

ﻛﺘﻴﺐ ﺗﻘﻨﻴﺎت إدارة اﻟﻄﻴﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳊﺎﺳﻮب
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5.5

ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻤﺤﻄﺔ إرﺳﺎل أرﺿﻴﺔ
- Transmitting NGSO ES W.R.T. receiving terrestrial stations.

 -ﳏﻄﺔ إرﺳﺎل أرﺿﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻷرض ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﳏﻄﺎت اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﻸرض.

Notice ID: 100500002
Earth station name: Foker Flat Alaska
100500002
stationاﶈﻄﺔ
 position: 147W230065N0اﺳﻢ
اﻷرﺿﻴﺔAdministration/Geographical area: USA/USA Foker Flat Alaska :
Earth
ﻣﻌﺮف ﻫﻮﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ700 :
Satellite orbital position:
Satellitre
name: ICESAT
اﻹدارة/اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔUSA/USA :
اﻷرﺿﻴﺔ147W230065N0 700 :
اﶈﻄﺔ
ﻣﻮﻗﻊ
Frequency band: 2040.00-2040.00 MHz
اﳌﻮﻗﻊ اﳌﺪاري ﻟﻠﺴﺎﺗﻞ:
اﺳﻢ اﻟﺴﺎﺗﻞICESAT :
ﻧﻄﺎق اﻟﱰددMHz 2040,00-2040,00 :

70N

70N

65N

65N
CAN

ALS

60N

60N

145W

150W

)Scale: 727.00 km (default

ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺮﺳﻢ) km 727,00 :ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺐ(

ES position

ﻣﻮﻗﻊ اﶈﻄﺔ اﻷرﺿﻴﺔ

اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺮ
Modeﺋﻴﺴﻲ 1
Main
1
Main
2
Modeﺋﻴﺴﻲ 2
اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺮ
Cat-05-05

اﻟﻜﻔﺎف ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺳﻮد ﻫﻮ ﻛﻔﺎف اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ) .(1اﻟﻜﻔﺎف اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﲪﺮ ﻫﻮ ﻛﻔﺎف اﻷﺳﻠﻮب ).(2
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إمكانات البرنامج وطريقة تشغيله

حيةب هذا الربناسج سةافة التنةيق بداللة زاوية الةمت بالنةبة إىل الشمال احلقيقي ،سع زيادة الزاوية مبقادير قيمة كل سنها ،5
ويرسم كفاف التنةيق باستعمال احلةابات التالية:
يقوم املةتعمل ،مبةاعدة األداة  Ap7Captureبإدخال سعلمات احملطات األرضية الالزسة للحةابات وخيزهنا يف أحد
–
سلفات قاعدة البيانات؛
حيدد املةتعمل يف الربجمية  GIBCسوقع سلف قاعدة البيانات وسعرف هوية بطاقة التبليغ للمحطة األرضية؛
–
حيةب الربناسج ،لكل خمطط ،قدرة التداخل املةموح هبا ) (dBWيف عرض النطاق املرجعي واليت ال جيوز جتاوزها ألكثر
–
سن % pسن الوقت عند دخل سةتقبل احملطة املعرضة للتداخل ،وذلك سن كل سصدر سن سصادر التداخالت؛
مث حيةب الربناسج كةب هوائي احملطة األرضية خارج احملور بداللة الةمت وزاوية ارتفاع اهلوائي وزاوية ارتفاع األفق؛
–
حيةب الربناسج أدىن خةارة إرسال يةمح هبا عند سمت سعني بالنةبة إىل احملطة األرضية؛
–
ولتحديد سةافة التنةيق النهائية ألسلوب االنتشار  ،1جيري الربناسج حتليل املةريات املختلطة وفقا للحاجة ،ويتحقق أوتوساتيا
–
سن حدود سناطق املناخ الراديوي بواسطة بيانات سن اخلريطة العاملية املرقمنة ) (IDWMاليت أعدها قطاع االتصاالت الراديوية؛
حيةب الربناسج سةافات التنةيق سن أجل االنتشار بتناثر سطري (األسلوب )2؛
–
تقارن ،على طول كل مست ،قيم سةافات التنةيق ألسلويب االنتشار  1و 2وتعتمد القيم األكرب لتشكل كفاف التنةيق
–
النهائي حول احملطة األرضية؛
حيةب الربناسج (عند االقتضاء) األكفة املةاعدة املطبقة على آليات االنتشار يف سةتوي الدائرة العظمى؛
–
ينشئ الربناسج سلف قاعدة بيانات يتضمن كل خمطط تنةيق ناتج للمحطة األرضية؛
–
ينشئ الربناسج (عند احلاجة) وثيقة تقرير بالنةق  rtfتعرض سةافات التنةيق لكل خمطط يف صورة جدولية سع خريطة
–
تشمل احلدود الةياسية ملنطقة سطح األرض املعنية .وترسم اخلريطة يف إسقاط مسيت ستةاوي األبعاد .وتةتعمل قيم
حةاب سةافة التنةيق النهائية يف رسم أكفة التنةيق املةاعدة على اخلريطة؛
تشمل وثيقة التقرير أيضا قائمة بالبلدان اليت حيتمل تأثرها؛
–
ميكن استعمال الربناسج لتحديد أكفة التنةيق حول احملطات األرضية اليت تشغل سع سواتل سةتقرة وسواتل غري سةتقرة
–
بالنةبة إىل األرض.
2.7.5

مساعدات أخرى في مجالي التنسيق والتبليغ

استعملت اإلدارات ،يف حاالت كثرية ،التبادل اإللكرتوين للبيانات لتةهيل عملييت التنةيق والتبليغ .وحيدد سعجم بيانات االتصاالت
الراديوية ) (RDDسواصفات عناصر البيانات سن أجل البنود املطلوبة للتنةيق سع بلدان جماورة .وحتدد حزسة برجميات التذييل  7سن لوائح
الراديو قائمة البلدان اليت جيري التنةيق سعها باستخدام األساليب الروتينية  IDWMاليت أعدها قطاع االتصاالت الراديوية.
8.5

خدمات الحساب اإللكترونية لمكتب االتصاالت الراديوية ألغراض االختبار والمساعدة في عمليات التنسيق

نفذ سكتب االتصاالت الراديوية نظاسا كاسل األمتتة يةمح ملةتعملي اخلدسات  TIESبإجراء حةابات عند الطلب ألغراض
االختبار واملةاعدة يف تنةيق اخلدسة اإلذاعية .ويتألف النظام سن بوابة ويب للطرف األساسي (لتقدمي وعرض بيانات الدخل/حتميل
نتائج احلةابات) ونظام طرف اخللفي يضم خدسات (إلدارة عبء العمل اخلاص باحلةابات) وقاعدة بيانات (سن أجل طلبات االنتظار
وختزين بيانات الدخل ونتائج احلةابات) .والطرفان األساسي واخللفي سكونان غري سقرتنني :يتم إخطار املةتعمل عن طريق رسالة إلكرتونية
بوقت االنتهاء سن حةاباته ووقت توفر النتائج ملعاينتها .وتعرض سعظم نتائج احلةابات يف الطرف األساسي عرب خمدم إنرتنت .GIS
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والنظام قادر بةهولة على سواكبة عبء العمل املتزايد :أثبت املشروع التجريبي لالحتاد يف عام  2012يف جمال احلوسبة الةحابية أنه
ميكن إضافة املوارد الةحابية إىل املوارد احمللية يف بنية حتتية ستكاسلة.
وميكن النفاذ إىل النظام عن طريق املوقع اإللكرتوين.http://www.itu.int/ITU-R/eBCD/MemberPages/eCalculations.aspx :
ويرد يف الفقرات التالية وصف سوجز بالتفصيل ألنواع احلةابات املتاحة سن املوقع اإللكرتوين املذكور أعاله ،وقت إعداد هذا الكتيب.
1.8.5

اختبار التحقق من التنسيق في إطار االتفاق

GE06

يقدم املةتعمل سلفات دخل إلكرتونية لالختبارات (يكون قد مت التحقق سنها سن قبل الربجمية  )TerRaNoticesعرب بوابة الويب
املشار إليها أعاله .جتري خدسة احلةابات عملية تفحص التنةيق سع سراعاة أحدث صيغة للخطة.
وتعرض أكفة التنةيق باستعمال خمدم إنرتنت  GISإىل جانب قائمة باإلدارات اليت حيتمل تأثرها .وميكن للمةتعمل البدء يف أنشطة
التنةيق سن أجل احلصول على مجيع املوافقات الالزسة قبل التقدمي الرمسي لبطاقات التبليغ إىل سكتب االتصاالت الراديوية عرب
الواجهة  ،WISFATمما يبةط سن العملية اإلمجالية ويقلص الوقت الالزم للتةجيل يف اخلطة.
2.8.5

اختبار التحقق من التوافق في إطار االتفاق

GE06

يقدم املةتعمل سلفات دخل إلكرتونية لالختبارات (يكون قد مت التحقق سنها سن قبل الربجمية  )TerRaNoticesعرب بوابة الويب
املشار إليها أعاله .جتري خدسة احلةابات عملية حتليل التوافق سع سراعاة أحدث صيغة للخطة.
وبالنةبة لكل بطاقة تبليغ سدخلة ،جتري تقييم للتوافق سن خالل حتديد التداخل إزاء بطاقات التبليغ القائمة اخلاصة باخلطة
والتخصصات/التعيينات املةجلة .وتتاح نتائج احلةابات سن أجل التحميل عند بوابة الويب كملف قاعدة بيانات.
3.8.5

مشاهدة النتائج التفصيلية للتحقق من التوافق في إطار االتفاق

GE06

يوفر سكتب االتصاالت الراديوية التطبيق  GE06Calcلعرض نتائج التحقق سن التوافق .ويتم تثبيت هذا التطبيق سن املوقع اإللكرتوين
لالحتاد ويشغل على حاسوب املةتعمل ولكنه يظل ستمتعا مبيزة استقبال حتديثات أوتوساتية عند التوصيل باإلنرتنت ،كما لو كان
تطبيقا قائما على املتصفح .ويقوم املةتعمل بتحميل سلف قاعدة البيانات الذي يتضمن نتائج عمليات التحقق سن التوافق ويشاهد
هذه النتائج باستخدام التطبيق  GE06Calcعلى احلاسوب الشخصي احمللي .متكن األداة  GE06Calcاملةتعمل سن إجراء
احلةابات التفصيلية سن أجل التحليالت األكثر اكتماال للتوافق .بيد أنه يف حالة عدم توفر توصيلة اإلنرتنت أو حجبها ألسباب
أسنية ،يظل التطبيق  GE06Calcيعمل بشكل كاسل.
4.8.5

اختبار التحقق من التطابق في إطار االتفاق

GE06

متتد نفس الفوائد اخلاصة بالتحديثات األولية عرب اإلنرتنت والتشغيل املةتقل للوظائف األخرى يف التطبيق  :GE06Calcاختبار
عمليات التحقق سن التطابق يف إطار االتفاق  .GE06يعد املةتعمل سلفات دخل إلكرتونية لالختبارات (يكون قد مت التحقق
سنها سن قبل الربجمية  )TerRaNoticesويقوم باختبارها بالنةبة للتطابق سع خطة االتفاق  GE06باستخدام التطبيق GE06Calc
على حاسوب شخصي حملي باالقرتان سع القرص  DVDاخلاص بالنشرة  .BRIFICوتوقر األداة شاشات عرض  GISكاسلة
اخلصائص للنتائج التفصيلية حلةابات التحقق سن التطابق.
5.8.5

حسابات التنبؤ باالنتشار باستعمال التوصية

ITU-R P.1812

يقدم املةتعمل طلب حةاب باستكمال استمارة يف بوابة الويب حيدد فيها املعلمات التقنية املطلوبة لتقييم االنتشار .وتةتعمل
يف هذا احلةاب سعلوسات سواصفات التضاريس وميكن أن تكون أداة سفيدة أثناء أنشطة التنةيق.
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ميكن إجراء كل سن احلةابات اخلاصة باالنتشار سن نقطة إىل نقطة (سواصفة) وسن نقطة إىل سنطقة (تغطية) (انظر الشكل )6.5
ويةتعمل يف احلةابات حاليا قواعد بيانات التضاريس ( SRTM3استبانة  3أقواس يف الثانية) وجاري دراسة إسكانية استعمال
استبانات أعلى سع امللفات .DEM
الشكل -6.5ب

الشكل -6.5أ
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األنظمة المتكاملة إلدارة الطيف ومراقبته

ينبغي دعم أكرب عدد ممكن سن عمليات إدارة الطيف بواسطة أجهزة احلاسوب والربجميات سن أجل تقليص وقت املعاجلة وتوفري
الوقت للموظفني.
ويوصي االحتاد الدويل لالتصاالت يف التوصية  ITU-R SM.1537بأن تنظر اإلدارات يف استعمال أنظمة سؤمتتة إلدارة الطيف
وسراقبته ودجمهما سعا حبيث يشرتك جزءا النظام املعنيان باإلدارة واملراقبة يف املعلوسات املوجودة يف قاعدة البيانات ويعمالن سعا
بةالسة سن أجل تأدية املهام اليت يطلبها سدير الطيف .وتناقش سةألة دسج إدارة الطيف وسراقبة الطيف أيضا يف الكتيبات الصادرة
عن قطاع االتصاالت الراديوية ،مبا يف ذلك الكتيب الذي أصدره االحتاد عن سراقبة الطيف ،والذي يقدم سعلوسات عن املعدات
وخمططات تصويرية لألنظمة النمطية ،وكتيب االحتاد عن اإلدارة الوطنية للطيف ،والذي يقدم سثاال لنظام ستكاسل.
 1.9.5تعريف النظام المتكامل لإلدارة والمراقبة
يتألف أي نظام سؤمتت ستكاسل إلدارة وسراقبة الطيف عادة سن سركز وطين إلدارة الطيف وحمطات سراقبة عديدة ثابتة وستنقلة.
ويوجد اتصال بني هذه احملطات سن خالل شبكة تتيح إجراء االتصاالت بالصوت والبيانات .ومجيع حمطات الشبكة تتبادل
املعلوسات إلكرتونيا فيما بينها و/أو تشرتك يف قواعد البيانات فيما خيص إدارة الطيف وحمطات سراقبة الطيف .وميكن التحكم
يف حمطات املراقبة عن بُعد.
ويبني الشكل  7.5خمططا منطيا لنظام ستكاسل .وخيتلف ترتيب سكونات النظام (عدد احملطات ،وعدد حمطات التشغيل يف كل
حمطة أرضية ،إخل ).وطرائق االتصاالت (بروتوكول التحكم يف اإلرسال/بروتوكول اإلنرتنت ) ))TCP/IPأو أي بروتوكول آخر،
واستخدام شبكة سنطقة واسعة ) ،(WANواستخدام الشبكات اهلاتفية العموسية التبديلية ) (PSTNوالراديو أو الةاتل) والتفاصيل
األخرى حبةب نوع التطبيق والبنية التحتية املتاحة .وقد يتضمن ترتيب املكونات أحيانا سركزا للمراقبة يرتبط ارتباطا سباشرا مبحطات
املراقبة اليت ترتبط بدورها مبركز اإلدارة.
ويتألف نظام إدارة الطيف سن خمدم لقاعدة البيانات سزود مبحطة تشغيل واحدة أو أكثر وبرجميات تتمثل سهمتها يف:
إدارة قاعدة بيانات ختصيص الرتددات؛
1
توفري جمموعة أدوات التحليل سن أجل حتليل االنتشار وسعرفة سا إذا كان سةريا سعينا يعمل مبعدات اتصال سعينة سوف
2
يدعم االتصاالت املرغوبة؛
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عرض خرائط جغرافية تضم نتائج التحاليل؛
3
تكون سطح التقاء سع نظام سراقبة الطيف ألداء سهام ستنوعة تشمل الكشف األوتوسايت للمخالفات املتعلقة بالرتاخيص.
4
ويضم نظام إدارة الطيف قاعدة بيانات ارتباطية كبرية تقبل جمموعة ستنوعة سن املدخالت تشمل التطبيقات املتعلقة بإصدار
الرتاخيص ،وتصدر جمموعة سن إشعارات التبليغ والتقارير وتتصل مبحطات املراقبة.
وتقوم أنظمة املراقبة بأمتتة عملية حتديد درجة شغل الطيف ،وقياس املعلمات ،وحتديد االجتاه ) (DFسن أجل التحقق سن حترر
القنوات والتعرف على سصادر التداخل وحتديد سواقعها .ويف املاضي ،كانت أنظمة الرصد تضم جمموعة كبرية سن سعدات االختبار
والقياس ألداء عملية شغل الطيف وحتديد قياسات سعلمات اإلشارة .وبعد الثورة اليت حدثت خالل الفرتة األخرية يف سعاجلة
اإلشارات الرقمية ) ،(DSPأصبح نظام املراقبة اآلن يتكون سن عنصرين فقط:
جمموعة وحدات منطية صغرية سن سعدات القياس املتقدسة ،تشمل هوائيات وسةتقبالت يتم تشغيلها باحلاسوب يشار
1
إليها عادة باسم خمدم قياس؛
تةهل استخدام
2
حمطات تشغيل حاسوبية ،أو عمالء يةتخدسون كةطح التقاء للتشغيل ،حتتوي على برجميات حاسوبية ّ
النظام واحملافظة عليه.
الشكل 7.5
نظام نمطي متكامل إلدارة ومراقبة الطيف
سركز
اإلدارة
حمطة تشغيل
خمدم
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حمطة سراقبة ثابتة
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أهمية النظام المتكامل

ميكن أن تكون إحدى سمات أي نظام ستكاسل سؤمتت إلدارة الطيف وسراقبته هي قدرة النظام على النفاذ إىل املعلوسات املوجودة
يف قاعدة بيانات اإلدارة واملراقبة وسقارنتها بغرض التعرف أوتوساتيا على احملطات اليت حيتمل أن تكون غري سرخصة أو اليت تعمل
خارج نطاق املعلمات املرخص هبا.
وحيدد املشغل نطاقا تردديا سهما ،وحيدد النظام درجة شغل الطيف واملعلمات وقياسات حتديد االجتاه وسقارنة هذه القياسات
باملعلوسات الواردة يف قاعدة بيانات الرتاخيص ،والرتددات اليت ال تتفق سعلمات القياسات بالنةبة هلا سع املعلمات املرخص هبا.
وتعرف هذه الدالة باسم الكشف األوتوسايت عن املخالفات ) (AVDوهي دالة بالغة األمهية ألي نظام ستكاسل سؤمتت حديث.
وميكن عرض نتائج دالة الكشف األوتوسايت عن املخالفات يف صورة جداول أو أشكال بيانية .ويبني العرض اجلدويل لكل قناة
سا إذا كانت قد وجدت إشارة ،ويف حالة وجود إشارة سا إذا كانت هناك حمطة سرخص هلا يف هذا الرتدد وسا إذا كانت اإلشارة
املقيةة ستوافقة أو غري ستوافقة سع املعلمات املرخص هبا .وميكن عرض املواقع املقيةة لإلشارات وسواقع احملطات املرخصة املناظرة
على خريطة جغرافية ،سثل اخلريطة املبينة يف الشكل  ،8.5لتمكني املشغل سن تصور النتائج .ويبني هذا الشكل سوقع حمطيت سراقبة
(املربعان األمحران املوجودان أسفل الشكل) وثالث حمطات سرخصة (املربعات اخلضراء) ،كما يبني املواقع املقيةة (تقاطع خطوط
ضبط الزاوية) ،حملطيت اإلرسال القائمتني حينئذ .ويبني الشكل حمطة سرخصة واحدة ال تقوم باإلرسال يف ذلك احلني (سربع أخضر
ليس عليه خطوط ضبط الزاوية) ،كما يبني سوقع سرسل غري سرخص (تقاطع خطوط ضبط الزاوية سع عدم وجود سربع أخضر).
الشكل

8.5

عرض نمطي على خريطة يوضح بيانات الكشف األوتوماتي عن المخالفات
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مثة مسة سهمة أخرى للنظام التام املتكاسل هي قدرة املشغل ،الذي تتوفر له الةلطة املناسبة ،يف أي حمطة تشغيل لإلدارة أو املراقبة،
على النفاذ إىل املوارد الكاسلة للنظام واالستفادة سنها ،مبا يف ذلك:
استخدام قاعدة بيانات الرتاخيص؛

التكليف باملهام والتحكم يف حمطات املراقبة ،عن بُعد؛

إنتاج واستعراض التقارير اليت جتمع بني املعلوسات املةتقاة سن قاعديت بيانات اإلدارة واملراقبة؛

أداء املهام األخرى اليت حيتاجها املشغل إلدارة الطيف الراديوي بكفاءة عالية.

ويوفر النظام املتكاسل إلدارة وسراقبة الطيف سطوحا بينية بشرية وحاسوبية يف مجيع أجزاء النظام ،يةهل بدرجة كبرية التدريب
واستخدام النظام.
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1

جداول بيانات إدارة الطيف
أعدت اجلداول  1-1Aإىل  6-1Aباعتبارها قوائم جرد لعناصر البيانات اليت ينبغي سعاجلتها خالل سرحلة حتليل البيانات
1
وذلك هبدف تصميم وتنفيذ نظام سؤمتت إلدارة الطيف داخل اإلدارة الواحدة وفيما بني اإلدارات .ومجعت هذه القوائم وصنفت
خالل دراسات قاست هبا فرقة العمل املؤقتة ) 1/2 (IWPالتابعة للجنة االستشارية الدولية للراديو ) (CCIRبالتعاون سع اللجنة
الدولية لتةجيل الرتددات ) .(IFRBوتولت جلنة الدراسات  1سهمة حتديثها ،وال يزال املصدر احملدد ملعرفة املتطلبات الالزسة سن
البيانات للتنةيق والتبليغ هو التذييل  4سن لوائح الراديو ،سع أوصاف وطرائق تنةيق إضافية سبينة يف سعجم بيانات االتصاالت
الراديوية (انظر أحدث صيغة سن التوصية  )ITU-R SM.1413ولذا فإن هذه املتطلبات ال ترد يف هذا امللحق.
2

سن الضروري أن تةتجيب بيانات إدارة الطيف املخصصة لالستعمال فيما بني اإلدارات للشروط التالية:

كحد أدىن ،جيب أن تتضمن البيانات ،البيانات "األساسية" املطلوبة يف قواعد اإلدارة الوطنية للطيف ويف تبليغ سكتب
1.2
االتصاالت الراديوية .ونصت التوصية  ITU-R SM.667على استعمال جماالت البيانات احملددة يف الطبعات الةابقة سن هذا امللحق.
جيب أن تكون اجملموعة الفرعية سن البيانات املةتعملة ألغراض تبليغ سكتب االتصاالت الراديوية ستالئمة سع سجالت
2.2
البيانات وسواصفات عناصر البيانات اليت وضعها املكتب .وللتأكد سن ذلك ،فإن اإلدارات سدعوة إىل أن تةتعرض بانتظام مجيع
الرسائل املعممة ذات الصلة املوجودة يف سوقع االحتاد على شبكة الويب.
3

تةتعمل يف اجلداول املختصرات التالية:
إذاعة
:BC
لوائح الراديو
:RR
إرسال
:TX
( :BR IFICالنشرة اإلعالسية الدولية للرتددات اليت تتضمن سقدسة القائمة الدولية للرتددات ))(PIFL
االتفاق حول اإلذاعة باملوجات الكيلوسرتية/اهلكتوسرتية )( (LF/MFاإلقليمان  1و ،)3جنيف1975 ،
:GE75
االتفاق اإلقليمي حول اإلذاعة بتشكيل الرتدد )( (FMاإلقليم  1وجزء سن اإلقليم  ،)3جنيف1984 ،
:GE84
االتفاق اإلقليمي حول اإلذاعة باملوجات اهلكتوسرتية )( (MFاإلقليم  ،)2ريو دي جانريو.1981 ،
:RJ81

كتيب تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب
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اجلدول
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1-A1

بيانات أساسية عن التوزيع الوطني لنطاقات الترددات
الرقم

عدد السمات
( Aأو )B.C

عنصر البيانات

)(1

A
1

احلد األدىن لنطاق الرتددات

B. C
12,6

احلد األدىن لنطاق الرتدد املوزع

2

وحدة الرتدد

1

H = Hz؛ k = kHz؛ M = MHz؛ G = GHz

3

طبيعة حدود الرتددات

1

 = Iدولية )(ITU؛  = Nوطنية

4

احلد األعلى لنطاق الرتددات

5

اخلدسة

6

فئة اخلدسة يف لوائح الراديو

12,6
30

احلد األعلى لنطاق الرتدد املوزع
اسم اخلدسة املوزعة (مل حتدد الشفرة بعد) (املواد سن  20إىل
يف لوائح الراديو)

57

1

فئة اخلدسة املوزعة وفقا للوائح الراديو ( = Pأولية = S ،ثانوية)

7

فئة اخلدسة الوطنية

1

إذا سا اختلفت عن الفئة وفقا للوائح الراديو

8

الوظيفة

40

9

حاشية جلدول توزيع النطاقات

7

رقم احلاشية اليت توزع النطاق على اخلدسة (وفقا للحالة)

10

حاشية تتعلق باخلدسة

7

رقم احلاشية اليت تقيد استعمال اخلدسة

11

حاشية تتعلق بالنطاق

7

رقم احلاشية اليت تقيد استعمال النطاق

12

صنف احملطة

30

13
14
)(1

التعاريف

)(RR

الوكالة أو الوزارة املةؤولة عن
اإلدارة الوطنية للطيف
إقليم االحتاد الدويل لالتصاالت

 :Aعدد الةمات اهلجائية الرقمية.
 :Bالعدد الكلي للةمات الرقمية.
 :Cعدد الةمات العشرية.

10
1

اسم الوظيفة يف اخلدسة اليت وزع هلا النطاق (سثال :سنار راديوي
أو استغاثة ونداء)

تشري إىل صنف احملطة الذي يةمح به التوزيع بواسطة الرسوز املبينة
يف اجلدول  6A1سن سقدسة القائمة  PIFLأو التذييل  10سن لوائح
الراديو .وميكن إدخال عدة أصناف سن احملطات يفصلها فراغ
الوكالة أو الوزارة املةؤولة عن اإلدارة الوطنية للطيف سةؤولة عن
إدارة التخصيصات يف نطاق سعني وسن أجل خدسة سعينة
تشري إىل إقليم االحتاد الذي توزع فيه اخلدسة

امللحق
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1

اجلدول

2-A1

بيانات عن صاحب الرخصة :قائمة دليلية بالبيانات
الرقم

عنصر البيانات

عدد السمات
(للداللة)

0

الرقم املرجعي لبيانات التخصيص/أو االقرتاح

7

2

الةلطة اإلقليمية املةؤولة عن التخصيص

2

3

منط التةجيل

0

1

اسم صاحب الرخصة

31

5

الشفرة الربيدية

()1

1

املدينة

31

7

الشارع

21

8

االسم املختصر

02

1

اسم سكتب الفوترة

31

01

عنوان سكتب الفوترة

11

00

رسوم الرخصة

02

تاريخ استحقاق رسوم الرخصة

03

تاريخ دفع رسوم الرخصة

01

رقم اهلاتف

02

05

رقم الطبصلة (تلفاكس)

02

01

عنوان الربيد اإللكرتوين

21

07

العن وان

X-400

11

08

شفرة التلكس

التعاريف
شفرة حتددها اإلدارة الوطنية
 :Nإدخال جديد؛

 :Mتعديل؛

 :Dإلغاء

ميكن أن تةتعمل جمددا ،وفقا للطلب ،نفس عناصر البيانات سن
أجل نقطة االتصال

حتدد الحقا

02

ملحوظة  -يعين القوسان ( ) أن الرقم يتعلق بطول الشفرة املةتعملة.

تضاف ،عند احلاجة 3 ،مسات إضافية لشفرات البلدان

ﻛﺘﻴﺐ ﺗﻘﻨﻴﺎت إدارة اﻟﻄﻴﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳊﺎﺳﻮب
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اﳉﺪول

)(CAT

3-A1

ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات :ﻗﺎﺋﻤﺔ دﻟﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺮﻗﻢ
1

ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﺤﺎﻟﺔ
أﺳﺎﺳﻴﺔ

1.1.1

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺎرﳜﻬﺎ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ

x

2.1.1

ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ

x

2.1

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

3.1

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﻣﻦ

1.1

اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ

ﻋﺪد اﻟﺴﻤﺎت
) Aأو (B.C
A

اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ

B.C

1

4,0

اﻟﺸﻔﺮة ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:
 :Nﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ
 :Mﺗﻌﺪﻳﻞ
 :Dإﻟﻐﺎء
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ

1

اﻟﺸﻔﺮة ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:
 :Tاﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات
 :Rﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﻴﺎس إﱁ.

1

اﻟﺸﻔﺮة ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:
 :Uﻏﲑ ﻣﺼﻨﻒ
 :Rﻣﻘﻴﺪ
 :Cﺧﺼﻮﺻﻲ
 :Sﺳﺮي
 :Tﺳﺮي ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

4.1

ﳕﻂ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

x

1

اﻟﺸﻔﺮة ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:
 :Sﻧﻈﺎم ﻣﻌﻘﺪ
 :Cﻣﺮﻓﻖ ﳐﺘﻠﻂ TX/RX
 :Tﻣﺮﺳﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
 :Rﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
 :Aﻫﻮاﺋﻲ ،إﱁ.

5.1

ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

x

16

ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺮة ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

6.1
1.6.1

اﻟﺼﺎﻧﻊ وﺑﻠﺪ اﳌﻨﺸﺄ
اﻟﺼﺎﻧﻊ

x

2.6.1

ﺑﻠﺪ اﳌﻨﺸﺄ

7.1

ﻗﻄﺎع ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ووﻇﻴﻔﺘﻪ

1.7.1

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮزﻳﻊ

x

12
x

اﻟﺸﻔﺮة ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل :ﳐﺘﺼﺮات وﻓﻘﺎً
ﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﱰددات

3

1,0

اﻟﺸﻔﺮة ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:
 :1ﻣﺪﱐ
 :2ﻋﺴﻜﺮي
 :3ﻣﺪﱐ/ﻋﺴﻜﺮي

اﳌﻠﺤﻖ
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1

اﳉﺪول ) 3-A1ﺗﺎﺑﻊ(
ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟﺮﻗﻢ

ﻋﺪد اﻟﺴﻤﺎت
) Aأو(B.C

اﻟﺤﺎﻟﺔ
أﺳﺎﺳﻴﺔ

اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ

A

اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ

B.C

2.7.1

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

1

8.1
1.8.1

ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ وﺗﻨﻘﻠﻴﺘﻪ
ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

1

2.8.1

اﻟﺘﻨﻘﻠﻴﺔ

9.1

اﻟﺸﻔﺮة ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:
 :Aﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﻃﺎﺋﺮة
 :Lﻋﻠﻰ اﻷرض
 :Rﻋﻠﻰ اﻷ ﺎر أو اﻟﻘﻨﻮات أو اﻟﺒﺤﲑات
 :Sﰲ اﻟﻔﻀﺎء ،إﱁ.
اﻟﺸﻔﺮة ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:
 :Fﲡﻬﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ
 :Tﲡﻬﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻟﻜﻨﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﻞ
 :Mﲡﻬﻴﺰ ﻣﺘﻨﻘﻞ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳُﻨﻘﻞ .ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﳑﻜﻦ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ
 :Pﲡﻬﻴﺰ ﻳُﻨﻘﻞ

1

ﲢﺪد اﻟﺸﻔﺮة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت

x

اﻟﺸﻔﺮة ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:
 :Aﻫﺎﺗﻒ رادﻳﻮي
 :Bإذاﻋﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ
 :Cإذاﻋﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
 :Dﻣﺮﺣﻞ رادﻳﻮي؛ إﱁ.
ﺗﺪل اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ إﺿﺎﻓﻴﺔ

ﳕﻂ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
رﻗﻢ ﳕﻂ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ )إﺻﺪار اﻟﺸﻬﺎدة(

x

8,0

x

2,0

10.1

ﻋﺪد اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

x

5,0

11.1

ﻋﺪد اﳌﺮﺳﻼت واﳌﺴﺘﻘﺒﻼت
واﳍﻮاﺋﻴﺎت اﳌﺪﳎﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم
ﻋﺪد اﳌﺮﺳﻼت
ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻘﺒﻼت
ﻋﺪد اﳍﻮاﺋﻴﺎت

x

1.9.1
2.9.1
3.9.1

1.11.1
2.11.1
3.11.1
2
1.2
2.2
1.2.2

x

1,0
1,0
1,0

ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﺮﺳﻼت

ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﺮﺳﻼت
ﻣﺪى ﺗﺮددات اﻟﺘﻮﻟﻴﻒ
اﳌﻮاﻟﻔﺔ

ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﰲ أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ

x

x

15

1

ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻟﻨﻤﻂ اﳌﺮﺳﻞ
اﻟﺸﻔﺮة ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:
 :Fﺗﺮدد إرﺳﺎل ﺛﺎﺑﺖ TX
 :Sﺗﺮدد إرﺳﺎل  TXﻳﻮاﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮات
ﳐﺘﻠﻔﺔ
 :Tﺗﺮدد إرﺳﺎل  TXﻳﻮاﻟﻒ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار

كتيب تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب
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اجلدول ( 3-A1تابع)
الرقم

عنصر البيانات

2.2.2

احلد األدىن ملدى الرتددات
احلد األعلى ملدى الرتددات
الوحدة

3.2
0.3.2

3.2.2
1.2.2

الحالة
أساسية

اختيارية

عدد السمات
( Aأو) B.C
A

x
x

1,1
Hz :H

kHz :k
MHz :M
GHz :G

x

1

x

5

1.2

عدد القنوات املثبتة سةبقا

x

5.2
0.5.2

فصل القنوات
الوحدة

x

2.5.2

قيمة فصل القنوات

1.2
0.1.2

قدرة املرسل
املوالفة

2.1.2

منط القدرة

3.1.2

احلد األدىن ملدى القدرات
القابلة للموالفة
احلد األعلى ملدى القدرات
القابلة للموالفة

1.1.2

الشفرة:

0

أمناط التشكيل القابلة للتبديل
عرض النطاق الالزم
صنف البث

2.3.2

B.C
1,1

x

التعاريف

الشفرة وفقا للتذييل  1يف لوائح الراديو
الشفرة وفقا للتذييل  1يف لوائح الراديو.
تزود هذه التةجيالت سرات عدة سن أجل
ضبط خمتلف أصناف البث إذا كانت
قابلة للتبديل
1,1

الشفرة:

0

Hz :H

kHz :k
MHz :M
1,1

فصل القنوات

x

1,0

الشفرة ،على سبيل املثال:
 :Tقدرة املرسل  TXقابلة للموالفة
 :Fقدرة املرسل  TXثابتة
الشفرة ،على سبيل املثال:
 :Cقدرة املوجة احلاسلة
 :Dالقدرة املشعة الفعالة للموجة احلاسلة
 :Mالقدرة املتوسطة
 :Nستوسط القدرة املشعة الفعالة
 :Pقدرة الذروة الغالفية
 :Qالقدرة املشعة الفعالة للذروة الغالفية
 :Rالقدرة املشعة املكافئة املتناحية
 :Sأقصى قدرة ستوسطة سزودة يف اهلوائي
لكل نطاق سن kHz 4
 :Tأقصى قدرة ستوسطة سزودة يف اهلوائي
لكل نطاق سن MHz 1
القيمة

x

1,0

القيمة

x

0
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1

اجلدول ( 3-A1تابع)
عنصر البيانات

الرقم
5.1.2

الوحدة

عدد السمات
( Aأو )B.C

الحالة
أساسية

اختيارية

A

B.C

الشفرة :U :سيكروواط
 :Lسلي واط
 :Wواط
 :Kكيلوواط
 :Mسيغاواط
 :Gغيغا واط

0

x

التعاريف

7.2

منط خرج املرسل

x

2,1

الشفرة ،على سبيل املثال:
 :01ترانزيةتور
 :02سغنطرون
 :03كليةرتون؛ إخل.

8.2

وصف خاص للتشكيل النبضي

x

2,1

الشفرة ،على سبيل املثال:
 :01تشكيل نبضي CW
 :02تشكيل نبضي FM/CW
 :03انضغاط النبضات؛ إخل.

1.2

سدة النبضة
املوالفة

x

0.1.2

2.1.2

احلد األدىن ملدد النبضات
احلد األعلى ملدد النبضات
الوحدة

01.2

تردد تكرار النبضات
املوالفة

3.1.2
1.1.2

0.01.2

2.01.2

00.2

وقت صعود النبضة ووقت إمخادها
وقت الصعود
الوحدة
وقت اإلمخاد
الوحدة

0.00.2
2.00.2
3.00.2
1.00.2

0

x

3,1

x

3,1

x

الشفرة ،على سبيل املثال:
 :Nنانو ثانية
 :Uسيكرو ثانية
 :Lسيللي ثانية

0

)(PRF

احلد األدىن لرتدد تكرار النبضات
احلد األعلى لرتدد تكرار
النبضات

3.01.2

الشفرة ،على سبيل املثال:
 :Fسدة النبضة الثابتة
 :Tسدة النبضة القابلة للموالفة

x

0

x

1,1

x

1,1

3,0

x
x

الشفرة ،انظر القةم

0

4.9.2

3,0

x
x

الشفرة ،على سبيل املثال:
 PRF :Fثابت
 PRF :Tقابل للتوليف
تردد تكرار النبضات )(kHz
تردد تكرار النبضات )(kHz

0

الشفرة ،انظر القةم

4.9.2

ﻛﺘﻴﺐ ﺗﻘﻨﻴﺎت إدارة اﻟﻄﻴﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳊﺎﺳﻮب
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)(CAT

اﳉﺪول ) 3-A1ﺗﺎﺑﻊ(
ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟﺮﻗﻢ
12.2

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﳓﺮاف ﰲ اﳌﻮﺟﺔ اﳊﺎﻣﻠﺔ

1.12.2

اﳌﻮاﻟﻔﺔ

2.12.2

اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻻﳓﺮاف
ﰲ اﳌﻮﺟﺔ اﳊﺎﻣﻠﺔ
اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻻﳓﺮاف
ﰲ اﳌﻮﺟﺔ اﳊﺎﻣﻠﺔ FM-CW
اﻟﻮﺣﺪة

13.2

ﺗﻮﻫﲔ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺎت
ﺗﻮﻫﲔ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻮﻫﲔ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﻋﺪد اﻟﺴﻤﺎت
) Aأو (B.C

اﻟﺤﺎﻟﺔ
أﺳﺎﺳﻴﺔ

اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ

A

اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ

B.C

FM-CW

x

اﻟﺸﻔﺮة ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:
 :Fﺛﺎﺑﺘﺔ
 :Tﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻟﻔﺔ

1

4,0

FM-CW

3.12.2
4.12.2

x
x

4,0

اﻟﺸﻔﺮة:

1

Hz :H

kHz :k

1.13.2
2.13.2
3

x

3,0

x

3,0

ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ

1.3

ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻼت

x

2.3

ﻣﺪى ﺗﺮددات اﻟﺘﻮﻟﻴﻒ
اﳌﻮاﻟﻔﺔ

x

1.2.3

2.2.3

اﳊﺪ اﻷدﱏ ﳌﺪى اﻟﱰددات
اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﳌﺪى اﻟﱰددات
اﻟﻮﺣﺪة

3.3
1.3.3

أﳕﺎط اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ
ﻋﺮض اﻟﻨﻄﺎق
ﺻﻨﻒ اﻟﺒﺚ

4.3

ﳕﻂ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ

3.2.3
4.2.3

2.3.3

ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻟﻨﻤﻂ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ

15

اﻟﺸﻔﺮة ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:
 :Fﺗﺮدد اﺳﺘﻘﺒﺎل  RXﺛﺎﺑﺖ
 :Sﺗﺮدد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻳﻮاﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮات
 :Tﺗﺮدد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻳﻮاﻟﻒ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار

1

x

اﻟﺘﻮﻫﲔ
اﻟﺘﻮﻫﲔ )(dB
)(dB

9,4
9,4
1

x

اﻟﺸﻔﺮة:

Hz :H
kHz :k
MHz :M
GHz :G

x

4

x

5

اﻟﺸﻔﺮة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﺬﻳﻴﻞ  1ﰲ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺮادﻳﻮ
اﻟﺸﻔﺮة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﺬﻳﻴﻞ  1ﰲ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺮادﻳﻮ.
ﺗﺰود ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت ﻣﺮات ﻋﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺿﺒﻂ ﳐﺘﻠﻒ أﺻﻨﺎف اﻟﺒﺚ إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ

1

اﻟﺸﻔﺮة ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:
 :Aﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﺷﻒ
 :Bﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﲞﻔﺎق ﻓﻮﻗﻲ وﺣﻴﺪ
 :Cﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﲞﻔﺎﻗﺎت ﻓﻮﻗﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة إﱁ.

x
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1

اجلدول ( 3-A1تابع)
الرقم
5.3
1.3
7.3
1.7.3
2.7.3
8.3
0.8.3
2.8.3
3.8.3
1.8.3
5.8.3
1.3
0.1.3

عنصر البيانات

انتقائية املةتقبل
عرض نطاق التمرير
عند نقطة dB 3
عند نقطة dB 20
عند نقطة dB 40
عند نقطة dB 60
الوحدة

الشفرة ،انظر القةم

01.3
00.3

جمموعات دارات خاصة

1.1.3

3,1

احلةاسية

)(dBm

1,1

9,4

x

1,1

x

1,1

x

1,1

x

1,1
0

x

سرحلة املخالط وسرحلة الرتدد
املتوسط )(IF
منط املخالط

نبذ الرتدد الصورة

5.1.3

أساسية

اختيارية

A

B.C

الشفرة:

2.1.3

1.1.3

الحالة

التعاريف

حةاسية املةتقبل
عدد القنوات املثبتة سةبقا
فصل القنوات
قيمة فصل القنوات
الوحدة

قيمة الرتدد املتوسط
الوحدة
عرض النطاق IF
الوحدة
حتويل املذبذب احمللي

3.1.3

عدد السمات
( Aأو )B.C

x

Hz :H؛ kHz :k؛ MHz :M

2.7.3

الشفرة ،على سبيل املثال:
 :Aخلط مجعي
 :Bخمالط حلقي عريض النطاق سع
قولبة النبضات
 :Mخلط تضاعفي
 :Sخلط خبفاق ذايت

0

1,1

x

الشفرة ،انظر القةم

0

x

1.2.3

1,1

x

الشفرة ،انظر القةم
الشفرة ،على سبيل املثال:
 :Aحتويل رافع للرتدد يف األسلوب العادي
 :Bحتويل رافع للرتدد يف األسلوب املقلوب
 :Cحتويل خافض للرتدد يف األسلوب العادي
 :Dحتويل خافض للرتدد يف األسلوب املقلوب
تزود هذه التةجيالت ثالث سرات سن
أجل ضبط البيانات للمرحلتني  IFالثانية
والثالثة ،وفقا للحاجة

0

x
x

x
x

1.2.3

0

3,1

تدل على نبذ الرتدد الصورة

3,1

حتدد الشفرة وفقا للشروط املطلوبة

)(dB

كتيب تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب
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)(CAT

اجلدول ( 3-A1تابع)
الرقم
1
0.1
2.1
0.2.1

عنصر البيانات

بيانات عن اهلوائيات
تةمية اهلوائيات
سدى الرتددات
إسكانية الضبط

الحالة
أساسية

اختيارية

عدد السمات
( Aأو )B.C
A

B.C

05

x

تعيني توصيف الصانع لنمط اهلوائي
الشفرة ،على سبيل املثال:
 :Fسدى ترددات اهلوائي غري قابل للضبط
 :Tسدى ترددات اهلوائي قابل للضبط

0

x

التعاريف

احلد األدىن ملدى الرتددات
احلد األعلى ملدى الرتددات
الوحدة

x

0

الشفرة:

3.1

صنف اهلوائي

x

0

الشفرة ،على سبيل املثال:
 :Tهوائي إرسال
 :Rهوائي استقبال
 :Cهوائي إرسال واستقبال

1.1

منط اهلوائي

x

5.1

خاصية اهلوائي

x

1.1

استقطاب اهلوائي

7.1

الكةب املتناحي للهوائي
يف االستقطاب األفقي
يف االستقطاب الرأسي

2.2.1
3.2.1
1.2.1

0.7.1
2.7.1

x

1,1

x

1,1

2,1

x

0

الشفرة ،على سبيل املثال:
 :Hاستقطاب أفقي
 :Vاستقطاب رأسي
 :Cاستقطاب دائري؛ إخل.

x

3,0

0.8.1

2.8.1

توهني اخلط

x

1.1

دورات سةح اهلوائي
إسكانية الضبط

0.1.1

0

x

x

8.1

الشفرة ،على سبيل املثال:
 :10ثنائي األقطاب
 :12ثنائي األقطاب نصف سوجي
 :13ثنائي األقطاب مبوجة كاسلة إخل.
الشفرة ،على سبيل املثال:
 :Nهوائي ال اجتاهي
 :Dهوائي اجتاهي (أحادي االجتاه)
 :Xهوائي اجتاهي (دوار)

3,0

منط تغذية اهلوائي وتوهني اخلط
تغذية اهلوائي

kHz :k؛ MHz :M؛ GHz :G

0

3,0

الكةب
الكةب )(dB
)(dB

الشفرة ،على سبيل املثال:
 :Aخط بأسالك ستوازية
 :Bخط ستحد احملور
 :Cدليل سوجي سةتطيل؛ إخل.
توهني اخلط )(dB
الشفرة ،على سبيل املثال:
 :Fسرعة سةح ثابتة
 :Tسرعة سةح ستغرية أو قابلة للضبط

امللحق
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1

اجلدول ( 3-A1تتمة)
عنصر البيانات

الرقم
2.1.1

احلد األدىن لدورات املةح
احلد األعلى لدورات املةح

01.1

دوران اهلوائي
إسكانية الضبط

3.1.1

0.01.1

عدد السمات
( Aأو )B.C

الحالة
أساسية

اختيارية

B.C
1,1

x

1,1

عدد دورات املةح يف الدقيقة
عدد دورات املةح يف الدقيقة

x

1,1

الشفرة ،على سبيل املثال:
 :Fسرعة دوران ثابتة
 :Tسرعة دوران ستغرية أو قابلة للضبط
عدد الدورات يف الدقيقة

x

1,1

عدد الدورات يف الدقيقة

x

2.01.1

احلد األدىن ملدى سرعات
الدوران
احلد األعلى ملدى سرعات
الدوران

00.1
0.00.1

أبعاد اهلوائي
األبعاد

2.00.1

القيمة

02.1

طريقة سةح اهلوائي

x

03.1
0.03.1

3.01.1

A

التعاريف

x

0

0

3,1

الشفرة ،على سبيل املثال:
 :Lالطول الفعال للهوائي
 :Dاملةاحة الفعالة للهوائي إخل.
القيمة (باألستار)
الشفرة ،على سبيل املثال:
 :Eسةح دوار داخل قطاع حمدد
 :Rسةح دوار على 311
 :Vسةح قطاعي رأسي
 :Nسةح قطاعي رأسي وأفقي إخل.

0

فتحة نصف القدرة للحزسة
أفقية
رأسية

x

1,0

x

1,0

فتحة احلزسة (بالدرجات)
فتحة احلزسة (بالدرجات)

01.1

املخطط األفقي للهوائي

x

31,1

يدل على الكةب املتناحي للهوائي على
فواصل سن  21ابتداء سن ( 1ذروة
املخطط االجتاهي) باجتاه عقارب الةاعة
(مستان لكل قيمة)

05.1

املخطط الرأسي للهوائي
عاسل الضرب

2.03.1

0.05.1

2.05.1

قيم الكةب املتناحي سن أجل
 9قيم زاوية سرغوب فيها

x

2,1

يدل على قيمة العاسل (بالدرجات) الذي

x

08,1

سرغوب فيها
(مستان لكل قيمة)

جيب أن تضرب فيه  1قيم 2,1+ :و0,5+
و 0,1 +و 1,5 +و  1و 1,5 -و 0,1 -و0,5 -
و 2,1-سن أجل احلصول على  9قيم زاوية

كتيب تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب
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اجلدول

)(CAT

4-A1

بيانات عن مراقبة البث :قائمة دليلية

عناصر البيانات

الرقم

عدد
السمات

حجم المعلومات
BR IFIC

اإلدارة

مخفض

كامل

0

حمطة املراقبة

1

x

x

x

2

تاريخ الرصد

1

x

x

x

3

ساعة الرصد

8

x

x

x

1

الرتدد املقيس

8

x

x

x

5

احلد األدىن واحلد األعلى ملدى الرتددات املقيةة

01

1

صنف البث (التذييل  1سن لوائح الراديو)

5

x

x

x

7

منط النظام

1

x

x

x

8

فئة املةتعمل ووظيفة جتهيز التشغيل

1

1

صنف احملطة

2

01

طبيعة اخلدسة

2

x

00

البلد الذي يقع فيه املرسل

3

x

02

االسم أو الرسز الدليلي للنداء

21

x
x

x

x

03

سعلوسات عن املوقع

05

x

x

01

احملطة املقابلة

21

x

x

05

سالحظات

08

x

x

01

الرتدد املخصص

00

x

x

07

إشعار التةجيل
اجملموع

ITU-BR

x

x

x

0
011

8

02

05

امللحق
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1

اجلدول

5-A1

عناصر بيانات مراقبة البث :قائمة دليلية
الرقم

عدد السمات

عنصر البيانات

)(1

) Aأو(B.C
A

0

حمطة املراقبة :االسم أو الرسز الدليلي للنداء
املواقع

2

تاريخ القياس

3

ساعة القياس

()3

)(UTC

0

21

0

05

)(2

B.C

01

1,1

01

1,1

1

الرتدد

()1

0

0

01,5

5

ختالف الرتددات

()1

01

0

1,0

1

شدة اجملال

()5

01

1,0

7

التوافقي

()5

01

1,0

8

التوافقي

()5

01

1,0

1

التوافقي الفرعي

()5

01

1,0

01

التوافقي الفرعي

()5

01

1,0

00

مست البث

()1

01

5,1

02

أمساء حمطات سراقبة أخرى وتقوميها للةمت
 1احملطة :االسم أو الرسز الدليلي للنداء
املوقع
الةمت
 2احملطة :االسم أو الرسز الدليلي للنداء
املوقع
الةمت
 3احملطة :االسم أو الرسز الدليلي للنداء
املوقع
الةمت
 4احملطة :االسم أو الرسز الدليلي للنداء
املوقع
الةمت

03

حتديد سوقع البث

01

صنف البث

( )3و( )1و()7

0

21

0

05
5,1

01
0

21

0

05
5,1

01
0

21

0

05
5,1

01
0

21

0

05

01
( )3و()8

5,1

01

0+05

0

5

05

أقصى احنراف للتشكيل

()1

01

0

01

أقصى عمق للتشكيل

()1

01

07

أقصى تردد للتشكيل

()1

01

1,0
1,0

0

1,0
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)(CAT

اجلدول  ( 5-A1النهاية)
الرقم

عدد السمات

عنصر البيانات

08

الشفرة (طابعة بعدية)

)(1

01

) Aأو(B.C

)(2

A

A

01

1,0

01

الصبيب بالبود (طابعة بعدية)

()01

01

5,1

21

الزحزحة (طابعة بعدية)

()00

01

1,1

20

عرض النطاق

( )1و()02

01/0

0

22

سعلوسات ( AFتعليق)

()03

0

81

23

املقروئية (سهولة القراءة)

()01

0

2

21

ضبط املةتقبل واحمللل .وصف نظام االختبار

()05

0

x

25

قائمة األنشطة (األحداث املنتهية)

()01

x

21

21

صنف احملطة

0

2

27

االسم أو الرسز الدليلي للنداء

0

21

28

بلد سوقع املرسل

0

3

21

احملطة املقابلة

0

21

31

تعليقات املشغلني

سالحظات على اجلدول :5-A1

81

) (1عدد جماالت البيانات (تقاس سعلمات سعينة وختزن سرات أكثر سن أجل زيادة اعتمادية البيانات(.
) A (2أو  BوC
 :Aعدد الةمات اهلجائية الرقمية؛
 :Bجمموع عدد الةمات الرقمية؛
 :Cعدد الةمات العشرية.
)(3
تعرف إحداثيات املواقع بواسطة خطوط الطول وخطوط العرض على النحو التايل:
ّ
 3مسات :درجات خط الطول؛
مسة واحدة :الةمة ( Eشرقا) أو ( Wغربا)؛
دقائق خط الطول؛
مستان:
ثواين خط الطول؛
مستان:
درجات خط العرض؛
مستان:
مسة واحدة :الةمة ( Nمشاال) أو ( Sجنوبا)؛
دقائق خط العرض؛
مستان:
ثواين خط العرض.
مستان:
جيب أن ختزن إحداثيات سواقع حمطات املراقبة املتنقلة سن أجل تقييم البيانات اجملموعة.
) (4تدل الةمة األوىل على الوحدة.(GHz) G ،(MHz) M ،(kHz) k ،)Hz) H :
) (5القيم بالوحدة )).(dB(V/m
) (6ختزن الةموت بواسطة قيمة ستوسطة ابتداء سن  =( 0الشمال) إىل  359باجتاه عقارب الةاعة سع احنراف منطي (رقمان).
) (7ميكن أن تعرض الةموت املزودة سن حمطات سراقبة أخرى على خريطة (ويفضل أن تكون شاشة عرض فيديوي سلون).

1,0

امللحق

1

) (8خيزن عاسل للنوعية إىل جانب املوقع.
) (9القيم ).(%
) (10القيم ).(Bd
) (11القيم ).(Hz
) (12ال يتطلب القياس اليدوي لعرض النطاق إال جماال واحدا للبيانات.
) (13ميكن ختزين رقم الشريط هنا يف حال وجود تةجيل .AF
) (14ختزن درجة املقروئية (سهولة القراءة) يف أرقام سن  0إىل  .5وميكن تةجيل رقمني إذا سا تغريت نوعية اإلشارة تغريا دالليا.
) (15تتعلق كمية البيانات بالتجهيزات املةتعملة.
) (16ميكن أن يتضمن احلدث املنتهي املعلوسات التالية:
 ساعات الظهور واالختفاء ( 12مسة) أدىن سوية سقيةة وأقصى سوية سقيةة ( 4مسات) أدىن ختالف للرتددات وأقصى ختالف ( 10مسات).وحيتاج إعداد قائمة األحداث املنتهية إىل بعض املعلوسات اإلضافية.
يتعلق عدد األحداث املنتهية بفرتة الرصد واستبانة البيانات (فرتة التوقف) واستقرار حالة النشاط.
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اجلدول

)(CAT

6-A1

المراقبة األوتوماتية لبيانات الترددات المرخص لها :قائم ة دليلية
عنصر البيانات

الرقم

)(1

عدد السمات
( Aأو(B.C

)(2

A
0

حمطة املراقبة :االسم أو الرسز الدليلي للنداء

1

الرتدد
ختالف الرتددات

1

شدة اجملال
التوافقي
التوافقي

00

مست البث
أمساء حمطات سراقبة أخرى وتقييمها للةمت
 1احملطة :االسم أو الرسز الدليلي للنداء
الةمت
 2احملطة :االسم أو الرسز الدليلي للنداء
الةمت
 3احملطة :االسم أو الرسز الدليلي للنداء
الةمت
 4احملطة :االسم أو الرسز الدليلي للنداء
الةمت

05

احنراف التشكيل
عمق التشكيل
تردد التشكيل
الشفرة (طابعة بعدية)
الصبيب بالبود (طابعة بعدية)
الزحزحة (طابعة بعدية)
عرض النطاق

5

7
8

02

01
07
08
01

B.C

0

21

)(3

0

0

01,5

)(3

2

0

1,0

)(4

2

1,0

)(4

2

1,0

)(4

2

1,0

)(5

2

3,1

)(5

0

21

2
0

3,1
21

2
0

3,1
21

2
0

3,1
21

2
)(3

2

)(6

2

)(3

3,1
0

1,0
1,0

2

0

1,0

0

01

1,0

)(7

2

5,1

)(8

2

1,1

)(9

2

0

21

ضبط املةتقبل واحمللل؛ وصف نظام االختبار

)(10

0

x

25

اجلدول الزسين لإلرساالت

)(11

x

21
20

جيب أن خيزن رقم سرجعي للنفاذ إىل البيانات املقابلة يف سلف ختصيص الرتددات.

1,0

8,1
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1

سالحظات على اجلدول :6-A1
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) (1عدد جماالت البيانات:
 :1جيب أن تكون املعلمة املقيةة سةاوية متاسا للمعلمة املخزونة يف جمال البيانات.
 :2جيب أن تقع املعلمة املقيةة داخل احلدود املخزونة يف جماالت البيانات.
) A (2أو  Bأو C
 :Aعدد الةمات اهلجائية الرقمية؛
 :Bجمموع عدد الةمات الرقمية؛
 :Cعدد الةمات العشرية.
) (3تدل الةمة األوىل على الوحدة.(GHz) G ،(MHz) M ،(kHz) k ،(Hz) H :
) (4القيم بالوحدة ))(dB(V/m
)(5
تعرف حدود قةم القبول بواسطة قيمتني رقميتني ابتداء سن  =( 0الشمال) إىل ( 359باجتاه عقارب الةاعة) وإن الدوران حنو القيمة األوىل يليه
ّ
يعرف املدى الزاوي للقبول .وقد يتةبب مست خارج قةم القبول بإفةاد لنوعية اإلشارة.
دوران باجتاه عقارب الةاعة حنو القيمة الثانية ّ
) (6القيم ).(%
) (7القيم ).(Bd
) (8القيم (.)Hz
) (9ال يعترب هذا اجملال ضروريا إال إذا مت قياس عرض نطاق البث أوتوساتيا.
) (10تتعلق كمية البيانات بالتجهيزات املةتعملة.
) (11ميكن أن يتألف اجلدول الزسين لإلرساالت املةموح هبا سن فدر سعزولة تتضمن أوقات الظهور واالختفاء ( 8مسات).

امللحق

87

2

امللحق

2

نظام إدارة الطيف للبلدان النامية

)(SMS4DC

مقدمة
ميكن ملكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت ) (ITU-BDTتزويد إدارات البلدان الناسية بربناسج حاسوب ملةاعدهتا
يف االضطالع مبةؤولياهتا املتعلقة بإدارة الطيف بفعالية أكرب .ويعرف هذا الربناسج بنظام إدارة الطيف للبلدان الناسية ).(SMS4DC
وهذا النظام سصمم حبيث يكون نظاسا سنخفض التكلفة وأساسي املةتوى إلدارة الطيف ،بيد أنه أداة برجمية بالغة التعقيد هلا كثري
سن اخلواص والوظائف التقنية.
ويف  ،2002وافقت جلنة الدراسات  1بقطاع االتصاالت الراديوية على التوصية اجلديدة  ITU-R SM.1604اليت تطلب إجراء
حتةينات/ترقيات للنظام األساسي املؤمتت إلدارة الطيف بنظام التشغيل ويندوز ) .(WinBASMSوإضافة إىل ذلك ،قرر املؤمتر
العاملي لتنمية االتصاالت لعام  (WTDC-02) 2002إدخال سزيد سن التحةينات على النظام احلاسويب إلدارة الطيف.
والنظام  SMS4DCهو النظام الذي خلف  WinBASMSحيث مت تطويره طبقا للمواصفات اليت أعدها سكتب تنمية
االتصاالت ) (BDTوسكتب االتصاالت الراديوية ) (BRباالحتاد الدويل لالتصاالت استنادا إىل التوصية .ITU-R SM.1048
والتقى فريق طوعي سن اخلرباء يف عدة سناسبات بشكل غري رمسي سعيا إىل وضع سواصفات لعملية الرتقية هذه ومت تطوير
النظام  SMS4DCاستنادا إىل هذه املواصفات سن أجل إدارة ختصيصات الرتددات للخدسات املتنقلة الربية والثابتة واإلذاعية
سن أجل تنةيق ترددات احملطات األرضية (إجراءات التذييل  7سن لوائح الراديو) .وميكن استعمال النظام  SMS4DCيف دعم
سعظم املتطلبات الوظيفية احملددة يف كتيب االحتاد بشأن اإلدارة الوطنية للطيف.
ومت التشديد على أنه سن أجل تركيب النظام  SMS4DCوتشغيله بنجاح ،ينبغي أن يكون لدى اإلدارات آليات قانونية وتنظيمية
وتقنية قائمة سن أجل اإلدارة الوطنية للطيف .كما أنه على الرغم سن أن النظام يؤمتت الكثري سن العمليات التقنية ،فإن االختيار
والقرار النهائيني بالنةبة لتخصيص الرتدد يظل بيد املهندس .وبالتايل ،جيب أن يكون لدى سوظفي التشغيل املعرفة الكافية لفهم
العمليات التنظيمية والتقنية اليت هي صلب تشغيل النظام  SMS4DCوالتفةري الةليم لنتائج اخلوارزسيات لكي يتةىن هلم اختاذ
قرارات سليمة.
وتشمل اخلواص الرئيةية للنظام :SMS4DC
سطح بيين بياين للمةتعمل ) (GUIسهل االستعمال
1
دسج خريطة العامل الرقمية لالحتاد )(IDWM
2
قابلية الرتكيب يف بيئات سوصولة شبكيا
3
تيةر سةتويات خمتلفة لنفاذ املةتعمل
4
استخدام منوذج التضاريس الرقمي ) (DTMعلى املخدم أو حمطات الشغيل
5
إدارة قاعدة بيانات إدارية تراتبية سشرتكة
6
دسج العديد سن مناذج االنتشار
7
توضيح نتائج احلةابات على النموذج DTM
8
توليد استمارات بطاقة التبليغ اإللكرتونية اخلاصة مبكتب االتصاالت الراديوية
9
حةاب التداخالت
10
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ختصيص الرتددات
سراعاة جداول توزيع نطاقات الرتدد اإلقليمية/الوطنية
سراعاة االتفاقات اإلقليمية يف احلةابات التقنية
إسكانية ختطيط الرتددات
سطح بيين سع قواعد بيانات النشرة BRIFIC
إنتاج تقارير إعالسية
استخدام الوحدات النمطية لالحتاد سن أجل حةاب كفاف التنةيق حول احملطات األرضية
إدارة فوترة الطيف الرتددي
حةاب سيزانية الوصلة
سجل للمةتعمل سن أجل عمليات املراجعة
سطح بيين برجمي باللغتني اإلنكليزية والفرنةية (اإلسبانية قريبا)
روابط بربجميات املراقبة  (R&S) Argusو(Thales) Esmeralda
سطح بيين خلرائط األرض لغوغل

1

الوظائف الرئيسية للنظام

I

سرافق عاسة وإدارية

II

تقنية

III

الةطح البيين البياين للمةتعمل

I

ﺃ)
ﺏ)
ﺝ)
د)
ه)
ﻭ)
ﺯ)
ﺡ)
ﻁ)
ﻱ)
ﻙ)
ﻝ)

SMS4DC

وظائف املرافق العاسة والوظائف اإلدارية
استخدام الوظائف اإلدارية استنادا إىل اخلريطة اجلغرافية؛
استعمال نظام عالقي إلدارة قاعدة البيانات؛
إعداد بطاقات التبليغ اإللكرتونية؛
سطح بيين الستخراج املعلوسات سن قاعدة بيانات النشرة BR IFIC؛
خواص أسنية للنفاذ إىل قاعدة البيانات؛
تةجيل تطبيقات الرتددات وخططها وختصيصاهتا وسا إىل ذلك؛
حتديد األولوية والضرورة لبنود البيانات؛
سراعاة جداول توزيع نطاقات الرتدد اإلقليمية والوطنية عند ختصيص الرتددات؛
سراعاة خطط الرتددات (الوطنية) املصممة لكل نطاق تردد؛
إسكانية تعدد املةتعملني عند استعمال الربجمية يف شبكة حملية؛
أقنعة ملدخالت البيانات سع آليات حتقق إلكرتونية ،سىت أسكن؛
قاعدة بيانات إدارية وتقنية حملية وعاملية؛

)(CAT

امللحق
ﻡ)
ﻥ)
ﺱ)
ﻉ)
ﻑ)
ﺹ)
ﻕ)
ﺭ)
ﺵ)
II

ﺃ)
ﺏ)
ﺝ)
د)
ه)
ﻭ)
ﺯ)
ﺡ)
ﻁ)
ﻱ)
ﻙ)
ﻝ)
ﻡ)
ﻥ)
ﺱ)
III

ﺃ)

2
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إدراج سكتبة إلكرتونية ملخططات إشعاع اهلوائيات وسواصفات املعدات الالزسة إلجراء احلةابات التقنية ،سكتبة إلكرتونية
خلطط الرتددات؛
قاعدة بيانات إلكرتونية لوصالت املوجات الصغرية؛
قاعدة بيانات لرسوم الطيف وإسكانية توفري منوذج سكيف حلةابات الرسوم؛
إسكانية دسج أنةاق وتقارير وتراخيص سكيفة؛
إسكانية تبديل الةطح البيين للغة املةتعمل إىل اللغات اإلنكليزية والفرنةية واإلسبانية؛
القدرة على تتبع طلبات التنةيق أو الردود املتلقاة على طلبات التنةيق؛
القدرة على تصدير نتائج حةابات النظام  SMS4DCإىل التطبيق ™Google Earth
القدرة على التواصل يف االجتاهني سع برجميات املراقبة  (R&S) ARGUSو(Thales) ESMERALDA؛
القدرة على تصدير البيانات كملفات بقيم سفصول بينها بفاصلة.
اخلواص التقنية
تنفيذ مناذج انتشار قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد إضافة إىل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية األخرى ذات الصلة
بالنةبة ملختلف أنواع اخلدسات الراديوية املنفذة؛
تنفيذ اخلطط اإلقليمية لالتفاقات  GE84و GE89و GE06وST61؛
استخدام خريطة تضاريس رقمية ثالثية األبعاد ( GLOBE-DEMباستبانة  30ثانية( يف تنفيذ مناذج االنتشار؛
استخدام خرائط اجللبة املتاحة يف اخلريطة IDWM؛
القدرة على دسج خرائط التضاريس الرقمية ثالثية األبعاد ذات االستبانات األخرى األفضل؛
القدرة على دسج خرائط خطوط املةح وخرائط املتجهات؛
حةابات تنةيق الرتددات؛
شاشة عرض إلكرتونية إلحداثيات جغرافية ملؤشر فأرة وستغري سنطقة نشط سثل قيمة االرتفاع وشدة اجملال وغريها؛
حةابات شدة اجملال باستخدام مناذج انتشار ممكنة ضمن سنطقة سنتقاة (سنطقة التغطية) عرب سواصفة وعرب سضلع وعند
نقاط سعينة وتوليد األكفة؛
حةاب تغطية الشبكة واملخدم األفضل؛
حةاب التداخالت حول املرسالت املختارة لألرض واملةتقبالت املتأثرة؛
حةاب التداخالت بني احملطات األرضية العاسلة سع الةواتل املةتقرة بالنةبة إىل األرض وحمطات املوجات الصغرية؛
حتليل التداخالت سن أجل ختصيص الرتددات حملطات يف سواقع سعينة؛
إسكانية تتبع وتكييف إصدار الرتاخيص سن أجل استخدام الرتددات؛
حتديد البلدان املتأثرة سن أجل إجراء تنةيق على املةتوى الدويل.
الةطح البيين البياين للمةتعمل
سطح بيين سهل االستعمال يعرض خرائط التضاريس الرقمية سع القدرة على استخالص أنةاق اخلرائط القياسية
مبا يف ذلك خريطة العامل ) (Globeوعرض اخلرائط اجلغرافية؛
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عرض إلكرتوين خلطوط العرض والطول واالرتفاع سع قدرات وظائف التظليل والتنقل التدرجي والتكبري للتعاسل
سع املتجهات؛
توفري وظائف تعدد املدخالت وبنود القوائم وختصيص حمطات جديدة على خريطة والبحث عن حمطة أو جمموعة حمطات
على خريطة وعرضها على هذه اخلريطة.

بنية برمجية النظام

SMS4DC

طورت برجمية النظام  SMS4DCاليت تعمل بنظام تشغيل ويندوز لشركة سيكروسوفت كحزسة واحدة باستخدام لغة الربجمة
 Visual C++ 6.0وتتألف سن قلب وغالف وأجزاء خارجية (انظر الشكل .)1-A2
الشكل

1-A2

بنية برمجية النظام
قاعدة بيانات خارجية

SMS4DC

SRS

BR IFIC

سطح بيني لقواعد البيانات الخارجية

خرائط

برجمية النظام

SMS4DC

مكتبات

قاعدة بيانات اإلنترنت
وحدات نمطية
تقنية وإدارية
سطح بيني للموارد الخارجية

سوارد وتطبيقات خارجية

التذييل  7من
لوائح الراديو

الخريطة

IDWM

أنظمة المراقبة

Cat-A02 -0 1

1.2

قلب برمجية النظام

SMS4DC

يوفر قلب الربجمية  SMS4DCسطحا بينيا سع اآللة سهل االستعمال ،كما يوفر مجيع األدوات الالزسة للقيام باملهام التقنية واإلدارية
املطلوبة للربجمية  SMS4DCوإدارهتا .وقد مت متكني جزء سن القلب سن الربجمية سن استعمال الوحدات النمطية املطورة واملرخصة
سن االحتاد واخلريطة  IDWMوالتذييل  7سن لوائح الراديو سن أجل حتقيق نتائج تقنية سوثوقة على الصعيد الدويل .وعالوة على
ذلك ،ميكن أيضا استخراج الةجالت سن قواعد البيانات  Terrestrial BR IFICو Space BR IFICو.SRS
2.2

الغالف والعناصر الخارجية للبرمجية

SMS4DC

يتألف غالف الربجمية  SMS4DCسن :خرائط خطوط املةح اجلغرافية واملتجهات وقاعدة بيانات إدارية/تقنية للمحطات وسكتبات
وسطوح بينية خمتلفة الستعمال املوارد وقواعد البيانات اخلارجية .وقد مت استخالص العديد سن خرائط املتجهات سن أحدث وحدة
منطية خلريطة العامل الرقمية لالحتاد ) (IDWMوسن اخلريطة  ،GLOBE DEMومت دجمها ضمن الربجمية كخريطة خلطوط املةح،
كما تشرتط سواصفة سكتب تنمية االتصاالت بالنةبة للنظام .SMS4DC

امللحق
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2

أنظمة المعلومات الجغرافية للبرمجية

SMS4DC

متكن الربجمية  SMS4DCسن إتاحة تةهيالت خرائط املتجهات وخطوط املةح ألي سةتعمل داخل خمتلف الوحدات النمطية
التقنية واإلدارية ،أيا كان سةتوى نفاذ املةتعمل.
للربجمية شاشتا عرض خلريطتني :خريطة العامل الرقمية الدولية ) (IDWMوخريطة االرتفاعات الرقمية ) .(DEMوتوفر هاتان الشاشتان
أيضا سطحا بينيا ،عن طريق أشرطة أدوات سن النمط ويندوز ،للوظائف األخرى ،مبا يف ذلك تطبيق .Google™ Earth
خرائط المتجهات
○
تةتخدم الربجمية  SMS4DCأحدث طبعة سن اخلريطة  IDWMلتوفري خرائط املتجهات التالية :خطوط
•
احلدود الةياسية ،وخطوط الةواحل ،وأقاليم قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد واملناطق اجلغرافية ملخطط
االتفاقات  ST61و GE84و GE89و.GE06
خرائط خطوط المسح
○
تةتخدم الربجمية  SMS4DCمنوذج االرتفاع الرقمي ) (DEMاملةمى بالنموذج الرقمي الرتفاع أراضي العامل
•
بوحدة شبكة أساسية سقدارها كيلوسرت واحد ) .(GLOBEوالنموذج  GLOBE DEMعبارة عن جمموعة
بيانات عاملية تغطي سن  180درجة غربا إىل  180درجة شرقا بالنةبة خلطوط الطول وسن  90درجة مشاال إىل
 90درجة جنوبا بالنةبة خلطوط العرض .وتبلغ االستبانة  ...0,008333( arc-seconds 30درجة) بالنةبة
خلطوط الطول والعرض .وأنظمة اإلسقاط املدعوسة هي  Lambertو UTMوينبغي أن تكون وحدة بيانات
النظام اجليوديةي العاملي ( (WGS84) 8Yانظر الشكل .)2-A2
الشكل

2-A2

خريطة االرتفاعات الرقمية

)(DEM

Cat-A02-02

لصورة الشاشة هذه سلم لوين طبوغرايف وتظهر احلدود الةويةرية والبلدان احمليطة هبا .ويعرض ارتفاع الةلم اللوين يف املفتاح.
وتصل قوائم اخلريطة  DEMوأشرطة أدواهتا إىل األدوات الرئيةية للهندسة والتخصيص والتنةيق.
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•

وبمقدور البرمجية  SMS4DCأيضا قراءة خرائط  DEMأخرى باستبانات أفضل من

4

قاعدة بيانات معلومات تقنية

)(CAT

km 1

وبالطبع ينبغي أن يكون للخريطة نفس نظام اإلسقاط اجلغرايف ووحدة البيانات.

تةتخدم الربجمية  SMS4DCالعديد سن اجلداول املرجعية التقنية الداخلية أثناء عملية التخصيص ،سثل الرتتيبات اخلاصة بالقنوات
وسكتبات املعدات واهلوائيات وسا إىل ذلك.
5

أدوات الهندسة (قوائم الحسابات والمواصفات والمتجهات)

إضافة إىل أداة ختصيص الرتددات والتحليل اخلاص باخلدسة ،ميكن للمهندس استعمال عدد سن أدوات اهلندسة .وميكن الوصول
إىل هذه األدوات عن طريق قوائم احلةابات واملواصفات واملتجهات على اخلريطة  .DEMوميكن رسم اخلطوط وستعددات اخلطوط
(خطان ستالزسان أو أكثر) على اخلريطة .DEM
ومبجرد رسم خط أو ستعددة خطوط ،ميكن إجراء احلةابات التالية :املةافة واملةاحة وزوايا الةمت واالرتفاع وسواصفة التضاريس
وسنطقة فريةنل (اخلط فقط) .ويف قائمة املتجهات ،ميكن للمةتعملني رسم دائرة والرسم سن سلف واحلذف سن الشاشة
وتداول املتجهات.
وميكن إجراء احلةابات اإلضافية التالية بالربجمية  :SMS4DCاألفق الراديوي والتشكيل البيين وحتويل الوحدات وسعلوسات خمططات
اهلوائيات واالرتفاع الفعلي للهوائي.
وتوفر الربجمية  SMS4DCسطحا بينيا لتحويل الكثري سن نتائج حةاباته (أكفة شدة اجملال والوصالت سن نقطة إىل نقطة
ونتائج أنواع املتجهات وخطوط املةح األخرى) إىل سلفات سن النةق  KMLحبيث يتةىن سشاهدهتا كصور على نظام
اخلرائط .Google™Earht
6

أدوات االنتشار

ينفذ نوعان رئيةيان سن مناذج التنبؤ باالنتشار :مناذج األنظمة سن نقطة إىل نقطة (سثل اخلدسات الثابتة) ومناذج األنظمة سن نقطة
إىل سنطقة (سثل اخلدسة املتنقلة الربية أو اخلدسة اإلذاعية) .وهناك بعض النماذج اليت ميكن استعماهلا يف النوعني .ومجيع مناذج
االنتشار سصممة حبيث متكن سن استعمال قيم خمتلفة للمعلمات ملراعاة االختالفات يف سةري سعني أو سنطقة سعينة قيد الفحص.
ويعرض اجلدول  1-A2مناذج االنتشار املنفذة يف النظام
الشكل  3-A2سثاال لتحليل سيزانية الوصلة.

SMS4DC

والتوليفات الصاحلة سن النماذج ونوع التحليل ،كما يعرض
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1-A2

اجلدول

نماذج االنتشار المنفذة

المخدم
األفضل

شدة المجال
القصوى

وصلة

منطقة

متعددة الخطوط

خط

نوع التحليل

كفاف

معالج الشبكة

Y

Y

N

N

Y

Y

Y

Free Space

N

N

N

N

Y

Y

Y

Line of Sight

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

ITU-R P.370

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

ITU-R P.1546

Y

Y

N

N

Y

N

N

Okumura-Hata

N

N

N

Y

N

N

N

ITU-R P.526 (by diffraction)

N

N

N

Y

N

N

N

ITU-R P.526 (Smooth Earth)

N

N

N

Y

N

N

N

ITU-R P.452

N

N

N

Y

N

N

N

ITU-R P.530

3-A2

الشكل

ITU-R P.452

نماذج االنتشار

تحليل ميزانية الوصلة باستخدام التوصية

Cat-A 02 -03

امللحق
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قاعدة البيانات اإلدارية ونظام إصدار التراخيص

هيكل قاعدة البيانات والتحكم يف نفاذ املةتعمل وإسكانيات الربط الشكلي اليت تةمح بتشغيل النظام  SMS4DCيف تشكيالت
ستعددة ،تعتمد على االحتياجات (احلجم واملوارد) اخلاصة باإلدارة (أو سلطة إدارة الطيف) .كما أن النظام  SMS4DCيوفر نظام
حماسبة بةيطا لتةجيل سدفوعات الرسوم والفوترة.
تعرض سعلوسات إصدار الرتاخيص يف نةق "شجري" أو تراتب ي .وهناك ثالثة أقةام رئيةية :احملطات جمهولة اهلوية :هي احملطات
اليت مل ترخص (بعد) .بيد أنه سن املمكن أيضا إضافة هذه احملطات ألغراض االختبار فقط وحذفها مبجرد االنتهاء سن التحليل؛
والرتاخيص النشطة والرتاخيص احملفوظة يف األرشيف .وميكن تكييف الرتاخيص والفواتري ،وإعدادها بعد ذلك سن قاعدة البيانات.
8

تخصيص الترددات والتداخالت

يوفر النظام  SMS4DCجمموعة سن الوظائف اليت ميكن استعماهلا يف تقدمي سةاعدات تقنية وإدارية سفصلة عند ختصيص الرتددات
للخدسات املتنقلة الربية والثابتة اإلذاعية.
ويشمل ذلك:


توفري هيكل قاعدة بيانات يضم مجيع املعلوسات التقنية واإلدارية الالزسة؛



القدرة على حتديد القنوات املتاحة؛



التقييم األوتوسايت جلميع القنوات املتاحة يف سدى تردد سعني؛



أدوات االنتشار لتقييم سناطق اخلدسة/التغطية/التداخالت؛



أدوات لتنةيق الرتددات دوليا.

ويؤمتت النظام  SMS4DCالتحليل التقين املةتعمل يف عملية التخصيص لكنه ال حيدد الرتدد الذي ينبغي ختصيصه .وجيب أن
يكون املهندس سلما إملاسا كاسال مببادئ ختصيص الرتددات سن أجل تفةري النتائج وإجراء حتليل أكثر تفضيال ،إذا استدعى األسر.
وميكن للنظام  SMS4DCإجراء احلةابات التالية:


حتديد القنوات املتاحة سن جداول ترتيبات القنوات



حتليل أويل للقنوات املتاحة للمحطات القائمة



اخلدسة املتنقلة الربية



اخلدسة الثابتة



اخلدسة اإلذاعية



احملطات األرضية يف اخلدسات الفضائية

امللحق
9
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قائمة تنسيق الترددات

يتضمن النظام  SMS4DCأدوات التنةيق الالزسة سن أجل:
اخلدسة اإلذاعية (االتفاقات اإلقليمية) ST61 :و GE89و GE84و( GE06انظر الشكل )4-A2

اخلدستان الثابتة واملتنقلة الربية :التمكني سن ختزين التفاصيل التقنية التفاقات التنةيق يف قاعدة البيانات ،يف حني توفر

(على احلدود) وظائف لتقييم سا إذا كانت حمطة سا تفي بشروط االتفاق.
تنةيق احملطات األرضية (إجراءات التذييل رقم  7سن لوائح الراديو) :حةاب كفاف التنةيق والبلدان املتأثرة ،وكذلك

حةاب التداخل الناجم عن أو الواقع على حمطة أرضية سنتقاة على أو سن حمطات أرضية أخرى أو حمطات ثابتة سوجودة
داخل كفاف التنةيق.
الشكل

4-A2

التنسيق  FXLM2BCBTفي االتفاق ( GE06اإلدارات المتأثرة)

حتديد اإلدارات اليت يرجح (حيتمل) أن تتأثر خدساهتا اإلذاعية سن حمطة سطلوبة يف اخلدسة الثابتة الةاتلية أو اخلدسة
املتنقلة الربية داخل بلد آخر .تعرض الشاشة اليمىن كفاف التنةيق حملطة اخلدسة الثابتة املطلوبة وهو يقطع حدود إدارة
يرجح أن تتأثر خدساهتا اإلذاعية .وتعرض الشاشة يف اليةار هذه النتيجة بتصديرها إىل التطبيق .Google Earth
Cat-A0 2-0 4

10




11

إعداد بطاقات التبليغ عن تخصيصات الترددات لتقديمها إلكترونيا إلى مكتب االتصاالت
الراديوية )(ITU-BR

ميكن للنظام  SMS4DCإعداد بطاقات تبليغ إلكرتونية وختزينها وعرضها ،وذلك سن أجل إبالغ سكتب االتصاالت
الراديوية باالحتاد بالرتدد املخصص (الرتددات املخصصة) أو بتعديل إداري (تعديالت إدارية) على ختصيصات حملطات
يف اخلدسات املتنقلة الربية والثابتة واإلذاعية.
كما يتم إعدادات سلفات بطاقات التبليغ اإللكرتونية للمحطات األرضية يف شكل سلفات قواعد بيانات
نفاذ سيكروسوفت.

استخراج بيانات من النشرة
الفضائية) الصادرتين على أقراص DVD-ROM
BR IFIC

(خدمات األرض) والنشرة

BR IFIC

(الخدمات

يوفر النظام  SMS4DCوسيلة استخراج متكن سن استخراج البيانات ذات الصلة ،خاصة املتعلقة بتخصيصات الرتددات يف بلدان
سنتقاة سن النشرات  BR IFICإىل قاعدة بيانات النظام .SMS4DC

كتيب تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب
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أمن النظام وقاعدة البيانات



االحتياطي واستعادة قاعدة البيانات

يوفر النظام
النظام .SMS4DC

SMS4DC



)(CAT

وسيلة لعمل نةخ احتياطية لقاعدة البيانات حبيث ميكن ختزينها يف سكان سؤسن مبعزل عن خمدم

ملف التسجيل

يعد النظام سلف تةجيل لألنشطة اليت يضطلع هبا املةتعملون فيما يتعلق بتعديل البيانات .وبالتايل ،يتةىن ملدير النظام تتبع
األعمال الضارة استنادا إىل توارخيها واستعادة الصيغة املناسبة سن االحتياطي.


مستويات أمن نفاذ المستعمل

للنظام  SMS4DCستة ) (6سةتويات ألسن نفاذ املةتعمل ملنع األشخاص غري املخولني سن استعمال النظام أو تعديل سجالت
أصحاب الرتاخيص أو اجلداول املرجعية.
13

قائمة المراقبة

سن األجزاء اهلاسة يف أي نظام إلدارة الطيف ،الوحدة الفرعية للمراقبة اليت تعمل كعيون للنظام ككل .وبالتعاون بني
شركيت ) Rode and Schwarz (R&Sو ،THALESأصبح باإلسكان حاليا للنظام  SMS4DCالتفاعل سع برجمية املراقبة
لشركة  (ARGUS) R&Sوبرجمية املراقبة لشركة  (ESMERALDA) THALESوالتواصل سعها يف االجتاهني .وإىل جانب ذلك،
مت حتديد املتطلبات بالنةبة لةطح بيين عام سن جانب فرقة العمل  1Cبقطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد (انظر امللحق 6
بالوثيقة  1C/122املؤرخة  18أكتوبر  )2010سن أجل توصيف التوصيل بني النظاسني الربجميني عن طريق جملدين سشرتكني يةميان
" "Inboxو" "Outboxوتقدم املعلوسات بالنةق ( .XMLانظر الشكل .)5-A2
الشكل

5-A2

السطح البيني العام بين النظام  SMS4DCوبرمجيات المراقبة
اجمللد

Outbox

برجمية املراقبة

قاعدة
البيانات

سعدات
املراقبة

اجمللد

Inbox
Cat-A0 2-0 5

ملزيد سن املعلوسات يرجى زيارة املوقع  http://www.itu.int/pub/D-STG-SPEC-2012-V4.0أو االتصال.SMS4DC@iut.int :
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النظام الذكي إلدارة الطيف
1

)(SMIs

معلومات عامة

النظام الذكي إلدارة الطيف ) (SMIsالذي طورته وكالة األحباث الراديوية الوطنية (سيشار إليها فيما بعد بوكالة األحباث
الراديوية ) .)(RRAجبمهورية كوريا ،يغطي جمموعة سن الوظائف اخلاصة بتحليل التوافق والتقاسم جلميع اخلدسات الراديوية .وقد
خضع النظام للتحديث بشكل سةتمر وسيتم تطويره أكثر فيما يتعلق بالوظائف وتكنولوجيا املعلوسات احلديثة.
1.1

مهمة النظام

SMIs

القيام جبميع أنشطة إدارة الرتددات املتعلقة بتحليل التوافق والتقاسم يف أي بلد على املةتوى االسرتاتيجي والتشغيلي،
ويغطي النظام عملية إدارة الطيف سن خالل حتديد وحتليل التوافق والتقاسم بني اخلدسة اإلذاعية وخدسات األرض وخدسات
الشبكات الةاتلية.
2.1

اإلجراءات

تتقيد مجيع اإلجراءات واحلةابات اخلاصة بالنظام  SMIsبصراسة بأحدث توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت وبلوائح
مجهورية كوريا .وتدخل التعديالت احملتملة يف اإلجراءات على النظام  SMIsعادة سن خالل ترقيات لوحدات منطية لألنظمة اليت
تكون قيد التشغيل.
وإىل جانب ذلك ،ميكن تكييف أنةاق مجيع وثائق املخرجات داخل النظام سن أجل الوفاء باالحتياجات اخلاصة بعميل
أو إدارة حمددة.
3.1

المكونات من األنظمة الفرعية

يقوم النظام  SMIsعلى سعمارية عالية التفريع بني العميل واملخدم تةمح بالتقةيم الوظيفي واجلغرايف بني خمدم قاعدة
البيانات والوحدات النمطية للتطبيقات املختلفة .وتةمح هذه املعمارية التدرجية ببدء سشروعات تعديل النظام بتشكيالت
النظام األساسية ،واليت ميكن التوسع فيها إىل تشكيالت أكثر تعقيدا ومشوال يف سراحل الحقة للمشروع ،إذا استدعى األسر.
ويتألف النظام  SMIsسن نظام حتليل الشبكة اإلذاعية ونظام حتليل األرض ونظام حتليل الشبكة الةاتلية ونظام حتليل
تقاسم الرتددات ،واليت تقوم بإجراء التحليل بشأن التوافق والتداخل بني اخلدسات الالسلكية املختلفة.
4.1

الخرائط الرقمية

تةتخدم خرائط التضاريس الرقمية ) (DTMيف النظام  SMIsكأساس لتحليل الطيف يف اإلجراءات اإلدارية والتقنية سن
أجل توفري سعلوسات جغرافية حقيقية .وأنةاق بيانات نظام املعلوسات اجلغرافية ) (GISالشائع استعماهلا يف الةوق ميكن
حتويلها إىل أنةاق داخلية سن أجل النفاذ إىل البيانات بكفاءة يف النظام  .SMIsوميكن للنظام التعاسل سع خمتلف أنواع
الطبقات يف احملاكاة بني بيانات اخلرائط الطبوغرافية األخرى واستعمال األراضي والةكان.
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2

في وصف النظام

)(CAT

SMIs

يوفر النظام  SMIsاخلاص بالوكالة  RRAحال ستكاسال شاسال إلجراءات سنح الرتاخيص جلميع اخلدسات الراديوية.
وميكن تلخيص الةمات الرئيةية للنظام  SMIsفيما يلي:

-

-

البوابة اإللكرتونية للنظام  SMIsسن أجل نفاذ املةتعملني
النظام الفرعي للنظام SMIs
حتليل اخلدسة اإلذاعية
•
حتليل خدسات األرض (الثابتة واملتنقلة الربية)
•
حتليل اخلدسة الةاتلية
•
حتليل تقاسم الرتددات والتوافق
•
تةتند إجراءات ختصيص الرتددات إىل احلةابات (مناذج االنتشار) والبيانات التقنية املوصفة للخدسة الراديوية املعنية.

ويوضح الشكل  1-A3نظرة عاسة تشمل الوحدات النمطية إلدارة الرتاخيص ،وهي عبارة عن التحليل والتنةيق التقين جلميع
اخلدسات الراديوية وخطط ختصيص الرتددات احمللية والةطح البيين للمراقبة الراديوية سع حتليل بيانات القياس .ويرد شرح
الوحدات النمطية يف القةم التايل.
الشكل

1-A3

نظام إدارة الطيف الخاص بالوكالة ) - (RRAالنظام

Cat-A0 3-0 1

SMIs

امللحق
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1.2

شرح مختصر للوحدات النمطية

1.1.2

البوابة اإللكترونية

للبوابة اإللكرتونية للنظام  SMIsوظيفة حبث للنظام الفرعي وتضم الكثري سن املعلوسات ذات الصلة وقوانني ولوائح املوجات الراديوية
وجدول توزيع نطاقات الرتددات وسا إىل ذلك .ويوضح الشكل  2-A3إدارة دعم وظيفة املةتعمل سع الةماح بتطبيق بيانات
سعلوسات التشغيل الراديوية سن جانب أي ستصفح ويب.
الشكل

2-A3

بوابة الويب للنظام

SMI

Cat-A03 -0 2

2.1.2

نظام تحليل الشبكة اإلذاعية

نظام حتليل الشبكة اإلذاعية هو حتليل وتنةيق اخلدسات اإلذاعية التماثلية والرقمية.
وللنظام وظائف عديدة كالتايل:
وظيفة حتليل سيدان اإلذاعة بالنةبة حملطات اخلدسة اإلذاعية؛
وظيفة حتليل إشارات/تداخل اخلدسة اإلذاعية؛
وظيفة حتليل القنوات املتاحة؛
التةجيل الدويل لرتددات اخلدسة اإلذاعية.
-
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الشكل

)(CAT

3-A3

تحليل الخدمة اإلذاعية

Cat-A03-03

لتحليل سناطق اإلذاعة احملتملة ،تةتعمل سعلوسات الرتددات اليت هلا خصائص تةهيالت إذاعية وارتفاع اهلوائي وقدرة اخلرج للتحقق
سن املناطق اليت تتاح فيها اخلدسات اإلذاعية .ويؤخذ يف االعتبار عند إجراء التحليل ارتفاع سطح األرض ونوع التضاريس
وارتفاع املباين.
3.1.2

نظام تحليل شبكة األرض

يةتعمل نظام حتليل شبكة األرض يف حتليل (ختطيط) وتنةيق خدسات األرض سع اخلدسات الثابتة (وصالت املوجات الصغرية)
واخلدسات املتنقلة الربية.
ويدعم النظام حتليل خدسات االتصاالت املتنقلة سثل النفاذ املتعدد بتقةيم الشفرة ) (CDMAوالتطور طويل األجل ) (LTEوالنظام
الراديوي ستعدد القنوات ) (TRSواخلدسات الثابتة .وتدسج شبكة االتصاالت الالسلكية عريضة النطاق سعلوسات لدعم إنشاء سرفق
يوصل السلكيا.
ويتألف النظام سن وظائف كالتايل:
وظيفة حتليل سيدان األرض للمحطات الثابتة واملتنقلة؛
•
وظيفة حتليل التشكيل البيين/التداخل خلدسات األرض؛
•
وظيفة حتليل القنوات املتاحة خلدسات األرض؛
•
التةجيل الدويل لرتددات خدسات األرض.
•
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الشكل

4-A3

تحليل تصميم وصلة الخدمة الثابتة

Cat-A0 3-0 4

4.1.2

نظام تحليل الشبكة الساتلية

يةتخدم نظام حتليل الشبكة الةاتلية يف حتليل وتنةيق اخلدسات الةاتلية .وتشري الشبكات الةاتلية إىل الةواتل اليت تطوف
يف الةماء واحملطات األرضية الالزسة للتوصيل الالسلكي للمحطات بني الة واتل وبني الةواتل واألرض.
ويضم النظام الوظائف التالية:
وظيفة حتليل احملطات الةاتلية املةتقرة/غري املةتقرة بالنةبة إىل األرض واحملطة األرضية/الةطحية؛
وظيفة حتليل التشكيل البيين/التداخل بني حمطات الشبكة الةاتلية (غري املةتقرة واملةتقرة بالنةبة إىل األرض) واحملطة الةطحية؛
التةجيل الدويل والتنةيق للشبكات الةاتلية.
-
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الشكل

)(CAT

5-A3

تحليل الخدمات الساتلية

Cat-A03-05

5.1.2

نظام تحليل تقاسم الترددات

يةتعمل نظام حتليل تقاسم الرتددات طرائق التحليل اليت تةتخدم بصورة سشابهة يف الشبكات اإلذاعية وشبكات األرض وغريها
سن أجل حتليل سعلمات التشغيل لتقاسم الرتددات عند استخدام سعدات وخدسات السلكية خمتلفة يف نفس نطاق الرتدد.
ويضم النظام وظائف كالتايل:
-

وظيفة حتليل توافق خدسات األرض واخلدسات اإلذاعية؛

-

وظيفة حتليل التشكيل البيين/التداخل خلدسات األرض؛
وظيفة حتليل القنوات املتاحة خلدسات األرض.
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نظام  SIRIUSالوطني إلدارة الطيف
1

مقدمة

مت تطوير نظام وطين سؤمتت إلدارة الطيف ،يعرف باسم  SIRIUSيف مجهورية قريغيزستان ،ويعمل النظام سنذ عام  .2003وقد
صمم النظام ليكون بةيطا وسبتكرا سن حيث التصميم والتشغيل ،ولكي يةتعمل بفعالية يف الظروف النمطية للبلدان الناسية،
أي يف وجود سوارد حمدودة سن املوظفني مل حيصلوا على أي تدريب غري املعرفة التكنولوجية األساسية الراديوية .ويلتزم النظام التزاسا
تاسا بالتوصية  - ITU-R SM.1604املبادئ التوجيهية لنظام سطور إلدارة الطيف يف البلدان الناسية .كما روعي يف تصميم النظام
أن يؤدي مجيع الوظائف األساسية اليت تؤديها األنظمة األكثر قوة وتعقيدا ،مبا يف ذلك نفاذ سةتعملني ستعددين إىل البيانات
الرقمية املتعلقة بالتضاريس األرضية واستعماهلا يف آن واحد .وقد أثبت  SIRIUSأنه نظام يةتعمل بةهولة تاسة يف أي بيئة ال يكون
عدد عمليات ختصيص الرتددات فيها كبريا جدا (بني  50 000و )100 000وهو األسر املعتاد يف بيئة البلدان الناسية.
2

نظام

SIRIUS

مت تطوير نظام  SIRIUSاملؤمتت إلدارة الطيف باستخدام سنصات تكنولوجية حديثة ،والطوبولوجيا ،وسعمارية تكنولوجيا املعلوسات،
على حنو يكفل سةتوى عاليا سن املعلوسات وإسكانية االعتماد عليها وسالستها واحملافظة على أسنها ويكفل أيضا سرعة االستجابة.
ويتيح جتهيز البيانات بواسطة سةتعملني عديدين على أساس تكنولوجيا الزبون-املخدم سزايا كثرية لتنظيم قاعدة بيانات سركزية،
وسطحا بينيا فريدا للمةتعمل ،واألسن ،وأنظمة التدقيق ،واالسرتاتيجيات االحتياطية ،واالستعادة ،والتةجيل واسترياد
البيانات وتصديرها.
وقد روعي يف تطوير نظام  SIRIUSأن يكون سطابقا ملا يلي:
-

التوصيات  ITU-R SM.1370و ITU-R M.1604و ITU-R M.1048و ITU-R M.1413و.ITU-R M.677

-

طرائق التقييم ومناذج حتليل املالءسة الكهرسغنطيةية وطرائق احلةاب الواردة يف توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات
الصلة واالتفاقات األقاليمية.

وميكن لنظام  SIRIUSأداء الوظائف األساسية التالية:
الوحدة اإلدارية:
إصدار تراخيص ختصيص الرتددات؛
•
التنةيق والتبليغ على الصعيدين احمللي والدويل؛
•
إصدار الفواتري والغراسات.
•
وحدة التحليل اهلندسي:
ختطيط استعمال الطيف؛
•
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-

توفري طرائق حتليلية خمتلفة لتقييم نةبة اإلشارة إىل الضوضاء واملالءسة الكهرسغنطيةية للمحطات؛
•
توفري أدوات حتليل هندسي لألغراض العاسة حلةاب التداخل وسناطق التغطية للمحطات ،وحتليل املةري ،إخل.
•
باستخدام بيانات التضاريس األرضية الرقمية.
وحدة املراقبة:
تةجيل الشكاوى املتعلقة بالتداخل والتحقيق فيها وإزالة أسباهبا؛
•
إعداد وظائف سراقبة الطيف حملطات املراقبة؛
•
مجع وحتليل بيانات سراقبة الطيف؛
•
حتليل قياسات البث لغرض املقارنة سع قواعد البيانات.
•

ويعمل نظام  SIRIUSسع املدخالت التالية:
البيانات اإلدارية والتقنية لتخصيص الرتددات؛
البيانات املةتمدة سن اجلداول احمللية والدولية لتوزيع الرتددات؛
كتالوجات للمكونات املادية واهلوائيات؛
البيانات املةتمدة سن جداول سةافات التنةيق؛
بيانات اخلدسة الالزسة لتشغيل نظام SIRIUS؛
بيانات التضاريس األرضية.
3

)(CAT

الوحدة اإلدارية

تضم الوحدة اإلدارية الوظائف التالية:
تةجيل بطاقات التبليغ عن ختصيص الرتددات يف النظام والتحقق سن أن املعلوسات املقدسة كاسلة وصحيحة.
التحقق سن ختصيص الرتددات املبلغ عنها سن حيث تطابقها سع اجلداول الدولية واحمللية لتوزيع الرتددات.
تةجيل تراخيص ختصيص الرتددات يف النظام.
إدخال البيانات اآلتية سن عمليات التصديق على اهلوائيات واعتمادها يف النظام.
إصدار بطاقات التبليغ عن تنةيق ختصيص الرتددات (التنةيق احمللي والدويل).
توفري نظام طبع حلةاب الرسوم والغراسات املتصلة باستخدام الطيف.
إصدار التقارير اإلدارية والتقنية.
ختزين جداول البيانات احمللية والدولية سن أجل توزيع الرتددات.
استرياد البيانات وتصديرها.
إنشاء سلفات احتياطية للبيانات واستعادهتا.
تةجيل سةتعملي النظام واملدققني.
-
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الشكل

1-A4

الوحدة اإلدارية

Cat-A04-01

1.3

إصدار تراخيص الترددات
الوطنية ،يف شكل ورقي أو إلكرتوين .ويبني الشكل االنةيايب 2-A4

ميأل العميل بطاقة للتبليغ عن ختصيص تردد ويقدسها إىل اإلدارة
اإلجراءات املتتابعة اليت تتخذ يف نظام  SIRIUSسن أجل إصدار الرتاخيص.
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الشكل

)(CAT

2-A4

المخطط االنسيابي
التنةيق الوطين والدويل

Sirius

سنةق وطين

املهام اإلدارية

سنةق وطين
سنةق وطين
املنةق الوطين
يف البلدان اجملاورة

القرار

حتليل املالءسة
الكهرسغنطيةية

منوذج تقدمي
الطلب

سقدم الطلب

رفض

النتيجة
قرار اهليئة
املفوضة
الرتخيص

Cat-A04-02

ويُدخل املشغل التطبيق سن أجل ختصيص تردد يف النظام .وبعد التحقق سن أن املعلوسات املقدسة صحيحة وكاسلة ،يةمي النظام
حالة التطبيق "قيد النظر" .وإذا أخفق سقدم الطلب يف تقدمي مجيع املعلوسات املطلوبة ،يةمي النظام حالة التطبيق "تةجيل" .وإذا
جاءت نتائج حتليل املالءسة الكهرسغنطيةية إجيابية ،يتم ترحيل الطلب إىل التنةيق على املةتويني الوطين والدويل .وال جترى عملية
ختصيص الرتددات إال إذا جاءت النتائج إجيابية يف مجيع املراحل .إسا إذا جاءت إحدى النتائج غري سرضية يف أي سرحلة ،فإن
املشغل يغري سعلمات بطاقة التبليغ بالتشاور سع العميل .وبوسع النظام أن يةتخلص البيانات أوتوساتيا سن بطاقات التبليغ املقدسة
يف الشكل اإللكرتوين.
4

التنسيق المحلي والدولي ،وتبليغ قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد

ميكن لنظام  SIRIUSأن جيهز الطلبات للتنةيق فيما بني الوكاالت والتنةيق الدويل باستخدام بطاقات التبليغ الةليمة الصادرة
عن قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد والالزسة لتحديد فئة احملطة اليت جيري تنةيقها .وتةتند عملية التنةيق على اللوائح
واالتفاقات القائمة ،املربسة بني أطراف التنةيق أو يف شكل اتفاقات إقليمية .وحتقيقا هلذه الغاية ،يقوم نظام  SIRIUSبإدراج
الطرائق وإجراءات التنةيق الواردة يف االتفاقات اإلقليمية ،سثل اتفاقات جنيف  ،1984وجنيف  ،1989واستوكهومل ،1961
وبرلني  ،2003وغريها.
ويتعاسل  SIRIUSسع طلبات التنةيق كأي طلبات أخرى لتخصيص الرتددات ،إال أنه حيدد قواعد سعينة تطبق عليها.
ومبجرد إعالن البطاقات ،ميكن إرساهلا إىل قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد ألغراض التبليغ يف صورة ورقية أو إلكرتونية ،سبينا
بلدان التنةيق.
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التقارير

يوفر النظام التقارير التالية:
تقارير سوحدة :تقارير إحصائية وإدارية وتقنية وسالية .وسن أسثلتها :عدد الطلبات املةتلمة ،والطلبات اليت حصلت على
نتائج إجيابية ،والطلبات املرفوضة ،ونتائج فحص الطلبات ،ونتائج التنةيق ،إخل.
سولّد التقارير :نظام سرن ميكن استخداسه يف صياغة تقارير خمتلفة ،استنادا إىل مناذج قياسية ونصوص سكتوبة.
ويةتخدم سولّد التقارير اجملهز اآليل للتقارير يف إعداد التقارير .وخيتار املعا ج اآليل للتقارير البيانات (املدخالت) الالزسة ،وسعايري
االختيار ،ويقوم بصياغة االستفةار .كما ميكن إعداد تقارير باستخدام تعليمات حمفوظة يف النظام يتم استدعاؤها عند احلاجة.
6

قاعدة البيانات التقنية واإلدارية

أعد هيكل قاعدة البيانات ليكون سطابقا للتوصية  ،ITU-R SM.667سن أجل توفري سا يلزم ألداء وظائف النظام األساسي.
ونظام  SIRIUSسزود بةطح بيين يةهل تطويعه حبيث يتيح للمةتعمل تعديل النماذج املةتخدسة سن أجل إدخال البيانات
وحتريرها ،وفقا للخصائص التقنية واملتطلبات اإلدارية.
ولألغراض الرئيةية ،يتعقب النظام مجيع التغيريات يف احلالة ،ويةجل التاريخ واسم املشغل وتفةريا للتغري .ويتيح تدوين تغريات
احلالة حتديد التأخريات يف التجهيز اإلداري للطلبات الواردة ،وصياغة االستفةارات اإلدارية سن أجل حتديد فعالية وكفاءة
استخدام الطيف.
7

وحدة التحليل الهندسي

تتضمن وحدة التحليل اهلندسي الوظائف التالية:
أدوات ختطيط الطيف.
أدوات حتليلية للخدسات اإلذاعية واملتنقلة والثابتة.
أدوات حتليلية لتقييم املالءسة الكهرسغنطيةية بني احملطات يف اخلدسات املختلفة.
أدوات هندسية لألغراض العاسة سن أجل حتليل الطيف.
مناذج للتنبؤ بانتشار املوجات الراديوية يف .SIRIUS
-
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نوافذ التشغيل في وحدة التحليل الهندسي

Cat-A04-03

1.7

أدوات تخطيط الطيف

يتيح نظام  SIRIUSالقدرات التالية لتخطيط الطيف:
دعم اجلداول احمللية والدولية لتوزيع الرتددات ،مبا يف ذلك اخلدسات واحلواشي.
إدخال وحترير جداول توزيع الرتددات اجلديدة واملوجودة أصال.
حترير خطط وقنوات التوزيع.
نظام سرن لإلبالغ عن جداول توزيع الرتددات (تعرض يف شكل بياين ويف جداول).
دوال للتحقق سن أن ختصيص الرتددات سطابق جلداول توزيع الرتددات.
-

)(CAT
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أدوات تحليلية للخدمات اإلذاعية والمتنقلة والثابتة

تتيح هذه األدوات ملةتعملي نظام  SIRIUSالقيام مبا يلي:
حتليل وتقييم تأثريات احملطات القائمة واملخطط هلا على حمطة سعينة (التأثري الفردي والشاسل) يف أي سوقع جغرايف داخل
سنطقة اخلدسة للمحطة (حبةب نوع اخلدسة) ،باستخدام حةابات تةتند إىل البيانات الرقمية للتضاريس األرضية.
إجراء حةاب سريع أو حتليل تفصيلي للتأثري الناجم عن حمطة سعينة على حمطات قائمة أو خمطط هلا (حبةب نوع اخلدسة).
حتليل التداخل لكل قناة على حدة يف سوقع سعني (ألغراض ختصيص الرتددات).
حتليل نواتج التشكيل البيين.
3.7

أدوات تحليلية لتقييم المالءمة الكهرمغنطيسية بين المحطات في الخدمات المختلفة

تتيح هذه األدوات للمهندسني إجراء حتليل للمواءسة الكهرسغنطيةية للمحطات العاسلة يف اخلدسات املختلفة.
نفذت طرائق احلةاب املبينة يف التوصية  .ITU-R IS.851-1ويوفر النظام اخلصائص التالية:
محاية اخلدسة اإلذاعية سن األنظمة العاسلة يف اخلدسة الثابتة واخلدسة الربية املتنقلة؛
•
محاية اخلدسة الربية املتنقلة سن اخلدسة اإلذاعية؛
•
محاية اخلدسة الثابتة سن اخلدسة اإلذاعية.
•
حتليل التوافق بني األنظمة يف اخلدسة اإلذاعية الصوتية (النطاق  )MHz 108-87وخدسات الطريان (النطاق )MHz 137-108

باستعمال الطرائق املبينة يف التوصية .ITU-R SM.1009-1
4.7

أدوات هندسية لألغراض العامة من أجل تحليل الطيف

-

البحث عن احملطات يف قاعدة البيانات باستعمال فهارس ،وعرض النتائج جغرافيا ،باستعمال طبقات خيتارها املةتعمل
(احلدود الوطنية ،املناطق احلضرية ،التضاريس ،البيانات املورفولوجية ،إخل.).
حةاب سناطق التغطية وسناطق التداخل حملطة سعينة وإسقاطها بيانيا باستخدام مناذج خمتلفة النتشار املوجات الراديوية.
عرض املقطع اجلانيب للمةري وقيم التوهني لالنتشار (حبةب منوذج االنتشار املختار) بني أي حمطتني ،وسعلمات املةري
(الةمت ،اإلحداثيات اجلغرافية ،االرتفاع) بني أي سوقعني.
توزيع القنوات فيما بني احملطات وفقا للمةافات الفاصلة بني الرتددات.

5.7

نماذج للتنبؤ بانتشار الموجات الراديوية في

-

SIRIUS

حيتوي نظام  SIRIUSعلى جمموعة كبرية سن مناذج التنبؤ باملوجات الراديوية ،تغطي جماال عريضا سن الرتددات واألنواع املختلفة سن
التطبيقات ،بدءا سن التطبيقات األولية سثل منوذج انتشار املوجات يف الفضاء احلر ،إىل النماذج اليت تأخذ التضاريس األرضية
يف االعتبار ،إىل املناخ ،واألرض واملورفولوجيا على طول املقطع العرضي للمةري .وتشمل النماذج اليت حيتويها النظام سا يلي:
منوذج انتشار املوجات يف الفضاء احلر؛
منوذج األرض امللةاء؛
منوذج Okumura-Hata؛
منوذج NSM؛
منوذج التوصية ITU-R P.370؛
-
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منوذج التوصية ITU-R P.1546؛
منوذج التوصية .ITU-R P.530

8
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الشكاوى المتعلقة بالتداخل والتحقيق فيها وإزالة أسبابها
يةجل نظام  SIRIUSالشكاوى ويصنفها حبةب نوع التداخل .وجيري تدوين التحقيقات وإزالة سصادر التداخل ،والتدابري املتخذة
إزاء تلك املصادر بصورة سنتظمة ،الستخداسها يف حاالت التداخل املماثلة اليت تظهر سةتقبال .وإذا تبني أن املصدر هو حمطة
سرخصة يبدأ اختاذ إجراء داخلي إلعادة تقييم املعلمات املتعلقة بتخصيص الرتددات للمحطات املعنية .وأسا إذا تبني أن املصدر
ليس حمطة سرخصة ،فتتخذ اإلجراءات إلهناء وجود اإلرساالت املةببة للتداخل.

إعداد مهام مراقبة الطيف لمحطات المراقبة
يوفر نظام  SIRIUSقائمة باملهام املوحدة حملطات الرصد املختلفة ،سع جمموعة البيانات املتعلقة هبذه املهام .بعد ذلك تقوم احملطات
بإعداد النتائج لكل سهمة وإعادهتا ،وميكن ختزينها بعد ذلك يف النظام.

جمع وتحليل بيانات مراقبة الطيف
يتيح النظام مجع وختزين بيانات املراقبة ،إلتاحة إسكانية تعقب التغريات يف خصائص اإلرساالت .وتنشأ قاعدة بيانات سراقبة الطيف
وفقا لطريقة ].[Touré et al., 2002
9

تعدد مستعملي النظام

ميكن لنظام  SIRIUSأن يدعم التشغيل اآلين لعدد يصل إىل  20سوقعا للتشغيل .وميكن زيادة عدد فرتات االستعمال املتوازية
إىل سا هو أكثر سن ذلك عن طريق رفع سةتوى أجزاء سعينة سن النظام.
10

مالحظات ختامية

على الرغم سن أن النظام يةتعمل سؤخرا بشكل أساسي حلل سشكالت التوافق الكهرسغنطيةي املنفصلة وألغراض التدريب ،فإن
جتربة مجهورية قريغيزستان ميكن أن تظل سثار اهتمام الكيانات األخرى واملتخصصني يف إدارة الطيف.

املراجع
TOURÉ, H., MAYHER, R., NURMATOV, B. and PAVLIOUK, A. [June 2002] Development and
Implementation of Computerized Spectrum Management Systems by the International
Telecommunication Union. Proc. of the Sixteenth International Wroclaw Symposium and Exhibition
on EMC. Wroclaw, Poland.
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برمجية تطبيق من أجل تخطيط واستمثال شبكات مراقبة الطيف
بتكنولوجيا زاوية الوصول
الغرض سن الربجمية ختطيط شبكات سراقبة الطيف أو جمموعات حمطات املراقبة واستمثاهلا استنادا إىل تكنولوجيا زاوية الوصول
) (AOAالتقليدية طبقا للقةمني  8.6و 4.1.3.7.4سن كتيب االحتاد بشأن سراقبة الطيف (طبعة  .)2011وحيث إن االستثمار
يف نظام فرعي للمراقبة ميثل جزءا رئيةيا يف إمجايل االستثمارات يف أنظمة سراقبة الطيف ،تكتةي عملية استمثال شبكات املراقبة
والتخطيط هلا بكفاءة أمهية تقنية واقتصادية كبرية ،كما تشدد عليه حتديدا التوصية  .ITU-R SM.1392-2وميكن استعمال الربجمية
أيضا يف سعاينة سناطق تغطية حمطات سراقبة الطيف يف النطاقات  - VHF/UHFخاصة املتنقلة سنها  -خالل عملياهتا امليدانية
وكذلك لتحديد شروط تفاعل حمطات املراقبة الثابتة واملتنقلة عند إجراء وظائف املراقبة املختلفة ،طبقا للقةم  7.2.2.6.3سن كتب
االحتاد بشأن سراقبة الطيف (طبعة .)2011
وتتيح الربجميات لإلدارات واملشغلني سا يلي:
احلصول على سعلوسات دقيقة وكمية عن الوضع احلقيقي والقدرات الفعلية لشبكات املراقبة أو جمموعات حمطات املراقبة
الوطنية اخلاصة هبا سن أجل حتقيق مجيع وظائف املراقبة :قياس سعلمات البث (مبا يف ذلك االستماع) ،وحتديد االجتاهات
واملواقع بطريقة حةاب املثلثات؛ وأطالس تفصيلية لتغطية املراقبة عند الرتددات املختلفة (يف املدى )MHz 3 000-30
وباستخدام سعلمات اختبار خمتلفة للمرسل (قدرة اهلوائي وارتفاعه)؛
إجراء تقييم ،عن طريق النظر يف اخليارات املختلفة ،للكةب الذي ميكن حتقيقه عن طريق رفع سةتوى سعلمات سعدات
املراقبة (حةاسية سةتقبل املراقبة لوظائف املراقبة املختلفة ودقة جهاز أو نظام حتديد االجتاه  -بصفة أساسية) فضال عن
سراقبة قيم ارتفاع وكةب هوائي حمطات املراقبة الثابتة؛
حتديد املناطق اليت ال تتحقق فيها واحدة أو أكثر سن وظائف املراقبة أو اليت تتحقق فيها تلك الوظائف جبودة حمدودة
سن خالل حمطات املراقبة الثابتة؛ وميكن أن ترشح هذه املناطق لرتكيب حمطات سراقبة جديدة بشكل أفضل؛
حتديد حمطات املراقبة الثابتة اليت ال تقدم إسهاسا كبريا يف التغطية الشاسلة للمراقبة واليت ميكن التخلص سنها أو نقلها إىل
أساكن أخرى سن أجل حتقيق تغطية أفضل؛
وضع خطط سليمة تقنيا واقتصاديا لرفع سةتوى شبكات املراقبة احلالية أو جمموعات حمطات املراقبة الثابتة وتوسيع نطاقها؛
وضع خطط إلنشاء شبكات سراقبة أو جمموعات حمطات سراقبة ثابتة جديدة بأكثر األساليب فعالية؛
الوصول بتشغيل حمطات املراقبة املتنقلة/حمطات حتديد االجتاه إىل الوضع األسثل أثناء تأدية املهام املةندة إليها عن طريق
إجراء حةابات سةبقة ملناطق اخلدسة ذات الصلة عند نقاط خمتلفة سن املةري.
وكوظيفة إضافية ،تتيح الربجميات حةاب سناطق تغطية املرسالت اليت تعمل بأسلوب اإلرسال "سن نقطة إىل سنطقة" (املرسالت
اإلذاعية والربية املتنقلة أساسا) على أساس قيم احلد األدىن لعتبة شدة اجملال القابلة لالستعمال (التوصية .)ITU-R BS.638
وتقوم الربجمية بتنفيذ سنهجية وضعت أصال يف ] [Kogan and Pavliouk, 2004a and bوترد تفاصيل أخرى يف
] .Pavlyuk, 2011وهي حتةب املناطق الفعلية لتغطية املراقبة جلميع سهام املراقبة (االستماع ،القياسات ،حتديد االجتاه ،واملوقع)
استنادا إىل تعيني شدة اجملال سع سراعاة تضاريس اإلقليم قيد الدراسة ،باستخدام أحكام التوصيتني  ITU-R P.1546-4و.P.2012-2
ويبني الشكل  1-A5الروتني املةتخدم يف احلةاب.
[Krutova and
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ونظرا ألن حتديد املواقع باستخدام حةاب املثلثات يةتلزم توفر تغطية لتحديد االجتاه بواسطة حمطتني على األقل سن حمطات حتديد
االجتاه يف نقطة االختبار املعنية ،فإن سن غري املمكن يف هذه احلالة استخدام سنهجية حةاب شدة اجملال على طول سةري االنتشار
اليت حتددها قيم الةمت املختلفة سن كل حمطة ألهنا تةتخدم عادة يف حةابات التغطية لإلذاعة واالتصاالت املتنقلة .ولذا يلزم
تنفيذ سنهجية أكثر تطورا (وتةتغرق وقتا أطول) حلةاب قيم شدة اجملال عند كل حمطة سراقبة ثابتة تنشأ سن سرسل اختبار سوضوع
عند كل نقطة اختبار (اجلزء العلوي سن العمليات املتتابعة  Aيف الشكل .)1-A5
وتةتخدم سصفوفة بيانات لشدة اجملال ،حتةب لكل عنصر سن عناصر الصورة املوجودة على الشاشة ،سن أجل تعيني حدود
سنطقة التغطية ألغراض االستماع وإجراء القياسات وحتديد االجتاه ،واليت ميكن عرضها على الشاشة .وميكن أيضا استخدام بيانات
املقطع العرضي الرتفاع التضاريس األرضية عرب أي سةري خمتار ،سع شدة اجملال املناظرة ،حلةاب بيانات التوزيع وعرضها (الشاشة 4
يف الشكل  .)1-A5ويرد يف الشكل  ،2-A5سثال حلةاب سنطقة التغطية لواحدة سن بني ثالث حمطات للمراقبة.
ومتثل سصفوفة بيانات شدة اجملال العنصر األساسي يف حةاب سنطقة التغطية للموقع الشاسل واملناطق الفرعية بدرجات دقة خمتلفة
ودرجة احتمال سعروفة (مناذج قياس سنطقة التغطية) ،على النحو املبني يف اجلزء الةفلي ،وتةلةل العمليات  ،Aيف الشكل .2-A5
وتعني عند كل عنصر سن عناصر الصورة املبينة على شاشة العرض قيم حتديد االجتاه اليت تتجاوز عندها شدة جمال اجملموعة سةتوى
حديا الزسا لتشغيل عملية حتديد االجتاه تشغيال يعول عليه مث يعاد حةاب نةبة اخلطأ يف قيم حتديد االجتاه هذه الناشئة عن
األجهزة (النظام) وحتول إىل عدم تيقن سن املوقع يتحقق باحتمال سعروف يف إطار عملية جتري حبةاب املثلثات .وسن الواضح أن
املوقع املعني بواسطة حةاب املثلثات ينبغي أن يتضمن قيمتني على األقل سن قيم حتديد االجتاه تتجاوزان املةتوى احلدي .وعلى
ذلك ،فإن تعيني املوقع هو أكثر عناصر عملية املراقبة حةاسية وحتديدا للنتيجة .كما ينبغي أن تتخذ حةابات تغطية املوقع أساسا
لتخطيط شبكة املراقبة والوصول هبا إىل املةتوى األسثل ،عندسا تدعو احلاجة إىل وجود تغطية كافية داخل سنطقة سعينة.
ويبني الشكل 3-A5أ) سثاال حلةاب سنطقة تغطية املوقع لنفس اجملموعة املكونة سن ثالث حمطات سراقبة/حتديد االجتاه
(كما يف الشكل  .)2-A5ويبني اخلط األمحر (الذي يظهر كخط أسود مسيك يف الصور غري امللونة) كاسل سنطقة التغطية بتحديد
االجتاه حملطات املراقبة الثالث/حتديد االجتاه) .وكما يتبني سن اللوحة الواردة على اجلانب األمين سن الشكل ،يتيح الربناسج عرض
دقة املوقع مبجموعة ألوان ستدرجة قد يصل عددها إىل  16لونا ،وتغطي املدى سن  10أستار إىل  10كيلو سرتات (سن أجل
اخليار  .)V/UHFوميكن دسج بعض هذه التدرجات يف األلوان إلنتاج عدد أصغر سن تدرجات األلوان (الشكل  )3-A5لعرض
الشكل بصورة تظهره بوضوح أكرب على الشاشات األبيض واألسود.
وألغراض املقارنة ،يتيح الربناسج حةاب لوحات قياس تغطية املوقع دون سراعاة للةمات التضاريةية الدقيقة يف املنطقة قيد الدراسة ،سع
أنصاف أقطار ثابتة ملناطق التغطية بتحديد االجتاه (تةلةل العمليات  Bيف الشكل  .)1-A5ويةتخدم نفس األسلوب حلةاب تغطية
املوقع يف نطاق الرتدد  .HFويقدر الربناسج احلد األقصى املمكن ملناطق تغطية املوقع ولوحات القياس يف ظل ظروف األرض املةتوية
يف نطاق املوجات املرتية/الديةيمرتية ) (VHF/UHFوحتت الظروف املثالية لالنتشار  - HFاالنتشار املنتظم يف مجيع االجتاهات سن
حمطات  HF DFداخل سناطق تغطيتها لتحديد االجتاه.
ويبني الشكل 3-A5ب) سثاال سن أسثلة حةابات تغطية املوقع يف نطاق الرتدد  VHF/UHFNلنفس اجملموعة املكونة سن ثالث
حمطات سراقبة/حمطات لتحديد االجتاه (كما يف الشكل  .)2-A5وتتيح املقارنة بني الشكلني 3-A5أ) و3-A5ب) تقييما أفضل
للةمات التضاريةية اليت تؤثر على لوحات قياس تغطية املوقع.
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الشكل

1-A5

نظام للتخطيط والتصميم األمثل لشبكات مراقبة الطيف بتكنولوجيا زاوية الوصول

)(AOA

اخلريطة وحتديد البيانات الطبوغرافية ،سدخالت بيانات احملطة

 (1عرض احملطات
والطبوغرافية على خريطة

ألف – حةاب دقة املوقع
سع بيانات طبوغرافية

باء – حةاب دقة املوقع بدون بيانات
طبوغرافية وخيار HF

بيانات إعداد اخلرائط
والبيانات الطبوغرافية

حتديد أنصاف أقطار ثابتة ملناطق
التغطية DF
حةاب شدة اجملال

حتديد شبكة نقاط االختبار للحةابات الشاسلة اخلاصة بشاشة العرض (شبكة تةتند إىل كل
بيكةل ،لكل ثانية وكل كةر سن كةور الثانية للبيكةل ،ربع بيكةل ،مثن بيكةل ،إخل).

 (2عرض احملطات
واملناطق الفرعية لشدة
اجملال على اخلريطة

استيفاء بيانات شدة اجملال اخلطي للبيكةالت الواقعة بني عقد الشبكة
سصفوفة بيانات شدة اجملال حمةوبة لكل بيكةل على الشاشة

دورة احلةاب يف مجيع
حمطات املراقبة

حةاب شدة اجملال يف عقد الشبكة
(التوصية  ITU-R P.1546و/أو )P.1812

حةاب دقة املوقع

حةاب الةموت واملةافات بني كل نقطة اختبار وحمطات

DF

ألف – حتديد حمطات  DFاليت تتجاوز قيمة شدة اجملال فيها
سةتوى العتبة احملددة عند كل نقطة اختبار Emin
باء – حتديد مجيع نقاط االختبار لكل األجزاء الفوقية ملناطق اخلدسة DF
جلميع حمطات DF

 (3عرض احملطات واملناطق
الفرعية لدقة املوقع
على اخلريطة
Cat-A 05 -01

حتديد احملور الكبري للقطع الناقص لعدم التيقن لكل نقطة اختبار
داخل األجزاء الفوقية ملناطق اخلدسة  DFجلميع حمطات  DFسع
أخذ شروط عتبة شدة اجملال بالنةبة إىل ) (Aيف االعتبار وعدم
أخذها يف االعتبار بنةبة إىل )(B
سصفوفة بيانات دقة املوقع جلميع نقاط االختبار

دورة احلةاب خالل مجيع بيكةالت الشاشة
ومجيع حمطات DF

 (4يعرض سع  (2و،(3
املقطع اجلانيب الرتفاع
التضاريس على طول
املةري املختار

دخل القيمة االحتمالية

كتيب تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب

114

الشكل

2-A5

مناطق تغطية المراقبة
حتديد زوايا
االجتاه

القياسات

االستماع

Cat-A05 - 02

الشكل

3-A5

لوحات قياس تغطية الموقع

Cat-A05 -03a

أ)

)(CAT
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البرمجية  - RAKURSأداة برمجية إلدارة الطيف في الخدمة اإلذاعية
1

مقدمة

صممت األداة الربجمية ( RAKURSتطبيقات حةاب وحتليل إلدارة الطيف) يف سركز حتليل التوافق الكهرسغنطيةي ) (EMCالتابع
للمعهد االحتادي املتكاسل لبحوث وتنمية االتصاالت الراديوية ،روسيا ).[1] (CAEMC FUSE NIIR
واإلصدار احلايل سن الربجمية  RAKURSهو اجليل اخلاسس سن النظام الروسي الوطين املؤمتت إلدارة الطيف ،واخلاص بفحص وتةمية
وتةجيل ختصيصات الرتددات للمحطات اإلذاعية التلفزيونية والصوتية بتشكيل الرتدد يف نطاق املوجات  VHFوتعيينات الرتددات
ذات الصلة .وقد وضع اإلصدار األول فريق ستخصص سن املعهد  FSUE NIIRيف سبعينات القرن املاضي وسن حينها خضعت
الربجمية لرتقيات وتوسعات سةتمرة سواكبة آخر تطورات االحتاد الدويل لالتصاالت وإجنازات تكنولوجيا املعلوسات.
وصممت الربجمية  RAKURSألمتتة وظائف إدارة الطيف لصاحل خدسة اإلذاعة الراديوية الوطنية (اإلذاعة التلفزيونية والصوتية
التماثلية والرقمية يف نطاقي الرتددات  VHFو ،)UHFوأنظمة النفاذ الالسلكي عريض النطاق خالل الةنوات األخرية .وتطبق
الربجمية لتنفيذ عمليات الفحص املتقدسة لتخصيصات الرتددات (التماثلية والرقمية على الةواء) وتعيينات الرتددات وإعداد توصيات
سن أجل اختيار قنوات الرتددات واملواقع لتخصيصات وتعيينات الرتددات اجلديدة واملعدلة وإعداد بطاقات التبليغ عن هذه
التخصيصات والتعيينات .كما تةتخدم على نطاق واسع ألغراض تنةيق ختصيصات وتعيينات الرتددات على املةتوى الثنائي
واملتعدد األطراف يف املناطق احلدودية وتةجيلها سن قبل االحتاد الدويل لالتصاالت .وتعرض يف املخطط  1-A6للمؤمتر سعمارية
الربجمية .RAKURS
ومبةاعدة األداة الربجمية  ،RAKURSمت وضع خطط الرتددات للدول األعضاء يف الكوسنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت ولعدد
سن البلدان اجملاورة وتنةيقها ،كما مت بوجه خاص رسم أكفة تعيينات الرتددات ،كما مت توزيع القنوات على عدد كبري سن املواقع
سع سراعاة تةاويها يف حقوق النفاذ .وأثناء التحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ،(RRC-06) 2006وضعت سشاريع
خلمس خطط للرتددات ملنطقة الكوسنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت والبلدان اجملاورة .ويف هذا املؤمتر ،مت حةاب سشاريع
ست خطط للرتددات ملنطقة الكوسنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت والبلدان اجملاورة مبةاعدة األداة  .RAKURSوسع ذلك،
بأن هذا ال يعين أن عملية وضع اخلطط تةتند بشكل كاسل لألداة الربجمية .وخالل املفاوضات سع بلدان الكوسنولث اإلقليمي
يف جمال االتصاالت والبلدان اجملاورة األخرى ،مت إجناز كم ضخم سن األعمال لفحص وتصويب البيانات بشأن عدم توافق
التخصيصات والتعيينات لإلذاعة الرقمية لألرض ،واليت يتعني إدراجها ضمن اخلطط.
ومتكن اآللة الربجمية سن سهولة تنةيق أنشطة الكثري سن املهندسني وسديري قواعد البيانات؛ كما أهنا تؤمتت مجيع جوانب عمليات
ختطيط الرتددات عرب سطح بيين سهل االستعمال .وحتل هذه األداة وجمموعة سن املهام يف عملية ختطيط الرتددات-املواقع.
وقد خضعت الربجمية  RAKURSللرتقية ديناسيا ومت تشغيلها ألكثر سن مخةة وثالثني عاسا ،وهي أداة أساسية للمعهد
لتخطيط اإلذاعة التلفزيونية الرقمية الروسية .وتقوم حبةاب البيانات الالزسة للحماية الدولية لتخصيصات الرتددات ،ونتيجة لفحص
النظام وقاعدة البيانات ذات الصلة والتحقق سنها باستمرار خالل عملية الرتقية املةتمرة للنظام ،فإن النظام وقاعدة البيانات يظهران
قدرا كبريا جدا سن الصحة واالعتمادية .وتةتعمل إدارة الرتددات الروسية النظام أيضا إلجراء جتارب التوافق الكهرسغنطيةي
للتطبيقات اخلاصة برتكيب سعدات اإلذاعة الراديوية وسن أجل التنةيق الدويل .وقد وسع تنفيذ النظام سن وظائف إدارة الطيف
واحلماية الدولية واالستجابة وكفاية عملية صنع القرار ودقتها.
NIIR

وتةتعمل الربجمية
وسولدوفا وأوزبكةتان.

RAKURS

بشكل سةتمر سن جانب عدد سن إدارات االتصاالت األخرى ،سثل بيالروس وأرسينيا
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فلسفة تصميم النظام

متثلت املهمة أثناء تطوير الربجمية يف أن تتةم بأقصى قدر سن املرونة حبيث ال تتطلب تغيريات يف الربجمية عند تعديل البيانات األولية
لتخطيط الرتددات ،سثل سنحنيات االنتشار اجملدولة وتوزيع اخلدسات عرب نطاقات الرتدد واملعايري ونطاقات الرتدد املوزعة لإلذاعة
التماثلية والرقمية والقيم الدنيا املةتعملة لشدة اجملال ونةب احلماية وسةافات التنةيق .وبالتايل ،فإضافة إىل املةجالت اخلاصة
مبحطات اإلرسال والتخصيصات التماثلية والرقمية للرتددات وتعيينات الرتددات ،تتضمن قاعدة البيانات كمية كبرية سن اجلداول
اإللكرتونية ملعلمات ختطيط الرتددات .وميكن تعديل البيانات الواردة يف هذه اجلداول بةهولة ،عند الضرورة.
وينفذ احلةاب املؤمتت لظروف انتشار املوجات الراديوية استنادا إىل خريطة طوبوغرافية رقمية ضمن حزسة الربجميات .ويتةع نطاق
تطبيق النظام ليغطي اإلذاعة التلفزيونية والصوتية والرقمية وبالتايل ،يتضمن النظام مجيع املعايري واإلجراءات اجلديدة لتخطيط
الرتددات-املواقع هلذه التطبيقات.
وتقوم اآللية الربجمية  RAKURSعلى الكثري سن توصيات قطاع االتصاالت الراديوية واالتفاقات الدولية اليت تنظم املعايري التقنية
والطرائق اخلاصة بتخطيط الرتددات والتنةيق ستعدد األطراف (انظر اجلدول .)1-A6
اجلدول

1-A6

توصيات قطاع االتصاالت الراديوية المستعملة في تطوير البرمجية
توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

الفئة
املصطلحات والتعاريف

SM.1413-2, BS.638, V.431-7, V.573-5

النهج العام

SM.337-6, SM.668-1, SM.1049-1, SM.1370-1

سعايري اإلرسال واملتطلبات التقنية لإلذاعة

BS.450-3, BS.707-5, BS.774-3, BT.470-7, BT.1700, BT.1701,
BT.804, BT.1206

انتشار املوجات الراديوية

P.1546-4, P.1812-2, P.525-2, P.1147-4, P.368-9, P.2001-1

القيم الدنيا لشدة اجملال ونةب احلماية وسةافات
الفصل اإلقليمية

BS.412-9, BS.599, BS.773, BT.417-5, BT.419-3, BT.565,
BT.655-7, SM.851-1

3

-

اإلمكانيات األساسية للبرمجية

RAKURS

تقييم ستمرس خلواص ختصيصات الرتددات ،ووضع توصيات بشأن اختيار قنوات الرتددات لتخصيصات الرتددات
اجلديدة أو املعدلة؛
التنةيق الدويل على احلدود (ثنائيا أو ستعدد األطراف) لتخصيصات الرتددات سواء طبقا لالتفاق  GE06أو اتفاق
الرتددات بني البلدان املنفصلة (انظر الشكل  1-A6إىل )3-A6؛
حةاب سناطق اخلدسة لفرادى احملطات والشبكات أحادية الرتدد يف النطاقات املوزعة لإلذاعة الصوتية والتلفزيونية التماثلية
والرقمية سن املعايري  DVB-Tو DVB-T2و DVB-HوT-DAB؛
حةاب التداخل الضار سن شبكات تكنولوجيا التطور طويل األجل )( (LTEانظر الشكل )3-A6؛
حةاب سناطق اخلدسة لتخصيصات الرتددات يف النطاقني MW/DW؛
حتديد التداخل املتبادل بني احملطات املختلفة؛
حةاب التكاليف املقدرة ملكونات الشبكة املصممة باألسعار املتداولة؛
استمثال املشروع خلفض تكاليف الشبكة وزيادة التغطية؛
توليد شبكة سؤمتتة سن أجل التغطية املثلى ملنطقة سعينة.
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تبادل التقارير والبيانات

تدعم األنةاق التالية:
 MS Excelو MS Wordإلعداد تقارير عن سعلوسات سشروع حتليلي؛
اللغة  KMLالستخراج البيانات املتعلقة مبناطق التغطية واحملطات واألشياء اجلغرافية إىل التطبيق Google Earth؛
الربوتوكول  SHPالستخراج األشياء؛
النشرة  BRIFICالستخراج تطبيقات الرتددات الدولية؛
دعم استرياد/تصدير احملطة بأنةاق قطاع االتصاالت الراديوية ( T01و T02و G02و GT1وغريها).
5

بنية حزمة البرمجيات

RAKURS

ميكن تقةيم عناصر الربجمية إىل مخس جمموعات رئيةية:
قاعدة البيانات؛
1
القلب؛
2
املشروع؛
3
املنتجات؛
4
العرض البياين.
5
1.5

قاعدة البيانات

سن أكثر األجزاء أمهية يف الربجمية  RAKURSالنظام الفرعي جلمع الكم الضخم سن املعلوسات املتعلقة بتخصيصات الرتددات
وختزينها والبحث عنها وسعاجلتها .وتوجد داخل الربجمية  RAKURSقاعدة بيانات وأداة للحفاظ على سالسة البيانات وإدخال
املعلوسات وتصويبها يف قاعدة البيانات ،إضافة إىل البحث عن املعلوسات وتصنيفها .وتتضمن قاعدة البيانات سعلوسات عن
اخلصائص احملاسبية والتقنية لتخصيصات الرتددات (يف منطني :احلالة الدولية/الداخلية ملتطلبات الرتددات أو احملطات) وأنواع املعدات
وخواصها التقنية والشبكات املتزاسنة لإلذاعة الرقمية وسا إىل ذلك .وحجم قاعدة البيانات غري سقيد بالربجمية ولكنه سقيد فقط
بإسكانات املخدم.
والربجمية  RAKURSسصممة للعمل سع منطني سن أنظمة إدارة قواعد البيانات ) Informix :(DBMSو.MySQL
وتتوىل قاعدة البيانات إدارة املوارد احلوسبية للشبكة .والقدرة احلوسبية الكاسلة املتاحة ميكن تركيزها حلظيا على حل سهمة سعقدة
واحدة .ويعرض املخطط  1-A6البنية الرئيةية للربجمية .RAKURS
2.5

القلب

تةمح الربجمية  RAKURSبتخطيط ترددات-سواقع الشبكات اإلذاعية .ومجيع البيانات األولية لتخطيط الرتددات ،أي سعايري
اإلرسال وبطاقات الرتدد لإلذاعة والقيم الدنيا املةتعملة لشدة اجملال ،ونةب احلماية وسةافات الفصل املكانية ،سأخوذة سن
توصيات قطاع االتصاالت الراديوية كما تةتعمل تقنيات احلةاب املعتمدة لتحديد التوافق بني خدسات اإلذاعة لألرض.
وتةتند مجيع احلةابات إىل حةابات قيم شدة اجملال ألي حمطة إرسال يف نقطة جغرافية حمددة .ومت تنفيذ العديد سن تقنيات احلةابات
هذه يف الربجمية  ،RAKURSكما هو سعروض يف اجلدول  ،1-A6إضافة إىل النموذجني  Bullingtonsو.Okumura-Hata
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وتتضمن الربجمية  RAKURSعددا سن الوحدات النمطية حلةاب التوافق الكهرسغنطيةي ) (EMCوحتليله .وتةتند مجيع احلةابات
إىل فرز التداخل اخلاص باحملطة املعنية قيد البحث .ويبحث التداخل سن احملطات العاسلة يف القنوات املشرتكة واملرتاكبة واجملاورة
وقنوات الصورة وقنوات الرتدد املغايرة إضافة إىل احملطات اليت تتطابق فيها التوافقيتني الثانية والثالثة للرتدد سع تردد احملطة قيد البحث.
ويف عملية احلةابات ،يعمل املةتعمل عادة سع جمموعة سعينة سن التداخالت ،وهلذا الةبب ،يوفر تركيب الربجمية جمموعة ستنوعة
سن الوظائف املفيدة لتشغيل هذا اجلهاز ،مبا يف ذلك الفرز املتعدد األغراض وإسكانية استبعاد التداخل سن احلةابات سواء يدويا
أو عن طريق سراشيح.
وتتاح الكثري سن خيارات احلوسبة عند حةاب التوافق الكهرسغنطيةي:
القدرة على فرز التداخالت بالنةبة للمحطة طبقا لقواعد بيانات خمتلفة؛
سراعاة املةريات البحرية؛
سراعاة زاوية اخللوص؛
القدرة على اختيار نوع احلةابات :التأثري املباشر (إىل احملطة)/التأثري العكةي (سن احملطة)؛
القدرة على تشغيل وإبطال سراعاة قنوات الصور؛
اختيار طرائق تركيب التداخالت.
ويتم التحكم يف الوحدة النمطية األساسية احلاسوبية عن طريق سطح بيين وحيد يف مجيع أساليب احلةابات  -نوافذ
سعلمات احلةابات.
وميكن هنا اختيار منوذج انتشار وسعلمات االرتفاع وسطح البحر وحتديد املتطلبات لإلذاعة التلفزيونية والصوتية الرقمية والتماثلية
وميكن أيضا ختصيص بيانات اجللبة.
3.5

المشروع

الوحدة النمطية التشغيلية للمةتعمل .وهو سشابه للمصطلح "وثيقة" يف املنتجات الربجمية املعروفة جيدا ،سثل .MS Office
ويتألف املشروع سن:
عدد سن احملطات اليت حيددها املةتعمل املوصولة بينيا سنطقيا ببعضها البعض بشكل أو بآخر .وكقاعدة ،تقع هذه

احملطات يف سنطقة جغرافية سا ،أي ضمن شبكة إذاعية حملية؛
قيم ضبط املعلمات األساسية للحوسبة؛

نتائج احلةابات.

4.5

المنتجات

تتمثل نتائج عمليات املةتعمل يف:
سنطقة التغطية اإلذاعية؛

عدد سن التقارير املتنوعة؛

نتائج احلةابات يف نقط حمددة؛

نتائج حتليل التنةيق الدويل؛

نتائج اختبار القنوات؛

خطة الرتددات ،وسا إىل ذلك.
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العرض البياني

أي سعلوسات نصية أو عددية يكون فهمها أسهل عند عرضها بيانيا .وهلذا الغرض ،توجد وحدة منطية للعرض البياين حتت تصرف
املةتعمل تتألف سن وحدة عرض منطية على اخلريطة ثنائية األبعاد سع تصدير البيانات إىل وسائط ثالثية األبعاد
بالتطبيق .Google Earth
بتوريد بيانات نظام املعلوسات اجلغرافية ) .(GISميكن استعمال وحدة البانوراسا النمطية؛ كما ميكن تنزيل أي صورة خبطوط املةح
أو املتجهات .واملخطط  1-A6عبارة عن تركيب للوحدات النمطية اخلمس املشروحة.
الشكل

1-A6

المخطط الصندوقي العام للحزمة البرمجية
استرياد/تصدير
النشرة ،BRIFIC
األنظمة األرضية

RAKURS
خمدم

قاعدة بيانات ()Informix ،MySQL

فهارس

احملطات
التنةيق

أنةاق االحتاد الدويل

خصائص البحث

سنحنيات االنتشار

سعايري اإلذاعة

لالتصاالت ( T01وT02

سواقع

املةافات احلدية
للتنةيق

MS Excel

االستفةار

التخزين

ختزين النتائج

الفحص

املةتعملون

Cat-A06 - 01

اختيار التداخل
حةاب شدة اجملال،
وتقييم التداخل
تغطية سقيدة بالضوضاء وتغطية
سقيدة بتداخالت ستعددة
اختيار القناة األفضل
ختطيط تعيينات الرتددات
التنةيق الدويل
سكتبات

خريطة رقمية

4
5
6

وثيقة  Excelأو

املدير

1
2
3

Open Office

املةتعملون

احملطات قيد
الفحص

منوذج االنتشار

تقارير سكيفة

تقارير قياسية
عن احلةابات

احلةابات

تقارير

احلةابات األساسية

زبون

user
defined

Open Office

open
street

تغطية التداخل

احملطة

panorama

الرتاخيص

2111 1812 1546

وسا إىل ذلك)

اهلوائي

هوائيات قياسية

نةب احلماية
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األداء

حتتاج حةابات التوافق الكهرسغنطيةي بدقة عالية لكم كبري سن احملطات إىل قدرة حاسوبية كبرية .وقد صممت الربجمية RAKURS

حبيث ميكنها تفعيل مجيع أجهزة احلاسوب العادية والفائقة املتاحة يف الشبكة احمللية ،إذا اقتضى األسر.

وبةبب هذه القدرات ،ميكن ملركز حتليل التوافق الكهرسغنطيةي التابع للمعهد  NIIRإجراء احلةابات بةرعة أكرب سئات املرات
سن إجراء هذه احلةابات على حاسوب سنفصل كما أن األهداف اخلاصة باستمثال الشبكات اإلذاعية وشبكات النفاذ الالسلكي
عريضة النطاق الكبرية يصبح أكثر واقعية.
7

المعلومات الجغرافية

متتلك الربجمية  RAKURSنظام كاسل وسرن لرسم اخلرائط .وفيما يلي مساته األساسية:
استعمال سصفوفات بيانات االرتفاع احلر ( ASTER GDEMو SRTMو ،)GLOBEإضافة إىل البيانات املقدسة سن املةتعمل؛
استعمال اخلرائط  IDWMاخلاصة باملناطق الةاحلية وتوصيلية األرض؛
استعمال اخلرائط اجلغرافية للتطبيق OpenStreet؛
رسم خرائط للمةتعمل سن أي صور خبطوط املةح أو املتجهات؛
استعمال بيانات حرة بشأن الغطاء النبايت ) ،(GlobeCoverإضافة إىل البيانات اليت حيددها املةتعمل؛
استعمال بيانات بشأن خواص املناطق (الشكل )1-A6؛
استعمال سعلوسات بشأن حدود البلدات سن أجل تقدير عدد الةكان يف سنطقة التغطية.
الشكل

1-A6

مسح لجميع المحطات التماثلية المحمية في عملية تنفيذ التلفزيون الرقمي مع مناطق التغطية الخاصة بها
في منطقة حدودية صغيرة بين بلدين

Cat-A06 -01
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الشكل

2-A6

مسح لمنطقة المشكلة في المنطقة الحدودية

Cat-A06 - 02

الشكل

3-A6

شبكة  LTEافتراضية .تحليل التأثير التداخلي على تعيينات الترددات في بلد مجاور.
المحطات  LTEالمتوافقة مع تعيينات ترددات بلد مجاور معروضة باللون األزرق

Cat-A06-03

(CAT)

ﻛﺘﻴﺐ ﺗﻘﻨﻴﺎت إدارة اﻟﻄﻴﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳊﺎﺳﻮب
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4-A6

اﻟﺸﻜﻞ

 ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔDVB-H ﺣﺴﺎب ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﻤﺤﻄﺔ

Cat-A06-04

اﳌﺮﺟﻊ
[1]

Dotolev V.G., Krutova O.E., Smolitch L.I. Software package for spectrum management in the
broadcasting service. Electrosviaz, 2003, No 7 (in Russian).
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الكدسة  ،ICSنظام مؤتمت إلدارة الطيف
1

مقدمة

2

البرمجية

الكدسة  ،ICSالنظام املؤمتت إلدارة الطيف ،اليت طورهتا شركة  ،ATDI S.Aفرنةا ،سثبتة بالفعل وتعمل يف عدد كبري سن
هيئات التنظيم.
ومتثل األهداف الرئيةية هلذا احلل يف سةاعدة هيئات التنظيم على تةيري االجراءات اإلدارية واستمثال استخدام الطيف (جلميع
اخلدسات الراديوية) والتحقق سن جدوى اخلدسات اجلديدة وتفادي التداخالت سع األنظمة القائمة وتأسني ختزين البيانات
اإلدارية والتقنية.
وتتألف األدوات التنظيمية لشركة  ATDIسن ثالث جمموعات :جمموعة أدوات لةطح املكتب تعمل يف إطار املعمارية عميل-خمدم،
وجمموعة سن األدوات املدجمة ضمن األنظمة األخرى؛ وجمموعة سن التةهيالت القائمة على الويب توفر خدسات حمددة
إلدارة الطيف.
ونشر الكدسة  ICSال ينطوي فقط على توفري األدوات ،حيث يتم أيضا توفري عدد كبري سن اخلدسات سثل نقل البيانات وتكييف
الربجميات ودجمها والتدريب والدعم التقين والتحديثات اخلاصة بالربجميات.
يتألف النظام املؤمتت إلدارة الطيف الذي طورته شركة  ATDIسن ثالثة تطبيقات رئيةية:
 ،ICS manageبرجمية إدارة الطيف؛
 ،ICS telecomبرجمية التخطيط الراديوي واإلدارة التقنية للطيف؛
 ،ICS onlineأداة نشر تةمح بطرح تقارير خرائط ختطيط الشبكات والتخطيط الراديوي على اخلط.
الشكل
الكدسة  :ICSالنظام المؤتمت إلدارة الطيف لشركة ATDI
1-A7

ICSWeb
ICSM
netXchange

Recording
recording

Reco
Recordr ing
ding
Assign ing

Assign ing

Assign ing

التخصيص
الوطني للترددات

ICS telecom

reco rd ing
Analyzing
Analyzing

Planning
Planning

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

طريان

Aeronautical

حبرية

Navigation

اة)... ،
( servicesهو
خدسات أخرى
Other
Cat-A07 - 01

Analysis
Analysis

تخطيط
الطيف

Spectrum
Planning
r tingg
rRep
ep oor tin

r ecor ding

Planning
Planning

ICS telecom

Recording
recording

ICS manager

Analysis
Analysis

International
الدولي
التبليغ
notification

ICS- online
ICS
online

Rep or ti ng g

National
registry
National
registry
الوطني
السجل

الةجل الدويل
واإلقليمي BRIFIC

اإلذاعة يف النطاقات

LF/MF/HF/VHF/UHF
VHF/UHF broadcast

الثابتة
اخلدساتFixed
services
اخلدسات املتنقلة
Mobile
services
الفضائية
اخلدسات
Earth stations

Alloting
Alloting

إدارة
التراخيص
الوطنية

National
Licence
management

إدارة
Users/
Operators
المستعملين/
management
المشغلين

Recording
recording

Recording
recording

MAP
ائط
serverالخر
مخدم
Co nver tingg

التنسيق
الدولي

International
Coordination

GIS
قاعدة
بياناتGIS
database

الموقع
ترخيص
Site licensing
إقرار النوع

Type approval

عملية الفوترة

Billing process
Financial
المالية
المحاسبة
Accounting
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التطبيق
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ICS manager

التطبيق  ICS managerعبارة عن سنصة سرنة طورت لتلبية االحتياجات احلالية واملةتقبلية هليئات التنظيم يف مجيع اجملاالت املتعلقة
بإدارة الطيف وسراقبته.
والتطبيق  ICS managerهو العمود الفقري لقةم إدارة الطيف يف أي هيئة تنظيم.
ويقوم حمرك البيانات اخلاص بالتطبيق بإدارة مجيع البيانات املتعلقة بإدارة الطيف ،سع املراقبة املةتمرة لتماسك البيانات.
ويةمح حمرك التحكم يف العمليات اخلاص بالتطبيق بتنفيذ العمليات املؤمتتة .وفيما يلي اخلواص الرئيةية للتطبيق :ICS manager
إدارة االجراءات اإلدارية (إدارة الرتاخيص واإلدارة التشغيلية) طبقا للقواعد والعمليات الوطنية واإلقليمية والدولية الةارية.
حةاب الرسوم طبقا للمعلمات التقنية واإلدارية لتخصيصات الرتددات والرتاخيص.
إعداد الوثائق (التقارير والفواتري وإيصاالت الدفع) والفوترة وستابعة الةداد.
التبليغ والتنةيق على املةتوى الدويل.
ختطيط الطيف وختصيصات الرتددات.
تعيينات املناطق أو خصائص النطاقات.
إدارة البيانات :اهلوائيات واملعدات واملواقع وخطط الرتددات وخمططات التوزيع (احلواشي واخلدسات )...... ،إىل آخره.
سطح بيين سع أنظمة سراقبة الطيف.
إدارة التوزيعات والتطبيقات والةطوح البينية الراديوية وحقوق املةتعملني.
اإلدارة التشغيلية جلميع اخلدسات (املعلمات التقنية واإلدارية وسعلمات الرتددات واملواقع واهلوائيات واملعدات).
إدارة عملية التبليغ لالحتاد الدويل لالتصاالت.
ويةتند النظام املؤمتت إلدارة الطيف لشركة  ATDIإىل املبادئ التوجيهية للتوصية
والتقنية املذكورة أعاله .وترد القائمة الكاسلة باخلواص على املوقع .www.atdi.com
الشكل

2-A7

جدول توزيع نطاقات التردد في التطبيق

Cat-A07 -02

ITU-R SM.1370

ICS manager

ويغطي األنشطة اإلدارية
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التطبيق

ICS telecom

ميكن التطبيق  ICS telecomاملهندسني سن ختطيط ومنذجة شبكات االتصاالت الراديوية وإدارة تطوير الشبكات .والتطبيق
 ICS telecomاحملايد تكنولوجيا يعضد أيضا القرارات املتخذة بشأن إدارة الطيف.
الشكل

3-A7

مثال على حساب التغطية في التطبيق

ICS telecom

Cat-A07 -03

ومبقدور التطبيق  ICS telecomمنذجة أي سةتوى سن األنظمة الراديوية سن األنظمة احمللية املركزة إىل األنظمة الشاسلة للبلد بأكمله.
ويةتعمل التطبيق اهليئات املالكة للشبكات وهيئات التنظيم .وترد قائمة بالةمات اخلاصة بالتطبيق  ICS telecomعلى الرابط
 ،www.atdi.comغري أنه فيما يتعلق بإدارة الطيف ،تةتخدم احلةابات بشكل أساسي سن أجل تقييم أي تكنولوجيا جديدة
(سثال توافق التكنولوجيا  LTEسع التلفزيون الرقمي لألرض ))(DTT؛ واستمثال استعمال الطيف وسراقبته؛ والتنظيم والقيود البيئية
والتنةيق الدويل والثنائي والوطين .وسن بني الةمات املفيدة للتطبيق  ICS telecomكذلك بالنةبة هليئات التنظيم الوطنية حةاب
املخاطر البشرية.
وللتطبيق  ICS telecomتطبيقات يف مجيع الشبكات الراديوية احلديثة ،الثابت سنها واملتنقل ويف سدى ترددات سن
إىل  ،GHz 450مبا يف ذلك اإلذاعة الصوتية التماثلية والرقمية والتلفزيون التماثلي والرقمي واألجهزة الراديوية املتنقلة اخلاصة )(PMR
التماثلية والرقمية واالتصاالت املتنقلة  4G/3G/2Gوتكنولوجيا  WIFIو WIMAXوالرادارات والةواتل ووصالت املوجات الصغرية
والنفاذ الالسلكي عريض النطاق واملركبات اجلوية بدون طيار ) (UAVوالشبكات الذكية واالتصاالت سن نقطة إىل نقطة وسن
نقطة إىل عدة نقاط والرتددات العالية وخدسات الطريان والكوديكات التكيفية ستعددة املعدالت ).(AMR
kHz 10

(CAT)
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الشكل

مثال على مظهر جانبي في التطبيق

Cat-A07 -04

:ويشمل ذلك أيضا دراسات التعايش بني التكنولوجيا املختلفة
GSM وCOM وILS  وVOR وDVB وDTV وDMB وDAB وTETRA وPMR وTVA وFM وAM

WCDMA وCDMA وWIMAX وMFAM وDRM وRLAN وLTE وDCS وand non ETCS GSM-R ETCSو
SCDMA.HF وMLAT  وWIFI وDMR وDME وCMMB  وATSC وISDB  وWIBRO وCDMA 2000و
P2MP وP2P وAMR وSmart-Grid وMesh وMicrowave links وSatellites (GSO, NGSO, constellations) و
User defined technologies. Fixed modulation وDirection finder  وRadar (Ground, Air)  وWind turbineو

.MF وSFN وCOFDM وFDD وTDD وAAS وMIMO وSISO وAdaptive modulationو
ICS online

التطبيق

3.2

 بأن تكون البيانات ذات الصلة قابلة للنفاذ بالنةبة لألشخاص الذين حيتاجون إىل هذه املعلوسات (عمالءICS online يةمح
.)سن الداخل واخلارج

امللحق
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الشكل

5-A7

النافذة الرئيسية للتطبيق

ICS online

Cat-A07 -05

والتطبيق  ICS onlineخدسة سحابية تةمح باستعمال حةاب وحيد وسوقع إلكرتوين  URLسرتبط به للنفاذ إىل البيانات املقرر
تبادهلا .وميكن أن تتاح هذه البيانات يف أسلوب عموسي ،أو أسلوب عموسي سقيد (فقط للمةتعملني الذين ميلكون سفتاح هم
الذين مبقدورهم سعاينة البيانات) أو يف أسلوب خاص (تةجيل دخول حممي بكلمة سر).
3

1.3

أمثلة عن التحكم في العمليات في التطبيق  :ICS managerاستكمال طلب الحصول على
ترخيص وتخزينه وإصدار التراخيص
استكمال الطلب الخاص بالترخيص وتخزينه

جتري كل هذه االجراءات على خطوات خمتلفة خاصة بكل إدارة وميكن أن تضم دوائر خمتلفة (دائرة الشؤون املالية ودائرة الشؤون
التقنية ودائرة إقرار النوع ودائرة املراقبة).
وبالتايل ،جيب النظر إىل اخلطوات املختلفة أدناه على أهنا كمثال فحةب.
ويف التطبيق  ،ICS managerميكن توليد عملية تدفق األعمال استنادا إىل األشكال املختلفة الستمارات الطلبات.
وميكن استدعاء هذا العملية سن شاشة بدء تضم مجيع املةارات املختصرة الالزسة لتناول العمليات الرئيةية.

كتيب تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب
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الشكل

6-A7

شاشة بدء مكيفة لعملية إدارة الطيف في التطبيق

Cancelation request

Coordination request

Interference complaint

)(CAT

ICS manager

N etw ork modification, and
equipment replacement

Radio licence renewal

New application
)(establishement

Actions
All tasks

Coordination
)(follow-up

New permit

New site

Modify customer/
add contact

New customer

Cat-A07 -06

وميكن تنفيذ أي نوع سن االستمارات يف التطبيق ICS manager؛ وهلذا الةبب؛ فإن الفكرة املشروحة أدناه عن استمارة التقدمي
سقدسة كمثال وميكن تعديلها عند االقتضاء.
وميكن الستمارة التقدمي خبصوص ترخيص واحد أن تتضمن ثالثة استمارات خمتلفة :استمارة تعريف هوية سقدم الطلب واستمارة
تعريف هوية املوقع واالستمارة الرئيةية.
استمارة تعريف هوية سقدم الطلب:
هذه االستمارة سطلوبة يف ثالث حاالت خمتلفة :استمارة تقدمي طلب سن عميل/سشغل جديد ،يف حالة تعديل استمارة سقدم
الطلب أو يف حالة إضافة بيانات اتصال جديدة ختص نفس العميل/املشغل.
استمارة تعريف هوية املوقع:
تطلب هذه االستمارة عادة عندسا ال يوجد املوقع املذكور يف االستمارة الرئيةية يف قاعدة البيانات .وسع ذلك ،فإن هذه االستمارة
ليةت إلزاسية سن أجل التحليل التقين؛ وهي سطلوبة الستكمال قاعدة البيانات.
االستمارة الرئيةية:
قد ختتلف هذه االستمارة طبقا لنوع التطبيق ،سثال؛ حمطات إذاعية صوتية خمططة يف النطاق  ،VHFوحمطات إذاعية تلفزيونية
خمططة يف النطاقني  ،VHF/UHFوحمطات إذاعية صوتية يف النطاقني  ،LF/MFوأنظمة اتصاالت ثابتة سن نقطة إىل نقطة وسن
نقطة إىل عدة نقاط.
وهذه االستمارة إلزاسية سن أجل التمكن سن بدء سعاجلة أي نوع سن أنواع التطبيقات ،سواء كان جديدا " "Addأو تعديال أو إلغاء
أو حتديد.
وهي تشمل املعلوسات الدنيا الالزسة ،أساسا املعلوسات التقنية اليت تةمح باستمرارية التحليل التقين سع إتاحة الفرصة للمةتعمل
الستكمال ستطلبات طلب الرتخيص اخلاص به بالنةبة لالستثمارات الةابقة على التوازي ،وبالتايل تاليف التأخريات وعدم التأثري
على التحليل التقين.
ومبجرد استكمال االستمارة ،يتولد أوتوساتيا سجل ترخيص وخيزن يف قاعدة البيانات سع سعلمات الدخل املصاحبة.
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الشكل

7-A7

منظر لسجل الترخيص في التطبيق

ICS manager

Cat-A07 - 07

وميكن اسرتجاع سعلوسات الرتخيص مبجرد حترير سجل الرتخيص:
النوع ،العائلة وفئة طلب الرتدد؛
تفاصيل سقدم الطلب؛
سعلمات احملطة أو الشبكة؛
سعلمات الرتدد؛
سعلمات اهلوائي؛
سعلمات املوقع.
2.3

اصدار التراخيص

مبجرد استكمال االستمارة (االستمارات) ،يولد التطبيق  ICS managerسباشرة املعلمات الالزسة إلصدار ترخيص ،وتعرض شاشة
ترخيص الشبكة ،وميكن أن تبدأ عملية إصدار الرتاخيص اجلديدة.
وينظم التطبيق  ICS managerتتابع اخلطوات والتوزيع حةب الدوائر بالنةبة لكل خطوة.
وبالنةبة للخطوات ذات الشروط ،يتاح للمةتعملني اخليارات املتوفرة لالستمرار يف تدفق العمل ،ويقوم النظام أوتوساتيا باستكمال
البيانات وسعاجلة األخطاء إلتاحة أفضل أداء للنظام والقدرة على تصويب البيانات.
ويرد أدناه شرح لبعض هذه اخلطوات.

كتيب تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب
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اخلطوة  :1طلب رسوم التطبيق وتديره دائرة الشؤون

)(CAT

املالية:

ميكن للمةتعمل طباعة االستمارة اليت جيب إرساهلا ملقدم الطلب مبجرد النقر على زر :Process Action
يكتشف التطبيق  ICS managerأوتوساتيا التقرير الذي ينبغي طباعته:
وميكن للمةتعمل التحقق مما إذا كانت الرسوم قد سددت بالكاسل أو سةدد جزء سنها بتفحص الفاتورة اليوسية للعميل.

اخلطوة  :2إحلاق حمطة (حمطات) و/أو شبكة (شبكات) و/أو سعدة

(سعدات):

ميكن للمةتعمل إحلاق مجيع احملطات واملعدات املرتبطة باحملطة.
وبعد عملية اإلحلاق جلميع احملطات واملعدات الالزسة بالرتخيص ،يقوم التطبيق  ICS managerبالتحقق سن اكتمال البيانات.
ويف حالة عدم وجود بعض البيانات ،تقدم رسالة سفصلة بالبيانات املفقودة حبيث يتةىن للمةتعمل استكمال أي سعلوسات ناقصة.
وبالنقر املزدوج على اخلطأ ،تفتح الصفحة املعنية أوتوساتيا لتصويب املعلوسات الناقصة.

اخلطوة  :3حتري إقرار النوع (تتواله دائرة إقرار النوع):
تتحقق الدائرة سن سدى احلاجة إىل إقرار النوع سن عدسه ،إضافة إىل سا إذا كانت هناك حاجة إىل تصريح استرياد سن عدسه.

اخلطوة  :4التفحص الوطين/الدويل للرتددات للتحقق سن تيةر الطيف:
بعد استكمال البيانات ،تكون خطوات التنةيق الوطين والدويل جاهزة للتنفيذ وتةتمر مجيع اخلطوات الالزسة إىل أن تنتهي إجراءات
التنةيق :حتليل التداخل وحتليل التنةيق (املناطق والبلدان وسا إىل ذلك).
وجيري التحليل التقين داخل التطبيق .ICS telecome
ومبجرد التحقق سن املعدات/احملطات تقنيا ،ميكن سواصلة عملية إصدار الرتاخيص .وتتمثل اخلطوات النهائية يف األساس يف حةاب
الرسوم (رسوم الطيف ورسوم التةجيل واالستعمال).
الفوترة (حةاب الرسوم) ال يتم تناوهلا بالتفصيل يف هذه الوثيقة.
وستظهر تتابعات اخلطوات حىت الوصول إىل اخلطوة األخرية اليت يصدر فيها النظام الرتاخيص املناسبة ووضع مجيع املعدات املرخصة
كرتاخيص صاحلة/صادرة.
وحتدث حالة الرتخيص أوتوساتيا.
وتعترب مجيع الرتاخيص صاحلة إىل أن ينقضي التاريخ أو حيدث إجراء ألي سن سهام التجديد أو التعديل أو اإللغاء ،والبدء يف تدفق
عمل جديد سن أجل التجديد أو التعديل أو اإللغاء.

امللحق
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الخدمات

ينطوي نشر نظام سؤمتت إلدارة الطيف يف هيئة تنظيمية على سا يتجاوز كثريا جمرد توفري أدوات .وجيب على حنو خاص سراعاة
األنشطة التالية:
حتويل قاعدة البيانات القائمة إىل نةق جديد لقواعد البيانات.

ميكن هلذه املهمة الةهلة الةلةة أن تكون سةتهلكة للوقت ،حيث يكون لدى املةتهلكني العديد سن قواعد البيانات
(خلدسات خمتلفة ،على سبيل املثال) وقد يكشف استرياد البيانات عن حاالت تضارب وأخطاء (سثال ،العديد سن األمساء
لنفس املوقع ،سع إحداثيات خمتلفة يف بعض األوقات ،وسا إىل ذلك).
تكييف املنصة لعملية العميل واحتياجاته (مبا يف ذلك خدسات الويب).

يشمل ذلك إعداد مناذج االستمارات وإدخال مجيع سعادالت حةاب الرسوم وإدخال ضوابط العمليات احملددة وإعداد
التقارير وتعريف سواصفات املةتعملني سع احلقوق املناسبة ،وسا إىل ذلك.
دسج املنصة ضمن التطبيقات القائمة للعميل.

تثبيت النظام والتدريب والتدريب العملي.

تقدمي املةاعدة يف املوقع أثناء حتول النظام إىل النظام اجلديد.

التدريب.
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حل شركة - Rohde & Schwarz
حل متكامل لألنظمة المؤتمتة إلدارة ومراقبة الطيف
1

الضرورة

توصي التوصية  ITU-R SM.1537اإلدارات اليت تقوم بإدارة وسراقبة الطيف بالنظر يف استعمال نظام ستكاسل سؤمتت سع قاعدة
بيانات سشرتكة يوفر الوظائف التالية:
النفاذ عن بُعد إىل سوارد النظام
الكشف التلقائي عن االنتهاكات
ختصيص الرتددات والرتخيص
أدوات لدعم هندسة الطيف
القياس املؤمتت ملعلمات اإلشارة
قياسات اإلشغال املؤمتتة سقرونة على حنو اختياري بقياسات حتديد االجتاه
جدولة القياسات زسنيا سن أجل التنفيذ الفوري أو املةتقبلي
سطح بيين بياين حديث للمةتعمل ).(GUI
وهذه الوظائف ال ميكن لنظام إدارة وسراقبة الطيف توفريها إال إذا كانت هناك وسيلة لتبادل املعلوسات يف االجتاهني حمددة بشكل
جيد بني جزء اإلدارة وجزء املراقبة يف النظام.
ولتحقيق أفضل احللول لإلدارات ،يوصي تنفيذ سطح بيين سفتوح حمدد بشكل كاسل بني أنظمة إدارة الطيف وأنظمة سراقبة الطيف.
ونتيجة لذلك ،فإن لدى كل إدارة الفرصة لالختيار سن بني اجملالني  -سراقبة الطيف وإدارة الطيف  -وأن ختتار سن املوردين املختلفني
احلل األفضل الذي يالئم احتياجاهتا سع عدم إجبارها على القيام بأي شكل سن أشكال املواءسات .كذلك ،إذا كانت هناك حاجة
إىل التغيري بةبب االبتكار التكنولوجي أو تدفق أعمال خمتلف ،لن تكون هناك ضرورة لتبديل النظام الشاسل كله.
2

الحل

للتمكني سن االستخدام األسثل لطيف الرتددات ولتوفري الوسيلة الالزسة لتبادل البيانات يف االجتاهني بني إدارة الطيف وسراقبة
الطيف ،طورت شركة  Rohde & Schwarzخربهتا اليت تزيد عن  25عاسا يف جمال حتقيق أنظمة سراقبة الطيف ،سطحا بينيا سفتوحا
ميكن دسج أي نظام إلدارة الطيف.
وكانت هناك سشاريع سرجعية ناجحة جارية سع شركات إدارة الطيف التالية:
( LS telcomمبا يف ذلك  Spectrocanو،)CTS
•
على سبيل املثال النظام الوطين إلدارة وسراقبة الطيف ) (NSMMSللمكتب التشكيلي لالتصاالت ).(CTO
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3

)(CAT

،ATDI
على سبيل املثال النظام الوطين ملراقبة الطيف هليئة اإلشراف على االتصاالت باإلكوادور.
التطبيق  SMS4DCالخاص باالتحاد الدولي لالتصاالت
سدسج بالكاسل (يرجى الرجوع إىل امللحق  6سن تقرير الرئيس املقدم سن فرقة العمل  1Cالتابعة للجنة االتصاالت 1
املؤرخ  )2010-10-18وسنفذ يف ،على سبيل املثال "،اإلدارة الوطنية للطيف" يف سوناكو وقيد التشغيل.
حلول خاصة بعمالء بعينهم
نظرا للمعمارية املفتوحة للنظام  ،R&S®ARGUSيةهل دسج تطبيقات إضافية لقواعد بيانات خاصة بعمالء بعينهم،
بغض النظر عن نظام التشغيل أو قاعدة البيانات .والدسج الةلس وتبادل البيانات املتاح بتطبيق قام بتطويره سركز أحباث
االتصاالت وإدارة الطيف التابع جلاسعة  ،Bilkentسا هو إال أحد األسثلة اجليدة.
النظام املرجعي :النظام الوطين ملراقبة الطيف" "SIMONللهيئة الوطنية لتنظيم االتصاالت يف هنغاريا.
كما يوفر الةطح البيين املفتوح لدسج أنظمة إدارة الطيف مجيع الوظائف الالزسة للدسج الكاسل للنظام  ARGUSملراقبة
الطيف ضمن األنظمة العينية إلدارة الطيف استنادا إىل الربوتوكول القياسي الصيين "."RMTP

تكامل النظام
الشكل

1-A8

نظرة عامة لنظام متكامل

نظام مراقبة الطيف

(سطح بيني مفتوح)

نظام معلومات المحطة

نظام إدارة الطيف

)(SIS

Cat-A08 - 01

وميكن الةطح البيين املفتوح سن تبادل البيانات يف االجتاهني بني نظام إدارة الطيف ونظام سراقبة الطيف.

الوحدة النمطية لطلب تقرير

)(ORM

حمدد بنية مجيع البيانات واألواسر الالزسة للتحكم يف نظام املراقبة سن جانب نظام إدارة الطيف .وميكن استعماهلا يف إعطاء أواسر
بإجراء سهام القياس اليت ستعا ج بواسطة نظام املراقبة أوتوساتيا أو ميكن سعاجلة املهام عند الطلب سن جانب سشغل لنظام املراقبة.
وتنقل نتائج القياس إىل نظام اإلدارة أوتوساتيا.
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السطح البيني لبيانات إدارة الطيف

)(SMDI

يوفر بنية مجيع البيانات واألواسر الالزسة لتمكني نظام سراقبة الطيف سن النفاذ إىل البيانات املخزنة يف قاعدة بيانات نظام إدارة الطيف.
الشكل

2-A8

نتائج قياسات المراقبة التي يتم تجميعها بواسطة النظام
وتعرض في النظام  SMS4DCإلدارة الطيف

R&S®ARGUS

Cat-A08 -02

نظام إدارة الطيف
نظرا للةطح البيين املفتوح احملدد بشكل كاسل ،ميكن توصيل نظام إدارة الطيف بنظام سراقبة الطيف لتكوين نظام شاسل ستكاسل.
واألمتتة اليت سع كل نظام ستاحة.
وخيدم نظام إدارة الطيف طلب نظام سراقبة الطيف خبصوص املعلوسات املخزنة يف قاعدة بيانات نظام إدارة الطيف بشأن ،على
سبيل املثال ،املعلمات التقنية للمرسل وشروط الرتخيص.
وخيدم نظام سراقبة الطيف مجيع سهام القياس سن أجل نظام إدارة الطيف لتوفري االستخدام األسثل للمورد احملدد املتمثل يف طيف الرتددات.
ويرجى الرجوع إىل الشكل  2-A8لإلطالع على سثال لنتائج القياسات اجملمعة.
وميكن إجراء سهمة القياس هذه أوتوساتيا أو بواسطة سشغل لنظام املراقبة حةب الطلب الصادر سن نظام إدارة الطيف وحةب
سهمة القياس ذاتها.
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نظام معلومات المحطة

)(CAT

)(SIS

نظام سعلوسات احملطة هو أحد املكونات الهاسة جدا يف أي نظام ستكاسل ،حيث يوفر سعلوسات عن الوضع احلايل حملطات املراقبة
واملعدات املركبة والتيةر واالستخدام يف الوقت الراهن .وهذه املعلوسات حاسمة ألغراض اإلدارة وميكن سراقبتها بنظام سعلوسات
احملطة ) (SISاخلاص بالنظام .R&S®ARGUS
ويوفر النظام  SISعادة أحدث املعلوسات عن مجيع حمطات املراقبة بالشبكة .وتعرض عل خريطة مجيع حمطات القياس اخلاصة
بشبكة املراقبة ككل سع مجيع املعلوسات ذات الصلة عن الوضع احلايل للمحطة (سثل النوع واملةتعملني املوصولني والقياسات اجلارية
وحالة األجهزة ،وسا إىل ذلك) .وإىل جانب ذلك ،تعرض مجيع املرسالت املعروفة (انظر الشكل .)3-A8
الشكل

3-A8

نظرة عامة لمحطات مراقبة مع الوضع الحالي والمراسالت المعروفة

Cat-A08 -03

نظام مراقبة الطيف
ميكن تغطية اجلزء اخلاص بنظام املراقبة بشكل ممتاز بواسطة النظام  R&S®ARGUSالعني اليت يرى هبا نظام إدارة الطيف.
وتوفر أنظمة سراقبة الطيف  R&S®ARGUSمجيع الوظائف الالزسة للوفاء باحتياجات إدارة الطيف وتوصيات كتيب سراقبة الطيف
لقطاع االتصاالت الراديوية (طبعة  )2011وتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة .وتغطي بشكل خاص ستطلبات
التوصية ).ITU-R SM.1537-1 (08/2013
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الشكل

الشكل

4-A8

محطة مراقبة متنقلة نمطية

Cat-A08 - 04

5-A8

محطة مراقبة للظروف القاسية

Cat-A08 -05

وسن بني الوظائف واجلوانب الوظيفية اليت توفرها أنظمة  Rohde & Schwarzللمراقبة واليت تةتند إىل  25عاسا سن اخلربة يف العمل
يف جمال إدارة الطيف وسراقبته ونتيجة لعملية سةتمرة سن التطوير والتحةني ،فيما يلي أدناه سلخص لقدر يةري سن هذه الوظائف
واجلوانب الوظيفية.
أسلوب القياس األوتوماتي )(AMM
•
حيقق أسلوب القياس األوتوسايت غرضني رئيةيني:
إجراء سهام القياس األوتوسايت طبقا جلدول زسين حمدد.
يةتعمل أسلوب القياس األوتوسايت إلجراء القياسات أوتوساتيا طبقا جلدول زسين .حيدد املةتعمل سهام القياس
○
ويبدأ تنفيذها .وجترى القياسات أوتوساتيا ،كما حيددها املةتعمل بالضبط .وميكن تقييم نتائج القياس أثناء
املهمة أو بعد االنتهاء سنها .وميكن إجراء قياسات دورية يف أوقات سعينة سن اليوم وخالل سدة سن األيام
أو الشهور أو حىت الةنوات.
الكشف األوتوسايت عما إذا كانت هناك نتيجة حية تقع خارج سدى القيم احملدد سن جانب املةتعمل
○
(أي ،حيدث إنذار) ،أو إجراء قياسي إضايف ،إذا كان املةتعمل قد حدد ذلك ،سن أجل فحص الرتدد الذي
أطلق اإلنذار.
وبالنةبة لكل تردد وسعلمة ،ميكن حتديد حد أعلى و/أو حد أدىن .وعند جتاوز أي سن هذه احلدود أثناء القياس ،تتاح
خيارات عديدة .حيث ميكن ،على سبيل املثال ،إجراء قياسات التشكيالت املختلفة ،سع إسكانية تةجيل البيانات
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الةمعية أو ميكن إدساج حمطات قياس إضافية سزودة مبعدات حتديد االجتاه ) (DFأو قياس اختالف أزسنة
الوصول ) (TDOAسن أجل حتديد سوقع املرسل .وميكن أيضا التحكم يف األجزاء الدوارة والةواري إلجراء القياسات
أيضا عند زوايا مست وارتفاع وخمططات استقطاب وارتفاعات حمددة .وإذا حتددت القياسات بواسطة سكاتب رئيةية
إقليمية أو وطنية ولكنها جتري على حمطة سراقبة بعيدة ،ال توجد حاجة إىل وجود توصيل ثابت أثناء القياس ،وهو
سا خيفض بشكل كبري تكاليف الشبكة.
أسلوب القياس التفاعلي )(IMM
يةتعمل أسلوب القياس التفاعلي للحصول على نظرة عاسة عن طيف سعني ،لتحليل وحتديد اإلرساالت الكهرسغنطيةية،
وللحصول على نتائج عند حترك هوائي ،ولتحليل التشكيل البيين وإلجراء قياسات التغطية وللكشف األوتوسايت عن
اإلشارات اجملهولة .وتوفر أساليب القياس  IMMالتالية النفاذ املباشر إىل األنشطة املختلفة:
نظرة عاسة عن الطيف
○
حتليل اإلشارة
○
حتليل اهلوائي
○
حتليل التشكيل البيين
○
قياس التغطية
○
الكشف عن االنتهاكات
○
وميكن حفظ نتائج القياس سن أجل تقييمات أخرى أو طباعتها .وميكن طباعة تقرير سن األسلوب  IMMسباشرة.
قياس مشغل الطيف
يوصي االحتاد الدويل لالتصاالت بالقياسات اليت جيب إجراؤها وكيفية إجراؤها وكيفية تقييم نتائج القياس.
وتنفذ التحليالت التالية املطابقة لتوصيات االحتاد:
سشغل نطاق الرتدد
○
سشغل قناة الرتدد
○
سشغل الرتدد سن جانب املةتعمل
○
إحصاءات قيم القياس
○
إحصاءات اإلرسال
○
إحصاءات شغل النغمة دون الةمعية
○
الكشف عن االنتهاكات
○
أسلوب قياس الموقع )(LMM
يوفر أسلوب قياس املوقع تقنيات خمتلفة لتحديد سوقع أي سرسل بدقة .ويقوم سبدأ زاوية الوصول ) (AoAالتقليدي
بتجميع خطوط االجتاه الزاوي سن أجهزة حتديد االجتاه .وتقوم طريقة حةاب اختالف أزسنة الوصول ) (TDOAبالربط
بني البيانات  I/Qالواردة سن العديد سن األجهزة املناسبة .والنهج املختلط اخلاص باجلمع بني  AoAوالطريقة TDOA
بتوفري احلل األفضل سن اجلانبني ،باالستفادة سن سزايا تقنييت حتديد االجتاه .وإضافة إىل ذلك ،يوفر األسلوب LMM
وظيفة األسلوب املتوازي لألجيال الةابقة سن النظام  R&S®ARGUSالستنباط أسلوب تشغيل قوى حملطات ستعددة.
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أسلوب القياس الموجه
تتضمن القياسات املوجهة قدرات املراقبة التالية:
اإلشارات التماثلية )(GMM
○
اإلشارات الرقمية )(DM
○
اإلشارات النبضية )(PMM
○
قياسات التغطية )(CMM
○
)(GMM

واهلدف الرئيةي للنهج  R&S®ARGUSهو توفري الدعم األسثل للمةتعمل ومتكينه سن العمل بةهولة وكفاءة وطبقا لألهداف.
ويتم تعطيل خيارات االختيار اليت تتةم بعدم املنطقية أو عدم التيةر بشكل سؤقت.كما تنفذ رسائل األخطاء اإلعالسية لتوفري
سعلوسات عن حل املشكالت وجتنبها .واحلذف العرضي للبيانات أو فقداهنا سةتحيل عمليا.
بيد أن النظام  R&S®ARGUSيذهب اآلن خطوة أبعد ألنه املنتج الوحيد سن نوعه الذي يوفر أساليب القياس املوجه ،مبا يوفر
أقصى دعم للمةتعمل .وال حيتاج املةتعمل إال إىل اختيار الرتدد أو الرتددات سوضع االهتمام إىل جانب سعلمات القياس ،سثل
املةتوى والتخالف وعرض النطاق وسشغل النطاق .وباستعمال قاعدة بيانات سعرفية داخلية ،يقرتح النظام R&S®ARGUS
أوتوساتيا األدوات وقيم الضبط املناسبة لألجهزة ،سثل عرض نطاق الرتدد املتوسط والكاشف وزسن القياس .وميكن ذلك املةتعملون
ذوو اخلربة البةيطة سن اإلجراء الفوري للقياسات املطابقة ملعايري االحتاد بةرعة وسوثوقية.
وتةتند قيم الضبط املأخوذة سن قاعدة البيانات املعرفية إىل توصيات االحتاد املقابلة وسبادئه التوجيهية .وميكن للمةتعملني املخولني
حترير قاعدة البيانات واستحداث متديدات سكيفة ،على سبيل املثال .والقيم املضبوطة أوتوساتيا عبارة عن اقرتاحات .وبالطبع ،ميكن
للمةتعمل تعديل قيم الضبط .وأي قيم ال متتثل للتوصيات تربز باللون األمحر ويصدر إنذار سناسب عند بدء القياسات .وإذا
سا قرر املةتعمل جتاوز اإلنذار واملضي قدسا بقيم الضبط هذه ،سيدرج سدخل سناسب عند رأسية سلف النتائج.
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النظام  - Irisنظام مؤتمت إلدارة الطيف
1

مقدمة

النظام  Irisعبارة عن نظام عايل التقنية وعايل االعتمادية إلدارة الطيف يتألف سن أدوات هندسة الطيف وقدرات إدارية ودعم
للمراقبة ووحدة منطية للشؤون املالية/الفوترة .وهذه املكونات تشكل سعا نظاسا ستكاسال يدعم هيئة إدارة الرتددات يف كاسل البلد،
مبا يف ذلك سنح تراخيص الطيف .وينفذ سةتعمل النظام  Irisإىل قاعدة بيانات سركزية عن طريق شبكة التصاالت البيانات
حملية/خاصة مبنطقة واسعة ،وسن مث تزويد اهليئة الوطنية ملنح تراخيص الطيف جبميع األدوات الالزسة لدعم أنشطتها اخلاصة بإدارة الطيف.
شركة  Tadiran( Elbit Systems BMD and Land EW – Elisra Ltd.لألنظمة اإللكرتونية ) (TESسابقا) عبارة عن شركة
أنظمة متلك خربة تصل إىل  20عاسا يف جمال وضح احللول املكيفة إلدارة الطيف وسراقبة الطيف ،اليت تفي باالحتياجات احملددة
هليئات تنظيم االتصاالت يف مجيع أحناء العامل.
والنظام  Irisعبارة عن حزسة برجميات إلدارة الطيف وضعتها وحةنتها شركة  TESألنظمة التحكم يف الطيف .ويقوم النظام
كن النظام  Irisعلى خربة عاملية حقيقية
على خربة عاملية حقيقية يف جمال توفري احللول يف جماالت إدارة الطيف وسراقبة الطيف .ومي ّ
يف جمال توفري احللول يف جماالت إدارة الطيف وسراقبة الطيف .وميكن النظام  Irisاإلدارات واملشغلني وسوردي اخلدسات سن إدارة
اجلوانب اهلندسية واالقتصادية واإلدارية للطيف الكهرسغنطيةي .وهو يدعم التخطيط والتخصيص األسثل للرتددات للمةتعملني
ويتناول مجيع سراحل عملية إصدار الرتاخيص ويدعم حتصيل الرسوم سقابل استعمال الطيف.
Iris

وميتثل النظام  Irisبشكل كاسل لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد .والبىن اخلاصة بالبيانات وحقوهلا
ألنواع املعدات وأنواع احملطات واملعلمات التقنية األخرى ،تةتند إىل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية.

املعرفة يف النظام Iris

ويوفر النظام  Irisحال كاسال لألنظمة املتكاسلة إلدارة الطيف وسراقبة الطيف .ويوفر النظام  Elbitأحدث األنظمة املتكاسلة املةنودة
بدعم لوجيةيت شاسل لضمان رضاء املةتعمل .وتوفر األنظمة املقدسة حلوال سكيفة ذات سعمارية سفتوحة تفي بأحدث املعايري
وتضمن توفري سطح بيين يتةم بالةالسة والكفاءة ،وسن مث توفري قيمة إضافية هليئة التنظيم.
وعن دجمه بالنظام  Elbitملراقبة الطيف ،يوفر النظام  Irisإلدارة الطيف سطحا بينيا سلةا لنظام املراقبة .وميكن تشكيل املقر الرئيةي
لكال النظاسني حبيث يتشاركان يف قاعدة بيانات سشرتكة ،وبالتايل دعم النقل الفوري للبيانات بني التطبيقني .ويوفر نظام اإلدارة
عملية إصدار تراخيص الطيف وسعلوسات احملطات ألنظمة املراقبة ،وبالتايل ،ميكن سن سقارنة قياسات اإلشارات قيد املراقبة بالبيانات
املرخصة للمةاعدة يف حتديد االنتهاكات وأوجه التضارب.
وميكن لنظام اإلدارة توليد إرساالت املراقبة اليت تةاعد على التحقق سن صحة طلبات الرتاخيص وحل الشكاوي .وعندسا تتاح
نتائج املراقبة ،يدعم نظام إدارة الطيف عرضها حبيث تتاح املعلوسات بةهولة ملوظف إصدار تراخيص الطيف.
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الوظائف األساسية للنظام

)(CAT

Iris

يوضح الشكل  1-A9أدناه الوظائف األساسية للنظام .Iris
1.2

تخطيط الطيف

خطط توزيع الطيف (اخلاصة باالحتاد أو اإلقليمية أو الوطنية) وتعاريف خطط القنوات توفر األساس لتخصيص الطيف .وجدول
مجيع الرتددات املخصصة إىل جانب جداول القنوات احملددة سن جانب العميل تةمح بالتوزيع الفعال للرتددات غري املةتعملة.
ويدعم جدول الرتددات املةتعملة فرز الرتددات والبحث عنها على صعيد عاملي ،سع القدرة على الربط ثانية باحملطة احملددة اليت
خصص هلا تردد حمدد.
الشكل

1-A9

وظائف النظام

قاعدة البيانات والتسهيالت

المخرجات
•
•
•
•
•

تراخيص
فواتري
تبليغات وتنةيق
حل حاالت التداخل
تقارير إدارية وسالية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• نتائج التحليل

Iris

•
•
•
•
•
•

المدخالت

وظائف إدارة الطيف

ختطيط الطيف
تةجيل املةتعملني
إصدار الرتاخيص
احملاسبة والفوترة
البت يف الشكاوي
تقييس املعدات وإقرار النوع

أداة هندسة الطيف

خطة التغطية
حتليل التداخل
حةابات سيزانية الوصلة
حتليالت الدعم

•
•
•
•
•

خطة الطيف اإلقليمية لالحتاد
تبليغ االحتاد والتنةيق سع
البلدان اجملاورة
تعريفات استعمال الطيف
تطبيقات االستعمال العام للطيف
املعاسالت املالية

قاعدة البيانات

خطة الطيف
الرتاخيص وختصيصات الرتددات
املةتعملون واملشغلون
سجالت املعدات
الشبكات واحملطات
الشكاوى

طلبات املراقبة
بيانات احملطات وختصيصات الرتددات

نتائج املراقبة
نظام المراقبة

2.2

تسجيل المستعملين

تدعم قدرات قاعدة البيانات املتقدسة حتديد كل سةتعمل سن سرة واحدة سع كل سعلوسات العناوين واالتصال اخلاصة هبم يف سوقع
واحد .ويتم ربط مجيع احملطات والشبكات والرتاخيص ذات الصلة بةجل واحد .وميكن إرفاق الوثائق ذات الصلة بةجل املةتعمل
وختزينها يف قاعدة البيانات لةهولة النفاذ والرجوع إليها.

امللحق
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تقييس المعدات وإقرار النوع

يدعم النظام حتديد مجيع البيانات املطلوبة لتقييس املعدات .ويشمل ذلك حتديد خمطط اهلوائي (األفقي والرأسي واحملاور) وخصائص
هوائيات األرض إضافة إىل التشكيل األكثر تعقيدا للهوائيات الةاتلية.
كما يدعم النظام تةجيل مجيع أنواع الرتددات الراديوية إضافة إىل املعدات خالف سعدات الرتددات الراديوية اليت قد تود هيئة
سا تةجيلها.
4.2

تعاريف الشبكات والمحطات

يقع صلب نظام قاعدة البيانات يف تعريف مجيع العناصر اليت تةتعمل سن أجل حتديد تراخيص الطيف .ويشمل ذلك تعريف
املواقع اجلغرافية وتعريف خمتلف أنواع احملطات  -احملطات الثابتة واحملطات املتنقلة وأزواج الوصالت الراديوية اليت تنفذ التشكيالت
سن نقطة إىل نقطة واحملطات األرضية الةاتلية .وتعريف الشبكات وتةجيلها عبارة عن كيان سرن بشكل كبري ميكن تعريفه سن
أجل دعم اللوائح وسياسات سنح الرتاخيص هليئة تنظيم االتصاالت.
5.2

الموافقة على الترخيص وإصدار الشهادة

يوفر النظام  Irisالدعم الكاسل ملعاجلة طلبات احلصول على تراخيص .واملبادئ التوجيهية اليت تعتمدها هيئة التنظيم تشفر إىل
تطبيق حبيث يتةىن للنظام تنفيذ وتتبع مجيع أنواع عمليات التصاريح التشغيلية وتراخيص الطيف وإقرار النوع للمعدات .وسن خالل
أمتتة تدفق عمل سعاجلة املوافقة طبقا ملتطلبات العميل ،يةاعد النظام على االستغناء عن احلاجة إىل العمليات الورقية اليدوية ،ويف
نفس الوقت ،توفري انتهائية سراجعة كاسلة لعملية املوافقة بالكاسل .ويف هناية عملية املوافقة ،يتم إعداد شهادات تراخيص سكيفة
أوتوساتيا .وختزن الرتاخيص يف قاعدة بيانات النظام ،وميكن طباعتها عند احلاجة للتوقيع والتعميم على العميل .وتعرض الصورة
التالية تدفق عمل منطي وتنفيذه يف النظام .Iris
الشكل

2-A9

تدفق عمل نمطي وخطوة معالجة الموافقة
عملية تشغيل نمطية
اإلشعار باستالم التطبيق
طلب سعلوسات
سراقبة الطيف
هندسة الطيف
التنةيق الدويل
املوافقة على التطبيق
الفاتورة
المستعمل

المستعمل

الدفع

إرسال

التطبيق
إدخال البيانات
استعراض إدارة
حتليل هندسي

استعراض تنظيمي
الفوترة
إعداد الرتخيص

Cat-A09 -02

6.2

الفوترة

يدعم النظام إدارة املهام املالية ،مبا يف ذلك حتديد حةابات الرسوم استنادا إىل سعادالت تةتخدم فيها املعلمات التقنية املةتخرجة
سن قاعدة البيانات (سثل الرتدد وعرض النطاق والقدرة واملوقع اجلغرايف وارتفاع اهلوائي) .ويعد النظام الفواتري وإيصاالت اإلشعار
بالةداد .وميكن إعداد الفواتري بأسلوب الدفعات وتتبعها لتحديد املةتعملني املتأخرين يف الةداد .وتتوفر جمموعة كاسلة سن أدوات
إعداد التقارير املالية .وميكن تعديل التعريفات عن طريق سدير خمول لنظام الفوترة.
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الشكل

)(CAT

3-A9

قائمة معامالت الفوترة

Cat-A09 -03

7.2

تنسيق الترددات وتبليغ االتحاد الدولي لالتصاالت

يدعم النظام اإلعداد األوتوسايت للتبليغات باألقةام احملددة سن جانب االحتاد ،سن أجل دعم التنةيق سع اهليئات اجملاورة
وتبليغ االحتاد.
الشكل

4-A9

التبليغ الدولي

Cat-A09 -04

8.2

البت في الشكاوى

ميكن إدارة الشكاوى التقنية واإلدارية على الةواء باستخدام النظام  .Irisويشمل ذلك تتبع األنشطة الالزسة للبت يف الشكاوى
املتعلقة بالتداخل وشكاوي املةتهلكني ضد سشغلي االتصاالت .وتةجيل تفاصيل الشكاوي وحتدد خطط العمل ويةتهل نشاط
سراقبة ،عند االقتضاء .ويتم االحتفاظ بةجل يضم مجيع األنشطة يف قاعدة البيانات.

امللحق
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إعداد التقرير

يةتخدم النظام  Irisوسيلة إلدارة البيانات سن أجل إدارة عملية مجع البيانات وإعداد تقارير تفهم بةهولة بشأن إدارة الطيف.
ويُعد النظام التقارير اجلدولية والبيانية على الةواء .ومبقدور النظام تصدير امللخصات والنتائج إىل األدوات القياسية األخرى،
مبا يف ذلك سلفات البيانات بالنةقُ  Excelوسلفات امللخصات بالنةق  .HTMLوإىل جانب ذلك ،ميكن حتديد تقارير سكيفة
باستخدام سولد منوذج سرن.
10.2

اإلدارة

يشمل النظام  Irisأدوات وخواص اإلدارة املتاحة سن أجل سديري النظام املخولني .وتشمل وظائف اإلدارة:
التحكم يف تشكيلة النظام  -دعم حمتويات أكثر سن  100جدول للنظام.

التحكم يف النفاذ  -تعريف شفرات وأدوات النفاذ املتعلقة بتخويل املشغل.

تشكيلة سدير البيانات  -ملواءسة شاشات عرض البيانات.

تةجيل اخلرائط  -لدعم إضافة خرائط إىل النظام.

سجل األحداث  -توفري سراجعة هنائية كاسلة جلميع األنشطة.

تعاريف النماذج  -الةماح بتحرير الرتاخيص وأنةاق وثائق وتقارير النظام.

جداول الرتمجة  -تةمح بتعديل النص املةتعمل على شاشات العرض.

تةمح القدرات اإلدارية املكثفة باحلفاظ على النظام يف وضع التطوير املةتمر حيث تةتمر املتطلبات الوظيفية يف التطور.
3

هندسة الطيف المتقدمة

يدعم حةاب االنتشار الراديوي عدة أسور ،سن بينها :حةاب سنطقة التغطية ،وحتليل التداخل وحةاب شدة اجملاور ،وسيزانية
وصلة املوجات الصغرية وحةاب املخدم األفضل .وجيري التحليل طبقا لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية.
ويوفر النظام تةهيالت الدعم اهلندسي التالية للطيف:
سنطقة تغطية حمطة اإلرسال حملطة واحدة أو أكثر  -التغطية املركبة ،وتغطية املخدم األفضل ،وشاشة عرض إمجايل القدرة،

وشاشة عرض اهلاسش ،وشاشات العرض املتزاسنة أو املرتاكمة وتغطية االعتمادية وتغطية جهاز حتديد االجتاه والتغطية املتنقلة
للمركبات أو الةفن أو الطائرات أو اخلدسات املتنقلة (ميكن استعماهلا يف الكثري سن اخلدسات احلديثة؛ الوصالت الفيدوية؛
والشبكات اخللوية؛ والنظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ) (UMTSوسا إىل ذلك).
التحليل اهلندسي ستاح طبقا ألحدث صيغ سن توصيات قطاع االتصاالت الراديوية .وتشمل مناذج االنتشار املدعوسة:

 P.368و P.525/526و P.528و P.1147و P.1546ومناذج أخرى ( Okumuraو Cost 231و .)LTEوتشمل مناذج
األسواج املدعوسة Deygout :و P.526 roundو P.526 cylinderو ،P.1225وغريها.
وميكن حلةابات النظام أن تعكس تأثريات اجللبة .وميكن إضافة بيانات اجللبة كطبقة سن طبقات اخلرائط.

وتأخذ التحليالت ذات الصلة يف االعتبار الظروف اجلوية طبقا لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية ( P.840للضباب

و P.838/530للمطر).

كتيب تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب

148

الشكل

)(CAT

5-A9

تغطية اإلرسال ومواصفة المسير

Cat-A09 -05













تحليل التداخل  -تدعم ثالثة احتماالت:
العاسل  )IRFو) (3التغطية  +التداخل.
التخصيص والتخطيط للشبكات ووصالت الموجات الصغرية  -متكن هذه األداة املةتعمل سن تعيني التداخل
احملتمل لشبكة سرشحة سنتقاة ثابتة للموجات الصغرية لألرض جتاه حمطات املوجات الصغرية األخرى الثابتة لألرض
ويفحص التداخل باستعمال ثالث طرق (1) :قاعدة النةبة  C/Iأو ) (2قاعدة تدهور العتبة أو ) (3بتحليل مجيع حمطات
املوجات الصغرية.
تحليل األخطار البشرية والمخاطر الكهرمغنطيسية  -اخليار األساسي هو سعايري اللجنة الدولية املعنية باحلماية سن
اإلشعاع غري املؤين ) (ICNIRPحلةاب شدة اجملال ،بيد أنه ميكن استعمال سعايري أخرى للحصول على النتائج املتعلقة
بشدة اجملال.
التغطية الساتلية  -حتليل التغطية يف املدار املةتو بالنةبة إىل األرض ) (GEOأو يف املدارات غري املةتقرة بالنةبة
إىل األرض )( (non-GEOسدارات ساتلية أرضية ستوسطة ) (MEOأو سنخفضة االرتفاع ) ،)(LEOوالتغطية على اخلرائط
والتداخل سن الفضاء إىل األرض .ويوفر الربناسج وظائف تتعاسل سع الةواتل :وظائف قواعد البيانات الةاتلية؛ التغطية
املكانية وحةاب الوصلة سن نقطة إىل نقطة؛ باستخدام :توهني حمدود سن قبل املةتعمل أو سكون التوهني اخلاص
بالتوصية .ITU-R P.618
تخطيط الشبكات  -التخصيص سع أدىن تداخل ،وزيادة كفاءة الشبكة طبقا لالستقطاب وعرض النطاق وخواص
املعدات .RF
مجيع أنشطة حتليل االنتشار باستعمال خرائط رقمية بدقة عالية يف املةتوى األفقي (باستبانة  200سرت على أدىن تقدير)
و 15سرتا يف املةتوى الرأسي و 90سرتا لنموذج التضاريس الرقمي ) .(DTMواخلرائط اليت تدعم وظائف النظام GIS
تشمل (1) :سرشاح يقوم على زاوية االرتفاع (فوق سةتوى سطح البحر أو األرض) ،و) (2شاشة عرض شدة اجملال،
و) (3رسم سضلعات اجللبة.
سقارنة احلةابات اهلندسية بنتائج املراقبة.
)(1

القناة املشرتكة (أسلوب النةبة

 )C/Iو)(2

القناة اجملاورة (أسلوب

امللحق
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تكييف النظام

Iris

على الرغم سن أن توصيات قطاع االتصاالت الراديوية توفر إطارا عاسا سن أجل تنفيذ نظام إدارة الطيف ،فإن كل هيئة تنظيمية
وطنية تلتزم بلوائح حتدد على أساس وطين .وبالتايل ،يتعني أن يتةم النظام باملرونة مبا يكفي لتوفري عملية التكيف حبيث يفي
باملتطلبات احمللية .وتضمن القدرة على تكييف النظام أن يدعم النظام ستطلبات العميل ،حبيث يتةىن حتقيق تكاسل النظام سريعا
بدون التةبب يف أي اضطرابات يف العمليات اليوسية للهيئة التنظيمية.
وميكن تكيف النظام  Irisحةب احتياجات املشرتي احملددة .وتنطوي سقدرة التكيف على القدرة على جتديد سا يلي:
التعاريف اجلغرافية  -املناطق ،املقاطعات ،املدن ،وسا إىل ذلك.

أشكال الرتاخيص ومناذج رسائل النظام.

سياسات توزيع الطيف.

الرتاتب بني  -الرتخيص  -الشبكة  -احملطة.

إجراءات املوافقة على الرتخيص  -تدفق العمل.

فوترة التعريفات والرسوم.

5

الخصائص التقنية للنظام



مرن وزجلي

Iris

يوفر النظام  Irisسعمارية سرنة وزجلية وسفتوحة متكن سن التكييف الفعال لالستثال إلجراءات هيئة التنظيم وسهولة التوسع والتعديل
توخيا الحتياجات املةتقبل.


العتاد ونظام التشغيل

ميكن تثبيت النظام  Irisعلى مناذج خمتلفة سن احلواسيب الشخصية سواء يف حمطات تشغيل سةتقلة أو يف بيئة عميل/خمدم.
وتةتخدم أحدث صيغة سن نظام التشغيل  MSويندوز على كل سن املخدسات وحمطات التشغيل .وتةتخدم أحدث التكنولوجيات
لتوفري عمليات ذات اعتمادية عالية سع تشكيالت ستكررة لألقراص وعمل نةخ احتياطية أوتوساتيا طبقا جلداول سنتظمة.


نظام إدارة قاعدة البيانات

ختزن قاعدة بيانات إدارة الطيف على املخدم املركزي الذي يشغل نظام إدارة قاعدة البيانات  .Oracleوتوصل حمطات تشغيل
املشغلني باستعمال إسا الةطح البيين  LANأو الةطح البيين  WANيف التشكيلة عميل-خمدم .ويوفر الةطح البيين الفعال لقاعدة
البيانات استجابات سريعة ودعما يعول عليه جلميع العمليات.
وتشمل قاعدة البيانات  Irisالبيانات اإلدارية للمةتعملني وتعاريف احملطات والشبكات وطلبات احلصول على الرتاخيص واملوافقة
عليها وتوزيعات وختصيصات الرتددات وسعلوسات اخلدسة واحملاسبة والتعاريف التقنية للمعدات ،فضال عن بيانات اإلبالغ والتنةيق
وختزن قاعدة بيانات  Irisسعلوسات سرجعية تتضمن القرارات واللوائح والنصوص القانونية املتعلقة بإدارة الطيف وسراقبته.


دليل مرجعي على الخط

يصحب النظام  Irisدليل سرجعي على اخلط يعمل كأداة سةاعدة ) (HELPسدجمة.
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سهل االستعمال

يتةم النظام  Irisبالكفاءة العالية وسهولة االستعمال بةبب الةطح البيين شخص/آلة ) (MMIاخلاص به الذي يوفر عملية تشغيل
بديهية سهلة التعلم.


شاشة عرض الخريطة الجغرافية

شاشة عرض خلرائط املةح تةتعمل سن أجل حتديد وعرض املواقع اجلغرافية .وتةمح سعلوسات سقابلة اخلرائط  DTMباإلدخال
األوتوسايت ملعلوسات االرتفاع اليت ميكن استعماهلا سن أجل تةجيل بيانات احملطات وحةابات هندسة الطيف .وتةمح االستبانات
املختلفة للخرائط (سثل اخلرائط الوطنية وخرائط املدن) مبضاهاة عناصر البيانات للمةاعدة يف سعاينة املواقع وسواضع احملطات
والتحقق سنها .وسن بني أدوات اخلرائط املتقدسة املتاحة التكبري وقياس املةافة واالجتاه والتنقل التدرجي واملةح املةتمر.
الشكل

الشكل

6-A9

شاشتان نمطيتان من أجل "مدير البيانات"
وسجل المحطة للنظام Iris

Cat-A09 -06



7-A9

شاشة خريطة النظام

Iris

Cat-A09 -07

السطح البيني للويب

خيار ستاح سن أجل العمليات القائمة على اإلنرتنت ،مبا يف ذلك النفاذ إىل املشغل عن بُعد وإدخال بيانات العمالء واإلبالغ
وسداد الرسوم عرب اإلنرتنت.


دعم لغتين

الشاشات التشغيلية للنظام  Irisوكذلك الوثائق ،ميكن ترمجتها إىل اللغة احمللية للمشرتي .وبالتايل يتاح النظام للتشغيل إسا باللغة
اإلنكليزية أو باللغة احمللية .وتنفذ الرتمجة باستعمال جداول ترمجة سرنة ،مما يضمن قدرة املدير على سواصلة صقل املصطلحات
املةتعملة لكي تتطابق سع اللغة احمللية.

وميكن االطالع على سزيد سن املعلوسات باالتصال كالتايل ،Elbit Systems BMD and Land EW – Elisra Ltd., :الربيد
اإللكرتوين لدائرة التحكم يف الطيف.marketing@elisra.com :
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النظام  - SPECTRAحل متكامل ومؤتمت إلدارة الطيف
1

معلومات عامة

يغطي نظام  ،SPECTRAالذي قاست بتطويره شركة  ،LS telcom AGأملانيا النطاق الكاسل للوظائف اإلدارية والتقنية جلميع
اخلدسات الراديوية .وتةتعمل تركيبات نظام  SPECTRAعادة يف اهليئات التنظيمية يف عدد كبري سن البلدان يف مجيع أحناء العامل.
وقد أثبت النظام أنه يتكاسل سع أنظمة املراقبة الراديوية ،مما يوفر فائدة إضافية لإلدارات .وجيري دعم النظام وسواصلة تطوير
باستمرار ،أي أنه جيري حتديثه سن حيث الوظائف اليت يؤديها وسالءسته لتكنولوجيا املعلوسات احلديثة.
1.1

مهمة نظام  SPECTRAوإجراءاته

إجراء مجيع األنشطة الالزسة املتعلقة بإدارة الرتددات املتصلة يف أي بلد علي الصعيدين االسرتاتيجي والتشغيلي .ويغطي النظام SPECTRA

كاسل دورة عملية إدارة الطيف بدءا سن حتديد االحتياجات سن الرتددات والتخطيط والتوزيع والتعيني والتخصيص والرتخيص.

تتماشى مجيع اإلجراءات متاسا سع آخر قرارات االحتاد الدويل لالتصاالت واملؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت املنبثق عن
اجلماعة االقتصادية األوروبية واملعهد األورويب ملعايري االتصاالت ،إخل .وسع توصيات هذه اهليئات وسقرراهتا وسعايريها ومجيع اتفاقات
التنةيق الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة .وجيري إدخال التغيريات املةتقبلية احملتملة يف هذه اإلجراءات يف نظام SPECTRA
عادة برفع سةتوى الوحدات ،حىت بالنةبة لألنظمة اليت تكون يف حالة تشغيل.
وإىل جانب ذلك ،ميكن تكييف أنةاق مجيع وثائق املخرجات داخل النظام سن أجل الوفاء مبتطلبات عميل بعينه أو إدارة بعينها.
2.1

وحدات النظام

يقوم نظام  SPECTRAعلى سعمارية عميل  -خمدم عالية التقةيم إىل وحدات تةمح بالتقةيم الوظيفي واجلغرايف بني خمدم قاعدة
البيانات والوحدات النمطية للتطبيقات املختلفة .وتتيح هذه املعمارية القابلة للتوسع بدء املشاريع بتشكيالت أنظمة أساسية ميكن
توسيع نطاقها عند االقتضاء إىل تشكيالت أكثر تعقيدا ومشوال يف املراحل الالحقة سن املشروع .وميكن هبذه الطريقة أن تةاعد بنية
وحدات النظام على الوصول إىل التوازن األسثل بني احلاجة واالستعجال والقيود املالية يف البلد.
3.1

إدارة المشاريع واالختبارات

يف إطار تنفيذ سشاريع  ،SPECTRAتةتفيد شركة  LS telcomعادة سن التقنيات املتفق عليها على نطاق واسع واجملربة عمليا
إلدارة املشاريع لضمان حتقيق أكثر النتائج فعالية وكفاءة للعمالء .ويشمل ذلك النطاق والوقت والتكلفة واجلودة والتغيري وإدارة
املخاطر ويتوىل القيادة فيها عادة سدراء سكرسون للمشاريع .والتعليم املعتمد طبقا ملعهد إدارة املشاريع ) (PMIأو املشروعات
يف بيئات ستحكم هبا ،اإلصدار الثاين ) (PRINCE2يضمن توفري القدرات الالزسة .ويف نفس الوقت ،تتبع وحدتا احللول وإدارة
اخلدسات واجلودة بشركة  LS telcomأفضل ممارسات سكتبة سعلوسات تكنولوجيا البىن التحتية ).(ITILv3
وخالل الفرتة الكاسلة ألي سشروع ،سن شأن وجود فريق خاص سن املختربين املؤهلني أن يضمن أداء واعتمادية النظام املنفذ.
وتةتحدث يف إطار التنفيذ حاالت اختبار حمددة وتنفذ حبيث تغطي كاسل نطاق نظام العميل .وتراجع حاالت االختبار هذه
باستمرار سع إجراء اختبارات حتقق رجعية سع كل حتديث يف الصيانة.
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التدريب والصيانة والوثائق

يتةم التدريب باألمهية البالغة بالنةبة ملةتعملي النظام  .SPECTRAويقدم جزء سن التدريب عادة يف سنشآت املورد إضافة إىل
تدريب عملي سفصل للمةتعملني يف سنشآت إدارة لزيادة الكفاءة .ويتاح تدريب إنعاش سنوي سن أجل استعمال وجتريب اجملموعة
الكاسلة سن اخلواص املمكنة وسعرفة التحديثات وجلب سوظفني جدد سن املةتعملني.
حتدد براسج الصيانة باالتفاق سع العمالء سن أجل ضمان االستثمارات يف النظام .وتشمل خدسات الصيانة العادية احملافظة على
النظام يف حالة صاحلة للعمل ،وحتديث الوحدات بإدخال التحةينات التكنولوجية العاسة عليها وفقا آلخر القرارات والتوصيات
واملقررات واالتفاقات الدولية.
وتوفر شركة  LS telcomوثائق شاسلة حمدثة للنظام  .SPECTRAولكل وحدة منطية دليل املةتعمل اخلاص هبا الذي يتضمن
األوصاف العاسة والعمليات النمطية الالزسة ملعاونة املةتعملني يف التعاسل سع هذه الوحدة بشكل سليم وبكفاءة .وأدلة املةتعملني
ستاحة يف صورة سلفات  PDFقابلة للطباعة وكوسيلة سةاعدة على اخلط سرتبطة بالةياق.
5.1

استعمال البرامج المحلية ونقل محتوى قواعد البيانات القائمة

يتم إعداد خطة سوقع/سةح للموقع عند احلاجة حبيث يتةىن سوضعة النظام  SPECTRAطبقا هلما .وعند وجود وحدات سطورة
حمليا لدى العميل يلزم استعماهلا يف البيئة اجلديدة دون تغيري أيضا ،فإن نظام  SPECTRAيوفر ويدعم سطوحا بينية خمتلفة لدسج
هذه الوحدات وميثل نقل قواعد البيانات القائمة لدى العميل سةألة أساسية عند تشغيل نظام جديد إلدارة الطيف .وقد تةتلزم
هذه املهمة أيضا عمليات تطوير لقواعد ستفق عليها العتماد البيانات واستكمال البيانات والتحقق سن صحة البيانات .وتتوفر
أدوات ستقدسة وخربة واسعة يف إجراء عمليات النقل الالزسة سن أجل إجناز هذه املهمة احلامسة والصعبة بنجاح.
6.1

الخرائط الرقمية

تةتعمل اخلرائط الرقمية للتضاريس األرضية ) (DTMيف نظام  SPECTRAكأساس لإلجراءات اإلدارية والتقنية .وميكن حتويل
األنةاق الشائعة االستعمال لبيانات نظام املعلوسات اجلغرافية إىل أنةاق داخلية سن أجل النفاذ الفعال إىل البيانات .ويتيح النظام
سعاجلة أنواع خمتلفة سن البيانات اليت تشمل ،فيما تشمل ،استخدام األراضي والبيانات املتعلقة بالةكان .وتةتعمل خرائط اإليصالية
األرضية حلةابات املوجات الكيلوسرتية ) (LFواهلكتوسرتية ) .(MFويف حالة عدم توافر خرائط للبلدان سفصلة بالقدر الكايف ،فأنه
ميكن توريد هذه اخلرائط سع نظام .SPECTRA
7.1

التكامل مع أنظمة المراقبة الراديوية

يوفر نظام  SPECTRAسطوحا بينية تتيح التكاسل سع األنظمة الوطنية للمراقبة الراديوية ) .(NRMSوتعتمد الوظائف التفصيلية
على األنظمة الوطنية للمراقبة الراديوية ،ولكن دعم تبادل البيانات يتم عادة يف اجتاهني .وحيصل سشغل النظام الوطين للمراقبة
الراديوية على إجابات عن االستفةارات املتعلقة بالبيانات التفصيلية اإلدارية والتقنية سن قاعدة البيانات املركزية كأساس للتحضري
ملهام املراقبة املفروضة .وسن جهة أخرى ،ميكن ملشغل نظام إدارة الطيف أن يطلب بيانات سراقبة لدعم اإلجراءات املختلفة سن
قبيل ختصيص الرتددات ،وختطيط الطيف ،وسعاجلة الشكاوى ،وسا إىل ذلك .وميكن جتهيز مجيع قياسات االحتاد املطلوبة بطريقة
يدوية أو بطريقة أوتوساتية متاسا حبةب قدرات النظام الوطين للمراقبة الراديوية .وميكن ختزين البيانات املقدسة سن النظام الوطين،
واملناظرة لقياسات االحتاد ،يف قاعدة البيانات املركزية الستخداسها فيما بعد سن قبل أي سةتعمل سرخص له باستعمال النظام.
إضافة إىل إسكانية التوصيل عرب سطوح بينية خاصة بالبائعني ،يوفر النظام  SPECTRAالةطح البيين املفتوح للمراقبة احلية )(OLMI

القابل للتكييف سن أجل استهالل القياسات احلية وتةجيلها ،والةطح البيين املفتوح لتخزين بيانات املراقبة ) (OMSIسن أجل
النفاذ املتزاسن إىل القياسات املخزنة سن العديد سن أنظمة أو أجهزة املراقبة املوردة سن بائعني خمتلفني.
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والوصلة املباشرة القائمة بني نتائج املراقبة وقاعدة بيانات الرتاخيص تةمح بالربط بني بيانات املراقبة والرتاخيص .وهبذه الطريقة ،يدعم
النظام  SPECTRAاملهام النمطية للمراقبة ألي هيئة تنظيمية سثل سراقبة استعمال الطيف وحتديد سصادر التداخالت والبحث عن
املرسالت غري املرخصة أو اليت تعمل خارج سعلماهتا املرخصة وبالتايل ،ميلك اخليار اخلاص بالكشف األوتوسايت عن االنتهاكات ).(AVD
8.1

مالءمة/تطويع النظام للظروف المحلية

مت بالفعل تطويع النظام للعمل سع عدد كبري سن اللغات اليت تةتخدم جمموعات حروف خمتلفة متاسا (الصينية والةنةكريتية
والةرييلية والعربية) .وتشمل عملية املالءسة يف أحيان كثرية الوظائف الرئيةية للنظام والوثائق أيضا .وميكن سالءسة الوثائق اليت
يولّدها نظام  SPECTRAللظروف الوطنية سن أجل استخداسها يف اإلجراءات الوطنية .وتةتخدم اللغات اإلنكليزية والفرنةية
واإلسبانية عادة يف عمليات التنةيق الدويل للرتددات .وميكن للزبون إجراء التطويع القياسي للوثيقة.
2

وصف نظام

SPECTRA

يوفر النظام  SPECTRAإلدارة الطيف لشركة  LS telcomحال شاسال ستكاسال إلجراءات إصدار الرتاخيص جلميع اخلدسات الراديوية.
وميكن تلخيص الةمات الرئيةية لنظام إدارة الطيف فيما يلي:
سعمارية عميل  -خمدم عايل التقةيم إىل وحدات
تكييف النظام حةب احتياجات العمالء
توسيع القدرات بإضافة وحدات منطية جديدة سن أجل سهام حمددة
قاعدة بيانات سركزية إلدارة الطيف
بيانات إدارية
○
بيانات تقنية
○
توزيعات الرتددات
○
بيانات املراقبة
○
إجراءات ختصيص الرتددات على أساس احلةابات (مناذج االنتشار) والبيانات التقنية اخلاصة باخلدسة الراديوية املعنية
إجراءات التنةيق استنادا إىل توصيات االحتاد أو أي اتفاقات دولية/وطنية أخرى ختص اخلدسة الراديوية املعنية
تدفقات عمل حمددة سن أجل إجراءات إصدار الرتاخيص للخدسات الراديوية املختلفة
إدارة املواعيد النهائية/حتديد أدوار املةتعملني سع حاالت مساح حمددة بشأن إجراءات تدفق العمل
إدارة خطط الرتددات الوطنية والدولية
حتليل بيانات املراقبة املةتقاة سن عمليات البث الراديوي للتحقق سن استثاهلا للرتاخيص
ويبني الشكل  1-A10صورة عاسة تتضمن وحدات إدارة الرتاخيص والتحليل التقين والتنةيق جلميع اخلدسات الراديوية ،وإدارة خطط
الرتددات والةطوح البينية للمراقبة الراديوية سع حتليل لبيانات القياس .ويرد وصف للوحدات النمطية يف القةم التايل.

(CAT)
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1-A10
SPECTRA
SPECTRAweb
Web-based data entry
and validation

الشكل

 النظام-  إلدارة الطيفLS telcom نظام شركة

SPECTRA plus

SPECTRAemc

Administrative spectrum
management

Spectrum engineering
technical analysis

SPECTRAview

SPECTRAplan

MONITORplus

Management of
frequency plans

Radio monitoring

CHIRplus_BC

GIS and data mining of
stations / network

LS observer

STV / broadcast
Planning / coordination

rd

3 party systems

rd

3 party

CHIRplus_FX

Financial,
CRM, DMS, ...

Microwave
Planning / coordination

Monitoring systems

SPECTRA_DB
Spectrum management database
Application-, Licence-Financial-, Technical-, Notification-, Monitoring-information, frequency plan
s

Cat-A10 -01

وصف موجز للوحدات النمطية

1.2

 إدارة قاعدة البيانات- SPECTRA قاعدة بينات النظام
 ختزن هذه،Oracle  وطبقا للمنصة.SPECTRA_DB -  هي قاعدة بيانات إدارة الطيفSPCTRA الوحدة النمطية املركزية للنظام
،الوحدة وتضفي طابع املركزية على مجيع بيانات الرتاخيص والفوترة والبيانات التقنية وبيانات املراقبة واملعدات الراديوية وخطط الرتددات
 ويضمن سفهوم قاعدة البيانات الوحيدة توفري أحدث.إضافة إىل تبليغات االحتاد الدويل لالتصاالت والتبليغات األخرى ذات الصلة
.البيانات املتةقة جلميع سةتعملي النظام وإسكانية اإلدارة الرتاتبية للبيانات سع نفاذ إىل املعلوسات حةب املهمة
3-A10

الشكل

2-A10

 التسيير اإلداري- SPECTRAplus

الشكل

 إدخال البيانات- SPECTRAweb
والتحقق منها القائم على الويب

Cat-A10 -0 2

Cat-A10 -0 3
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 - SPECTRAwebإدخال البيانات والتحقق منها القائم على الويب
توفر الوحدة  SPECTRAwebوظيفيت الرتخيص اإللكرتوين واإلبالغ اإللكرتوين القابلتني للتكيف عن طريق ستصفح ويب ،وتدعم
إدارة املةتعمل على أساس الدور وتةمح باإلدخال والتحقق إلكرتونيا سن بيانات التطبيق بواسطة أي ستصفح ويب .وعملية تبادل
البيانات يف االجتاهني اآلسنة القائمة على الويب بني  SPECTRAwebو SPECTRA_DBمتكن سن إدخال البيانات سن اخلارج
إىل العميل النهائي وتضمن يف نفس الوقت جودة عالية للبيانات .وتعد جودة البيانات العالية احملققة أحد ستطلبات أمتتة العملية.
وسع وجود البوابة اإللكرتونية االختيارية ملعلوسات الرتددات ،ميكن أن تعرض على اخلط سعلوسات وحمتويات عن نطاقات الرتدد
وبيانات وشروط الرتاخيص وبيانات املراقبة والبيانات اجلغرافية .وميكن توصيل البوابة على سبيل املثال عرب سطح بيين بنظام سعلوسات
الرتددات اخلاص باملكتب األورويب لالتصاالت الراديوية (.)EFIS
 - SPECTRAplusالتسيير اإلداري للطيف
إدارة بيانات الرتاخيص جلميع اخلدسات الراديوية ،وتتبع املشاريع ،وإدارة سري العمل ،وتوجيه املةتعملني ،والطبع األوتوسايت للرتاخيص
والوثائق األخرى ،وإدارة املواعيد النهائية ،وسعاجلة الشكاوى ،وطبع املوافقات ،والقدرات اإلحصائية واملتعلقة بتقدمي التقارير .وميكن
تطويع مجيع العمليات املتعلقة بالرتاخيص ملالءسة القواعد واللوائح الوطنية.
ويةتند حةاب الرسوم إىل املراسيم الوطنية املتعلقة بالرسوم ،ويةمح مبةك الدفاتر ،وإصدار الفواتري أوتوساتيا ،وإرسال التذكري
بإشعارات اإلضافة ،والتنبؤ بالدخل .وميكن تطويع مجيع إجراءات إصدار الفواتري لتتالءم سع القواعد واللوائح املالية الوطنية.
الشكل

الشكل

4-A10

 - SPECTRAplanمثال على إدارة خطط
الترددات7

Cat-A10 -0 4

5-A10

 - SPECTRAemcالهندسة والتخطيط

Cat- A10 -05

 - SPECTRAplanإدارة خطط الترددات
إعداد وإدارة اخلطط الوطنية والدولية للرتددات مبا يف ذلك تعيني القنوات .وتتاح خطط ترددات االحتاد الدويل لالتصاالت واملؤمتر
األورويب إلدارة الربيد واالتصاالت يف تشكيل عادي .كما تتاح سطوح بينية إىل  ERO/EFISو ،BR-IFICوحمرر بطاقات التبليغ
سع إرساهلا إىل مناذج  T01-T17 ITUللتبليغ باألنةاق اإللكرتونية لالحتاد.
____________________
7

.http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/spectrum_wall_chart_aug2011.pdf .
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 - SPECTRAemcهندسة الطيف/التحليل التقني للترددات
إجراء حةابات املالءسة جلميع اخلدسات الراديوية داخل كل خدسة وفيما بني اخلدسات .مناذج انتشار املوجات يف املدى سن kHz 9

إىل  .GHz 300إجراء حةابات التداخل استنادا إىل الكثافات الطيفية .وإجراء حةابات التشكيل البيين لإلشارات إلشارتني
وثالث إشارات حىت الرتبة اخلاسةة وحةاب سنطقة الةالسة وفقا للتوصية األوروبية  .1955/519 CEوختصيص الرتددات وإزالة
احلةاسية للةيناريوهات املشرتكة بني اخلدسات.
وتتاح وسائل تعزيز ) (AddOnsعديدة لتوسيع قدرات الوحدة  SPECTRAemcوتعديلها حةب االحتياجات احملددة للعميل:
 HCM LMو HCM FXلتخطيط وتنةيق اخلدستني املتنقلة الربية والثابتة مبا يف ذلك حةابات  HCMطبقا التفاقية فيينا/برلني.
والتبليغ والتنةيق يف االحتاد الدويل لالتصاالت للخدسات الفضائية وخدسات األرض .و SALTسن أجل ترخيص الطيف لدعم
ختطيط توزيع تراخيص الطيف (بالنةبة للمزادات) وإعداد تراخيص الطيف (سن املزادات أو أي سدخالت أخرى) وتداول تراخيص
الطيف .و ATCسن أجل حةابات التوافق يف اإليكاو ) (ICAOووظائف أخرى سكرسة للخدسات الراديوية للطريان .وMSEP
لتخطيط الرتددات لألحداث الرئيةية اخلاصة ،سثل األوملبياد.
الشكل

الشكل

6-A10

 - MONITORplusالمراقبة الراديوية

Cat-A10 -0 6

7-A10

 CHIRplus_BCتخطيط وتنسيق اإلذاعة
التلفزيونية/الصوتية

Cat-A10 -07

 - MONITORplusالمراقبة الراديوية
سطح بيين وظيفته توصيل النظام  SPECTRAبأنظمة املراقبة الراديوية ،مبا يف ذلك على سبيل املثال النظام  ARGUSلشركة
 Rohde&Schwarzوالنظام  SCORPIOللمعهد  .TCIوالنظام  ESMERALDAلشركة  Thalesإضافة إىل املراقب  LSالذي
ميثل حال كاسال لنظام ستكاسل للمراقبة مت تطويره داخليا يف  .LS telecomعرض بياين ستقدم ثنائي/ثالثي األبعاد والرتابط املتبادل
للبيانات التقنية للرتاخيص سع قياسات املراقبة لتجري استعمال الطيف والرتابط املتبادل للبيانات التقنية للرتاخيص سع قياسات
املراقبة لتحري استعمال الطيف والكشف عن اإلرساالت غري املرخصة والكشف عن اإلرساالت اليت ال تتم طبقا للمعلمات
املرخصة .وسيلة تعزيز ) (AddOnللتفتيش سن أجل حتديد وإدارة التفتيشات (املنتظمة) للمحطات واملعدات جلميع
اخلدسات الراديوية.

امللحق
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 CHIRplus_BCتخطيط وتنسيق اإلذاعة التلفزيونية/الصوتية
 FMو AMو DRMو T-DABو DRM+و DVB-TوDVB-T2

تغطي مجيع سهام التخطيط والتنةيق للخدسات اإلذاعية
و ISDB-Tو DTMBو .DMMBوتشمل الةمات الرئيةية حةابات تنةيق سؤمتتة بالكاسل وحتليل الشبكة والتغطية سع سراعاة
بيانات الةكان وجمموعة واسعة التنوع سن مناذج التنبؤ باالنتشار الثنائية والثالثية األبعاد ونظام  GISقوي وحبث سؤمتت بشأن
الرتددات وأكفة التداخالت والتغطية هنارا وليال لإلذاعة  AMو DRMو MFNو SFNوالتخطيط باإلذاعة  T-DABوDVB-T
و( DVB-T2مبا يف ذلك املواصفة  )T2 Liteو ISDB-Tو DTMBو DMMBو .DRM+و FMاملتزاسنة إضافة إىل توفر
الوحدة  LEGBACسن أجل حةابات التوافق يف الطريان كخيارات خاصة .كما تتوفر متديدات خبصوص مناذج انتشار خاصة.
 - CHIRplus_FXتخطيط وتنسيق وصالت الموجات الصغرية
الوحدة  CHIRplus_FXعبارة عن برجمية ستقدسة لتخطيط وتصميم واستمثال الشبكات سن أجل حلول للتوصيل الالسلكي
سصممة هندسيا بشكل جيد وسةتمثلة اقتصاديا .وهي تدعم اهلندسة سن طرف إىل طرف لشبكات التوصيل ،مبا يف ذلك اختيار
املوقع ) (LOSوالتحليل اخلاص خبط البصر واهلندسة املفصلة للوصلة وختصيص القنوات والتنةيق وحتليل التداخالت إضافة إىل
اإلعداد األوتوسايت لطلبات الرتاخيص والفواتري اخلاصة باملواد ) .(BoMكما تدعم هذه الوحدة الدسج احمللي
للتطبيق .OpenStreetMap
2.2

المعالجة الوظيفية المتبادلة لألعمال

يوفر النظام  SPECTRAالدعم سن أجل أمتتة املعاجلة الوظيفية املتبادلة ملهام العمل املنطقية سثل :عملية ترخيص جديد وعملية
التجديد وعملية التعديل وعملية اإللغاء وعملية التداول وعملية إقرار النوع.
وميكن تصميم تدفقات العمل املقابلة وتشكيلها بشكل فردي وهي تةتند إىل لغة تنفيذ العملية التجارية ) .(BPELويوضح
الشكل  8-A10كيف يدعم النظام  SPECTRAبشكل متثيلي أمتتة عملية طلب ترخيص جديد .ويشرح اجلدول  1-A10خطوة
خبطوة مسات األمتتة املتوفرة سن أجل التنفيذ داخل تدفق العمل هذا.
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)(CAT

8-A10

مثال لعملية  -طلب ترخيص جديد
External systems

Tasks

Data exchange

Adress data

External CRM system
e.g. siebel

Process
control

New application data entry

Departements
Modules/systems
SPECTRAweb

Licensee

Status data
Print application receipt

SPECTRAplus

Licensing

Technical analysis
External monitoring system
e.g. R and S ARGUS, Thales
ESMERALDA, TCI Scorpio,
Agilent...

Measurement
results

Load channel arrangement

Wizards

Frequency assignment
Interference analysis
National coordination
International coordination
ITU notification

Technical analysis complete

ORACLE BPEL process engine

Monitoring order

Spectrum monitoring

MONITORplus

Monitoring

SPECTRAplan

Technical

SPECTRAemc

Technical

SPECTRAplus

Licensing

Calculate fee
Invoice data

Print proposal

External finance system
e.g. SAP, JD Edwards

Finance
Paid

Issue license

SPECTRAplus

Licensing

Cat-A10-08

اجلدول

1-A10

مثال لعملية  -طلب ترخيص جديد
خطوة تدفق العمل في العملية
إدخال بيانات الطلب بواسطة العميل
أو سةتعمل إداري يف املنظمة
إعداد إيصال استالم الطلب و/أو طباعته
تةليم الطلب إىل فريق آخر للمعاجلة
إجراء حتليل تقين للرتددات املطلوبة
حةاب الرسوم وطبع سقرتح أو إعداده وإرساله
بالربيد اإللكرتوين
العميل املبلغ الةليم للرسوم إسا عن طريق الربيد
العادي أو سن على اخلط
إصدار وثيقة الرتخيص إسا بالربيد العادي
أو اإللكرتوين

سمات دعم  SPECTRAللشركات
تبدأ عملية الطلب يف الوحدة
عمليات التقاط للبيانات والتحقق سنها ذات قابلية عالية للتشكيل تدعم االلتقاط الدقيق
للبيانات سن املرة األوىل مما خيفض وقت واتصاالت العميل
تدفقات عمل ستكاسلة وقابلة للتكييف عن طريق  Oracle WebLogic BPELسن أجل
عمليات األعمال اإلدارية
إعداد وإرسال أوتوسايت للوثائق
تقارير إدارية الفريق وسعايري اخلدسة (سؤشرات األداة الرئيةية) طبقا جلدول تاريخ تدفق العمل
دسج سلس للعمليات اإلدارية والتقنية
إجراء تقين قابل للتكييف عن طريق تكنولوجيا  wizardقائمة على اللغة XML
تعريف  GUIستقدم لعمليات تدفقات العمل التقنية سن أجل أمتتة استحداث تكنولوجيا wizard
حةاب للرسوم قابل للتشكيل وحمرك فوترة ستكاسل
تدفقات عمل ستكاسلة قابلة للتكيف عن طريق  Oracle WebLogic BPELسن أجل
عمليات األعمال التجارية
التكاسل على اخلط سع حلول الدفع سن خالل طرف ثالث
SPECTRAweb

إعداد وإرسال أوتوسايت للوثائق

امللحق
3.2
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أتمتة المهام التقنية

سع تكنولوجيا تدفق العمل  wizardبالنةبة لكل سن  SPECTRAemcو ،MONITORplusميكن إجراء حتليل تقين سعقد بأسلوب
سن النوع  Macroاملؤمتت ألي نوع سن اخلدسات وألي سدى ترددات .وسع ذلك ،ال يزال املةتعمل حمتفظا بوظائف إلجراء
عمليات  wizardهذه على أساس خطوة خطوة خاصة عندسا حيتاج األسر إىل تدخل بشري سن سهندسني تقنيني سهرة .ومتكن
عمليات  wizardهذه املةتعمل سن تنفيذ كل سن املهام البةيطة وبالغة التعقيد للتحليل التقين واخلاص بالتنةيق باألسلوب اليدوي
أو األوتوسايت.
وسن شأن وجود حمرر  wizardحمدد أن يةاعد على استحداث وتكييف عمليات  wizardالفردية سن أجل سهام خمتلفة .فهذا
احملرر يدرج األواسر والبيانات املتاحة سن أجل االستعمال الةريع والةهل ويوفر إسكانيات شاشات العرض املتعددة لتتبع سنطقة
تدفق العمل بالكاسل أثناء عملية االستحداث.
ويعرض الشكل  9-A10الكيفية اليت ميكن هبا احملرر املةتعمل سن العرض البياين لعمليات  wizardيف خمططات تدفقية حيث تربز
التوصيالت املنطقية بني األواسر والبيانات بأسهم حلةن العرض خاصة يف تدفقات العمل املعقدة .وميكن عرض عمليات wizard
أيضا يف صورة قائمة .ويوفر احملرر يف أي وقت سعلوسات إضافية عن كل أسر وبيان ستاح وتأثريها ضمن تدفق العمل لتةهيل
عملية االستحداث.
الشكل

9-A10

محرر  - wizardمخطط تدفقي

Cat-A10 -0 9
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النظام المؤتمت إلدارة الطيف ومراقبته -

TCI

توفر سؤسةة  TCIالدولية أنظمة ستكاسلة سؤمتتة إلدارة وسراقبة الطيف .وهذه األنظمة اليت صممت حبيث متتثل لتوصيات االحتاد
الدويل لالتصاالت تطورت سع أوجه التقدم يف التكنولوجيا وميكن سواءستها بةهولة لتلبية االحتياجات احملددة هليئات التنظيم
واإلجراءات الوطنية.
ويتألف النظام الكاسل عادة سن سركز وطين إلدارة الطيف سع خمدساته اخلاصة بقاعدة بيانات نظام اإلدارة سدعوسا مبحطات تشغيل
خاصة به ،وحمطات سراقبة ستنقلة وثابتة عديدة ،لكل سنها خمدم قياسات وحمطة تشغيل واحدة أو أكثر .ويتم التوصيل بني احملطات
املركزية واحملطات البعيدة عن طريق شبكة تةمح بإجراء اتصاالت البيانات .ويبني الشكل  1-A11خمطط وظيفي لنظام كهذا.
الشكل

1-A11

نظام  TCIنمطي متكامل لإلدارة والمراقبة
مركز تحكم
مركزي
املةتعملون
(عمالء اإلدارة)

اإلنرتنت
جدار محاية
حمور

خمدم web
)(webCP

سورد
خدسة السلكية

سةري

خمدم

ASMS

حمطات تشغيل
اإلدارة

شبكة
سنطقة واسعة
محطة (محطات)
ثابتة

محطة (محطات)
متنقلة
سةري

اهلوائي
حمور

طابعة

حمور

حمطات تشغيل
سعا ج القياس

طابعة

سعا ج القياس
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موجز نظام اإلدارة

يةتخدم النظام املؤمتت إلدارة الطيف ) (ASMSتشكيلة عميل  -خمدم سع نظام إدارة عالق لقاعدة البيانات ،املخدم ®Microsoft

® SQL Serverكمحرك لقاعدة البيانات ونظام التشغيل ويندوز احلايل كةطح بيين .GUI
1.1

الوظائف التي يؤديها النظام أوتوماتيا

طبقا لتوصيات االحتاد الدويل لالتصاالت ،يقوم نظام  TCIبدعم التشغيل األوتوسايت و/أو أمتتة الوظائف التالية يف جمال إدارة الطيف:
ختطيط استعمال وختصيص الرتددات ،سن خالل جمموعة كاسلة سن أدوات التحليل اهلندسية اليت تغطي مجيع نطاقات الرتدد
بدءا سن الرتددات على املوجات الكيلوسرتية ) (LFواهلكتوسرتية ) (MFوالديكاسرتية ) (HFوحىت الرتددات الصغرية.
االحتفاظ خبطط لتوزيع الرتددات على الصعيدين الوطين والدويل.
استعراض التطبيقات وسنح تراخيص التشغيل الراديوي.
إجراء عمليات ختصيص الرتددات باالستعانة باحلاسوب.
جتديد الرتاخيص الراديوية؛ وتعديل حمتواها.
أمتتة عمليات تبليغ االحتاد الدويل لالتصاالت.
سعاجلة عمليات التنةيق احلدودية ،مبا يف ذلك استرياد ترددات البلدان اجملاورة.
إنشاء سجل للتطبيقات ،والرتاخيص ،والشكاوى ،واملخالفات ،وعمليات التفتيش ،وأنواع األجهزة املعتمدة ،ووثائق
االحتاد الدويل لالتصاالت ،وغري ذلك سن البيانات ذات الصلة الالزسة إلدارة الرتددات.
سراقبة الرتاخيص وحقوق االستياز لضمان االلتزام واحلفاظ على سجل لتاريخ الفواتري وتاريخ تةديد الرسوم.
حتديث جداول الرسوم وحةاب وتةجيل حتصيل الرسوم والغراسات ،مبا يف ذلك توفر املرونة الالزسة لتغيري مجيع حةابات
الرسوم متشيا سع التغري يف القوانني.
توليد جمموعة كبرية سن النصوص والتقارير اإلحصائية املتعلقة بالتطبيقات والرتاخيص واملةائل املالية والتقنية ،مبا يف ذلك
إعداد التقارير اليت ختدم أغراضا سعينة والتقارير التارخيية.
طبع الرتاخيص والتقارير والفواتري/اإليصاالت وبطاقات التبليغ.
حتقيق تكاسل بني نظام إدارة الطيف ونظام سراقبة الطيف.
أداء عمليات الكشف األوتوسايت عن املخالفات ) ،(AVDعن طريق مجع املعلوسات املتعلقة بالرتاخيص سن قاعدة
بيانات نظام اإلدارة وبالقياسات سن قاعدة بيانات نظام املراقبة سن أجل تعريف املشغل باحملطات اليت يبدو أهنا تعمل
دون ترخيص أو اليت تعمل خارج نطاق املعلمات الواردة يف الرتخيص.
توفري نظام أسين قوي ،يضمن سراعاة االستيازات األسنية لكل سةتعمل.
توفري نفاذ إىل اإلنرتنت للةماح بتقدمي طلبات الرتاخيص الراديوية ،وطلبات تراخيص الوسطاء ،وشهادات إقرار أنواع
املعدات ،واإلبالغ عن الشكاوى عرب اإلنرتنت.
ونتيجة هلذه األمتتة ،ميكن إعداد العديد سن تقارير اإلدارة .ويعرض الشكل  2-A11التقارير املالية القياسية اليت يوفرها النظام .ASMS
وتتضمن سعظم التقارير سراشيح لتقليص حجم النتائج لعمالء حمددين أو حلاالت طلبات أو سناطق جغرافية أو فرتات زسنية بعينها.
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الشكل

2-A11

التقارير المالية القياسية

Cat-A11 -0 2

2.1

استعمال النظام

ييةر نظام إدارة الطيف إدخال البيانات وإدارة املعلوسات املتعلقة بتقدمي الطلبات والرتاخيص ،مبا يف ذلك املعلوسات املتعلقة باملواقع
واألجهزة كما يعتمد النظام على قاعدة بياناته املتعلقة بالعمالء واألجهزة واملواقع اجلغرافية ،إخل .للمةاعدة يف هذه العملية .وبعد
ختزين سواصفات املعدات واملواقع ،يةتعمل سدير الطيف النظام للمةاعدة يف ختصيص الرتددات .وميكن ملدير الطيف أن يطلب
سن النظام البحث يف قاعدة بياناته اليت حتتوي على اخلطة الوطنية لتوزيع نطاقات الرتدد ،سن أجل عرض مجيع القنوات يف النطاق
املناسب ،وأي ختصيصات قائمة على تلك القنوات .وميكن للمدير أن خيصص قناة خالية إن وجدت ،أو أن خيتار قناة خمصصة
ملرسل بعيد وجيري حةابا للتداخل ملعرفة سا إذا كان أي سن استعمايل القناة حيدث تداخال يف االستعمال اآلخر هلا .ويةتعمل
سدير الطيف شاشة ختصيص الرتدد املبينة يف الشكل  3-A11ألداء هذه املهام .ولضمان وجود تردد يدعم االنتشار ،ميكن ملدير
الطيف أن يطلب سن النظام إجراء حتليل هندسي (سثل حتليل الوصلة ،أو خط كفاف شدة اجملال ،أو حتليل سنطقة اخلدسة) سن أجل
حتديد سا إذا كانت شدة اجملال اليت يتم استقباهلا سقبولة.
ويف بيئة املكتب غري املركزي ،ميكن تنفيذ سهام اإلدارة بواسطة جمموعات سةتعملني ستمايزة مبةتويات النفاذ املناسبة .وميكن لدوائر
احملاسبة إدارة التفاصيل اإلدارية واملالية ملةتعملي الرتددات الراديوية ،يف حني يقوم سهندسو الطيف بتخطيط ختصيصات الرتددات.
وميكن للمةتعملني اإلداريني إعداد التقارير أو إصدار بطاقات تبليغ جمددة ،يف حني يقوم سوظف إدخال البيانات بتحميل طلبات
الرتاخيص اجلديدة أو تقارير التداخالت.
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تصفح شاشات النظام

للنظام مناذج سوحدة إلدخال وعرض البيانات املتعلقة باملوقع ،واملشغل ،واملعدات ،والتخصيص وغري ذلك سن البيانات .والنظام
سزود بةطح بيين سهل االستعمال لألشكال البيانية سع أدوات تصفح تتيح النفاذ إىل هذه البيانات .ويبني الشكل  4-A11سثاال
الستعمال أداة فعالة لتصفح النماذج املختلفة إلدخال وحتليل البيانات الالزسة لتقدمي طلب للحصول على ترخيص .وتقلل هذه
األداة الفعالة وقت التدريب وتيةر كثريا سن استعمال النظام.
الشكل

الشكل

3-A11

شاشة تخصيص الترددات

4-A11

مثال لألداة الفعالة للتصفح

Cat-A11 -0 4

Cat-A11 -0 3

4.1

تطويع النظام للظروف المحلية ،والسطح البيني للمحاسبة ،وااللتزام بمتطلبات االتحاد

5.1

السطح البيني للويب

للنظام القدرة على العمل باللغة احمللية ملدير الطيف ،حيث إنه ستاح بالفعل باإلنكليزية والفرنةية واإلسبانية والعربية.
كما حيتوي النظام على سطح بيين جملموعة برجميات احملاسبة يتيح إصدار الفواتري سركزيا لرسوم إصدار وجتديد الرتاخيص وسعاجلة
املدفوعات .وترد توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن املبادئ التوجيهية لتصميم أنظمة ستقدسة سؤمتتة إلدارة الطيف
يف التوصية  ،ITU-R SM.1370-2وميتثل النظام هلذه التوصيات.
هناك وحدة اختيارية للنظام  ASMSتةمى "بوابة الويب للمةتعمل" ) ،(webCPمتكن النظام سن تصدير الطلبات والوثائق
الداعمة املقدسة عرب اإلنرتنت بأسان وسوثوقية .ويف أي نافذة ملتصفح عادي ،تعرض الوحدة ) (webCPنفس استثمارات إدخال
البيانات بنفس سلوك التحقق سن احلقل الديناسي املدسج يف النظام  .ASMSوحيث إن سقدم الطلب يدخل مجيع املعلوسات
املطلوبة على هذه االستمارات الديناسية ،فإن الطلبات تكون سكتملة ودقيقة عند التقدمي .ويقوم سدير الوحدة ) (webCPمبراجعة
الطلب املقدم ويضيف سعلوسات االستعمال الرمسية ،سثل صنف اخلدسة والرسز الدليلي للنداء .وميكن إعادة الطلب ثانية إىل سقدم
الطلب ،سع بعض التعليقات ،إذا استدعى األسر .ويعرض سثال على ذلك يف الشكل  .5-A11وخالف ذلك ،يكون الطلب
املكتمل جاهزا لعملية سراجعة رمسية داخل النظام  .ASMSوبعد إصدار الرتخيص ،ميكن ملقدم الطلب التقدم بطلب سن أجل
إجراء تعديل على الرتخيص باستعمال الوحدة ) ،(webCPإذا رغب يف ذلك.
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الشكل

5-A11

إدخال تعليق إعادة لمقدم الطلب في شاشة مدير الوحدة

)(webCP

Cat-A11 -0 5

6.1

السطح البيني للخرائط

يوفر املعهد  TCIوحدة منطية اختيارية لرسم اخلرائط توسع سن قدرات النظام  GISبالنظام  .ASMSومتكن هذه الوحدة سن تصدير
خواص سن قاعدة البيانات سثل احملطات وسةريات وصالت املوجات الصغرية وخمططات شدة اجملال إىل برجمية رسم اخلرائط،
كما هو سبني يف الشكل  .6-A11وميكن للمةتعمل بعد ذلك استخدام وسائل التصفح اخلاصة بربجمية رسم اخلرائط إلجراء
وظائف سثل التكبري والتدوير واإلخفاء على جمموعة البيانات املعروضة ثالثية األبعاد .وميكن ختزين جمموعة البيانات يف طبقة سن
برجمية رسم اخلرائط أو يف سلف خارجي.
وتشمل االستعماالت النمطية التحقق سن إحداثيات احملطات سقابل عالسات أرضية والعرض البياين لقيم شدة اجملال لإلذاعة
بالنةبة إىل سراكز سكنية والتحقق سن الرؤية على خط البصر بني احملطات.
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6-A11

مثال على شاشة خريطة مع تصدير قيم شدة المجال
وبيانات المرسل في التطبيق ™Google Earth

Cat- A11-0 6

7.1

السطح البيني للمحاسبة

يزود خيار الوحدة النمطية للدسج احملاسيب ) (AIMالنظام  ASMSبالقدرة على تبادل سجالت العمالء والفواتري والةداد سع أنظمة
حماسبة خارجية.
وبوجود الوحدة  ،ASMS-AIMميكن حتديث سجالت العمالء والفواتري والةداد يف االجتاهني يف األوقات ويف ظل الظروف اليت
تدعم عملية احملاسبة اخلاصة باملةتعمل.
جتري الوحدة  ASMS-AIMمجيع النداءات بالنظام احملاسيب اخلارجي باستعمال الوحدات النمطية للةطوح البينية اليت حيررها سورد
نظام احملاسبة خصيصا هلذا الغرض .وال يقوم املورد بالتحرير لقاعدة البيانات سباشرة.
2

موجز نظام المراقبة

1.2

الوظائف التي يؤديها النظام

تشمل الوظائف اليت يؤديها نظام املراقبة سا يلي:
املراقبة ،والتةجيل ،وإزالة التشكيل ،وفك التشفري االختياري؛
-

امللحق
-
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قياس املعلمات التقنية وحتليلها ،مبا يف ذلك قياس وحتليل الرتددات وختالف الرتددات وسوية/شدة اجملال ،وسعلمات
التشكيل ،وعرض النطاق؛
درجة شغل الطيف؛
حتديد االجتاه واملوقع اجلغرايف باستعمال إسا سفهوم زاوية الوصول ) (AOAأو سفهوم اختالف أزسنة الوصول )(TDOA
أو كليهما (األسلوب املختلط)؛
الكشف املؤمتت عن عمليات البث غري الشرعية واجملهولة اهلوية ).(AVD

وحاسوب العميل الذي ميكن وضعه إسا حمليا سع سعدات سراقبة الطيف أو عن بُعد ،يقوم بالتحكم يف املعدات .وميكن لعميل
واحد التحكم يف العديد سن حمطات املراقبة وجمموعات خمتلفة سن سعدات املراقبة بغض النظر عن تشكيلة عتاد/برجميات سعدات
املراقبة .وجترى القياسات باستعمال تكنولوجيا سعاجلة اإلشارات الرقمية .ويعمل النظام إسا باألسلوب ضيق أو عريض النطاق سع
اختيارات للمةتقبل  RFسن بني  2و MHz 20أو  4و MHz 40لنطاق العرض اللحظي لكي يةتقبل اإلشارات سنخفضة املةتوى
يف بيئات ذات إشارات عالية املةتوى أو سزدمحة باإلشارات ،وكذلك إشارات االتصاالت احلديثة عريضة النطاق .ويتم حتديد
االجتاه ) (DFبواسطة هوائي ذي فتحة كبرية ونظام استقبال ستعدد القنوات لتحقيق أقصى استفادة سن املعلوسات املوجودة يف
اإلشارة الواردة ولتوفري دقة عالية.
2.2

أساليب التشغيل

يؤدي النظام هذه املهام بثالثة أساليب للتشغيل  -األسلوب التفاعلي واألسلوب األوتوسايت أو األسلوب املربسج وأسلوب اخللفية.
األسلوب التفاعلي :يتيح التفاعل املباشر سع خمتلف الوظائف اليت توفر تغذية سرتدة حلظية ،سثل توليف سةتقبل املرقاب،
واختيار إزالة التشكيل وعرض حتديد االجتاه يف الوقت الفعلي وتبليغات اإلنذار األوتوساتية واختيار العرض الشاسل .وسن
األسثلة املهمة على أسلوب التشغيل التفاعلي االستدعاء لتحديد االجتاه سن أجل تعقب سصدر التداخل ورسم خمططات
شدة اجملال فوق سنطقة جغرافية .وميكن التحكم يف عملية حتديد االجتاه وقياس شدة اجملال يف وحدة ستنقلة ،عندسا
تكون ثابتة أو ستحركة دون احلاجة إىل جتميع/تفكيك اهلوائيات إلجراء القياسات.
األسلوب األوتوسايت أو املربسج :ميكن جدولة املهام لكي تؤدى على الفور أو يف أوقات سعينة يف املةتقبل .وتشمل
املهام اليت تؤدى باألسلوب املربسج إجراء وحتليل القياسات التقنية وحتديد االجتاه.
أسلوب اخللفية :يةتعمل لتعيني درجة شغل الطيف ،وحتديد االجتاه عن طريق املةح ،والكشف األوتوسايت عن
املخالفات  -وهي سهام يةتصوب أن جتمع هلا البيانات على سدى فرتات زسنية طويلة .ويقوم سشغل بالتحكم يف إجراء
سةح أوتوسايت لرتددات خمتلفة أو ضمن سدى أو سديات سن الرتددات حبيث يتم ذلك إسا على الفور أو يف تاريخ/توقيت
سعني يف املةتقبل .وختزن نتائج القياسات املطلوبة حمليا وميكن اسرتجاعها بواسطة املشغل الذي يةتهل املهمة إسا أثناء
املهمة أو بعد االنتهاء سنها .وميكن استعمال هذه البيانات إلعداد التقارير أو اجلمع بينها وبني بيانات الرتخيص يف قاعدة
بيانات نظام اإلدارة سن أجل تنفيذ عملية الكشف األوتوسايت عن املخالفات للكشف عن املخالفات احملتملة
املتعلقة بالرتاخيص.
3.2

صغر الحجم والتنقلية

يتميز نظام سراقبة الطيف بأنه صغري احلجم جدا .وقد توجد املعدات اإللكرتونية يف رف سعدات أو داخل علبة صغرية تيةر نقلها،
حةبما إذا كانت املعدات سرتكب يف تركيبة ثابتة أو قابلة للحمل أو ستنقلة .وميكن أن تركب احملطة املتنقلة مبا فيها اهلوائي واملعدات
اإللكرتونية يف سيارة سقفلة صغرية ،سثل جهاز حتديد االجتاه وحمطات املراقبة املتنقلة يف النطاقات  HF/VHF/UHFاملبينة
يف الشكل  .7-A11وحمطات املراقبة املتنقلة سفيدة جدا يف البحث عن سصادر التداخل وحتديدها وتعيني سواقعها .وميكن أن جتري
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احملطة املتنقلة قياسات عندسا يكون اهلوائي سرفوعا ،كما هو سبني يف الشكل  7-A11أو سنكةا وتكون العربة إسا يف حالة ثبات
أو يف حالة حركة.
الشكل

7-A11

مثال لمحطة مراقبة متنقلة كاملة

Cat-A11 -0 7

3

النظام المتكامل لإلدارة والمراقبة

1.3

التشغيل السلس للمعدات والبرمجيات

تقوم شركة  TCIبتصميم وتصنيع مجيع عناصر العتاد الرئيةية ملا تنتجه سن أنظمة إدارة وسراقبة الطيف ،مبا يف ذلك اهلوائيات
واألجهزة اإللكرتونية لتوزيع الرتددات الراديوية والتبديل ،واملةتقبالت واملعدات املتصلة هبا ،كما قاست الشركة بتطوير الربجميات
احلاسوبية الالزسة لنظاسي اإلدارة واملراقبة .وألن شركة  TCIنفةها توفر مجيع املعدات والربجميات ،فإن بوسع الشركة أن توفر أكثر
األنظمة تكاسال ،مما يتيح التفاعل والتشغيل بالشكل األسثل للنظام الكاسل .كما بوسع الشركة دسج نظاسها ملراقبة الطيف سع أنظمة
إدارة الطيف اليت توفرها شركات أخرى.
2.3

الدعم ،بما في ذلك تطويع النظام ،ونقل البيانات ،والتدريب ،والصيانة

توفر شركة  TCIأيضا الدعم الذي حتتاجه اإلدارات الستخدام النظام يف عملياهتم .وألن أحكام القوانني الوطنية لالتصاالت ختتلف
سن بلد إىل آخر ،وألن اإلدارات املختلفة تتبع ممارسات وإجراءات خمتلفة ،فال بد سن تطويع النظام املؤمتت إلدارة الطيف مبا يتالءم
واحتياجات كل إدارة .وتثري عملية أمتتة العمليات احلاسوبية حتديات خمتلفة عن تلك اليت تثريها العمليات اليت تتم كلها على الورق.
وقد يلزم تطوير براسج للمةاعدة يف نقل البيانات ،وإلتاحة النقل األوتوسايت للبيانات سن األنظمة القائمة إىل األنظمة املوصوفة
هنا .وتقدم شركة  TCIحلوال جلميع هذه املةائل.
ويتم تةهيل التدريب على استعمال النظام بواسطة قاعدة بيانات ،توفر تطبيقات حتاكي التطبيقات الواقعية املتعلقة بالرتاخيص
وختصيص الرتددات والبيانات األخرى .وميكن سن خالل وسائل اإليضاح اليت يةتعان هبا يف التدريب ،إجراء تدريب سكثف
يف غرف للدراسة باستعمال حواسيب فقط ،دون أي تعطيل للنظام الروتيين للعمليات ودومنا حاجة إىل سعدات إضافية للمراقبة.
ويتم تةهيل صيانة النظام بإجراء اختبارات سؤمتتة واستعمال سعدات اختبار متثل جزءا ال يتجزأ سن األجهزة وبراسج تشخيص تدعم
تشخيص أعطال املعدات املوجودة يف امليدان عن بُعد.

امللحق
3.3
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11

االمتثال لتوصيات االتحاد بشأن األتمتة والتكامل

يفي النظام املوصوف يف هذا امللحق باملتطلبات الواردة يف التوصية  ITU-R SM.1537بشأن أمتتة أنظمة إدارة الطيف وسراقبته
وتكاسلها وللمبادئ التوجيهية املتعلقة باألمتتة اليت نوقشت يف الفقرة  6.3سن الفصل  3سن دليل سراقبة الطيف الذي أصدره االحتاد
الدويل لالتصاالت يف عام  .2011وهو سةتخدم بنجاح يف عدد سن اهليئات التنظيمية يف خمتلف أحناء العامل .ويرد يف سلحق
بالفصل  7سن كتيب اإلدارة الوطنية للطيف الذي أصدره االحتاد ،وصف لتطبيق هذا النظام يف إحدى اإلدارات .وميكن احلصول
على سزيد سن املعلوسات سن املوقع  www.tcibr.comوسن املرجع ].[Woolsey, 2000 and 2004

املراجع
WOOLSEY, R. B. [2000] Automatic Tools for Telemetry Test Range Spectrum Management.
Proc. ITC/USA 2000.

][1

WOOLSEY, R. B. [2004] An Automated, Integrated Spectrum Management and Monitoring System.
Proc. Seventeenth International Wroclaw Symposium and Exhibition on Electromagnetic
Compatibility.

][2
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معجم
خوارزسية
توزيع (نطاق ترددات) ()Allocation
)(Algorithm

تعيني (تردد راديوي أو قناة تردد راديوي)

()Allotment

بيانات هجائية رقمية

إدخال نطاق ترددات سعني يف جدول توزيع الرتددات بغرض استعماله سن
جانب خدسة اتصاالت راديوية واحدة أو عدة خدسات اتصاالت راديوية
لألرض أو فضائية ،أو خدسة علم الفلك الراديوي يف ظروف حمددة .ويطبق
هذا املصطلح أيضا على نطاق الرتددات املعين.
إدخال قناة تردد سعينة يف خطة سعتمدة تبناها سؤمتر خمتص هبدف استعماهلا سن
قبل إدارة واحدة أو عدة إدارات يف خدسات اتصاالت راديوية لألرض
أو اتصاالت راديوية فضائية يف بلد واحد أو يف عدة بلدان أو سناطق جغرافية
حمددة وفقا لشروط حمددة.
تتعلق مبجموعة رسوز تتضمن حروفا وأرقاسا وحتتوي عادة رسوزا أخرى.

))Alphanumeric data

برناسج تطبيق

بيان باخلطوات املنطقية اليت جيب أن يتبعها الربناسج حلل سشكلة حمددة.

))Application program

AOA

النظام األسريكي املوحد لتبادل املعلوسات
()ASCII
تردد خمصص ()Assigned frequency
ختصيص (تردد راديوي أو قناة تردد راديوي)

))Assignment

برناسج رتيب يتم إعداده سن أجل أداء وظيفة حمددة أو حل سشكلة سعينة هتم
سنظمة تةتعمل احلواسيب.
زاوية الوصول
شفرة رقمية تةتعمل لتمثيل حروف وأرقام ورسوز.
وسط نطاق الرتددات املخصص حملطة.
ختويل متنحه إدارة حملطة راديوية سن أجل استعمال تردد راديوي سعني أو قناة
تردد راديوي سعينة وفقا لشروط حمددة.

ASMS

نظام سؤمتت إلدارة الطيف.

AVD

الكشف األوتوسايت عن املخالفات.

BDT

سكتب تنمية االتصاالت.

BR

سكتب االتصاالت الراديوية.

قرص سدسج للقراءة فقط
فريوس حاسويب
البيانات

)(CD-ROM

))Computer virus

)(Data

منط سن وسائط ختزين البيانات (قرص) يةتعمل التكنولوجيا البصرية يف قراءة
البيانات وتكتب هذه األقراص ،عموسا ،سرة واحدة ولكنها تقرأ سرات عدة.
ولكل قرص سعة ختزين مبقدار  MB 600سن البيانات.
برناسج حاسويب سصمم للتأثري ورمبا إلحلاق ضرر جةيم بالبيانات املخزنة
يف نظام حاسويب و/أو نظام تشغيل احلواسيب.
متثيل لوقائع أو سفاهيم أو تعليمات بطريقة اصطالحية سناسبة لالتصال
أو التفةري أو املعاجلة بواسطة اإلنةان أو بوسائل أوتوساتية.
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قاعدة البيانات

))Database

سعجم البيانات
عنصر البيانات )(Data element
جمال البيانات )(Data field
سلف البيانات )(Data file

)(Data dictionary

نةق البيانات

)(Data format

سجل البيانات

)(Data record

سلف سن البيانات ذو بنية تةمح للتطبيقات املناسبة باستخراج املعلوسات
سن امللف وحتديثها ،ولكنها ال تفرض على تصميم امللف أن يةتجيب لتطبيق
خاص حمدود.
سعجم بيانات يصف عناصر البيانات املتضمنة يف قاعدة البيانات.
أي بند سن البيانات ميكن اعتباره ،يف حالة سعينة ،وحدة سثل اجملال أو التةجيل.
تقةيم فرعي لةجل يتضمن وحدة سن املعلوسات.
جمموعة سنظمة سن سجالت البيانات .وميكن أن يةتند تنظيم الةجالت
يف سلف إىل هدف سشرتك أو نةق سشرتك أو سصدر بيانات سشرتك ويكون
تنظيما تتابعيا أو غري تتابعي.
ينطبق سصطلح النةق ،صراحة ،على البيانات ويعين الشكل االصطالحي الذي
ختزن فيه أو متثل به البيانات.
وحدة سنطقية سن البيانات متثل سعاسلة خاصة أو عنصرا أساسيا سن سلف يتكون
بدوره سن عدد سن عناصر أو بنود بيانات سرتابطة فيما بينها.

DBMS

نظام إدارة قاعدة البيانات.

DF

حتديد االجتاه.

DTM

منوذج رقمي للتضاريس األرضية.

DSP

سعاجلة اإلشارات الرقمية.

DVD

قرص فيديو رقمي.

EDI

تبادل إلكرتوين للبيانات.

قدرة سشعة سكافئة ستناحية

()e.i.r.p.

GIS

تعرف كيفية ختزين املعلوسات
سصطلح عام يصف البنية أو تفاصيل أخرى ّ
أو متثيلها .وميكن استعماله سن أجل قيم البيانات الفردية أو سن أجل سلف
كاسل للبيانات كما ميكن أن يطبق على بنية رسالة أو نص آخر.

)(Format

بروتوكول نقل امللفات
االتفاق GE06

هي ناتج قدرة الرتدد الراديوي املزودة للهوائي وكةب اهلوائي يف اجتاه سعني
ستناح (الكةب املطلق أو الكةب املتناحي).
بالنةبة إىل هوائي ٍ
التوافق الكهرسغنطيةي.

EMC

نةق

)(CAT

)(FTP

سعيار خاص بنقل امللفات إلكرتونيا.
االتفاق اإلقليمي وسلحقاته إىل جانب اخلطط املرتبطة به كما صاغها املؤمتر
اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لعام  (RRC-06) 2006سن أجل ختطيط اخلدسة
اإلذاعية الرقمية لألرض يف اإلقليم ( 1أجزاء اإلقليم  1الواقعة غرب خط الطول
 170درجة شرقا ومشال دائرة العرض  40درجة جنوبا ،فيما عدا أراضي سنغوليا)
ويف مجهورية إيران اإلسالسية ،يف نطاقي الرتدد MHz 230-174
و( MHz 862-470جنيف.(RRC-06) )2006 ،
نظام سعلوسات جغرافية.
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سطح بيين بياين للمةتعمل.

GUI

العتاد

)(Hardware

جتهيز سادي يةتعمل يف سعاجلة البيانات سقارنة سع براسج احلاسوب وإجراءاته
وقواعده والوثائق املصاحبة هلا.

HF

الرتدد العايل (املوجات الديكاسرتية).

ICNIRP

اللجنة الدولية املعنية باحلماية سن اإلشعاع غري املؤين.

ICT

تكنولوجيا املعلوسات واالتصاالت.

IDWM

اخلريطة العاملية الرقمية لالحتاد.

IFIC

النشرة اإلعالسية الدولية للرتددات اليت يصدرها سكتب االتصاالت الراديوية.

IFL

قائمة الرتددات الدولية.

أداة الدخل/اخلرج
)(Input/output device

أداة يف نظام سعاجلة البيانات يةمح بإدخال البيانات يف النظام أو استقباهلا سن
النظام أو باالثنني سعا.

اإلنرتنت
تكنولوجيا املعلوسات )(IT

خمتصر يةتعمل لوصف أنظمة احلاسوب واالتصاالت عموسا.

ITU

االحتاد الدويل لالتصاالت.

)(Internet

بند يف البيانات

)(Item of data

شبكة إلكرتونية عموسية تتيح النفاذ إىل سعلوسات إلكرتونية.

أي سعلوسة تعا ج باعتبارها وحدة داخل سجل أو برناسج أو سعاجلة لبيانات سثل
إدخال وحيد يف سجل أو يف جدول.

ITU-D

قطاع تنمية االتصاالت.

ITU-R

قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد.

LAN

الشبكة احمللية.

MB

سيغابايتة.

MF

تردد ستوسط (سوجات هكتوسرتية).

MIFR

الةجل األساسي الدويل للرتددات.

توسعات الربيد اإللكرتوين ستعددة األغراض

))MIME

خارج اخلط
على اخلط )(On-line

)(Off-line

نظام تشغيل

)(Operating system

سعيار  1992للربيد اإللكرتوين عرب اإلنرتنت.
احلالة اليت يكون فيها اجلهاز غري سوصل سباشرة بالنظام احلاسويب.
احلالة اليت يكون فيها اجلهاز سوصال بالنظام احلاسويب وينفذ إليه بةهولة انطالقا
سن وحدة سعاجلة احلاسوب.
برجميات تتحكم يف تنفيذ الرباسج احلاسوبية ميكن أن تؤسن وظائف اجلدولة،
وإزالة أخطاء الربجمة ،والتحكم يف الدخل/اخلرج ،واملراقبة واحملاسبة ،والرتمجة،
وتوزيع التخزين ،وإدارة البيانات واخلدسات األخرى ذات الصلة.
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جانبية املةري

)(Path profile

(PIFL) IFL

برناسج
نةبة احلماية )(Protection ratio
)(Program

شبكة هاتفية عموسية تبديلية
سعجم بيانات االتصاالت الراديوية )(RDD
)(PSTN

صفيف سطنب سن األقراص املةتقلة
()RAID

تتابع التعليمات اليت يتبعها احلاسوب يف أداء سهمة حمددة.
أدىن قيمة لنةبة اإلشارة املطلوبة إىل اإلشارة غري املطلوبة ،يعرب عنها عادة
بوحدات الدسيبل ،عند دخل املةتقبل ،حمددة وفقا لشروط سعينة تةمح
بتحقيق نوعية سعينة الستقبال اإلشارة املطلوبة عند خرج املةتقبل.
شبكة هاتفية عاملية.
جمموعة سن مناذج البيانات املعرفة تعريفا دقيقا تصف املعلوسات اليت حتتاج إليها
اإلدارات وسكتب االتصاالت الراديوية سن أجل إرسال التفاصيل اخلاصة
باألنظمة الراديوية إلكرتونيا (التوصية .)ITU-R SM.1413
مينع هذا النظام تلف القرص وسا يصاحبه سن خةائر باستخدام ترتيب سن عدة
أقراص تعمل بالتوازي .وميكن استعماله أيضا لتحةني أداء النظام.
حاسوب سهمته األساسية هي توفري خدسات للحواسيب األخرى يف الشبكة،
وميكن أن يشمل ذلك بيانات أو حةابات أو تطبيقات وميكن أيضا أن يكون
بوابة خدسة لشبكات خارجية لالتصاالت.

)(Server

الربجميات

)(Software

SQL

(أداة) التخزين
برناسج فرعي )(Subroutine
)(Storage

نظام

سقدسة للقائمة الدولية للرتددات ينتجها ويوزعها سكتب االتصاالت الراديوية
وتقدم وصفا للبيانات املةتعملة يف مناذج بطاقات التبليغ.

لوائح الراديو.

RR

خمدم

البيانات الطوبوغرافية على طول خط حول سطح األرض بني نقطتني
ممثلتني ببعدين.
حاسوب شخصي.

PC

سقدسة القائمة

)(CAT

الرباسج واإلجراءات والقواعد احلاسوبية وأية وثائق سصاحبة هلا تةتخدم لتشغيل
نظام ملعاجلة البيانات.
لغة استفهام سبنينة.
وحدة وظيفية لوضع البيانات وحفظها واستعادهتا.
جمموعة تتابعية سن البيانات ميكن استعماهلا يف برناسج حاسوب واحد أو يف عدة
براسج ،وعند نقطة واحدة أو عدة نقاط سن برناسج احلاسوب.
عتاد احلاسوب ونظاسه التشغيلي والبيانات اليت يتضمنها.

)(System

TCP/IP

بروتوكول التحكم يف اإلرسال/بروتوكول تشغيل اإلنرتنت.

TODA

اختالف أزسنة الوصول.

TIES

خدسة لتبادل املعلوسات يقدسها االحتاد الدويل لالتصاالت.

ترددات فوق العالية
ترددات عالية جدا ()VHF

()UHF

سوجات ديةيمرتية.
سوجات سرتية.
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نظام تشغيل يةتعمل يف أنظمة احلواسيب الصغرية والكبرية أعدته يف األصل
شركة  Bell Laboratoriesيف الواليات املتحدة األسريكية.

UNIX

WebCP

بوابة ويب للعميل.

WAN

شبكة واسعة.

حمطة تشغيل

)(Workstation

شبكة الويب العاملية

)(World Wide Web

حاسوب ،يكون عادة أقوى سن احلاسوب الشخصي ،يؤدي سهام ستعددة
وحيتوي عادة على عتاد ستخصص ألغراض العرض وإجراء احلةابات سثل وضع
التصميمات الثالثية األبعاد باالستعانة باحلاسوب.
جمموعة سن سوارد املعلوسات اليت ميكن النفاذ إليها عرب شبكة اإلنرتنت.

ITU-R
2015

Place des Nations
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

SAP id

39890

ISBN 978-92-61-20036-7

9 789261 200367

إصدار الصور:

Shutterstock

)(CAT

طبع يف سويسرا
جنيف2016 ،

									 كـتـيّـب عن تقنيات إدارة الطيف باالستعانة بالحاسوب

االحتاد الدويل لالتصاالت

كـتـيّـب عن
تقنيات إدارة الطيف
باالستعانة بالحاسوب ()CAT
طبعــة

2015

