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1.1

مقدمة

تربز أمهية طيف الرتددات الراديوية وعمليات اإلدارة الوطنية للطيف من الزيادة الكبرية يف استعمال اجملتمع للتكنولوجيات القائمة
على أساس الرتددات الراديوية ،والفرص اهلائلة اليت تتيحها هذه التكنولوجيات من أجل التنمية االجتماعية .وقد أدى استمرار
التقدم التكنولوجي إىل فتح أبواب جديدة أمام طائفة كبرية من تطبيقات الطيف اجلديدة مما دفع إىل زيادة االهتمام مبوارد الطيف
احملدودة وزيادة الطلب عليها .وتقتضي زيادة الطلب حتسني كفاءة استعمال الطيف وتنفيذ عمليات فعالة إلدارة للطيف ،ويف هذا
اإلطار تربز أمهية القدرات احلديثة يف جمال معاجلة البيانات والتحليل اهلندسي يف تلبية حاجات خمتلف املستعملني الذين يرغبون
يف النفاذ إىل الطيف.
وتُستخدم االتصاالت الراديوية استخداماً كثيفاً يف عدد متزايد من اخلدمات ،1ومنها الدفاع الوطين والسالمة العامة واإلذاعة
واألعمال واالتصاالت الصناعية والتجارية واالتصاالت الراديوية يف املالحة اجلوية والبحرية وتوجيه مسار السفن والطائرات
واالتصاالت الشخصية .وختتلف وصالت االتصاالت الراديوية عن االتصاالت الالسلكية ،وهي ضرورية يف بيئة متحركة أو متنقلة
قد ال تتوفر فيها االتصاالت السلكية أو حيث حيدث انقطاع يف االتصاالت كما هو احلال يف حاالت الطوارئ أو الكوارث
الطبيعية .وميكن ألنظمة االتصاالت الراديوية أن تعمل من السواتل أو من منصات أرضية.
ومن أجل كفاءة استخدام الطيف ال بد من تنسيق استعماله وتنظيمه من خالل اللوائح التنظيمية الوطنية ولوائح الراديو لدى االحتاد
الدويل لالتصاالت .وتتوقف قدرة كل بلد على االستفادة بشكل كامل من موارد الطيف ،إىل ٍ
حد كبري ،على أنشطة إدارة الطيف
تيسر تشغيل أنظمة الراديو وتضمن أن يكون التداخل يف أضيق احلدود .لذلك ينبغي لإلدارات أن تعمل قدر اإلمكان على
اليت ِّ
استخدام أنظمة إدارة الطيف احملوسبة.
ومع أنه من الصعب تعريف الكفاءة يف أنظمة إدارة الطيف ،فإهنا تتصل بوجه عام مبدى تلبية النظام للحاجات الوطنية ومدى
ضمانه ملصاحل اجلمهور يف تلبية حاجات املستعملني للخدمات الراديوية .وتتكون إدارة الطيف الوطنية من اهلياكل واإلجراءات
والقواعد اليت تدير هبا هيئة اإلدارة استخدام الطيف الراديوي داخل احلدود اجلغرافية .ولكل حكومة ،مبوجب اتفاق دويل ،املرونة
واالستقاللية يف تنظيم استعمال الطيف الراديوي .وجيب أن تقوم كل إدارة بوضع القوانني والتنظيمات الالزمة للقيام مبهام إدارة
الطيف .وتشتمل اإلدارة الفعالة ملوارد الطيف على التوجيهات الرئيسية اليت حتدد مسؤولية السلطة الوطنية .وهذه السلطة هي اليت
تنظم استعمال الطيف وكذلك مجيع العمليات املتصلة بذلك .ومن البديهي أن كل اإلدارات ال تقوم بإدارة الطيف بنفس الطريقة
متاماً ،ومع ذلك فإن العمليات األساسية ال غىن عنها يف مجيع النهج الوطنية.
2.1

الغايات واألهداف

من أجل جناح أي نظام إلدارة الطيف جيب حتديد الغايات األهداف .والغايات اليت تتضمنها عادة تشريعات الطيف الوطنية هي:
إتاحة الطيف الراديوي لالستعماالت احلكومية وغري احلكومية من أجل حفز التقدم االقتصادي واالجتماعي؛
استخدام الطيف على حنو يتسم بالكفاءة والفاعلية.
وتتصل إدارة الطيف الوطنية اتصاالً وثيقاً بالقانون الوطين والسياسة العامة واللوائح الراديوية وخطط الطيف الطويلة األجل .2وجيب
أن تضمن اإلدارة الوطنية إتاحة الطيف بشكل مناسب على املديني القصري والطويل ملنظمات اخلدمات العامة من أجل القيام
مبهامها ،وللمراسالت العمومية ،ولالتصاالت اخلاصة باألعمال ،وألغراض اإلذاعة .ويويل الكثري من اإلدارات أيضاً اهتماماً كبرياً
باستخدام الطيف يف األنشطة البحثية واالستعماالت العلمية وأنشطة الراديو للهواة.

1
2

تشمل كلمة "اخلدمة" يف هذا الدليل اخلدمات الراديوية املوصوفة يف لوائح الراديو وأي تطبيقات راديوية أخرى.
انظر التقرير  -ITU-R SM.2015طرائق لتحديد االسرتاتيجيات الوطنية طويلة األجل الستعمال الطيف.
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وميكن أن تتضمن األهداف الوطنية املتعلقة بالطيف ما يلي:
إتاحة خدمات االتصاالت الوطنية والعاملية بشكل فعال يف مجيع أحناء البلد لالستعماالت الشخصية واستعمال
دوائر األعمال؛
التشجيع على االبتكار يف تنمية البنية التحتية وتقدمي خدمات االتصاالت الراديوية؛
خدمة املصاحل الوطنية مبا يف ذلك األمن والدفاع؛
احلفاظ على احلياة واملمتلكات؛
دعم جهود مكافحة اجلرمية وإنفاذ القانون؛
دعم أنظمة النقل الوطنية والدولية؛
دعم احلفاظ على املوارد الطبيعية؛
إتاحة انتشار اخلدمات التعليمية واخلدمات العامة واملعلومات اليت هتم اجلمهور والرتفيه؛
مساندة أنشطة البحث العلمي وتنمية املوارد واالستكشاف؛
الرتويج لنشر الرتاث احلضاري ومحاية الفنون الشعبية على املستويني الوطين واإلقليمي؛
العمل على احلد من الفجوة الرقمية.
ولتلبية هذه ا ألهداف جيب أن يوفر نظام إدارة الطيف وسيلة منظمة لتخصيص نطاقات الرتدد وتوزيعها وللسماح بتخصيصات
الرتدد وتسجيلها ووضع القواعد واملعايري .وميكن أن يتضمن النظام بياناً بالسياسة العامة أو قواعد حتدد العوامل التقنية وقواعد
الرتخيص واألولويات اليت تُستخدم يف حتديد َم ْن يتلقى الرتخيص بالنفاذ إىل نطاق الرتدد واألغراض اليت ُمينح الرتخيص من أجلها.
وميكن أن يكون بيان السياسة العامة عبارة عن صلة وصل بني جدول األعمال احلكومي ومديري الطيف ،ولكن الثبات يف سياسة
االتصاالت الراديوية مهم جداً من أجل االستثمار .وقد تلجأ احلكومة إىل تفويض هيئة إدارة الطيف بسلطة وضع السياسة والقواعد
املتعلقة بالطيف .وقد ختتار احلكومة أيضاً هيئة لإلشراف على الطيف يرأسها مسؤولون سياسيون ،وأن تقتصر مهمة مدير الطيف
على وضع وسائل التنفيذ وتنفيذ القرارات.
وعالوةً على ذلك ينبغي أن حتتوي اخلطة الوطنية للطيف على املدى الطويل على إسقاطات بشأن استعمال الطيف يف املستقبل
على أساس حتليل املتطلبات الوطنية على املدى الطويل ،وعلى أساس احتماالت تطور التكنولوجيا وقدرات إدارة الطيف .ومن
العناصر األساسية يف هذه اخلطة وجود جدول وطين لتوزيعات الطيف ،يوفّر إطاراً للمستعملني يقومون يف ضوئه بتحديد أهدافهم.3
وينبغي أن حتدد اخلطة اخلطوات اليت ينبغي ملنظمة إدارة الطيف اختاذها من أجل تلبية االحتياجات يف املستقبل .وميكن أن تشتمل
اخلطة أيضاً على توصيات بشأن التغيريات املمكنة يف سياسة الطيف لتلبية احتياجات املصلحة العامة.4
3.1

النواحي الدولية المتعلقة بإدارة الطيف

الغرض من التنسيق الدويل وإبالغ االحتاد الدويل لالتصاالت باحملطات الراديوية هو تطوير لوائح الراديو وما يتصل هبا من إجراءات
وتشجيع التنسيق املتعدد األطراف عمالً على ضمان كفاءة استعمال موارد الطيف وتقليل التداخل إىل أقصى درجة ممكنة .وتُعترب كل
إدارة حلقة تأسيسية يف هذه املنظمة احلكومية الدولية وتقوم بدور مهم يف هذه العمليات (انظر أيضاً التقرير .)ITU-R SM.2093
ويورد امللحق  1هبذا الفصل وصفاً هليكل االحتاد الدويل لالتصاالت وأنشطته.

3
4

انظر التوصية  - ITU-R SM.1265طرائق بديلة لتوزيع الطيف الوطين.
انظر التوصية  - ITU-R SM.1047اإلدارة الوطنية للطيف.
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4.1

التوجيهات والقوانين الوطنية الرئيسية المتعلقة بإدارة الطيف

يقتضي تنفيذ أنشطة إدارة الطيف بشكل يشجع على كفاءة استعمال موارد الطيف وجود توجيهات وقوانني أساسية يف هذا اجملال
وإطالع اجلمهور عليها .والغرض من هذه التوجيهات والقوانني هو وضع األساس القانوين إلدارة استعمال الطيف ووضع سياسة
وطنية يف هذا اجملال مع ما يتصل هبا من قواعد حمددة.
1.4.1

قانون االتصاالت الراديوية

نظراً للتقدم السريع يف التكنولوجيا الراديوية والدور احملوري الذي تقوم به االتصاالت يف التنمية االقتصادية للبلد فإن القوانني املتصلة
مبوارد الطيف ال تقل أمهية عن القوانني املتصلة بإدارة األراضي واملياه يف البلد ،وإن اختلفت البيئة التشغيلية ومتطلبات اإلدارة.
وينبغي أن تكون األحكام املتصلة بالراديو يف القانون األساسي حمددة بوضوح .وإذا مل تكن االتصاالت الراديوية مستعملة على
بعد يف البلد ،جيب على احلكومات أن تتوقع زيادة يف استعمال الراديو وأن تضمن وجود هيكل قانوين مناسب يغطي
نطاق واسع ُ
هذا املورد اهلام.
ويوصى بأن يكون القانون األساسي لالتصاالت الراديوية وثيقة أساسية تعرتف بالطيف الراديوي باعتباره من املوارد الوطنية اليت
ينبغي تنظيمها ملصلحة مجيع املواطنني ،ومن مث ينبغي أن تنص الوثيقة على حق احلكومة يف تنظيم استعمال الطيف ،مبا يف ذلك
تنفيذ القواعد املتعلقة بإدارة الطيف .وجيب أن تنص أيضاً على حق املواطنني واهليئات احلكومية يف تشغيل أجهزة االتصاالت
الراديوية .وميكن أن تكون نوعية خدمات االتصاالت الراديوية وتيسرها وثيقة الصلة بنوع النشاط ومستوى املرونة لدى مشغلي
االتصاالت .وميكن أن تساعد املنافسة يف تشغيل خدمات االتصاالت الراديوية على تيسر تلك اخلدمات للمستعملني
بأسعار خمفضة.
ومن العناصر األخرى اليت ميكن أن يتضمنها القانون الوطين لالتصاالت الراديوية الشروط الواجب توفرها من أجل النفاذ العمومي
إىل عمل ية اختاذ القرارات اخلاصة بإدارة الطيف واستجابة احلكومة لطلبات اجلمهور .وجيب أن حيدد القانون حق النفاذ وأي قيود
على هذا احلق .لذلك ينبغي أن ينص قانون االتصاالت الراديوية على أن تُطلِع السلطة املعنية بإدارة الطيف مجهور املستعملني على
ما تتخذه من قرارات .وميكن أن ينص القانون أيضاً على عملية إلعادة النظر يف القرارات وفقاً ملعايري وإجراءات حمددة .وجيب أن
تكون هذه العملية بسيطة قدر اإلمكان.
2.4.1

الجدول الوطني لتوزيع الترددات

يعترب األساس يف عملية اإلدارة الوطنية للطيف وضع جدول وطين لتوزيع الرتددات.
وعلى املستوى الدويل يتم االتفاق على اجلدول الدويل لتوزيع الرتددات (املادة  5من لوائح الراديو) يف املؤمترات العاملية لالتصاالت
الراديوية جلميع األقاليم الثالثة يف االحتاد الدويل لالتصاالت .وينبغي وضع اجلدول الوطين على أساس هذا اجلدول .على أن جدول
االحتاد (الذي يشمل األقاليم الثالثة مجيعاً) ينص على عدد من اخلدمات يف نطاق الرتدد ،ولذلك فقد ترغب كل إدارة يف وضع
جدوهلا الوطين من أجل تسهيل استخدام الطيف داخل حدود البلد .فعلي سبيل املثال تقوم بعض البلدان بتقسيم جدوهلا الوطين
إىل توزيعات للخدمات احلكومية وأخرى للمستعملني من اجلمهور .ويف كثري من األحيان تعمد البلدان إىل تضمني املعلومات عن
االستخدام احلايل واالسرتاتيجي للتطبيقات الراديوية يف نطاقات الرتدد املوزعة وشروط استخدامها يف اجلدول الوطين للرتددات،
بينما تعمد بلدان أخرى إىل تضمني هذه املعلومات يف لوائح منفصلة.
وأياً كان النهج الوطين فاملطلوب من اإلدارات هو أن تأخذ يف االعتبار كيفية استخدام نطاقات الطيف يف البلدان األخرى ،ليس
جملرد التوافق مع البلدان اجملاورة ولكن أيضاً لضمان إتاحة املعدات الالزمة خلدمات معيّنة بطريقة اقتصادية.

الفصل
3.4.1
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اللوائح واإلجراءات

ينبغي أن تتضمن اللوائح واإلجراءات اليت تعتمدها السلطة املسؤولة عن إدارة الطيف الوطين إجراءات قانونية الستئناف بعض
القرارات (اخلاصة باعتماد أو تعديل اللوائح واإلجراءات) وأن تشمل جماالت من قبيل شروط استخدام التطبيقات الراديوية
واإلجراءات املطلوبة للحصول على ترخيص أو جتديده واإلجراءات اخلاصة باملعايري التقنية وإجراءات الرتخيص للمعدات وخطط
ختصيص القنوات واالحتياجات التشغيلية .ورغم أنه من املمكن كتابة هذه اللوائح واإلجراءات لكل خدمة من خدمات االتصاالت
الراديوية على حدة ،فمن األنسب أن تكون مجيع القواعد السارية متاحة يف منشور واحد .ويرد يف امللحق  2هلذا الفصل وصف
إلطار دليل وطين مقرتح للوائح واإلجراءات اخلاصة بإدارة الطيف.
وينبغي لكل إدارة أن تقوم بتقييم مستوى التنظيم الذي تراه ضرورياً من أجل حتقيق األهداف الوطنية مع توفري احلماية وفقاً
لالتفاقات الدولية .وجيب أن تسرتشد سلطة إدارة الطيف الوطنية بالسياسات الوطنية وأن تتأكد من مطابقة لوائحها لألهداف
الوطنية اليت حيددها القانون الوطين وعدم تعارضها مع اللوائح الدولية.
5.1

الهيكل التنظيمي والعمليات التنظيمية

1.5.1

الهيكل والتنسيق

يفوض القانون الوطين لالتصاالت الراديوية سلطة إدارة استعمال الطيف واملسؤولية عنها إىل هيئة حكومية أو أكثر.
ينبغي أن ِّ
واألفضل هو وجود سلطة واحدة ،وإن كان ميكن أن يفرض الواقع واملوارد املتاحة مناهج أخرى.
ويف معظم احلاالت تفضل اإلدارات تعيني إدارة واحدة أو وكالة واحدة إلدارة مجيع نواحي استعمال االتصاالت الراديوية .ومن
يبسط عملية اختاذ القرارات ووضع السياسات اليت تؤثر على مجيع املستعملني .ومما ييسر دور سلطة اختاذ
شأن هذا النهج أن ّ
القرارات أن تراعي أكرب قدر من احتياجات املستعملني .وميكن للسلطة الوحيدة أن تقلل من عبء العمل الواقع عليها وأن تزيد
من كفاءة أعماهلا عن طريق تفويض االختصاصات إىل جمموعات أخرى إذا اقتضى األمر.
تفضل بعض اإلدارات أن تفوض سلطة اإلدارة إىل منظمتني أو أكثر .ولكن زيادة عدد املنظمات ذات االستقالل يف اختاذ
وقد ّ
القرارات واملسؤوليات يزيد من صعوبة التنسيق وكذلك من إمكانية جتزؤ توزيع الرتددات .ويف بعض احلاالت يصعب الوصول إىل
اتفاق بني خمتلف اهليئات (مثل الوزارات واإلدارات) بشأن استخدام الطيف ،وقد يتطلب األمر اللجوء إىل سلطة أعلى الختاذ
القرار مثل رئيس الوزراء أو رئيس الدولة.
وعند إنشاء أكثر من سلطة فال بد من حتديد العالقة بينها حتديداً دقيقاً يف اللوائح الوطنية .وميكن أن تكون إحدى الوسائل
املستخدمة يف هذا الفصل بني السلطات هي تقسيم نطاقات الرتدد بني سلطات اإلدارة املختلفة .وميكن ،يف إطار احلكومة
أو القطاع اخلاص ،إنشاء جلان للتنسيق ذات مسؤولية حمدودة ملساعدة الوكاالت املعنية .وميكن استخدام هذه اللجان حلل بعض
مشاكل الطيف وإلعداد توزيعات الرتددات .وميكن تعيني ممثل عن هيكل إدارة الطيف يف القطاع اخلاص ليكون ضابط اتصال
باللجان الطالعها على ما يستجد يف هذا الشأن .إال أنه ال جيوز أن تتوىل جلان التنسيق مسؤولية سلطة اإلدارة العامة للطيف.
وينبغي نشر املعلومات عن اهليئة املسؤولة وصالحياهتا ومسؤولياهتا وإتاحة هذه املعلومات للمستعملني احلاليني واحملتملني ألنظمة
االتصاالت الراديوية ،أياً كان موقع هذه اهليئة ومسؤولياهتا.

وميكن أن ينص قانون االتصاالت الوطين على اجلهة اليت متثل املصاحل الوطنية يف إطار األنشطة الدولية (ميكن أن تقوم هبذا الدور
مثالً اهليئة الوطنية إلدارة الطيف) .وإذا كان استعمال الطيف يف البلد خاضعاً ألكثر من هيئة فإن هذا يزيد من صعوبة التمثيل
يف املفاوضات الدولية ،ولذلك يوصى بوجود وكالة وحيدة أو إدارة وحيدة مسؤولة عن التنسيق العام الستعمال الطيف وعن إدارة
الطيف على الصعيد الدويل.
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2.5.1

عملية اتخاذ القرارات

من األدوات الضرورية لتحقيق الغايات واألهداف الوطنية تطوير عمليات توزيع الطيف وختصيص الرتددات ألصحاب الرتاخيص
على املستوى الوطين ،ورصد مدى االلتزام بشروط الرتخيص.
وعلى األجهزة اإلدارية املسؤولة عن وضع القواعد واللوائح أن تتبع عملية واضحة مقررة سلفاً الختاذ القرارات من أجل تأمني إدارة
منتظمة وموقوتة للطيف.
وإذا كانت األهداف الوطنية تتوخى مشاركة القطاع اخلاص واألطراف غري احلكومية يف تقدمي خدمات االتصاالت ،فإن املطلوب
يف هذه احلالة هو أن توفر عمليات اختاذ القرارات درجة معقولة من االنفتاح التنظيمي .وهذا ضروري بصفة خاصة حني تقوم
كيانات القطاع اخلاص باالستثمار يف هذه اخلدمات وتقدميها.
واستقالل السلطة املسؤولة عن إدارة الطيف ضروري من أجل اختاذ قرارات لصاحل البلد .وحني تضع سلطة إدارة الطيف حدوداً لدور
مستخدمي الطيف تقتصر على الدور االستشاري ،فإن هذا مدعاة لتضاؤل فرص اختاذ قرارات منحازة .ويف نفس الوقت فإن مشاركة
املستعملني يف عملية اختاذ القرارات ميكن أن تساعد يف بناء الثقة ،وهي عملية مهمة جداً يف التنفيذ الفعال لألهداف الوطنية.
6.1

المسؤوليات والمتطلبات الوظيفية إلدارة الطيف

املسؤوليات واملتطلبات (الوظائف) األساسية لإلدارة الوطنية للطيف هي:
ختطيط وتنظيم إدارة الطيف؛
أ)
متويل إدارة الطيف مبا يف ذلك الرسوم؛
ب)
ختصيص وتوزيع نطاقات الرتدد؛
ج)
ختصيص الرتددات والرتاخيص (مبا يف ذلك التوزيعات غري اخلاضعة للرتخيص)؛
د)
االتصال والتشاور على املستوى الوطين؛
ھ)
التعاون الدويل واإلقليمي مبا يف ذلك تنسيق الرتددات واإلبالغ عنها؛
و)
املعايري ،5واملواصفات وتراخيص املعدات؛
ز)
رصد الطيف؛
ح)
إنفاذ الطيف؛
ط)
وظائف دعم إدارة الطيف ،مبا يف ذلك:
ي)
الوظائف اإلدارية والقانونية؛
األمتتة احلاسوبية؛
هندسة الطيف؛
التدريب.
وميكن أن تأخذ الوكالة الوطنية إلدارة الطيف (إما وكالة مستقلة أو جزء من وكالة وطنية) أشكاالً خمتلفة حسب القانون واخللفية والعادات
وموارد االتصاالت اخلاصة بالبلد املعين .وجيب أن تكون هلا مجيع الوظائف املذكورة أعاله ،وميكن اجلمع بني بعض هذه الوظائف أو
تقسيمها إىل وحدات أصغر ،وفقاً حلجم املنظمة .وجيب أن تقوم إدارة الطيف بنشر معلومات تفصيلية عن تنظيمها وإجراءاهتا التنفيذية
لكي تكون مفهومة بشكل واضح من قبل مستعملي الطيف .ويقد الشكل  1.1إطاراً عاماً لنظام إدارة الطيف على الصعيد الوطين.
5

يشري استخدام "املعايري" إىل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد أو أي معايري أخرى معرتف هبا.
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الشكل

1.1

نظام إدارة الطيف الوطني على أساس المسؤوليات الوظيفية

نظام إدارة الطيف الوطين
نواتج
النظام

وظائف
الدعم

سجالت
قواعد البيانات

 -اللوائح

 -التوزيعات

 -إدارية

 -التوزيعات

 -التخصيصات

 -قانونية

 -الرتاخيص

 -الرخص

 معايراملعدات

 معايرياملعدات

 هندسةالطيف

 -الفوترة

 العناوينواالجتاهات

 استعمال الطيفعلى أساس الرصد

 -احملاسبة

 -التبليغ

 -التفتيش

 القراراتوالتوصيات

 -القياسات

 -خطط الطيف

 حل مشاكلالتداخل

 االتفاقاتالدولية

 الشكاوىواالستفسارات

 -القياسات

 -التداخل

Nat.Spec.Man-1.01

 التسيري الذايت -التدريب

وظائف
إدارة الطيف

 التخطيطواللوائح
 متويلإدارة الطيف
 التخصيصوالتعيني
 توزيع الرتدداتوالرتخيص
 االتصال والتشاور علىاملستوى الوطين
 التعاون الدويلواإلقليمي
 املعايريواملواصفات وتراخيص
املعدات
 الرصد تنفيذ لوائح الطيف(التفتيش والتحقيق)
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1.6.1

تخطيط إدارة الطيف والتنظيم ووضع السياسات

ينبغي أن يستند تنظيم إدارة الطيف إىل وضع وتنفيذ خطط وقواعد وسياسات تأخذ يف االعتبار تطور التكنولوجيا وكذلك الواقع
االجتماعي واالقتصادي والسياسي.
وناتج عملية التخطيط ووضع السياسات هو توزيع نطاقات الرتددات على خمتلف خدمات الراديو حسب األغراض .وحني حيدث
تعارض يف املصاحل يف استخدام الطيف تقوم املنظمة املسؤولة عن إدارة الطيف بتحديد االستخدام أو االستخدامات اليت ختدم مصاحل
اجلمهور ومصاحل احلكومة بشكل أفضل ،مبا يف ذلك كيفية تقاسم الطيف .وينبغي أخذ العوامل التالية يف االعتبار يف عملية توزيع الطيف:
االحتياجات العامة والحكومية واعتبارات المنفعة
احتياجات اخلدمة من الرتددات الراديوية؛
عدد الناس احملتمل انتفاعهم من اخلدمة؛
األمهية النسبية االجتماعية واالقتصادية للخدمة ،مبا يف ذلك سالمة األرواح ومحاية املمتلكات واإلغاثة يف حاالت الكوارث؛
احتماالت إقامة اخلدمة ودرجة الدعم الشعيب املتوقع هلا؛
أثر التطبيقات اجلديدة على االستثمارات احلالية يف نطاق الرتدد املقرتح؛
االحتياجات احلكومية من نواحي األمن واملالحة اجلوية والبحرية واخلدمات العلمية.
إعادة توزيع الطيف كأداة من أدوات إدارة الطيف

االعتبارات التقنية
-

مدى حاجة اخلدمة الستخدام أجزاء معينة من الطيف ذات خصائص انتشار معينة ،والتوافق مع اخلدمات األخرى يف
داخل نطاق الرتدد املختار ويف خارجه؛
كمية الطيف املطلوبة؛
قوة اإلشارة املطلوبة لتأمني خدمة يُعتمد عليها؛
مقدار التداخل الراديوي والتداخل من املصادر الكهربائية األخرى احملتمل مصادفته؛
مطورة بشكل
جمربة ومتاحة وتواكب التطورات احلديثة أم أهنا ليست َّ
مدى مالءمة التكنولوجيا (ما إذا كانت التكنولوجيا َّ
كامل بعد).

احلدود املتعلقة باألجهزة
-

احلد األقصى الذي ميكن االستفادة منه من طيف الرتددات الراديوية ،وبصفة عامة احلد األقصى املتوقع يف املستقبل؛
خصائص تشغيل أجهزة اإلرسال ،مبا يف ذلك القيود العملية على قدرة اخلرج ،والقدرة على البقاء يف الرتدد ،والقدرة على
كبت االرساالت اهلامشية واخلارجة عن النطاق؛
أنواع اهلوائيات املتاحة للخدمة والقيود العملية من ناحية تشغيلها (مثل احلجم والتكلفة واخلصائص التقنية) مبا يف ذلك
أفضل طرائق احلصول على أفضل استعمال للرتددات؛
أجهزة االستقبال املتاحة واليت يف طور التطوير ،مبا يف ذلك بيانات تشري إىل االنتقائية والقابلية العملية للخدمة املقصودة.

وقد ينتج عن توزيع الطيف بني منظمات وطنية خمتلفة مسؤولة عن خدمات خمتلفة زيادة ضرورة التنسيق ،مما يقتضي وضع شروط
ومعايري تفصيلية للتقاسم .وإذا كانت ختصيصات الرتددات الوطنية تتكون من عدد صغري نسبياً ،عشرات اآلالف مثالً ،فقد يكون
من املفيد يف هذه احلالة إجراء تقسيمات فرعية لتخصيصات الطيف بني املنظمات الوطنية (املنظمات املدنية واحلكومية مثالً) بدالً
تقاسم نفس النطاق.
من ُ
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وضع جدول وطني لتوزيع الترددات

إن نقطة البداية يف وضع جدول وطين للتخصيصات هي معرفة التخصيصات الوطنية احلالية للرتددات ووضع خطة وطنية
لالستعماالت يف املستقبل .وينبغي االسرتشاد يف وضع هذا اجلدول جبدول التخصيصات الذي وضعه االحتاد الدويل لالتصاالت
لإلقليم الذي ينتمي إليه البلد املعين .وال يوجد التزام على أي بلد باتباع جدول االحتاد الدويل لالتصاالت على وجه الدقة ،ولكن
من املهم اتباع هذا النموذج لألسباب التالية:
املع ّدات املتاحة يف اإلقليم متاحة لنطاقات الرتدد اليت تتفق مع جدول التوزيعات؛
ختفيض مشاكل التداخل مع البلدان اجملاورة؛
ختطيط نطاقات الرتددات ينطوي على اعتبارات تقنية للتجهيزات اليت تتفق مع اجلدول اإلقليمي؛
معني من قبل
تقتضي اخلدمات ،مثل خدمات املالحة اجلوية والبحرية وبعض اخلدمات الساتلية ،استخدام نطاق تردد َّ
مجيع البلدان من أجل تقدمي خدمات االتصاالت على املستوى العاملي.
ومن املمكن ألي بلد أن ينحرف عن التوزيعات الدولية إىل درجة معينة من أجل الوفاء باالحتياجات الوطنية ،ويُعترب هذا االستعمال
متفقاً مع الرقم  4.0من لوائح الراديو ،6ما مل يتسبب يف تداخل ضار وما مل يكن مطلوباً محاية النطاق املعين.

وكما ذكر سابقاً فإن جدول التوزيعات الوطين هو عبارة عن سجل تفصيلي لكيفية استخدام الطيف يف املرحلة الراهنة ،مبا يف ذلك
مجيع البيانات اخلاصة باخلدمات األرضية والفضائية وتطبيقاهتا .وعموماً يعارض مستخدمو أي نطاق تردد بعينه أي تغيريات يف
توزيعات الطيف ألهنا تؤثر على عملياهتم الراهنة وبسبب احتمال خسارة عمالء اخلدمة ،حسب نوع اخلدمة .وأي تغيري يف استخدام
النطاقات هو أمر مكلِّف بسبب تكلفة املعدات اجلديدة وتلبية طلبات العمالء الذين يستخدمون املعدات اجلديدة ووضع إجراءات
ِ
مستعمل الطيف على تغيري استعمال نطاق
جديدة لصيانة املعدات وتدريب املوظفني على صيانتها يف حالة جيدة .وقد يوافق
معني إذا كان هذا التغيري شفافاً وإذا كانت نفقات املعدات اجلديدة (احلديثة) يتحملها غريه .وبعد إعداد سجل االستعماالت
الراهنة توضع خطة عن كيفية استعمال مجيع اخلدمات يف املستقبل .فقد تتطلب خدمات األمن الوطين قدراً كبرياً من الطيف قد
ال يتفق مع جدول توزيعات االحتاد الدويل لالتصاالت .وينبغي بذل كل جهد ممكن لضمان تقدمي تربيرات قوية الستعمال الطيف،
وأنه يُستعمل فعالً وليس حمتفظاً به لالستعمال يف املستقبل.
ومن املبادئ األخرى اليت ينبغي اتباعها يف وضع اجلدول الوطين للرتددات ما يلي:
اتباع هنج جدول االحتاد الدويل لالتصاالت اخلاص بتوزيعات الرتددات ،حسب املقتضى وإىل أقصى حد ممكن؛
وضع خط ة تقوم على أساس االستعماالت الراهنة للطيف وإىل النقطة اليت تسبب عندها هذه اخلطة عوائق أمام تنمية
الطيف يف املستقبل؛
توفري توزيعات للحكومة ولدواعي األمن تتسم بالكفاءة والتوافق مع توزيعات البلدان األخرى.
3.6.1

تخصيص الترددات وترخيصها

ختصيص الرتددات هو جزء أساسي من العمليات اليومية للهيئة املسؤولة عن إدارة الطيف .وتقوم وحدة ختصيص الرتددات
بالتحليالت الالزمة الختيار أنسب الرتددات ألنظمة االتصاالت وتنسيق التخصيصات املقرتحة مع التخصيصات القائمة.
ومن الطبيعي أن تطبق مهمة ختصيص الرتددات ومهمة إصدار الرتاخيص املتصلة هبا القانون الوطين والقواعد واإلجراءات الوطنية.
وهي تشرف على تشغيل احملطات عن طريق:

6

" 4.0جيب أن تُنشأ وتشغَّل مجيع احملطات ،أياً كان الغرض منها ،على حنو ال يسبب تداخالت ضارة لالتصاالت أو للخدمات الراديوية اخلاصة
املرخص هلا أصوالً بتأمني خدمة اتصاالت راديوية ،واليت
بالدول األعضاء األخرى ،وبوكاالت التشغيل املعرتف هبا ،وبوكاالت التشغيل األخرى َّ
تعمل طبقاً ألحكام لوائح الراديو (الرقم  197من دستور االحتاد)".
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فحص طلبات الرتخيص والوثائق املتصلة هبا لتحديد أهلية مقدم الطلب من الناحية القانونية والتنظيمية ومدى مقبولية
أجهزة الراديو املقرتحة؛
ختصيص إشارات نداءات الراديو لكل حمطة؛
إصدار الرتاخيص وحتصيل الرسوم ،حسب االقتضاء؛
وضع طرائق نظام اإلدارة أو تراخيص الشبكات ،حسب االقتضاء؛
جتديد الرخص ووقفها وإلغاؤها ،حسب االقتضاء؛
فحص أهلية مشغلي اخلدمات وإصدار شهادات التشغيل ،حسب االقتضاء.

وجيب أن حتدد اإلجراءات املعلومات الواجب تقدميها مع طلبات ختصيص الرتددات .وتتصل هذه املعلومات ،حسب األهداف
الوطنية ،بالقصد من استعمال الطيف ،أو قد تقتصر على اخلصائص التقنية اليت مت ّكن مدير الطيف من تنسيق أنشطة مكونات
اإلدارة على حنو أفضل .ويالحظ أن وجود إجراءات غري ضرورية أو مرهقة ميكن أن يثبط من تنمية االتصاالت .وقد جلأت بعض
اإلدارات إىل تنفيذ تنسيق الرتددات عن طريق جمموعات استشارية وحققت نتائج ناجحة.
والتنسيق الدويل ضروري إذا ُوجدت إمكانية حدوث تداخل ضار خارج احلدود الوطنية ،وقد يكون من املطلوب إشراك قطاع
االتصاالت الراديوية يف االحتاد كجزء من إجراء ختصيصات الرتددات.
وجيب االحتفاظ بطلبات استعمال الطيف واملوافقات للرجوع إليها يف املستقبل .وقد اختارت بعض اإلدارات استخدام أسلوب
مستعمل جملرد أنه
املستعملة ،ومع أن هذه الطريقة ميكن أن حتدد أن أحد الرتددات غري
املراقبة كوسيلة للتعرف على الرتددات غري
َ
َ
مل يكن عليه نشاط أثناء فرتة الرصد ،فقد تكون الطريقة الوحيدة الختيار الرتددات يف حالة عدم وجود سجالت.
4.6.1

العالقة بين رسوم الطيف وعملية إدارة الطيف

الطيف الراديوي هو أحد املصادر الطبيعية املتاحة الستخدام الناس ،وهو حمدود ومن السهل التداخل فيه .وهو أحد األصول
الوطنية القيّمة اليت تديرها احلكومة عادة .والتحدي الذي تواجهه احلكومة هو حتقيق التوازن بني خمتلف الطلبات على الطيف،
ووضع سياسات تكفل الوفاء بأغراض هذه الطلبات .وميكن أن تكون رسوم الطيف اليت تتقاضاها احلكومة عن خمتلف اخلدمات
الراديوية جزءاً مهماً من عملية إدارة الطيف.
واهلدف الرئيسي من سياسة الرسوم يف عملية إدارة الطيف هو:
حتسني البنية التحتية لالتصاالت يف البلد عن طريق االستعمال الكفء والفعال للطيف الراديوي؛
رسوم إدارية تساند البنية التحتية إلدارة الطيف؛
العدالة يف فرض الرسوم اإلدارية جلميع مستخدمي الطيف الراديوي بطريقة تشجع كفاءة استعمال الطيف عن طريق
تقدمي حوافز مناسبة؛
املستعمل ملعظم اخلدمات ،على أن يؤخذ يف االعتبار عدد أجهزة اإلرسال يف الشبكة؛
تقدير الرسوم وفقاً ملساحة الطيف
َ
املبادئ االقتصادية بناء على توصيات قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد وتقاريره؛
وضع معايري للراديو تتفق مع املعايري املطلوبة يف لوائح الراديو وتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية ،أو تكون أفضل منها؛
إلغاء الطيف الذي ال يُستخدم بكفاءة أو بفعالية ،مع استخدام معايري مقبولة الختاذ هذا اإلجراء.
وميكن فرض أنواع خمتلفة من رسوم الرتخيص:
رسوم تقدمي الطلب  -تُدفع عند تقدمي طلب ترخيص الرتددات.
رسوم تراخيص اإلنشاءات  -تُدفع مقابل اإلذن ببناء أو تنفيذ بنية حتتية جديدة أو شبكة جديدة.
-
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-

رسوم استعمال الطيف أو الرسوم التنظيمية  -تُدفع على أساس سنوي أو على أساس منتظم مقابل استعمال حيز
حمسوب من الطيف ولتغطية نفقات إدارة الطيف الوطنية.
رسوم رخص التشغيل  -تتصل بفحص مدى أهلية مقدم الطلب ،وعند جتديد الرخص.
رسوم إدارية  -لتغطية النفقات اإلدارية لتجهيز الرخص إذا مل تغطّها رسوم الطلبات.

وتسدَّد بعض الرسوم نظري إدارة الطيف .وال تُعترب هذه الرسوم ضريبة عن قيمة الطيف .فهنالك طائفة شىت من األولويات وأغراض
رسوم الرتاخيص ختتلف اختالفاً كبرياً بني البلدان (انظر الفصل .)6
5.6.1

وضع المعايير الراديوية والترخيص باستخدام المعدات

1.5.6.1

نبذة عامة
التذييلني  2و3

تتناول املادة  3من لوائح الراديو االحتياجات املتعلقة باملواصفات التقنية للمحطات من أجل تفادي التداخل .وترد يف
من لوائح الراديو أقصى قيم التداخل املسموح به يف الرتددات ومعايري البث اهلامشي واملعايري التقنية األخرى .ومن مسؤولية اإلدارات
أن تتأكد من أن املع ّدات املرخص باستعماهلا يف أراضيها تتفق مع تلك اللوائح .ويتم هذا التحقق من خالل استعمال "خصائص
املعدات" (أي الوثائق اليت تبني معايري األداء الدنيا املطلوبة ِ
للمرسالت واملستقبِالت وسائر املعدات) و اإلجراءات املتصلة هبا اليت
تضمن التطابق مع املواصفات.
وميكن أن تضع معايري املعدات منظمات وطنية أو إقليمية أو دولية (وبصفة أساسية قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد) .ومن
أهم أعمال مدير الطيف وضع جمموعة فرعية من املعايري التقنية املتصلة بأداء األنظمة واملالءمة الكهرمغنطيسية .ويساعد تطبيق
املرسلة
هذه املعايري على ضمان املالءمة الكهرمغنطيسية للنظام مع البيئة اليت يعمل فيها .وينطوي هذا عادة على حتديد اإلشارات َ
يف حدود عرض نطاق معني أو احلفاظ على مستوى معني من ثبات األداء عمالً على منع التداخالت الضارة .وقد ختتار اإلدارات
يف بعض احلاالت وضع معايري للمستقبِالت تقتضي وجود مستوى معني من احلصانة من اإلشارات غري املطلوبة.
وهنالك طائفة كبرية من املعايري التشغيلية ومعايري املالءمة حالياً يف االحتاد الدويل لالتصاالت واللجنة اخلاصة الدولية املعنية بالرتددات
الراديوية ) .(CISPRوميكن اختاذ هذه املعايري مبثابة معايري وطنية ،وإن كانت بعض البلدان تلجأ إىل وضع معايريها اخلاصة .وميكن
أن تشمل هذه املعايري ،على سبيل املثال ،املعايري اليت وضعها املعهد األورويب ملعايري االتصاالت ) (ETSIأو جلنة االتصاالت
يسهل عملية التقييس الوطنية استخدام املعايري اليت ثبتت كفاءهتا وفاعليتها ،ذلك أن وضع
االحتادية يف الواليات املتحدة .ومما ّ
جمموعة من املعايري الوطنية ميثل جهداً طويل األجل ألن جمرد استعراض املعايري الدولية القائمة وغريها من املعايري هي مهمة جسيمة.
ومن العمليات األساسية يف وضع املعايري حتديد احتياجات اختبارات املالءمة وغريها من اإلجراءات اإلدارية املتصلة باملالءمة.
وينبغي أال تكون متطلبات االختبار واإلجراءات اإلدارية املتعلقة باملالءمة مرهقة أكثر مما ينبغي .فهناك إجراءات ،مثل قبول شهادة
املصنع بشأن مالءمة املعدات ،تقلل كثرياً من األعمال اإلدارية والتكاليف.
وميكن أن تعتمد اإلدارة الوطنية كجزء من عملياهتا قبول نتائج اختبار املعدات الصادرة عن إدارات أخرى .وجتد بعض اإلدارات
أن شهادة املالءمة الصادرة من املصنّع واختبارات املالءمة يف معامل االختبار اخلاصة تكفي لضمان مطابقة املعدات للمواصفات.
وينطوي القبول بشهادة املصنع على قدرة اإلدارة على إجراء اختبارات انتقائية للمعدات والتأكد من املطابقة .وإذا اختارت اإلدارة
أن تتبع هذا النهج فقد ترى ضرورة إجراء االختبارات العشوائية يف خمترباهتا .وبشكل عادي تقوم جمموعات االختبار والقياس بتقدمي
اخلدمات اآلتية إىل هيئة إدارة الطيف:
االختبار املعملي ملعدات اإلرسال واالستقبال وفقاً إلجراءات حمددة للموافقة على النوع؛
صيانة ومعايرة أجهزة االختبار املعملية وسائر األجهزة املستخدمة يف إجراءات التفتيش واملراقبة يف املنظمة؛
تقييم قبول املعدات اليت يتم شراؤها ألغراض التفتيش واملراقبة؛
جتهيز مركبات مراقبة ألغراض خاصة ومعايرة املعدات اليت ترَّكب يف هذه املركبات.
-
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مثال إلجراء استصدار شهادة ذاتية وتقييم المطابقة
ترى بعض اإلدارات أن املوافقة الوطنية على النوع هي عملية غري ضرورية (لبعض أنواع املعدات) وقد تكون حاجزاً أمام التجارة،
خاصة مع زيادة أنواع املعدات اليت تُصنع للتسويق أو التعميم أو التشغيل يف منطقة معينة دون قيود تنظيمية (مثل أجهزة اهلاتف
املتنقلة العمومية) .ومثة اجتاه لدى هذه اإلدارات بنقل املسؤولية عن ضمان مطابقة املعدات للمواصفات التقنية األساسية
املورد .وتقوم هذه اإلدارات مبراقبة السوق للتعرف على األجهزة غري املطابقة
(تقييم املطابقة) من اهليئة التنظيمية إىل املصنع أو ّ
ِ
للمواصفات وفرض عقوبات على املصنعني أو املوردين غري امللتزمني .ويضع الرتخيص التزاماً قانونياً على املستعمل بضمان مطابقة
معداته اليت يستخدمها يف اخلدمة للمواصفات.
ويف هذه احلاالت تصبح املسؤولية عن مطابقة املنتَج للمواصفات مسؤولية املصنع .ويُصدر املصنع إعالناً باملطابقة ،وليس احاجة
إىل احلصول على موافقة من أي جهة رمسية بعد أن ُجيري االختبارات يف خمترب معرتف به .وحني ال توجد معايري مقررة (بالنسبة
للمنتجات اجلديدة واملبتكرة مثالً) أو حني ال تكون املعايري القائمة مناسبة (إلنتاج حمدد الغرض مثالً) فإن أمام املصنع سبيالً
للدخول إىل السوق بأن يبني بشكل تفصيلي أن املنتج مطابق للمواصفات .وجيب أن تظل هذه املعلومات متاحة لفرتة من الزمن
(عدة سنوات عادة) .وتلتزم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب بنشر قواعدها الوطنية اخلاصة بالنفاذ إىل طيف الرتددات الراديوية
(لوائح السطح البيين) حىت يكون املصنعون على بينة من االختالفات الوطنية فيما يتعلق بتخصيص الطيف واستعماالته وليتمكنوا
من إنتاج منتجات تعمل يف أسواق واسعة .وتلتزم املصانع بإبالغ املستهلكني باالستعمال املقصود للجهاز واحلدود اليت يُستعمل
فيها وتقدمي تلك املعلومات على الغالف ويف دليل التشغيل .وجيب على املصنع أيضاً أن يبلغ الدولة العضو يف االحتاد األورويب
بعزمه على طرح اجلهاز يف السوق .ويكون أمام الدولة فرصة من الوقت لبيان مدى موافقتها على طرح املنتَج يف السوق.
متبادل مع دول أخرى أعضاء يف املنظمة.
وقامت كثري من البلدان ،وفقاً ملتطلبات منظمة التجارة العاملية ،بوضع اتفاقات اعرتاف َ
وتفرتض هذه االتفاقات بشكل عام وجود مستوى متقارب من التنمية التقنية ومتطلبات املطابقة .وحتدد االتفاقات شروط القبول
املتبادل للشهادات وعالمات املطابقة وتقارير االختبار الصادرة عن جهات تقييم املطابقة يف أي من طريف االتفاق.

2.5.6.1

ترخيص المعدات

يضع االحتاد الدويل لالتصاالت توصيات بشأن املعايري الدولية ،ويتعاون يف هذا الصدد مع املنظمات األخرى املعنية بوضع املعايري.
ويف إطار السياق الدويل الذي يزداد اتساعاً جيد االحتاد نفسه يف بيئة تضم الكثري من الالعبني اآلخرين (انظر صفحة االحتاد على
شبكة الويب بشأن منظمات وضع املعايري واملنظمات الدوليةhttp://www.itu.int/en/ITU-T/C-I/conformity/ :
 .)Pages/organizations.aspxوتساعد املعايري يف تفادي تفتيت السوق ،مما يعود بالنفع على املستهلكني وعلى الصناعة .وحيافظ
االحتاد ،يف مساعيه لوضع معايري عاملية ناجحة ،على مبدأ توافق اآلراء والشفافية واالنفتاح واحلياد والتواصل ،والنفاذ العمومي
وتناسق القواعد والكفاءة واملساءلة واالتساق.
للنتائجُ ،

ويسعى االحتاد ،من خالل تعاونه على الصعيد الدويل ،إىل حتقيق أهدافه يف وضع نواتج قابلة للتطبيق عاملياً وتليب احتياجات الدول
األعضاء والبشر مجيعاً.
6.6.1

مراقبة الطيف وإنفاذه

يوفر هذا القسم جمرد حملة موجزة عن مراقبة الطيف وإنفاذه ويصور أمهية مراقبة الطيف وإنفاذه يف سياق إدارة الطيف العامة .ومثة
معلومات مفصلة عن تنظيم خدمة مراقبة الطيف وإجراءات ومعدات القياس واردة يف كتيب االحتاد بشأن مراقبة الطيف.
1.6.6.1

مراقبة الطيف

إن التخطيط النظري للطيف مل يعد كافياً .فاملعرفة باالستعمال الفعلي للطيف ضرورية قبل اختاذ أي قرار بشأن ختصيصات الطيف
أو تعييناته.
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وتدعم املراقبة عملية إدارة الطيف بشكل عام ،مبا يف ذلك وظائف ختصيص الرتددات وختطيط الطيف ،من خالل القياسات العملية
الستعمال القنوات والنطاقات حىت ميكن إعداد إحصاءات عن تيسر القنوات وتقييم فعالية استخدام الطيف .وبناء على هذه
البيانات ،ميكن التحقق من ختطيط الطيف من خالل املقارنة بني التخطيط النظري واالستخدام الفعلي .وميكن استخدام نتيجة
هذه املقارنة لضبط التخطيط .وحيدث استخدام الطيف على مدار  24ساعة يف اليوم طوال  7أيام يف كل أسبوع من السنة ،سواء
حملياً أو إقليمياً أو عاملياً .ومن مث ينبغي أيضاً أن تتوفر مراقبة الطيف على مدار  24ساعة يف اليوم.
وتشتمل مراقبة الطيف على ما يلي:
مراقبة البث للتحقق من امتثاله لشروط ختصيص الرتدد (اخلصائص التقنية والتشغيلية لإلشارات)؛
رصد نطاقات الرتدد وقياسات شغل قنوات الرتدد مما يوفر املعلومات عن االستعمال الفعلي للطيف؛
املساعدة يف تقصي أحوال التداخل الراديوي على املقياس احمللي واإلقليمي والعاملي؛
حتري املرسالت غري املشروعة وحتديد موقعها وهويتها؛
استبانة إشارات التداخل وقياسها.
وميكن استخدام هذه املعلومات من أجل إطالق أنشطة اإلنفاذ الالحقة ،مثال ذلك التفتيش املوقعي حملطة راديوية.
ومعلومات املراقبة ضرورية ألن الطيف ال يستخدم دوماً على النحو املقصود .وقد يكون ذلك ناجتاً عن تعقُّد املعدات ،أو التفاعل
بني معدات خمتلفة ،أو عطل يف املعدات ،أو سوء استعمال عن قصد .وتزداد هذه املشكالت تعقيداً بسبب انتشار األنظمة
مشعة عن غري قصد مثل احلواسيب اليت قد تتسبب يف تداخل حملي.
الراديوية الساتلية واألرضية وإدخال أجهزة أخرى ّ
 2.6.6.1إنفاذ الطيف
تعتمد اإلدارة الفعالة للطيف على قدرة مدير الطيف على احلصول على األدوات الناجعة إلنفاذ اللوائح ذات الصلة .وينبغي أن
يكون ملديري الطيف سلطة تنفيذ لوائح استخدام الطيف وحتديد العقوبات املالئمة يف حالة املخالفة .فينبغي مثالً أن يكون من حق
التعرف على مصدر من مصادر التداخل الضار ،أن يطلبوا وقف هذا املصدر أو مصادرة
موظفي اإلنفاذ أو مديري الطيف ،حني ّ
املع ّدات وفق اآللية التشريعية املناسبة .إال أنه جيب حتديد حدود هذه السلطة.
3.6.6.1

التعاون بين المراقبة وإنفاذ الطيف

جاء يف البند  6.6.1أن معلومات املراقبة قد تؤدي إىل إطالق أنشطة إنفاذ .وعلى العكس من ذلك ،فإن احلاجة إىل حتديد مصدر
التداخل الراديوي قد تؤدي إىل طلب القيام بأنشطة املراقبة .وعالوةً على ذلك ،فإن التقنيات املستخدمة يف األنظمة الراديوية
احلديثة تقلل من إمكانية التفريق بدقة بني بعض مهام مراقبة الطيف وإنفاذه وبني طرائق القياس .ومع ذلك ميكن ،يف إدارة ما،
تنظيم إدارة الطيف ،وجيب أن يكون هناك تعاون وثيق بني الكيانني .ومن مث ميكن النظر يف التكامل التنظيمي الكامل لكيانات
مراقبة الطيف إنفاذه بتوفري حمطات مراقبة ثابتة مأهولة وحمطات ومركبات مراقبة ميكن التحكم فيها عن بعد.
وهذا يصل بنا إىل املزيد من مهام القياس اليت ميكن تسهيلها من خالل القياسات:
املساعدة يف مناسبات خاصة مثل األحداث الرياضية الكربى وزيارات رجاالت الدولة
قياسات التغطية الراديوية
قياسات جودة اخلدمة
املساعدة يف دراسات التوافق الراديوي
إجراء دراسات تقنية وعلمية ،من قبيل قياسات االنتشار
قياسات اجملال الكهرمغنطيسي ) (EMFلدرء املخاطر اليت تتهدد الصحة بسبب اإلشعاع الكهرمغنطيسي.
-

اإلدارة الوطنية للطيف
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4.6.6.1

تكامل نظام مراقبة الطيف ونظام إدارة الطيف

توصي التوصية  ITU-R SM.1537بأن تنظر اإلدارات اليت تقوم بإدارة الطيف ومراقبة الطيف معاً يف استخدام نظام مؤمتت متكامل
مع قاعدة بيانات ترابطية مشرتكة توفر اخلواص الوظيفية التالية:
النفاذ عن بُعد إىل موارد النظام
–
الكشف التلقائي عن املخالفات
–
ختصيص الرتددات والرتخيص
–
أدوات لدعم هندسة الطيف
–
القياس املؤمتت ملعلمات اإلشارة
–
قياسات اإلشغال املؤمتتة مقرونة على حنو اختياري بقياسات حتديد املوقع
–
جدولة القياسات زمنياً من أجل التنفيذ الفوري أو املستقبلي.
–

عند النظر يف شراء نظام متكامل ،يتعني إجراء تقييم ملعرفة ماهي الوظائف الضرورية ومدى التكامل املناسب لإلدارة .وال شك
يف أن خدمة املراقبة واإلنفاذ جيب أن تتمكن من النفاذ إىل قاعدة بيانات الرتخيص ،وأن يتمكن مديرو الطيف من استخدام بعض
املعلومات اليت توفرها خدمة املراقبة.
مثال ذلك ،ينبغي أن يتمكن مديرو الرتددات من النفاذ إىل نتائج قياسات اإلشغال املؤمتتة املفيدة ألغراض ختطيط الطيف.
وعملية الكشف األوتومايت عن املخالفات ،وهي عملية املقارنة األوتوماتية بني الرتخيص ومعلومات للكشف عن أجهزة اإلرسال
اليت يبدو أهنا غري مرخصة أو تعمل خارج املعلمات املرخص هبا ،مفيدة يف جمال ترشيح مجيع الرتددات وحتديد تلك اليت قد تنطوي
على خمالفة واليت تتطلب املزيد من التحقيق من جانب املشغل .وينبغي القيام هبذه التحقيقات اإلضافية لتأكيد حدوث خمالفة قبل
ختزين أي نتائج يف قاعدة بيانات الرتاخيص.
ومن أهم مزايا النظم املؤمتتة هو أهنا قادرة على القيام بقياسات مراقبة روتينية متكررة .ومن شأن هذه األمتتة أن حترر املشغل من
القيام هبذه القياسات الروتينية املتكررة احيث يتمكن من حتليل القياسات املؤمتتة ،وبالتايل من أن يكون أكثر إنتاجية .وينبغي أن
يعاجل النظام املؤمتت بيانات القياس اخلام وحيوهلا إىل تقارير سهلة الفهم ،مبا يف ذلك التقارير يف شكل رسوم بيانية ،اليت تساعد
املشغل يف حتليل البيانات واستخالص النتائج.
وهناك عدد قليل من املوردين القادرين على توفري أنظمة متكاملة كما هو موضح يف التوصية  ،ITU-R SM.1537مبا يف ذلك
وظيفة الفوترة .وال بد من التحقق بعناية مما إذا كانت األنظمة املرشحة تستويف املواصفات بالنسبة جلميع نطاقات الرتدد واخلدمات
ورد واحد .وينبغي له أن يدرك أن هذه األنظمة
والوظائف الراديوية على النحو املطلوب .ويف هناية األمر يرتبط عميل نظام متكامل مب ّ
يتعني أن تتكيف دوماً مع اخلصوصيات الوطنية كما يتعني صيانتها على مدى فرتة طويلة.
7.6.1

التعاون الدولي

1.7.6.1

نبذة عامة

كثرياً ما ميتد أثر أنظمة االتصاالت الراديوية إىل ما وراء احلدود الدولية .ومن األنشطة الدولية يف هذا الصدد أنشطة االحتاد الدويل
لالتصاالت واألنشطة اجلارية يف املنظمات الدولية األخرى واملناقشات الثنائية واملتعددة األطراف.
ويقوم االحتاد ،عالوة على أنشطته املعتادة يف قطاعاته الثالثة (االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت) بعقد
مؤمترات عاملية وإقليمية لالتصاالت الراديوية ،وكل ذلك يتطلب قدراً كبرياً من املوارد واألعمال التحضريية .وتشتمل هذه اجلهود
على إعداد املواقف الوطنية واملشاركة يف االجتماعات الدولية ،كما أن املشاركة يف االجتماعات اإلقليمية تساعد كثرياً اإلدارات
يف حتضرياهتا على أساس أكثر اتساعاً.
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ومن األنشطة املهمة يف هذا الصدد تنسيق تراخيص الرتدد بني الدول األعضاء وإبالغها إىل مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد.
وتقوم بعملية اإلبالغ هذه يف أغلب احلاالت الوحدات اليت متنح تراخيص الرتددات .وتقوم هذه اجلهات أيضاً بالتنسيق واختاذ
إجراءات أخرى بناء على الطلب حلماية أنظمة االتصاالت الراديوية للبلد من التداخل ،عند نشر املعلومات املبلّغة من اإلدارات
األخرى بشأن ختصيصات الرتدد يف النشرة الدولية ملعلومات الرتدد اليت يصدرها مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد ).(BR IFIC
وهناك منظمات أخرى كثرية تتفاوض حول اتفاقات ومعايري تؤثر على استعمال الطيف ،وإن كانت تلك املنظمات غري مسؤولة
مباشرة عن قواعد تنظيم استعمال الطيف ،ومن هذه املنظمات منظمة الطريان املدين الدويل ) (ICAOواملنظمة البحرية
الدولية ) (IMOواملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ) (WMOواللجنة اخلاصة التابعة للهيئة الكهرتقنية الدولية للتداخل )،(CISPR
ولذلك جيب أن تنظر اإلدارات أيضاً يف اشرتاكها يف تلك املنظمات.
وميكن استقاء املعلومات عن هذه املنظمات وغريها من يف الدليل العاملي لدى االحتاد (متاح على االنرتنت يف العنوان:
 )http://www.itu.int/en/membership/Pages/global-directory.aspxوعلى وجه التحديد يف صفحة االستقبال املخصصة
للمنظمات اإلقليمية واملنظمات الدولية األخرى (الرقم  231يف االتفاقية) واملنظمات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية (الرقم 269B
يف االتفاقية) واملنظمات احلكومية الدولية اليت تشغّل النظم الساتلية (الرقم  269Cيف االتفاقية) يف العنوان التايل:
.http://www.itu.int/online/mm/scripts/mm.list?_search=OTHERORGS&languageid=1&_foto=y
حيدد اجلدوالن التاليا ن 7املنظمات الرئيسية اليت تؤثر يف التنظيم الراديوي الدويل ،باإلضافة إىل االحتاد الدويل لالتصاالت:
وهي املنظمات احلكومية الدولية املرتبطة باحلكومات ودوائر الصناعة .ويسرد اجلدول  1-1اجملموعات اإلقليمية احلكومية الدولية
الرئيسية للهيئات التنظيمية اليت تتعامل مع االتصاالت وتؤثر على إدارة طيف الرتددات الراديوية الدولية.
اجلدول

1-1

الهيئات التنظيمية اإلقليمية الرئيسية في مجال االتصاالت
الهيئات التنظيمية الحكومية اإلقليمية في مجال االتصاالت

اإلسم

جمموعة االتصاالت آلسيا واحمليط اهلادئ 38 ،بلداً
فريق إدارة الطيف يف البلدان العربية 23 ،بلداً ( ،22باستثناء سورية املعلّقة العضوية)

APT
ASMG

االحتاد اإلفريقي لالتصاالت 44 ،بلداً
املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت 48 ،بلداً

ATU
CEPT

8

CITEL

جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت 36 ،بلداً
منظمة شرق إفريقيا لالتصاالت ،بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا (مثل )EAC

9

EACO

جلنة ختصيصات الرتدد ،سنغافورة وماليزيا وبروين
بلدان الكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت 12 ،بلداً

FACSMAB
RCC

10

REGULATEL
SADC
WATRA

7

8
9
10
11

11

منتدى أمريكا الالتينية هليئات تنظيم االتصاالت 20 ،هيئة تنظيمية
االحتاد اإلمنائي إلفريقيا اجلنوبية 15 ،بلداً
مجعية منظمي االتصاالت يف غرب إفريقيا 15 ،بلداً

يستند اجلدوالن إىل منشور يصدر قريباً عن ’ ،John Wiley & Sonsإدارة الطيف الراديوي :السياسات واللوائح واملعايري والتقنيات‘؛ املؤلف:
.Haim Mazar
Conférence Européenne des administrations des Postes et des Télécommunications
Comisión Interamericana de TELecomunicaciones

هيمنة روسية سابقاً ،نفوذ روسي حالياً.

Foro Latinoamericano de Entes REGULAdores de TELecomunicaciones .
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حيدد اجلدول  2-1اجلماعات احلكومية الدولية ،ويتم جتميع معظم املنظمات احلكومية الدولية احسب اجلغرافيا ،ويرتبط البعض احسب
اللغة :العربية ملنظمة  AREGNETوالربتغالية ملنظمة  ARCTEL-CPLPوالفرنسية ملنظمة  CAPTEFواإلنكليزية ملنظمة .CTO
اجلدول

2-1

المنظمات الحكومية الدولية التي تؤثر في تنظيم االتصاالت
المنظمات اإلقليمية والحكومية الدولية
املنظمة العربية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 22 ،بلداً يف اجلامعة العربية

اإلسم
AICTO
ASEAN
ARCTEL-CPLP

شبكة اهليئات التنظيمية العربية 20 ،بلداً
رابطة هيئات تنظيم املعلومات واالتصاالت إلفريقيا الشرقية واجلنوبية

AREGNET
ARICEA

االحتاد اإلفريقي لإلذاعة
هيئة املنظمني األوروبيني لالتصاالت اإللكرتونية

AUB
BEREC

جلنة األنديز هليئات االتصاالت السلكية والالسلكية 4 ،بلدان (جمموعة أمم األنديز)
جمموعة أمم األنديز 4 ،بلدان

13

CAATEL
CAN

الرابطة الكاريبية ملنظمات االتصاالت الوطنية 27 ،بلداً
مؤمتر إدارات الربيد واالتصاالت للبلدان الناطقة بالفرنسية 22 ،بلداً

CANTO
CAPTEF

14

الصني واليابان وكوريا 3 ،بلدان

CJK
COMTELCA

CTO

االحتاد الكارييب لالتصاالت 13 ،بلداً
جمموعة شرق إفريقيا ،بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا

CTU
EAC

هيئة تنظيم االتصاالت لشرق الكارييب 5 ،بلدان
مكتب االتصاالت األورويب 48 ،بلداً يف املؤمتر CEPT

ECTEL
ECO
16

*ECOWAS
EFTA
17

FRATEL
GCC

12
13
14
15
16
17
18

15

اللجنة التقنية اإلقليمية لالتصاالت ألمريكا الوسطى 6 ،بلدان يف أمريكا الوسطى
رابطة منظمي االتصاالت يف إفريقيا اجلنوبية 13 ،بلداً (كانت تسمى )TRASA
منظمة الكومنولث لالتصاالت 54 ،بلداً

CRASA

EU, EC

12

رابطة أمم جنوب شرق آسيا
رابطة منظمي وسائل التواصل واالتصاالت جملموعة البلدان الناطقة بالربتغالية 8 ،بلدان

18

اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا 15 ،بلداً
الرابطة األوروبية للتجارة احلرة ،تشمل أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا
االحتاد األورويب واملفوضية األوروبية 28 ،بلداً
شبكة منظمي االتصاالت للبلدان الناطقة بالفرنسية 47 ،بلداً

جملس التعاون اخلليجي ،اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية وعمان وقطر والكويت

Associação de Reguladores de Comunicações e TELecomunicações da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa.
Comite Andino de Autoridades de TELecomunicaciones.
Conférence Administrative des Postes et Télécommunications des pays d'Expression Française.
COMmission technique régionale des TÉLécommuniCAtions.
كذلك West Africa Telecommunications Regulators Assembly (WATRA) www.trasa.org.bw/

اجلماعة األوروبية؛ فيما بعد االحتاد األوريب أيضاً.

Réseau FRancophone de la régulation des TÉLécommunication.

الفصل
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1

اجلدول ( 2-1تتمة)
المنظمات اإلقليمية والحكومية الدولية

اإلسم

اللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع غري املؤيّن

ICNIRP

IIRSA

19

MERCOSUR

NAFTA
PITA

PTC
SCG
UNASUR

22

UNESCAP
WHO

20

مبادرة تكامل البىن التحتية اإلقليمية يف أمريكا اجلنوبية 12 ،بلداً
السوق املشرتكة للجنوب األمريكي :األرجنتني والربازيل وباراغواي وأوروغواي وفنزويال وبوليفيا
(قيد البحث)
اتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية ،كندا واملكسيك والواليات املتحدة
رابطة االتصاالت جلزر احمليط اهلادئ ،هيئات االتصاالت يف ميالنيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا
وأسرتاليا ونيوزيلندا
جملس االتصاالت لبلدان احمليط اهلادئ ،األعضاء ميثلون أكثر من  60بلداً
21
فريق تنسيق الطيف 5 ،بلدان
احتاد أمم أمريكا اجلنوبية 12 ،بلداً
جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 53 ،بلداً
منظمة الصحة العاملية 193 ،بلداً

وإىل جانب ما تقدم ،تساعد االتفاقات الثنائية مع البلدان اجملاورة على حل املسائل املتعلقة بالتشغيل من أجل تنسيق إقامة أنظمة
االتصاالت الراديوية وفيما يتعلق باملسائل األخرى ذات االهتمام املشرتك .وقد تكون االتفاقات ضرورية من أجل حل مشاكل
التداخل عرب احلدود الدولية.
2.7.6.1

المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت

)(WTDC

يقوم قطاعا تنمية االتصاالت واالتصاالت الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت بأنشطة مشرتكة ملساعدة البلدان النامية يف مهامها
املتعلقة باإلدارة الوطنية للطيف .وقد أُنشئ هذا النشاط مبوجب القرار  9للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام ،(WTDC-98) 1998
املراجع يف املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت  WTDC-02و WTDC-06و .WTDC-10وقد أبلغ عن نتائج هذه األنشطة املشرتكة إىل
املُؤمترات العاملية آنفة الذكر وإىل املؤمتر ( WTDC-14انظر  .)http://www.itu.int/pub/D-STG-SG02.RES09.1-2014وأدخل املؤمتر
 WTDC-14املزيد من التعديل على القرار ( 9انظر اجلزء ذا الصلة يف التقرير النهائي للمؤمتر WTDC-14
يف املوقع .)http://www.itu.int/pub/D-TDC-WTDC-2014 :وما زال جيتمع فريق من خرباء إدارة الطيف من البلدان املتقدمة والبلدان
النامية بشكل منتظم من أجل تنسيق األعمال والعمل على تقدمها.
8.6.1

التعاون الوطني (االتصال والتشاور)

ينبغي للهيئة املسؤولة عن اإلدارة الوطنية للطيف ،من أجل تعزيز فعاليتها ،أن تكون على اتصال وتشاور مع املستعملني ،مبا يف ذلك
دوائر األعمال وصناعة االتصاالت واملستعملون من احلكومة واجلمهور العام .وينبغي هلا أن تنشر معلومات عن سياسات وقواعد
وممارسات اإلدارة وأن توفر وسيلة للحصول على تعليقات لتقييم نتائج أعماهلا .ووجود وحدة اتصال يساعد على إقامة عالقات
مع وسائط اإلعالم وإصدار بالغات عامة وعقد اجتماعات والعمل كوسيط يف حل مشاكل التداخل بني املستعملني لالستفادة
من جهود وحدات التفتيش والرصد والتحقيقات.
19
20
21
22

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional SudAmericana.
Mercado Común del Sur.

بروين وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايالند.
Unión de Naciones Suramericanas.
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وميكن أن يكون هذا االتصال يف شكل اتصال رمسي مباشر بني األفراد الذين هلم مصلحة يف الطيف واهليئة املسؤولة عن إدارة
الطيف ،أو اتصال رمسي من خالل جمموعة من إجراءات االستعراض اإلدارية املخصصة ،أو اتصال متثيلي من خالل إنشاء جلان
استشارية ،أو أي مزيج من هذه الوسائل .ويفيد االتصال املباشر مع سلطة إدارة الطيف يف عقد حوار كفء وحتقيق نتائج سريعة،
ولكنه قد يستبعد وجهات نظر كثرية ألنه قد ينتج عنه اختالف يف املعاملة بني العمالء .ومن شأن الشفافية يف اإلجراءات اإلدارية
أن تضمن معاملة عادلة وغري منحازة ولكنها قد تكون عبئاً على اإلدارة وأسلوباً ينقصه الكفاءة .أما اللجان االستشارية العامة
فيمكن أن جتمع بني وجهات النظر املختلفة وتكون أكثر فعالية يف عملية اختاذ القرارات املهمة .وحبذا لو قامت اإلدارات الوطنية
بوضع إجراءات تتيح لألفراد واملنظمات تقدمي طلبات إىل اهليئة القائمة بإدارة الطيف بإدخال تغيريات على لوائح إدارة الطيف
وعلى قرارات التخصيص أو التعيني .وهذه احلالة تشجع الذين يتضررون من اللوائح على العمل على إحداث تغيري مع التأكد
من أن مديري الطيف يأخذون حاجات مجيع قطاعات اجلمهور يف االعتبار بشكل مناسب.
9.6.1

الدعم الهندسي للطيف

مبا أن إدارة الطيف تنطوي على قرارات تتصل بأحد جماالت التكنولوجيا ،فإهنا حتتاج إىل دعم هندسي من أجل تقييم املعلومات
والقدرات واخليارات على النحو املناسب .ومع أن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية تدخل يف معظم القرارات فإن كثرياً منها
يقوم على أساس التحليل اهلندسي للعوامل التقنية .لذلك حيتاج األمر إىل وجود جزء من املنظمة يتمتع مبعرفة يف جمال تقنيات حتليل
التوافق الكهرمغنطيسي وعلى دراية بالتطورات التكنولوجية وقدرات األنظمة ،وذلك من أجل تقدمي تقييمات غري متحيزة إىل واضعي
السياسات واخلطط .ويناقش الفصل  5األدوات اهلندسية للطيف.
10.6.1

الدعم الحاسوبي

يتوقف مدى توفر تسهيالت الدعم احلاسويب هليئة إدارة الطيف واستعماهلا له على املوارد املتاحة واألولويات واملتطلبات اخلاصة
لكل بلد .واستعمال احلواسيب أمر أساسي لتحقيق الفعالية جلهود إدارة الطيف أياً كان حجمها .وال يقتصر الدعم احلاسويب على
سجالت الرتاخيص أو احلسابات اهلندسية املعقدة ولكنه يتحمل أيضاً املسؤولية عن تطوير مرافق الدعم وصيانتها وتقدمي الدعم
لكل أنشطة إدارة الطيف تقريباً ،مبا يف ذلك مسك السجالت والتنبؤات واإلدارة املالية املتصلة بالرتخيص .ويناقش الفصل  7مسألة
الدعم احلاسويب إلدارة الطيف.
7.1

وضع هيكل تنظيمي إلدارة الطيف

1.7.1

نبذة عامة

تتسم اهلياكل التنظيمية للتنسيق مع االسرتاتيجية التجارية ببساطة أكرب مما كان عليه احلال يف املاضي وبدرجة من املرونة تسمح
بإدخال التغيريات وتعزيز االتصاالت بني خمتلف الوحدات التشغيلية .وأهم نوعني من اهلياكل املطلوبة يف إدارة الطيف مها:
منظمة صغرية إلدارة الطيف؛
منظمة تقليدية إلدارة الطيف.
ويف احلالة األوىل تتكون منظمة إدارة الطيف من جمموعة صغرية من املوظفني الدائمني ،من  10إىل  15خبرياً يف جمال الطيف ،مع
وتنصب على املشاريع وتتوقف على مهمة إدارة الطيف
شبكة متغرية من مستعملي الطيف .وعالقات العمل يف هذه احلالة مؤقتة
ّ
اليت جيري القيام هبا .ويف احلالة الثانية تسمى املنظمة "منظمة أفقية" ،على غرار املثال الوارد يف الشكل .3.1

الفصل
2.7.1
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اإلدارة الالمركزية مقابل اإلدارة المركزية

توفر اإلدارة املركزية للطيف (كما هو احلال يف معظم البلدان) كفاءة للعمليات من خالل اقتصاد احلجم الكبري والتوحيد القياسي
للعمليات واألنظمة يف أحناء املنظمة ومع صانعي القرار يف قمة املنظمة .أما اإلدارة الالمركزية فتتمتع مبيزة القدرة على تقدمي إدارة
حتسن نواتج املنظمة أو تزيد من كفاءهتا.
يف املوقع وحوافز حقيقية ميكن أن ِّ
وتتسم اإلدارة العامة بالكفاءة حني تُتخذ قراراهتا االسرتاتيجية على أساس مركزي وقراراهتا التشغيلية اليومية على أساس حملي .وتعمل
اإلدارة الالمركزية بشكل فعال إذا ما توفرت املعلومات املطلوبة (مثل ختصيصات الرتدد) للجميع من خالل عملية معلومات مركزية.
ويف بعض البلدان ذات اإلدارة املركزية للطيف يتم االضطالع ببعض عناصر املسؤوليات عن إدارة الطيف على نطاق ال مركزي،
حيث تقوم مثالً بإدارة مجيع العناصر املتصلة باملسائل البحرية هيئة حكومية أخرى (وميكن أن يتم ذلك أيضاً بشأن املسائل املتصلة
باملالحة اجلوية واإلذاعة).
3.7.1

هيكل اإلدارة في شكل صفيفة

ميكن أن يؤدي التنظيم القائم على أساس الفريق وذو التوجه حنو املشروعات إىل هنج الصفيفة يف إدارة الطيف .وهنج الصفيفة هو
هنج تتجمع فيه القدرات الوظيفية معاً .وعلى سبيل املثال ميكن أخذ هنج الصفيفة التايل ذي اخلطوات اخلمس:
حتديد العمليات والوظائف.
حتديد من يقوم بكل مهمة وكيف ينجز العمل.
حتديد املسافات يف التنظيم بني املكونات الوظيفية للمنظمة اليت متر من خالهلا أهم العمليات يف املنظمة.
تصميم البنية التحتية للفريق.
حتديد الفرص املمكنة لتحسني كفاءة الفريق.
4.7.1

ملخص المبادئ

فيما يلي تلخيص للمبادئ األساسية اليت جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند تصميم هيكل ملنظمة وطنية إلدارة الطيف:
مبادئ عامة  -تقليل عدد مستويات اإلدارة (هيكل أفقي) .ومجيع مناهج إدارة الطيف حتتاج إىل تقنيات احلاسوب وإىل
برجميات متطورة .ولكي تكون اهليئة املسؤولة عن إدارة الطيف فعالة جيب أن تقوم على أساس املعلومات .وحتتاج مشاكل
إدارة الطيف املعقدة إىل هنج يقوم على إدارة فريق املشروع.
املنظمات الكبرية  -ينبغي حتقيق الالمركزية يف هيكل املنظمة إذا كانت املشاكل الرئيسية هي يف نطاق حملي خيتلف عن
املنطقة اليت يقع فيها اهليكل اإلداري املركزي للمنظمة .وميكن أن تؤدي اهلياكل الالمركزية إىل حلول موقوتة وفعالة.
ومنهج الصفيفة يف اإلدارة هو منهج فعال حلل املشاكل املعقدة يف منظمة ذات حجم متوسط من املوظفني.
املنظمات الصغرية  -تقليل مستويات اإلدارة .واملنظمات الصغرية حتتاج بوجه خاص إىل تقنيات احلاسوب وإىل برجميات
متطورة ألهنا جيب أن تقوم على أساس املعلومات .وال ينبغي للمنظمات الصغرية أن تتناول املشاكل املعقدة.
5.7.1

أنظمة إدارة الطيف

يورد الشكل  1.1رمساً بيانياً للعالقة بني خمتلف املتطلبات الوظيفية ونواتج إدارة الطيف .ويفرتض هذا النموذج أن يكون للهيئة
القائمة على إدارة الطيف عدد كبري من املوظفني لدعم كل األنشطة ،وأن تتأكد احلكومة من أن مجيع األنشطة الوظيفية املبينة يتم
القيام هبا.
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والسؤال األول هنا هو "هل يتطلب قانون االتصاالت ولوائحه كل هذه املتطلبات الوظيفية؟" والسؤال الثاين هو "هل متتلك اهليئة
املسؤولة عن إدارة الطيف موارد كافية لشغل وظائف مجيع هذه املهام؟" .ونورد هنا ثالثة أمثلة ينطبق اثنان منها على كثري من
البلدان النامية.
ميكن حتديد حجم املوظفني املهنيني يف املنظمة بالنسبة إىل االحتياجات الوظيفية بعدة أساليب .وينبغي أن يكون حجم املوظفني
قائماً على أساس املتطلبات الوظيفية ،ويتوقف ذلك على القيمة اجلارية هليكل االتصاالت يف البلد ،وعدد الرتاخيص اجلديدة
املطلوبة ،أو عدد الرتددات الراهنة واحملتملة .وأبسط هذه النُـ ُهج يف االستعمال والفهم هو عدد الرتددات املطلوبة .ويصف
اجلدول  1.1النطاقات التقليدية لتخصيص الرتددات يف كل نظام من أنظمة إدارة الطيف الثالثة .ومع أنه ليس من املمكن حتديد
خمتلف الفئات على وجه الدقة ،فإن هذا ميكن أن يساعد البلدان يف ختطيط نظام وظيفي إلدارة الطيف.
اجلدول

3-1

تخصيصات نطاقات التردد التقليدية لهياكل ذات أحجام مختلفة
نظام
إدارة الطيف
منظمة صغرية
منظمة متوسطة احلجم
منظمة كبرية

النطاق التقليدي
لإلجراءات والتراخيص
وتعيين الترددات

النطاق التقديري
لحجم الموظفين
المهنيين

 100إىل
 10 000إىل 100 000

 5إىل
 10إىل 50

10 000

أكثر من

100 000

تعليقات

10

أكثر من

50

توجد عادة يف بلد متقدم فيه أكثر من
 100 000ختصيص من ختصيصات الرتدد

ويتوقف النطاق املعتاد لإلجراءات األساسية على عدد الرتاخيص/ختصيصات الرتدد اليت يتم جتهيزها يف كل أسبوع أو التغريات اليت
تُدخل على معلمات الرتاخيص القائمة .ويتوقف عدد املوظفني أيضاً على اخلربة والتعليم واخللفية التقنية للموظف.

منظمة صغرية إلدارة الطيف

حتتاج منظمة صغرية إلدارة الطيف لديها عدد حمدود من أنظمة االتصاالت وعدد حمدود من ختصيصات الرتدد إىل عدد من
املوظفني األساسيني بني  5و 10موظفني .وملا كانت الرتددات اليت تُستخدم بالفعل هي يف العادة أكثر مما هو مسجل فيُستحسن
وجود وحدة مراقبة صغرية .وهذا العدد من املوظفني ليس مطلوباً منه عمل ختطيط واسع أو مهام هندسية .ويف هذه احلالة قد حيتاج
األمر إىل دفع رسوم معينة للرخص من أجل زيادة عدد مهام املوظفني .ورغم أن العمل ال يقتضي نظاماً حموسباً فإن وجود هذا
النظام مهم لالحتفاظ بسجالت قواعد البيانات ولعمل اهلندسيات األساسية

الفصل

23

1

الشكل

2.1

الهيكل الوظيفي لمنظمة صغيرة إلدارة الطيف
رئيس
إدارة الطيف
(موظفان)

الوحدة الهندسية
( 3موظفني)

تخصيصات التردد
( 3موظفني)

تخطيط الطيف
(موظفان)

الدراسات اهلندسية
املراقبة
قياس التداخل

جتهيز الطلبات
الفحص الفين
ختصيص الرتددات
وإصدار الرخص

التخطيط
اللوائح
التخصيصات/التعيينات
التنسيق

Nat. Spec. Man-1 .02

منظمة متوسطة احلجم إلدارة الطيف
ميكن ملنظمة متوسطة احلجم إلدارة الطيف ،تضم  10موظفني إىل  50موظفاً مهنياً ،أن تتوفر هلا املوارد الالزمة للقيام بالعناصر
الوظيفية اليت حتدثنا عنها آنفاً .وميكن عمل تصميم للمهام بأساليب خمتلفة .والشكل  3.1هو أحد األمثلة الذي يفرتض سجالً
لتخصيص الرتددات يبلغ يف جمموعه  75 000ختصيص ،مع حنو  1 000طلب لتخصيصات جديدة كل شهر .وهذا ال يشمل مجيع
املهام اإلدارية املطلوبة هليئة إدارة الطيف .وباستخدام هذا الدليل يكون مطلوباً حنو  50موظفاً (أي  .)1 500/75 000ويبني
فعال ملنظمة متوسطة احلجم إلدارة الطيف .ويتضمن هذا النموذج أربعة
الشكل  3.1هيكالً ممكناً لتنفيذ العناصر الوظيفية بشكل ّ
أقسام تكون عالقاهتا على النحو التايل:
قسم ختصيص الرتدد :يتناول ختصيصات الرتدد املطلوبة .ويقوم هبذا التحليل موظفون فنيون وهندسيون باستخدام
مفصلة ،أما إذا تطلب أحد
برجمية  .SMS4DCوال تنطوي عملية ختصيص الرتدد يف العادة على حتقيقات هندسية َّ
التخصيصات حتليالت تفصيلية فيجب أن يقوم هبذا العمل قسم هندسة الطيف.
قسم هندسة الطيف :يتأكد من أن األنظمة الراديوية املستخدمة ذات كفاءة وفاعلية .ويستخدم القسم عادة نظاماً
حموسباً إلدارة الطيف ،تسانده القياسات .ونواتج هذا القسم تُعترب ُمدخالً هاماً لقسمي ختصيص الرتدد وختطيط الطيف،
كما أهنا تساعد مدير الطيف يف مهامه اخلاصة.
قسم ختطيط الطيف :يضع اخلطة اليت يتم إعدادها عن طريق التنسيق مع املنظمات الوطنية ذات الصلة .وحيتاج هذا
يف العادة إىل دعم من قسمي ختصيص الرتدد وهندسة الطيف.
قسم الدعم اإلداري واالقتصادي :يقوم بتحصيل رسوم الرتاخيص وبأداء خمتلف املهام املتعلقة بالتخطيط اإلداري
واالقتصادي ملدير الطيف.
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الشكل

3.1

هيكل إداري للموظفين الفنيين لمنظمة متوسطة الحجم إلدارة الطيف
مدير إدارة الطيف

الدعم اإلداري
واالقتصادي

رئيس تخطيط الطيف

ميزانية إدارة الطيف 2 -
 استعراض وضع امليزانية التحضريات للميزانية السنويةالتقرير االقتصادي/الفواتير 2 -
 استعراض ووضع التقاريرالدعم اإلداري والتقني
 حل مشاكل احلواسيب الشخصيةالبسيطة 2 -
 حتديث معلمات اإلدارة املالية 2 -االستشارات القانونية 2 -

تعيين الترددات 2 -
 االحتياجات احلالية واملقبلةالتخطيط واللوائح 2 -
 وضع اإلجراءاتاالتصال والتشاور 2 -
 معلومات للعمالءخطط الترددات 2 -
 خطط االستعمال التفصيليةأساليب اإلدارة 1 -
 عملية الرتددات التفصيليةالتنسيق الوطني والدولي 1 -
 اإلجراءات -الربجميات

Nat.Spec.Man-1.03

رئيس هندسة الطيف
الدراسات الهندسية -
 كفاءة الطيف التعيينات املناسبةالمعايير/نوع الموافقة 2 -
 تقليل التداخلقياس الترددات 2 -
 الرتددات اخلاليةقياس التداخل 2 -
 حتديد التداخلشكاوى الترددات 1 -
 سجل الشكاوى إزالة الشكوىتتبع السطوح البينية 1 -
سجل املشكلة
 ّ2

رئيس تخصيص التردد
تجهيز الطلبات -
 إدخال البياناتالفحص الفني 2 -
 النطاقات املوزعة حقول البياناتتخصيص الترددات 2 -
 معايري التداخلالترخيص 1 -
 استعراض الطلبات إدخال التخصيصات املوافق عليهاتنسيق الترددات 1 -
 الوطنية الدوليةرسوم الطيف 1 -
 جدول الرسوم عدد أجهزة اإلرسالسجالت البيانات 1 -
 مجيع األنظمة2

منظمة كبرية احلجم إلدارة الطيف
ينبغي ملنظمة إدارة الطيف من احلجم الكبري أن تتبع الوظائف املوصوفة أعاله .وعدد املوظفني املهنيني يف منظمات احلجم الكبري
هو يف العادة أكثر من  100شخص وعدد ختصيصات الرتددات الكلي أكثر من  .100 000وحيتاج هذا النظام إىل نظام حاسويب
متقدم جداً إلدارة الطيف حيتفظ بسجالت جلميع اخلدمات ويقوم بتحليالت هندسية جلميع النطاقات واألنظمة .وميكن أن يكون
اهليكل اإلداري على شاكلة التنظيمات املوصوفة من قبل ،وميكن تقسيمها حسب خدمات الراديو أو يف شكل صفيفة تبعاً للوظيفة
الرئيسية اليت تنطبق على مجيع اخلدمات .وميكن اتباع هياكل تنظيمية أخرى.
8.1

استخدام الحكومة اإللكترونية وأنظمة إدارة الجودة ونماذج التميز في إدارة الطيف

1.8.1

نبذة عامة

جيب أن تعمل هيئة إدارة الطيف على املستوى األمثل على أساس الكفاءة والفعالية .وتتطلب خدمة املصلحة العامة توفري أنشطة
ترخيص الطيف بكفاءة ومبا يرضي مستعملي الطيف الراديوي .ويف السنوات األخرية ،بدأت منظمات إدارة الطيف على حنو متزايد
باستخدام بوابات اإلنرتنت حيث ميكن تلقي طلبات توزيع الطيف الراديوي وختصيصه ومعاجلتها بواسطة أنظمة قائمة على احلاسوب.
وهذه األنظمة هي عموماً جزء من احلكومة اإللكرتونية وتوفر إمكانية الدفع عرب االنرتنت وغريها من اخلدمات مثل الفوترة والرتاخيص
وما إىل ذلك .ويستخدم قياس رضا العمالء أيضاً من قبل منظمات إدارة الطيف كجزء من مناذج التميز (من قبيل املؤسسة األوروبية
إلدارة اجلودة  )EFQMويتم تنفيذها من خالل أنظمة إدارة اجلودة.
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1

استخدام نظام إدارة الجودة (المعيار )ISO 9001:2008

للحفاظ على رضا العمالء ،يتعني على املنظمة تلبية احتياجاهتم .ويوفر معيار  ISO 9001:2008إطاراً جمرباً وخمترباً التباع هنج منظم
إلدارة عمليات املنظمة احيث تتمكن باستمرار من تقدمي منتجات تليب توقعات العمالء.
ومتثل أسرة معايري  ISO 9000إمجاعاً دولياً بشأن املمارسات اجليدة إلدارة اجلودة .وهي تتألف من معايري ومبادئ توجيهية متعلقة
بنظم إدارة اجلودة واملعايري الداعمة ذات الصلة.
واملعيار  ISO 9001: 2008هو املعيار الذي يوفر جمموعة من املتطلبات القياسية لنظام إدارة اجلودة ،بغض النظر عما تقوم به
املنظمة اليت تستخدمه أو حجمها ،أو ما إذا كانت ضمن القطاع اخلاص أو العام .وهو املعيار الوحيد يف أسرة املعايري الذي ميكن
اعتماد املؤسسات مبوجبه  -على الرغم من أن االعتماد ليس شرطاً إلزامياً من شروط املعيار.
ويصف امللحق  3يف هذا الفصل موجز مثال لدليل بشأن نظام إدارة اجلودة تستخدمه منظمة إلدارة الطيف.
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كتيب قطاع االتصاالت الراديوية تقنيات إدارة الطيف مبساعدة احلاسوب (طبعة )2015
التوصية

ITU-R SM.855

أنظمة االتصاالت املتعددة اخلدمات

التوصية

ITU-R SM.1047

اإلدارة الوطنية للطيف

التوصية

ITU-R SM.1049

التوصية

طريقة إلدارة الطيف تُستعمل للمساعدة يف ختصيص الرتدد للخدمات األرضية يف املناطق احلدودية

ITU-R SM.1131

عوامل تؤخذ يف االعتبار يف توزيع الطيف على أساس عاملي
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استخدام الطيف يف خدمات حمددة حتديداً واسعاً
حتديد عرض النطاقات الالزمة مبا يف ذلك أمثلة حلساهبا وأمثلة لتحديد البث
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اإلدارة الدولية للطيف
واالتحاد الدولي لالتصاالت
1

نبذة تاريخية

كان أول ما ُس ّجل يف جمال التعاون الدويل يف جمال االتصاالت إنشاء االحتاد الدويل للربق يف باريس ،فرنسا ،يف عام  .1865وبدأ
التعاون الدويل يف جمال االتصاالت الراديوية يف عام  1903بانعقاد املؤمتر التمهيدي للربق الراديوي ،ولكن هذه املبادرة مل تكتمل
إال بانعقاد املؤمتر الدويل األول للربق الراديوي يف برلني يف عام  .1906أما جدول توزيع الرتددات الذي يعدُّه االحتاد الدويل
لالتصاالت فيعود تارخيه إىل املؤمتر األول للربق الراديوي ،الذي قام بتوزيع الرتددات من  500إىل  kHz 1 000للمراسالت العمومية
يف اخلدمة املالحية ،وختصيص نطاق تردد (أقل من  )kHz 188لالتصاالت البعيدة املدى من احملطات الساحلية ،ونطاق آخر
) (kHz 500-188للمحطات غري املفتوحة للمراسالت العمومية.
ومت بعد ذلك إنشاء هياكل تنظيمية وإجراءات هتدف إىل تيسري التعاون الدويل ،ففي عام  1927أنشأ مؤمتر واشنطن اللجنة
االستشارية الدولية للراديو ) (CCIRلدراسة املشاكل التقنية املتعلقة بالراديو .ويف مدريد يف عام  1932قرر املندوبون املفوضون إنشاء
منظمة وحيدة تُعرف باسم االحتاد الدويل لالتصاالت حتكم أعماهلا اتفاقية وحيدة هي االتفاقية الدولية لالتصاالت اليت تُستكمل
بلوائح الربق ولوائح اهلاتف ولوائح الراديو .وكان من بني نتائج مؤمتر مدريد ذات األثر على االتصاالت الراديوية ما يلي:
تقسيم العامل إىل منطقتني ألغراض توزيع الرتددات (أوروبا واملناطق األخرى)؛
إنشاء جدولني تقنيني (أحدمها ملدى التسامح يف الرتددات واآلخر لعرض النطاقات املقبولة)؛
وضع معايري لتسجيل حمطات اإلرسال اجلديدة.
ويف عام  1947عقد االحتاد الدويل لالتصاالت مؤمتراً للمندوبني املفوضني يف أتالنتيك سييت بغرض تطوير وحتديث املنظمة.
وأصبحت املنظمة ،مبوجب اتفاق مع األمم املتحدة ،وكالة متخصصة من وكاالت األمم املتحدة يف  15أكتوبر  ،1947وقرر املؤمتر
نقل مقر املنظمة من برن إىل جنيف .ومثة املزيد من املعلومات عن تاريخ االحتاد يف املوقع التايل:
.http://www.itu.int/en/history/Pages/DiscoverITUsHistory.aspx
2

الهيكل التنظيمي

مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت هو أعلى سلطة تشريعية يف املنظمة ،وجيتمع مرة كل  4سنوات الستعراض
السياسات العامة للوفاء بأغراض االحتاد .ويقوم املؤمتر مبراجعة الدستور واالتفاقية ،حسب االقتضاء ،ووضع اخلطة املالية مع حتديد
اإلنفاق املايل ،وينتخب األمني العام ونائب األمني العام ،والدول األعضاء يف اجمللس ،وأعضاء جلنة لوائح الراديو بصفتهم الشخصية،
ومديري القطاعات الثالثة .ويتكون جملس االحتاد من ربع عدد الدول األعضاء يف االحتاد ( 48دولة) وهو جيتمع سنوياً الختاذ
ما يلزم من مقررات تتصل بالسياسة العامة وامليزانية بني دوريت مؤمتر املندوبني املفوضني .ويشرف اجمللس على النواحي اإلدارية
يف االحتاد ويوافق على ميزانية السنتني وكذلك على اخلطط التشغيلية للقطاعات.
ويتكون االحتاد من ثالثة قطاعات هي :االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت.
وألنشطة االحتاد ومقرراته تأثري كبري على بيئة اإلدارة الوطنية للطيف ،ولذلك فمن املهم أن تكون اإلدارات على فهم وعلم كامل
هبذه األنشطة لكي تستطيع املشاركة مبا يضمن أخذ مصاحلها الوطنية يف االعتبار.
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ويتوقف مستوى املشاركة على نوع النشاط ،وكذلك على األولويات واالهتمامات واملوارد اخلاصة باإلدارة.
ومن املهام األساسية لإلدارات وخدماهتا يف جمال االتصاالت الراديوية تنسيق الرتددات والتبليغ عنها وتسجيلها ،وذلك لكي يتسىن
هلا احلصول على احلماية الدولية .وميكن أن يتم هذا النشاط عن طريق املراسلة مع االحتاد وسائر اإلدارات ،أو فيما يتعلق بالتنسيق
يف حالة السواتل ،عن طريق مفاوضات ثنائية أو متعددة األطراف.
قطاع االتصاالت الراديوية ومكتب االتصاالت الراديوية
يرأس مكتب االتصاالت الراديوية لقطاع االتصاالت الراديوية مدير ،تساعده أمانة املكتب.
املكتب:
يقدم الدعم اإلداري والتقين إىل مؤمترات االتصاالت الراديوية العاملية واإلقليمية وإىل جلنة لوائح الراديو وإىل مجعيات
االتصاالت الراديوية وجلان الدراسات ،مبا يف ذلك أفرقة العمل وفرق املهام؛
يطبّق أحكام لوائح الراديو وخمتلف االتفاقات اإلقليمية؛
يسجل ختصيصات الرتددات وتعيينات الرتددات وكذلك خصائص مدارات احملطات الفضائية وحيتفظ بالسجل الدويل
الرئيسي للرتددات؛
يقدم املشورة إىل الدول األعضاء بشأن االستعمال املنصف والفعال لطيف الرتددات الراديوية ومدارات السواتل ،وحيقق
يف حاالت التداخل الضار ويعمل على حلها؛
ينسق األعمال املتعلقة بإعداد النشرات والوثائق واملطبوعات اليت يصدرها القطاع وحتريرها وإرساهلا ،وكلها وثائق ضرورية
يف سياق قيام االحتاد مبسؤولياته؛
يع ّد نشرات تقنية ويعقد ندوات بشأن اإلدارة الوطنية للطيف واالتصاالت الراديوية ،ويعمل مع مكتب تنمية االتصاالت
يف تعاون وثيق من أجل مساعدة البلدان النامية.
لجنة لوائح الراديو
تتكون جلنة لوائح الراديو ) (RBBمن اثين عشر عضواً منتخبني ميثلون املناطق اإلدارية اخلمس لالحتاد ،ويقومون بواجباهتم على
أساس عدم التفرغ ،وجيتمعون عادة حنو  4مرات يف السنة يف جنيف.
اللجنة:
توافق على القواعد اإلجرائية اليت يستعملها مكتب االتصاالت الراديوية يف تطبيق أحكام لوائح الراديو وتسجيل
ختصيصات الرتددات اليت تنفذها الدول األعضاء؛
تتناول املسائل احملالة إىل املكتب واليت ال ميكن حلها من خالل تطبيق لوائح الراديو والقواعد اإلجرائية؛
تنظر يف تقارير التحقيقات اليت جيريها املكتب يف التداخالت الضارة اليت مل ميكن حلها ،بناء على طلب إدارة أو أكثر،
وتضع التوصيات الالزمة؛
تقدم املشورة إىل مؤمترات االتصاالت الراديوية.
ومدير املكتب هو األمني التنفيذي للجنة لوائح الراديو.
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املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية
تقوم املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية بوضع نصوص لوائح الراديو ومراجعتها وكذلك املعاهدات الدولية اليت تشمل استعمال
طيف الرتددات الراديوية من قِبَل خدمات االتصاالت الراديوية .ويقوم املؤمتر ،وفقاً جلدول أعماله ،مبا يلي:
مراجعة لوائح الراديو وأي خطط لتخصيص الرتددات/تعيني الرتددات تتصل هبا ،حسب االقتضاء؛
تناول أي مسألة تتعلق باالتصاالت الراديوية ذات طبيعة عاملية أو ختص منطقة من مناطق االحتاد اإلقليمية؛
يوجه أعمال جلنة لوائح الراديو ويستعرض أنشطتها؛
حيدد جماالت الدراسة للجان دراسات االتصاالت الراديوية حتضرياً ملؤمترات االتصاالت الراديوية املقبلة.
وتُعقد املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية عادة كل ثالث أو أربع سنوات ،ويضع اجمللس جدول أعمال املؤمتر على أساس مشروع
جدول األعمال الذي يتم االتفاق عليه يف املؤمتر السابق.

وملا كانت التغريات يف توزيعات الرتدد الدولية ميكن أن تؤثر تأثرياً كبرياً على عمل اخلدمات الوطنية القائمة ،فإن لدى معظم
اإلدارات فرصة إعداد أنفسها للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية من خالل االشرتاك يف اجملموعات التحضريية للمنظمات
اإلقليمية (جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت ) (CITELواملؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت ) (CEPTوجمموعة اتصاالت
آسيا واحمليط اهلادئ ) (APTوفريق إدارة الطيف يف البلدان العربية ) (ASMGوبلدان الكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت
) (RCCواحتاد االتصاالت اإلفريقي ) .)(ATUوتقوم هذه اجملموعات اإلقليمية بإعداد مقرتحات مشرتكة بشأن كل بند من بنود
جدول األعمال وكذلك أوراق تقنية ومعلومات تنظيمية عن خلفية املوضوع .ومن شأن التحضريات اإلقليمية أن ختفف العبء
على اإلدارات ذات املوارد احملدودة عن طريق تبادل املعلومات حول نتائج أي دراسات تقنية أو تنظيمية الزمة.
وتقوم كثري من البلدان بإنشاء جمموعات تنسيق وطنية يشرتك فيها ممثلون للحكومة ومستعملو االتصاالت الراديوية غري احلكوميني
لتهيئ عملية استشارية واسعة .واهلدف من هذه اجملموعات هو التوصل إىل مواقف وطنية متفق عليها ومعلومات إعالمية بشأن
كل بند من بنود جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية .ويكفي البلد يف كثري من احلاالت تأييد املوقف اإلقليمي
يف الشؤون املطروحة.
وبعد كل مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية يتطلب األمر إجراءات متابعة على الصعيد الوطين لتنفيذ مقررات املؤمتر .وكجزء من
عملية الت شاور اجلارية ،تبدأ اخلطوة األوىل عادة بنشر تقرير عن نتائج املؤمتر ،مع إيضاحات مناسبة بشأن األثر املتوقع على
املستعملني احلاليني والفرص املتاحة خلدمات جديدة .واخلطوة الثانية هي مراجعة جدول التخصيصات الوطين ليتفق مع التغيريات
العاملية املتفق عليها ،مبا يف ذلك اإلطار الزمين لتنفيذ التغيريات.

املؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية
تتناول املؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية مسائل االتصاالت الراديوية اليت تتصل بأي إقليم معني واحاجات دوهلا األعضاء.
جمعية االتصاالت الراديوية
مجعية االتصاالت الراديوية هي املسؤولة عن هيكل دراسات االتصاالت الراديوية وبرناجمها وإقرارمها .وتقوم اجلمعية مبا يلي:
املوافقة على التوصيات واملسائل اليت تضعها جلان الدراسات يف قطاع االتصاالت الراديوية؛
تضع برنامج عمل جلان الدراسات ،وحتل جلان الدراسات أو تنشئ جلان دراسات جديدة حسب احلاجة.
وجتتمع مجعيات االتصاالت الراديوية عادة مرة كل ثالث أو أربع سنوات وترتبط من حيث املبدأ مبواعيد وأماكن املؤمترات العاملية
لالتصاالت الراديوية.
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الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية
الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية هو جزء من قطاع االتصاالت الراديوية كما ينص على ذلك دستور االحتاد (الرقم 84أ)
واتفاقية االحتاد (الرقم 160أ 160 -ي) ،وهو مسؤول عما يلي:
استعراض أولويات القطاع واسرتاتيجياته؛
استعراض التقدم يف أعمال جلان الدراسات؛
تقدمي املشورة بشأن أعمال جلان الدراسات؛
التوصية بالتدابري الالزمة لدعم التعاون والتنسيق مع املنظمات األخرى ومع القطاعني اآلخرين يف االحتاد.
ويق ّدم الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية املشورة إىل مدير مكتب االتصاالت الراديوية ،وجيوز أن حتيل إليه مجعية االتصاالت
الراديوية مسائل معينة تدخل يف اختصاصها (الرقم 137أ من االتفاقية).
لجان الدراسات في قطاع االتصاالت الراديوية
يشرتك يف أعمال جلان الدراسات يف قطاع االتصاالت الراديوية آالف من املتخصصني من إدارات االتصاالت وسائر املنظمات
والكيانات يف مجيع أحناء العامل ،حيث تقوم هذه اللجان مبا يلي:
وضع مشاريع توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وتقارير عن اخلصائص التقنية خلدمات وأنظمة االتصاالت الراديوية
وإجراءاهتا التشغيلية؛
وضع أدلة عن إدارة الطيف واخلدمات واألنظمة اجلديدة يف االتصاالت الراديوية.
وميكن اعتماد توصيات قطاع االتصاالت الراديوية إما باملراسلة أو من جانب مجعية االتصاالت الراديوية التالية.
وهناك حالياً ست جلان دراسات:
23
جلنة الدراسات  1إدارة الطيف
24
جلنة الدراسات  3انتشار املوجات الراديوية
25
جلنة الدراسات  4اخلدمة الساتلية
26
جلنة الدراسات  5خدمات األرض
27
جلنة الدراسات  6اخلدمة اإلذاعية
28
جلنة الدراسات  7خدمات العلوم
وباإلضافة إىل جلان الدراسات ،تقدَّم إىل مجعية االتصاالت الراديوية تقارير األفرقة املتخصصة التالية:
اللجنة اخلاصة ) (SCاملعنية باملسائل التنظيمية واإلجرائية ،وهي تقوم بالدرجة األوىل بإعداد تقرير إىل اللجنة التحضريية للمؤمتر
جلنة تنسيق املفردات )(CCV
االجتماع التحضريي للمؤمتر ) ،(CPMوهو يقوم أساساً بإعداد تقرير ُيرفع إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية.
-

23
24
25
26
27
28

http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg1/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg3/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg4/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg6/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg7/Pages/default.aspx
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وتُعترب التوصيات والتقارير وسائر املواد اليت تنتج عن جلان الدراسات لقطاع االتصاالت الراديوية ،من خالل مشاركة ومسامهة
أعضاء القطاع واملنتسبني إليه ،هي األسس التقنية إلدارة الطيف .وتشتمل هذه على توصيات بشأن معايري تقاسم الطيف بني
خدمات االتصاالت الراديوية كما حتددها لوائح الراديو .ويتبع كل جلنة دراسات فرقة عمل أو أكثر تتناول جمموعة فرعية من املسائل
يف نطاق اختصاص اللجنة ،ويتبعها أحياناً فريق مهام أو أكثر يتناول إحدى املسائل املخصصة أو العاجلة.

وتعقد جلان الدراسات وفرقها العاملة اجتماعات مرة واحدة يف السنة على األقل ،عادة ما تكون يف مقر االحتاد يف جنيف .ونظراً حملدودية
تنصب مشاركتها بشكل مباشر على األنشطة ذات االهتمام الوطين.
املوارد ينبغي لإلدارات أن تقوم بتحديد جماالت اهتمامها حىت
ّ
االجتماع التحضيري للمؤتمر

تقوم االجتماعات التحضريية للمؤمتر بإعداد تقرير موحد بشأن املسائل التقنية والتشغيلية والتنظيمية والقواعد اإلجرائية للمؤمترات
العاملية لالتصاالت الراديوية.
وتقوم جلان الدراسات املختصة بإجراء دراسات ذات طبيعة تقنية أو تشغيلية .وميكن أيضاً إجراء دراسات للمسائل
التنظيمية/اإلجرائية يف إطار جلان الدراسات وفرق العمل املعنية اليت حيددها االجتماع التحضريي للمؤمتر .وتتناول اللجنة اخلاصة
أيضاً املسائل التنظيمية واإلجرائية ،إذا قررت ذلك مجعية االتصاالت الراديوية واالجتماع التحضريي للمؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية ،وهي تعمل بنفس طريقة عمل جلان الدراسات.
ويقوم االجتماع التحضريي للمؤمتر بتنسيق وحتديث املواد املقدَّمة من جلان الدراسات ومن اللجنة اخلاصة ،وكذلك أي مواد أخرى
جديدة تُعرض عليه.
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امللحق

2

للفصل

1

مثال إلطار عام لوثيقة وطنية عن النواحي التنظيمية واإلجرائية
إلدارة الطيف الراديوي
1

نبذة عامة

ينبغي إعداد وثيقة عن النواحي التنظيمية واإلجرائية إلدارة الطيف وإتاحتها جلميع مستعملي الطيف .ويوفر هذا الدليل إرشادات
تنظيمية ملستعملي الطيف وهو مبثابة وثيقة معلومات جتميعية عن إدارة الطيف .وميكن إعداد هذا الدليل ،من  11فصالً ،على
النحو التايل:
الفصل  :1تنظيم إدارة الطيف
الفصل  :2سلطة ختصيص الرتددات
الفصل  :3أهداف اإلدارة الوطنية للطيف
الفصل  :4االتفاقات الدولية
الفصل  :5التعاريف املستعملة يف إدارة الطيف
الفصل  :6توزيع الرتددات وخطط القنوات
الفصل  :7طلبات استعمال الطيف
الفصل  :8إجراءات الرتخيص
الفصل  :9القواعد املتعلقة خبدمات وتطبيقات راديوية خاصة
الفصل  :10معايري املعدات املرتبطة بالطيف
الفصل  :11استخدامات املراقبة يف إدارة الطيف.
2

المناقشة

الفصل  1من الدليل يصف البنية التحتية إلدارة الطيف .ويقوم بإدارة الطيف عادة سلطة تنظيمية مستقلة ،وتكون هذه السلطة مسؤولة
أساساً عن ختصيصات الرتدد والرتخيص .وجيب أن يتضمن هذا الفصل لوحة تنظيمية بيانية للمؤسسة ووصفاً مناسباً ملهامها.
الفصل  2يشتمل على القوانني واللوائح اليت تعطي اهليئة املستقلة مسؤولية ختصيص الرتددات وإصدار الرتاخيص .ويشتمل هذا
الفصل على قانون االتصاالت.
الفصل  3يناقش اإلدارة الوطنية للطيف من حيث األهداف الوطنية الستخدام أنظمة االتصاالت .ولكي تتمكن إدارة الطيف من
استيعاب أنظمة االتصاالت يف املستقبل جيب أن تكون أولوية هذه األنظمة مفهومة يف سياق األهداف الوطنية.
الفصل  4يصف االحتاد الدويل لالتصاالت ووظائفه من ناحية اإلدارة الدولية للرتددات مبا يف ذلك أنشطة مكتب االتصاالت
الراديوية ،ذلك أن االتفاقات الدولية اخلاصة باستعمال الطيف تشكل األساس للتوزيعات والتعيينات الوطنية للرتددات.
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الفصل  5حيتوي على التعاريف املستعملة يف اإلدارة الدولية للطيف .وهذه التعاريف (اخلدمات الراديوية ،وفئات احملطات الراديوية،
واملعلمات التقنية للمحطات ،وما إىل ذلك) ضرورية لتمكني مديري الطيف من شرح النواحي املختلفة لتخصيصات الرتددات
وللفهم املشرتك للتوزيعات الواردة يف قائمة الرتددات الدولية لدى االحتاد الدويل لالتصاالت.
الفصل  6هو أهم أجزاء الدليل ،وهو يشتمل على التوزيعات الدولية والوطنية للرتددات ،والتعيينات الوطنية للرتددات وخطط
القنوات .وجيب أن يكون اجلدول الوطين لتوزيع الرتددات هو اجلدول الذي تستعمله السلطة التنظيمية املستقلة يف ختطيط الطيف
املتاح هلا .وجيري توزيع النطاقات غري الداخلة يف توزيعات وطنية معينة وفقاً للتوزيعات املخصصة لكل إقليم يف لوائح الراديو .ويشار
إىل األحكام الوطنية اخلاصة يف هذا السياق باعتبارها "مالحظات قطرية" كما يشار إىل احلواشي الدولية اليت تنطبق على اجلدول
الوطين .وتوضع خطط القنوات بعد جدول التوزيع لنطاقات الرتدد اليت يوصى خبطط للقنوات يف نطاقها .وتُستخدم هذه اخلطط
كمبادئ توجيهية ألغراض ختصيص الرتدد.
الفصل  7يناقش اإلجراءات اليت جيب أن يتبعها مقدم الطلب للحصول على إذن باستعمال ختصيص الرتدد أو ترخيص باستعمال
نطاقات تردد متخصصة (لالتصاالت املالحية املتنقلة مثالً) .ويشرح هذا الفصل عملية ختصيص الرتدد يف إطار السلطة التنظيمية
املستقلة ويقدم رمساً بيانياً للعملية.
الفصل  8يناقش نظام الرتخيص للمعدات الراديوية املستعملة .وعن طريق الرتخيص تستطيع السلطة التنظيمية املستقلة ممارسة الرقابة
على استرياد معدات اإلرسال الراديوية وتصديرها وامتالكها واستخدامها .وحيتاج مشغلو االتصاالت الراديوية أيضاً إىل تراخيص
يف حاالت اخلدمات البحرية وخدمات اهلواة .ويبني ملحق الوثيقة خمتلف النماذج واالستمارات املستعملة يف طلبات الرتخيص.
الفصل  9حيتوي على القواعد بشأن أربع فئات خاصة من اخلدمات الراديوية وهي خدمات ،،اهلواة ،واخلدمات التجريبية واخلدمات
الصناعية والعلمية والطبية ) ،(ISMواألجهزة ذات القدرة املنخفضة.
واحملطات الراديوية التجريبية مطلوبة يف أعمال البحث والتطوير يف كثري من جماالت التكنولوجيا .وهذه احملطات ال تقوم مبهمة
االتصاالت ولكنها ضرورية من أجل تطوير األنظمة الراديوية اجلديدة ولدعم األاحاث العلمية .وال ختضع هذه احملطات ألي قواعد
يف معظم البلدان فيما عدا عدم صدور تداخالت ضارة عنها.
أما أجهزة الرتدد الراديوي اخلاصة باجملاالت الصناعية والعلمية والطبية فتشمل ،على سبيل املثال ،أجهزة اللحام بالقوس املثبَّتة بالرتدد
الراديوي ،واملعدات الطبية اخلاصة بالعالج باإلنفاذ احلراري ،واألدوات اجلراحية اليت تعمل بالرتدد الراديوي ،وأفران املوجات الصغرية.
وال متيز قوانني الراديو عادة بني مع ّدات االتصاالت الراديوية العادية و ِ
املرسالت ذات القدرة املنخفضة املستعملة يف تطبيقات
ّ
التحكم عن بعد ويف اهلواتف غري السلكية .وريثما يعاد النظر يف القوانني ،ينبغي أن حيدد الدليل اخلصائص اليت تصف األجهزة
ذات القدرة املنخفضة والسياسة العامة فيما يتعلق بإعفائها من متطلبات الرتخيص.
الفصل  10ينبغي أن يشمل املعايري اليت تستخدمها السلطة التنظيمية املستقلة بشأن املعدات املعتمدة على الطيف .وميكن أن
تُستعمل هذه املعايري كمعايري الختبار املعدات الراديوية يف املختربات ويف استعراض طلبات تراخيص االسترياد للتأكد من مطابقتها
للمواصفات.
الفصل  11يناقش مراقبة الطيف الراديوي وسياسات السلطة التنظيمية املستقلة بشأن استعمال املراقبة يف عملية إدارة الطيف.
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امللحق

3

للفصل

1

دليل الجودة لمنظمة إدارة الطيف
1

النطاق والغرض

1.1

نبذة عامة

حيدد هذا امللحق نطاق نظام إدارة اجلودة يف ’إدارة الطيف والشؤون الدولية‘ يف إطار هيئة تنظيم االتصاالت.
وحيكم الدليل مجيع األنشطة والعمليات يف نظام إدارة اجلودة لدى إدارة الطيف والشؤون الدولية .واألنشطة اليت تضطلع هبا هذه
اإلدارة هي توزيع الطيف والبث اإلذاعي ومراقبة الطيف واسرتاتيجية الطيف والشؤون الدولية.
االستثناءات
استبعدت إدارة الطيف والشؤون الدولية البند ( 3.7التصميم والتطوير) من نطاق نظام إدارة اجلودة لديها ألهنا ال تشارك يف نشاط
أي تصميم و/أو تطوير ،وكذلك البند  2.5.7ألهنا ال تتطلب التحقق من صحة أي من عملياهتا.
2.1

الغرض

الغرض من دليل اجلودة هو وضع النطاق لنظام إدارة اجلودة وكذلك لتوفري مرجع إىل اإلجراءات املوثقة اليت أنشئت لنظام إدارة
اجلودة .كما يصف دليل اجلودة التفاعل بني خمتلف عمليات نظام إدارة اجلودة.
2

مقدمة عن إدارة الطيف والشؤون الدولية

أُنشئت هيئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة وفقاً للقانون االحتادي يف اإلمارات مبوجب املرسوم رقم  3لعام
وتعديالته  -قانون االتصاالت.

2003

وتُستمد األهداف التنظيمية هليئة تنظيم االتصاالت من قانون االتصاالت والئحته التنفيذية والسياسة الوطنية لالتصاالت
يف اإلمارات .وميكن تلخيص هذه األغراض من خالل ضمان كفاية خدمات االتصاالت يف مجيع أحناء اإلمارات ،وحتسني
اخلدمات ،سواء من حيث اجلودة أو التنوع ،وضمان جودة اخلدمة وااللتزام بشروط الرتاخيص من قبل املرخص هلم ،وتشجيع
االتصاالت وخدمات تكنولوجيا املعلومات ،وتشجيع وتعزيز قطاع االتصاالت ،وتعزيز وتطوير القطاع من خالل التدريب والتطوير
وإنشاء مؤسسات التدريب ذات الصلة ،وحل أي نزاعات بني املشغلني املرخص هلم ،ووضع وتنفيذ إطار تنظيمي وسياسايت،
وتشجيع التكنولوجيات اجلديدة ،واحلرص على أن تصبح اإلمارات مركزاً إقليمياً لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتنمية رأس املال
البشري يف البلد ،وتشجيع البحث والتطوير.
وتشارك إدارة الطيف والشؤون الدولية يف مجيع مسائل الطيف والشؤون الدولية مثل التخطيط والتوزيع والتنسيق واملراقبة واإلنفاذ.
وتتضمن اإلدارة األقسام التالية:
اسرتاتيجية الطيف
توزيع الطيف
البث اإلذاعي
-

الفصل
-
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مراقبة الطيف
الشؤون الدولية.

ويرأس اإلدارة املدير التنفيذي إلدارة الطيف والشؤون الدولية .ويرأس كل قسم مدير أول .ولدى اإلدارة مكاتب يف أبو ظيب ويف ديب.
الغرض الرئيسي من كل قسم موضح أدناه:
استراتيجية الطيف – حيرص على كفاءة تنظيم وإدارة الطيف الراديوي بوصفه مورداً وطنياً طبيعياً نادراً ،ويصوغ الصكوك
التنظيمية خبصوص الطيف (السياسات واألنظمة والقواعد واإلجراءات واألوامر والقرارات ،وما إىل ذلك) إلصدارها،
ويعمل على اجتذاب تكنولوجيا السلكية جديدة إىل أسواق اإلمارات .
توزيع الطيف – يتناول الرتخيص باستعمال الطيف (التوزيع والتخصيصات) جلميع املستعملني يف اإلمارات خبصوص
مجيع اخلدمات الراديوية فيما عدا موارد املدارات والبث اإلذاعي.
الخدمات اإلذاعية – يهتم بإدارة وتنظيم مجيع اخلدمات اإلذاعية مبا يف ذلك "الصوت والوسائط املتعددة والبيانات
والتلفزيون املقدمة عرب شبكات األرض أو الشبكات الساتلية أو الكبلية" ويتعامل مع املسائل واملشاريع ذات الصلة،
سواء من الناحية التقنية أم التنظيمية.
مراقبة الطيف – يقوم بعملية املراقبة إلنفاذ الطيف الراديوي وتفحص التقارير عن التداخل الضار والبت فيها وإجراء
عمليات ملسح التداخل ودراسات استقصائية أخرى.
الشؤون الدولية – القيام بعملية تنسيق الطيف الراديوي مع البلدان األخرى ومتثيل اإلمارات العربية املتحدة يف كل
احملافل الدولية بوصفه إدارة اإلمارات لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل جانب إدارة وتنظيم اخلدمات
الفضائية يف اإلمارات.
3

وصف العمليات

تقوم إدارة الطيف والشؤون الدولية مبختلف العمليات الرامية إىل تنفيذ مجيع املهام املوكلة إليها يف إطار هيئة تنظيم االتصاالت.
وهي تتفاعل مع اإلدارات األخرى ضمن اهليئة وعلى مستوى اإلمارات وكذلك مع اهليئات الدولية األخرى .ويربز الشكل التايل
بعض الكيانات اليت تتفاعل معها إدارة الطيف والشؤون الدولية.
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على المستوى الدولي

•
•
•
•
•
•
•

ضمن اإلمارات

•
• ARNET
• ASMG
• اللجنة التقنية لدى GCC
• اهليئات التنظيمية
الوطنية/اإلدارات
• مشغلو السواتل
• موردو األنظمة
• املستشارون
• هيئات البحوث

•
•
•

•
•
•
•
•

ضمن الهيئة

•
•
•

االحتاد الدويل لالتصاالت
 ICAOو IMOوغريمها
اجمللس الوزاري لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت
اجلامعة العربية

•

جلنة التنسيق لسياسة
الطيف الوطنية
هيئات احلكومة لرتخيص الطيف
املرخص هلم باستخدام الطيف
القطاع العام والقطاع اخلاص
لرتخيص الطيف
اهلواة وأصحاب القوارب الصغرية
 NTAو GCAAو ،RTAوغريها
 NMCللبث اإلذاعي
مشغلو خدمات البث
اجلامعات للدراسات
املستشارون
موردو األنظمة

•
•

جملس اهليئة للصكوك التنظيمية
مكتب املدير العام لشؤون
االعتماد والرقابة
إدارة الرتخيص لتوزيع الطيف
إىل املرخص هلم
شؤون تطوير التكنولوجيا
لالعتماد النمطي
وجودة اخلدمة
الشؤون القانونية لإلنفاذ
الشؤون املالية لرسوم الطيف
تكنولوجيا املعلومات ،الشؤون
اإلدارية واملوارد البشرية للدعم

كما حتتفظ إدارة الطيف والشؤون الدولية بقاعدة بيانات جلميع تراخيص الطيف .وتعاقدت اإلدارة مع أحد املوردين لتزويدها
بأحدث األدوات إلدارة قواعد بيانات الطيف .وتعاقدت أيضاً مع ثالثة موردين لتوفري أدوات ومعدات مراقبة الطيف.
ويصور الشكل التايل التفاعالت بني خمتلف أقسام إدارة الطيف والشؤون الدولية:

تنسيق الطيف

خطط النطاق وخطط القنوات

الدولي واإلقليمي

فدرات وأزواج التوزيع
تراخيص الطيف

الخدمات اإلذاعية

خدمات األرض

الفصل

النتائج

مراجعة من لجنة التنسيق

دراسة االحتياجات الراهنة والمقبلة
الستعمال الطيف

دراسات الرسوم

1

االتفاقات الدولية

خطة الطيف الوطنية

بحوث الطيف

إقتصاديات الطيف

الصكوك التنظيمية

اللوائح والسياسات والقواعد،
وما إلى ذلك

الخدمات الفضائية

نظام مؤتمت ذو بوابة على الخط
قاعدة بيانات الترددات الوطنية
تخطيط التراخيص وتخصيصها وتجديدها وتعديلها وإلغاؤها

مراقبة الطيف
اإلنفاذ والتجاوز واالستعمال
37
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4

نظام إدارة الجودة

1.4

المتطلبات العامة

أنشأت إدارة الطيف والشؤون الدولية نظاماً إلدارة اجلودة يشمل متطلبات املعيار  ،ISO 9001:2008وهي تعمل على توثيقه
وتنفيذه وتعهده وحتسينه باستمرار .وقد اضطلعت اإلدارة مبا يلي:
حتديد خمتلف العمليات الالزمة لنظام إدارة اجلودة؛
أ)
حتديد تسلسل هذه العمليات والتفاعل فيما بينها؛
ب)
حتديد املعايري واألساليب املطلوبة لضمان فعالية تشغيل هذه العمليات والتحكم فيها؛
ج)
ضمان توفر املعلومات الالزمة لدعم تشغيل هذه العمليات ورصدها؛
د)
وضع تدابري لرصد هذه العمليات وحتليلها؛
ه)
تنفيذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق النتائج املتوخاة واالستمرار يف حتسينها.
و)
وتقوم إدارة الطيف والشؤون الدولية بإدارة هذه العمليات وفقاً ملتطلبات معيار .ISO9001:2008
2.4

متطلبات التوثيق

1.2.4

نبذة عامة

أعدت اهليئة وثائق نظام إدارة اجلودة ،وهي تشمل:
دليل نظام الجودة :دليل نظام اجلودة وثيقة سياسة عامة عالية املستوى حتدد اهليكل واملبادئ العامة لنظام إدارة اجلودة.
أ)
وهي تصف التفاعل بني خمتلف عناصر املعيار  ISO9001: 2008لنظام إدارة اجلودة يف إدارة الطيف والشؤون الدولية.
مت إعداد دليل نظام اجلودة من قبل ممثل إدارة اجلودة وراجعه قسم مراقبة اجلودة واعتمده املدير التنفيذي .ويتم توزيع نسخ مضبوطة
من دليل نظام اجلودة إىل مجيع األشخاص املعنيني يف قائمة التوزيع املقيدة ،الواردة يف الصفحة الثانية من دليل اجلودة.
اإلجراءات :اإلجراءات هي وثائق نظام اجلودة من املستوى الثاين ،وهي حتتوي على وصف مفصل لكيفية تناول
ب)
املتطلبات ،كما هي حمددة يف املعيار  ،ISO 9001:2008وتنفيذها يف خمتلف وظائف اهليئة .ويتم إعداد اإلجراءات من
جانب األقسام املعنية ،ويستعرضها رؤساء األقسام ويقرها املدير التنفيذي .وتستخدم اإلجراءات مبثابة دليل عملي جلميع
املوظفني املعنيني للحرص على تنفيذ العمليات بشكل منهجي حمكم .ويتم توزيع نسخ مضبوطة من اإلجراءات إىل مجيع
األشخاص املعنيني يف قائمة التوزيع املقيدة ،الواردة يف الصفحة الثانية من كل إجراء.
سجالت الجودة :سجالت اجلودة ،اليت تتولد نتيجة األنشطة اليت تشارك فيها إدارة الطيف ،تتضمن إحاالت مرجعية
ج)
مالئمة يف مجيع اإلجراءات ذات الصلة ،وتشمل البيانات/السجالت مثل التقارير وصحائف التسجيل وغريها من التقارير
املتولدة أثناء أداء األنشطة الروتينية.
2.2.4

دليل الجودة

يتناول القسم  1حتديد النطاق وكذلك تفاصيل االستثناءات ،بينما يصف القسم  3تفاعالت العملية.

الفصل
3.2.4
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مراقبة الوثائق

وضعت اهليئة إجراءات من أجل مراقبة الوثائق املستخدمة يف نظام إدارة اجلودة .وتضمن هذه املراقبة ما يلي:
املوافقة على كفاية الوثائق قبل إصدارها؛
أ)
مراجعة الوثائق وحتديثها كلما لزم األمر واعتمادها من جديد؛
ب)
تعريف الوثائق من حيث وضع املراجعة الراهنة؛
ج)
إتاحة اإلصدارات ذات الصلة من الوثائق يف مجيع املواقع اليت يتم فيها تنفيذ األنشطة األساسية لألداء الفعال لنظام
د)
تشغيل اجلودة؛
بقاء الوثائق مقروءة ميكن التعرف عليها واسرتجاعها بسهولة؛
ه)
حتديد هوية الوثائق السارية (اللوائح والتبليغات ،وما إىل ذلك) ذات املنشأ اخلارجي ومراقبة توزيعها؛
و)
إزالة الوثائق املتقادمة من مجيع نقاط اإلصدار أو االستخدام ،أو التحكم فيها خالف ذلك ملنع استخدامها عن غري
ز)
قصد .ويتم على النحو املناسب حتديد أي وثائق متقادمة حيتفظ هبا ألغراض قانونية أو ألغراض املعرفة.
وجتدر اإلشارة إىل أن مجيع النسخ املضبوطة األحدث عهداً حيتفظ هبا لدى ممثل إدارة اجلودة .وتعترب مجيع النسخ اليت يتم تنزيلها
من املخدم واملطبوعة واليت ال حتمل أي خامت بأهنا نسخ غري مضبوطة .واإلجراءات املتبعة ملراقبة الوثائق هي إجراءات داخلية
يف إطار نظام "مراقبة الوثائق والبيانات" .TRASIAP21
4.2.4

مراقبة السجالت

ُحيتفظ بسجالت اجلودة وختضع للفحص إلثبات املطابقة مع املتطلبات والتشغيل الفعال لنظام إدارة اجلودة .وقد أنشأت إدارة
الطيف والعالقات اخلارجية إجراءات نظام إدارة اجلودة وهي تعمل هبا بغية حتديد هوية سجالت اجلودة وختزينها واسرتجاعها
ومحايتها ومدة االحتفاظ هبا والتخلص منها .واإلجراءات املتبعة ملراقبة الوثائق هي إجراءات داخلية يف إطار نظام "مراقبة الوثائق
والبيانات" .TRASIAP21
5

مسؤولية هيئة اإلدارة

1.5

التزام هيئة اإلدارة

هيئة إدارة الطيف والعالقات الدولية ملتزمة التزاماً كامالً باجلودة وهي تدلل على االلتزام بتطوير وحتسني نظام إدارة اجلودة من خالل
ما يلي:
التشديد يف مجيع أقسام اإلدارة على أمهية تلبية متطلبات العمالء فضالً عن املتطلبات التنظيمية والقانونية؛
أ)
وضع سياسة اجلودة وأهدافها يف اإلدارة ويف كل قسم منها والتأكد من إتباعها على حنو فعال؛
ب)
إجراء مراجعات اإلدارة وضمان فعالية استعراض جودة األداء كل ستة أشهر؛
ج)
ضمان توفر املوارد الالزمة للمساعدة يف تنفيذ نظام إدارة اجلودة واحلفاظ عليه.
د)
2.5

التركيز على العمالء

تشارك إدارة الطيف والعالقات الدولية باستمرار يف تعزيز أحدث التطورات املتعلقة باالتصاالت من خالل املشاركة الفعالة يف أنشطة
االحتاد الدويل لالتصاالت واحملافل الدولية والوطنية األخرى .وحترص اإلدارة العليا على أن تكون اهليئة سباقة يف ضمان التأهب
لتلبية أي احتياجات حالية ومستقبلية لدى عمالئها.
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3.5

سياسة الجودة

وضعت إدارة الطيف والعالقات الدولية سياسة جودة يتم تعريفها من خالل دورات التوعية والتدريب ،اليت تقدم باللغتني العربية
واإلجنليزية ،يف املواقع املناسبة يف املكاتب .وتُستعرض سياسة اجلودة مرة واحدة على األقل كل عام يف اجتماعات استعراض اإلدارة
لضمان استمرار صالحيتها.
سياسة اجلودة مستنسخة فيما يلي لسهولة الرجوع إليها .النسخة األصلية من سياسة اجلودة مودعة لدى ممثل إدارة اجلودة.

"سياسة الجودة (إدارة الطيف والشؤون الدولية)
تلتزم إدارة الطيف والشؤون الدولية يف هيئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة بتطبيق أعلى معايري اجلودة يف تقدمي
اخلدمات لعمالئها وشركائها باستخدام األنظمة املتطورة يف ختصيص وتوزيع ومراقبة وتنسيق الطيف الرتددي وفقاً ألفضل املمارسات
الدولية يف إدارة الطيف.
وتلتزم اإلدارة أيضاً بضمان مصلحة اإلمارات العربية املتحدة لدى عمالئها وشركائها ،بكفاءة وفعالية يف احملافل اإلقليمية والدولية
اليت تتناول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت".
4.5

التخطيط

1.4.5

أهداف الجودة

وضعت إدارة الطيف والشؤون الدولية أهدافاً للجودة يف مجيع أقسام اإلدارة .وهذه األهداف حمددة احيث ميكن قياسها وتستند إىل
مؤشرات األداء الرئيسية احملددة لكل قسم .وتُستعرض هذه األهداف بصورة دورية على النحو احملدد يف مصفوفة أهداف اجلودة
وهي متسقة مع سياسة اجلودة وااللتزام بتحسني املنتجات وتلبية املتطلبات على حنو مستمر.
2.4.5

تخطيط نظام إدارة الجودة

وضعت إدارة الطيف والشؤون الدولية أدوات خمتلفة للتخطيط تشمل أهداف اجلودة اليت وضعتها اإلدارة العليا .وتسهم مشاركة
اإلدارة أيضاً يف خمتلف احملافل الدولية واإلقليمية يف التخطيط ملختلف األنشطة اليت تضطلع هبا اإلدارة داخل هيئة تنظيم االتصاالت.
5.5

المسؤولية والسلطة والتواصل

1.5.5

المسؤولية والسلطة

إدارة الطيف والشؤون الدولية هي واحدة من اإلدارات يف هيئة تنظيم االتصاالت وهي مسؤولة عن خدمات الطيف والشؤون
الدولية .وهنالك ضمن هيئة تنظيم االتصاالت قسم املوارد البشرية يف إدارة خدمات الدعم وهو املسؤول عن حتديد األدوار
واملسؤوليات لكل وظيفة .وتصف إجراءات نظام اجلودة من خالل العمليات أيضاً مسؤوليات املوظفني فيما يتعلق مبختلف متطلبات
نظام اجلودة .والنسخة األصلية من سياسة اجلودة مودعة لدى ممثل إدارة اجلودة.
2.5.5

ممثل اإلدارة

عني املدير التنفيذي إلدارة الطيف والشؤون الدولية املدير األول لوحدة اسرتاتيجية الطيف بوصفه ممثل إدارة اجلودة ) (QMRالذي
ّ
حيدد ،بغض النظر عن املسؤوليات األخرى ،املسؤولية والسلطة لنظام إدارة اجلودة ،واليت تشمل:
العمل على وضع عمليات نظام إدارة اجلودة واحلفاظ عليها وفقاً ملتطلبات املعيار ISO 9001:2008؛
أ)

الفصل
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ب)
ج)
د)

رفع التقارير إىل اإلدارة العليا عن أداء نظام إدارة اجلودة ،مبا يف ذلك جوانب احلاجة إىل التحسني؛
تعزيز الوعي مبتطلبات العمالء يف مجيع دوائر اهليئة؛
االتصال مع األطراف اخلارجية بشأن املسائل املتعلقة بنظام إدارة اجلودة.

3.5.5

التواصل الداخلي

أقامت إدارة الطيف والشؤون الدولية قنوات التواصل الداخلي بني خمتلف املستويات والوظائف .ومجيع الوظائف ذات الصلة هلا
عناوين بريد إلكرتوين فردية فضالً عن معدات االتصاالت الداخلية املخصصة .باإلضافة إىل ذلك ،مت تزويد مجيع الوظائف
واملستويات ذات الصلة باحلواسيب املكتبية واحملمولة حسب مقتضى احلال .ويتفاعل املدير التنفيذي إلدارة الطيف والشؤون الدولية
أيضاً بشكل منتظم مع كبار املديرين وكذلك مع املوظفني اآلخرين لضمان سالسة التواصل .وتعقد اجتماعات اإلدارات حسب
االقتضاء لضمان اطالع الكل على مسائل التخطيط والتنفيذ ملختلف االسرتاتيجيات اليت وضعتها اإلدارة العليا.
6.5

استعراض اإلدارة

تقوم اإلدارة باستعراض مشويل لنظام إدارة اجلودة من خالل استعراضات اإلدارة املنتظمة .ويعقد استعراض اإلدارة مرة واحدة على
األقل كل ستة أشهر .ومن شأن هذه االستعراضات أن تضمن استمرار مالءمة وكفاية وفعالية نظام اجلودة بأكمله .ويشمل
االستعراض تقييم احلاجة إىل إجراء تغيريات يف نظام إدارة اجلودة ،مبا يف ذلك سياسة اجلودة وأهدافها .ويتم تعميم جدول أعمال
اجتماع استعراض اإلدارة قبل أسبوع واحد على األقل من اجتماع استعراض اإلدارة.
ويتضمن استعراض اإلدارة مناقشة ما يلي كحد أدى:
نتائج تقارير املراجعة الداخلية واخلارجية؛
أ)
مالحظات العمالء ،مبا يف ذلك أي شكاوى يتعني مناقشتها يف استعراض اإلدارة؛
ب)
أداء العمليات ومطابقة املنتجات؛
ج)
حالة اإلجراءات الوقائية والتصحيحية؛
د)
إجراءات املتابعة املرتتبة على استعراضات اإلدارة السابقة؛
ه)
التغيريات اليت ميكن أن تؤثر على نظام إدارة اجلودة؛
و)
استعراض سياسة اجلودة وأهدافها؛
ز)
توصيات من أجل التحسينات.
ح)
ويعمل استعراض اإلدارة على توثيق القرارات املتخذة يف اجتماع استعراض اإلدارة وكذلك توزيع املسؤوليات وحتديد اإلطار الزمين
لتنفيذ القرارات .وتسجل استعراضات اإلدارة من خالل حماضر اجتماعات استعراض اإلدارة.
6

إدارة الموارد

1.6

توفير الموارد

يف ضوء استعراضات اإلدارة وغريها من الضوابط اإلدارية ،تنظر اإلدارة العليا يف املتطلبات من املوارد املناسبة وحترص على توفرها
يف الوقت املناسب .ويف كل قسم من أقسام إدارة الطيف والشؤون الدولية ،يتم تسمية ممثل دائرة جودة .وملا كانت اإلدارة جزء من
هيئة تنظيم االتصاالت فإن عالقات العمالء تدار من قبل إدارة شؤون التواصل على مستوى املؤسسة ،ومع ذلك حيتفظ املدير
التنفيذي لإلدارة بالسجالت ذات الصلة اخلاصة بتواصل العمالء.
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2.6

الموارد البشرية

1.2.6

نبذة عامة

تعترب إدارة املوارد البشرية واحدة من أهم العمليات يف نظام إدارة اجلودة .ويف إطار هيئة تنظيم االتصاالت ،يسهم قسم املوارد
البشرية بصورة رئيسية يف ضمان استيفاء متطلبات الكفاءة .وحيتفظ القسم أيضاً بالبيانات فيما يتعلق بكفاءات كل موظف وتدريبه.
2.2.6

الكفاءة والتدريب والتوعية

إن إدارة الطيف والشؤون الدولية ،وهي جزء من هيئة تنظيم االتصاالت ،ال تشارك مباشرة يف مجيع العمليات اليت تنطوي على
التدريب والتوعية والكفاءة .ومبا أن اهليئة كيان يف حكومة اإلمارات العربية املتحدة ومبا أن محلة التوطني اإلمارايت هي واحدة من
مواطن الرتكيز الرئيسي لدى قسم املوارد البشرية ،يتم توظيف املواطنني اإلماراتيني على أساس تعليمهم ويتوفر هلم الحقاً التدريب
أثناء العمل لتعزيز الكفاءات الالزمة.
ويف إطار اإلدارة ،يقوم املدير التنفيذي بتحديد متطلبات الكفاءة لشغل الوظائف ،وإذا لزم األمر بالتشاور مع كبار املديرين املعنيني.
ويتم تقييم االحتياجات التدريبية يف هناية أو بداية كل عام ،وترفع إىل املدير التنفيذي ملزيد من املعاجلة .مث يتم وضع مجيع احتياجات
التدريب على اجلدول الزمين للتدريب .وحتال ردود الفعل على التدريب يف هناية التدريب إىل مقدمي خدمات التدريب .ويتم تقييم
تأثري التدريب يف هناية املطاف على أداء املوظفني من خالل عمليات تقييم األداء السنوية.
3.6

البنية التحتية

عمدت هيئة تنظيم االتصاالت إىل تزويد اإلدارة بكل ما حتتاجه من البنية التحتية ألداء املهام املسندة إليها على الوجه األكمل .ولدى
اإلدارة موقعان للعمل أحدمها يف أبوظيب واآلخر يف ديب .ومت توفري مساحة عمل كافية يف مبان مصممة بشكل جيد .وتشمل املرافق
املرتبطة توفري احلواسيب املكتبية ومعدات العمل واملكاتب واملقصورات وما إىل ذلك جلميع املوظفني .ويف حال نشوء أي متطلبات
جديدة من البنية التحتية ،يتقدم املدير التنفيذي بطلب إىل إدارة الشؤون اإلدارية يف هيئة تنظيم االتصاالت .ومبا أن واحداً من األدوار
الرئيسية هو إدارة الطيف فقد مت توفري نظام إلدارة الطيف للتعامل مع القضايا املتعلقة بالتطبيقات .ويتم إجراء حتديثات منتظمة لنظام
املورد أيضاً بأعمال الصيانة بانتظام .ومن اجلوانب الرئيسية لفعالية إدارة الطيف هو فعالية مراقبة
املورد .كما يقوم ّ
إدارة الطيف من قبل ّ
الطيف .وقد مت توفري نظام ملراقبة الطيف للتعامل مع احلاالت املتعلقة بالتحقق من الطيف ،وما إىل ذلك .وتتم صيانة نظام مراقبة
الطيف حسب اإلجراءات الداخلية مبوجب "إجراءات الصيانة لنظام مراقبة الطيف" ).(TRASIAP05
4.6

بيئة العمل

بيئة العمل املناسبة هي واحدة من العوامل اهلامة اليت تؤثر على أي منظمة من أجل إدارة نظام اجلودة .ويف هذا الصدد ،حترص
اإلدارة على توفري بيئة صحية وآمنة ومواتية يف مكان العمل .واإلدارة حتدد وتدير بيئة العمل الالزمة لتحقيق التوافق مع متطلبات
املنتج .وهذا يشمل توفري ظروف حميط العمل املعقولة ،من حيث الضوضاء ودرجة احلرارة ،وما إىل ذلك.
7

تحقيق المنتج

1.7

التخطيط لتحقيق المنتج

تشارك إدارة الطيف والشؤون الدولية يف األنشطة املختلفة فيما يتعلق بإدارة الطيف والشؤون الدولية .وتنقسم اإلدارة إىل
مخسة أقسام وهي:
اسرتاتيجية الطيف
–

الفصل
-
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ختصيص الطيف
البث اإلذاعي
الشؤون الدولية
مراقبة الطيف.

يتفاعل قسم الشؤون الدولية مع اهليئات الدولية فيما يتعلق بالطيف ويرفع متطلبات اسرتاتيجية الطيف وتوزيع الطيف وكذلك
اخلدمات اإلذاعية إىل املدير التنفيذي .وجيري التنسيق أيضاً مع خمتلف اهليئات داخل اإلمارات وعلى الصعيد اإلقليمي ومع
اإلدارات األخرى داخل هيئة تنظيم االتصاالت.
وقسم توزيع الطيف هو القسم املسؤول عن تقدمي اخلدمة لعمالء اإلدارة وهو القسم الذي يصدر تراخيص الطيف .وقسم مراقبة
الطيف هو املسؤول عن استعجال حل مجيع املسائل املتعلقة مبراقبة الطيف لدى عمالء اإلدارة.
ويتم التخطيط الفعال لتنفيذ مجيع الرتتيبات املخطط هلا من خالل:
وضع أهداف اجلودة لكل قسم فيما يتعلق بالعمليات اليت يضطلع هبا؛
أ)
أنشطة التحقق واالعتماد واملراقبة والتفتيش واالختبار لتطبيقات الطيف ومراقبة الطيف؛
ب)
سجالت معاجلة تطبيقات الطيف فضالً عن مراقبة الطيف إىل جانب السجالت ذات الصلة من األقسام األخرى.
ج)
وهنالك ترتيبات ضمن اإلجراءات الداخلية للتحقق املطلوب من تطبيقات الطيف وغريها من الضوابط.

2.7

العمليات المتعلقة بالعمالء

1.2.7

تحديد المتطلبات المتعلقة بالمنتج

تتلقى اإلدارة طلبات ترخيص الطيف من خالل نظام  SPECTRAwebعرب االنرتنت .وميكن أن يتلقى قسم مراقبة الطيف أي
شكوى بسبب تداخل أو أي مسألة أخرى من خالل أي وسيلة من وسائل التواصل .ويتم حتديد متطلبات ترخيص الطيف من
خالل نظام  SPECTRAplusوفقاً لإلجراءات الداخلية بشأن "التعامل مع الطلبات مبا يف ذلك التحليل التقين وختصيص الرتددات"
) .(TRASIAP01وتتم مراقبة الطيف من خالل اإلجراءات الداخلية بشأن "معاجلة ورصد شكاوى التداخل" )(TRASIAP04
وانفاذ الطيف ) .(TRASIAP07وبالنسبة لقسم آخر مثل قسم البث اإلذاعي ،توفر اإلجراءات الداخلية بشأن "حتليل
النشرة  (TRASIAP03) "BR IFICاملتطلبات فيما يتعلق بتحليل النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب
االتصاالت الراديوية ) .(BR IFICويتم حتليل هذه النشرة أيضاً يف قسم الشؤون الدولية ،وبالتايل فإن متطلبات النشرة للشؤون
الدولية مذكورة أيضاً يف  .TRASIAP03وقد ُعهد إىل قسم الشؤون الدولية أيضاً مبسؤولية التنسيق اإلقليمي والدويل ،وهو يشارك
يف خمتلف التفاعالت الدولية .وقد مت وضع اإلجراءات الداخلية بشأن "التحضري لالجتماعات الدولية" ) .(TRASIAP02ويشارك
قسم اسرتاتيجية الطيف يف وضع األدوات التنظيمية من خالل اإلجراءات الداخلية بشأن "إعداد األدوات التنظيمية وتنسيقها
واملوافقة عليها وإصدارها ومراجعتها" ).(TRASIAP06
2.2.7

استعراض متطلبات المنتج

تستعرض اإلدارة املتطلبات ذات الصلة باملنتج .ويتم هذا االستعراض قبل إصدار الرتخيص باستخدام الطيف للعمالء .وتضمن
عملية االستعراض ما يلي:
حتديد متطلبات طيف الرتددات بوضوح؛
أ)
احلصول على املوافقات الالزمة من الوظائف ذات الصلة.
ب)
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وتسجل نتائج االستعراضات وإجراءات املتابعة الالحقة .ويتم التأكد من تعديل معلمات ترخيص الطيف ذات الصلة وفقاً لنتيجة
االستعراض .ويف حالة حدوث أي تغيري يف عملية االستعراض ،يتم تبليغ مجيع املوظفني املعنيني بذلك داخل اإلدارة.
3.2.7

التواصل مع العمالء

إدارة الطيف والشؤون الدولية هي إدارة داخل هيئة تنظيم االتصاالت وهذه اهليئة لديها إدارة لشؤون التواصل على مستوى املؤسسة
مكلفة بالتعامل مع مجيع أشكال التواصل مع العمالء .وإدارة الطيف والشؤون الدولية ال تتواصل مباشرة مع عمالئها ومع ذلك
يتم االحتفاظ يف مكتب املدير التنفيذي بسجالت تتعلق باالتصاالت مع العمالء مبا يف ذلك طلبات استخدام الطيف ومسائل
التداخل وكذلك أي ردود فعل من العمالء .وحيتفظ مكتب املدير التنفيذي بسجل التصاالت العمالء اليت ترد من إدارة شؤون
التواصل على مستوى املؤسسة ومن مث حييلها إىل القسم املختص ،ويتخذ كذلك إجراءات املتابعة معهم لضمان تلقي ردود الفعل
على وجه السرعة.
3.7

التصميم والتطوير

ال تشارك إدارة الطيف والشؤون الدولية ،بصفتها هذه ،يف أي أنشطة التصميم و/أو التطوير ،وبالتايل يستبعد هذا البند من نطاق
نظام إدارة اجلودة.
4.7

المشتريات

املوردين ولكن هلا دور كبري يف اختيارهم ينطوي أيضاً على
ال متارس إدارة الطيف والشؤون الدولية أي سيطرة مباشرة على اختيار ّ
موردان رئيسيان يؤثر أداؤمها تأثرياً مباشراً على
التفاعل مع اإلدارات األخرى داخل هيئة تنظيم االتصاالت .وهنالك بالنسبة لإلدارة ّ
قدرهتا على االضطالع مبهامها .وشركات  LS Telcomو TCIو Rohde & Schwarzو ASCOM Network Testingهي
املوردة بشأن نظام إدارة الطيف ونظام مراقبة الطيف ،على التوايل .ويتم تقييم هذه الشركات بانتظام وحتال نتائج التقييم
الشركات ّ
إىل املوردين .وترد تفاصيل هذه العملية يف اإلجراءات الداخلية بشأن "اختيار املوردين وإجراءات التقييم" ).(TRASIAP26
5.7

اإلنتاج وتقديم الخدمات

1.5.7

الرقابة على االنتاج وتوفير الخدمات

تنهض إدارة الطيف والشؤون الدولية مبهامها بطريقة خمططة من خالل اإلجراءات والعمليات ذات الصلة .وتدار املواصفات بالنسبة
لرتاخيص الطيف بواسطة نظام إدارة الطيف .وتستخدم أحدث النظم ملراقبة استخدام الطيف وإنفاذه.
2.5.7

التحقق من صحة العمليات

ال حتتاج إدارة الطيف والشؤون الدولية إىل التحقق من صحة أي من العمليات اليت تقوم هبا ،وبالتايل يستبعد هذا البند من نطاق
نظام إدارة اجلودة.
3.5.7

تعرف الهوية وقابلية التتبع

مجيع تراخيص الطيف مشفوعة برقم تعرف هوية فريد ميكن استخدامه لتتبع املسار ،من تقدمي الطلب حىت صدور الرتخيص النهائي.
ويتم ختزين السجالت ذات الصلة ضمن نظام إدارة الطيف.
4.5.7

ملكية العمالء

تعمد اإلدارة إىل تصنيف مجيع معلومات العمالء اليت تتلقاها يف شكل طلبات استخدام الطيف بوصفها ملكاً للعمالء ،وجرياً
على املمارسة املعتادة ال تتقاسم أو تسمح بتقاسم هذه املعلومات مع املوظفني غري املصرح هلم بذلك.
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1

وتقوم اإلدارة بتخزين تفاصيل العمالء يف قاعدة البيانات اليت يتم االحتفاظ هبا خارج املوقع يف مركز استضافة البيانات.
5.5.7

الحفاظ على المنتج

حترص اإلدارة على كفاءة معاجلة مجيع الرتاخيص باستعمال الطيف وحتديدها وتعبئتها بشكل صحيح للتأكد من محايتها من التلف
أثناء إصدارها.
6.7

التحكم في قياس األجهزة ومراقبتها

تستخدم اإلدارة نظام مراقبة الطيف للقيام بعمليات املراقبة يف مواقع خمتلفة داخل اإلمارات .وقد زودت شركة  TCIنظام مراقبة
للطيف ذايت املعايرة ،وبالتايل ال حاجة إىل املعايرة .وحيدد دليل التشغيل ودليل الصيانة كل اخلطوات الواجب اتباعها لضمان عمل
نظام مراقبة الطيف وفقاً للمتطلبات.
8

القياس والتحليل والتحسين

1.8

نبذة عامة

تستخدم اإلدارة نظام االقرتاحات والشكاوى باالقرتان مع مؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة لكل قسم فيها سعياً ملراقبة العمليات
وقياسها وحتليلها ومن مث حتسينها.
2.8

القياس والمراقبة

1.2.8

رضا العمالء

وضعت اإلدارة عملية ثابتة ملراقبة املعلومات خبصوص رضا العمالء و/أو عدم رضاهم لتقييم ما إذا كانت اإلدارة تليب متطلباهتم
أم ال .وقد مت إعداد استبيان خدمة العمالء وهو يستخدم لتحديد مدى رضا العمالء .وجيري االستطالع على األقل مرة كل اثين
عشر شهراً .ويتم حتليل نتائج استطالع العمالء وتناقش يف اجتماع استعراض اإلدارة .وقد وثقت اإلدارة إجراءات داخلية بشأن
"التعامل مع شكاوى العمالء وتعليقاهتم" ) (TRASIAP25وهي تتضمن التفاصيل ذات الصلة إلجراء استطالع رضا العمالء.
2.2.8

المراجعة الداخلية

تعمل عملية املراجعة الداخلية مبثابة أداة إدارة إلجراء تقييم مستقل ألي عملية أو نشاط معني.
وقد وضعت اإلدارة إجراءات داخلية بشأن "مراجعة اجلودة داخلياً" ) .(TRASIAP22وختطط اإلدارة إلجراء املراجعة يف هناية
كل عام .ولدى اإلدارة مراجعون داخليون أكفاء إلجراء عمليات املراجعة الداخلية .وتتمثل نتيجة عملية املراجعة يف شكل تقرير
موجز للمراجعة يتضمن االستنتاجات.
ويتم تصنيف االستنتاجات احسب األمناط التالية:
االستنتاجات اإلجيابية
املالحظات
حاالت عدم املطابقة.
وتقدم نتائج مراجعة اجلودة على املستوى الداخلي يف اجتماع استعراض اإلدارة.
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3.2.8

قياس العمليات ومراقبتها

تطبق اإلدارة أساليب مناسبة لقياس ومراقبة العمليات الالزمة لتلبية متطلبات العمالء وللداللة على استمرار قدرة العمليات على
تلبية الغرض املقصود .ويف حالة عدم املطابقة مع نتيجة خمطط هلا ،تتخذ اإلجراءات التصحيحية لضمان مطابقة املنتج لإلجراءات
ذات الصلة الواردة يف البند .3.8
4.2.8

قياس ومراقبة المنتج (البند  4.2.8في المعيار )ISO 9001:2008

تطبق اإلدارة أساليب مناسبة لقياس ومراقبة تراخيص الطيف .ومتنح تراخيص الطيف بعد املوافقات املناسبة وحتال أيضاً إىل قسم
مراقبة الطيف للرجوع إليها .وإذا لزم األمر ،مثة عمليات أيضاً لضمان أن الرتخيص باستخدام الطيف الذي سيصدر خال من
التداخل .ويتم تسجيل االثبات على تنفيذ القياس واملراقبة املطلوبني والتوافق مع معايري القبول املستخدمة.
3.8

مراقبة المنتج غير المطابق

حترص اإلدارة على مراقبة املنتجات اليت ال تتوافق مع املتطلبات وذلك ملنع استخدام هذه املنتجات غري املقصود أو تسليمها .ويتم
حتديد الضوابط واملسؤوليات ذات الصلة والسلطات للتعامل مع املنتجات غري املطابقة وتوثيقها يف اإلجراءات الداخلية بشأن
"مراقبة اخلدمات غري املطابقة" ).(TRASIAP23
4.8

تحليل البيانات

تعمل اإلدارة على مجع وحتليل البيانات املناسبة لتقييم مدى مالءمة وفعالية نظام إدارة اجلودة ولتحديد جماالت التحسني املستمر.
وهذا يشمل البيانات املتولدة عن طريق أنشطة القياس واملراقبة وغريها من املصادر ذات الصلة .وتستند القرارات القائمة على
احلقائق إىل االستخدام الفعال والكفء لألساليب اإلحصائية املناسبة.
ويوفر حتليل البيانات معلومات بشأن:
رضا و/أو عدم رضا العمالء؛
أ)
خصائص العمليات واملنتجات واجتاهاهتا.
ب)
5.8

التحسين

1.5.8

التحسين المستمر

تسعى اإلدارة باستمرار إىل حتسني فعالية نظام إدارة اجلودة من خالل وضع سياسة اجلودة وأهداف اجلودة ونتائج املراجعة وحتليل
البيانات واإلجراءات التصحيحية والوقائية واستعراض اإلدارة .ويتم استعراض أهداف اجلودة يف كل اجتماع الستعراض اإلدارة مع
الرتكيز على حتسني أداء خمتلف األقسام.
 2.5.8و3.5.8

اإلجراءات التصحيحية والوقائية

حترص اإلدارة على اختاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية إلزالة أسباب عدم املطابقة للحيلولة دون تكرارها .ويعتمد مدى اإلجراءات
التصحيحية املتخذة على تأثري املشاكل املصادفة.
وميكن ألي موظف أن يتقدم بطلب الختاذ إجراءات تصحيحية/وقائية .كما جيب معاملة أي شكاوى من العمالء مبثابة عدم
مطابقة ،ومن مث إعداد طلب الختاذ اإلجراءات التصحيحية/الوقائية.
وقد وثقت اإلدارة عملية اختاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية يف اإلجراءات الداخلية بشأن "اإلجراءات التصحيحية
والوقائية" ).(TRASIAP24
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2

مقدمة

الغرض من أي عملية ختطيطية هو تنظيم األفكار واألفعال وتركيزها من أجل حتقيق األهداف املوجهة أو املتفق عليها على حنو
حيسن عملية ختطيط الطيف الوطين (وخاصة بالنسبة للبلدان النامية).
ّ
فعال وكفء .وهذا اجلهد مهم ألي بلد يريد أن يبدأ أو ّ

واخلطة تتوخى أعماالً وليس ردود أفعال ،وقد تكون حمكومة بوقت معني أو حدث معني يف إطار زمين حمدد ،أو قد تكون بياناً
تغري األحداث .وقد تكون اخلطة مكتوبة أو شفوية ،عامة
تغري السياسة أو ّ
طويل األجل ،يتم حتديثه على فرتات يف ضوء ّ
أو خصوصية ،ولكل من هذه األشكال ميزاهتا وعيوهبا .ويوصى دائماً بأن تكون اخلطة مكتوبة.
والتخطيط هو عملية جيب أن تسبق القيام بأي نشاط ناجح ،سواء كان نشاطاً حكومياً أم من أنشطة دوائر األعمال .أما احللول
العاجلة أو حلول "األزمات" فهي ال تعين إال أن أفضل احللول  م يعد متاحاً .وال تختلف ختطيط الطيف عن هذا ،فأفضل احللول
حتتاج إىل نظرة تطلعية تتيح الوقت الكايف للنظر يف مجيع العوامل ذات الصلة .وحيتاج التخطيط أيضاً إىل وضع العمليات وااللتزام
هبا من أجل تنفيذ اخلطة ،ألن حلول األزمات كثرياً ما تؤدي إىل تشتيت االنتباه وصرفه عن املهام الطويلة األمد .وبالنسبة إلدارة
الطيف ال بد من التخطيط على املدى القصري وعلى املدى املتوسط وعلى املدى الطويل للوفاء حباجة مستعملي الطيف اليت تتغري
بشكل مطّرد.
وتقتضي إدارة الطيف الراديوي واستعماله توجيه جهود التخطيط وتالمحها حىت ميكن ملوِرد الطيف الكهرمغنطيسي أن يفي مبساندة
األهداف الوطنية .وختطيط الطيف هو عبارة عن عملية وضع أهداف إدارة الطيف يف املستقبَل وحتديد اخلطوات الالزمة لتحقيق
تلك األهداف ،أي أن التخطيط يوفر اإلطار الذي يتاح فيه الطيف الحتياجات الطيف الراديوي اليت تتطور باستمرار ،والذي
ييسر عملية اختاذ القرار ألنه يوفر األسس الالزمة
يف سياقه جيري تطوير وحتسني نظام إدارة الطيف ذاته .ومن شأن التخطيط أن ّ
للنظر يف التدابري اليت جيب اختاذها وتقييمها .وجيب يف ختطيط الطيف أن يؤخذ يف االعتبار االجتاهات واالحتياجات األساسية
ملستعملي الطيف يف احلاضر واملستقبل ،ومواكبة هذه االجتاهات واالحتياجات.
والغرض من ختطيط إدارة الطيف هو تلبية حاجة املستعملني على النحو األفضل ،وذلك من خالل:
إنشاء منظمة إلدارة الطيف وتنفيذها بشكل فعال؛
وضع سياسات وقواعد ولوائح للطيف وتنفيذها؛
هتيئة القدرات اليت تعزز االستعمال الفعال والكفء للطيف؛
توزيع الطيف للخدمات الراديوية والتطبيقات الراديوية؛
تنظيم خدمات وأنظمة راديوية معينة وهيكلتها والرتخيص هبا.
مثال ذلك ،إذا كانت احلاجة إىل الطيف للخدمات املتنقلة ستزداد على مدى مخس أو عشر سنوات فيجب أن تكون إدارة الطيف
قادرة على توقع تلك التطورات والتأكد من إمكانية توزيع الطيف املطلوب للخدمات املتنقلة لتلبية احتياجاهتا .ولتمكني اإلدارة
من حتقيق هذه األهداف ال بد أن تتوفر هلا إمكانات حتليلية وإجراءات للتنسيق وقواعد بيانات داعمة من أجل تلبية احتياجات
األنظمة املتنقلة .وحيتاج تطوير هذه القدرات إىل وقت .ومن جهة أخرى فإن صعوبة التعرف على االحتياجات اإلضافية من الطيف
يف املستقبل متثل عبئاً على صانعي املعدات من حيث إنتاج معدات تتسم بالكفاءة وتليب احتياجات االتصاالت ويف نفس الوقت
تستخدم قدراً من الطيف أقل مما حتتاجه التكنولوجيا الراهنة.

واخلطوة األوىل األساسية يف أي خطة منظمة لتخطيط الطيف هي جدول توزيع الرتددات .وجدول التوزيع الوطين مستمد من
اجلدول الدويل ،وكالمها ميثل جهداً أساسياً يف ختطيط الطيف من أجل مواجهة االحتياجات يف املستقبل .وجدول توزيع الرتددات
الدويل هو نتاج عملية لتحديد االحتياجات من الطيف يف املستقبل ،وهي عملية يدخل فيها إعداد جداول أعمال املؤمترات وجلان
الدراسات والتفاوض واالتفاق ،وقوة الدفع وراء هذه العملية هي خطط الطيف الوطنية للدول األعضاء يف االحتاد ،فهي اليت تؤدي
إىل التوصية ببنود جدول األعمال للمؤمترات املقبلة ،مبا يف ذلك دراسة االعتبارات املتعلقة بتقاسم الطيف ،واقرتاح التوزيعات
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باالتفاق مع جهات التنظيم املعنية .وهكذا فإن االتفاقات الدولية هي اإلطار الذي تتم يف ضوئه مراجعة وتنفيذ اخلطة الوطنية من
خالل جدول توزيع الرتددات الوطين واللوائح ذات الصلة.
ويتناول هذا الفصل أمهية ختطيط الطيف والتعاريف ذات الصلة ووضع أهداف التخطيط وعملية التخطيط ذاهتا مبا يف ذلك التقنيات
املستخدمة ومصادر البيانات اليت يعتمد التخطيط عليها.
2.2

أهمية التخطيط

تُعترب تطبيقات الطيف حيوية يف حفز النمو االقتصادي والنهوض برفاه املواطنني واملشاركة يف اجملتمع الدويل .وعالوة على ذلك فإن
مستوى استعمال االتصاالت الراديوية وتنوع استعماالهتا يف توسع مستمر ،وميكن اآلن ،بفضل خصائص االنتشار الراديوي
يف ترددات عالية تلبية االحتياجات اجلديدة باالنتقال إىل نطاقات تردد أعلى .ويف حاالت كثرية يستخدم مديرو الطيف بشكل
متزايد حلوالً هندسية معقدة من أجل السماح باالستعمال املتجاور أو املرتاكب للرتددات وللمناطق اجلغرافية ،وهو ما يضع مزيداً
من األعباء على كاهل هياكل إدارة الطيف وموظفيها .وحتتاج تلبية الطلبات اجلديدة الستعمال الطيف ،يف بعض احلاالت ،إىل نقل
العمليات احلالية أو إعادة توزيعها ،وينطوي ذلك يف األغلب على زيادة التكلفة .ويتناول هذا الفصل أيضاً اإلمكانيات املتاحة
للموازنة بني املتطلبات واإلمكانات.
والطيف هو من املوارد املرنة جداً ،وميكن إذا ما اختذت القرارات يف وقت مبكر تلبية االحتياجات اجلديدة من الطيف .وميكن عن
طريق التبليغ املبكر عن احتماالت التضارب يف استعمال الطيف الوصول إىل حلول ناجعة ومعتدلة التكلفة مع احملافظة على
تشجيع منو االتصاالت .ومن الضروري للعثور على هذه احللول تطوير أدوات متقدمة إلدارة الطيف .وحيتاج تطوير معدات
االتصاالت أو شراء معدات جديدة عادة إىل التزامات طويلة األجل بسبب تكلفة املعدات وتعقدها ،ولذلك ينبغي وضع خطط
إدارة الطيف والقرارات املتعلقة بإدارة الطيف لعدة سنوات ،وقد يكون من الضروري تلبية طلبات بعض املستعملني وإمكان تأخري
الطلبات األخرى أو زيادة التسامح يف التداخل للمستعملني احلاليني ،ريثما يتم التوصل إىل حلول إدارية أو تقنية فعالة .وميكن عن
طريق حتديد األهداف االسرتاتيجية الوطنية متكني مستعملي الطيف وصانعي املعدات من إطار للتطبيق الناجح لتكنولوجيات
الطيف واخلدمات اجلديدة يف املستقبل.
ومن أجل حتقيق أقصى املنافع االقتصادية واالجتماعية من تنفيذ أنظمة االتصاالت الراديوية ال بد من التخطيط اجليد .ومن شأن
ختطيط الطيف أن ييسر منو االتصاالت الراديوية .وبازدياد الطلبات على زيادة الطيف تزداد أمهية ختطيط الطيف ويزداد اهتمام
إدارة الطيف مبنع التداخل وحتديد إمكانات الطيف املتاحة الحتياجات النمو.
ويغلب على املديرين يف معظم املساعي اليت يضطلعون هبا إيالء االهتمام للمسائل العاجلة ،وقد حيدث يف خضم االهتمام باملشاكل
اجلارية عدم االهتمام بالتخطيط باعتبار أن التخطيط ميكن تأجيله .إال أن نظام إدارة الطيف ،بالنوعية املطلوبة لتيسري النمو
االقتصادي وتلبية الطلبات احلديثة ،حيتاج بالتأكيد إىل التخطيط .وال يستقيم للحكومة وال لقطاع األعمال املضي يف أي نشاط
اقتصادي بنجاح دون ختطيط.
1.2.2

منافع التخطيط مقابل التكلفة

الغرض من التخطيط هو تعزيز املنافع عن طريق االستعداد للمستقبل .ذلك أن مواجهة ظروف الفوضى الناشئة عن نقص التوجيه
أو االضطرار إىل تغيري االجتاه بشكل سريع أو بشكل متكرر ،إمنا ينطوي على تكلفة كبرية ووقت ضائع وفرص ضائعة .ومن جهة
املصممة للتشغيل على نطاق معني إىل نطاق آخر (إعادة توزيع نطاقات الرتدد) ميكن أن يكون عملية
أخرى فإن نقل املعدات َّ
مكلفة جداً ،ولكنها إذا متت بناء على ختطيط جيد قد تكون مفيدة من ناحية التكلفة حيث تتيح القيام يف وقت مبكر بتطبيق
حمسنة وذات كفاءة من ناحية الطيف .أما اخلدمات غري املخطط هلا اليت تتسم بعدم الكفاءة وبزيادة التداخل ،فقد
تكنولوجيات َّ
تؤدي إىل بطء النمو االقتصادي وتأخري التنمية .ويؤدي التأخري يف تنفيذ األنظمة بسبب عدم إتاحة الطيف الكايف أو عدم وجود
خطة تنظيمية مناسبة إىل خسائر كبرية ملوردي النظام ومشغليه وإىل خسارة للمزايا اليت حيققها تشغيل النظام.

الفصل

05

2

وكما هو احلال يف أي مهمة ،تنطوي إدارة الطيف على تكلفة تتصل بتوفري املوارد املناسبة .ومن هذه التكاليف ما يتصل جبمع
املعلومات واستعراضها وحفظها ،والتشاور مع املستعملني واملمثلني الدوليني وتنسيق املواقف وإعداد اخلطط والتفاوض على االتفاقات.
أما احلجج اليت تساق ضد التخطيط طويل األجل للطيف فال تستند إىل تكلفة األداء ولكنها تستند إىل أن استعمال الطيف
وا لتكنولوجيا هي مسائل دينامية ال تفيد معها سوى القرارات اليت تأيت كردود أفعال أو قرارات التخطيط على املدى القصري.
ولذلك ،كما يقول أصحاب هذه احلجة ،فإن التخطيط ال بد أن تعرتيه مثالب ،كما أن اخلطط غري السليمة تؤدي إىل تكلفة مالية.
وقد يقال أيضاً إن إدارة الطيف قد مضت بسالسة يف املاضي دون إسقاطات طويلة األجل وإن اإلسقاطات غري الدقيقة قد تؤدي
املتصور (بسبب صعوبات تقنية أو اقتصادية) .ويقولون إن هذه التخصيصات ،وإن
إىل ختصيصات خلدمات رمبا ال تتطور بالشكل َّ
كان ميكن التغلب عليها نظرياً ،فإن من الصعب الرتاجع عنها من الناحية العملية ،بعد أن تكون بعض اخلدمات قد بدأت،
واستثمر املشغلون أمواالً يف املعدات ويف اجتذاب العمالء.
والواقع أن إمكانات التخطيط تزداد صعوبة عند التحول من املدى القصري إىل املدى الطويل ،إال أن عدم التخطيط ليس خياراً
مناسباً .بل إن التحول يف االستعمال على املدى القصري هو أكثر تكلفة وهو ما ينتج يف معظم احلاالت عن عدم التخطيط .فإذا
كانت االستعماالت واخلدمات اجلديدة ال توافق الرتددات العالية (إذا ما كان الطيف ال يزال متاحاً ومتوفراً لزمن معقول) ال يكون
هناك مفر أمام مديري الطيف من إفساح اجملال لتلك اخلدمات اجلديدة عن طريق حتريك االستعماالت واخلدمات القائمة غري
احملدودة برتدد معني .وتزداد الضغوط من أجل حتويل االستعماالت القائمة حني تكون االستعماالت اجلديدة ذات قيمة عالية
وتوفر فرصاً أفضل للخدمة السريعة والنمو االقتصادي .واملعايري املتعلقة بتلك القرارات ميكن أن تضع كثرياً من املستعملني يف موقف
حرج ،وكذلك استثماراهتم ،إذا  م يتمكن مديرو الطيف من إعطائهم الوقت الالزم لالنتقال إىل االستعماالت اجلديدة .وإذا كان
التخطيط ال يتيح هذا الوقت املطلوب فإن ذلك سينتج عنه اإلبطاء يف تنفيذ األنظمة اجلديدة.
ومن احلجج اليت تساق يف معارضة التخطيط طويل األجل عدم قدرة مديري الطيف على حتديث اخلطط إذا توفرت بيانات أفضل،
ولكن املفروض يف أي عملية ختطيط ،خاصة إذا كان ختطيطاً طويل األجل ،أن تشتمل على جدول إلعادة النظر دورياً يف اخلطة
وإدخال ما يلزم من تعديالت.
وتفقد اخلطط فائدهتا إذا كانت جامدة أو غري عملية .فمجال إدارة الطيف الراديوي هو جمال دائم احلركة ،وجيب أال تشتمل
اخلطط بشأنه على قرارات ال يكون الرجوع فيها ممكناً وال تفضي إال إىل نتائج حمددة ،وإمنا ينبغي يف التخطيط استشراف فرتة
طويلة من الزمن متهد السبيل لتحقيق أهداف إدارة الطيف .وأي التزام بالتخطيط على املدى الطويل ال بد أن يتضمن عملية
للمراجعة يقوم فيها املديرون بصفة دورية بإعادة النظر يف اخلطة يف ضوء ما يستجد من تطورات.
ومع ذلك فإن مديري الطيف عليهم مسؤولية التخطيط لالستعماالت اجلديدة ملوارد الطيف املخصصة لالستعمال العام ،وجيب
أن ي توخى التخطيط حتسني اإلدارة واالستخدام األفضل للطيف وليس توسيع السلطة التنظيمية .ويف ختطيط الطيف قد ختضع
بعض نواحي استعمال الطيف وإدارته إىل السياسات العامة ،ولكن هناك نو ٍاح أخرى حتتاج يف ختطيطها إىل خطوات حمددة .وإذا
توفرت املرونة الكافية يف طرق إدارة الطيف فإن هذا يتيح اجملال لالبتكار ولتغيري االجتاه ،مع أن طرق حتقيق املرونة ذاهتا حتتاج إىل
ختطيط .إذ من املناسب مثالً ،خاصة يف البلدان النامية ،أن يكون وضع مبادئ لزيادة االعتماد على السوق وتنفيذها وزيادة املرونة
يف عملية إدارة الطيف من العناصر األساسية يف ختطيط الطيف.
2.2.2

التعاريف المتعلقة بتخطيط الطيف

لفهم ختطيط الطيف ال بد أن يكون هناك اتفاق مبدئي على التعاريف .وميكن تقسيم ختطيط الطيف إىل فئات من حيث الوقت
(على املدى القصري وعلى املدى الطويل والتخطيط االسرتاتيجي) ومن حيث اجملاالت املشمولة (استعمال الطيف وأنظمة إدارة
الطيف) .وألغراض هذه املناقشة ترد جمموعة من التعاريف يف اجلدول  .1-2وقد يكون لبعض هذه التعاريف تطبيقات أخرى
يف جماالت أخرى.
ومن األفضل أن يُرتك ختطيط الشبكات أو اخلدمات ملشغلي الشبكة أو اخلدمة ،ولذلك ال يتناول هذا الدليل هذا املوضوع
أكثر من ذلك.
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اجلدول

1-2

تعاريف
التخطيط قصري األمد

التخطيط الذي يغطي املسائل اليت حتتاج إىل حلول أو األنظمة اليت حتتاج إىل تنفيذ على مدى
ثالث إىل مخس سنوات

التخطيط طويل األمد

التخطيط الذي يغطي املسائل اليت حتتاج إىل حلول أو األنظمة اليت حتتاج إىل تنفيذ على مدى
مخس إىل عشر سنوات
التخطيط الذي ينطوي على حتديد عدد حمدود من املسائل الرئيسية اليت حتتاج إىل تركيز انتباه إدارة
الطيف عليها من أجل التوصل إىل حلول حيتاج تنفيذها إىل عشر سنوات أو أكثر
التخطيط الذي ينطوي على مسائل متعلقة باستعمال الطيف مثل التخصيصات والتعيينات
والتوزيعات واملعايري ،وما إىل ذلك.

التخطيط االسرتاتيجي
ختطيط استعمال الطيف
ختطيط أنظمة إدارة الطيف

التخطيط الذي ينطوي على تقنيات إدارة الطيف وأساليب التحليل والتنظيم واملوارد والتطبيقات
احلاسوبية ،وما إىل ذلك.

ختطيط اخلدمات أو الشبكات

التخطيط الذي ينطوي على خصائص أنظمة معينة وتشغيلها

3.2

عمليات التخطيط

تشمل عمليات ختطيط الطيف مجيع اإلجراءات والقرارات املتعلقة بإدارة الطيف اليت تتحكم يف استعمال الطيف .ويشمل ذلك
جوانب التوزيع والسياسات والتعيني وقواعد التخصيص واملعايري .واإلجراءات اليت تتم يف هذه اجملاالت هي اليت حتدد كيفية استعمال
أي التكنولوجيات تكون مقبولة ،أو ترك مسألة انتشار التكنولوجيات
النطاقات وكيفية تنفيذ اخلدمات الراديوية ،ويف بعض احلاالت ّ
لقوى السوق وحدها .ويُع ّد اجلدول الوطين لتوزيع الطيف هو اخلطة األساسية الستعمال الطيف .وتُعترب إجراءات التخطيط األخرى
متفرعة عن هذا اإلطار.
تسجل استعماالت
يُعترب توزيع الطيف وتعييناته وختصيصاته ووضع معايريه من اجلوانب األساسية يف إدارة الطيف ،ووجود خطط ّ
ييسر كثرياً عملية تنفيذ خدمات الطيف وأن يساعد يف التنمية الوطنية.
الطيف وتتيح تلبية متطلبات التغري يف استعماالته ميكن أن ّ
وجيب أن يراعى يف خطط استعمال الطيف عدد من العوامل ،منها التغيريات الكبرية يف استعماالت الطيف ،والتقنيات اجلديدة،
واخلدمات اجلديدة غري املشمولة بالتوزيعات احلالية ،وخطط مستعملي الطيف إلجراء تغيريات يف املستقبل ،واحتماالت االزدحام
يف بعض النطاقات أو املواقع ،وأخرياً التغيريات اليت قد حتدث يف خطط التوزيع أو التخصيص نتيجة للمؤمترات العاملية
لالتصاالت الراديوية.
ويكون نطاق خطط استعمال الطيف حمدوداً باملدة اليت تغطيها اخلطة ،أو مبجال الرتددات أو اخلدمات املشمولة ،أو مبسألة معينة
أخرى .أما اخلطط الطويلة األجل فتغطي عادة جماالت أوسع ،إذ تأخذ يف اعتبارها مثالً نتائج مؤمتر من املؤمترات العاملية لالتصاالت
الراديوية .وجيب أن تشتمل املعلومات اليت يُنظر فيها يف سياق ختطيط استعمال الطيف على بيانات عن االستعمال احلايل
والتخصيصات والتوزيعات والتكنولوجيات احلالية واحتياجات االستعماالت يف املستقبل والطيف املتاح .ولكي يكون حتليل استعمال
الطيف مفيداً جيب أن يشتمل على حتليل للعوامل االقتصادية والسياسية غري التقنية .وإذا كانت احللول التقنية ميكن أن تأخذ
املعايري االقتصادية والسياسية يف االعتبار فمن السهل إعداد اخلطط ،ولكن الذي حيدث يف الغالب هو ضرورة أخذ املوازنات
السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والتقنية يف االعتبار ،ويف ضوء ذلك ميكن اختاذ القرارات النهائية واستخالص
اخلطط اليت تساعد اإلدارة يف حتقيق أهدافها .ويتم وضع هذه اخلطط عادة بالتنسيق مع توزيعات الرتددات املتاحة والسياسات
والقواعد واللوائح الوطنية .ويتم يف كثري من احلاالت وضع خطط مرتبطة بأطر زمنية للتنفيذ .وهذه اخلطط ،اليت ال يتم تنفيذها
دفعة واحدة ،تتيح الفرصة للمراجعات يف املستقبل .ويرد يف اجلدول  2-2قائمة بالعوامل اليت ميكن أن تؤثر على ختطيط الطيف.
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وضع أهداف تخطيط الطيف

يُعترب حتديد ووضع أهداف ختطيط الطيف جزءاً أساسياً من عملية التخطيط ،ويتطلب ذلك النظر يف كيفية تعزيز استعماالت
الطيف الراديوي .ويدخل يف هذا االستعراض اآلفاق احملتملة للتوسع يف اخلدمات الراديوية احلالية وكذلك دخول خدمات وتطبيقات
جديدة والنمو فيها .كذلك ينبغي النظر يف التغيريات احلادثة يف استعمال الطيف من قِبَل الصناعات ودوائر األعمال واحلكومة
واجلمهور العام .وال بد يف عملية التعرف على األهداف وتقريرها أن تتضمن مدخالت من الوكاالت
احلكومية الوطنية واحمللية ،ومن الصناعات (الكبرية والصغرية) ومن مجيع املصاحل املوزَّعة جغرافياً .وينبغي عمل تقييم لعملية ختطيط
الطيف الوطين احلالية ودراسة العوامل اليت حتدد مواطن القوة والضعف كما تراها الصناعة واحلكومة .ونتيجة هذا التقييم هي اليت
تشكل أساس وضع أهداف خطة الطيف.
اجلدول

2-2

العوامل التي يمكن أن تؤثر على تخطيط الطيف
العوامل السياسية والقانونية
قانون االتصاالت الوطين
املتطلبات التنظيمية
توزيع الطيف على املستوى الدويل (االحتاد الدويل لالتصاالت)
هيئات إدارة الطيف اإلقليمية
اإلجراءات الوطنية لتوزيع الطيف
إجراءات إدارة الطيف يف اإلدارات اجملاورة
سياسة التقييس
البنية التحتية لالتصاالت
املسائل املتعلقة بالصناعة
احتياجات املستعملني
األمن والسالمة العامة
العوامل االقتصادية
العوملة
التنمية االقتصادية الشاملة
هيكل األسعار والرسوم للمعدات واخلدمات
احتياجات السوق ومسائل التسويق
اإلجراءات واملمارسات املتبعة لدى مزودي اخلدمة
مزادات الطيف أو رسوم الطيف
األثر االقتصادي للخدمات اجلديدة والتكنولوجيات اجلديدة

2.3.2

العوامل االجتماعية والبيئية
تغريات الطلب نتيجة لتغريات اهليكل االجتماعي
العمرية
تغريات الطلب نتيجة للتغريات يف ساعات العمل اليومية و ُ
القبول العام للتطبيقات الالسلكية
التلوث الكهرمغنطيسي والتداخل يف الرتددات الراديوية
عدم قبول اجلمهور هلياكل اهلوائيات الكبرية وانتشار املواقع
الفضالت يف الفضاء اخلارجي
العوامل التقنية
حترك املستعملني
التكنولوجيات األساسية
اإللكرتونيات الصغرية
جتهيز اإلشارات
جتهيز البيانات يف االتصاالت
مكونات املعدات
إمدادات الكهرباء
البطاريات
وسائل االتصاالت
تقنيات التشوير (األصل والقنوات) والتشكيل
تقنيات النفاذ إىل القنوات وأساليب اإلرسال
تقنيات انتشار الطيف
تقنيات التنوع ،مثل الوقت والرتدد والفضاء
تصميم اهلوائيات وتعزيز استخدامها
خصائص اهلوائيات ،اجتاهية أو تكييفية مثالً
خفض سوية خمطط اهلوائي يف الفص اجلانيب

عوامل يتعين أن تؤخذ في االعتبار

ختطيط الطيف ،أياً كان تعريف التخطيط ،ال بد أن يؤثر على احتياجات خدمات الراديو من الطيف الوطين يف املستقبل بشكل
عام ،على أساس العوامل التكنولوجية والقانونية واالجتماعية والبيئية والسياسية واالقتصادية ،وكلها عوامل هلا تأثريها على استعمال

اإلدارة الوطنية للطيف
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الطيف .ولكي يستطيع مديرو الطيف الوفاء باحتياجات استعمال الطيف فعليهم أوالً التعرف على االحتياجات احلالية
واملستقبلية ،92وكذلك الطيف املتاح ،لكي يتمكنوا من حتديد أفضل الطرق لتلبية تلك االحتياجات .وحيتاج مديرو الطيف إىل
معلومات كافية تتيح هلم إجراء التحليالت الالزمة لبناء تقديرات التخطيط واختاذ القرارات يف هذا الصدد .وجيب أن يكون حتديد
االحتياجات للمستقبل مواكباً لألحداث ،تالفياً إلعادة التوزيع يف املستقبل (مبا يف ذلك إعادة توزيع املوارد) فيما يتعلق بالطيف
وموارد الطيف .ومن الضروري من أجل اإلدارة الفعالة للطيف وجود حصر ملستعملي الطيف وحصر ملوارد الطيف املتاحة .وتتوقف
هذه املوارد على ما يلي:
عدد مستعملي الطيف (أي عدد ختصيصات الطيف املمنوحة وعدد احملطات الراديوية)؛
خصائص احملطات الراديوية؛
التوزيع اجلغرايف للمحطات الراديوية بأقصى درجة من الدقة والتناسق؛
احتماالت تأثري احملطات الراديوية بعضها على بعض.
سجل الترددات الوطني
تؤخذ املعلومات عادة من السجل الوطين للرتددات ،ومن األفضل استكمال هذه البيانات باملعلومات املتاحة من مصادر أخرى
وإدماج تلك املعلومات مع معلومات السجل .واملصادر األخرى املمكنة هي سجل الرتددات الدويل لالحتاد الدويل لالتصاالت،
والرصد الوطين ،وسجالت التفتيش وما إىل ذلك .ومن املوارد التكميلية املهمة وجود قاعدة بيانات تشتمل على قيم حمسوبة
ملؤشرات استعمال الطيف .وحبسب نوع التخطيط اجلاري تكون فائدة قاعدة بيانات استعمال الطيف.
وينبغي استعمال سجالت الطيف الوطين باعتبارها املصدر األساسي لتقييم االستعمال اجلاري للطيف .ولكي يكون السجل مفيداً
يف اختاذ القرارات اليت تؤثر على مستعملي الطيف فال بد أن حيتوي على مستوى مناسب من املعلومات التقنية ومعلومات اإلدارة.
ذلك أنه إذا كان السجل حيتوي فقط على الرتددات واسم املستعمل وموقعه ،فإنه ال يكفي لتقدمي معلومات مناسبة ميكن على
أساسها النظر يف املسائل .ومن العناصر املهمة يف عملية اختاذ القرار ما يتوفر من معلومات بشأن املهام اليت تؤديها املعدات،
والتكلفة املتصلة بتنفيذ النظام ،واخلصائص التقنية التفصيلية للنظام .ويف احلاالت اليت يتطلب فيها األمر النظر يف استعمال دويل،
يكون من الضروري استكمال معلومات السجل الوطين باملعلومات املستقاة من النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن
مكتب االتصاالت الراديوية ).(BR IFIC
المراقبة
ميكن استعمال املعلومات املستقاة من مراقبة استعمال الطيف ،اليت تسجل االستعمال الفعلي للرتددات ،يف استكمال معلومات
السجل الوطين .وتشمل مراقبة استعمال الطيف قياس َشغل الرتددات مما مي ّكن مديري الطيف من حتديد العالقة بني املستوى
سجل.
الفعلي الستعمال الطيف وختصيصات الطيف ،كما أن من شأن املراقبة أن تقدم املعلومات الالزمة يف حالة عدم وجود ّ
ولدى تقييم مستوى استعمال الطيف جيب أن يؤخذ يف االعتبار نوع اخلدمة ،فهناك بعض اخلدمات العامة تشكل استعماالهتا
مشاكل خاصة يف القياس ،فعلى سبيل املثال ،وبسبب دور الوكاالت احلكومية يف خدمات الطوارئ وخدمات الدفاع ،قد ال تساعد
قياسات االستعمال اليومية يف حتديد احتياجات الطيف هلذه اخلدمات .لذلك ينبغي توخي احلذر يف تقدير استعماالت الطيف
من خالل أساليب املراقبة ،وجيب إخضاع النتائج لتحليالت جيدة يف ضوء املعلومات عن االستعماالت املتوقعة (انظر الفصل .)4
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املقصود بتعبري "االحتياجات" أن يكون مصطلحاً عاماً لالحتياجات احلالية واملستقبلية من الطيف ،مبا يف ذلك مفاهيم االحتياجات من
القدرات ،واألنظمة وخصائصها ،والرتددات املطلوبة املتصلة بذلك.
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تبادل المعلومات مع اإلدارات األخرى
كثرياً ما تؤثر نتائج أنشطة التخطيط على مستعملي الطيف خارج احلدود الوطنية ،ويف هذه احلاالت ينبغي يف أنشطة التخطيط
أن تأخذ يف اعتبارها تنسيق املعلومات واخلطط اليت يُنظر فيها مع البلدان اجملاورة أو اجملتمع الدويل ككل .وختتلف املعلومات َّ
املقدمة
باختالف اإلدارات ،ويف بعض احلاالت تقف مسألة املعلومات السرية حائالً أمام الوصول إىل املعلومات املناسبة.
االستفسارات التشاورية العامة
ميكن إلدارة الطيف الوطين أيضاً أن جتمع معلومات من خالل استعمال أسلوب االستفسارات كجزء من النهج التشاوري العام.
وميكن إلدارة الطيف عن طريق االستفسارات العامة مجع نطاق واسع من املعلومات عن مواضيع معينة مثل نطاقات الطيف وتقدمي
اخلدمات الراديوية .وميكن إجراء االستفسار عن طريق استخدام عملية مفتوحة يتم فيها مجع املعلومات من خالل طلب رمسي
مكتوب أو من خالل منتدى لقاء مفتوح ،أو من خالل عملية أكثر تقييداً تُستخدم فيها املشاورات املباشرة مع جمموعات وطنية
معينة .وميكن أن تكون هذه اجملموعات جلاناً دائمة أو جمموعات مكونة هلدف خاص هو احلصول على أجوبة على االستفسارات.
وأياً كانت الوسيلة فيجب أن تتناول األسئلة املسائل األساسية اليت حتتاجها اإلدارة يف اختاذ قرار ختطيطي معني.
استعماالت الطيف في المستقبل
جيب أن تأخذ أي خطة الستعمال الطيف يف االعتبار االستعماالت الوطنية والدولية للطيف يف املستقبل ،ومن الطبيعي أن سجالت
ختصيص الطيف وعمليات املراقبة ال ميكن أن تكون املصدر الوحيد هلذه املعلومات ،وإن كان معدل التغري يف املعلومات املستقاة من
أي من املصدرين ،أو مراقبة االستعماالت التجريبية ،ميكن أن يقدم معلومات تكميلية تفيد يف التوصل إىل التقديرات املطلوبة.
االتجاهات الدولية
نظراً التساع تنفيذ كثري من األنظمة الراديوية على مستوى العا م ،فإن االجتاهات الدولية ميكن أن يكون هلا دور حاسم يف اخلطط
اخلاصة باستعمال الطيف يف املستقبل .وحني يتعلق األمر باستعمال معدات منتشرة على نطاق واسع فلن يفيد البلدان كثرياً أن
تقوم بوضع قواعد مبفردها ،مثل وضع خطط القنوات ،حني تكون املعدات املتاحة مبنية وفق معايري خمتلفة .وميكن التعرف على
هذه االجتاهات من خالل املنشورات العلمية واملهنية وعن طريق التشاور املباشر مع ممثلي قطاع األعمال واملمثلني احلكوميني
يف البلدان األخرى وعن طريق املشاركة يف جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية ويف املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية.
تنبؤات استعمال الطيف
من الوسائل األخرى حملاولة فهم حالة استعمال الطيف يف املستقبل استخدام التنبؤات .وميكن تعريف التنبؤ بأنه عملية وطريقة
لتقدير احتياجات الطيف على أساس إسقاطات .وميكن أن تنطوي عملية التنبؤ على التوقعات اخلاصة بتطبيقات التكنولوجيات
اجلديدة أو اجتاهات الطلب على الطيف وتقدير آثارها .وقد يبين مديرو الطيف تنبؤاهتم على أساس أساليب جتريبية وعلى أساس
أحكام تنطلق من املعرفة.
وملا كان معظم عمليات التخطيط ينطوي على بعض التقديرات اخلاصة باملستقبل فإن اخليار أمام إدارات الطيف هو ما إذا كانت
جمربة .ومن مزايا األساليب املنهجية
التنبؤات واضحة وتقوم على هيكل سليم ،أم أهنا ضمنية وتقوم على افرتاضات غري معلَنة أو غري َّ
إمكانية تَعلُّمها ،كما أن نتائجها قابلة للتكرار .وعالوة على ذلك فإن االفرتاضات والبيانات اليت يُعتمد عليها يف هذه الطرق مبيَّنة
بوضوح وتستخدم أساليب التحليل القابلة إلمعان النظر .ونتيجة لذلك فإن الشروط والقيود املتعلقة هبذه التنبؤات مفهومة.
ويف بعض احلاالت قد تُستخدم التطورات السريعة واملفاجئة كذريعة لعدم استخدام التنبؤات املتعلقة باستعمال الطيف ،إال أن
االبتكارات التكنولوجية نادراً ما تنشأ من فراغ وأن التغيريات الكربى غالباً ما حتدث يف شكل خطوات تدرجيية.
وميكن يف ختطيط الطيف استخدام أربعة مصادر للتنبؤ باملعلومات وهي :املدخالت من اخلرباء ،وحتليل االجتاهات ،وتتبُّع
التكنولوجيا ،واخلربات يف البلدان األخرى .وهذه املصادر األربعة متاحة ملعظم اإلدارات .فمدخالت اخلرباء تأيت من االستفسارات
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املوجهة إىل اخلرباء بشأن تنبؤاهتم يف جمال االتصاالت .وكلما كانت اجملموعة أكرب وكان النهج حمكوماً بشكل أدق كانت النتائج
أفضل .ورمبا تأيت االستجابات حدسية ،إال أن النظرة البعيدة هلؤالء اخلرباء ميكن أن تلقي ضوءاً كبرياً على أنشطة الطيف
ف املستقبل .وينطوي حتليل الطيف عادة على استقراء جتريبـي للمستقبل على أساس أداء املاضي .ويفيد هذا النهج على وجه
خاص يف التنبؤ بزيادة التخصيصات الراديوية يف منطقة ما أو يف جمال ما وبالوقت الذي يكون فيه مطلوباً التدخل من أجل منع
االزدحام يف استعمال الطيف .وميكن احلصول على اجتاهات جتريبية على أساس بيانات أخرى مثل اخلصائص التقنية للمعدات،
ومنها مثالً عرض نطاق اإلرسال .ففي بعض نطاقات االتصال املتنقل التماثلي الربي تناقص عرض النطاق الذي تعمل فيه املعدات
تناقصاً كبرياً لعدة مرات باستخدام املعدات احلديثة .وميكن أن يؤخذ معدل هذا التناقص يف االعتبار عند حتليل احلاجة إىل طيف
إضايف لتلبية احلاجات اجلديدة .وإذا استمر االجتاه يف القدرة على نقص عرض النطاق ،أو تطبيق تقنيات أكثر كفاءة للتشكيل،
فرمبا أمكن تفادي احلاجة إىل ختصيص طيف إضايف لنفس الغرض .وميكن أيضاً عن طريق تتبع التطورات التكنولوجية معرفة اجتاهات
املستقبل .فالتكنولوجيات اليت هي يف طور التطوير حالياً قد تصل إىل األسواق بعد سنوات قليلة ،ويساعد تتبع هذه التطورات
يف املنشورات التجارية والندوات ،وكذلك عن طريق االتصال باإلدارات اليت جيري فيها هذا التطوير ،يف أن يأخذ مديرو الطيف
يف اعتبارهم آثار هذه التطورات على استعمال الطيف يف بلداهنم.
وحيتاج تطويع تقنيات التنبؤ لعملية ختطيط الطيف إىل حتديد دقيق لنطاق مسؤوليات إدارة الطيف القائمة بالتنبؤ .وملا كان مديرو
الطيف ال يقومون عادة بتطوير تكنولوجيا االتصاالت فإن دورهم األساسي كثرياً ما يقتصر على االستجابة إىل احتياجات املستعملني
الراهنة واملقبلة من أجل قيامهم بإدارة الطيف بشكل يؤدي إىل تعزيز االستفادة من الطيف على املدى الطويل خلدمة املصلحة
العامة .لذلك ينبغي أن تقوم التنبؤات بشكل كبري على حتليل تنبؤات املستعملني الحتياجاهتم من الطيف .ورغم أن هذا النهج له
منافع واضحة ،بل وضرورة عملية ،فإنه ينطوي على خماطر من حيث قبول تنبؤات املستعملني اليت قد تكون مبالغاً فيها من أجل
احلصول على قدر أكرب من املورد .ومن البديهي أن حتايب تنبؤات مستعملي الطيف األغراض اليت يريدون الطيف من أجلها ،ومن مث
جيب على مديري الطيف أالّ يعتمدوا إال على تنبؤات املستعملني اليت تصف طريقة التنبؤ واالفرتاضات اليت تقوم عليها وتبني مدى
احتمال اخلطأ يف التنبؤات.
دخالت املستعملني .ورمبا كان من غري املنطقي
وم َ
وميكن ملديري الطيف ،من أجل إعداد تنبؤات أكثر فائدة ،أن جيمعوا بني خربهتم ُ
اجملمعة لتقديرات املستعملني ،مع
أن يقوم مديرو الطيف بالتنبؤ بالنمو لدى املستعملني ،إال أنه بإمكاهنم االستفادة من املدخالت َّ
تعديلها وفقاً لتقديرات إدارة الطيف ،يف التنبؤ بشكل عام باحتياجات املستقبل واملساعدة يف عملية توزيع الطيف .وميكن ملدير
الطيف عالوة على ذلك اخلروج باجتاهات كمية على أساس بيانات استعمال الطيف من مجيع املستعملني.
والواقع أن مجيع التنبؤات تنطوي على درجة معينة من املخاطر ،إال أنه ميكن حتسني القرارات اخلاصة باحتماالت الطلب على
الطيف يف املستقبل إذا أخذت يف االعتبار التنبؤات القائمة على حتليالت جيدة واليت يتم التوصل إليها بناء على هيكل حسن
اإلعداد .وتستفيد إدارة الطيف كثرياً من التنبؤات املتعلقة باالستعمال والتكنولوجيات واالزدحام وما إىل ذلك ،خاصة فيما يتعلق
بقرارات توزيع الرتددات.
3.3.2

تيسر الطيف
ّ

4.3.2

خيارات التخطيط

جيب من حيث املبدأ حتديد مدى تيسر الطيف جلميع خدمات الراديو الوطنية ،من أجل تلبية الطلبات على الطيف اليت يتم
حتديدها .وتعتمد إدارة الطيف يف هذا الصدد على مدخالت من داخل اإلدارة نفسها وكذلك من قائمة الرتددات الدولية اليت
ينشرها االحتاد الدويل لالتصاالت وخطط االحتاد وأي دراسات إقليمية لتخطيط الطيف.
جيب وضع خيارات مناسبة لتخطيط الطيف هتدف إىل تلبية االحتياجات من الطيف على أساس معلومات مستقاة من حتديد
تيسر الطيف .وجيب يف أي حتليل خليارات الطيف أن يأخذ يف االعتبار العوامل التقنية والقانونية واالجتماعية والبيئية والسياسية
ُّ
واالقتصادية .وينبغي أن يتم يف إطار التحليل تقييم خمتلف الفرص املتاحة للخدمات يف ضوء البيئة الراهنة واملتوقَّعة لالتصاالت
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الراديوية ولتوزيع الرتددات الراديوية .وتوضع توصيات بشأن احتياجات اخلدمات اليت ال ميكن الوفاء هبا ضمن التوزيعات الوطنية
احلالية على أساس تلك التحليالت وعلى أساس نتائج مراقبة الطيف .وجيري وضع خيارات توزيع الرتددات وتقييم التكلفة النسبية
لكل إعادة توزيع و/أو حتريك مستعملي الطيف القائمني.
5.3.2

تنفيذ العملية

تنفيذ خمتلف اسرتاتيجيات ختطيط الطيف هي عملية مستمرة .فإدخال خدمات جديدة قد يتطلب تغيريات يف جداول توزيع
الطيف ومراجعات للوائح الوطنية ولوائح االحتاد الدويل لالتصاالت .وجتري مراجعات اللوائح الدولية يف املؤمترات العاملية لالتصاالت
الراديوية اليت تُعقد دورياً.
6.3.2

عملية التكرار

ميكن إعادة تقييم القرارات السابقة على فرتات دورية أو حني جت ّد أحداث معينة ،وتعديلها عند الضرورة على أساس املعلومات
اجلديدة .فالعملية التخطيطية هي عملية مستمرة تقوم على االستكشاف وجتهيز البيانات أكثر منها عملية خطية .وميكن االحتفاظ
بسجل جبميع التغيريات حبيث يتكون سجل تارتخي جلميع التطورات من أجل التخطيط طويل األجل.
7.3.2

خطة لدعم تخطيط الطيف الراديوي

سعياً إىل دعم ختطيط الطيف ،قد تعمد اإلدارات إىل وضع وتطوير خطط للتطبيق املستمر أو لفرتات معينة من الزمن (سنوياً
أو لفرتات أطول) لتحديد االستخدام الفعلي للطيف ،وذلك التماساً للتعقيبات على عملية التخطيط.

مراجعة الرتددات املخصصة .من املريح وضع وتنفيذ خطة مستمرة ملراجعة الرتدد املخصص من أجل حتديد االستخدام الفعلي
والفعال لتخصيصات الطيف .وينبغي ألهداف هذه اخلطة أن تركز على ما يلي:
التحقق من صحة مجيع املعلومات املتعلقة بالرتددات املخصصة وتوحيدها؛
•
ضمان استخدام الرتددات املخصصة بشكل صحيح وإدراج هذه التخصيصات يف قواعد بيانات إدارة الطيف املؤمتتة
•
ومراقبته؛
التحقق من أن الرتددات املخصصة ضرورية لتوفري خدمات االتصاالت وممارسة أنشطة االتصاالت ،وفقا لرتاخيص
•
استخدام الطيف؛
التأكد من أن ختصيصات الرتددات تتبع اللوائح القائمة؛
•
حتديث السجل الوطين للرتددات مع توفري املستوى املناسب من اإلدارة واملعلومات التقنية عن التجهيزات واملواقع
•
واملعلمات التقنية التفصيلية.
خطة قياس الطيف الرتددي .من املريح تصميم وتنفيذ خطة ملراقبة الطيف ،ميكن القيام هبا سنوياً ،من أجل حتديد املعلمات التقنية
للمحطات الراديوية املرخص هلا .وميكن ألهداف هذه اخلطة أن تركز على ما يلي:
حتديد ما إذا كانت احملطات الراديوية تعمل وفقاً للمعلمات املرخص هبا؛
•
حتليل شغل الطيف وسهولة إعادة ختصيص و/أو توزيع الرتددات الراديوية يف مساحة أو منطقة معينة؛
•
املساعدة على منع تداخل الرتددات الراديوية أو إجياد حل هلا؛
•
مراجعة وحتديث عمليات ختطيط الطيف بشكل دائم من أجل حتسينها وتعزيز كفاءهتا وفعاليتها.
•
خطة وجهة الطيف ألغراض حمددة .ينبغي أن يكون لدى اإلدارات خطط لتحديد وجهة نطاقات الرتدد الستخدامات حمددة.
ومن أهم األهداف هو توزيع نطاقات الرتدد ألغراض األمن القومي وأوائل املستجيبني يف عمليات اإلغاثة .وينبغي أن تركز هذه
اخلطة على ما يلي:
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•
•

حتديد نطاقات الرتدد ألغراض الدفاع؛
تطوير وحتديث خطط قنوات التوزيع وخطط الرتدد باستمرار يف املستوين احمللي والوطين.

وكذلك يستحسن التواصل مع اإلدارات لوضع خطط للتكنولوجيات اجلديدة.
إعادة توزيع الطيف .من املريح وضع وتنفيذ برامج إلعادة توزيع الطيف .وميكن هلذه اخلطة أن تركز على ما يلي:
حتديد االستخدام اجلديد للرتددات الراديوية؛
•
حتليل شغل الطيف احلايل واملعاد توزيعه يف مساحة أو منطقة معينة؛
•
حتديد ما هي نطاقات الرتدد اليت ينبغي أن ختضع إلعادة التوزيع وفقاً لالجتاهات الدولية ولوائح الراديو لدى االحتاد
•
واحتياجات البلد والتطورات التكنولوجية.
4.2

النهج التشاوري

يقوم هنج التشاور على أساس أن بوسع إدارة ختطيط الطيف ،من خالل إجراءات التعاون اليت تشمل ،قدر اإلمكان ،مستعملي
الطيف ومزودي اخلدمات وصناع املعدات ،التوصل إىل حتديد دقيق بشكل معقول وفعال من حيث التكلفة لالحتياجات الطويلة
األجل من الطيف واستعماالته .وتأخذ املشاورات يف االعتبار املدخالت التحليلية واحلدسية ملديري الطيف ،مع ترك املسؤولية عن
التحليالت والتنبؤات ،قدر اإلمكان ،ألولئك الذين يتأثرون هبا أكثر من غريهم ،أي املستعملني الذين هم أدرى مبدى التفصيل
الذي يرغبون فيه يف حتليل العوامل .وبالنظر إىل التغريات السريعة يف صناعة االتصاالت الراديوية فإن هذا النهج ميثل خياراً أقل
تكلفة بالنسبة إلدارات ختطيط الطيف.
1.4.2

استقصاء االحتياجات من الطيف/الخدمات في المستقبل

يبدأ هنج التشاور بإصدار إعالن عام مبدئي إلبالغ مجيع األطراف املهتمة بالعزم على وضع خطة للطيف ،أو يف بعض احلاالت
خطة ملكونات اسرتاتيجية معينة فيما يتصل بالطيف ،يطلب منهم تقدمي مجيع البيانات املتصلة باخلطة .وجيب أن يوزَّع هذا اإلعالن
بشكل واسع ومفتوح ،ويُستحسن أن يكون يف نشرة رمسية هلا ّقراء كثريون .وهذه الطبيعة املفتوحة لإلعالن أساسية إلثارة أكرب
اهتمام ممكن واحلصول على معلومات من خمتلف مشغلي األنظمة ،ويف املقابل فإن وضع قيود على تعميمها سيحد من مدى
االستجابة .أما يف البلدان اليت ال توجد فيها هذه الطريقة من اإلعالنات الرمسية أو يف احلاالت اليت يكون الوقت فيها ضيقاً ،فقد
يكون استعمال اهليئات االستشارية القائمة هنجاً فعاالً يف مجع املعلومات .وتتم عملية املشاورات هذه يف بعض البلدان عن طريق
متعاقدين من الباطن أو عن طريق جهات استشارية تقام هلذا الغرض.
وجيب حتديد نطاق االستقصاء واجلدول الزمين لقبول الردود اليت يُتوقع أن تصل من اجلماعات املستعملة للطيف ومزودي اخلدمات
الراديوية وصناع املعدات واملنظمات احلكومية مبا فيها القوات املسلحة ومن اجلمهور العام .وميكن إلدارة ختطيط الطيف أن تطلب
هذه الردود بشكل مكتوب أو من خالل احلوار املباشر .ومن أجل متام االستفادة واالنفتاح يف هذه العملية العمومية ،حيتاج احلوار
املباشر عادة إىل تسجيل تقرير مكتوب يف السجل الرمسي لالستقصاء .ويف مجيع احلاالت ،تش ّكل الردود الواردة من هذه اجملموعات
أساس حتديد االحتياجات من الطيف كما تساعد يف توجيه القرارات املتعلقة بتخطيط الطيف.
ويشرتك يف تقدمي املعلومات يف هذه العملية التشاورية ،كما ذُكر آنفاً ،عدد من الفئات :فمجموعات املستعملني هم مستعملون
هنائيون خلدمات االتصاالت وهلم مصلحة مباشرة يف تلقي أفضل اخلدمات بأقل األسعار .وبإمكان هذه اجلماعات أن ت ّبني
املوسعة .ومزودو خدمات االتصاالت الراديوية هم الكيانات التجارية اليت تقدم هذه
احتياجاهتا من اخلدمات الراديوية اجلديدة أو َّ
اخلدمات إىل املستعملني النهائيني .ولدى مزودي اخلدمة توقعات بشأن منو اخلدمة على أساس عمليات املسح واخلربة العملية
يف مؤسساهتم .وميكن أن ينتج عن منو اخلدمات زيادة يف الطلب على الطيف .أما صانعو األجهزة الراديوية فلهم مصلحة يف منو
األنظمة الراديوية ،وميكنهم تقدمي مالحظات تقنية بشأن مالءمة خمتلف نطاقات الرتدد للخدمة الراديوية املقرتحة ،إىل جانب تنبؤات
حيسن من كفاءة استخدام الطيف.
بشأن التقدم التكنولوجي الذي ميكن أن ّ
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ومستعملو الطيف احلكوميون ،سواء على املستوى الوطين أو املستويات احمللية ،هلم احتياجاهتم من الطيف من أجل أنظمة االتصاالت
الراديوية يف املستقبل .ومع أن بوسع اخلدمات التجارية أن تفي جبزء من املتطلبات احلكومية فإن بعض هذه املتطلبات قد يكون من
خمصص من الطيف وأنظمة راديوية فريدة .وميكن أن تنطوي بعض هذه األنظمة على مسائل هتم
النوع الفريد الذي حيتاج إىل توزيع َّ
األمن القومي جتعل املعرفة هبذه األنظمة غري متاحة للعموم .ومن واجب اهليئة التنظيمية احملافظة على محاية هذه املعلومات.
واملبدأ الذي تستند عليه عملية التشاور هو أن املستعملني ومزودي اخلدمة وصانعي أجهزة االتصاالت هم أقدر من يستطيع تقييم
االحتياجات من الطيف .ومبا أهنم يديرون أعماالً أو يؤدون وظائف حكومية فال بد أهنم قادرون على تقييم احتياجاهتم وتكاليفها
وحاجة املستعملني ،وإال فلن ينجحوا يف أعماهلم أو مهنتهم .ولذلك جيب على املشاركني أخذ العوامل اجملتمعية واالقتصادية
يف االعتبار يف ردودهم ،وحتديد تلك العوامل عند ذكر احتياجاهتم.
ومبا أن الذين حيتاجون إىل الطيف سوف يردون على االستبيان ،فقد يوجد بعض امليل املفهوم للمبالغة يف تقدير احتياجاهتم من
الطيف واخلدمات .لذلك ينبغي أن يستخدم مديرو الطيف الوطين أسلوب احلوار التفاعلي وحتليالهتم اخلاصة باجتاهات استعمال
الطيف للمساعدة على حتقيق درجة كافية من الدقة.
2.4.2

التفاعل فيما بين الجماعات التمثيلية ومعها

ميكن أن تتم عمليات التشاور الرمسية باتباع هنج متعدد اخلطوات ومتكرر .ومع أنه ميكن أن حيدث التفاعل بني األطراف املهتمة
عن طريق الردود الرمسية والردود املقابلة على استبيان عام فإن هذه العملية تزيد من الوقت املطلوب لالنتهاء من عملية االستفسار.
وهذا الوقت له قيمة كبرية يف كثري من احلاالت من حيث أنه يتيح هليئة إدارة الطيف الوطنية فرصة كافية للنظر يف املسائل ،كما أنه
يضمن تسجيل مجيع األفكار والنظر فيها.
ومن أجل تعزيز التفاعل ،والتسريع بالعملية يف بعض احلاالت ،قد يكون من املناسب عقد لقاءات مع ممثلي أهم جمموعات اجمليبني
على االستبيان (إن وجدت) أثناء فرتة االستقصاء .ويتيح هذا التفاعل فرصة إلقامة حوار بني مجيع املستعملني ومزودي اخلدمة
واملنظمني لتوضيح اهلدف من العملية واحلد من إمكانية املبالغة يف االحتياجات من الطيف .ومن شأن هذه العملية أن تضع كل
احتياج من االحتياجات يف سياق االحتياجات األخرى (اجلديدة منها والقدمية) مما يضفي جواً من الواقعية على املفاوضات بشأن
ختصيصات الطيف ويف النهاية على نتائج التخطيط .ويف كثري من احلاالت يساعد هذا احلوار األطراف املهتمني على مراجعة
طلباهتم من خالل عملهم مع اآلخرين.
وهناك مبادرات ،مثل تكوين جمموعات عمل مواضيعية ،ميكن فيها لألطراف املهتمة تقدمي املعلومات ووجهات النظر لإلدارات
حتضرياً للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ،وبيان االجتاهات لديهم بشأن استخدام الطيف واالحتياجات احملتملة يف املستقبل،
وغريها من املواضيع اليت ميكن أن تساعد اإلدارات على مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات لتؤخذ يف االعتبار يف عملية اختاذ القرار.
وتستخدم بعض اإلدارات اآلن خمتلف األدوات على اإلنرتنت لتسهيل تبادل وجهات النظر وتوسيع دائرة التشاور لتشمل أصحاب
املصلحة غري املمثَّلني من قبل ،ومن هذه األدوات منتديات تنمية السياسات/التخطيط وبث املناقشات مباشرة على اإلنرتنت ونشر
التعليقات الواردة على املوضوع.
5.2

النهج التحليلي

يشمل النهج التحليلي حتليالً تفصيلياً للعوامل اليت تؤثر على اجتاه التنبؤ .وجيري حتويل االفرتاضات واالستنتاجات اخلاصة بالتحليل
ِ
تستعمل طرائق مثل طريقة مونت كارلو للتحليل
إىل أرقام شاملة يتم حساهبا رياضياً مبساعدة الربجميات املتخصصة .وهناك برجميات
ميكن أن تساعد كثرياً يف هذا النهج .ومن مزايا هذه الطريقة اليت جتمع بني التحليل واحلسابات الرياضية ما يلي:
هي طريقة شاملة من أسفل إىل أعلى تقوم على أساس بيانات تفصيلية تستخدم للحصول على نتائج وتسجيلها.
بيانات العوامل املؤثرة مستقاة من إحصاءات السنوات السابقة ،وميكن استقراء بيانات السنوات املقبلة من هذه اإلحصاءات.
-
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إمكانية حتديد الرتجيح لكل عامل مؤثر باستخدام عمليات املسح ومواد البحث األخرى (ومنها مثالً تقييم الدراسات
اخلارجية ،والتقارير التقنية ،واملواد اإلعالنية).
يغري أي عامل مؤثر فيما يتعلق بالنتائج املتنبأ هبا.
القدرة على الفور من حتديد أي تأثري ّ
الطريقة التحليلية ال حتتاج بالضرورة إىل مدخالت كبرية من خارج منظمات إدارة الطيف وميكن استخدامها باستعمال
اإلحصاءات املتاحة.
الطريقة التحليلية شاملة وتفصيلية تستخدم إحصاءات يُعتمد عليها وتفضي إىل نتائج موضوعية نسبياً.

ويتطلب تنفيذ النهج التحليلي مخس خطوات هي:
اخلطوة  :1حتليل دقيق للوضع الراهن؛

اخلطوة  :2وضع افرتاضات معقولة فيما يتعلق بالعوامل املؤثرة (انظر اجلدول )2-2؛
اخلطوة  :3وضع سيناريوهات (انظر البند :)6.2
 سيناريو يُعتمد عليه أو حتليل للحساسية ،بقدر ما ميكن التنبؤ به ،حيدد العناصر اليت ال يوجد يقني حوهلاوأسباب ذلك،
 سيناريوهات أخرى ترّكز على أهم عناصر عدم اليقني؛اخلطوة  :4تقييم السيناريوهات:
 من ناحية اكتمال العناصر وصالحيتها واملخاطر اليت ينطوي عليها كل منها ،ومزاياها وأولوياهتا؛اخلطوة  :5عرض جمموعة من النواتج احلامسة.
6.2

نهج السيناريو

السيناريو هو تسلسل افرتاضي لألحداث على أساس حدوثها يف املاضي والتطورات املمكنة يف جمال معني (مثل االجتاهات السكانية
يف البلد) أو التطورات اليت حتدث يف فرتات معينة من الزمن يتصل ،بشكل أو بآخر ،بعضها ببعض .والسيناريو ليس تنبؤاً يف حد
ذاته ولكنه تكملة ألساليب التنبؤ التقليدية حيث يقدم سجالً بالتتابع املمكن ألحداث معينة تتصل بناحية ذات اهتمام خاص
من نواحي النظام.
وميكن يف سياق التخطيط استعمال السيناريوهات للمساعدة يف التنبؤ بالتطورات احملتملة .ومن فوائد السيناريوهات ما يلي:
زيادة مصداقية التنبؤات وتفسري املخاطر (املوثوقية)؛
استبانة اخليارات االسرتاتيجية املمكنة.
وتعتمد السيناريوهات على العوامل املؤثرة الرئيسية ،أي العوامل السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والتقنية
(انظر اجلدول  .)2-2وميكن وضع السيناريوهات بطريقة منهجية بتشكيالت خمتلفة من العوامل والتقديرات على درجات خمتلفة
من االحتمالية.
وقد يكون عدد من العوامل مشرتكاً ،باملعىن الواسع على األقل ،بني مجيع السيناريوهات أو معظمها .وهذه العوامل هي العوامل
املفضلة اليت يقوم على أساسها ختطيط الطيف .وتكشف اخلطة نواحي االختالف األخرى بوضوح ،وهي متثل عوامل املخاطرة
ّ
يف اخلطة .وميكن عرض هذه العوامل إىل اخلرباء بشكل واضح  م يكن ليتسىن هلم لوال إعداد السيناريو .وهي متثل أيضاً اجملاالت
اليت ينبغي فيها ،أكثر من غريها ،مراقبة التغريات واالجتاهات الناشئة.
ومفهوم "هنج السيناريو" قد يكون أكثر فائدة يف التخطيط طويل األمد إلدارة الطيف ألن االجتاهات واالحتياجات تكون أقل
حتديداً على املدى الطويل .إذ من املتوقع مثالً أن يؤدي التقارب يف جمايل االتصاالت والبث اإلذاعي ،بفضل التكنولوجيات
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اجلديدة ،إىل زيادة كبرية يف عرض النطاق الالسلكي لالستعماالت املنـزلية وإىل التوسع كذلك يف قدرات اخلدمات املتنقلة .وهذه
التغريات من الصعب التنبؤ هبا ،ومن األصعب إدخاهلا يف عملية التخطيط ،فهي تتحدى حتليل االجتاهات كما أهنا ليست تغريات
تدرجيية .وقد تتطلب التغيريات اجلذرية تعديالت جذرية يف االفرتاضات املتعلقة بتخطيط الطيف مما يفضي إىل تعديالت يف اخلطط.
لتصور عدد من التغيريات األخرى يف اجملاالت غري الراديوية ،مثل التغريات يف سلوك
وميكن أن يتضمن هنج السيناريو إجراءات ُّ
اجملتمعات ودوائر األعمال اليت قد حتدث يف فرتة زمنية معينة .وهذه التغيريات ميكن أن ينتج عنها عدد من السيناريوهات املختلفة
اليت ميكن أن حتدث كلها ولكنها متنافية ،مبعىن أن حدوث أي منها مينع حدوث السيناريوهات األخرى .وميكن حينئذ حتليل
احتياجات االتصاالت وإدارة الطيف يف كل من هذه السيناريوهات.
وتقوم اإلدارة الوطنية للطيف باختيار طريقة من بني عدة طرق لتقييم السيناريوهات من حيث تأثريها احملتمل على استعمال الطيف،
وذلك وفقاً للنظرة الوطنية واملوارد املتاحة واإلطار التنظيمي للطيف يف البلد .وميكن يف تقييم السيناريوهات اليت تؤثر على استعمال
الطيف االعتماد على النهج التشاوري أو التحليلي أو على مزيج من كليهما .وميكن أن يكون التقييم تفصيلياً يأخذ يف االعتبار
مجيع العوامل احملتملة ،أو قد يكون قاصراً على النظرة العامة .كذلك ميكن أن تكون مسؤولية النظر يف العوامل هي مسؤولية إدارة
الطيف الوطين يف املقام األول كما ميكن توزيع املسؤولية على عدد من الدوائر املهتمة .ويساعد تقييم السيناريوهات يف النهاية على
تكوين أساس للقرارات اليت تتخذها إدارة الطيف الوطنية فيما يتعلق بتوزيع الطيف أو اللوائح التنظيمية.
7.2

اتجاهات االستعمال

ينبغي مقارنة نتائج أي استقصاء باملتطلبات القائمة على حتليل اجتاهات االستعمال خلدمات الراديو الراهنة .وال شك أن توقعات
زيادة االحتياجات من الطيف الستعمال السكان يف جمتمع مستقر أو متناقص هو أمر يثري الشك ما  م يكن نقص اخلدمات
يف املرحلة الراهنة هو الذي حي ّد من الزيادة يف عدد املستعملني .ومن جهة أخرى فإن استقراء بيانات االستعمال وحساب الطيف
املطلوب بافرتاض استعمال تكنولوجيات ذات كفاءة عالية يف استخدام الطيف يوفر ملنظمي االتصاالت تقديراً تقريبياً لالستعمال
يف املستقبل ميكن مقارنته بنتائج االستقصاء .وقد يؤدي التنبؤ القائم على اجتاهات االستعمال إىل نتائج خاطئة يف احلاالت اليت
تسري فيها االجتاهات يف شكل غري خطي (أي يف حاالت مفاجئة) .ففي هذه احلاالت قد يزيد االستعمال يف شكل طفرات
يف املستقبل القريب بسبب قفزة تكنولوجية جديدة ورمبا ،وهو االحتمال األغلب ،بسبب اخنفاضات كبرية يف أسعار اخلدمة .ويركز
النهج التشاوري على العمليات العالية الكفاءة من ناحية التكلفة ،ولذلك جيب تقييم حتليل اجتاهات االستعمال من حيث زيادة
الدقة اليت يُتوقع أن تنتج عن هذه التحليالت.
ومن شأن اتباع اجتاهات االستخدام أن يزود اإلدارة ببعض التحذيرات املبكرة عن االستخدام غري الفعال أو االستخدام املتناقص
للطيف .وتساعد هذه اإلنذارات املبكرة اإلدارات على الشروع يف البحث عن أفضل طريقة الستخدام الطيف يف املستقبل القريب.
وهنالك يف الفصل  8بعض القياسات املفيدة لكفاءة استخدام الطيف.

8.2

مناهج تكميلية

ينبغي يف عملية التخطيط النظر يف إمكانية استعمال مناهج تكميلية واعتمادها حيثما كان ممكناً .فاالعتماد على قوى السوق
يف توزيع موارد الطيف وزيادة املرونة يف اإلدارة ميكن أن تخففا بعض العبء املتصل بعملية التخطيط .وميكن أن تؤدي زيادة الكفاءة
الناجتة عن احلوافز يف السوق إىل ختفيف العبء عن مديري الطيف من حيث تغيري التوزيعات أو اختاذ قرارات على أساس التحليل
اهلندسي التفصيلي .ومن شأن زيادة املرونة يف ختصيص الرتددات وتوزيعها واستعماهلا أن تساعد اإلدارة يف جعل العمليات اإلدارية
أكثر اتساقاً مع احلاجات املتطورة يف سوق الطيف.
وال ميكن ألي نظام للتخطيط واإلسقاط أن يتنبأ جبميع متطلبات األنظمة أو اخلدمات يف وقت مبكر يسمح بتسهيل دخول هذه
األنظمة واخلدمات إىل بيئة الطيف .وإذا أمكن تلبية متطلبات  م تكن متوقعة دون أن تشكل عبئاً كبرياً على هيكل التوزيع القائم،
فإن ذلك دليل على أن اهليكل يتسم مبرونة كافية تطغى على نواحي القصور يف التخطيط.
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ويساعد استعمال السجالت القائمة ،ويف بعض احلاالت إىل عمليات املراقبة الستبانة الطيف (املخصص) القليل االستعمال أو غري
املستعمل ،يف حتديد الرتددات اليت ميكن استعماهلا يف املستقبل .ذلك أن حصر هذه الرتددات يوفّر مورداً جاهزاً.

ومن الطرائق األخرى املمكنة لزيادة املرونة حجز مقدار من الطيف لالحتياجات غري احملددة .ذلك أن وجود نطاقات غري مستعملة
حبجم يكفي لتلبية االحتياجات غري املتوقعة يتيح اختاذ إجراء سريع وبسيط يف حالة وجود تضارب ،إذ ميكن يف هذه احلالة تزويد
األنظمة اجلديدة بالطيف ،كما ميكن سحبه منها إذا  م يتم تشغيل اخلدمة .ومن املناهج األخرى إلقامة احتياطي من الطيف
وإدارته ،حتديد نطاقات الرتدد أو أجزائها يف فرتة طويلة قبل إتاحتها للمستعملني ،مع إمكانية فتح جزء من الطيف كل سنة
أو سنتني يف جمال خمتلف من جماالت الطيف .وميكن أن تكون فرتة عشر سنوات فرتة معقولة يف هذا الصدد .وميكن أن تتحكم
يف هذه الدورة الطبيعية مدة التقادم اليت يتم حتديدها للمعدات املستعملة يف هذا النطاق .ومن شأن هذا الرتتيب أن يتيح مرونة
لالبتكار كما يتيح للمستعملني احلاليني فرتة إنذار كافية إلخالء ختصيصاهتم.
ومن التأثريات غري املرغوبة لالحتفاظ جبزء من الرتددات كاحتياطي طويل األجل ما يرتبط هبذا االحتفاظ من عدم الكفاءة يف وجه
الطلبات املتزايدة .ومع ذلك قد يكون من األفضل االحتفاظ باحتياطي إذا كان يوفر التكاليف الباهظة الناجتة عن إجراء تغيريات
غري خمطط هلا يف األنظمة األخرى .ذلك أن قرارات نقل مستعملني حاليني من أجل إفساح اجملال لالبتكارات اجلديدة ميكن أن
للتحسب هلذه التغيريات .وينتج عن هذه التكلفة
تكون مكلفة للغاية ومثرية لالرتباك إذا  م يكن أمام مديري الطيف الوقت الكايف
ّ
وهذا االنقطاع دوافع قوية لدى املستعملني احلاليني للمقاومة الشديدة ألي جهود إلعادة توزيع الطيف مما قد يعيق أو يؤخر إدخال
اخلدمات االبتكارية اجلديدة .ويفيد وجود احتياطي يف هتيئة املرونة التكنولوجية والسياسية الالزمة ملديري الطيف يف مواجهة
االستعماالت اجلديدة غري املتوقعة ،واملرغوبة اجتماعياً ،ملوارد الطيف.
9.2

تخطيط واستعراض نظام إدارة الطيف

تشتمل عملية التخطيط إلدارة الطيف الوطين على أنشطة متنوعة ،منها التنظيم وأساليب التحليل وقدرات جتهيز البيانات .وينبغي
أوالً حتديد التغيريات املطلوبة .وعلى هذا األساس ميكن وضع خطة لتحسني تلك النواحي يف النظام الوطين .وبعد اكتمال اخلطة تبدأ
عملية التحسني التدرجيي يف نظام اإلدارة .حيث تربز يف هذا اجملال مثالً أمهية وضع خطط حمددة لتحسني مناذج الربجميات ومجع
البيانات وحتسني القدرات احلسابية واسرتجاع البيانات .وحيتاج األمر أيضاً إىل خطط حمددة لتنفيذ مفاهيم السوق واملرونة .وجيب
وضع جدول زمين ،وفقاً للتمويل املتاح ،إلدخال حتسينات نوعية يف نظام إدارة الطيف ومهام التحليل والتقييم ،وفقاً لألولويات.
وينبغي دورياً استعراض اجملاالت التالية املتعلقة بتخطيط الطيف:
عملية اختاذ القرار وخيارات التمويل؛
اإلجراءات التنظيمية؛
التجهيزات والربجميات احلاسوبية والشبكات؛
االحتياجات من قواعد البيانات؛
عملية التنسيق عرب احلدود؛
املشاركة يف األنشطة الدولية واإلقليمية؛
تقنيات التحليل؛
قدرات املراقبة/التفتيش؛
عمليات وضع املعايري واملوافقة النمطية.
-
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10.2

تنفيذ التخطيط

ميكن تنفيذ التخطيط ،سواء الستعمال الطيف أو لتنمية املرافق األساسية لنظام إدارة الطيف ،إما على املدى القصري أو املدى
الطويل أو على أساس اسرتاتيجي .وحيتاج كل هنج من مناهج التنفيذ إىل التزام بنشاط منتظم ،وحسب جدول زمين يف بعض
احلاالت .والتخطيط الذي يعتمد على رد الفعل للحاالت الطارئة أو آثارها ليس ختطيطاً .لذلك تبدأ اخلطوة األوىل يف تنفيذ
التخطيط الناجح بوضع عملية معرتف هبا للنظر يف املسائل وحتديث اخلطط ،وهذه العملية جيب أن تشتمل على وسائل حمددة
لتنفيذ التخطيط على املدى القصري أو على املدى الطويل أو التخطيط االسرتاتيجي .وال تخضع التخطيط القصري األمد أو التخطيط
االسرتاتيجي لألطر والصيغ املعروفة ألنه يتناول مسائل حمددة أو حتتاج إىل الرتكيز عليها .ومع ذلك جيب ،يف هذين النوعني من
التخطيط ،حتديد االحتياجات واملوارد املتيسرة وقرارات السياسة العامة والتنفيذ .أما اخلطط الطويلة األمد فيناسبها بوجه عام النماذج
القياسية ،وهي تغطي عدداً من اجملاالت كحد أدىن.
ويعتمد تقييم املسارات اليت ميكن اختيارها لعملية التخطيط ،كما جاء يف اجلدول  ،2-2على العوامل السياسية والقانونية واالقتصادية
واالجتماعية والبيئية والتقنية .وجيب على كل إدارة أن تنظر يف آثار اخلطط على عمالئها وعلى اإلدارات اجملاورة وعلى صانعي
املعدات ومقدمي اخلدمات ومستعملي الطيف .وجيب اختاذ القرارات على أساس األولويات الوطنية ،ولذلك ال ميكن تطبيق قواعد
بسيطة حتدد كيفية النظر يف تلك العوامل.
1.10.2

التخطيط القصير األمد (من ثالث إلى خمس سنوات)

يُعترب التخطيط القصري األمد هكذا ألنه يفتقد إىل اتصال اإلطار الزمين من البداية إىل النهاية .مثال ذلك ميكن اعتبار خطة
ختصيص الرتددات لنظام وطين جديد بدأ إنشاؤه بالفعل ختطيطاً قصري األجل ،ألن من املفرتض أن يبدأ النظام يف سنوات معدودة،
ولذلك حتتاج اخلطط إىل أن تتحول بسرعة إىل أعمال وتكون اخليارات حمدودة ،خاصة فيما يتعلق باختيار نطاقات الرتدد .ويف هذا
السياق ال ميكن مثالً تنفيذ خيارات نقل مستعملني حاليني على املدى الطويل .ومع ذلك ينبغي اتباع خطوات التخطيط ،إذ جيب
يف سياق تلبية هذه احلاجة اجلديدة استعراض استعماالت النطاقات املعنية ،مبا يف ذلك استبانة أي ترددات غري مستعملة أو قليلة
االستعمال .وينبغي تقييم املسائل املتعلقة باملالءمة مع املستعملني احلاليني وسؤال األطراف املهتمة عن أي مقرتحات بشأن أفضل
السبل لتشغيل االستعمال اجلديد .وقد يكون من الضروري إنشاء جلان تنسيق أو تفاوض للتغلب على نواحي التضارب .وقد
يكون من الضروري أيضاً التوصية بإدخال تعديالت على تصميم النظام أو وضع حدود للتشغيل لتمكني تنفيذ النظام اجلديد.
وينبغي النظر يف العوامل الواردة يف اجلدول  2-2وكذلك يف االتفاقات الدولية اليت توجه اخليارات الوطنية أو حتد منها .وميكن
استخدام األدوات التحليلية ،مثل مناذج ختصيص الرتددات ،يف وضع خطة التخصيصات.
وينتج عن معظم اخلطط القصرية األمد وثيقة ما حتدد القرارات وتبني أسلوب العمل املختار واملعلمات الالزمة لتحقيق اهلدف.
وعلى املدى القصري ،تصبح البيئة غري املرنة من االعتبارات املهمة .لذلك جيب أن توضع اخلطة القصرية األمد حبيث تستطيع التواؤم
مع البيئة القائمة .ومع ذلك فإن اآلثار املرتتبة على التخطيط القصري األجل هي يف معظم احلاالت طويلة األجل ألن االستعمال
اجلديد للطيف أو القدرة اجلديدة إلدارة الطيف مستمر لفرتة طويلة.
وينبغي أن تكون اخلطة القصرية األمد شاملة قدر اإلمكان حبيث حتقق املتطلبات الوطنية من الطيف ألنظمة االتصاالت الراديوية،
القائمة منها واحملتملة ،ضمن اإلطار الزمين للخطة .وتؤدي اخلطة القصرية األمد أيضاً إىل ما يلي:
مراجعة اجلدول الوطين لتوزيعات الرتدد؛
صوغ املواقف الوطنية بشأن جداول أعمال املؤمترات الدولية لالتصاالت الراديوية؛
مراجعة اللوائح والسياسات واملعايري اخلاصة بالطيف.
-
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2.10.2

التخطيط الطويل األمد (من خمس إلى عشر سنوات)

يتم معظم التخطيط حالياً على املدى القصري .إال أن التخطيط الطويل األمد ضروري من أجل ضمان أن حتقق موارد الطيف دعماً
كافياً لألهداف الوطنية .إذ ميكن للخطة أن توفر األساس لإلدارة الفعالة للطيف مبا يضمن التوزيع الكفء للطيف وختصيص
الرتددات بشكل يتيح الفرصة أمام احتياجات األنظمة اجلديدة من الطيف وتطبيقاهتا .ومن شأن اخلطة طويلة األمد أن تسهل
عملية اختاذ القرارات من حيث أهنا توفّر أساساً للنظر يف السبل املمكنة للعمل وتقييمها .وينبغي يف التخطيط الطويل األمد
أن يسعى إىل حتقيق ما يلي:
اختاذ قرارات اليوم بشأن اسرتاتيجيات ختطيط الطيف مع مراعاة اآلثار اليت ترتتب عليها يف املستقبل؛
حتديد اآلثار املتوقعة للقرارات املتخذة يف املاضي على املستقبل؛
تعديل القرارات دورياً ملواكبة الظروف املتغرية.
-

ويبني اجلدول  3-2العديد من اجملاالت اليت ينبغي تغطيتها كحد أدىن يف اخلطة الطويلة األجل .ومع ذلك فإن اخلطة ميكن أالّ تقتصر
على هذه اجملاالت.
وجيب أن يكون التخطيط الطويل األمد شامالً لدرجة تكفي لتلبية االحتياجات الوطنية من الطيف ألجهزة االتصاالت الراديوية
املعروفة واملتوقعة يف اإلطار الزمين املعين.
ومن جهة أخرى فإن التخطيط طويل األمد يتصف بقدر كبري من املرونة .إذ ميكن نقل االستعماالت احلالية ،تبعاً لتقادمها الطبيعي،
أو توسيعها لتشمل نطاقات أو مواقع أخرى .وميكن تغيري خصائص التوزيع مبراجعة املعايري أو خطط القنوات .وميكن تغيري أساليب
إدارة الطيف إىل حد كبري عندما تعاد هيكلة قواعد البيانات وحتدد اخلدمات اجلديدة أو يعاد حتديد اخلدمات القائمة أو حني
تظهر أساليب جديدة لإلدارة.
وجيب أن يكون التخطيط طويل األمد وحتديث اخلطط القائمة من الشمول حبيث ميكن أخذ مجيع االجتاهات املمكنة يف االعتبار.
ومن الضروري مراجعة اخلطة على فرتات دورية يف ضوء العوامل الواردة يف اجلدول  ،2-2وإن كان هذا ال يقتضي بالضرورة حتديث
مجيع أجزاء اخلطة .والذي حيدث يف اخلطط احلالية الطويلة األمد هو حتديد قطاعات من اخلطة للتحديث يف إطار االستعراض
وليس عندما تنشأ احلاجة إىل تناول نشاط معني يف دوائر االتصاالت الراديوية .وفيما يتعلق باخلطة طويلة األمد الستعمال الطيف
جيب أن يؤخذ يف االعتبار مجيع االستعماالت الراهنة واملستقبلية واملتنبأ هبا ،فقد يكون من الضروري مراعاة االنتقال من استعماالت
معينة إىل استعماالت أخرى .وينبغي أيضاً استعراض التكاليف الطويلة األجل واألولويات الوطنية .كما ينبغي فهم االجتاهات
يف املناطق اجملاورة ولدى شركاء التبادل .وكثرياً ما يُنظر ،يف إطار هذا النوع من التخطيط ،يف نـُ ُهج جديدة إلدارة الطيف.
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اجلدول

3-2

التخطيط طويل األمد
خطة استعمال الطيف
أغراض استعمال الطيف  -أهداف الوفاء باحتياجات أصحاب
املصلحة وفقاً للسياسات الوطنية ،من قبيل:
 السالمة وإنفاذ القوانني التجارة والنقل األمن القومي اإلذاعة التعليم -املستعملون

 وضع السياسة اإلنفاذ والتنظيم -الرتاخيص وحتصيل الرسوم

مَورد الطيف

هندسة الطيف والدعم احلاسويب

 اجلدول الوطين لتوزيع الرتددات -النطاقات قليلة االستعمال أو غري املستعملة ،وأوجه النقص

االحتياجات من الطيف

-

قائمة الرتددات املستعملة
احتياجات املستقبَل
التكنولوجيات الناشئة
التنبؤات
االجتاهات الدولية واإلقليمية

تيسُّر الطيف

 بيانات امللف احلكومي -بيانات القياس

اخلطة طويلة األمد
اجلدول الزمين لألنشطة واملعلمات املرحلية

السلطات

خطة نظام إدارة الطيف

 قانون االتصاالت الراديوية تفويض السلطات -اللوائح واإلجراءات

وظائف إدارة الطيف

-

معايري املعدات
خطط القنوات
مناذج االختبار الكهرمغنطيسي
أساليب التحليل اهلندسي
املعدات والربجميات احلاسوبية

األنشطة الدولية واإلقليمية

 اسرتاتيجيات املشاركة يف االحتاد الدويل لالتصاالت ،أو احملافل الدوليةواإلقليمية األخرى
 االتفاقات الدولية واإلقليمية -التنسيق عرب احلدود

احتياجات املورد

 مصدر التمويل موارد املوظفني -االحتياجات املقبلة

اجلدول الزمين لألنشطة واملعلمات املرحلية

ومن زاوية الطيف ذاته ،يُعترب اجلدول الوطين لتوزيعات الرتدد أساس اخلطة الطويلة األجل الستعمال الطيف .وجيب أن يكون لدى
ومكوناهتا دليلها يف تنفيذ اخلدمات الراديوية.
كل إدارة جدول للتوزيعات تعتربه اإلدارة ّ

ورمبا ترى البلدان النامية ،على وجه اخلصوص ،أن من املهم هلا الرتكيز على اخلطوات املتصلة بتحديث البنية التحتية لالتصاالت
الراديوية الوطنية ،وهذا يعين على األغلب إنشاء هيكل إلدارة الطيف واملالءمة أو حتسني اهليكل القائم .وميكن أيضاً أن يشمل
ذلك وضع خطة لتنفيذ التقنيات الراديوية وسياسة وطنية بشأن دور املؤسسات اخلاصة يف تنمية نظام االتصاالت الوطين.

وقد تسفر خطة الطيف ،يف ظروف معينة وعلى أساس القرارات الطويلة األمد ،عن إعادة توزيع للخدمات .وميكن أن يعين هذا
نقل مستعملني حاليني لنطاق من نطاقات الطيف إما إىل تقنيات جديدة أو إىل نطاقات تردد جديدة .وميكن أن تنشأ احلاجة إىل
إعادة التوزيع عن أي من األسباب اآلتية:
قد يكون أحد توزيعات الطيف قيد التشغيل لفرتة طويلة و م يعد يكفي لتلبية احتياجات املستعملني أو القدرات األخرى
لألنظمة اجلديدة؛
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-

حني يكون مطلوباً توزيع تردد ضمن مدى معني من الرتددات من أجل خدمة راديوية جديدة يف الوقت الذي تكون فيه
تلك الرتددات مشغولة خبدمات ال ميكن للخدمة اجلديدة أن تتقاسم الرتددات معها؛
صدور قرار عن أحد املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية بتخصيص أو توزيع أحد نطاقات الرتددات املشغولة حالياً إىل
خدمة خمتلفة على أساس عاملي أو إقليمي أو وطين (حاشية توزيع).

وميكن أن تنطبق إعادة توزيع الطيف ،كأداة من أدوات التخطيط الوطين للطيف ،على أي نطاق تردد أو أي نظام ،نظرياً على
األقل .أما من الناحية العملية فإن عملية إعادة توزيع الطيف هي عملية حمدودة إذ إهنا ال تتم إال يف احلاالت اليت ميكن فيها لإلدارة
أن تربر اجلهد والنفقات الكبرية اليت تنطوي عليها العملية .وميكن أن يكون إعادة توزيع الطيف طوعياً (ويف هذه احلالة ال يكون
التخطيط مطلوباً إال فيما يتعلق بالسماح بإعادة التوزيع وفق األحكام التنظيمية) وإما أن يكون إلزامياً.
إعادة توزيع الطيف طوعيا
متثل هذه الطريقة احلالة اليت يقرر فيها أحد مستعملي الطيف احلاليني ،طوعياً ،استخدام تكنولوجيات جديدة يف نطاق الرتدد
املرخص له بالعمل فيه ،أو أن يعيد إىل اإلدارة ختصيصات كانت موزعة له إلعادة ختصيصها .وحني يكون من املرغوب فيه إدخال
تكنولوجيات جديدة ،وما  م توجد قواعد تنظيمية مانعة ،فلمستعمل الطيف احلرية يف استعمال التقنيات اجلديدة حسب رغبته،
مثل االنتقال من اجليل الثاين من الالسلكي إىل اجليل الثالث .وإذا رأى أحد مستعملي الطيف أنه  م يعد حباجة إىل الطيف الذي
يشغله أو أن الفوائد اليت تعود عليه من استعمال الطيف أقل من التكاليف اليت يتكبدها يف مواصلة استعماله فيمكنه التنازل عن
الرتخيص ،وميكن أن ينشأ هذا الوضع حني تزداد مصاريف الرتخيص أو حني حتتاج املعدات احلالية إىل خدمة أو تغيري ،أو حني
ال يعود التمويل متاحاً الستمرار التشغيل.
وقد حيدث طلب إعادة التخصيص بشكل طبيعي ،ولكن هذا ال حيدث عادة إال على نطاق صغري .ورمبا تود إدارة ما أن تأخذ
هذه اإلمكانية يف االعتبار فتضع يف اعتبارها إمكانية التخلي الطوعي عن الطيف عند وضع السياسات التنظيمية للطيف.

إعادة توزيع الطيف إلزاميا
يتصل إعادة توزيع الطيف إلزامياً بسياسة التخطيط اإلجيايب اليت تتبناها اإلدارة .ويف هذه احلالة يكون من الضروري وجود ختطيط
طويل األمد لضمان االنتقال املنظم واستهالك املعدات واخلدمات أو استبداهلا .ويعتمد النهج الذي تتبعه اإلدارة إزاء إعادة توزيع
الطيف على الفرتة الزمنية اليت جيب فيها إتاحة الطيف .وغالباً ما يتم اختاذ هذا القرار ألسباب سياسية أو ألسباب تتعلق باألمن
الوطين .وتصاحب هذا اإلجراء عادة حتاليل تفصيلية للسوق والحتياجات املستهلكني وتنبؤات النمو ،لتربير هذا اإلجراء ،ألنه
اجملربة من أجل إعادة التوزيع السريع للطيف ،الرسوم التشجيعية والتعويض ،مبا يف ذلك
ينطوي بالضرورة على نفقات .ومن اآلليات َّ
تقدمي الداخلني اجلدد إىل السوق معدات جديدة حديثة للمستعملني اخلارجني.
تقنيات إعادة التوزيع
باإلضافة إىل إمكانية إعادة توزي خدمات االتصاالت الراديوية باجلملة ،أي على أساس أخذ كل نطاق ترددات على حدة ،ةمة
تقنيات متقدمة إلعادة التوزيع ميكن النظر فيها كجزء من عملية التخطيط .ومن هذه التقنيات إجراءات ’إتيكيت‘ التشغيل املفروضة
(مثل االستماع قبل اإلرسال ،أو التحسس التلقائي لوجود إشارات حتول مؤقتاً دون التشغيل أو تسبب تغيري تردد اإلرسال) وتقليل
عرض نطاق القنوات (أو تقسيم القنوات) وحتسني التشوير وتقنيات التشكيل ،وتطبيق معايري جديدة لتقاسم الطيف .وإذا كان
املتوخى هو إعادة التوزيع داخل النطاق احلايل ،فمن الضروري إدخال تدابري مثل املالءمة مع املعدات السابقة أو التشغيل البيين.
ويورد اجلدول  4-2موجزاً للطرائق التقنية اليت ميكن استخدامها يف تسهيل عملية تقاسم الرتددات وميكن أخذها يف االعتبار كجزء
من التخطيط طويل األمد ومن عملية إعادة التوزيع.
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اجلدول

4-2

أساليب تقنية لتيسير إعادة التوزيع
فصل الترددات
خطة القنوات
توزيع الرتددات بشكل نشط
يف الوقت احلقيقي
تقسيم القنوات باملغايرة
بشكل نشط
تقسيم الرتددات عن طريق
تعدد النفاذ
التشوير:
 تصحيح األخطاء الضغطخصائص ضبط طيف البث
حدود التسامح يف الرتددات

الفصل المكاني
اختيار املوقع
متييز منط اهلوائي
احلواجز الطبيعية
محاية املوقع
القدرة املتداخلة:
 التحكم النشطيف سوية اإلرسال
 حدود تدفق كثافة القدرة حدود كثافة طيف القدرة -تشتت الطاقة

الفصل الزماني
ضبط دورات التشغيل
تقسيم الوقت بتعدد النفاذ
التشوير:
 تصحيح األخطاء -الضغط

فصل اإلشارات المتعامدة
تقسيم الشفرة بتعدد النفاذ
استقطاب اهلوائي

ومن نافلة القول إن الشبكات السلكية ميكن استخدامها كبديل لألنظمة الالسلكية أو أنظمة االتصاالت الراديوية من أجل تقليل
الطلب على الطيف ،خاصة يف املناطق املزدمحة ويف تطبيقات النطاق العريض .وجيب أن يراعى يف وضع سياسات وقواعد التنظيم
تشجيع استعمال تكنولوجيات الشبكات الذكية املتقدمة اليت توفر الواجهات السلسلة بني أنظمة التوزيع السلكية والوصالت
الالسلكية ذات املسافات القصرية ،مما يقلّل من احلاجة إىل إعادة التوزيع.
3.10.2

التخطيط االستراتيجي

حيتاج وضع اسرتاتيجيات الستعمال الطيف الوطين تنفيذ عملية ختطيط اسرتاتيجي هلذا الطيف.
تبسط من مستوى جهود التخطيط
وميكن اعتبار التخطيط االسرتاتيجي طريقة معقولة من طرق التخطيط طويل األمد تقلل أو ّ
اجلارية بتحديد عدد صغري من املسائل املهمة اليت حتتاج إىل اهتمام خاص يف التخطيط واالفرتاض يف نفس الوقت بأن غالبية
األنشطة ميكن أن متضي على نفس املنوال احلايل .ويف هذه احلالة يكون اجلانب املهم املختلف يف هذه العملية عن التخطيط طويل
األمد أنه جيب البدء بعملية حتديد املسائل املهمة .وإذا كان لإلدارة أكثر من جهة تعمل يف جمال ختطيط الطيف فيجب أن تكون
كل هذه اجملموعات مشرتكة يف عملية التعرف على املسائل األساسية وأن يتم اختيارها باالتفاق.
وميزة التخطيط االسرتاتيجي أنه يقلل من احلاجة إىل أنشطة التخطيط املتواصلة ذات االهتمام الواسع والرتكيز على عدد أقل من
القضايا .وهذا من شأنه أن يقلل من احلاجة إىل القوى العاملة الالزمة لوضع اخلطة وأن يوفر كثرياً من الوقت الذي ين َفق يف دراسة
مسائل قد ال يُنظر فيها .وبشكل عام ،ال حيتاج األمر يف أي وقت معني سوى إىل تناول عدد حمدود من املسائل االسرتاتيجية
حللها وختطيطها .ولذلك فإن التحديث على فرتات متقاربة خلطة واسعة طويلة األجل هو يف أحيان كثرية غري ضروري .وميكن بدالً
من ذلك االقتصار على عدد حمدود من املسائل وتناوهلا يف إطار عملية ختطيط اسرتاتيجي.
ونظراً لألمهية املتزايدة للتطبيقات التجارية الستعماالت الطيف والعتبارات السوق املتصلة بذلك جيب إشراك مجيع اجلهات الفاعلة،
مبا فيها اهليئات التنظيمية واملشغلون والصانعون واملستهلكون يف عملية التخطيط االسرتاتيجي ،ألن مهام التنسيق واإلدارة أصبحت
تغريات التكنولوجيا السريعة وحترير األسواق والعوملة
أكثر تعقيداً .ومن القوى الدينامية اليت تدخل يف التخطيط االسرتاتيجي ّ
والصاحل العام.
ومن املبادئ االسرتاتيجية واألساسية املهمة جداً اليت تفضي إىل كفاءة استعمال الطيف ما يلي:
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احلاجة إىل توزيعات للطيف مدفوعة بقوى السوق؛
تعزيز املنافسة؛
استيعاب التطورات التقنية املتوقعة وغري املتوقعة؛
متطلبات التنسيق والتعاون على الصعيد الدويل.

وباستثناء تركيز االهتمام على مسائل معينة ،فإن هذه اخلطوات نفسها تنطبق على األنشطة االسرتاتيجية اليت تش ّكل جزءاً من
أنشطة التخطيط األخرى .إذ جيب أوالً حتديد املتطلبات احلالية واملستقبلية ،مث وضع النُـ ُهج الالزمة حلل املسائل وحتليل هذه النُـ ُهج،
والتماس التوصيات من األطراف املعنية ،مبا يف ذلك التوصيات والشواغل لدى اإلدارات األخرى اليت ميكن أن تتأثر من ذلك.
11.2

الجوانب التقنية لعملية تخطيط الطيف

ةمة جانب آخر يستحق النظر يف عملية ختطيط الطيف وهو الكفاءة التقنية (انظر الفصل  ،)8والغرض الرئيسي منها هو حتقيق
االستفادة القصوى من الطيف من جانب خمتلف القطاعات االجتماعية االقتصادية .وهناك ،من أجل حتقيق هذا اهلدف ،آليات
خمتلفة يأيت شرحها يف البنود الفرعية التالية.
1.11.2

تخطيط الطيف للخدمات الحالية والمقبلة

علينا أن نأخذ يف االعتبار أن الطيف مورد حمدود ولكن ال غىن عنه من أجل تطور صناعة االتصاالت ومنوها .ولذلك جيب أن
يراعي ختطيط الطيف تيسر املوارد لتلبية الطلب احلايل وأن يتوقع الطلب يف املستقبل .وميكن تنفيذ ختطيط الطيف مبا يتماشى مع
التطورات التكنولوجية واملرونة يف االستخدام واالجتاهات يف دوائر الصناعة على املستوى الدويل واالبتكار يف جمال االتصاالت
وتقلبات السوق واحتياجات املستعملني واحلياد التكنولوجي ،وال سيما بالنظر إىل السياسات العامة يف جمال الدفاع الوطين والتعليم
والبيئة والتكامل االجتماعي.
ومن هذا املنطلق فإن تآلف هذه االحتياجات يتطلب خططاً خمتلفة ووضع اسرتاتيجيات لتوفري استجابة فعالة ويف الوقت املناسب
بشأن استخدام الطيف للخدمات احلالية واملقبلة.
2.11.2

بدائل التكنولوجيا

من بني أكثر التقنيات الالسلكية املبتكرة هي االتصاالت املتنقلة الدولية ) (IMTوأنظمة االتصاالت الراديوية املعرفة
بالربجميات ) (DSRواألنظمة الراديوية اإلدراكية ) (CRSواملعمارية الالسلكية املفتوحة ) (OWAوشبكات اجليل التايل ).(NGN
3.11.2

احتياطي الترددات من أجل التطورات المقبلة

لقد تسارعت خطى التطورات التكنولوجية واملستمرة يف جمال االتصاالت وتقارب اخلدمات والنمو يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واستمرار التوسع يف االتصاالت املتنقلة وتغيري العادات وأمناط معيشة السكان بشكل عام ،ولسوف تزيد بشكل كبري من
الطلب على الطيف يف املستقبل .ويؤدي التقدم التكنولوجي إىل تطوير خدمات جديدة تتطلب قدراً من األمن يف جمال االستثمار
فيما يتعلق بتوفر الطيف .وتوفر النظم اجلديدة طائفة من اخلدمات ،مما يطمس هوية النظام/اخلدمة ،ذلك أن أنظمة االتصاالت املتنقلة
والنطاق العريض الساتلي ميكنها أن جتمع بني خمتلف اخلدمات التقليدية مثل املهاتفة ونقل البيانات والنفاذ إىل اإلنرتنت.
ويؤثر توفر الطيف واستخدامه على مستوى املنافسة بني املشاركني يف السوق ،واليت ال تقتصر على اخلدمات الراديوية اليت تتنافس
على النفاذ إىل الطيف ولكنها قد تؤثر على مقدمي ومستعملي شبكات االتصاالت باأللياف البصرية أو الشبكات الساتلية أو
شبكات العروة احمللية الكبلية .وةمة حاجة إىل حتقيق التوازن بني الطيف املستخدم للتطبيقات العمومية وأغراض الدفاع وأمن الدولة
والطيف املستخدم يف مشاريع األعمال أو التجارة .وعالوة على ذلك ،فإن التقنيات الرقمية لالتصاالت الراديوية تدفع استخدام
الطيف ،وبالتايل كيفية ختطيط وإدارة هذا املورد والتحكم فيه.
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وجيوز لإلدارات أن توزع وتنشئ هياكل نطاقات تردد من أجل تطبيقات جديدة متعددة ،وأن تعمل على تنظيم استخدامها لضمان
تشغيل هذه التطبيقات يف معزل عن التداخل الضار.
ومن شأن استخدام االنرتنت ،وال سيما بروتوكول التح ّكم يف اإلرسال/بروتوكول اإلنرتنت ) (TCP/IPونقل الصوت بواسطة بروتوكول
اإلنرتنت ) (VoIPوتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت ) ،(IPTVأن يولد املزيد من احلركة على ُعقد شبكة املنطقة احمللية ) ،(LANاألمر الذي
يؤدي إىل زيادة الطلب على عرض النطاق ومعدالت السرعة وإنشاء خاليا أصغر مصممة لتلبية احتياجات الرتفيه يف املنزل وبيئات
املكتب .ويتجه مستقبل االتصاالت حنو االتصاالت املتنقلة واملتعددة الوسائط ،وحتديداً االتصاالت املتنقلة الدولية ) .(IMTونتيجة
لذلك ،قد تعري اإلدارات اهتماماً خاصاً للطيف احملدد لالتصاالت  IMTواملطلوب ،وفقاً الحتياجاهتا الوطنية ،من أجل ضمان نشر
النظام البيئي  IMTداخل بلداهنا ،والعمل يف الوقت ذاته على تعزيز التنسيق العاملي/اإلقليمي هلذه االستخدامات .وقد سارت صناعة
االتصاالت املتنقلة يف مسار اهلجرة  AMPS/TDMA/GSM/GPRS/EDGE/W-CDMAو ،TD-SCDMA/HSPA/LTEكما هو
موضح يف الشكل  .1.2وهنالك بشكل منفصل تطور  CDMAو.CDMA2000
الشكل

1.2

تطور التكنولوجيات المتنقلة
802.11b

IS-95A
cdma

PDC
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IS-136
TDMA

GSM

2G

802.11a

IS-95C
cdma2000

E-GPRS
EDGE

802.11n

802.16d
fixed
TM
WiMAX

WiBRO

802.11ac
802.11ad

1 EV-DO
release
B

0 A

TD-SCDMA
LCR-TDD

EDGE
evolution

W-CDMA
TDD

W-CDMA
FDD

HSDPA/
HSUPA
FDD and TDD

802.16e
mobile
WiMAX TM

LTE
FDD and TDD
Rel-8/9

WiMAX 2
802.16m

LTE-advanced
Rel 10 and
beyond

HSPA+

3G

3.5G

3.9G/
4G

Increasing efficiency, bandwidth, and data rates

802.11g

IS-95B
cdma

iMode

GPRS

HSCSD

2.5G

4G/IMTadvanced

Nat.Spec.Man-2.01

المصدر:

Agilent Technologies Inc., 2010

وملتابعة النجاح يف مسار اهلجرة هذا ،من املفيد أن تقوم هيئة اإلدارة باختاذ القرارات اليت من شأهنا أن تسمح باستخالص أقصى
قدر من املنافع الناشئة عن تنفيذ هذه التقنيات على املستوى الوطين:
استحسان توزيع الطيف املنسق ،على النحو املوصى به من قبل االحتاد الدويل لالتصاالت أو املنظمات اإلقليمية لنشر
•
االتصاالت  IMTاملتقدمة مع مراعاة االجتاهات بني املستعملني وتطورات التكنولوجيا.
متكني مشغلي اخلدمات املتنقلة من توفري طائفة واسعة متنوعة من اخلدمات من خالل االستغالل الكامل ملعدالت
•
البيانات من منط  DSLاليت توفرها االتصاالت املتنقلة الدولية  IMTاملتقدمة لدعم التطبيقات واخلدمات املتقدمة (مت
03

Agilent Technologies, Introducing LTE-Advanced, United States of America: Agilent Technologies, Inc., 2010, p. 3
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وفقاً للتوصية  ITU-R M.1645حتديد متطلبات جودة اخلدمات على أساس  100ميغابتة/ثانية لسيناريو تنقلية عالية
و 1جيغابتة/ثانية لسيناريو تنقلية منخفضة).
ويتولد عن هذه القرارات ،من مجلة أمور ،الفوائد التالية:
وفورات احلجم اليت توفرها البيانات الالسلكية املتطورة.
•
اإلنتاج والنفاذ إىل املطاريف واخلدمات العاملية  IMTبفضل البحث والتطوير يف قطاع اخلدمات املتنقلة.
•
حلول البيانات الالسلكية املتقدمة للمؤسسات التعليمية والشركات واهليئات العامة واخلاصة ،من أجل تضييق الفجوة الرقمية.
•
ويف ضوء االعتبارات الواردة أعاله ،من املهم أن تنظر اإلدارات يف أفضل الوسائل لتحسني استخدام الرتددات للتطبيقات الراديوية
لألجهزة الراديوية املعرفة بالربجميات ) (SDRواألنظمة الراديوية اإلدراكية ) (CRSواملعمارية الالسلكية املفتوحة ) (OWAوالتطبيقات
املماثلة اليت تستخدم الطيف بطريقة أكثر مرونة.
4.11.2

تحرير الطيف وإعادة توزيعه

رمبا تنظر أساليب ختطيط الرتددات يف جتنب إصدار الرتاخيص لتشغيل نظم االتصاالت اليت تعمل بالتقنيات القدمية واليت ال تستخدم
الطيف بكفاءة (ملزيد من التفاصيل بشأن كفاءة الطيف ،انظر الفصل .)6
وقبل االنتقال إىل التلفزيون الرقمي ،كان الفصل بني قنوات التلفزيون حبسب معيار جلنة أنظمة التلفزيون الوطنية ) (NTSCاألمريكي
 MHz 6و( MHz 7يف املوجات املرتية  )VHFو( MHz 8يف املوجات الديسيمرتية  )UHFلنظامي  SECAMوPAL؛ وكان
يُشرتط أن يتوفر عرض النطاق الرتددي مضروباً بعدد القنوات يف منطقة اخلدمة لتقدمي اخلدمة من حيث اجلودة والشفافية واإلنصاف
والكفاءة .ويف ةمانينيات القرن العشرين ،كان املطلوب هو توفر عرض نطاق مبقدار  kHz 30لكل قناة لألنظمة املتنقلة اخللوية ذات
النطاق الضيق .واليوم تغريت هذه النماذج بسبب إدخال تكنولوجيات جديدة.
وأصبح من املمكن اآلن ترزمي ثالث أو أكثر من قنوات التلفزيون عايل الوضوح ) (HDTVعلى موجة حاملة واحدة بقيمة MHz 6؛
ومن املمكن استخدام تشكيل تربيعي بزحزحة الطور ) (QPSKأو تشكيل اتساع تربيعي ) (QAMلتخفيض املطلوب من الطيف
مبقدار  128 ،... ،8 ،4 ،2مرة يف حمطة بتشكيل الرتدد ) ،(FMحبيث ميكن مترير كميات أكرب من املعلومات من خالل املوجة
احلاملة نفسها؛ وبفضل اإلبراق الغوسي بزحزحة دنيا يف النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ) (GSM-GMSKميكن لعشرين مستعمل
يف آن واحد إقامة اتصال باستخدام موجة حاملة واحدة فقط؛ وميكن لنظام االتصاالت املتنقلة العاملية ) (UMTSاستيعاب عدد
من املستعملني يوازي عدد الشفرات ،عرب نفس املوجة بالنطاق العريض؛ ويبدو أحياناً أن عدد الشفرات اليت ميكن ختزينها على
رقاقة ال حدود له.
وقد تنظر اإلدارات يف تنفيذ تقنيات إعادة توزيع نطاقات الرتدد باستخدام طرائق االستدالل إىل جانب البيانات التجريبية .وقد
ترغب اإلدارات يف تسريع االنتقال من البث التماثلي إىل البث الرقمي من أجل اسرتداد الطيف املتاح وزيادة قدرة الطيف.
وبعد حتديد االحتياجات الفعلية من حيث الطيف املطلوب لتشغيل خمتلف التجهيزات الراديوية يف نطاقات تردد خمتلفة ،يتعني على
اإلدارات أن جتمع املعلومات بشأن الرتددات وعروض النطاق اليت ميكن حتريرها واليت جيب إعداد اللوائح ذات الصلة هبا .ومبا أنه
ليس من املمكن التنبؤ باالستخدامات املستقبلية للطيف احملرر ،تتوخى اإلدارة املرونة للسماح بطائفة واسعة متنوعة من خدمات
االتصاالت الراديوية يف املستقبل وباستخدام التكنولوجيات اجلديدة .وهناك أيضاً حاجة لدراسات شغل الطيف املرخص به
واستخدامه لتحديد التدابري التنظيمية الالزمة لتحرير الرتددات املستخدمة على حنو غري فعال أو غري املستخدمة ،من أجل إعادة
توزيع الطيف احملرر ألغراض أخرى.
وقد تنظر اإلدارات ،عندما يتخلى أحد املستعملني عن نطاق تردد خمصص (كلياً أو جزئياً) وينتقل إىل نطاق تردد آخر أو منصة
أخرى ،يف تعديل استخدام نطاق الرتدد املعين الستيعاب مستعمل آخر .ولكن ينبغي أال يعود هذا االنتقال بفوائد على املستخدم
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املتخلي ،من قبيل توفري حافز للتخلي عن نطاق الرتدد يف شكل تعويض يأخذ يف االعتبار عوامل مثل تكاليف االنتقال وضرورة
حتمل نفس الوضع إذا  م يضطر املستخدم إىل تغيري وضعه احلايل.
5.11.2

االستخدام الفعال للتكنولوجيات الجديدة لتحسين إعادة استخدام الترددات

ميكن تعريف إعادة استخدام الرتدد بأهنا عدد املرات اليت ميكن فيها استخدام نفس الرتدد يف منطقة جغرافية معينة دون أن تؤثر
على أي مستخدم لذلك الرتدد .وتنسيق الرتددات هو عادة واحد من القضايا احلامسة يف تقنية إعادة االستخدام .وميكن حتقيق
كفاءة استخدام الطيف بفضل التقنيات اهلندسية املتقدمة لزيادة إعادة استخدام الرتدد واحلد من عرض نطاق القناة وحتسني تقنيات
التشفري واسرتاتيجيات التشكيل لتحسني النفاذ وتقاسم النطاق دون تداخل وإدخال معايري جديدة لتقاسم الطيف ووضع
اسرتاتيجيات لتخصيص الرتددات وأمناط استخدام الطيف واستخدام تقنيات أخرى للهندسة والتشغيل .وتؤثر هذه األنشطة بشكل
مباشر على كمية الطيف الالزمة لتلبية الطلب من خدمة اتصاالت راديوية حمددة وعلى أنشطة التخطيط .وعلى اإلدارات أن تكون
مطلعة على تقنيات إعادة االستخدام من أجل تعزيز استخدام الطيف وتنفيذ أنشطة التخطيط وفقاً هلذا الواقع.
6.11.2

تشطير القنوات

يتناول هذا النشاط استخدام الطيف من خالل ختطيط جديد للنطاقات باستخدام القنوات القائمة بعرض أضيق من نطاق الطيف.
ومن شأن تشطري القنوات أن يضاعف من عددها وأن يعزز إدخال تقنيات جديدة .وجيب أن تراعي إجراءات تشطري القنوات أن
الطيف الذي ينظر فيه من أجل جدول جديد يستخدم عادة بشكل مكثف .ومن املسائل األخرى اليت يتعني حتليلها لوضع خطة
تقسيم القنوات ما يلي:
استمرارية اخلدمة :يتعني القيام بعملية إعادة التوزيع دون انقطاع اخلدمة.
•
التكاليف :تطبيق هنج للحد من التكاليف املرتتبة على مستخدم الطيف.
•
التوافق :ال بد من توفر قدر من قابلية التشغيل البيين والتوافق الرجعي ،ذلك ألن من املتوقع حتسني الوظيفية اليت ستوفرها
•
التقنية اجلديدة.
املخاطر :ينبغي املوازنة بني السياسات الرامية إىل توفري قدرة إضافية وحاجة املستعمل إىل حلول منخفضة املخاطر.
•
املواءمة :جيب أن تكون األنشطة منسقة (حيثما أمكن) مع البلدان اجملاورة وعلى الصعيد الدويل.
•
7.11.2

تداخل الخدمات وتقاسم نطاقات التردد

من شأن التقاسم الفعال لنطاقات الرتدد من جانب عدد من اخلدمات أن يسهم بدور هام يف خفض الطلب على املزيد من
الطيف .وحتديد نطاقات احلالية واملستقبلية املشرتكة أمر ضروري.
واملثال النموذجي خلدمة متداخلة هو قدرة األنظمة على تشغيل طيف تقليدي موسع على حنو فعال .وتستخدم عادة التقنيات من
قبيل تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد ) (OFDMوالنفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة ) (CDMAوالنفاذ املتعدد بتقسيم الزمن
) (TDMAلتوفري أنظمة التقاسم .وينبغي فحص األنظمة املتداخلة على أساس كل حالة على حدة والعمل حتديداً على حتليل
فرادى الربوتوكوالت واملعماريات يف اخلدمات املتداخلة املمكنة .وقد يتطلب ذلك مناهج جديدة لتقاسم الطيف واسرتاتيجيات
لتوزيع الرتدد ومناذج الستعمال الطيف.
8.11.2

استخدام الطيف غير المستعمل

ينبغي لسياسات ولوائح وبرامج ختطيط الطيف أن تشجع على استعمال الطيف فوق  ،GHz 40وخاصة بالنسبة للخدمات اليت
تتطلب االستعمال احلصري لطيف الرتدد وتطبيقات النطاق العريض .ويقل عادة استعمال الطيف فوق  .GHz 40وهذه الشرحية
من الطيف لديها القدرة على دعم خدمات نطاق عريض جداً ،وميكن إعادة االستعمال على مقياس واسع بسبب صغر حجم
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اخللية وضيق عرض احلزمة وفرط خسارة االنتشار .ويوفر هذا اجلزء من الطيف أيضاً مزايا خمتلفة يف التنفيذ ،مثل استخدام هوائي
أصغر وعرض حزمة أضيق واخنفاض حجم التجهيزات ووزهنا وسهولة الرتكيب وإعادة التشكيل.
وباإلضافة إىل ما سبق ،من املفضل أن تضمن اإلدارة االستعمال الواسع لنطاقات الرتدد الشائعة االستعمال.
9.11.2

اعتبارات محددة

ميكن لعدد من العوامل أن تؤثر على املنافع املتأتية من استخدام االتصاالت الراديوية يف بلد معني .ومن هذه العوامل حجم البلد
وتشكيله اجلغرايف وتضاريسه وعدد البلدان اجملاورة ضمن مسافة التنسيق والبنية التحتية الراديوية.
وهذا يعين ،بصفة عامة ،أن البلدان اليت حييطها العديد من البلدان يتعني عليها تنسيق معظم أنظمتها الراديوية ،وبالتايل التكيف
مع البنية التحتية الراديوية لدى البلدان اجملاورة .وكلما كانت البنية التحتية أكثر تطوراً يف هذه البلدان اجملاورة ،ازدادت احلاجة إىل
تنسيق استعمال الطيف لديها جتنباً ملواجهة صعوبة يف إدخال خدمات جديدة .وقد ال يشكل ذلك مشكلة كبرية يف البلدان ذات
الكثافة السكانية املنخفضة اليت تطلب قدراً أقل من ختصيصات الطيف الراديوي.
ويف الطرف اآلخر من املقياس ،فإن البلدان الكبرية املساحة لديها املزيد من احلرية لتخطيط اخلدمات عرب نطاقات تردد حمددة دون
اللجوء إىل التنسيق .وتزداد هذه احلرية إذا كان حييط هبا عدد قليل من البلدان اجملاورة .فالبلدان اليت ال جتاورها بلدان أخرى ضمن
مسافة حمددة لتنسيق الرتددات تستفيد من أن لديها نفاذ غري حمدود إىل هذا الرتدد يف أي نقطة داخل حدودها .وبالنسبة هلذا
الفصل ،تعين التضاريس املناطق اجلبلية والغابات الكثيفة واملناطق الصحراوية .وبالتوالف مع العناصر األخرى يف جغرافية البلد
وخصائصه السكانية ،فإن التضاريس تساعد على حتديد ما هي أكثر نطاقات الرتدد مناسبةً خلدمة معينة.
10.11.2

تمركز السكان وازدحام الطيف

ميكن توليف جغرافية البلد وتوزيع الطلب لتقييم مستوى تيسر الرتددات يف مجيع أحناء البلد .والتوزيع املتساوي للسكان يف مجيع
أحناء البلد مستبعد للغاية وإمنا يتجمع السكان يف مراكز شىت مبساحات خمتلفة .وعلى صعيد الواقع ،ينبغي أن ميثل هذا التجمع
ميزة لتوفري اخلدمات الراديوية ،ولكن مستوى الطلب ميكن أن يكون غري متناسب مع املنطقة اليت هي أصل هذه اخلدمات وقد
يؤدي ذلك إىل مشكالت يف تيسر الرتددات ،ويف هناية املطاف إىل ازدحام الطيف .وميثل هذا االزدحام مشكلة خطرية لإلدارات،
وتعترب العديد من اهليئات أهنا واحدة من العوامل الرئيسية لدى اعتماد بنية لتسعري الطيف .ففي كولومبيا مثالً ،يعيش حوايل
 93يف املائة من السكان يف حوايل  44يف املائة من املساحة الكلية لألراضي .03ويفضي تكاثف السكان ومراكز الصناعة إىل طلب
هائل على مجيع أنواع اخلدمات (أي املتنقلة والثابتة واإلذاعية) بينما يقيد إىل حد كبري إعادة استخدام الرتددات احلالية بسبب
ضيق املسافات الفاصلة .وباإلضافة إىل ذلك ،يتطلب القرب من البلدان اجملاورة التنسيق يف العديد من نطاقات الرتدد وميثل قيداً
آخر على تيسر الطيف .وقد منت خدمات االتصاالت املتنقلة منواً مذهالً ،مما متثل يف زيادة املنافسة بني مشغلي االتصاالت اجلدد،
ولكن نشر اخلدمات يستقر يف املراكز السكانية الرئيسية والوصالت الرئيسية اليت تسمح بالتوصيل .ونتيجة لذلك ،قد يكون هناك
نقص يف الطيف يف أجزاء معينة من البلد ،بينما ال وجود هلذه املشكلة يف مناطق أخرى.
12.2

تحسين نظام تخطيط إدارة الطيف

ال تقل أمهية خطط حتسني أنظمة اإلدارة عن أمهية اخلطط الوطنية الستعمال الطيف .ويُتبع يف وضع خطط حتسني إدارة الطيف
نفس اخلطوات تقريباً املتبعة يف عملية خطط استعمال الطيف من حيث ضرورة حتديد نطاق اخلطة أوالً وحصر القدرات املتاحة
التعرف على احتياجات إدارة الطيف يف املستقبل ومسح التقنيات والقدرات املتاحة األخرى مث وضع اخلطوات الالزمة لالنتقال
و ّ
من احلالة احلالية إىل الوضع الذي يُعترب ضرورياً لتناول احتياجات إدارة الطيف يف املستقبل .وميكن أن يغطي نطاق أي استعراض
كامل العملية أو أن يقتصر على نشاط معني أو قدرة معينة ،مثل دعم جتهيز البيانات وقواعد البيانات.
03

ملزيد من املعلومات انظر املوقع
.http://www.todacolombia.com/

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20

واملوقع
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هيئات اإلدارة والشؤون اإلدارية

من الضروري إنشاء كيان إداري يقوم مبهمة القيادة واإلرشاد لتنفيذ برنامج ختطيط الطيف للتأكد من العناية باملسائل اليت تتصل
باسرتاتيجيات استعمال الطيف على املدى الطويل .وحيتاج هذا إىل إدخال نظام مب ّكر لتحديد القضايا يف إطار إجراءات التخطيط.
وميكن أن تساند العملية هيئات ختطيط متخصصة مثل جمموعات املشاريع أو جمموعات التخصص أو فرق املهام.
والتخطيط بكل أنواعه هو من املسؤوليات األساسية على مستوى اإلدارة ،ومن املهام غري القابلة للتفويض ،نظراً ألمهية القرارات
اليت تُتخذ وما يرتتب عليها من عواقب .وهذه اهليئات التخطيطية مسؤولة عما يلي:
وضع سياسات اسرتاتيجية تفصيلية وحل املشاكل املتعلقة برتمجة السياسات االسرتاتيجية إىل خطط تشغيلية؛
ختصيص املوارد املالية والبشرية؛
استعراض اسرتاتيجي لإلجراءات والنتائج واالحتياجات فيما يتصل بتنفيذ االسرتاتيجيات؛
أي توصيات الزمة بشأن تعديل اهليكل التنظيمي واإلداري؛
حتديث بيانات التخطيط املستعملة كأساس إلدارة الرتددات.
-
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مقدمة
يتناول هذا الفصل النواحي التنظيمية والتقنية يف عملية ختصيص الرتددات والرتخيص ألنظمة الراديو الوطنية .فمن ناحية جيب أن
توفر ختصيصات الرتددات إمكانية التشغيل العادي لألنظمة الراديوية القائمة وكذلك لألنظمة اجلديدة اليت هلا خصائص أداء معيّنة.
ومن ناحية أخرى جيب أن تعمل إجراءات ختصيص الرتددات ،بالنظر إىل الطلب العمومي الكبري واملتنامي ،على أالّ تتجاوز
التداخالت بني خدمات االتصاالت الراديوية وبني احملطات يف داخل كل خدمة احلدود املسموح هبا ،وأن تضمن كذلك االستخدام
الكفء لطيف الرتددات الراديوية وللمدارات الساتلية .وميكن يف بعض التطبيقات (اخلدمات اإلذاعية واملتنقلة مثال) ختصيص
الرتددات ملختلف املواقع بشكل إمجايل مقدما مث يعاد ختصيص هذه الرتددات فيما بعد لدى إنشاء الشبكات والتوسع فيها ،حسب
الضرورة .ويشار إىل هذا النشاط بأنه عملية ختطيط "مواقع الرتددات" ،وتعتربه بعض اإلدارات عملية تعيني.
وينبغي القيام بعملية لتخصيص الرتددات على الصعيد الوطين للتأكد من أن االستعماالت اجلديدة للرتددات ال تتسبب يف تداخالت
ضارة لدى املستعملني احلاليني سواء على أساس حملي أو دويل.
وتتضمن عملية التخصيص حتليل احتياجات اخلدمات الراديوية وكذلك أي دراسات تتعلق هبا وختصيص الرتددات وفقا خلطة تعيني
الرتددات الوطنية .وميكن أن تشتمل هذه اخلطة أيضا على إشارات إىل اإلجراءات الضرورية الالزمة حلماية أنظمة االتصاالت
يف البلد من التداخل احملتمل من ختصيصات بلدان أخرى منشورة يف السجل الدويل الرئيسي للرتددات ) ،(MIFRوتوجد نسخ من
السجل على أقراص مدجمة لدى االحتاد الدويل لالتصاالت ،ويتم حتديثه مرة كل أسبوعني يف مكتب االتصاالت الراديوية يف نشرة
معلومات الرتددات الدولية الصادرة عن املكتب ).(BR IFIC
وعندما ت تم عملية ختصيص الرتددات بنجاح ينتج عنها إصدار تراخيص مقابل رسوم معينة ورمبا مصاريف أخرى .ويوضح الشكل
 1.3اإلجراء العام املستخدم يف جتهيز طلبات ختصيصات الرتدد .وهذا اإلجراء هو األساس للتخطيط التقين والتخطيط اإلداري
أيضا .وميثل اإلجراء اإلداري معظم نشاط العمل يف منظمات إدارة الرتددات ويستأثر مبعظم وقت املوظفني .ولذلك فإن النسخة
التشغيلية هلذا اإلجراء ،املع ّدة الستعمال منظمات إدارة الرتددات ،جيب أن تُدرس بعناية أثناء مرحلة التخطيط (انظر الفصل .)1
وينبغي أن تكون أيضا موضع استعراض دوري إلدخال تغيريات عليها من واقع املمارسة العملية.
ِ
املستعمل على ترخيص بتخصيص ترددات عليه إعداد طلب هبذا الشأن وتقدميه (وميكن أن تكون استمارة الطلب
ولكي حيصل
خمتلفة لكل خدمة راديوية أو لكل جمموعة من اخلدمات) .ويُدرج طلب ختصيص الرتددات عادة كجزء من الطلب العام برتخيص
خدمة راديوية .ويف احلاالت اليت ال يُطلب فيها سوى إذن أو ترخيص (كما هو احلال يف طلبات ختصيص الرتددات املقدمة من
وكالة حكومية) فإن املعلومات املطلوبة من أجل ختصيص الرتددات هي نفس املعلومات الواردة يف طلب الرتخيص ،مع االستغناء
عن معظم املعلومات اإلدارية واملتعلقة بالعمل.
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اإلجراء العام لتخصيص الترددات وعملية الترخيص
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التحقق من متطلبات
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إصدار الرتخيص والفاتورة
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وينبغي أن حتتوي االستمارات على مجيع البيانات اإلدارية والتقنية والتشغيلية اخلاصة مبحطات اإلرسال و/أو االستقبال من أجل
إجراء حتليل املالءمة الكهرمغنطيسية ،كما جيب أن حتتوي على بيانات من أجل التنسيق على املستوى الوطين و/أو الدويل .وينبغي
ختصيص الرتددات من أجل إكمال عملية الرتخيص .وقد ال حتتاج أنظمة الراديو اليت حتتوي على عدة حمطات إرسال واستقبال
إالّ إىل طلب واحد عام للمنظومة بكاملها ومرفق به عدد من استمارات الطلب ملختلف احملطات .وينبغي أن يكون هيكل
االستمارات قريبا جدا من ترتيب إدخال البيانات يف قاعدة البيانات يف نظام إدارة الطيف تسهيال لعملية إدخال البيانات .وتقبل
بعض أنظمة إدارة الطيف بإدخال البيانات إلكرتونيا من استمارات الطلب يف شكل مقروء للحاسوب.
ويبني الشكل  1.3مثاال لرسم تسلسلي شائع لنظام فرعي لتخصيص الرتددات والرتخيص هلا يف أحد أنظمة إدارة الطيف.
ويبني املخطط الوظيفي لقاعدة البيانات (انظر الشكل  )2.3أمثلة ملختلف الكيانات املمكنة يف قاعدة البيانات والروابط القائمة
فيما بينها.
ويورد الشكل  2.3مجيع الكيانات مع أوصافها .وتظهر الكيانات الرئيسية باللون األزرق والكيانات الثانوية باللون األبيض .وال ترد
هنا اجلداول ذات األمهية األقل أو جداول املواصفات التقنية ،ولكنها داخلة يف مربعات الكيانات .وترتبط الكيانات بروابط ،وكل
رابطة معلَّمة برقم صحيح .فعلى سبيل املثال تعين العالقة:
املوقع  ---------- 0,nاحملطة

1,1

أن من املمكن استخدام املوقع من أي عدد من احملطات (من صفر إىل  )nوأن احملطة الواحدة تستخدم موقعا واحدا فقط( .ميكن
استخدام املوقع الواحد ألي عدد من احملطات من صفر إىل  nوال ميكن ألي حمطة واحدة أن تستخدم سوى موقعا واحدا) .مث يتم
جتميع املواقع يف ميدان لبيان االستخدام الوظيفي لكل كيان.
وتتكون قاعدة البيانات التقنية واإلدارية من ميادين خمتلفة:
األساس :قاعدة البيانات التقنية؛
التمديدات اإلدارية :التنسيق والرتخيص والفوترة واملوافقة على املعدات وإحصاءات األنشطة.
n

وعند ختصيص أحد الرتددات حملطة استقبال أو حمطة إرسال ،تُدخل مجيع البيانات اإلدارية والتقنية والتشغيلية من طلب ختصيص
الرتدد يف السجل الوطين للرتددات (مع إمكان إدخال بعض التعديالت أثناء عملية ختصيص الرتدد) .وميكن أن يكون السجل
الوطين للرتددات هو نفس قاعدة البيانات املشروحة يف الشكل  ،2.3ولكن جمموعة البيانات هلا وضع خمتلف (انظر
التوصيتني  ITU-R SM.1370و .)ITU-R SM.1604وال تقتصر فائدة هذا السجل على اعتباره مرجعا عند اختيار ترددات أخرى
قابلة لالستعمال يف املستقبل ولكنه يوفّر أيضا مادة أساسية الختاذ اإلجراء الفعال املطلوب من أجل تكييف التخطيط الوطين مع
االحتياجات الفعلية ملختلف املستعملني .وينبغي توخي الدقة يف جتميع السجل الوطين وحتديثه ،إذ ينبغي أن يتسع لتسجيل عدد
ٍ
كاف من التخصيصات وكل املعلومات الالزمة إلعطاء وصف واضح وكامل لكل ختصيص للرتدد .ونظرا لرخص تكلفة الربجميات
احلاسوبية واملعدات احلاسوبية حاليا فيُستحسن استخدام قاعدة بيانات حاسوبية لتجهيز ختصيصات الرتددات وتسجيلها (انظر
دليل التقنيات القائمة على أساس احلاسوب إلدارة الطيف ،الصادر عن قطاع االتصاالت الراديوية (طبعة .))2015
ويستطيع مديرو الطيف ،يف بعض احلاالت ،عالوة على ختصيص الرتددات وعمليات الرتخيص الوارد وصفها يف هذا الفصل،
التعرف عن طريق الرتددات
اعتبار بعض التكنولوجيات معفاة من عمليات الرتخيص ،مثل الواي فاي والواي ماكس و ّ
الراديوية ) (RFIDوالنطاق الفائق العرض ) (UWBوأنظمة املدى القصري األخرى.
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تنظيم قاعدة البيانات لنظام إدارة الطيف ألغراض
تخصيص الترددات وإصدار التراخيص
التنسيق

قاعدة البيانات الخرائطية

اتفاق التنسيق
0,n
0,n

يشري إىل

طلب التنسيق

الموقع

1,1
0,n

حالة التنسيق

0,n

الرابط

1,1
0,n

1,1

1,1

التردد
1,1

0,n

1,1

1,1

0,1

0,1

0,n
0,n

المحطة

1,1

1,1

الهوائي

0,n

1,1

1,1 0,n
1,1

الموافقة

1,1
1,1
0,n

المع ّدات
1,1
0,n

1,1

قاعدة البيانات التقنية

0,n

محطة الرصد

رصد الطيف

0,n

0,n
1,1

1,1

1,1

الشبكة

1,1

1,1

0,n

0,n
1,n

الخدمة
1,1

1,n

1,1 1,1

الحساب

0,n

1,n

ِ
المستعمل
1,1
1,n

1,n
1,1

الفاتورة

الترخيص
والفوترة

النوع
روابط الكيانات
األرقام الصحيحة لروابط الكيانات
Nat. Spec. Man-3.02
حدود امليدان

1,n 1,1

السعر

0,n
1,1

الترخيص

نوع
الموافقة

كيان رئيسي
كيان فرعي
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اجلزء ألف

تخصيص الترددات للمحطات الراديوية
ختصيص الرتددات هو جزء أساسي من عملية إدارة الطيف وهو مطلوب جلميع اخلدمات الراديوية .ويتناول هذا الفصل النواحي
التنظيمية والتقنية يف عملية ختصيص الطيف ،ويتناول املسائل اإلدارية كجزء من العملية التنظيمية.
1.3

النواحي التنظيمية في عملية تخصيص الترددات

ينبغي أن ختصص اجلهة الوطنية املسؤولة عن إدارة الرتددات إدارة خاصة مسؤولة عن ختصيص الرتددات لألنظمة الراديوية .وينبغي
أن تقوم هذه اإلدارة بتناول املسائل التنظيمية والتقنية .وينبغي ،حبسب حجم اهليئة املسؤولة عن إدارة الطيف ،ختصيص أشخاص
معيَّنني أو وحدات معيَّنة يف داخل تلك اإلدارة يكونون مسؤولني عن ختصيص الرتددات.

التنظيم الوطني :ميكن تكليف جمموعات إدارية معينة يف الوكاالت الوطنية ذات الصالحيات املناسبة مبهمة ختصيص الرتددات
لألنظمة يف كل خدمة من اخلدمات .وميكن أيضا ،بدال من ذلك ،تكليف هيكل إداري وحيد باملسؤولية عن خمتلف فئات اخلدمات
وتكون له سلطة إدارة توزيع الرتددات .وميكن هلذه اجملموعات أن ُجتري ختصيصات للرتددات جملموعة خدمات ،مبا يف ذلك تقاسم
نطاقات بني اخلدمات .وميكن أيضا أن تؤخذ يف االعتبار إمكانية ختصيص ترددات ألنظمة راديوية معينة باستخدام نطاقات تردد
بشكل مشرتك بني خدمات خمتلفة أو مستعملني خمتلفني .وللهيئة الوطنية اختاذ القرار فيما يتعلق باإلجراءات اخلاصة بتخصيص
الرتددات والطرق املتبعة لضمان كفاءة استعمال طيف الرتددات الراديوية.
مثال ذلك ،تتشارك اخلدمات املتنقلة الربية واخلدمات اإلذاعية ،حسب لوائح الراديو الصادرة عن االحتاد ،يف عدد من نطاقات
الرتدد ،وتكون األولوية يف استعمال هذه النطاقات للخدمة اإلذاعية .وميكن إعطاء املستعملني الذين ميثلون املصاحل احلكومية وضع
األولوية يف استعمال طيف الرتددات بالنسبة للمستعملني التجاريني الذين تكون هلم أسبقية أدىن.
تفصل اللوائح الوطنية مجيع هذه املسائل اإلدارية والتقنية وكذلك املسائل املتعلقة باملزادات ورسوم الرتاخيص والرسوم
وجيب أن ِّ
األخرى والغرامات وما إىل ذلك .وميكن أن تأخذ هذه اللوائح الوطنية شكل لوائح وطنية موحدة للراديو أو تكون يف شكل قوانني
وأوامر وقواعد منفصلة تقرها السلطات الوطنية املختصة.
إجراءات تنسيق الترددات :تنسيق الرتددات هو عبارة عن عملية تنطوي على احلصول على اتفاق بني مستعملي الطيف احلاليني
وأحد املستعملني اجلدد للطيف حني يكون من احملتمل وجود تنازع على الطيف .وقد ينطوي التنسيق على اعتبارات تقنية وإدارية
وقانونية أو اعتبارات اجملاملة الدولية أو غري ذلك.
ويُعترب تنسيق استعمال الطيف الوطين من جماالت النشاط املهمة يف اإلدارة املسؤولة عن عملية ختصيص الرتددات كما يتضح من
الشكل  ،2.3فتنسيق الرتددات على املستوى الوطين مسألة مهمة ألن أنظمة الراديو التابعة ملستعملني خمتلفني تشرتك عادة يف نفس
نطاق الرتدد .فعلى سبيل املثال قد تقوم وكاالت حكومية خمتلفة بتشغيل وصالت على موجات صغرية يف الوقت الذي يقوم
فيه باستعمال نفس هذه املوجات شركات اتصاالت حملية أو وطنية ،أو شركة أو شركات خاصة ،وكلها تستعمل نفس توزيعات
الرتدد .وجيب تنظيم عملية التنسيق مبوجب قواعد وطنية تلزم مجيع املستعملني الذين ميكن أن يتأثروا بنظام راديوي جديد جيري
النظر يف تشغيله بدراسة إمكانية التداخل مع هذا التخصيص.
ويتم ختصيص الرتددات مبراعاة أي قيود على استعماهلا قد تفرضها اللوائح الوطنية .فقد تلجأ بعض البلدان إىل وضع قيود حملية على
استعمال نطاقات تردد معينة للخدمات الفردية ،وقد تكون هذه القيود مفروضة على استعمال بعض الرتددات من قبل مستعملني
معينني أو قيودا على القدرة املشعة يف خدمات معينة تعمل يف نطاق تردد معني أو قيودا مفروضة يف مناطق جغرافية معينة.
ويف بعض احلاالت ،وخاصة يف عملية ختصيص الرتددات يف املناطق احلدودية ،يكون من الضروري تنسيق الرتددات على صعيد
دويل .إذ جيب تقاسم الطيف بني إدارات خمتلفة وبني خدمات راديوية خمتلفة وبني حمطات خمتلفة .ويف نفس الوقت فإن لكل إدارة
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استقالليتها .ومن هنا يبدو أن أفضل طريقة خلدمة مصاحل كل إدارة هي احلصول على موافقة دولية على قواعد وإجراءات عامة
إلدارة ا لطيف .واهلدف الرئيسي هو تفادي أي تداخل غري مقبول بني احملطات التابعة ملختلف اإلدارات .لذلك ينبغي االتفاق
على إجراءات التنسيق من أجل توجيه اإلدارات ذات احلدود املشرتكة بشأن كيفية تبادل املعلومات واختاذ مجيع التدابري الالزمة
لضمان عدم حدوث تداخل ضار.
والنهج األساسي يف تنسيق ختصيص الرتددات األرضية يف املناطق احلدودية هو تقسيم موارد الرتددات املتاحة بالعدل بني األطراف،
وميكن عند وجود اختالفات كبرية يف عدد ختصيصات الرتدد أو يف حجم السكان يف منطقة حدودية أن يتم التقسيم تناسبيا بني
األطراف حبيث يستعمل أحد األطراف جمموعة متفقا عليها من الرتددات ويستعمل الطرف اآلخر جمموعة أخرى .وينبغي أيضا
االتفاق على املستوى املقبول للتداخل وتدقيق ختصيصات الرتدد اجلديدة وفقا للمعايري املتفق عليها باستخدام طرق حساب متفق
عليها .وميكن تقسيم عملية التنسيق إىل ثالثة أجزاء :األحكام اإلدارية ،وتبادل املعلومات ،واحلسابات التقنية .وميكن االطالع
على عمليات مستقرة لتنسيق الرتددات على الصعيد الدويل يف الرسوم االنسيابية الواردة يف التوصية  ITU-R SM.1049حيث تُقدِّم
إرشادات تفصيلية عن عملية التنسيق يف ختصيص الرتددات األرضية .وحيتوي الفصل  5من هذا الدليل على معلومات إضافية بشأن
املسائل املتعلقة هبندسة الطيف فيما يتعلق بالتنسيق .ويف أحيان كثرية يكون حساب مسافة التنسيق ومنطقة التنسيق بسيطا ميكن
إجراؤه يدويا ،ويف حاالت أخرى قد تكون احلسابات مع ّقدة وتستغرق وقتا طويال ويكون من الضروري يف هذه احلالة استخدام
التحليالت احلاسوبية.
الربية على
ومن أمثلة االتفاقات متعددة األطراف بشأن ختصيص الرتددات على أساس تفضيلي للخدمات الثابتة واخلدمات املتنقلة ّ
أساس إقليمي اتفاق فيينا لعام  812000الذي يشتمل على مجيع اإلجراءات التنظيمية الالزمة وكذلك على املعايري التقنية الالزمة
وإجراءات احلساب .وتنص ملحقات االتفاق على الربجميات الالزمة .وميكن استعمال مجيع هذه املواد على الصعيد الوطين .وترد
املبادئ األساسية التفاق فيينا يف التوصية  .ITU-R SM.1049وميكن أيضا االستفادة من التنسيق الدويل للرتددات يف عملية تنسيق
الرتددات للمحطات اإلذاعية يف املناطق احلدودية.
تسجل ختصيصات الرتدد الوطنية على الصعيد الدويل لدى االحتاد فإن ذلك مينحها اعرتافا دوليا ويوفر هلا ،بشكل خاص
وحني َّ
بالنسبة خلطط بعض اخلدمات والرتددات ،محاية لتشغيل احملطة .ومن مصلحة اإلدارات أن تسجل مجيع ختصيصات الرتدد اليت
يُظن أهنا حتتاج إىل محاية من التداخل من مستعملني آخرين عرب احلدود الدولية.88

وميكن تقسيم اإلجراءات اخلاصة بالتبليغ عن ختصيصات الرتددات وتسجيلها يف السجل األساسي الدويل للرتددات )،(MIFR
بشكل عام ،إىل أعمال تتصل بالتنسيق ،والتبليغ ،والفحص ،والتسجيل .وترد اإلجراءات ذات الصلة يف لوائح الراديو .وعند
ختصيص أحد الرتددات وفقا خلطة تعيني إقليمية أو خطة ختصيص إقليمية فإن اخلطة املعنية ميكن أن تتضمن إجراءات التنسيق اليت
ينبغي اتباعها.
ومن مسؤولية الوكاالت الوطنية أيضا أن تفحص أي مقرتحات جديدة بشأن الرتددات وأي تعديالت على ختصيصات الرتددات
القائمة ،املعممة يف النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات اليت يصدرها مكتب االتصاالت الراديوية ) .(BR IFICوينبغي التأكد من
خالل هذا الفحص من أن أيا من متطلبات الرتددات املنشورة اليت ميكن أن ينتج عنها تداخل ضار يف خدمات الراديو الوطنية
القائمة أو املخططة قد ُد ِّونت عليها املالحظات يف غضون املوعد الذي حيدده مكتب االتصاالت الراديوية.

81
88

اعتبارا من سنة  2001أصبح اتفاق فيينا لعام  2000يُطلق عليه أيضا اسم اتفاق برلني.
من الضروري اإلشارة إىل أن هذا التنسيق قد ال تكون له ضرورة يف بعض احلاالت خاصة يف البلدان ذات املناطق اجلغرافية الشاسعة أو البلدان
املعزولة عن جرياهنا.
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النواحي التقنية في عملية تخصيص التردد

2.3

املطلوب يف معظم احلاالت من ختصيص تردد ما أن يوفّر ملقدم الطلب املستوى املطلوب من اخلدمة ويف نفس الوقت أن حيمي
املرخص هلم احلاليني من التداخل .وتقتضي ضرورة حتقيق الكفاءة يف استعمال الطيف أن يراعى أيضا إعطاء أكرب
مقدم الطلب و َّ
فرصة لتلبية الطلبات املستقبَلة لتخصيصات الرتدد.
1.2.3

إجراءات تخصيص الترددات للمحطات الراديوية

ميكن أن تُستعمل يف إجراءات ختصيص الرتددات للمحطات الراديوية:
قاعدة بيانات حاسوبية تشتمل على سجل وطين للرتددات ،أي جمموعة من تكتالت البيانات تتصل جبميع حمطات
أ)
الراديو العاملة وتشتمل على املعلومات اإلدارية واملواقع اجلغرافية واخلصائص التقنية؛
املنسقة مع اإلدارات األخرى؛
ب)
بيان ختصيصات الرتدد َّ
قاعدة بيانات طبوغرافية ميكن استخدامها يف عمل حسابات لسويات اإلشارات املطلوبة وغري املطلوبة مع قدر من
ج)
السماح جلانبيات مسري االنتشار؛
مكتبة إلكرتونية ألنواع معدات االستقبال واإلرسال واهلوائيات املوافَق عليها موافقة منطية ،وكذلك مكتبات تشتمل على معايري
د)
املستعملة ،ونسب احلماية ،وسويات التداخل املسموح هبا ،وما إىل ذلك)؛
ختطيط الرتددات (شدة اجملال الدنيا االيمية
َ
حتليل املالءمة الكهرمغنطيسية مبا يف ذلك خمتلف تقنيات احلساب (انظر الفصل )5؛
ه)
مكتبة إلكرتونية تشتمل على رسوم الرتخيص والرسوم األخرى عن إدارة الطيف ،أو عمليات حسابية حلساب تلك الرسوم.
و)
2.2.3

المعلومات المطلوبة في استمارات طلب التردد

يوصى بشدة بأن تكون استمارات الطلبات الوطنية متفقة قدر اإلمكان مع توصيات قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد وأن
تشتمل على مجيع البيانات اليت يستخدمها مكتب االتصاالت الراديوية كما هي معروضة يف النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات اليت
يصدرها املكتب ) (BR IFICويف خطط الرتدد اإلقليمية ذات الصلة.
3.2.3

طرق تحليل التداخل من أجل تخطيط التردد حسب الموقعي

حيتاج األمر إىل إجراء حتليل للتداخل عند وضع خطط الرتدد املوقعي لشبكات االتصاالت الراديوية واإلذاعة على الصعيدين الدويل
والوطين ،وعند القيام بأعمال تنسيق الرتددات بني اإلدارات يف خمتلف البلدان.
ويبدأ حتليل التداخل بتحديد شدة اجملال لإلشارات املطلوبة واملتداخلة يف نقطة استقبال معينة أو على حافة منطقة اخلدمة ،حملطات
اإلذاعة مثال أو لالتصاالت من نقطة إىل عدة نقاط ،ومقارنتها باملتطلبات اخلاصة بشدة اجملال الدنيا/االيمية ونسب احلماية
للخدمة الراديوية املعنية .ويف هذا الصدد من املهم جدا اتباع التعاريف املستخدمة يف لوائح الراديو ملختلف سويات التداخل.
وحتتوي لوائح الراديو على التعاريف التالية للتداخل ونسبة احلماية:
الرقم  166.1التداخل :هو األثر الذي ترتكه الطاقة غري املطلوبة على االستقبال يف نظام اتصاالت راديوية واليت تكون نامجة عن
إرسال ،أو عن إشعاع ،أو عن حث ،أو عن جمموعة من هذه اإلرساالت أو اإلشعاعات أو أنواع احلث ،ويظهر هذا األثر
يف احنطاط جودة اإلرسال أو يف تشوه أو ضياع معلومات كان ميكن استخراجها يف غياب هذه الطاقة غري املطلوبة.
الرقم  167.1التداخل املسموح به :81هو تداخل ملحوظ أو متوقع يفي مبعايري التداخل والتقاسم ال َكميّة احملددة يف هذه اللوائح
أو يف التوصيات  ITU-Rأو أيضا يف اتفاقات خاصة حتتسب هذه اللوائح إمكان حدوثها.
81
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املعرف بكونه مسموحا به ،مت االتفاق عليه بني إدارتني أو أكثر دون
الرقم  168.1التداخل املقبول :81هو تداخل يفوق التداخل َّ
أن يسبب ضررا إلدارات أخرى.
يعرض للخطر اشتغال خدمة مالحية راديوية أو غريها من خدمات السالمة ،أو حيط
الرقم  169.1التداخل الضار :هو تداخل ِّ
مستعملة وفقا للوائح الراديو ،أو يقطعها قطعا متكررا ،أو مينع اشتغاهلا.
حطا شديدا من خدمة اتصاالت راديوية
َ
ويعرب عنها
الرقم  170.1نسبة احلماية :هي القيمة الدنيا لنسبة اإلشارة املطلوبة إىل اإلشارة غري املطلوبة عند مدخل املستقبِلَّ ،
بالديسيبل عامة ،وحتدَّد يف ظروف معينة تسمح باحلصول على نوعية استقبال معينة لإلشارة املطلوبة عند خمرج املستقبِل.
وألغراض لوائح الراديو يُستخدم مصطلحا التداخل املسموح به والتداخل املقبول يف تنسيق ختصيصات الرتدد بني اإلدارات.
أم يف الواقع فيُستخدم هذان التعبريان أيضا ألغراض ختطيط وتنسيق ختصيص الرتددات بني مستعملي الطيف على املستوى الوطين.

املستعمل االيمية ،ونسبة احلماية ،والتداخل املسموح به
العالقة بني التداخل الضار يف شدة اجملال
َ

ويعرض الشكل
(التوصية  ،)ITU-R BS.638لبعض خدمات الراديو األرضية ،يف حالة وجود تداخل من مصدر واحد.
3.3

الشكل

3.3

المستعملة والمسبِّبة للتداخل
العالقة بين سويات اإلشارة
َ

سوية شدة اجملال

املستعمل االيمية
زيادة سوية شدة اجملال
َ

املستعمل االيمية
سوية إشارة شدة اجملال
َ

نسبة اإلشارة إلى التداخل

نسبة
الحماية
نسبة
الحماية

سوية إشارة التداخل الضار
سوية إشارة التداخل املقبول

سوية إشارة التداخل املسموح به
سوية الضوضاء
Nat.Spec. Man-3.03
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فرتضة) من
تُعترب شدة اجملال االيمية
املستعملة عامال مهما يف ختطيط الرتددات وتنسيقها .وهي متثل سوية اإلشارة املتلقاة (أو امل َ
َ
ِ
املرسل املطلوب اليت تكفي لتوفري استقبال لإلشارة (أو أداء النظام) يف وجود إشارة تداخل من أجهزة إرسال أخرى .وجيب أن
تكون اإلشارات غري املطلوبة يف نفس القناة حمدودة بسوية منخفضة من أجل تفادي التداخل .وحتدِّد نسبة احلماية (أو هامش
وتعرف سوية
احلماية) الدرجة اليت جيب وقف اإلشارات غري املطلوبة عندها ،وهي مبينة يف السهمني يف أقصى يسار الشكل َّ .3.3
املفرتضة).
إشارة التداخل املناظرة بأهنا إشارة التداخل املسموح به أو إشارة التداخل املقبول (املتلقاة أو َ
وحيدث يف كثري من احلاالت أن تكون احلماية من حدوث تداخل غري ضرورية أو غري عملية .فاخلدمة الراديوية ميكن تقدميها حىت
يف وجود إشارات غري مطلوبة أو ذات سوية منخفضة من حني آلخر .وسوية اإلشارة اليت حتدد هذه احلالة تكون أعلى بقليل من
سوية التداخل املسموح به ،وهي مبينة يف الشكل باعتبارها سوية إشارة التداخل املقبول .وحيدث هذا يف احلالة اليت يوجد فيها
تداخل مقبول من إشارة غري مطلوبة .انظر التعريف الوارد يف الرقم  168.1من لوائح الراديو .ومع ذلك ميكن يف هذه احلالة احلصول
املستعملة االيمية".
على أداء مناسب من النظام .وتُستخدم نفس نسبة احلماية يف حتديد "سوية أعلى لشدة اجملال
َ
ويتبني من الشكل  3.3أنه ميكن الوصول إىل تداخل مقبول بزيادة "سوية شدة اجملال املستعملة االيمية" أو زيادة نسبة اإلشارة
إىل التداخل .ومع ذلك فإن زيادة سوية إشارة التداخل سينتج عنها يف النهاية نسبة غري كافية لإلشارة إىل التداخل ومن مث
تداخل ضار.
وسويات اإلشارات املطلوبة واملتداخلة ليست ثابتة مع الوقت ولكنها تتفاوت يف شداها بسبب خبو اإلشارة .ولضمان استقبال من
النوعية املطلوبة تُستعمل هوامش إضافية لشدة اجملال املستعملة االيمية ،وتتفاوت قيمها ما بني  6و ،dB 12وقد تزيد عن ذلك
بالنسبة ألنظمة املوجات الصغرية من نقطة إىل نقطة مع زيادة النسبة املئوية للوقت.
املستعملة االيمية" ونسبة احلماية ،املبينة يف الشكل  3.3بشكل عام ،على طبيعة اخلدمة
وتتوقف القيم الفعلية "لسوية شدة اجملال
َ
ونطاق الرتدد ونوعية اخلدمة وعوامل أخرى .وتشتمل أنظمة إدارة الطيف احملوسبة املتاحة حاليا على هذه القيم يف مكتبات تُستخدم
يف إجراءات ختصيص الرتددات وإجراءات ختطيط الرتددات املوقعي.
ويشار أحيانا إىل شبكات الراديو املتطورة باعتبارها "خالية من التداخل" .والواقع أن هذا يتصل بالشبكات املصممة ملواجهة
حاالت تداخل حمددة أو مفرتضة .كما أن التشغيل اخلايل فعال من التداخل (حني يكون التداخل يف حدود ال تُذكر) قد حيتاج
فواصل جغرافية كبرية بني احملطات اليت تستعمل نفس الرتددات أو ترددات جماورة وقد ينتج عن هذا نقص يف كفاءة استعمال
الطيف .ومعىن هذا أن الطيف يُستخدم بكفاءة حني تعمل مجيع احملطات يف الشبكة مع سويات تداخل مسموح هبا قد ختتلف
باختالف احملطات يف خمتلف اخلدمات الراديوية .ويعين هذا أن مفهوم التداخل املسموح به له دور إجيايب يف عملية ختطيط الرتددات
املوقعي .فمن ناحية تُعترب سوية التداخل املسموح هبا مؤشرا على نوعية اإلرسال املطلوبة ،ومن ناحية أخرى فهي مؤشر على كفاءة
استخدام الطيف.
ويتناول الفصل  5تقنيات حتليل التداخل.
3.3

خطط الترددات

ينطوي ختطيط الرتدد على حتقيق التوزيع األمثل لعدد معني من قنوات الرتددات ،من حيث كفاءة الطيف ،بني احملطات القاعدة
أو حمطات اإلذاعة اليت تشكل شبكة اتصاالت متنقلة أو نظاما إذاعيا (مرئيا أو مسموعا) .وميكن أن ينتج عن التخطيط هنج يوفر
أكرب تغطية ممكنة ملنطقة تعمل فيها الشبكة املعنية.
وميكن أن تكون اخلطوة األوىل يف عملية التخطيط هي االفرتاض بتشابه الظروف اجلغرافية والتضاريسية يف مجيع أحناء املنطقة اليت
توضع اخلطة من أجلها .وتتيح هذه االفرتاضات استخدام تقديرات موحدَّة خلسارة االنتشار .وتوفر اخلطط الناجتة عن هذه
موحدة ملنطقة اخلدمة ولكنها ال تراعي االختالفات يف الطلب أو الظروف اليت تنشأ يف خمتلف املواقع يف داخل
االفرتاضات تغطية َّ
منطقة التخطيط .ويف هذه احلاالت ميكن أن توفر "اخلطة الرئيسية" إمكانية إدخال تعديالت (حتتاج أحيانا إىل تنسيق خاص)
وميكن يف حاالت أخرى أن تقدِّم اخلطة الرئيسية ترتيبا مبدئيا للمواقع والرتددات ويكون هذا الرتتيب خاضعا لتعديالت يف ضوء
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اخلربة العملية .واالجتاه احلديث هو تأكيد املرونة يف ختطيط الرتددات .ويوصي بأن يؤخذ يف االعتبار الدقيق يف خطط املواقع من
هذا النوع إمكانيات التعديل أو التغيري يف املستقبَل.
ومما جيعل تعديل هذه اخلطط أمرا عمليا هو وجود برجميات حاسوبية لتغطية الرتددات الراديوية وختصيص الرتددات .ويالحظ أن
مسؤولية تقدمي هذه اخلطط ليست بالضرورة مسؤولية الوكاالت التنظيمية .فهذه اخلطط مثال بالنسبة للمهاتفة اخللوية (املتنقلة)
يضعها عادة مشغلو اخلدمة املتنقلة.

وباإلضافة إىل الطرائق اخلمس املوصوفة أدناه ،هناك خطط ترددات أخرى ميكن استخدامها .وقد استخدم تقليديا طريقتان يف إعداد
خطة الرتددات ،ومها:
التوزيع الشبكي  -وهو توزيع منهجي منتظم جغرافيا ملوارد الرتددات على امتداد منطقة معينة؛
توزيع غري شبكي  -وهو توزيع ملوارد الرتددات غري منتظم ولكنه يتسم بالكفاءة من حيث استخدام الطيف ،على امتداد
منطقة جغرافية معيّنة.
وكلتا الطريقتني مناسبة خلطط التخصيص/التعيني ،وميكن استعمال أي منهما يف وجود ضوابط سابقة .وفيما يتعلق باختيار طريقة
التخطيط أو طرائق التخطيط ،اعتُربت طريقة التوزيع الشبكي طريقة ناجحة كأساس ملعظم خطط توزيع الرتددات يف املاضي وهي
مناسبة لالستعمال يف ختطيط اإلذاعة الرقمية يف املناطق ذات اخلصائص املتوافقة نسبيا .وتنطبق هذه الطريقة أساسا على املناطق
اليت جيري فيها حتويل التخصيصات احلالية أو املخططة من النظام التماثلي إىل النظام الرقمي ،وهي تشكل جزءا من اخلطة الرقمية.

إال إنه يف املناطق اليت ال توجد فيها احتياجات متشاهبة لإلذاعة الرقمية (مثل مناطق خدمة ذات أحجام خمتلفة جدا أو ظروف
استقبال خمتلفة) أو يف املناطق اليت حتتاج إىل حمطات إذاعة رقمية وتوجد فيها فعال شبكات حملطات متاثلية ،يصبح التخطيط القائم
على األساس غري الشبكي أفضل وسيلة لتحقيق التغطية املطلوبة وكذلك ميثل االستخدام األمثل للطيف املتاح .فهذه الطريقة تتيح
إضافة ختصيصات ليست موزَّعة على كامل املنطقة بأي طريقة منتظمة ورمبا تكون مناطق اخلدمة فيها خمتلفة األحجام.
وميكن تقسيم عملية التخطيط يف أي من الطريقتني إىل مرحلتني مها "حتليل التوافق" و"الرتكيب" .والغرض من مرحلة التحليل هو
التعرف على أوجه عدم التوافق والسبل املناسبة ملواجهتها للنظر فيها.
ُّ
وميكن تلخيص عملية التخطيط يف اخلطوات التالية:
اخلطوة  :1تقدمي طلب احتياجات اإلذاعة الرقمية.
اخلطوة  :2حتديد حمطات اإلذاعة التماثلية واخلدمات األخرى اليت ينبغي أخذها يف االعتبار.
اخلطوة  :3إجراء حتليل التوافق.
اخلطوة  :4تقييم نتائج اخلطوة .3
اخلطوة  :5بيانات إدارية بشأن التوافق بني املتطلبات ،مع الرجوع إىل اخلطوة  3إذا لزم األمر.
اخلطوة  :6إجراء الرتكيب الذي يؤدي إىل وضع اخلطة.
اخلطوة  :7استعراض النتائج مع إمكانية العودة إىل اخلطوة  5مث إىل اخلطوة  3إذا مل تتحقق النتائج املطلوبة.
اخلطوة  :8اعتماد اخلطة النهائية.
1.3.3

التخطيط الخطي الموقعي للترددات

قام بوضع فكرة التخطيط اخلطي املوقع للرتددات معهد اإلذاعة الراديوية يف هامبورج (أملانيا) .ومت استعمال املفهوم يف كثري من املؤمترات
الدولية املعنية باإلذاعة الراديوية (ستوكهومل1961 ،؛ وجنيف1963 ،؛ واملؤمتر اإلقليمي اإلداري للراديو 1+؛ وجنيف.)1984 ،
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وميكن تطبيق هذه الطريقة أيضا على ختطيط الرتددات يف أنظمة االتصاالت الراديوية املتنقلة
مبا يف ذلك األنظمة اخللوية.

] Gamst, 1982و[Hale, 1981

وطريقة التخطيط اخلطي للرتددات تقوم على االفرتاضات النظرية التالية:
مجيع أجهزة اإلرسال متطابقة ،وتتساوى فيها قدرة اخلرج وارتفاع اهلوائيات؛
خمططات إشعاع اهلوائي متناحية يف املستوي األفقي؛
خسارة االنتشار ال تتوقف على االجتاه أو الرتدد.
وبتطبيق هذه االفرتاضات جند أن حدود منطقة اخلدمة لكل جهاز إرسال هي دائرة يتوقف نصف قطرها على نوع اخلدمة (إذاعة
صوتية أو تلفزيونية أو خدمة متنقلة ،وغريها) وعلى خصائص االنتشار يف مدى الرتدد موضع النظر.
وينتج عن تطبيق هذه الطريقة خطة لشبكة مرسالت متجانسة تكون فيها أقرب املرسالت املشرتكة يف نفس القناة عبارة عن نقط
ُع َقدية يف شبكة منتظمة هندسيا عند مستوى سطح األرض .ويوجد يف هذه الشبكة ستة مرسالت مشرتكة يف نفس القناة يف كل
جزء من أجزاء الشبكة.
ويبني الشكل  4.3توزيعا شبكيا منتظما للمرسالت يف وجود سبعة ختصيصات مشرتكة يف نفس القناة .وتتكون الشبكة النظرية من
خمطط شبكي ذي إحداثيات خرائطية باستعمال نظام إحداثيات مائل ،حيث زاوية امليل هي .°60
الشكل

4.3

توزيع شبكي منتظم لمحطات الراديو
0

0
6
5
4
3
2
1
0

0
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املرسالت اليت تستخدم قنوات الرتدد  ... 0 = iأما ِ
معني ،النقاط العقدية اليت تقع فيها ِ
املرسالت
ويربز يف الشكل ،على شكل َّ
األقرب إىل ِ
املعني املتحد القنوات عند النقاط العقدية للمحطة املرقمة 0
املرسل الواقع عند األصل فهي مرقمة  .6 ... 1ويُسمى َّ
املعني املتحد
َّ
املعني املتحد القنوات الرئيسي .وحمطات الراديو ذات املواقع املرقَّمة  6 ... 1 = iتقع عند النقاط العقدية داخل ّ
معني جماور.
املعني ثابت بالنسبة لكل َّ
القنوات .وموقع أرقام املواقع بني حمطات الراديو الواقعة داخل َّ
وتُستخدم بيانات اإلدخال التالية:
نصف قطر منطقة اخلدمة الذي يغطيه أحد ِ
املرسالت يف الشبكة؛
املسافة املسموح هبا بني ِ
املرسالت اليت تستخدم قنوات تردد خمتلفة.
وينتج عن عملية التخطيط املعلمات التالية لشبكة اإلرسال العادية:
أدىن عدد مطلوب من قنوات الرتددات؛
عدد قنوات الرتددات املخصصة حملطات الراديو يف الشبكة املخططة؛
-
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املسافة الفعلية بني ِ
املرسالت يف خمتلف قنوات الرتدد i؛
إحداثيات عقدة شبكة (يف املعيَّنات الرئيسية املتحدة القنوات) حيث تقع احملطة اليت تعمل يف القناة .i
وحتسب املسافات بني ِ
املرسالت اليت تستخدم قنوات تردد خمتلفة باستخدام طريقة خمتلفة للتأكد من أن سوية التداخل املتبادل بني
ُ
خمتلف مناطق اخلدمة ال تزيد عن القيمة املقبولة احملددة سلفا.
ويال َحظ أن شبكات اإلرسال الفعلية ال تتطابق مع الشكل اهلندسي املنتظم الوارد يف الشكل  4.3كما أن أداءها التقين ال يتفق
مع أداء الشبكة النظرية .وال مفر من أن يؤدي االحنراف عن االنتظام اهلندسي والقدرات النظرية وارتفاع اهلوائيات إىل تقليل كفاءة
تبني مدى كفاءة خطة الرتددات مع
خطة الرتددات ،ومع ذلك ،فإن استخدام الطريقة املذكورة أعاله مي ّكن من رسم صورة واضحة ِّ
أخذ نواقص البيانات املدخلة يف إعدادها يف االعتبار.
ويالحظ مما سبق أن إعداد خطة الرتددات باستعمال الطرق املوصوفة أعاله هي مسألة استكشافية وليست قابلة للمعايرة.
وميكن تطبيق نتائج ختطيط الرتددات اخلطي على النحو التايل .يوضع خمطط الشكل الشبكي للمرسالت يف شبكة ختطيط مثالية
وختصص إحدى قنوات الرتدد ألقرب موقع يف عقدة شبكية .وعند ختصيص قنوات تردد ملواقع حمددة على
على خريطة املنطقة َّ
اخلريطة ميكن تعديل قدرة ِ
املرسل وارتفاع اهلوائي وما إىل ذلك حسب القيم املقررة ألغراض التخطيط.
ومن الضروري عند إكمال هذه اخلطة إعادة فحص نصف قطر منطقة اخلدمة لكل جهاز إرسال يف الشبكة باستخدام طرق تنبؤ
أكثر دقة مع البيانات الفعلية لكل موقع.
ويف بعض احلاالت ،وخاصة بالنسبة لإلذاعة ،يكون مطلوبا عدة قنوات تردد لكل موقع وليس قناة واحدة .وميكن حتقيق هذا
اهلدف عن طريق اإلجراء التخطيطي اخلطي على أساس ختطيطات شبكية معتادة متعددة وقابلة للمقارنة بشرط أن تكون
االختالفات يف ترددات القنوات لكل موقع ال تتجاوز احلدود القصوى .وميكن فرض قيود أخرى ملراعاة ضرورة تفادي التداخل بني
التشكيالت.
2.3.3

العملية التتابعية لتخطيط التردد وتخصيصه

يسعى هذا النهج إىل توفري تردد لكل حمطة يف قائمة احملطات من بني قائمة ثابتة للرتددات املتاحة.
والبيانات املطلوب إدخاهلا يف عمليات ختطيط الشبكة باستخدام هذه الطريقة هي:
قائمة احملطات القاعدة أو حمطات اإلذاعة املراد ختصيص ترددات هلا ،وإحداثيااها اجلغرافية؛
أ)
قائمة قنوات الرتدد املتاحة؛
ب)
جدول يبني املسافة املطلوبة بني حمطات الراديو حسب تباعدها يف الرتدد.
ج)
والشكل  5.3هو عبارة عن شكل ختطيطي عام خلوارزمية ميكن استعماهلا .وتشمل خوارزمية ختطيط الرتدد ثالثة إجراءات كما يتبني
من الشكل .واإلجراء األول هو إعداد قائمة ترتيبية مبحطات الراديو املطلوب اختيار ترددات هلا ،ويتفق تتابع حمطات الراديو
يف القائمة مع سياق اجلهد املبذول لتخصيص تردد ِ
للمرسل .وميكن على وجه اخلصوص تعريف هذا اجلهد بعدد حمطات الراديو
يف منطقة تداخل متحد القنوات حملطة راديوية معينة .وكلما زاد عدد حمطات الراديو يف منطقة التداخل املتحد القنوات زادت صعوبة
ختصيص تردد هلذه احملطة الراديوية واقرتبت بشكل أكرب من صدر القائمة.
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الشكل

5.3

خوارزمية عامة لتخطيط التردد
اإلجراء اخلاص بإعداد
قائمة ترتيبية للمحطات

ختصيص أول قناة
ألول حمطة

نعم

هل مت
ختصيص ترددات
جلميع احملطات؟
ال
إجراء اختيار
احملطة التالية

إجراء ختصيص الرتدد
Nat.Spec.Man-3.05

وخيصص هلا أول (أدىن) قناة تردد.
ويبدأ حتديد الرتددات حملطات الراديو بأول حمطة راديو يف القائمة َّ
والختيار كل حمطة من حمطات الراديو التالية يف القائمة وختصيص تردد هلا ال بد من اختيار إجراء من عدة إجراءات مت تطويرها
هلذا الغرض .وأبسط إجراء هو التأكد من إعطاء كل حمطة راديوية أولوية حسب ترتيبها يف القائمة.
وعلى صعيد الواقع تنشأ مشكلة بشأن حتديد ترددات حملطات الراديو اجلديدة .فهذه احملطات ينبغي إدخاهلا يف شبكة التخصيصات
املكررات ذات
القائمة .وعلى سبيل املثال ،ميكن أن يكون هذا التخصيص مسألة معقدة بالنسبة لنظام تلفزيوين حيتاج إىل عدد من ِّ
القدرة املنخفضة اليت تغطي مناطق خدمة صغرية (حيث يكون استقبال الربامج من حمطات التلفزيون ذات القدرة األعلى صعبا
أو مستحيال) لكي يصل إىل تغطية كاملة للربنامج.
وميكن حل هذه املشكلة اخلاصة بتغطية الرتدد لألنظمة الفرعية التلفزيونية ذات القدرة املنخفضة باستخدام الطريقة املوصوفة
يف األدبيات ] ،O'Leary, 1984و ،Hunt, 1984و.[Stocer, 1984
ويرد يف الشكل  6.3رسم انسيايب لطريقة التخطيط اليت اعتمدها املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لعام  2004لتخطيط اخلدمة
اإلذاعية الرقمية لألرض يف أجزاء من اإلقليمني  1و.3
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6.3

رسم انسيابي عام للتخطيط المتتابع لتوليف للترددات
خوارزمية اختيار
أول املتطلبات

خوارزمية اختيار
قناة للطلب املختار

نعم :النهاية

هل مت
اختيار قناة
لكل طلب؟
ال
خوارزمية اختيار
الطلب التايل

Nat. Spec. Man-3.06

3.3.3

طريقة تخطيط الترددات الموقعي للخدمة الخلوية

اتسع كثريا يف العقود األخرية معدل منو اخلدمة املتنقلة األرضية بالتوسع يف استعمال األنظمة املتنقلة اخللوية .ويُستخدم طيف
الرتددات الراديوية يف هذه األنظمة بكفاءة عالية ألن عدد املستخدمني لكل نطاق خمصص هلذه اخلدمة أعلى بكثري منه يف األنظمة
املتنقلة األرضية املعتادة .وتتحقق هذه الكفاءة مبعلمات كل حمطة قاعدة تقوم خبدمة منطقة صغرية ،أو خلية ،ذات حدود معيّنة.
وتغطي اخللية املنطقة اليت تعمل فيها شبكة احملطة القاعدة وكذلك خمتلف أنواع الطرق اليت تقع بني احملطات القاعدة.
ويف الشبكات اخللوية ال تزيد املسافة ) (Dبني اخلاليا اليت تستخدم نفس القناة عن  D = 3,5 R0إىل  ،D = 5,5 R0حيث  R0هو
نصف القطر االيم ي للخلية .ولذلك فإن إعادة استعمال الرتدد يف األنظمة اخللوية عالية كما أن كفاءة استخدام طيف الرتددات
عالية نسبيا ].[Lee, 1989
ويُطلق على جمموعة من اخلاليا املتجاورة اليت ال ميكن فيها استعمال نفس قنوات الرتدد بسبب قيود التداخل اسم كوكبة .وعدد
اخلاليا يف الكوكبة هو بُعد الكوكبة ].[Lee, 1989

وميكن أن تستخدم احملطات القاعدة هوائيات متعددة االجتاهات عمودية االستقطاب وهوائيات قطاعية ذات عرض حزمة
وخيصص لكل
ما بني  °60و .°120وباستخدام اهلوائيات القطاعية يتم تقسيم كل خلية إىل ثالثة أو ستة قطاعات ،على التوايلَّ ،
قطاع قناة تردد خمتلفة ].[Lee, 1989
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ومن أجل إعداد خطة تردد شاملة لنظام خلوي متنقل ،من الضروري حتديد املعلمات األساسية للخطة:
بُعد الكوكبة؛
عدد قطاعات اخلدمة يف اخللية ) 1 = M( ،(Mحني تكون °360 = ؛ و 3 = Mحني تكون °120 = ؛ و 6 = Mحني
تكون °60 = ؛ حيث  هو عرض حزمة هوائي احملطة القاعدة)؛
عدد احملطات القاعدة؛
نصف قطر اخللية؛
القدرة املشعة املكافئة جلهاز إرسال احملطة القاعدة؛
ارتفاع هوائي احملطة القاعدة (يُفرتض يف حمطة اخلدمة املتنقلة أن يكون ارتفاعها  1,5مرت).
-

ومت ّكن هذه الطريقة من حتديد مجيع املعلمات املطلوبة خلطة الرتددات .ومن الضروري ،من أجل وضع خطة شاملة تقوم على أساس
عدد القنوات لكل حمطة قاعدة ولكل كوكبة يف نظام خلوي ،حتديد الرتدد املخصص لتشغيل مجيع احملطات القاعدة الداخلة
يف الكوكبة .ومن الضروري أيضا عند القيام بذلك تقليل التداخل بني اخلاليا إىل أدىن حد عند استخدام قنوات الرتدد املتجاورة
وكذلك تداخل التشكيل بني القنوات يف نفس القطاع من اخللية.
وميكن استعمال الطريقة الوارد وصفها يف ] Gamst, 1982و [Hale, 1981يف إعداد خطة شاملة للرتددات لألنظمة اخللوية.
4.3.3

عملية مرنة لتخطيط التردد الموقعي

بالنسبة لبعض خدمات الراديو وتطبيقااها ،مثل اخلدمة الثابتة ،مبا يف ذلك أنظمة املوجات الصغرية أو أنظمة الراديو املتنقلة اخلاصة،
ال تُع ّد خطط حمددة سلفا أو جامدة لتخصيص الرتددات املوقعي وإمنا يتحدد ختصيص الرتدد لكل تطبيق جديد عن طريق حتليل
للمواءمة لكل طلب مقرتح جديد يف مقابل ختصيصات الرتدد املسجلة يف السجل الوطين للرتددات وحتديد تردد هلذا الطلب اجلديد
حبيث ال يؤثر على ختصيصات الرتددات القائمة وال يتأثر هبا .وترد إجراءات اختبارات املالءمة الكهرمغنطيسية يف الفصل 5
ويف اتفاق فيينا لعام .2000
ولإلسراع يف عملية اختيار تردد مناسب لتخصيصه للموقع املطلوب ميكن استخدام الطرق املنصوص عليها يف التوصية .ITU-R SM.1599
وهذه الطريقة تَنتُج عنها بيانات بشأن َشغل النطاقات الفرعية لرتدد معني يف خمتلف املواقع .وباستخدام هذه الطريقة ميكن تبسيط
عملية ختصيص الرتدد ألهنا تتيح إجراء اختبارات املالءمة الكهرمغنطيسية للكيان اجلديد يف املوقع املطلوب مقابل عدد حمدود من
ختصيصات الرتدد يف نطاق فرعي أضيق من نطاقات الرتددات يكون أقل انشغاال من باقي النطاقات الفرعية.
(املعرف يف التوصية  )ITU-R SM.1046يف أحد النطاقات
وعلى سبيل املثال يبني الشكل  7.3توزيع عامل استخدام الطيفَّ Z ،
الفرعية ) ( fk – f1بني بُعد خاليا املنطقة  °1  °1يف منطقة كلية حبجم  .°8  °8وميكن أن يتبني منها النطاق الفرعي  Zkالذي
من املناسب إجراء حتليل املالءمة الكهرمغنطيسية فيه والنطاقات الفرعية اليت من غري املناسب إجراء هذا التحليل فيها.
4.3

البرمجيات واألتمتة

حيتاج ختصيص الرتدد وترخيص األنظمة الفرعية إىل حواسيب ووسائط ختزين كما جاء يف كتيب االحتاد بشأن تقنيات إدارة الطيف
باالستعانة باحلاسوب (جنيف .)2005 ،وميكن أن تقوم الربجمية احلاسوبية بإجراء حسابات لتحليل املواءمة وختطيط الرتددات على
أساس املنهجية املوصوفة يف الفصل السابق .وهنالك برجميات حديثة ألنظمة إدارة الطيف ميكن تكييفها حسب االحتياجات املعينة
ِ
للمستعمل .وميكن عن طريقها إعداد مناذج للوثائق املطلوبة وبرجمة االنتشار النوعي ] [Topcu et al, 2000وحساب رسوم الرتخيص.
مطور خصيصا ألنظمة إدارة الطيف ] [Pavliouk, 2000وعالوة على ذلك فإن برجميات أنظمة
ومثة منوذج حلساب رسوم الرتخيص َّ
إدارة الطيف احلديثة ميكن تعديلها كي تعمل مع خمتلف خرائط بيانات التضاريس الرقمية.
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7.3

مثال لتوزيع عامل استخدام الطيف ،Z ،فوق منطقة معينة
لنطاقات تردد فرعية مختارة
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ويف كثري من البلدان هنالك أنظمة حموسبة إلدارة الطيف تغطي مجيع منشآت الراديو يف مجيع اخلدمات الراديوية
و [Bykhovsky et al., 2002وميكن استعمال احلواسيب الشخصية يف األنظمة األوتوماتية احمللية اخلاصة خبدمات فردية مثل
التلفزيون واإلذاعة الصوتية على املوجات املرتية ) (VHFواخلدمة املتنقلة الربية واخلدمات الثابتة وغريها ]Vasiliev et al., 1986
و.[ Dotolev et al., 2003
]Bare, 1990

ويرد يف الشكل  8.3مثال لتشكيل تشغيلي لنظام إدارة الطيف.

الفصل

78

3

الشكل

8.3

مثال لتشكيل تشغيلي لنظام إدارة الطيف
خم ّدم قاعدة
البيانات اإلدارية
والتقنية واخلرائطية

قاعدة بيانات تشغيلية

خم ّدم
احلسابات والتطبيقات

قاعدة بيانات االختبارات

قاعدة بيانات اخلرائط

LAN Ethernet/TCP/IP 100 Mbit/s

 1رايمة خرائط ملونة
 4طابعات ليزر

 1حمطة طرفية للسطح
البيين للرصد
مهام الرصد
ونتائجها

 6حمطات طرفية للتحليالت
التقنية

 10حمطات طرفية
إلدارة سري العمل

 2حمطة طرفية للموافقة على النوع

 10حمطات طرفية
إلدارة الرتاخيص

 2حمطة طرفية إلعداد الفواتري
وإدارة احلسابات

Nat. Spec. Man-3.08

حيتوي هذا النموذج لنظام إدارة الطيف على ما يلي:
خم ّدم للحسابات والتطبيقات :برجميات إدارة الطيف وإدارة ملفات احلسابات وإدارة النسخ االحتياطية واالسرتجاع.
خم ّدم البيانات اإلدارية والتقنية واخلرائطية :إدارة قواعد البيانات التشغيلية.
قاعدة بيانات االختبار :قاعدة بيانات تُستخدم يف االختبارات والتقييمات اجلديدة لنظام إدارة الطيف.
قاعدة البيانات التشغيلية :قاعدة البيانات اليت تُستخدم يف األعمال التشغيلية لإلدارة.
قاعدة البيانات اخلرائطية :مناذج تضاريسية رقمية واجللبة واحلدود اإلدارية واخلرائط املنقولة مسحا.
رايمة اخلرائط امللونة :العروض البيانية وخرائط التغطية.
طابعة ليزر :للوثائق الريمية.
حمطات عمل للتحليالت التقنية :حمطات عمل إلجراء حتليالت املالءمة الكهرمغنطيسية باستخدام العروض البيانية.
-
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حمطات عمل ل لموافقة على النمط :حمطات عمل لعمليات إدارة املوافقة على املعدات مبا يف ذلك شهادات االسترياد
وشهادات وكيل البيع.
حمطات عمل للحسابات والفواتري :حمطات عمل للنفاذ إىل احلسابات وبيانات إدارة الفواتري.
حمطة عمل للتفاعل مع حمطات ضبط البث :حمطة عمل تُستعمل يف إعداد بعثات املراقبة وإدماج نتائج املراقبة.
حمطات عمل إلدارة سري العمل :حمطات عمل للتعامل مع العمليات الداخلية لإلدارة فيما خيص إدارة الطيف.
حمطات عمل إلدارة الرتاخيص :حمطات عمل إلدارة عمليات الرتاخيص وإصدار الفواتري.

ويتوقف عدد األجهزة على احتياجات الوكالة التنظيمية.
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اجلزء باء

الترخيص
5.3

مقدمة

يُستخدم تعبري "الرتخيص" على نطاق واسع يف حاالت كثرية خمتلفة يف االتصاالت ويف كثري من نواحي األنشطة التجارية واحلكومية.
و"الرتخيص" يف مصطلح عمليات الراديو قد يعين أشياء خمتلفة .فغالبا ما حتتوي وثيقة الرتخيص على نو ٍاح من العمليات التجارية
ومن استعمال الرتدد الراديوي (أي أن هذه الوثيقة حتتوي على اإلذن بالقيام بأنشطة معينة وكذلك اإلذن باستعمال املوجة الراديوية).
وتُستعمل كلمة "الرتخيص" يف هذا اجلزء فيما يتصل على وجه التحديد باستعمال الرتدد الراديوي ،ومن مث فالرخصة املقصودة هي
"رخصة استعمال الرتدد الراديوي".
ويُستخدم ترخيص الرتدد الراديوي كوسيلة إلدارة استعمال الطيف الراديوي (كما هو حمدد يف الرقم  1.18من لوائح الراديو) .وال بد
إلدارة الطيف الفعالة أن تأخذ يف االعتبار مجيع مستعملي الطيف الراديوي مبن فيهم الكيانات اخلاصة واملؤسسات واحلكومة .ومن
الشائع بني مستخدمي الطيف يف احلكومة (ويف بعض الكيانات غري اخلاصة) أن تعمل هذه الكيانات مبوجب نوع من اإلذن متنحه
اهليئة املسؤولة عن إدارة الطيف .ويُنظر إىل هذه "األذونات" أو "الرتاخيص" باعتبارها نوعا من "الرخص" حىت وإن كان وضعها
القانوين خمتلفا .وتنطبق املناقشة التالية للرتخيص على أكثر العمليات شيوعا مبا فيها األذونات والرتاخيص والوثائق املشاهبة ما مل
يرد يف النص إشارة إىل خالف ذلك.
6.3

متطلبات الترخيص

يليب الرتخيص الراديوي عددا من األغراض اهلامة ،أمهها حتديد اخلصائص التقنية والتشغيلية حملطة الراديو مما يضمن احلفاظ على
األصول احملدودة للطيف الراديوي ملصلحة البلد واجلمهور .والغرض اهلام الثاين هو االحتفاظ بسجل شامل للرتددات باعتباره أحد
متطلبات إدارة الطيف ،من أجل تاليف التداخل وحتسني كفاءة الطيف.
ويقتضي الرقم  1.18من لوائح الراديو من مجيع حمطات اإلرسال اليت يشغلها أو ميتلكها أشخاص أو مؤسسات بأن حتصل على
ترخيص من اإلدارة ،ما مل يُتخذ قرار وطين بالسماح بالتشغيل على أساس عدم التداخل .وتتناول األحكام األخرى للمادة  18من
لوائح الراديو مسؤوليات حامل الرتخيص ،كما أهنا تشتمل على توجيهات لإلدارات بشأن خمتلف املشاكل اليت قد تنشأ يف ترخيص
احملطات املتنقلة اليت قد تدخل يف نطاق والية إدارات أخرى.
املرخص له وعنوانه واملوقع اجلغرايف حملطة اإلرسال أو حمطات اإلرسال أو املنطقة اجلغرافية
وجيب أن تشتمل مجيع الرخص على اسم َّ
اليت تتحرك يف داخلها (إذا كانت اخلدمة متنقلة) وعلى املعلمات التقنية وظروف التشغيل للمحطة أو احملطات ،والغرض من
استعمال ختصيص أو ختصيصات الرتدد ومدة صالحية الرخصة .واملقصود جبميع هذه الشروط هو املساعدة على عدم إحداث
تداخل لدى املستخدمني اآلخرين (انظر املادة  3من لوائح الراديو) .ويشتمل الرتخيص أيضا يف معظم احلاالت على الرتدد املخصص
ومعلمات اإلرسال واخلصائص األساسية هلوائي اإلرسال ،وقد يُدرج تصريح البث يف وثيقة أخرى حني تسمح وثيقة واحدة
صدر ترخيص أيضا حملطة استقبال يشتمل على
باستعمال أكثر من جهاز إرسال واحد أو أكثر من ختصيص تردد واحد .وقد يَ ُ
املعلمات األساسية .وعادة ما تُدفع رسوم الستخراج هذه الرتاخيص .ومن املسائل املهمة اليت تربز يف عملية الرتخيص" :من حيق
له احلصول على ترخيص باإلرسال وكيف يتحقق استعمال كفاءة الطيف"؟
وبدأت اإلدارات مؤخرا يف ترخيص نطاقات تردد للنفاذ إىل الشبكات العمومية من الشبكات املتنقلة .ويف هذه احلالة يكون من
مسؤولية مشغلي الشبكات املتنقلة إدارة الرتددات وحتديد قدرات اإلرسال وحتديد املعلمات األخرى للمحطات يف الشبكة يف احلدود
املقررة بشكل عام يف الرتخيص.
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وبالنسبة للشبكات املتنقلة العمومية ال تصدر سلطات إدارة الرتدد ترخيصا لكل حمطة إرسال على حدة .ولكن هذا ال يعفي
املشغل من االلتزام باإلعالن عن موقع حمطات الشبكة وخصائصها الرئيسية إىل سلطة هذه اإلدارة عند تشغيل هذه احملطات.
7.3

ترخيص المحطات الراديوية

من الضروري ترخيص الطيف منعا للتداخل بني اخلدمات واحملطات .ومع ذلك فمن املمكن إعفاء بعض التطبيقات املنخفضة
القدرة من شروط الرتخيص الفردي ،ومنها حمطات نطاق املواطن ) (Citizen Bandواهلواتف غري السلكية واألجهزة القصرية املدى
وأنظمة النطاق العريض جدا واألجهزة اإللكرتونية وأنظمة األمن وما إليها ،وذلك من أجل ختفيف العبء اإلداري واالقتصادي
على اإلدارة وعلى املستعملني.
وينبغي أن يكون من املفهوم أنه لوال نظام ترخيص الطيف لبلغ التداخل مستويات غري مقبولة مما يقلل من قيمة االستثمارات
يؤمن
يف املعدات اخلاصة بإرسال أو استقبال اإلشارات الراديوية .ويتوقع مستعملو الطيف ،بعد استثمارااهم يف نظام االتصاالت ،أن ِّ
هلم نظام الرتخيص محاية من التداخل يف ظروف التشغيل الطبيعية.
املستعمل ،من
وتستخدم بعض اإلدارات إجراء معروفا باسم "املوافقة النمطية" أو "قبول النمط" تعطي مبوجبه تطمينات بأن املنتَج
َ
حيث تصميمه ،يفي تقنيا وعمليا باالشرتاطات التنظيمية املقررة فيما يتعلق هبذا املنتج .واالشرتاطات التنظيمية موجودة من أجل
متكني املعدات الراديوية ومستعمليها من التعايش بعضها مع بعض ،وضمان أقصى اقتصاد عملي يف استعمال طيف الرتددات
وتسهيل التطوير املنتظم للمعدات الراديوية واستخدامها .وميكن أن يكون طلب حصانة حمدودة من التداخل أحد املطالب اإلضافية.
ويقتضي إجراء املوافقة النمطية تقدمي عينة من املعدات لالختبار يف معمل اختبار معرتف به (حكومي أحيانا) حسب مواصفات
تقنية أو معايري متفق عليها ومنشورة .وإذا متت املوافقة على اجلهاز تصدر بشأنه شهادة مرقمة ويضع املصنع عالمة خاصة تشري
إىل أن املنتَج حيظى "باملوافقة النمطية".
وال تتطلب املوافقة النمطية سوى تقدمي بيانات االختبار الذي يقوم به املصنع إىل اإلدارة الستعراضه .أما شروط االختبار وعدد
تصدر بشأهنا شهادة ويقوم املصنع بوضع عالمة خاصة تشري إىل أن
العينات فهي مقررة سلفا .وإذا مت القبول بالبيانات املقدمة ُ
املنتَج حيظى "بالقبول النمطي".
واملوافقة النمطية أو القبول النمطي ميكن أن يكون عملية مكلفة وطويلة لكل من املصنع واإلدارة ،خاصة إذا كانت كل إدارة تضع
مواصفااها التقنية اخلاصة وتطلب من املصنع احلصول على موافقة أو قبول يف كل بلد يُعتزم تسويق املعدات فيه .وإدراكا من بعض
اإلدارات هلذه الصعوبة قامت بوضع "اتفاقات اعرتاف متبادلة" تعرتف فيها كل إدارة باملوافقة النمطية أو القبول النمطي من اإلدارة
األخرى .ويزداد االعتقاد بأن مفهوم املوافقة النمطية مل يعد تنظيما ضروريا بل قد يكون حاجزا أمام التجارة ،خاصة مع زيادة
املعدات اليت يراد إدخاهلا إىل السوق أو تعميمها أو تشغيلها دوليا دون قيود تنظيمية ،ومن ذلك مثال اهلواتف املتنقلة العمومية.
املورد لضمان مطابقة املعدات للمواصفات األساسية (تقييم
وهناك اجتاه اآلن إىل نقل املسؤولية من اجلهة التنظيمية إىل املصنع أو ِّ
املورد املخالف.
املالءمة) .ومبراقبة السوق ميكن حتديد املعدات غري املطابقة وفرض عقوبات على املصنع أو ِّ
ومن اإلجراءات اليت تُذكر يف هذا الصدد اإلجراء الذي تطبِّقه الدول األعضاء يف االحتاد األورويب من خالل التوجيه اخلاص
باملعدات الطرفية الراديوية واخلاصة باالتصاالت ) ،(R&TTEوهو ملزم قانونا .واعتبارا من  8أبريل  2001حل هذا التوجيه حمل
أكثر من  1 000تنظيم من التنظيمات الوطنية ،وهو اآلن حيكم تسويق واستعمال تلك املعدات .ويغطي التوجيه مجيع املعدات اليت
تستخدم طيف الرتددات الراديوية ،كما يشمل مجيع املعدات الطرفية املتصلة بشبكات االتصاالت العمومية .ويشرتط التوجيه
يف املعدات استخدام الطيف بكفاءة وعدم التسبب يف تداخالت.
وتقع مسؤولية تقييم مطابقة املنتج للمواصفات على صانع املعداتِ .
ويصدر املصنع "إعالن مطابقة" وال حيتاج إىل احلصول على
َ
شهادة موافقة وال على شهادة قبول من أي جهة ريمية بعد إجراء االختبارات يف خمترب معرتف به قانونا .ويف حالة عدم وجود
معايري أو عدم مالءمتها ميكن للمصنع أن جيد طريقا إىل السوق بأن يبني بشكل أكثر تفصيال كيفية مطابقة املنتَج للمواصفات.
ودول االحتاد األورويب ملزمة بنشر القواعد اخلاصة بالنفاذ إىل طيف الرتدد الراديوي حىت يكون الصانعون على علم كامل

الفصل

75

3

باالختال فات بني البلدان يف ختصيص الطيف واستعماالته لكي يصنعوا منتجات ميكن استعماهلا يف أكرب عدد من األسواق.
واملصانع ملزمة بإبالغ املستعملني باالستعمال املقصود للمنتَج وباحلدود اليت ميكن أن يُستعمل فيها ،وذلك على غالف املنتَج
وكذلك يف دليل التشغيل .وهذا يعين أن املصنع جيب أن يبلّغ املستعمل بشكل واضح عن الطيف الراديوي الذي يُستعمل فيه اجلهاز.
وقام كثري من البلدان بوضع اتفاقات اعرتاف متبادلة ،وفقا ألحكام منظمة التجارة العاملية .وتقوم هذه االتفاقات على أساس القبول
املتبادل للشهادات والعالمات اخلاصة باملطابقة وتقارير االختبارات الصادرة من املختربات أو من هيئات تقييم املطابقة طبقا
للتنظيمات السارية يف البلدان األخرى.
وينبغي أن تكون الرتاخيص قابلة للتجديد للفرتات اليت تنطبق على االستعمال حسب ما تقرره اإلدارة .والرتاخيص القابلة للتجديد
هلا تأثري اقتصادي هام على مستقبل استعمال طيف الرتدد .ذلك أنه ميكن عن طريق شروط الرتخيص وعن طريق حتديد فرتة املوافقة
على النوع أو القبول ،ضمان استعمال تكنولوجيا جديدة ،كلما ظهرت ،تكون أكثر كفاءة يف استعمال الطيف.
وميكن االستفادة من البيانات الواردة يف سجالت الرتخيص يف وضع إحصاءات عن النفاذ إىل الطيف ويف بيان اجتاهات استعمال
الطيف الوطين .وميكن االستفادة منها أيضا يف التنبؤ باجتاهات االحتياجات من الطيف يف املستقبل.
وميكن استخدام الرتخيص يف احلد من تصنيع وبيع وامتالك واسترياد أنواع معينة من املعدات الراديوية اليت تسبب تداخال ضارا.
وبيانات ال رتخيص الراديوي ذات قيمة كبرية لوكاالت تنفيذ القانون املسؤولة عن تتبع الشكاوى من التداخل ،كما ميكن االستفادة
منها يف مقاضاة حمطات الراديو غري القانونية.
8.3

رفع القيود التنظيمية عن الترخيص

ليس من احملتمل أن تسبب األجهزة املنخفضة القدرة ذات املدى القصري تداخال مع مستعملي الراديو اآلخرين ما دامت تعمل وفق
الشروط التقنية الصحيحة .ويف هذه الظروف من املمكن إعفاء كثري من األجهزة ذات القدرة املنخفضة من الرتخيص.
وهذا من شأنه أن يوفر نظاما تنظيميا أكثر حرية للمستعملني والصانعني واملوردين وأقل عبئا على اإلدارة .فاملستعملون يف هذه
احلالة لن يضطروا إىل دفع رسوم أو تقدمي طلبات ترخيص ،ويستطيع املصنّعون واملوردون تسويق منتجااهم يف بيئة أقل قيودا مما يعود
بالنفع العام على اجلميع .وميكن أن يكون ضمن هذه الفئات األجهزة الصغرية من طراز كاشفات املعادن والنماذج اليت تشغَّل
بالراديو واألجهزة املضادة للسرقة وأجهزة اإلنذار احمللية واهلواتف غري السلكية واألجهزة اليت تعمل على نطاق واسع جدا.
وكثريا ما تتشارك هذه األجهزة يف نفس الرتدد مع تطبيقات أخرى ومن مث فهي ممنوعة بشكل عام من إحداث تداخل ضار مع
هذه التطبيقات .وإذا حدث أن تسبب جهاز قصري املدى يف تداخل يف اتصاالت راديوية مصرح هبا ،حىت إذا كان اجلهاز مطابقا
جلميع املواصفات التقنية وشروط الرتخيص لألجهزة وفق القواعد الوطنية فعلى مشغل اجلهاز التوقف عن استعماله إىل أن ُحتَل
مشكلة التداخل .وال تتمتع األجهزة ذات القدرة املنخفضة والقصرية املدى حبماية من التداخل فيما بينها .وميكن االطالع على
مزيد من املعلومات عن هذه املعدات يف التقرير  - ITU-R SM.2153املعلمات التقنية والتشغيلية ومتطلبات الطيف لألجهزة
قصرية املدى.
9.3

ممارسات الترخيص

لنظام الرتخيص دور مهم يف أي وحدة منظمة إلدارة الطيف .فهو ميارس الرقابة على تشغيل احملطات واستخدام الطيف من خالل:
فحص طلبات الرتخيص والوثائق الداعمة لتحديد أهلية مقدم الطلب للرتخيص من الناحيتني القانونية والتنظيمية وكذلك
حتديد املقبولية التقنية للمعدات الراديوية؛
منح تراخيص حمددة أو شاملة للكيانات اليت قد ال تكون حباجة إىل ترخيص كالوكاالت احلكومية أو ألجهزة االتصال
الشائعة االستعمال لدى املستهلكني؛
ختصيص إشارات نداء مميزة لكل حمطة؛
-
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إصدار الرخص وحتصيل الرسوم؛
جتديد الرخص وإلغاؤها حسب االقتضاء؛
فحص أهلية املشغل (اهلواة مثال) وإصدار شهادات املشغل.

وعموما ختضع تراخيص الطيف الراديوي إىل عدد من الشروط العامة املختلفة ،وإن كانت توجد خدمات راديوية خاصة ختضع
لشروط خاصة بتلك اخلدمة:
يُعترب تشغيل خدمة راديوية دون ترخيص خمالفة قانونية ما مل تكن هذه اخلدمة معفاة من الرتخيص.
جيب احلصول على موافقة سلطة إدارة الرتدد على مجيع التغيريات املتعلقة باملعلمات الواردة يف الرخصة الراديوية ،وفقا
للقانون الوطين .وجيب تقدمي طلب إدخال التغيريات املقرتحة يف بيانات الرخصة إىل سلطة إدارة الرتدد املعنية.
جيب أن يضمن حامل الرتخيص أن مجيع األشخاص العاملني يف حمطة أو حمطات الراديو يلتزمون بشروط الرتخيص.
جيب أن تبدأ مجيع الرسائل وتنتهي بإشارة نداء أو تعريف هوية حسب االقتضاء.
ميكن أن تتضمن الرخصة بيانا بالشروط املتعلقة بالتداخل واحلماية من التداخل واحتياطات السالمة مبا يف ذلك سالمة
املعدات.
ميكن أن تتضمن الرخصة مالحظة بشأن الصيانة من خالل خطة تأمني ذات نوعية جيدة.
ميكن أن تتضمن مواصفات الرتخيص أيضا الشروط اهلندسية للموقع.
وجيوز أن تتقاضى اإلدارات رسوما من مستعملي الطيف مقابل الرتخيص .وميكن أن تكون الرسوم متناسبة مع درجة استعمال
الطيف ومدى حرمان اآلخرين من طيف الرتددات الراديوية وكذلك مع املزايا االقتصادية اليت يتيحها الرتخيص .وميكن أيضا
استخدام رسوم الرتخيص كوسيلة لتحقيق االستخدام األمثل للطيف .وهذا املوضوع يتناوله الفصل  6بشيء من التفصيل.
ويف كثري من البلدان تأخذ اإلدارات يف اعتبارها نوعني من املستعملني مها :مستعملو الراديو غري التجاريني ومستعملو الراديو التجاريون.
1.9.3

الترخيص لمستعملي الراديو غير التجاريين

محَلة الرتاخيص غري التجارية هم إحدى فئتني مهمتني من مستعملي الراديو .وتستخدم هذه املنظمات الراديو باعتباره مصدرا مهما
يف ممارسة األنشطة ذات االهتمام العام .ومن هذه الفئة احتياجات االتصاالت واملالحة للسفن والطائرات والشرطة والطوارئ
واملطافئ واخلدمات الطبية العاجلة وبعض املنافع العامة .ومن املناسب إدراج مستعملي الراديو يف خدمات العلم والبحث .ويستخدم
املستعملون غري التجاريني كل خدمات الراديو تقريبا إىل ٍ
حد ما ،وهم املستعملون الوحيدون لبعض خدمات الراديو.
وقد حتتاج اإلدارات إىل إجراء امتحانات لطاليب الرتخيص للتأكد من قدراهم على تشغيل أجهزة اإلرسال الراديوية غري التجارية
أو صيانتها .وعالوة على ذلك فإن اتفاقية سالمة األرواح يف البحر ولوائح الراديو ينصان على أن تشغيل خدمات اإلرسال واملسؤولية
عنها يف ظروف معينة تقتصر على محلة الرتاخيص.
وُمتنح تراخيص التشغيل الراديوي عموما ألغراض خدمات السالمة واهلواة واخلدمات األخرى اليت تُستعمل فيها اتصاالت السالمة.
ومن هذه األخرية رخص قائدي الطائرات ومشغلي أجهزة الراديو املالحية يف اخلدمة العاملية لإلغاثة يف حاالت الطوارئ املالحية
والسالمة ،ورخص املشغلني التجاريني لألشخاص الذين يقومون برتكيب وإصالح وصيانة أجهزة اإلرسال واالستقبال يف السفن
والطائرات وغريها ومشغلي أجهزة اإلرسال اإلذاعي والقائمني على صيانتها .وتشرتط بعض البلدان حدا أدىن من التعليم املتخصص
للحصول على رخصة تشغيل .وال تشرتط بلدان أخرى أي مستوى تعليميا ولكنها تفضل االعتماد على دليل على اخلربة (تلمذة
صناعية مثال) أو امتحان .وينبغي للبلدان أن تنظر يف قبول شهادة املشغلني الراديويني الصادرة عن بلدان أخرى هلا معايري تأهيل
معرتف هبا ،يف تراخيصها الوطنية .وينطبق هذا بشكل مباشر على مشغلي اخلدمات املالحية واملالحية اجلوية .وهذا من شأنه أن
يسهل منح الشهادات للمشغلني على حنو كفء واقتصادي ،خاصة إذا كان عبء العمل الوطين خفيفا نسبيا وال توجد مربرات
ّ
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كافية لبذل جهود يف تطوير امتحانات للمشغلني وإداراها .وتنطبق هذه املالحظة األخرية بشكل خاص على االمتحانات اليت
تنطوي على جوانب حتتاج إىل تكنولوجيا عالية.
تصر على تعاون مستعملي الراديو غري التجاريني يف ضمان االستخدام الكفء للطيف املخصص هلم ،ولكن تزويد
ولإلدارات أن ّ
االحتياجات الراديوية الضرورية هلذه املنظمات ليس موضع تساؤل عادة .وال مينع ذلك من تقاضي رسوم ترخيص أو نوع مشابه
من أنواع املدفوعات ملواجهة بعض النفقات اليت تتحملها اإلدارة.
2.9.3

الترخيص لمستخدمي الراديو التجاريين

ينقسم أصحاب تراخيص خدمات اإلرسال إىل فئتني أساسيتني مها :مزودو اخلدمات ومستخدمو الراديو اخلاصون .ويقوم مزودو
اخلدمات بوضع أنظمة يستخدمها أطراف آخرون .أما مستخدمو الراديو اخلاصون فيستخدمون أنظمتهم الراديوية اخلاصة يف سياق
أعماهلم .وبغض النظر عن مستعملي الراديو غري التجاريني فإن مزودي اخلدمات هم يف الواقع املستعملون الوحيدون للخدمة
اإلذاعية واخلدمة اإلذاعية الساتلية وهم أكثر املستعملني للخدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية .أما املستعملون اخلاصون
فهم املستعملون الوحيدون خلدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية .وتشرتك كلتا الفئتني يف االستعمال التجاري للخدمة الثابتة
واخلدمة املتنقلة.
وتتشابه املنتجات اليت يقدمها مزودو اخلدمة واليت يتلقاها مستعملو الراديو اخلصوصيون من اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة الربية.
إال أنه حيدث يف بعض الظروف أن تكون األنظمة اخلاصة أقل تكلفة وأكثر مرونة من املرافق املؤجرة من مزودي اخلدمة ،وإن كان
يُتوقع من مزود اخلدمة أن يكون أكثر اقتصادا يف استعمال الطيف .ولذلك ،قد ترغب اإلدارات ،إذا مل يكن الطيف متاحا بوفرة،
يف أن تويل األولوية يف الرتخيص ملزودي اخلدمة على مستعملي الراديو العاديني .وقد ترغب اإلدارات يف احلفاظ على املنافسة بني
مزودي خدمة عديدين.
ويف عملية الرتخيص العادية ملستعملي الراديو التجاريني تتأكد اإلدارة من أن مقدم الطلب يستويف متطلبات منح الرتخيص ومن
استعماله معدات تستخدم الطيف بكفاءة .وإذا توفرت الرتددات املطلوبة عندئذ ُمتنح ملقدم الطلب رخصة قد تكون مقابل رسوم.
وإذا مل تتوفر الرتددات املطلوبة جلميع مقدمي الطلبات من كلتا الفئتني من املستعملني التجاريني للراديو فيجب على اإلدارة أن جتد
أساسا مناسبا تقرر على أساسه قبول الطلبات ،وقد ينطوي هذا القرار على االختيار بني مقدمي اخلدمة واملستعملني اخلاصني،
وبني أحد مقدمي اخلدمة ومقدم خدمة آخر.
وتُستخدم عدة طرق لتحقيق االستعمال األمثل للطيف ولالختيار بني مقدمي طلبات الرتخيص ،وتفضل بعض البلدان تطبيق
حلول اقتصادية بالنسبة لكلتا الناحيتني ،وتُعرف بتسعري الطيف أو مزادات الطيف.
واإلدارة مسؤولة عن إدارة التخصيصات جلميع اخلدمات الراديوية التجارية ،وأكثرها شيوعا على اإلطالق هي اخلدمة الثابتة واخلدمة
املتنقلة واخلدمة اإلذاعية .وحني تكون االتصاالت أو اخلدمة اإلذاعية احتكارات فإن اإلدارة ترتك كثريا من هذه املشاكل املتعلقة
بإدارة نطاقات الرتدد املخصصة لتلك اخلدمات إىل مقدمي اخلدمة أنفسهم .ولكن يف البلدان اليت تكون املنافسة فيها بني مقدمي
هذه اخلدمات عنصرا هاما يف تنظيم النوعية واألسعار فيجب أن حتتفظ اإلدارات فيها بالسلطة فيما يتعلق باستعمال الطيف.

3.9.3

ترخيص الخدمة الثابتة لمشغلي خدمة االتصاالت

يستخدم مشغلو االتصاالت العمومية اخلدمة الثابتة لعدة أغراض ،وتَ ْشغَل وصالت خط البصر ما بني املناطق احلضرية ،اليت تغطي
عادة مسافة ترتاوح ما بني  10كيلومرتات و 50كيلومرتا ،وتتشكل غالبا من سالسل ترحيل راديوية طويلة ،جزءا كبريا من نطاق
الطيف من  3إىل  .GHz 30وتُستعمل الوصالت القصرية فيما بني املناطق احلضرية التصاالت النطاق الواسع للمشرتكني ،وهذا
يتفادى التأخريات اليت ينطوي عليها تركيب كبالت حتت األرض .وتُستعمل الوصالت الراديوية من هذا النوع أيضا على نطاق
واسع للربط بني احملطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة األرضية والربط بينها وبني الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية .وبدأ مؤخرا
استخدام األنظمة املتعددة النفاذ للمسافات القصرية ،اليت تعمل عادة بني  300و MHz 3 000لربط املشرتكني بشبكات اهلاتف
يف املناطق الريفية.
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وغرض اإلدارة يف كل هذه التطبيقات هو عموما:
احلفاظ على ظروف التنافس العادل بني املشغلني؛
ضمان استخدام منط فعال لتخصيص الرتددات؛
التأكد من أن الصناعة يف جمملها تستخدم اخلدمات السلكية والراديوية بشكل بنّاء إذا ما اقرتب النطاق املستعمل من
الوسيط الراديوي من أقصى حدوده.
وقد ال تُستخدم توزيعات اخلدمة الثابتة فوق  GHz 20استخداما كثيفا .وهذه النطاقات ،حىت  GHz 55على األقل ،تناسب كثريا
الوصالت القصرية املسافة والنطاق الواسع بني الشبكات املبدَّلة وأماكن كبار املشرتكني ،وبني احملطات القاعدة للشبكات املتنقلة
الربية .وقد يكون من امليسور عمليا تفويض اإلدارة التفصيلية لتعيينات الطيف هلذه األغراض إىل جهات أخرى بشروط تضمن
كفاءة االستعمال.
وجيب أن خيضع التخصيص الذي يُعهد به إىل مشغل اتصاالت السلكية عمومية إلدارته إىل اتفاق ريمي .ويتكون التخصيص من
فدرة من الرتددات الراديوية لالستعمال يف منطقة حمددة أو قناة تردد راديوي حمددة .ومن األفضل أن تكون خالية من التخصيصات
ملستعملي الراديو اآلخرين وكافية إلعطاء ختصيصات تفي حباجة املشغّل وتوقعات احتياجاته لعدة سنوات .وينبغي لإلدارة وضع
توجيهات بشأن معلمات الوصالت اليت يتم تشغيلها يف هذا النطاق ،تضع حدودا للمسافات اليت حيدث فيها تداخل باجتاه
مستعملي الراديو أو منهم يف نفس نطاق الرتدد .وينبغي أن يُنص على التشاور مع اإلدارة قبل اختيار تردد ميكن أن يسبب تداخال
مع حمطة أجنبية .وحني يقوم املشغل باختيار تردد إلحدى الوصالت ،فمن الطبيعي أن يطلب من اإلدارة منح التخصيص ريميا
حىت ميكن إضافة التخصيص إىل السجل الوطين وإبالغ قطاع االتصاالت الراديوية ،حسب األصول ،للتسجيل يف السجل األساسي
الدويل للرتددات ) .(MIFRوينبغي لإلدارة أن تقوم ،على فرتات دورية ،خاصة إذا كان املشغل يطلب مزيدا من عرض النطاق،
مبراقبة كفاءة إدارة املشغل للطيف املخصص .وقد تصل األمور ،يف ضوء اعتبارات املنافسة العادلة بني املشغلني ،والقيمة اخلاصة
للراديو لالحتياجات اجلديدة العاجلة ،إىل أن ترفض اإلدارة طلبا بتخصيص جديد .ويف هذه احلالة ميكن التحول إىل الكبل.
وينبغي أن يدفع مشغلو االتصاالت الالسلكية العمومية رسوما عن النفاذ إىل الطيف (عن طريق مزاد أويل أو رسم سنوي منتظم)
سواء كان النفاذ إىل فدرة من الرتددات أو ختصيص قناة وحيدة .وعلى األغلب تكون الرسوم متناسبة مع عرض النطاق الراديوي
املخصص .وقد يكون من املستحسن إدخال عنصر مقابل الندرة النسبية للطيف يف الرتدد املطلوب ،عمال على تشجيع استعمال
نطاقات أخرى عليها طلب أقل أو استعمال وسائط اإلرسال بالكبل بدال من الراديو .وتستعمل بعض البلدان نظام املزادات
يف ختصيص الطيف للخدمة الثابتة (انظر الفصل .)6
4.9.3

ترخيص الخدمات المتنقلة

من املمارسات الشائعة يف أنظمة اخلدمة املتنقلة عدم إبالغ قطاع االتصاالت الراديوية عن ختصيصات الرتدد للمحطات يف هذه
اخلدمة لتسجيلها يف السجل الرئيسي .ومع ذلك ميكن تسجيل ختصيصات الرتدد لالستقبال واإلرسال من احملطات الربية واملناطق
اليت تتجول فيها احملطات املتنقلة التابعة هلا ،ألن ذلك يوفر محاية غري مباشرة من التداخالت األجنبية يف احملطات املتنقلة التابعة.
وجيب ترخيص احملطات الربية واحملطات املتنقلة لكي تستعمل الرتددات املخصصة هلا ولو أنه ميكن إصدار رخصة واحدة تغطي
عددا من احملطات املتنقلة يف نطاق معني.
وتوجد جمموعة واسعة من اخلدمات املتنقلة .وبعض هذه اخلدمات يُستعمل بأعداد ضخمة ولكن تأثريه على الطيف قد يكون
حمدودا .وإذا كان مطلوبا اختاذ بعض اإلجراءات اإلدارية للتأكد من عدم نشوء تداخالت ،فمن املناسب تقاضي رسوم عن هذه
اخلدمات لتغطية تكلفة اإلجراء املطلوب ،على أن تكون التكلفة لكل حمطة متنقلة بسيطة ومن مث يُتوقع أن تكون الرسوم بسيطة.
ولكن هنالك أيضا عدة أنواع من األنظمة املتنقلة الربية حتتاج إىل قدر كبري من الطيف يزداد باستمرار ،مما قد يؤثر على النفاذ إىل
الطيف ملرافق الراديو األخرى املطلوبة .وينبغي لإلدارات أن تنظر فيما إذا كانت سياسة الرتخيص ،وخاصة سياسة الرسوم ،ميكن
تصميمها بشكل يضمن االستخدام األمثل هلذا الطيف .ومن هذه احلاالت شبكات الراديو املتنقلة اخلاصة ) (PMRوالشبكات
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اخللوية وشبكات الراديو املتنقلة للنفاذ العمومي ذات النطاق الكبري ) .(PAMRوقد يكون من املناسب التعامل على نفس الشاكلة
مع أنظمة االستدعاء ) (pagingواألنظمة الشبيهة يف املناطق الواسعة.
الترخيص لشبكات الراديو المتنقلة الخاصة :تستخدم شبكات الراديو املتنقلة اخلاصة ) (PMRالطيف بشكل أقل كفاءة من
الشبكات اخللوية أو الشبكات الراديوية املتنقلة للنفاذ العمومي ) ،(PAMRولكن اجملال متاح أمام كثري من التحسينات يف كفاءة
الشبكات اخلاصة عن طريق تعميم استعمال معدات عرض النطاق الضيق .وهذه مسألة تتسم باألمهية ألن الطلب على الطيف
للنظام اخللوي كبري ويتزايد.
ومن املفيد لبعض املستعملني تشكيل شبكات متنقلة خاصة ،إذ ميكن مثال حتسني تصميم املعدات الطرفية ليناسب االستعماالت
اخلاصة لبعض املستعملني ،وبالنسبة ملستعملني آخرين قد يكون من املناسب من الناحية التشغيلية استعمال خيار االستماع إىل
ويفضل بعض املستعملني الشبكة الراديوية املتنقلة اخلاصة
مجيع الرسائل الصادرة عن احملطة القاعدة على مجيع احملطات املتنقلةِّ .
ألهنا تكلفهم أقل من األنظمة اخللوية .ومن هنا قد جتد اإلدارة أن من املناسب فرض رسوم تراخيص على الشبكات اخلاصة
لتشجيع مستعمليها احلاليني على استعمال مع ّدات عرض النطاق الضيق أو التخلي عن الشبكات اخلاصة لصاحل الشبكات اخللوية.
الترخيص للشبكات الخلوية العمومية والشبكات الراديوية المتنقلة للنفاذ العمومي على نطاق واسع :تشتمل شبكات النفاذ
العمومي ذات القنوات املتعددة ومناطق اخلدمة الكبرية ،واليت قد تغطي البلد بكاملها ،على مرافق كبرية لالتصاالت .وهذه الشبكات
ذات نفع كبري للمشرتكني فيها كما أهنا تدر رحبا جيدا ملالكيها .ولكل من هذه الشبكات احتياجااها الكبرية من الطيف ،وهي
يف جمموعها أكرب املستعملني للطيف التجاري حتت  .GHz 2وجيب أن تتأكد اإلدارة من وجود حتسن تدرجيي يف كفاءة الطيف
يف استخدام هذه الشبكات ،وتريد اإلدارات أن تتأكد من أن أصحاب الرتاخيص يبذلون جهدهم خلدمة اجلمهور ومن أن املشرتكني
ميثلون ضغطا تنافسيا على أصحاب الرتاخيص مما يقلل من التكلفة احلقيقية للمرافق.
وميكن لإلدارة اليت تفكر يف ضرورة منح تراخيص ملزودي اخلدمة من أجل تقدمي تسهيالت جديدة أو خدمات أكرب للجمهور أن
تدخل يف مناقشات أولية ملعرفة اخليارات التقنية املتاحة .وميكن أن يشرتك يف هذه املناقشات مزودو اخلدمة الذين يرغبون يف الدخول
إىل امليدان وصانعو املعدات والوكاالت احلكومية املهتمة .ويتم التوصل إىل قرار بشأن اخليار اخلاص بتصميم النظام الذي جيري
تنفيذه ألنظمة اجليل التايل من االتصاالت .مث تعلن اإلدارة عن عزمها على ختصيص فدرات من طيف الرتددات الراديوية للشبكات
اجلديدة ذات املواصفات املختارة ،مث تعلن العطاءات اخلاصة بتوريد هذه األنظمة خلدمة املناطق اجلغرافية املعنية .ومن املتوقع أن
تكون الرتاخيص ملدة مخس سنوات إىل عشر سنوات وأن ُمتنح إىل اثنني أو أكثر من مزودي اخلدمة اليت تُعترب عروضهم أفضل
العروض .وجيب أن تتضمن العروض ما يلي:
بيان باملوارد التقنية والتجارية واملالية ملقدم العرض؛
تفاصيل خطط التوسع يف الشبكة يف املنطقة املطلوب خدمتها؛
معلومات عن التسهيالت املزمع تقدميها واألجور املتوقعة؛
بيانات بشأن كيفية استجابة مقدم العرض يف حالة اخنفاض الطلب بشكل غري متوقع أو ارتفاعه بشكل غري متوقع؛
ضمانات بعدم وجود حواجز أمام املنافسة بني الشبكات.
وميكن تطبيق رسم سنوي إلزامي أو أن يُطلب من مقدم العرض دفع مبلغ سنوي إمجايل مقابل الرتخيص.

ويُفرتض أنه سيتم التقدم بعدد من العروض ،بعضها حيوز القبول بشكل عام .وإذا كانت اإلدارة قد أعلنت عن رسم ثابت فسيكون
من الضروري اختيار أفضل العروض على أساس النوعية واملصداقية .وقد يصعب على الوكاالت احلكومية أن تصل إىل هذا احلكم،
وقد يستأنف مقدمو العروض هذا احلكم مما يؤدي إىل تأخري .وقد يكون أدعى لعدم وجود اعرتاضات أو لزيادة دخل احلكومة
إقامة مزاد بني أفضل جمموعة من مقدمي العروض.
وُمتنح الرخص ألفضل العروض يف املزاد وتنفَّذ أنظمتهم وختطَّط وتُبىن شبكات احملطات القاعدة ،ويتم اختيار ترددات اإلرسال
ختصص للمحطات القاعدة وتُعرض العتمادها ريميا .وإذا مل تتوفر دو ٍاع قوية لرفض العروض تعتمد اإلدارة
واالستقبال اليت َّ
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التخصيصات ،وتبلّغ هبا مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد ،إذا لزم األمر ،من أجل نشرها يف السجل األساسي الدويل
للرتددات ).(MIFR
وبعد انقضاء عدد من السنوات قد يفوق عدد طلبات اخلدمة قدرة هذه الشبكات ،ورمبا ظهر يف هذه الفرتة أيضا معدات جديدة
أكثر كفاءة يف استعمال الطيف أو تقدم مالمح جديدة من اخلدمة ،وإذا حدث ذلك ميكن إقامة شبكات جديدة بنفس الطريقة
املتبعة سابقا مع استخدام التكنولوجيات اجلديدة يف خمتلف نطاقات الرتدد ،وتتنافس الشبكات اجلديدة بعضها مع بعض ومع
شبكات اجليل السابق .ومن جهة أخرى فإذا كانت ختصيصات النطاق األصلية خمصصة إىل مزود خدمة مبواصفات تكنولوجية
حمايدة ،ففي هذه احلالة يستطيع مزود اخلدمة تطبيق التكنولوجيا اجلديدة يف النطاق األصلي باستخدام تقنيات االنتقال من القدمي
إىل اجلديد.
5.9.3

ترخيص الخدمات اإلذاعية

تستخدم اإلذاعة خصائص إرسال موحدة على نطاق البلد ومتسقة نسبيا مع اخلصائص العاملية ،إذ مل تتغري املعايري إال قليال على
املنسقة
مدى العقود املاضية ،وإن كانت قد بدأت مرحلة جديدة من التغريات التقنية الواسعة النطاق نتجت عن التطورات الدولية َّ
لألنظمة الرقمية .ويتم ختصيص الرتددات اإلذاعية اهلامة عادة على مستوى احلكومات سواء على املستوى الوطين أو الدويل .ومن
يرخص هلا باإلذاعة .وتستخدم آلية املزادات يف بعض البلدان بشكل متزايد
مث فإن مهمة عملية الرتخيص هي حتديد املنظمات اليت َّ
حلل مسألة االختيار بني خمتلف مقدمي الطلبات من ذوي اجلدارة املتساوية إىل حد بعيد.
وقد ترغب اإلدارة عند ترخيص خدمات إذاعية ساتلية أن تنظم بدرجة أو بأخرى غرض مزودي اخلدمة اإلذاعية من استخدام
الطيف .ويوجد متاثل كبري بني اخلدمة اإلذاعية الساتلية الرقمية واخلدمة اإلذاعية األرضية ،ويظل النفاذ إىل الرتددات الراديوية
ووصالت التغذية والوصالت اهلابطة للخدمة حتت سيطرة احلكومة يف البلد املوجه إليه الربنامج ،وإن كان هذا ليس صحيحا دائما
بالنسبة للمناطق اهلامشية اخلارجية ملنطقة تغطية الساتل.
وميكن ألي إدارة أن تتوىل املسؤولية عن الساتل املستخدم لإلذاعة وعن ختصيص الرتددات املستعملة وتنسيقها .وميكن وضع
احملطات األرضية لوصالت التغذية يف أي مكان يقع على خط البصر بالنسبة للساتل .وميكن أن تتضمن منطقة اخلدمة حلزم الوصلة
اهلابطة أراضي عدة بلدان أو كثري من البلدان ،وال يُشرتط احلصول على موافقة اإلدارة املعنية .وهكذا ال ميكن إلدارة ما أن متارس
السيطرة على إذاعة ساتلية إال من خالل تنظيم احملطات األرضية.
10.3

الترخيص على الخط

شرع عدد من احلكومات يف إدخال سياسات شاملة بشأن زيادة استعمال اإلنرتنت لتقدمي اخلدمات العمومية .وهذه التسهيالت
اإللكرتونية ،اليت يشار إليها عادة باسم "احلكومة اإللكرتونية" أو "التجارة اإللكرتونية" ميكن استعماهلا أيضا يف املساعدة على إدارة
دينامية للطيف ،أو "الرتخيص اإللكرتوين" .ويف أنظمة الرتخيص اليت تُعترب فيها الرخص "منتجات" ويُعترب فيها مقدمو طلبات
الرخص "عمالء" فإن إدخال اإلجراءات احملوسبة على اخلط للرتخيص ومعلومات الرخص يفيد العمالء بأن يتيح هلم عملية سريعة
ومفهومة وواضحة الختاذ القرار ،كما يفيد منظمات إدارة الطيف ألن موظفيها ال يتدخلون يف عملية الرتخيص إال يف مرحلة متأخرة
ومن مث ميكن االستفادة هبم يف أعمال أخرى أقل رتابة.
ومن اخلدمات اليت ميكن توفريها عن طريق أنظمة الرتخيص اإللكرتونية :تقدمي معلومات بسيطة على الشبكة عن أنواع الرخص
ومتطلبااها وعن الرسوم ومناذج الطلبات اإللكرتونية .وميكن باستخدام أنظمة أكثر تطورا تقدمي خدمات استخراج الرخص ودفع
الرسوم وجمموعة كبرية من أدوات الدعم التفاعلية (مثل التنبؤ باالنتشار وبرامج حتليل التداخل وما إىل ذلك) ميكن ألصحاب
الطلبات استعماهلا لتقييم اخليارات التقنية املتاحة واختيار أفضل أنواع الرتاخيص اليت تليب حاجااهم بالنسبة لالتصاالت.

الفصل
1.10.3
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قد يبدو ملقدم الطلب أن احلصول على رخصة ينطوي على عملية معقدة ،إذ هنالك أنواع كثرية خمتلفة من اخلدمات املرخصة،
ويُطلب من مقدم الطلب تقدمي بيانات خمتلفة ودفع فئات خمتلفة من الرسوم .وحتتاج اإلدارات إىل تقدمي تسهيالت شاملة ملساعدة
ومبسطا قدر اإلمكان يتاح النفاذ إليه
مقدمي الطلبات ،وهذا ميكن توفريه عن طريق موقع على الشبكة يكون حسن التنظيم ّ
ِ
للمستعملني ويقدم معظم املساعدات اليت تقدمها اإلدارة وخيفف عن اإلدارة عبء إقامة مرفق يعتمد على اهلاتف وحيتاج إىل
موظفني وموارد .وميكن التوسع يف هذا النظام على اخلط حبيث ميكن عن طريقه استخراج الرتاخيص ودفع الرسوم إلكرتونيا بالنسبة
للرخص اليت ال حتتاج إىل قدر كبري من املعلومات اإلدارية من املس ِ
تعمل (االسم والعنوان ورقم اهلاتف وما إىل ذلك) وال حتتاج إىل
تقييم هندسي لتخصيص الرتدد .وطبيعة هذه الرتاخيص ختتلف حسب سياسات الرتخيص الوطنية ولكنها تشمل بشكل عام
األنظمة ذات القدرة املنخفضة اليت تعمل على ترددات معينة خيتارها املورد أو حامل الرخصة أو خيتارها اجلهاز نفسه تلقائيا .ومن
األمثلة األخرى إخالء املوقع بسرعة للمحطات األرضية املتنقلة اليت حتتاج إىل موافقة للعمل يف موقع مؤقت .وهذا ما يتطلبه غالبا
مشغلو املعدات اإللكرتونية لتجميع األخبار ،إذ ميكن للمشغل أن يبلّغ اإلحداثيات اجلغرافية على اخلط مث يقوم برنامج بسيط
بالتأكد من وجود هذا املوقع ضمن املنطقة املسموح فيها تشغيل هذا النوع من األجهزة أو اليت ميكن تشغيل هذا النوع من األجهزة
فيها (كأن يكون خارج منطقة تتطلب محاية من نوع املالءمة الكهرمغنطيسية) مث يتم إصدار ترخيص مؤقت.
2.10.3

نظام الترخيص األكثر تعقيداً على الخط

3.10.3

نظام الترخيص على الخط ألكثر من بلد

تقوم بعض اإلدارات بتطوير أنظمة لتخصيص الرتددات بشكل تفاعلي كامل على اخلط تتيح ملقدم الطلب أن ي ِ
دخل بيانات النظام
ُ
الراديوي املقرتح وأن يدخل تعديالت على هذا النظام على اخلط ،عن طريق البحث عن خمتلف اخليارات املتاحة واالستفادة منها.
والقيد الوحيد على مقدم الطلب يف االستفادة من هذه اخلدمة املعروضة هو قدرته على إدخال البيانات التقنية الصحيحة واالستعمال
الصحيح للعملية التفاعلية .وبعض مقدمي الطلبات لديهم هذه املقدرة ،وميكن لآلخرين أن يستفيدوا من اخلدمات االستشارية
للقيام هبذا العمل نيابة عنهم.
مع أن نظام الرتخيص يف أي إقليم وطين يظل خاضعا للحق السيادي لإلدارة املعنية ،فهنالك اآلن عدد متزايد من أنظمة الراديو
تقدم خدمات عرب احلدود باالتفاق فيما بني اإلدارات املعنية .ومن أمثلة هذا النظام تقدمي اخلدمات الساتلية .فمقدم هذه اخلدمات
كثريا ما يواجه اختالفات كبرية يف أنظمة الرتخيص ومتطلبات تقدمي الطلب يف البالد املعنية .وقد عملت بعض اإلدارات بالتعاون
فيما بينها على توفري نقطة وحيدة لتقدمي الطلبات وتقوم جبمع املعلومات الصحيحة وإرساهلا إىل مجيع البلدان املشرتكة بشكل
أوتومايت باستخدام منوذج الطلب الصحيح الذي يتطلبه كل بلد .ويطلق على هذه الوسيلة أحيانا تسمية "اخلدمة يف موقع واحد"،
وقد قامت بإنشاء هذه األنظمة منظمات إقليمية مثل املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت )( (CEPTأوروبا) وجلنة البلدان
األمريكية لالتصاالت )( (CITELاألمريكتني).
4.10.3

مسائل أخرى بشأن الترخيص على الخط

قامت بعض اإلدارات بإدخال خدمة "التجارة الثانوية" أو هي بصدد إدخال هذه اخلدمة ،وهي تعين إمكان القيام على اخلط
بتأجري الطيف وبيعه وشرائه يف السوق .ومن شأن وجود نظام الرتخيص على اخلط ،وخاصة استعمال أدوات إدارة الطيف بشكل
تفاعلي كامل ،أن مي ّكن املستعملني من ممارسة خمتلف اخليارات املتاحة ألنظمتهم وتقدمي معلومات عن املستعملني اآلخرين الذين
قد يكونون على استعداد لالجتار بالطيف املخصص هلم.
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11.3

المسائل المتعلقة بأمن المعلومات

من املسائل اليت ينبغي لإلدارات أن تأخذها يف االعتبار عند وضع تصميم ألنظمة إدارة الطيف (انظر الفصل  2من ُكتيِّب تقنيات
إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب ،جنيف ،)2005 ،املسائل املتعلقة بأمن املعلومات ،سواء كانت جتارية أم وطنية أم حلماية
خصوصية معلومات األفراد ،فضال عن إمكانية التزوير يف استخدام طرق الدفع اإللكرتونية.
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الرتدد يف املدى  1,350إىل  1,5( GHz 2,690و 1,8و 2,0و 2,2و 2,4و)GHz 2,6
GHz 10,68-10,0

 25و 26وGHz 28
GHz 40,5-36

MHz 2 300-1 900

ترتيبات قنوات الرتدد الراديوي لألنظمة الالسلكية الثابتة الرقمية كبرية السعة ومتوسطة السعة
العاملة يف اجلزء العلوي من النطاق (MHz 5 0004 400) GHz 4
ترتيبات قنوات الرتدد الراديوي لألنظمة الراديوية الرقمية العاملة يف املدى
إىل MHz 1530
ترتيبات قنوات الرتدد الراديوية لألنظمة الراديوية الرقمية العاملة يف املدى

MHz 1350

MHz 2 670-2 290

السرب بورود مائل اليت تستخدم املوجة
إدارة الرتدد لألنظمة الراديوية التكييفية بالرتدد  HFوشبكات َ
املستمرة بتشكيل الرتدد FMCW
ترتيبات قنوات الرتدد الراديوي لألنظمة الالسلكية الثابتة العاملة يف النطاق

GHz 52,6-51,4

ترتيبات قنوات الرتددات الراديوية ألنظمة اخلدمة الثابتة الالسلكية العاملة
يف النطاق GHz 66-55,78
GHz 33,4-31,8
MHz 450-406,1

ترتيبات فدرات الرتددات الراديوية ألنظمة النفاذ الالسلكي الثابتة
يف املدى GHz 10,65-10,5 /10,3-10,15
ترتيبات الرتددات ألغراض تنفيذ اجلزء اخلاص باألرض من االتصاالت املتنقلة الدولية يف النطاقات
احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية يف لوائح الراديو
خطط الرتددات اخلاصة باإلرسال الساتلي ملوجات حاملة ذات قناة واحدة لكل موجة حاملة
) (SCPCعرب مرسل  -مستجيب ال خطي يف اخلدمة املتنقلة الساتلية

التوصية

ITU-R M.1390

منهجية حساب متطلبات الطيف لألرض من أجل األنظمة

IMT-2000

التوصية

ITU-R M.1391

منهجية حساب متطلبات الطيف الساتلي من أجل األنظمة

IMT-2000

التوصية

ITU-R SM.669

نسب محاية استقصاءات تقاسم الطيف

التوصية

ITU-R SM.1049

طريقة إلدارة الطيف تستخدم لتسهيل عملية ختصيص الرتددات للخدمات األرضية يف املناطق احلدودية

التوصية

ITU-R SM.1413

معجم بيانات االتصاالت الراديوية ألغراض التبليغ والتنسيق

التوصية

ITU-R SM.1599

حتديد التوزيع اجلغرايف وتوزيع الرتددات لعامل استخدام الطيف ألغراض ختطيط الرتددات

التقرير

ITU-R BO.633

ختطيط املدار والرتدد يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية
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نسب احلماية من التداخل املقيسة من أجل ختطيط أنظمة البث التلفزيوين

التقرير

ITU-R BO.634

التقرير

ITU-R BO.811

التقرير

ITU-R BO.812

برجميات حاسوبية من أجل ختطيط اخلدمات اإلذاعية الساتلية يف النطاق

التقرير

ITU-R BO.814

العوامل اليت يتعني النظر فيها لدى اختيار االستقطاب من أجل ختطيط اخلدمات اإلذاعية الساتلية

التقرير

ITU-R BS.944

ختطيط الشبكات النظري

التقرير

ITU-R BS.946

القيود املفروضة على ختطيط الرتدد لإلذاعة الصوتية بتشكيل الرتدد ) (FMيف النطاق

التقرير

ITU-R BT.485

املسامهة يف ختطيط اخلدمات اإلذاعية

التقرير

ITU-R M.319

التقرير

ITU-R M.908

عدد القنوات املطلوبة من أجل نظام نداء انتقائي رقمي

التقرير

ITU-R SM.2153

املعلمات التقنية والتشغيلية ومتطلبات الطيف ألجهزة االتصاالت الراديوية القصرية املدى.

عناصر التخطيط مبا فيها تلك املستخدمة يف وضع خطط ختصيصات الرتددات واملواقع املدارية من
أجل اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف النطاق GHz 12
GHz 12

(VHF) 8

خصائص التجهيزات واملبادئ اليت حتكم ختصيص قنوات الرتدد ما بني  25و MHz 100للخدمات
املتنقلة الربية
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1.4

مقدمة

يوفر هذا الفصل معلومات ملدير الطيف بشأن الدور الذي تؤديه مراقبة الطيف يف دعم وظائف إدارة الطيف مثل ختطيط الرتددات
واهلندسة ومنح الرتاخيص واإلنفاذ.
ويوفر كتيب االحتاد بشأن مراقبة الطيف ،طبعة  ،2011معلومات مفصلة عن كيفية تنفيذ وأمتتة مراقبة الطيف ومنط املعدات،
ومعلومات أساسية عن مجيع أمناط القياسات .وهلذا ينبغي للقارئ الرجوع إىل هذا الكتيب ملزيد من اإلرشادات بشأن مراقبة الطيف.
لقد أصبحت االتصاالت الراديوية على حنو متزايد جزءاً حيوياً من البنية التحتية لالتصاالت وبالتايل من اقتصاد البلد .وهلذا السبب
أيضاً تزداد أمهية االعتبارات االقتصادية بشأن إدارة الطيف الوطين .وتساعد هذه االعتبارات على تعزيز الكفاءة االقتصادية والتقنية
واإلدارية وتساعد على ضمان أن تكون اخلدمات الراديوية قادرة على العمل على أساس عدم التداخل .وهذا يشمل محاية خدمات
سالمة األرواح واحلماية من التعرض للمخاطر وقياس التغطية.
ومل ُيع ْد التخطيط النظري لوحده كافياً ملدير الطيف .وأصبحت الدراية باالستعمال الفعلي للطيف ضرورية لعدد من األسبا قبل
اختاذ أي قرارات بشأن ختصيصات الرتدد وتوزيعات نطاقات الرتدد/الطيف ،بل حىت السياسات الوطنية اليت حتكم استعمال الطيف.
وتدعم مراقبة الطيف جهود إدارة الطيف عموماً وذلك بتوفري االستعمال الفعلي بواسطة قياسات عامة الستعمال القناة والنطاق،
مبا يف ذلك إحصاءات تيسر القناة ومدى فعالية إجراءات إدارة الطيف .وميكن اعتبار مراقبة الطيف مبثابة فحص للتحقق من نشاط
ختطيط الطيف ،للتأكد من أن سياسات التخطيط القائمة تعمل فعالً على صعيد املمارسة وإذا مل يكن األمر كذلك توفري االرشاد
من أجل التحسني.
وكجزء من جهود التنفيذ املبذولة عموماً ،فإن أنشطة التفتيش والتحقيق تدعم أيضاً عملية إدارة الطيف عموماً .والتفتيش على
املرسالت اجلديدة املرخصة قبل تشغليها وحتديد مواقع املرسالت غري املرخصة وإيقافها وإزالة التداخالت من األمور الضرورية لوجود
طيف قابل لالستعمال وخال من التداخالت.
2.4

مراقبة الطيف كعنصر من عملية إدارة الطيف

تعمل مراقبة الطيف يف عملية إدارة الطيف عمل العينني واألذنني .فهي ضرورية يف الواقع العملي ألن االستعمال املرخص به للطيف
ال يكفل تلقائياً يف عاملنا ضمان استعماله للغرض املخصص له .وقد يعزى ذلك إىل تعقيد األجهزة ،أو التفاعل مع أجهزة أخرى،
أو اختالل تشغيل األجهزة أو سوء االستعمال املتعمد .وقد تفاقمت هذه املشكلة نتيجة تسارع انتشار األنظمة الالسلكية لألرض
واألنظمة الساتلية واألجهزة اليت ميكن أن تتسبب يف التداخل ،كاحلواسيب ومصادر اإلشعاع غري املتعمد .ويوفر نظام املراقبة طريقة
للتحقق و"يستكمل احللقة" يف عملية إدارة الطيف.
واستعمال الطيف حيدث  24ساعة يف اليوم 7 ،أيام كل أسبوع وكل أسبوع من السنة ،سواء على الصعيد احمللي أم اإلقليمي
أم العاملي .ولذلك ،ينبغي إجراء مراقبة الطيف أيضاً على نفس األساس املستمر أو السليم إحصائياً إذا أريد إجناز غايات وأهداف
املراقبة على حنو مناسب.
ومن املمكن تقرير القدرات اليت ينبغي تكريسها لنشاط مراقبة معني ويتوقف ذلك على مدى تيسر املوارد الوطنية .وينصح بشكل
خاص بالنسبة إىل البلدان النامية بأن تشارك يف حدود ما يتيسر من املوارد التقنية والبشرية.
وعلى الصعيد الوطين ،ينبغي هليئة تنظيم الطيف أن تقرر ترتيب األولويات يف خدمة املراقبة ،وإذا كان من املمكن ،إىل جانب املهام
الوطنية ،التعاون يف جمال أنشطة املراقبة الدولية ،كما حيدث مثالً أثناء اإلعداد للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية.
والغرض من مراقبة الطيف هو دعم عملية إدارة الطيف عموماً ،مبا يف ذلك ختصيص الرتدد ،ووظائف ختطيط وتنفيذ الطيف.
وأهداف املراقبة هي حتديداً (وليس بالضرورة حبسب ترتيب األولوية) ما يلي:
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توفري بيانات قيمة مستمدة من عملية املراقبة من أجل عملية إدارة الطيف الكهرمغنطيسي اخلاصة بإدارة معينة فيما يتعلق
باالستعمال الفعلي للرتددات والنطاقات (أي شغل القنوات وازدحام النطاقات) ،والتحقق من سالمة اخلصائص التقنية
والتشغيلية لإلشارات املرسلة ،وكشف املرسالت غري القانونية وتعرف هويتها ،ومسك سجالت الرتددات والتحقق منها؛
املساعدة على حل مشاكل التداخل يف الطيف الكهرمغنطيسي ،سواء على الصعيد احمللي أم اإلقليمي أم العاملي ،حىت
تتمكن اخلدمات واحملطات الراديوية من التعايش يف توافق ومن ختفيض املوارد الالزمة لرتكيب وتشغيل خدمات االتصاالت
هذه إىل أدىن حد ممكن ويف الوقت ذاته تأمني املنفعة االقتصادية للبنية التحتية يف بلد ما بتمكينه من النفاذ إىل خدمات
اتصاالت خالية من التداخالت؛
مساعدة اجلمهور العام على استقبال اإلذاعة والتلفزيون بنوعية مقبولة؛
تقدمي معلومات مراقبة قيمة للربامج اليت ينظمها مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد ،وعلى سبيل املثال إلعداد التقارير
املقدمة إىل مؤمترات االتصاالت الراديوية يف سعيه للحصول على مساعدات خاصة من اإلدارات إلزالة التداخالت
الضارة أو التخلص من البث خارج النطاق أو ملساعدة اإلدارات يف العثور على ترددات مناسبة.

وميكن للمراقبة أن حتدد احلاجة إىل متطلبات الطيف يف املستقبل.
ولتوضيح دور املراقبة يف عملية إدارة الطيف مثة خمطط مبسط وارد يف الشكل .1.4
الشكل

1.4

المراقبة في عملية إدارة الطيف
املراقبة
نشاط التنفيذ
العناصر الوظيفية
إلدارة الطيف
(انظر البند (6.1

الطيف الراديوي

Nat.Spec.Man-4.01

ويُستعمل الطيف من أجل مجيع أنواع اإلرساالت الراديوية .وتُعترب عناصر إدارة الطيف (أي توزيع الرتددات وختصيصها وترخيصها
وتطبيقها) ذات أمهية مطلقة لالستعمال الفعال والكفء للطيف الراديوي .وتضع السلطات الوطنية قواعد الستعمال الطيف
الراديوي عن طريق معلمات التخصيص والرتخيص ،وما إىل ذلك.
وتقوم خدمة املراقبة برصد الطيف الراديوي وتقع على مشغلي املراقبة مسؤولية التحقق مما إذا كان استعمال الطيف الراديوي يتفق
مع السياسة العامة ومع خمتلف عناصر إدارة الطيف.
ويف إطار رصد الطيف الراديوي ،ميكن للمراقبة أن توفر معلومات لعناصر إدارة الطيف ،من قبيل إعادة التوزيع أو االستعمال غري
املتوقع (حىت ذلك احلني) للطيف الراديوي .وعندما ُُتري إدارة الطيف ُتربة ترخيص من أجل خدمات جديدة قبل وضع سياسة
(لوائح) تتعلق باخلدمة اجلديدة ،ميكن للمراقبة أن ترصد عملية التجربة وأن تقدم معلومات عن تنفيذها وذلك لكي تسمح إلدارة
الطيف بأن تعمل على "تنقيح" اللوائح املقرتحة.
وميكن للمراقبة أن تنصب أيضاً على مستعملي الطيف الراديوي مباشرة يف حالة التداخل أو االنتهاك التقين للوائح الوطنية
(أو الدولية) .وبعد حتديد التداخل أو املخالفات أو االنتهاكات للوائح ،ميكن ملشغلي عمليات املراقبة تقدمي تفاصيل االنتهاكات

اإلدارة الوطنية للطيف

991

أو املخالفات إىل مستعملي األجهزة الراديوية من أجل تصحيح عملياهتم لكي تتوافق مع اللوائح .وقد حيدث هذا النوع من نشاط
اإلنفاذ مباشرة على مستوى املراقبة .وميكن أن ترتاوح اإلجراءات من حتذيرات شفوية وخطية إىل عقوبات أشد مثل الغرامات املالية
ومصادرة ُتهيزات اجلهة املخالفة أو إلغاء الرتخيص ،وهذا يتوقف على شدة املخالفة ومدى التعاون من جانب املستخدم املخالف.
3.4

المراقبة للمساعدة في وظائف إدارة الطيف

توفر مراقبة الطيف الدعم جلهود إدارة الطيف ككل وذلك بتوفري قياس عام الستعمال القناة واستعمال النطاق مبا يف ذلك إحصاءات
بشأن تيسر القناة .ويوفر ذلك معلومات من أجل عملية ختطيط الرتددات وختصيصها ويسمح بالتحقق من كفاءة تلك العملية.
واملراقبة مفيدة يف التخطيط ،من حيث أهنا ميكن أن تساعد مديري الطيف على فهم مستوى استعمال الطيف مقارنة بالتخصيصات
املسجلة يف ملفات البيانات .وتؤدي املراقبة الوظائف احملددة التالية للمساعدة يف عملية ختطيط/هندسة الرتددات وختصيصها.
1.3.4

الدعم لعملية تخطيط/هندسة الترددات

تدعم بيانات املراقبة وظائف ختطيط/هندسة الرتددات من خالل تقدمي حملة عن االستخدام الفعلي للطيف من خالل:
الرسوم البيانية (الطيفية) لشغل نطاق الرتدد ،واليت ميكن استخدامها ألغراض من قبيل إعادة توزيع الطيف؛
البيانات العملية بشأن إمكانيات التقاسم والتوافق الراديوي؛
تقييم االعتبارات النظرية من قبيل مناذج االنتشار.
2.3.4

الدعم لترخيص الترددات

تدعم مراقبة البيانات وظيفة ترخيص الرتددات بتقدمي حملة عن االستخدام الفعلي للطيف من خالل:
شغل قنوات الرتدد؛
قياسات التغطية؛
التحقق من شروط الرتخيص.
3.3.4

دعم اإلنفاذ والتحقق من مراعاة اللوائح

تدعم بيانات املراقبة وظيفة اإلنفاذ من خالل توفري:
كل أمناط القياسات للتحقق من خمتلف املعلمات التقنية إلرسال ما؛
التعامل مع التداخل؛
التعرف على االستخدام غري املصرح به أو غري القانوين للطيف.
4.3.4

التحقق بواسطة قواعد البيانات

تعترب دقة وصحة قواعد بيانات إدارة الطيف ذات أمهية قصوى .إذ ميكن أن تؤدي التخصيصات اجلديدة القائمة على قاعدة
بيانات غري دقيقة إىل مشكالت يف التداخل .وميكن استخدام بيانات املراقبة للمساعدة يف التحقق من دقة قواعد البيانات هذه
واملساعدة يف حتديثها.
5.3.4

الكشف عن آثار االنتشار غير العادية

النطاقات املرتية ) (VHFوالديسمرتية ) (UHFليست منيعة من آثار االنتشار غري العادية .إذ ميكن أن تؤدي مناطق الضغط اجلوي
املرتفع فوق سطوح املياه إىل االنتشار باجملرى .ومناطق التأين املرتفع بشكل غري عادي يف األيونوسفري معرضة أيضاً للتسبب يف آثار
انتشار غري عادية ،أي االنتشار اإللكرتوين املتفرق يف ترددات منخفضة .والنتيجة هي تداخالت من أنظمة بعيدة تعترب عادة بعيدة
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جداً حبيث ال تربر أن يبذل هلا املزيد من جهود التنسيق .وتكون هذه اآلثار عادة انتقالية ،وبينما تتوفر عنها بيانات إحصائية فإنه
ال ميكن احلكم على انعكاسات بعض أوجه الشذوذ هذه على بعض األنظمة الالسلكية املعينة سوى باملراقبة .ويكون العالج
املناسب للتداخل هو تناول كل حالة على حدة واملساعدة على توفري بيانات مراقبة دقيقة كثرياً يف حتديد أسبا املشكلة.
4.4

مراقبة الطيف وعمليات التفتيش الموقعي واإلنفاذ كعناصر في عملية إدارة الطيف

تتوقف اإلدارة الفعالة للطيف ،جزئياً ،على قدرة مدير الطيف على اإلشراف على استعمال الطيف وتنفيذ اللوائح ذات الصلة.
ويستند هذا اإلشراف يف املقام األول إىل مراقبة الطيف وعمليات التفتيش املوقعي للمحطات الراديوية تعقبها تدابري كافية إلنفاذ
القانون تعتمد بدورها على قاعدة قانونية مناسبة .وهذا من شأنه أن يعزز عملية إدارة الطيف.
ومع ذلك ،ال بد من اإلشارة إىل أنه ال تتوفر تعاريف دقيقة ملصطلحات "املراقبة" و"التفتيش" و"اإلنفاذ" .والتمييز بني الكيانات
املقابلة مثل "خدمة املراقبة الراديوية" و"خدمة التفتيش الراديوي" ختتلف من إدارة إىل أخرى تبعاً لتاريخ عقود من التقاليد القانونية
واإلدارية .وعالوة على ذلك ،فإن التطورات التقنية ،مثل رؤوس الرتدد الراديوي ،قد حتول دون التمييز الواضح بني املراقبة والتفتيش
يف املستقبل .وقد تتطلب أيضاً القيود من حيث عدد املوظفني وامليزانية دمج وظائف املراقبة والتفتيش ضمن هيئة واحدة .لذلك
فإن االعتبارات التالية تستند إىل املهام والتجهيزات وليس إىل الوحدات التنظيمية.
5.4
1.5.4

-

-

-

2.5.4

مهام خدمات المراقبة الراديوية والتفتيش الراديوي
التحقق من تطابق المعلمات التقنية مع شروط الترخيص
مراقبة اإلرساالت
الغرض من مراقبة اإلرساالت الوطنية على حنو منتظم بغرض التحقق من امتثاهلا لشروط التخصيص ،ومن مث إزالة أي
شكل من عدم االمتثال ،هو منع التداخل الراديوي .ولذ يتعني مراقبة املعلمات التقنية كالرتدد وعرض النطاق واحنراف
الرتدد وصنف البث.
التفتيش املوقعي
على غرار مراقبة اإلرساالت ،يسعى التفتيش املوقعي للتجهيزات الراديوية إىل تعزيز االمتثال لشروط الرتخيص ومنع
التداخل الراديوي .ويعتمد اخليار املعني لواحدة من هذه األدوات على االعتبارات التقنية واالقتصادية .ففي عمليات
التفتيش املوقعي جيري قياس املعلمات مثل قدرة اخلرج يف جهاز اإلرسال .ومثة املزيد من املعلومات بشأن التفتيش
يف التقرير .ITU-R SM.2130
ويف احلاالت اليت يتحدد فيها خمططات هوائي خاصة يف الرتخيص لتغطية منطقة جغرافية ما ،ميكن إجراء التحقق بواسطة
املراقبة .وينبغي إجراء التحقق من خمططات اهلوائي حملطة بث إذاعي بتشكيل الرتدد ) (FMبواسطة طائرة هليكوبرت.
والسبب هو أن أفضل درجة من الدقة ميكن حتقيقها بإجراء القياسات مثالياً يف ظروف االنتشار يف الفضاء احلر.
تفتيش التجهيزات قبل االستخدام
حرصاً على التيقن من أن التجهيزات املزمع استخدامها جيري تركيبها مبا ميتثل للشروط التقنية للرتخيص ،جيري يف بعض
البلدان ما يسمى عمليات التفتيش قبل االستخدام .وال خيتلف منط هذه القياسات عن النمط املستخدم يف عمليات
التفتيش املوقعي املنتظمة.
تسجيالت نطاقات التردد وقياسات شغل قنوات التردد

الغرض من قياسات نطاقات الرتدد هو دعم وظيفة ختطيط وهندسة الرتددات بتوفري معلومات عن الرتددات/القنوات املستخدمة
واجلهة اليت تستخدمها وكيف يستخدمها .والقياسات األوتوماتية تقيس نطاق تردد ما ،حمدداً برتدد بدء وتردد انتهاء وعرض خطوة
(أو استبانة الرتدد) تكون عادة أصغر من املباعدة بني القنوات ،وذلك لتحديد درجة شغل كامل النطاق .وتظهر النتائج يف خمطط
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طيفي .ويعرض الشكل  2.4مثاالً هلذا العرض من القياس يف نطاق الرتدد  MHz 868اخلاص بنطاق أجهزة االتصاالت الراديوية
القصرية املدى ) (SRDاألورويب .ويبني الشكل  3.4خمطط شغل النطاق الذي يقوم على أساس نفس بيانات املراقبة.
الشكل

2.4

مثال لقياس نطاق تردد (مخطط طيفي)
4

©Fm22 SRD/RFID campaign. Location: Schiedam 51.56.17 4.22.12. Date: 03-12-2010
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الشكل

3.4

مثال لقياس نطاق تردد (تحليل َّ
الشغل)
© Fm22 SRD/RFID campaign. Location: Schiedam. Date:03-12-2010. meas. period: 20.42h. Threshold = 24dB (  V/m).
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وتتمثل ميزة طريقة العرض هذه يف أهنا تعطي ،مبجرد حملة ،انطباعاً جيداً وإن كان ذاتياً عن شغل النطاق املعين .فيما يتمثل العيب
يف هذه الطريقة يف أهنا ال تعطي قيمة كمية للشغل يف كل تردد ،لذا ال توجد قيمة موضوعية تسمح باملقارنة املباشرة مع النتائج
األخرى .ومع ذلك ،ميكن توفري ذلك مبخطط مصاحب يعرض الزمن النسيب الذي يكون كل تردد مشغوالً أثناءه.

ولتوفري املعلومات عن كيفية شغل قناة تردد ما على مدى فرتة من الزمن  -وبالتايل أيضاً ما هي الرتددات غري املستخدمة  -يتم
إجراء قياسات شغل تردد القنوات .وميكن هلذا النمط من القياسات أن يوفر قيم احلد األدىن أو احلد األقصى أو احلد املتوسط
للشغل يف فرتات زمنية حمددة ،على امتداد  15دقيقة مثالً.
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ويبني الشكل  4.4مثاالً هلذا القياس لشغل قناة تردد.
الشكل

4.4

تقرير عن الشغل في قناة واحدة
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ومثة معلمة هامة لشغل قناة تردد ما وهي ما يسمى "ساعة االزدحام" .ويف املثال املوضح أعاله يالحظ أن ساعة االزدحام خالل
أيام األسبوع ختتلف عنها يف يومي عطلة هناية األسبوع .وكل هذا يعتمد على منط اخلدمة يف قناة الرتدد .ويف هذه احلالة تستخدم
سيارات األجرة هذه القناة.
وتسمح طرائق القياس املتقدمة أيضاً مبعرفة عدد القنوات يف نظام راديوي قيد االستخدام يف آن واحد.
3.5.4

حل مشاكل التداخل

يف ضوء الدور املتنامي للتطبيقات الراديوية يف مجيع جماالت احلياة ،أصبحت مهمة حتري التداخالت الراديوية وإزالتها بسرعة وفعالية
ذات أمهية اقتصادية .ومن مث أصبح من الضروري إيالء أولوية خاصة إلزالة التداخل يف خدمات السالمة ،مثل خدمات الطريان
والشرطة واإلطفاء.
وعلى الرغم من أن ضحية التداخل قد تكون يف أفضل وضع ملعرفة حدوثه واملعلمات التقنية املتصلة به ،ففي معظم احلاالت
ال ميكن ملشغل جهاز االستقبال الراديوي حتديد مصدر ذلك التداخل .ولذلك ،فإن الشكاوى من التداخل غالباً ما تتطلب اختاذ
إجراءات من جانب اهليئة املسؤولة عن الطيف لتحديد مصدر التداخل واختاذ التدابري املناسبة حلل املشكلة.
4.5.4

استبانة اإلرساالت غير المرخصة وإزالتها

يشكل االستخدام غري القانوين للطيف ،خالفاً لالستخدام املخطط له مسبقاً ،واحداً من أسبا التداخل ملستخدمي هذا الطيف.
لذلك ،ينبغي هليئة إدارة الطيف اختاذ اإلجراءات الكافية ملنع االستخدام غري القانوين للطيف من خالل مراقبة هذا االستخدام على
أساس منتظم .ويرمي وقف اإلرساالت غري املصرح اها يف املقام األول إىل منع التداخل الراديوي وإىل ضمان الدخل أيضاً ،ألن
دفع الرسوم يقتصر على مستخدمي الرتددات املصرح اها .وينبغي للهيئة التنظيمية اختاذ التدابري الالزمة حلماية إجراء القياسات
وتطبيق اإلجراءات .وال بد من التأكيد على ضرورة التعاون القوي مع اهليئات احلكومية األخرى يف حالة ما إذ تطلب األمر مصادرة
التجهيزات غري املشروعة .ويتعني على موظفي التحقيق مجع كل املعلومات ذات الصلة اليت قد تكون ضرورية الختاذ أي إجراءات
قانونية من قبيل املصادرة والتغرمي واملقاضاة.
5.5.4

المساعدة في المناسبات الخاصة من قبيل المناسبات الرياضية الكبرى والزيارات الرسمية

ستعمل عدد كبري من التجهيزات
يف الزيارات الرمسية واملناسبات الرياضية مثل سباق السيارات وغري ذلك من األحداث الكربى ،يُ َ
الراديوية ضمن مساحة حمدودة .وكثرياً ما ال يدرك املستعملون ضرورة احلصول على ختصيص تردد أو أهنم قد ال يستطيعون استعمال
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نفس الرتددات يف كل البلدان .وتوخياً ملنع التداخل والتدخل فوراً يف حال حدوثه ،من املفيد خلدمة املراقبة أن تكون يف عني املكان
من أجل مراقبة استعمال الطيف والعمل سريعاً على حتري أي تداخل وإزالته .ومن الضروري جداً توفر التعاون الوثيق مع املوظفني
املسؤولني عن ختصيص الرتددات.
6.5.4

قياسات التغطية الراديوية

إذا كانت شروط الرتخيص لشبكة جديدة ما تتضمن اشرتاط أن تكون هذه اخلدمة ،يف فرتة معينة من الزمن ويف منطقة جغرافية
معينة من البلد ،متاحة ملستعملي هذه الشبكة ،عندئذ ميكن هليئة مراقبة الطيف إجراء قياسات للتحقق من هذا االشرتاط .ومع
ذلك ،ينبغي اإلشارة إىل أنه من غري املمكن قياس التغطية يف منطقة معينة بصورة مباشرة ،ولكن من املمكن التحقق من النتائج
اليت تتنبأ اها أدوات التخطيط.
وتشمل قياسات التغطية الراديوية قياس املعلمات من قبيل شدة اجملال ومعايري اجلودة من قبيل معدل اخلطأ يف البتات
وقدرة القناة اجملاورة .ويتعني على مديري الرتدد أن حيددوا بوضوح فهمهم للتغطية :فهل هي جمرد ُتاوز شدة جمال معينة؟ أم إهنا
تعين أن العميل ميكنه استعمال اخلدمة على أساس جودة حمددة؟
)(BER

7.5.4

دراسات التوافق الراديوي والمجال الكهرمغنطيسي

ال بد ،قبل توزيع الرتددات لتطبيق راديوي جديد ،من ضمان التوافق مع األنظمة الراديوية واألجهزة غري الراديوية القائمة .وغالباً
ما ال تفي بالغرض دراسات التوافق الراديوي النظرية احملض .ولذا يستحسن االستعانة خبدمة املراقبة للقيام مبا يلزم من دراسات عملية.
8.5.4

قياسات شدة المجال الكهرمغنطيسي

تتم قياسات شدة اجملال الكهرمغنطيسي املنبعث من أجهزة اإلرسال الراديوي لبيان مدى تعرض البشر للمخاطر النامجة عن اجملاالت
الكهرمغنطيسية .وتتسم قياسات التعرض البشري باألمهية حول املرسالت العالية الطاقة ويف األماكن احلساسة ،مثل املدارس
واملستشفيات .ويف بعض البلدان تكون قياسات شدة اجملال الكهرمغنطيسي جزءاً من عملية الرتخيص.
6.4

محطات ومرافق المراقبة

1.6.4

أنماط محطات المراقبة

ختتلف الكثافة السكانية يف بعض البلدان اختالفاً كبرياً .حيث يرتكز السكان يف بعض املناطق بكثافة سكانية مرتفعة حيث يالحظ
ارتفاع االستخدام الراديوي ،بينما تنخفض الكثافة السكانية كثرياً يف أجزاء كبرية من البلد .وهذا يتطلب من القائمني على حتديد
النظام الوقوف على احتياجات التغطية وحتديد ما إذا كانت هناك حاجة إىل أن تشمل معلومات املراقبة البلد بأكمله أم أن تقتصر
على املناطق ذات الكثافة السكانية العالية .وجيب تصميم النظام حبيث يوفر النتائج عند احلاجة .ونشر حمطات املراقبة هو دوماً
حل وسط من حيث التغطية الراديوية وقيود امليزانية.
وغالباً ما تغطي حمطات املراقبة الثابتة مساحة واسعة .وقد تكون جمهزة مبستقبالت وحملالت وحمددات زوايا االُتاه من أجل تغطية
مدى الرتددات املطلو  .واملأخذ الرئيسي يف حمطات املراقبة املأهولة الثابتة هو بالضبط أنه ال ميكن ،ألسبا مالية ،إقامتها بأعداد
ستكمل هذه احملطات مبحطات مراقبة متحكم اها عن بعد .والتجهيزات املتطورة ال متكن من تشغيل احملطات
كافية .ولذا كثرياً ما تُ َ
ٍ
رسل النتائج إىل حمطة املراقبة املأهولة يف وقت الحق.
على يد مشغِّل ناء فحسب بل متكن أيضاً من تنفيذ برامج قياس أوتوماتياً ،مث تُ َ
ومثة منط خاص من حمطات املراقبة الثابتة وهي حمطات املراقبة الراديوية من الفضاء.
ويُناط باحملطات املتنقلة للمراقبة وظيفة تنفيذ مجيع عمليات املراقبة حيثما يتعذر على احملطات الثابتة إجراء القياسات بسبب اخنفاض
قدرة املرسالت وارتفاع اُتاهية اهلوائيات وخصائص االنتشار املعينة .ومن األمثلة على استخدام حمطات املراقبة املتنقلة هو مجع
البيانات املتنقلة .وميكن استخدام احملطات املتنقلة املزودة بإمكانية تسجيل آيل كامل عايل السرعة للطيف (أي مستوى الرتدد
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الراديوي كدالة عليه يف اجملال  )MHz 6 000-20إلنتاج خرائط تفصيلية الستخدام الطيف نزوالً إىل فرادى مواقع الشوارع لتمكني
اهليئات التنظيمية من فهم وتوقع االختناقات ومواطن الضعف ،وحتديد اُتاهات استخدام الطيف ورصدها على املدى الطويل.
ويبني الشكل  5.4استخدام التشغيل البيين العاملي لنفاذ املوجات الصغرية ) (WiMaxيف عام  2010يف تردد  .GHz 3.5ويف العام
التايل أعيد القيام بنفس القياسات ،وحبلول ذلك الوقت كان قد انتهى استخدام نظام .WiMax
الشكل

5.4

استخدام نظام  WiMaxفي سنتين متعاقبتين
2011

2010

Nat. Spec .Man- 4.05

ُتمع حمطات املراقبة املنقولة بني بعض خصائص ومزايا احملطات الثابتة وبعض خصائص ومزايا احملطات املتنقلة .ويتم تركيب ُتهيزات
احملطات املنقولة عموماً داخل حظرية ُتهيزات قابلة إلعادة النشر.

وتستخدم التجهيزات احملمولة يدوياً من أجل حتديد املصادر الراديوية يف حدود األمتار القليلة األخرية .وهذا النمط من التجهيزات
ال غىن عنه من أجل حتديد مصادر التداخل وأجهزة اإلرسال غري القانونية ،وال سيما يف الرتددات العالية.

2.6.4

التجهيزات

تضم خدمات املراقبة جمموعة كبرية ومتنوعة من التجهيزات للوفاء مبختلف املهام .إذ تتطلب نطاقات الرتدد املختلفة أمناطاً خمتلفة من
اهلوائيات وأجهزة االستقبال والتحليل وحمددات االُتاه ومسجالت البيانات .وتبعاً للمهام احملددة يتعني أيضاً توفر أمناط خمتلفة من
أجهزة التحليل احملددة لألنظمة .ومثة معلومات مفصلة عن التجهيزات يف الفصول  2و 3و 5من كتيب االحتاد بشأن مراقبة الطيف.
3.6.4

الكشف األوتوماتي عن المخالفات

ميكن لنظام متكامل وأوتومايت إلدارة الطيف ومراقبته أن يقوم بقياسات تشمل نشاط اإلشارة واملعلمات التقنية مثل الرتدد وعرض
النطاق وحمددات زوايا االُتاه ،وأن يقارن هذه القياسات باملعلومات املتعلقة مبحطات الرتخيص يف قواعد بيانات نظام اإلدارة.
وتسمح عملية الكشف األوتومايت عن هذه املخالفات بالكشف األوتومايت عن اإلشارات غري املرخصة وكذلك اإلشارات املرخصة
اليت تنحرف عن املعلمات املرخصة هلا .ويشري النظام إىل املخالفات احملتملة اليت تتطلب املزيد من التحقيق من جانب املشغل
لتأكيد وقوع أي خمالفة.
وال بد من توفر قاعدة بيانات بالرتاخيص صاحلة وكاملة للنجاح يف أداء الكشف التلقائي عن املخالفات .وجدير بالذكر أن
الكشف التلقائي عن املخالفات هو طريقة قد تعمل بشكل جيد يف حاالت وبيئات حمددة ولكنها ليست قابلة للتطبيق دوماً .ومثة
عدد من األمثلة على هذه الطريقة ،وإن اختلفت أمساؤها ،يف امللحق  1من التقرير .SM.2156
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4.6.4

تكامل نظام إدارة الطيف ونظام مراقبة الطيف

ينبغي لإلدارات اليت تقوم بأنشطة إدارة الطيف ومراقبة الطيف على حد سواء أن تنظر يف استخدام نظام آيل متكامل مشفوع
بقاعدة بيانات ترابطية مشرتكة (انظر التوصية  .)ITU-R SM.1537وميكن هذا التكامل من تبادل املعلومات بني قاعدة بيانات
اإلدارة وقاعدة بيانات املراقبة ومن قيام نظام اإلدارة بتكليف املهام إىل نظام املراقبة واإلبالغ عن نتائج املراقبة إىل نظام اإلدارة وغري
ذلك من املزايا املفيدة مثل النفاذ عن بعد إىل موارد النظام.
ومع ذلك ،ال بد من اإلشارة إىل أنه رمبا ال يكون هناك أي نظام متكامل إلدارة الطيف ومراقبته قادر على تغطية مجيع مهام مراقبة
الطيف يف مجيع نطاقات الرتدد ومجيع التطبيقات الراديوية .وينبغي أال يغر عن البال أيضاً أن شراء األنظمة املتكاملة قد يعين
تبعية االعتماد على مورد واحد ،إىل حد ما على األقل.
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1.5

مقدمة

1.1.5

أهمية األساس التقني

جرت العادة على أن تكون احلكومات أو اهليئات الوطنية املفوضة مسؤولة عن إدارة الطيف يف أراضيها .وهي تقرر السياسات
الوطنية وخطط التوزيع واملعايري واملواصفات املقبولة خبصوص التجهيزات ،وذلك لضمان االتساق يف استعمال الطيف يف خدمة
املصلحة الوطنية .ومن شأن القوانني الفيزيائية لالنتشار واخلصائص التقنية ِ
للمرسالت واملستقبِالت أن حتد من مدى اخليارات
املمكنة أمام إدارة الطيف .كما أهنا تساعد على حتديد الرتددات اليت كمكن صخصيصها يف أي موقع بعينه.
ويتزايد الضغط على الطيف الراديوي من أجل إدخال خدمات جديدة والتوسع يف اخلدمات القائمة على السواء .ويف الوقت ذاته،
ال بد من تزويد املستعملني احلاليني بقدر مالئم من احلماية من التداخل يف بيئة أصبح فيها التزاحم على تقاسم الطيف أمراً
ال مناص منه .وهذا يلقي بعبء من تزايد الطلب تقنياً على منظمات إدارة الطيف .وأصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى
أن التكنولوجيا الراديوية احلديثة تتقدم خبطى حثيثة وجتد طريقها إىل خدمات جديدة أو تقليدية يف جمال االتصاالت مع ما يصحب
ذلك من زيادة يف تقليص دورات اإلنتاج والتطبيق .ومهما يكن من أمر ،فإن أي خيار يُعتمد يف إدارة الطيف ينبغي أن يكون
ممكناً تقنياً وأن يكون تنفيذه طبقاً للقواعد والقيود املقرتنة بذلك اخليار .وال بد من معرفة هذه القيود وحتديدها كمياً من خالل
القيام بدراسات هندسية .كما يتعني على اإلدارات صياغة القواعد مبشاركة من أصحاب املصلحة يف استخدام الطيف.
2.1.5

نطاق الموضوع

يتناول هذا الفصل بالدراسة ممارسات هندسة الطيف وأدوات التحليل يف جمال إدارة الطيف .ويتناول قسم املعلمات التقنية
مواصفات التجهيزات وإصدار شهادات الصالحية ووضع التعاريف .ويشتمل قسم أدوات التحليل اهلندسي على تقنيات صخصيص
الرتددات وعلى مناذج االنتشار .كما يشتمل قسم حتليل التداخل على تقاسم نطاقات الرتدد .وهنالك أقسام تتناول نسب احلماية
والضوضاء وحدود اإلشعاع واعتبارات هندسة املوقع.
2.5

المعلمات التقنية

1.2.5

مواصفات التجهيزات وشهادات الصالحية

تُستخدم مواصفات التجهيزات بالدرجة األوىل لتعيني احلد األدىن املقبول من اخلصائص التقنية للتجهيزات اليت تُستخدم بعدد وافر
عموماً من جانب عدد كبري من املستعملني يف نفس اخلدمة الراديوية .وهنالك فئتان من مواصفات التجهيزات تتناول إحدامها
حمطات الراديو املرخص هبا وتتناول الثانية جتهيزات الراديو املعفية من الرتخيص .وتكاد تقتصر مواصفات التجهيزات على احلد
األدىن من املعلمات التقنية اليت يتعني على التجهيزات أن تفي هبا حتماً ،سواء من حيث استخدام الطيف على حنو فعال أم من
حيث صخفيض التداخل إىل احلد األدىن عند ِ
املرسالت واملستقبِالت .وهي ال هتتم عادة بنوعية اخلدمة ،ذلك ألن هذه املسألة تُرتك
لتقدير املستعمل ،مما يرتك جماالً الختيار نوعية التجهيزات لكي تفي باالحتياجات.
والفئة الثانية من مواصفات التجهيزات تتناول عموماً جتهيزات منخفضة القدرة تكون معفية من الرتخيص حبكم مداها احملدود.
وتشغيل هذه التجهيزات مسموح به يف بعض نطاقات الرتدد احملددة .وفيما عدا التجهيزات املهيأة لفتح باب مرأب السيارات مثالً
أو تشغيل أجهزة اإلنذار أو التحكم باأللعاب أو أجهزة اهلاتف الالسلكية ،هنالك العديد من األمثلة األخرى هلذه التجهيزات اليت
يزداد استخدامها يف القطاع التجاري ،ومنها مثالً شبكات املنطقة احمللية الراديوية ) (RLANوأنظمة التعرف بواسطة الرتددات
الراديوية ) .(RFIDوتقتصر هذه الفئة من مواصفات التجهيزات حصراً على تناول خصائص من قبيل احلد األقصى من القدرة
وسويات التوافق املقبولة ومسألة الثبات ،واليت ال تتوفر هلا احلماية من التداخل.
وينبغي ملواصفات التجهيزات أيضاً أن تشتمل على احلد األدىن املقبول من اخلصائص التقنية للمراسالت اإلذاعية (التماثلية والرقمية
والراديو والتلفزيون) من قبيل أساليب التشكيل وعمقه ونطاقات الرتدد وحدود الثبات والقدرة املسموح هبا ومعايري كبت الضوضاء.
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ونظراً لتكاليف إقامة مرافق االختبار وصيانتها ،من املفيد أن تعمد اإلدارات إىل إبرام اتفاقات من أجل االعرتاف املتبادل بنتائج
االختبار .ويسري ذلك بصفة خاصة يف حالة التجهيزات اليت تصنَّع بكميات حمدودة واليت تتطلب اختبارات معقدة.
ويتناول القسم التايل تعاريف هذه املعلمات اهلامة ،كما يشمل طرائق حساهبا.
2.2.5

معلمات التجهيزات

يستعرض هذا القسم من الدليل بإجياز املعلمات اليت يتعني أن تضبط وإال فإن التجهيزات قد تتسبب يف تداخل يف أنظمة أخرى
وقد تنال من كفاءة استعمال طيف الرتددات .وهذه املعلمات موجزة فيما يلي:
ترددات املوجة احلاملة
أ)
قدرة ِ
املرسل
ب)
تفاوت الرتدد املسموح به
ج)
عرض النطاق
د)
اإلرساالت غري املطلوبة
ھ)
نواتج التشكيل البيين
و)
حساسية املستقبالت الراديوية.
ز)
ومثة معلمات أخرى قد تؤثر على نوعية اخلدمة ولكنها ال تؤثر مباشرة على خدمات أخرى من خالل تداخل حمتمل .وقد تتطلب
هذه املعلمات التنظيم يف حالة بعض التطبيقات ،كخدمات سالمة األرواح مثالً .وقد يكون من املالئم يف حاالت أخرى توفر قدر
يسري من التنظيم أو انعدامه .ويف مثل هذه احلاالت تقرر جهات الصناعة املعلمات إىل جانب املالمح األخرى للتصميم من حيث
النوعية ،ويقوم املستهلك يف هناية املطاف بعملية االختيار اعتماداً على مقارنة التكلفة والنوعية .ولدى استحداث هذه البيئة فإن
اإلدارة املعنية سوف حتتاج إىل النظر بعناية يف وضع سياساهتا وإشهارها فيما يتعلق بتسوية شكاوى التداخل الذي ينال مثالً من
أداء املستقبِل.
وألغراض هندسة الطيف ،من الضروري حتديد قيم كل من املعلمات األساسية واملعلمات األخرى على ٍ
حد سواء .وعندما ال تكون
بعض املعلمات خاضعة للتنظيم فقد يكون من الضروري حتديد قيم ألغراض التخطيط .وعالوة على ذلك ،قد يكون من املالئم
نشر هذه القيم الستخدامها على أساس طوعي وربط هذا النشاط بالسياسة اليت تتناول حتري التداخل.
معرفة الحقاً يف هذا القسم حيث يُنظر أيضاً يف معلمات املستقبِل.
وهذه املعلمات ّ
أ)

ترددات الموجة الحاملة

من األمهية مبكان احلرص على أن يكون الرتدد الذي تعمل به املرسالت هو الرتدد املخصص هلا وإالّ يكاد يكون التداخل يف
خدمات أخرى حمتوماً.
ب)

قدرة المرسل

معرفة يف املادة  1من لوائح الراديو من حيث :قدرة الذروة (الغالفية)؛ أو متوسط القدرة؛ أو قدرة املوجة احلاملة .وينبغي
قدرة املرسل ّ
أن تقتصر قدرة املرسل على السوية الدنيا املتسقة مع التشغيل املْرضي للنظام الراديوي .ومن احملتمل أن يؤدي نقص التحكم الفعال
هبذه املعلمة إىل التداخل لدى مستعملني آخرين خصص إليهمُ نفس الرتدد يف مناطق جغرافية خمتلفة.
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تفاوت التردد المسموح به في المرسالت

يعرف تفاوت الرتدد املسموح به يف املادة  1من لوائح الراديو بأنه االحنراف األقصى املسموح به بني الرتدد املخصص والرتدد الواقع
ّ
ويعرب عن تفاوت الرتدد املسموح به باألجزاء
ما.
إلرسال
املميز
الرتدد
و
املرجعي
الرتدد
بني
أو
ما
إرسال
يشغله
الذي
النطاق
كز
مر
يف
ّ
من املليون أو بوحدة هرتز.
ومثة اعتبار رئيسي فيما يتعلق بكفاءة استخدام طيف الرتددات وهو أن حيز الرتدد الضائع بسبب االضطراب ينبغي أن يكون جزءاً
صغرياً من عرض النطاق الالزم املستخدم من أجل االتصاالت .وقد استخدمت نسبة  1 ±يف املائة من عرض النطاق املمثل لتكون
مبثابة دليل لقيمة تفاوت الرتدد املسموح به الذي قد يكون مقبوالً من زاوية اقتصاد الطيف .ويف بعض احلاالت ،اإلذاعة A3E
مثالً ،ينبغي أن يكون تفاوت الرتدد املسموح به ضئيالً مبا يكفي لتخفيض تداخل القناة املشرتكة الناجم عن نغمة اإليقاع بني
املوجات احلاملة خارج الرتدد.
ويف الشبكات اهلاتفية الراديوية وحيدة النطاق اجلانيب ،حيث تعمل عدة حمطات يف تردد واحد ،ينبغي أن يكون جمال التفاوت املسموح
به ضئيالً حبيث كم ّكن من كبت املوجة احلاملة ويوفر قدراً جيداً من مفهومية الصوت دون احلاجة إىل إعادة ضبط املستقبالت.

وهنالك بعض من فئات احملطات اليت قد ال تتطلب التقيد مبجال تفاوت صارم وذلك ألسباب تشغيلية وإدارية .مثال ذلك أنظمة
الرادار املتنقلة حيث املشكلة اإلدارية لتخصيصات الرتدد الصارمة مل تعد ضرورية اليوم ،ومن وجهة النظر التشغيلية جيري صخفيض
التداخل بتمكني جماالت التفاوت االعتيادية لدى اإلنتاج من أن تتسبب يف توزيع داخل النطاقات املخصصة.

وأكرب الصعوبات يف اعتماد جماالت تفاوت حمسنة هي املشكلة االقتصادية النامجة عن وجود العدد الكبري من املرسالت قيد التشغيل
اليت صنعت طبقاً جملاالت التفاوت القائمة .وحيدد التذييل  2من لوائح الراديو احلد األقصى من تفاوت الرتدد املسموح به ملختلف
فئات املرسالت .وحتتوي التوصية  ITU-R SM.1045على تفاصيل مقادير التفاوت الذي كمكن حتقيقه اليوم وكذلك أهداف
التصميم طويلة األجل لبعض نطاقات الرتدد وفئات احملطات وأصناف اإلرسال .والقدرة املبينة ملختلف فئات احملطات هي قدرة
الذروة الغالفية ) (p.e.p.بالنسبة ملرسالت وحيدة النطاق اجلانيب ومتوسط القدرة جلميع املرسالت األخرى ،ما مل يذكر خالف
معرفة يف املادة  1من لوائح الراديو.
ذلك .وعبارة "قدرة املرسل الراديوي" ّ
د)

عرض نطاق اإلرساالت

يتطلب الرقم  9.3من املادة  3من لوائح الراديو أن تكون عروض نطاقات اإلرساالت حبيث تسمح بتأمني استخدام الطيف أفضل
فعال ممكن .ويتطلب ذلك عموماً احلفاظ على عروض النطاقات عند أخفض قيمة ممكنة تسمح هبا أحدث التقنيات
استخدام ّ
وطبيعة اخلدمة .ويف املادة  1من لوائح الراديو يعرف الرقم  152.1عرض النطاق الالزم كما يلي" :عرض النطاق الالزم وهو عرض
نطاق الرتددات الذي يكفي على الضبط ،يف صنف إرسال ما ،لتأمني إرسال املعلومات بالسرعة واجلودة املطلوبتني يف ظروف
معينة ".وكمكن حساب عرض النطاق الالزم باستخدام النهج العام الوارد يف التوصية  ITU-R SM.328ملختلف أصناف اإلرسال.
بينما توفر التوصية  ITU-R SM.853طريقة حلساب عرض النطاق الالزم ألنظمة تعدد اإلرسال بتقسيم الرتدد ،وتوفر
التوصية ( ITU-R SM.1138املتضمنة باإلحالة يف لوائح الراديو) طريقة حلساب عرض النطاق الالزم ،مشفوعة بأمثلة.
ويعرف عرض النطاق املشغول يف الرقم  153.1من لوائح الراديو
ويدعى اإلرسال خارج عرض النطاق الالزم اإلرسال غري املطلوبّ .
كما يلي" :عرض النطاق املشغول هو عرض نطاق الرتددات الذي تكون فيه القدرتان املتوسطتان املرسلتان حتت الرتدد احلدي
كل منهما لنسبة مئوية معينة  /2من القدرة املتوسطة الكلية إلرسال ما .ويف غياب
السفلي وفوق الرتدد احلدي العلوي مساوية ُّ
مواصفات حمددة يف توصية من التوصيات  ITU-Rبشأن صنف اإلرسال املعين ،تؤخذ القيمة  /2مساوية  "%0,5وطبقاً
للتوصية " ITU-R SM.328ينبغي أن يعترب أي إرسال مثالياً من وجهة نظر اقتصاد الطيف عندما يتوافق عرض نطاقه املشغول مع
عرض النطاق الالزم لصنف اإلرسال املعين".
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ونظراً لصعوبة تطبيق هذه التعاريف مباشرة يف حالة القياسات هنالك تعريف ثالث يرد يف التوصية  ITU-R SM.328لعرض
مكون طيف منفصل أو أي كثافة قدرة
النطاق " "dB xعلى النحو التايل" :هو عرض نطاق الرتدد الذي يكون يف خارجه أي ّ
طيفية مستمرة أخفض مبقدار  dB xعلى األقل من سوية مرجعية حمددة سابقة قدرها ".dB 0
وكمكن التماس املزيد من اإلرشاد بشأن عرض نطاق إرساالت حمددة يف التوصية  ،ITU-R SM.328وعالوة على ذلك ،يزود كتيب
مراقبة الطيف الراديوي الذي وضعه قطاع االتصاالت الراديوية مزيداً من اإلرشادات بشأن قياس عرض النطاق عملياً.
ه)

اإلرساالت غير المطلوبة الصادرة عن المرسالت

تتكون اإلرساالت غري املطلوبة من إرساالت خارج النطاق وإرساالت هامشية .فاإلرساالت خارج النطاق هي املكون الرئيسي
ّ
لإلرساالت غري املطلوبة القريبة من اإلرسال األساسي بينما تصبح اإلرساالت اهلامشية سائدة على مسافة أبعد من اإلرساالت
األساسية ،ومع ذلك ليس هنالك من حدود واضحة بني االثنني .وألغراض وضع حدود عملية بشأن اإلرساالت غري املطلوبة فقد
متخضت األعمال اليت قام هبا قطاع االتصاالت الراديوية مؤخراً عن تعريف اجملاالت خارج النطاق واجملاالت اهلامشية.
الشكل

1.5

المجاالت خارج النطاق والمجاالت الهامشية لإلرسال
إرساالت غري مطلوبة
جمال هامشي

جمال خارج
النطاق

عرض النطاق
الالزم

إرساالت غري مطلوبة
جمال خارج
النطاق

جمال هامشي

تردد اإلرسال
Nat.Spec.Man-5.01

حدود عرض النطاق الالزم
حدود اجملال اهلامشي

اجملال خارج النطاق هو مدى الرتدد الذي يقع مباشرة خارج عرض النطاق الالزم ولكن باستثناء اجملال اهلامشي ،حيث تسود
اإلرساالت خارج النطاق عموماً.
اجملال اهلامشي هو مدى الرتدد خارج جمال النطاق حيث تسود اإلرساالت اهلامشية عموماً.

واإلرساالت خارج النطاق ،اليت تعرف حبكم مصدرها ،حتدث يف اجملال خارج النطاق وإىل حد أقل يف اجملال اهلامشي .كما أن
اإلرساالت اهلامشية قد حتدث أيضاً يف اجملال خارج النطاق كما حتدث يف اجملال اهلامشي.
وتتميز اجملاالت بنمط اإلرساالت غري املطلوبة اليت تسود فيها ،وتكون احلدود املقررة بني اجملاالت عموماً أكرب مبقدار  2,5مرة من
عرض النطاق الالزم ،ولكن هناك بعض االستثناءات .واإلرشادات اخلاصة هبذه االستثناءات واردة يف التوصية .ITU-R SM.1539

وحيتوي التذييل  3من لوائح الراديو على حدود اإلرساالت اهلامشية بالنسبة ملختلف خدمات االتصاالت الراديوية .وتقدم
التوصية  ITU-R SM.329مزيداً من التفصيل عن اإلرساالت غري املطلوبة يف اجملال اهلامشي.

الفصل

121

5

وتشتمل التوصية  ITU-R SM.328على منهج عام لتحديد عرض النطاق الالزم وإرشادات عن خصائص اإلرسال خارج النطاق
مل ختلف خدمات االتصاالت الراديوية .وجدير باملالحظة أن هذه اخلصائص هي عبارة عن حدود "شبكة أمان" مستخرجة من
أمثلة خصائص نفذت بنجاح على أساس إقليمي أو وطين.
ومن أحد االعتبارات الرئيسية يف هندسة الطيف فيما يتعلق باإلرساالت غري املطلوبة هو تأثري اإلرساالت يف اجملال خارج النطاق الذي
يقع يف نطاق جماور خمصص خلدمة أخرى .وهذا مثار قلق بصفة خاصة يف حالة املرسالت عالية القدرة اليت تعمل يف نطاقات جماورة
ملستقبالت حساسة .ومن األمثلة الواضحة على ذلك الوصالت اهلابطة الساتلية اليت تعمل جبوار نطاقات الفلك الراديوي ،األمر الذي
كان موضوع دراسة مستفيضة كنتيجة للتوصية ( 66املراجعة يف املؤمتر  )WRC-2000ولكن ال بد ،على املستوى الوطين ،من إيالء العناية
الفائقة للمرسالت الرادارية واإلذاعية عالية القدرة اليت قد تؤثر على املستعملني يف النطاقات اجملاورة .ويف التوصية ITU-R SM.1540
مزيد من اإلرشادات يف هذا الصدد.
و)

نواتج التشكيل البيني

تتولد نواتج التشكيل البيين عندما تدخل إشارتان أو أكثر يف جهاز غري خطي .وتكون ترددات التشكيل البيين من الرتبة الثالثة
يف شكل 2f1f2 :و ، f1f2f3حيث  ،f1و f2و f3هي ترددات املوجة احلاملة للمرسالت  1و 2و 3على التوايل .وبالنسبة ملرسل
منفرد تنجم نواتج التشكيل البيين عموماً بسبب التشكيل البيين الذي حيدث بني نطاقات التشكيل اجلانبية .وتقع هذه النواتج
يف القنوات اجملاورة .ومثة مشكلة أكثر خطورة حتدث عندما جيتمع مرسالن أو أكثر يف موقع واحد وتقرتن اإلشارة الصادرة عن أحدها
يف مراحل اخلرج لدى األخرى.
ومن أهم نواتج التشكيل البيين هي اليت تنتمي إىل املرتبات الفردية الثالثة وما فوق وهي من الصعب صخفيضها بعملية الرتشيح إذ إن
هذه النواتج قريبة من طيف تردد اإلشارات املطلوبة .وتتشكل ترددات النواتج من املرتبة الثالثة من الرتددات األساسية لدى مرسلني
أو أكثر يف موقع واحد .وقد حيتاج األمر إىل النظر يف نواتج من رتبة أعلى عندما جيتمع عدد كبري من املرسالت يف موقع واحد.
ويتسبب االقرتان املتبادل ما بني اهلوائيات يف إشارات غري مطلوبة ترجتع يف مرحلة خرج قدرة كل مرسل .وقد تشكل مرحلة خرج
مضخم للقدرة عائقاً فعاالً غري خطي إزاء اإلشارات غري املطلوبة املرجتعة إىل املرسل ومن مث يف اإلمكان توليد نواتج التشكيل البيين
وإعادة بثها .ويعتمد حجم اإلشارة اهلامشية املشعة الناجتة بالدرجة األوىل على ما يلي:
قدرة املرسل املتداخل؛
خسارة اقرتان اهلوائي؛
خ سارة التحويل :نسبة قدرة اإلشارة املتداخلة من مصدر خارجي إىل ناتج التشكيل البيين ،مقيسة عند خرج املرسل
الضحية ،عندما تستثىن انتقائية الرتدد يف املرسل؛
انتقائية الرتدد عند دارات خرج املرسل واهلوائي.
وتتحدد خسارة التحويل يف مرحلة خرج مرسل ما حبكم دالة النطاق العريض غري اخلطية يف مرحلة اخلرج وبدرجة العزل بني الدالة
غري اخلطية واحلمولة .وبالنسبة ملرسالت تشكيل الرتدد اليت تستخدم مضخمات قدرة صلبة من الصنف  Cتكون خسارة التحويل
يف حدود  3إىل  .dB 20وبالنسبة للمرسالت اخلطية املصممة من أجل نطاق جانيب وحيد تكون خسارة التحويل يف حدود .dB 50
وبالنسبة للمرسالت اإلذاعية ذات الرتدد املنخفض واملتوسط والعايل فإن خسارة التحويل ملضخم قدرة عالية يعمل بصمامات قد
ال يتجاوز .dB 10
واملرسالت اليت تغذي مضخم قدرة مشرتك قد تولد نواتج تشكيل بيين .ومن املمكن توصيل عدة مرسالت هبوائي مشرتك وذلك
بتجميع اإلشارات قبل عملية التضخيم .وبالنسبة للمرسالت اليت تتقاسم مضخم قدرة مشرتك من احملتمل أن تتولد نواتج التشكيل
البيين يف مضخم القدرة العالية .وعموماً تكون سوية النواتج املولدة داخلياً متناسبة عكساً مع كفاءة املضخم.
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وقد تتولد نواتج التشكيل البيين بفعل عناصر غري خطية قريبة من اهلوائيات .ومن املمكن أيضاً أن تتولد التوافقيات وعناصر التشكيل
البيين غري املطلوبة بتحريض املوصالت اليت حتتوي على اتصاالت غري خطية يف اهلوائيات أو البىن املعدنية يف جوار املرسالت .وقد
تتشكل عناصر غري خطية عند نقاط ارتباط معدن بآخر يف سواري اهلوائيات ومغذياهتا .وتتسبب بعض العناصر غري اخلطية حبكم
استعمال معادن خمتلفة ال مفر من استعماهلا وبفعل التآكل.
والتآكل خطر دائم وال سيما يف املواقع الساحلية أو يف املناطق املعرضة للتلوث اجلوي .والسبيل الوحيد لتجنب هذا األثر غري املرغوب
فيه هو العناية الفائقة يف ربط مجيع املفاصل يف البىن املعدنية واهلوائيات .وهنالك املزيد يف التفاصيل يف القسم الذي يتناول هندسة
تقاسم املوقع.
ومثة معلومات إضافية وإرشادات بشأن التشكيل البيين واردة يف التوصية  ITU-R SM.1446والتقرير .ITU-R SM.2021
ز)

حساسية المستقبالت الراديوية

يعرف معايري نسبة اإلشارة إىل الضوضاء شائعة االستعمال يف قياس حساسية
يعتمد النص التايل على التوصية  .ITU-R SM.852وهو ّ
املستقبالت الراديوية .وتبعاً لتلك التوصية فإن قياس حساسية املستقبالت التماثلية وحيدة القناة لإلرساالت من الصنف F3E
تعرف كما يلي:
املستخدمة يف اخلدمات املتنقلة الربية والبحرية ّ

"طريقة  "SINADاليت تستخدم النسبة (اإلشارة  +الضوضاء  +التشوه)(/الضوضاء  +التشوه) أو  ،SND/ND = 12 dBمقيسة
عند اخلرج بوجود تشكيل بواسطة مرشاح اختباري لرفض اإلشارة.
وينبغي قياس احلساسية عندما تكون مراشيح النطاق األساسي الفعلية ،إن وجدت ،مستخدمة يف املستقبل .ويف غالبية احلاالت
تتعرض حساسية املستقبل لالحنطاط بوجود إشارات غري مطلوبة عند دخل املستقبل .ومن أجل توصيف كامل خلصائص مستقبل
ما ينبغي أن تقاس احلساسية يف وجود اإلشارات املتداخلة ويف غياهبا على السواء .وتناقش أكثر أساليب االحنطاط احتماالً فيما
بعد يف هذا القسم.
وبالنسبة ملستقبالت التشكيل الرقمي اليت يكون فيها النفاذ املباشر إىل تدفق البيانات املستعادة ميسوراً فإن أفضل وسيلة لقياس
احلساسية هي استعمال معيار معدل اخلطأ.

3.2.5

معايير األداء

بالنسبة ألنظمة اخلطاب الرقمية ينبغي أن يقيّم أداء معاجل اخلطاب أيضاً بواسطة طرائق وضعية ،غري أن من املمكن تقييم أداء مسري
اإلرسال بقياس معدالت اخلطأ .وهنالك منحنيات تنسب معدل اخلطأ يف البتات إىل نسبة اإلشارة إىل الضوضاء ونوعية الصوت
وهي متاحة من أجل أنظمة رقمنة متتبع شكل املوجة من قبيل تشكيل الشفرة النبضي ) (PCMوتشكيل ميل دلتا مستمر
التغري ) .(CVSDوعندما تصبح أنظمة رقمنة متتبع املصدر ،مثل التنبؤ اخلطي احملرض بالشفرة ) (CELPمقيسة سيكون من املمكن
عندئذ وضع منحنيات مماثلة تنسب معدل اخلطأ يف البتات إىل نوعية اخلطاب.
وبالنسبة إلرس ال البيانات فإن احتمال معدل اخلطأ هو معيار األداء املفضل .وهذا ال يتوقف على بنية الرسالة أو حمتواها ومن
املمكن جعله قابالً للتطبيق على مجيع األنظمة .وهنالك منحنيات تبني معدل اخلطأ يف البتات كدالة عن نسبة  Eb/N0بالنسبة
جلميع أساليب التشكيل الرقمية الشائعة وتقنيات تصحيح األخطاء.
1.3.2.5

عالمة النطق ودليله

عرب عن املقياس الرئيسي لقابلية الفهم لنظام صويت يف شكل نسبة مئوية من الكلمات املفهومة على حنو صحيح عرب قناة مشوشة
يُ ّ
بالتداخل .وهذا مؤشر ملقدار الفهم يدعى عالمة النطق ) .(ASولتجنب الصعوبات املرتبطة باختبارات عالمة النطق جرى تطوير
دليل النطق ) (AIومعايرته ملختلف أمناط التداخل.
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وقد دلت التجربة على أن أصغر قيمة لدليل النطق توفر باستمرار نقل املعلومات الصحيحة يف لغة اعتيادية هي  0,7على مقياس
يرتاوح من  0إىل  ،1وإن أخفض قيمة مقبولة لدليل النطق بالنسبة التصال مفيد هي .0,3
2.3.2.5

عتبات التداخل الدنيا

إن عتبة التداخل الدنيا ) (MINITوإن مل تكن مقياساً لعتبة األداء فهي مفيدة يف تقدير آثار التداخل على اإلرساالت الصوتية.
وهي السوية اليت يكشف فيها عن التداخل ألول مرة يف اخلرج السمعي .ومبا أن هذه السوية يتم احلصول عليها من خالل تقييم
تعرف فيه العتبة للمستمع املراقب .وعلى
وضعي فهي تنطوي على قدر من التغاير حبكم املراقب البشري وحبكم األسلوب الذي ّ
وجه اخلصوص ،كمكن حتديد سوية العتبة بإنقاص أو زيادة سوية التداخل نسبة إىل سوية إشارة مطلوبة ثابتة .ففي احلالة األوىل
يبتدئ االختبار عند سوية تداخل ملحوظ جداً ويتوقف عندما يكاد يكون التداخل مسموعاً .ويف احلالة الثانية يزداد التداخل حىت
يسجل املراقب أنه َسع التداخل ألول مرة.
ومن املمكن أيضاً إجراء االختبار دون وجود إشارة مطلوبة .ويستخدم هذا النوع من االختبار يف أنظمة الدقة العالية أو الصوت
التلفزيوين حيث ال يكون وجود التداخل أثناء الوقت الذي تكون فيه اإلشارة املطلوبة غائبة مقبوالً .ويستدعي األمر يف هذه احلالة
سوية عتبة تداخل أخفض مما لو كانت اإلشارة املطلوبة موجودة ،إذ إن اإلشارة املطلوبة حتجب وجود التداخل.
وقد بينت القياسات أن عتبة التداخل الدنيا هي دالة لنسبة التداخل إىل الضوضاء .ولذلك فإن عتبة التداخل الدنيا هذه ،من أجل
نسبة حمددة من اإلشارة إىل الضوضاء ،تقابل أيضاً نسبة اإلشارة إىل التداخل .وهي عتبة كمكن استعماهلا مبثابة احلد الفاصل بني
جمال يكون التداخل فيه مهمالً وجمال يكون فيه التداخل مقبوالً ،وكمكن استعماهلا يف حل مشكالت تنسيق الرتددات.
3.3.2.5

الخطاب الرقمي

إن عالمة النطق ملرقمات الكالم بتعقب شكل املوجة ،مثل تشكيل الشفرة النبضي ) (PCMوتشكيل ميل دلتا مستمر التغري
) ،(CVSDال تكون حساسة عموماً ملعدالت خطأ أقل من  4-10وتنخفض إىل قيمة  0,7عندما يكون معدل اخلطأ  2-10 × 3من
أجل التشكيل  PCMو 1-10من أجل التشكيل  .CVSDوإذا ارتفعت معدالت اخلطأ عن ذلك فإن االحنطاط يكون كبرياً حبيث
ال كمكن عموماً استعمال تلك املرقمات .ويف التطبيقات اليت تتطلب أن تكون نسبة اإلشارة إىل الضوضاء عالية يتعني استخدام
معدالت بيانات مرتفعة إذ كمكن لالحنطاط أن حيدث عندما تكون معدالت اخلطأ يف البتات منخفضة ال تتجاوز  .6-10ومن املتوقع
عموماً أن توفر مناذج تعقب املصدر خصائص مماثلة ولكن مبعدالت بيانات أخفض بكثري.
4.3.2.5

األنظمة الرقمية

لقد جرى اختيار حد أدىن لنسبة اخلطأ يف البتات من أجل نظام رقمي على أساس احتمال خطأ يف البتات قدره  .6-10كما جرى
4اختيار احلد األعظم واحلد األوسط لنسبة اخلطأ يف البتات ألنظمة رقمية على أساس احتمال اخلطأ يف البتات مبقدار  2-10و10
على التوايل .وقد ق ّدرت العتبات بوصفها احتماالت خطأ يف البتات بدالً من معدالت خطأ يف السمات حبيث كمكن تطبيق النتائج
على مجيع األنظمة بصرف النظر عن بنية الرسالة .والنسبة  Eb/N0املطلوبة لبلوغ هذه العتبات حمددة ملختلف أمناط التشكيل.
5.3.2.5

أنظمة الطيران

تعرف التوصية  ITU-R SM.851عتبات التداخل من أجل أجهزة حتديد موقع الطائرات يف أنظمة اهلبوط باألدوات
ّ
ومستقبالت األنظمة يف مدى راديوي يف مجيع االجتاهات ) (VORويف أسلوب عملية احملادثة ).(COM
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6.3.2.5

اإلشارات التلفزيونية

اإلشارات التماثلية
هنالك قيد االستعمال مقياسان لتحديد سويات التشوش يف املكون الفيديوي لإلشارات التلفزيونية :مقياس منظمة دراسات
التوزيعات التلفزيونية ) (TASOسداسي السويات ومقياس قطاع االتصاالت الراديوية مضاعف التحفيز مخاسي السويات .واملقياس
اخلماسي موصى باستعماله منذ عام  1974وهو مبني يف اجلدول  .1-5وبالنسبة خلدمة اإلذاعة (التلفزيونية) لألرض حتت تأثري
التداخل الرتوبوسفريي قصري األجل ينبغي أن تعادل سوية التداخل القصوى املسموح هبا الدرجة  3على مقياس قطاع االتصاالت
الراديوية والدرجة  4عندما يتجاوز التداخل  50يف املائة من الوقت .وبالنسبة خلدمة اإلذاعة الساتلية (التلفزيونية) ينبغي أن تقابل
سوية التداخل املسموح به الدرجتني  4و.5
اجلدول

1-5

مقياس التشوش مزدوج التحفيز
معيار التداخل

الدرجة
5

غري ملحوظ

4

ملحوظ ولكن دون إزعاج

3
2
1

مزعج قليالً
مزعج
مزعج جداً

اإلشارات الرقمية
توفر التوصية  ITU-R BT.2033نسب احلماية املطلوبة ألنظمة البث الفيديوي الرقمي ) (DVBعرب جمموعة شىت من القنوات
عندما تقوم بدراسة التوافق من أجل حمطات القاعدة ) (BSيف التطور الطويل األجل ) (LTEوجتهيزات املستعمل ) (UEيف نطاق
الرتددات املرتية/الديسيمرتية ).(VHF/UHF
3.5

أدوات التحليل الهندسي

1.3.5

نماذج االنتشار

إن خسارة انتشار املوجة الراديوية هي واحدة من املعلمات اهلامة اليت ينبغي النظر فيها لدى حتديد احلجم العملي ملنطقة التغطية
اليت يشملها نظام راديوي ما ومدى التداخل غري املطلوب.
وقد تشمل أساليب االنتشار ما يلي :دليل املوجة ،واملوجة على األرض ،واملوجة يف السماء ،واملوجة يف الفضاء (اليت تتألف من
موجة مباشرة وموجة منعكسة من األرض) ،واالنعراج ،والتناثر الرتوبوسفريي ،وخط البصر (من نقطة إىل نقطة أو من األرض إىل
ساتل) .ويتناول اجلدول  2-5بإجياز أساليب االنتشار واألمداء واستخدام عروض النطاق واحتمال التداخل بالنسبة لنطاقات الرتدد
من أخفضها ) (VLHإىل أعالها ).(EHF
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اجلدول

2-5

أساليب االنتشار واالستخدامات بالنسبة لمختلف نطاقات التردد
النطاق

التردد

VLF

kHz 30-3

LF

kHz 300-30

MF

MHz 3-0,3

HF

MHz 30-3

VHF

MHz 300-30

UHF

GHz 3-0,3

األسلوب

المدى

عرض النطاق حجم التداخل

االستعمال

دليل املوجة

عدة آالف
الكيلومرتات

حمدود جداً

واسع االنتشار

على نطاق العامل ،مالحة راديوية
واتصاالت اسرتاتيجية بعيدة املدى

املوجة على
األرض ،املوجة
يف السماء

عدة آالف
الكيلومرتات

حمدود

واسع االنتشار

مالحة راديوية واتصاالت اسرتاتيجية
بعيدة املدى

املوجة على
األرض ،املوجة
يف السماء

بضعة آالف
الكيلومرتات

معتدل

واسع االنتشار

إذاعة وإرسال حبري متنقل متوسط
املدى من نقطة إىل نقطة

املوجة يف السماء

حىت عدة آالف
الكيلومرتات

واسع

واسع االنتشار

اتصاالت بعيدة وقريبة املدى من
نقطة إىل نقطة ،إذاعة عاملية ،متنقلة

موجة فضائية،
حىت بضعة مئات واسع جداً
انتثار تروبوسفريي ،الكيلومرتات
انعراج

حمدود

اتصاالت قريبة ومتوسطة من نقطة
إىل نقطة ،متنقلة ،شبكة منطقة
حملية ،إذاعة َسعية وفيديوية،
اتصاالت شخصية

عموماً أقل من
موجة فضائية،
انتثار تروبوسفريي ،مائة كيلومرت
انعراج ،خط البصر

واسع جداً

حمدود

اتصاالت قريبة ومتوسطة وبعيدة من
نقطة إىل نقطة ،متنقلة ،شبكة منطقة
حملية ،إذاعة َسعية وفيديوية ،اتصاالت
شخصية ،اتصاالت ساتلية

SHF

GHz 30-3

خط البصر

 30كيلومرتاً؛
عدة آالف
الكيلومرتات
لقفزات متعددة
وللساتل

واسع جداً
حىت

حمدود عموماً

اتصاالت متوسطة إىل قريبة املدى
من نقطة إىل نقطة ،شبكة منطقة
حملية ،إذاعة َسعية وفيديوية،
اتصاالت شخصية/متنقلة،
اتصاالت ساتلية

EHF

GHz 300-30

خط البصر

 20كيلومرتاً؛
عدة آالف
الكيلومرتات
لقفزات متعددة
وللساتل

واسع جداً
حىت 10

حمدود عموماً

اتصاالت قريبة املدى من نقطة إىل
نقطة ،ميكروخلوية ،شبكة منطقة
حملية ،اتصاالت شخصية،
اتصاالت ساتلية

GHz 1

GHz

وتعتمد مالمح اإلشارة الراديوية املتلقاة ،بعد االنتشار من هوائي مرسل ،على خصائص التضاريس الفاصلة وعلى خصائص وتقلبات
كل من األيونوسفري والرتوبوسفري .ولذلك فإن التقدير املفصل لقوة اإلشارة أو خسارة اإلرسال ،وكذلك وهن اإلشارة ،يتعني أن
ّ
يأخذ يف احلسبان موقع املطاريف والفصل من السنة والوقت من اليوم وكذلك املعلمة اإلحصائية (النسبة املئوية من الزمن مثالً)
املطلوبة .وجلنة الدراسات  3لدى قطاع االتصاالت الراديوية هي جلنة اخلرباء املعنية بانتشار املوجات الراديوية .ومناذج االنتشار
الراديوية معقدة وذلك حبكم وجود جمموعة منوعة من التأثريات ،مثل االنعكاس واالنعراج والتناثر واجلريان ،اليت ال بد من النظر
فيها .وألغراض العديد من حاالت حتليل الطيف وصخصيص الرتددات ،حيتاج األمر إىل تقييمات مبسطة خلسائر االنتشار .وقد
تناول ] [Bem, 1979يف استعراض مقتضب جوانب االنتشار اليت تؤثر يف خدمات االتصاالت الراديوية وحتليل التداخالت.
وحيتاج مستعمل الطيف إىل تقدير مفصل ملسألة التغطية أو إمكانية التعويل بالنسبة لإلرسال الذي يضطلع به .وألغراض إدارة
الطيف أو صخطيطه قد يكون كافياً وضع افرتاضات بسيطة ومتفائلة بشأن التغطية أو قوة اإلشارة؛ مثال ذلك االنتشار يف الفضاء
احلر الذي يتسبب يف أنواع خسارة االنتشار الفضائي (التوصية  )ITU-R P.525وهو ال يتأثر بعوامل الغالف اجلوي أو بتأثريات
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احلجب من جراء التضاريس .وينبغي أن تتمتع اإلشارة املطلوبة بدرجة عالية من املوثوقية حبيث ال يكون من الضروري سوى النظر
يف سوية اإلشارة غري املطلوبة واليت من املتوقع أن حتدث لربهة قصرية من الزمن .ولكن من اجلدير باملالحظة أن األمر حيتاج إىل
طرائق أكثر دقة لتوفري هذا القدر من اليقني بالنسبة حلدوث اإلشارات غري املطلوبة قصرية األجل (التداخل).
ويتناول هذا القسم بإجياز عدداً من طرائق االنتشار .وتشتمل السلسلة  Pمن توصيات قطاع االتصاالت الراديوية على مناقشات
مستفيضة هلذه الطرائق.
(kHz 30 > f) VLF

يف الرتددات اليت ال تتجاوز  kHz 30تكون خسائر االنتشار قريبة من مثيالهتا يف الفضاء احلر .وعند تردد  VLFكم ّكن أسلوب
دليل املوجة بني طبقة األيونوسفري واألرض من االنتشار عرب مسافات عاملية.
)kHz 300 > f > 30( LF
يف جمال هذه الرتددات يتسم باألمهية أسلوبان متمايزان من أساليب االنتشار :أسلوب املوجة األرضية اليت غالباً ما تقرر حدود
اإلشارة املطلوبة ،وأسلوب األيونوسفري (املوجة السماوية) الذي غالباً ما ينشر اإلشارات غري املطلوبة .ويكون اتساع إشارة املوجة
السماوية تفاوتاً يومياً ملحوظاً حبكم التغريات يف االمتصاص األيونوسفريي .ويالحظ هذا األسلوب من االنتشار يف األقاليم حيث
مفوتة) وتكون املسافة إىل كل اعرتاض مع األرض هي مسافة التفويت.
ال تصل املوجة السماوية إىل األرض (أي ّ
وتتناول التوصية  ITU-R P.1147انتشار املوجة السماوية يف هذه الرتددات بينما تتناول التوصية  ITU-R P.368منحنيات االنتشار
للموجة األرضية.
(MHz 3 > f > kHz 300) MF

يف نطاق الرتدد هذا تكون أساليب االنتشار أيضاً يف موجات أرضية وموجات َساوية وبالتايل تغطي العديد من النصوص
كال النطاقني  LFو.MF
وتتناول التوصية  ITU-R P.368انتشار املوجة األرضية بالنسبة للرتددات الواقعة بني  kHz 10و ،MHz 30وهنالك برجمية حاسوبية
تعرف باسم  GRWAVEكمكن احلصول عليها من موقع القطاع على شبكة الويب .ولدى تقييم املوجة األرضية من الضروري
معرفة اخلصائص الكهربائية لألرض وال سيما القابلية التوصيلية .وهنالك خرائط يف هذا الشأن يف التوصية  ITU-R P.832بيد أن
هذه اخلرائط معدة بالدرجة األوىل الستعماهلا يف الرتددات  VLFوهي ليست متاحة يف الوقت احلاضر يف شكل رقمي من أجل
التطبيقات احلاسوبية.
ويناقش انتشار املوجة السماوية للرتددات اليت ترتاوح بني  kHz 150و MHz 1,7يف كتيّب القطاع عن األيونوسفري وتأثريه يف انتشار
املوجات الراديوية على األرض ومن األرض إىل الفضاء ،ومثة طريقة تنبؤ واردة يف التوصية  .ITU-R P.1147ويف نطاق اإلذاعة
بالرتدد  MFغالباً ما يكفي االفرتاض بأن انتشار املوجة السماوية ال حيدث إالّ ليالً .وعند ترددات تتجاوز  MHz 1,6فإن طرائق
التنبؤ باالنتشار يف الرتدد  HFاملوصوفة أدناه تصبح صاحلة .وكذلك األمر ،عندما تتجاوز الرتددات  ،MHz 1,6تتزايد أمهية املوجة
السماوية بالنسبة ألنظمة االتصاالت املتنقلة.
(MHz 30 > f > 3) HF

يف جمال هذه الرتددات يكون انتشار اإلشارات عموماً عرب األيونوسفري ومن فإنه يتكشف عن قدر كبري من التفاوت .وتعين طبيعة
االنتشار األيونوسفريي أن الدارات طويلة املدى سوف صخضع لتشوه متعدد املسريات ولتداخل اإلشارات والتشغيل املتقطع .ومن مث
فإن املسافات الطويلة والعمليات املادية املطلوبة يف طبقة األيونوسفري تستوجب استعمال مناذج تنبؤ باالنتشار معقدة نسبياً.
وتستخدم اخلرائط الرقمية للخصائص األيونوسفريية (التوصيتان  ITU-R P.1239و )ITU-R P.1240يف إطار النماذج احملوسبة
املستعملة للتنبؤ باالنتشار عند الرتدد  .HFوالربجمية احلاسوبية  REC 533هي صيغة حموسبة للتوصية  ITU-R P.533اليت تتنبأ،
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بالنسبة ألي مسري وألي فصل ورقم بقع مشسية ،بالرتدد األعظمي املستعمل ) (MUFأساسياً وتشغيلياً وشدة اجملال والقدرة املستقبملة
ونسبة اإلشارة إىل الضوضاء ومقدار املوثوقية.
 VHFوUHF

)(GHz 3 > f > MHz 30

يف هذين النطاقني ال حيدث االنتشار عرب األيونوسفري املنتظم إالّ يف أدىن الرتددات يف هذا املدى .وتقتصر آثار الطقس على
االنكسار الشديد وظاهرة اجلريان اللذين كمكن أن يتسببا حبكم تفاوتات التدرج االعتيادي يف دليل االنكسار يف اهلواء .ومن
حاالت اخلروج اهلامة األخرى عن االنتشار يف الفضاء احلر يذكر التناثر الرتوبوسفريي واالنعراج الناجم عن العراقيل املعرتضة
مبا يف ذلك حتدب األرض واالنعراج حبكم التضاريس واملباين.
وتبعاً لبيئة كل انتشار بذاهتا كمكن استعمال األساليب التالية لتقدير خسائر االنتشار:
التوهني يف الفضاء احلر .قد يكون كافياً يف بعض الظروف االفرتاض بأن اإلشارة املطلوبة ال صخضع سوى للتوهني الناجم
عن االنتشار يف الفضاء احلر (التوصية .)ITU-R P.525
االنعراج حول أرض ملساء .بالنسبة لتنبؤات اإلشارة املطلوبة يف جماالت أبعد من مسافة خط البصر ،قد يكون من
املستنسب مراعاة احنناء األرض .وتتناول الربجمية احلاسوبية  GRWAVEهذه احلالة كما أن التوصية ITU-R P.526
تتناول أيضاً معاجلة االنتشار باالنعراج (انظر أيضاً كتيب القطاع  - ITU-Rمنحنيات انتشار املوجات الراديوية بالقرب
من سطح األرض).
االنتشار فوق مناطق حمددة يف العامل أو فوق أرض وعرة معينة .التوصية  ITU-R P.1546مناسبة للتنبؤ بشدة اجملال من
نقطة إىل بقعة من أجل اخلدمات اإلذاعية والربية املتنقلة والبحرية املتنقلة وبعض اخلدمات الثابتة (كتلك اليت تستخدم
األنظمة من نقطة إىل عدة نقاط ( ))P-MPيف مدى الرتدد  MHz 30إىل  .MHz 3 000وهي خمصصة لالستخدام
يف الدارات الراديوية عرب مسارات برية وحبرية و/أو مسارات برية حبرية خمتلطة يصل طوهلا إىل  km 1 000وهوائيات
إرسال بارتفاع فعال يقل عن  .m 3 000وهي تقدم نتائج متوافقة مع منوذج  Okumura-Hataللخدمات املتنقلة يف بيئة
حضرية .وباإلضافة إىل ذلك ،هناك املزيد من املتغريات من جمرد املسافة وارتفاع اهلوائي املكاف ..ويشتمل هذا
النموذج على عوامل تصحيح للتنبؤ بالتوهني يف مناطق الضواحي واملناطق املفتوحة .ويستخدم هذا النموذج كمرجع
يف التقرير  .ITU-R SM.2028-1ولكنه غري حمدد الستقطاب معني وليس كامالً يف مسريات أقل من  1كم .ومبا أنه
ال يناسب السيناريو القصري املدى املطلوب ،ينبغي إجراء تعديالت مالئمة ملراعاة اآلثار مثل االنتشار يف أخاديد الشوارع
ومداخل املباين واألقسام داخل املباين من املسري ،أو آثار اجلسم.
االنتشار عرب تضاريس معينة .التوصية  ITU-R P.1812مناسبة للتنبؤات من أجل أنظمة االتصاالت الراديوية اليت
تستخدم دارات لألرض يرتاوح طول مسرياهتا من  0,25كيلومرت حىت مسافة  3 000كيلومرت ،ويكون كال املطرافني ضمن
حوايل  3كيلومرتات فوق سطح األرض .ويوصى باستخدامها فيما يتعلق خبدمات األرض من نقطة إىل بقعة يف نطاقات
الرتددات املرتية ( )VHFوالديسيمرتية ( .)UHFوكمكن استخدامها للتنبؤ بكل من منطقة اخلدمة والتيسر من أجل سوية
إشارة (تغطية) مرغوبة ،والتخفيضات يف منطقة اخلدمة هذه والتيسر النامجة عن إشارات (تداخل) غري مرغوبة يف نفس
القناة و/أو يف قناة جماورة .وتتألف التنبؤات من نقطة إىل بقعة اليت تستعمل هذه الطريقة من سلسلة من العديد من
تنبؤات من نقطة إىل نقاط متعددة (أي من نقطة مرسل إىل نقاط مستقبل متعددة) موزعة بانتظام عرب مناطق خدمة
وطنية .وينبغي أن يكون عدد النقاط كبرياً مبا يكفي لضمان أن تكون القيم املتوقعة خلسارة اإلرسال األساسية أو قيم
شدة اجملال الناجتة عبارة عن تقديرات معقولة للقيم املتوسطة ،بالنسبة للمواقع ،للمقادير املقابلة للمناطق األساسية اليت
متثلها .ومن املمكن عند الضرورة القيام حبسابات مفصلة بشأن االنتشار فوق أرض حمددة املالمح اعتماداً على قاعدة
املفصلة لألرض (أي
بيانات طبوغرافية .وعليه ،يُفرتض أن يكون مستعملو هذه التوصية قادرين على حتديد التضاريس ّ
االرتفاعات فوق متوسط مستوى البحر) كدوال يف املسافة على امتداد مسريات الدائرة العظمى (أي املنحنيات اجليوديسية)
بني األجهزة املطرافية ،بالنسبة للعديد من مواقع هذه األجهزة (نقاط املستقبل) املختلفة .وبالنسبة ملعظم التطبيقات
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العملية هلذه الطريقة على التغطية من نقطة إىل بقعة وعلى تنبؤات التداخل ،يقتضي هذا االفرتاض وجود قاعدة بيانات
رقمية الرتفاع تضاريس األرض مرجعها إىل إحداثيات العرض والطول بالنسبة لبيان جيوديسي متسق كمكن استخراج
جانبيات تضاريس األرض منه بوسائل مؤمتتة .ومنوذج  Longley-Riceإلشارة اختبار اإلدراج ) (ITSمل تعد تغطيه اآلن
التوصية  .ITU-R P.1812ومنوذج إشارة اختبار اإلدراج بالنسبة للرتددات الواقعة بني  MHz 20و ،GHz 20الذي
يعتمد على نظرية كهرمغنطيسية وعلى حتليالت إحصائية ملالمح األرض والقياسات الراديوية على حد سواء ،يتنبأ مبتوسط
توهني إشارة راديوية كدالة تتبع املسافة كما يتنبأ باحتمال تغري اإلشارة عرب الزمن واملسافة.
وعالوة على ذلك ،قد يكون من الضروري أيضاً أن تؤخذ يف احلسبان آليات انتشار أخرى قد تؤدي إىل التداخل .ومن هذه اآلليات:
االنتشار األيونوسفريي .أثناء بعض الفصول وبعض أوقات النهار قد مت ّكن أساليب االنتشار األيونوسفريية ،كتلك اليت
تالحظ عرب طبقة  Eاملتفرقة ،من االنتشار على مسافات طويلة عند ترددات قد تصل إىل حنو ( MHz 70انظر
التوصية )ITU-R P.534؛
االنكسار الشديد وظاهرة اجلريان .تتناول التوصيتان  ITU-R P.834و ITU-R P.452هذين التأثريين.
التردد  SHFوما فوقه

)(GHz 3 < f

تكون عوامل االنتشار املوصوفة آنفاً (عدا ما يتناول املوجة السماوية) مالئمة حىت يف ترددات أعلى .ولكن من الضروري النظر
يف مسائل التوهني واالنتثار وتقاطع االستقطاب النامجة عن اهلواطل وغريها من اجلزيئات يف الغالف اجلوي .وبالنسبة ألي تردد
يتجاوز حنو  GHz 15تزداد الضرورة إىل أن يؤخذ يف احلسبان توهني اإلشارة بفعل الغازات يف الغالف اجلوي.
فمن شأن تساقط األمطار وغريها من اهلواطل اليت حتدث على امتداد مسري االنتشار أن تتسبب يف عدة مشاكل .فعند ترددات
تزيد على حنو  GHz 10قد يلحق التوهني الناجم عن قطرات املطر ضرراً جدياً يف نوعية اإلشارة .وتعتمد طرائق تقدير التوزيع
االحتمايل للتوهني عموماً على مقدار شدة هطول املطر  (mm/h) R0,01الذي يتم جتاوزه خالل  %0,01من الوقت .وينبغي أن
تعتمد هذه القيمة على مراقبة هطول املطر لفرتة طويلة باستعمال أجهزة لقياس املطر يكون فيها حساب الزمن دقيقاً حىت
حنو دقيقة واحدة .فإذا مل تتوفر هذه البيانات طويلة األجل للمنطقة موضوع النظر عندئذ كمكن تقدير القيمة من النموذج الوارد
يف اخلرائط املعروضة يف التوصية  .ITU-R P.837وبالنسبة للرتدد واالستقطاب موضوعي االهتمام فإن التوهني "النوعي" كمكن
حسابه عندئذ تبعاً ملا ورد يف التوصية  .ITU-R P.838وتتناول التوصية  ITU-R P.530طريقة لتقدير سوية التوهني بالنسبة لنسب
مئوية أخرى من الزمن على امتداد مسري خط البصر.
وقد يتعرض االنتشار على سطح األرض ،يف ظروف اجلو الصايف ،لظاهرة اخلبو بسبب االنعراج وتعدد املسريات يف الغالف اجلوي
وعلى السطح وإىل تأثريات االنكسار (انتشار احلزمة وزوال اإلحكام البؤري) والتوهني بسبب الغازات يف الغالف اجلوي ،ويف بعض
املناطق بسبب العواصف الرملية والغبار .وحتتوي التوصية  ITU-R P.530على معلومات بشأن كيفية معاجلة هذه التأثريات .وتتوفر
بيانات قابلية االنكسار يف التوصية  .ITU-R P.453وعندما ال تتوفر املعلومات احمللية فإن التوصية  ITU-R P.836توفر اإلرشاد
فيما يتعلق مبتوسط كثافات خبار املاء يف الغالف اجلوي وتفاوت هذه الكثافات فصلياً بالقرب من سطح األرض حيث يغلب
احتمال أن تتناول األنظمة العاملة يف ترددات تفوق .GHz 20
االنتشار من األرض إلى الفضاء
يف املسريات من األرض إىل الفضاء تكون أبرز تأثريات االنتشار هي توهني اإلشارة واخلبو بسبب التأللؤ وزوال استقطاب اإلشارة،
حيث تعتمد أمهية كل من هذه التأثريات على هندسة املسري واملناخ ومعلمات نظام االتصاالت .وهنالك معلومات إضافية يف كل
من التوصية ( ITU-R P.679اإلذاعة الساتلية) والتوصية ( ITU-R P.680املتنقلة الساتلية البحرية) والتوصية ITU-R P.681
(املتنقلة الساتلية الربية) والتوصية ( ITU-R P.682املتنقلة الساتلية للطريان).
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ولدى النظر يف مسألة اإلشارات غري املطلوبة ال بد من إيالء االهتمام إىل تقاطع االستقطاب بسبب املياه اجلوية
(التوصية  )ITU-R P.618وتدوير االستقطاب يف األيونوسفري وتأثريات التأللؤ األيونوسفريي (التوصية  .)ITU-R P.531وبتضاؤل
زاويا ارتفاع املسري تتجاوز خسائر املسري القيمة املقرتنة بالفضاء احلر كما تتزايد بالطبع إمكانية احلجب من جراء العوائق.
وتوفر التوصية  ITU-R P.618املصدر األساسي لبيانات االنتشار واملشورة اهلندسية بشأن تأثريات الرتوبوسفري على اإلشارة املطلوبة
وذلك من أجل تصميم الوصالت بني األرض والفضاء .وهي حتتوي على طرائق لتقدير خسائر اإلشارة جراء االمتصاص الغازي
والتوهني باملطر .كما تشتمل أيضاً على تقنيات لتدريج إحصاءات التوهني من حيث الرتدد واالستقطاب بينما تشتمل
التوصيتان  ITU-R P.581و ITU-R P.841على تقديرات إلحصاءات الشهر األسوأ .وأي زيادة يف درجة حرارة ضوضاء السماء
تصاحب أي خسارة يف املسري قد تتسبب أيضاً يف احنطاط عامل نوعية املستقبل بالنسبة حملطة أرضية ،وكمكن تقدير هذا االحنطاط
من معادلة واردة يف التوصية  .ITU-R P.618ومن شأن تنوع موقع االستقبال أن خيفض إىل حد كبري من سوية التوهني املقابلة
لنسبة مئوية معينة من الزمن سنوياً يف مسريات صخضع لتوهني شديد ،كما أهنا صخفض من تأثريات التأللؤ وزوال االستقطاب .وتتناول
التوصية  ITU-R P.618أيضاً إجراءات احلساب لتقدير األداء حبكم التنوع.

وتأللؤ اإلشارة هو التذبذب السريع يف اتساع اإلشارة الذي ينجم عن تفاوتات يف دليل االنكسار الرتوبوسفوري .وحتتوي
التوصية  ITU-R P.618على طريقة تنبؤ لتقدير عمق خبو التأللؤ لنسب مئوية من الزمن ترتاوح بني  0,01و 50يف املائة من السنة.
وأسباب التناثر الالمتناظر (قطرات املطر وبلورات اجلليد) على مسري انتشار ما تؤدي إىل زوال استقطاب اإلشارة يف أنظمة
االتصاالت مزدوجة االستقطاب ومعيدة استعمال الرتدد .وتوفر التوصية  ITU-R P.618طريقة لتقدير متييز تقاطع
االستقطاب ) (XPDبالنسبة لرتددات ترتاوح بني  8و( GHz 35وتدريج الرتدد إىل  )GHz 6/4وزوايا ارتفاع مسري من º60
أو ما دون .وهنالك أيضاً تصويب جتريبـي لزوال االستقطاب بسبب اجلليد كعامل من متييز تقاطع االستقطاب املقدر.
2.3.5

البيانات الطبوغرافية

كل من اإلشارات الراديوية املطلوبة وغري
يف العديد من احلاالت ،قد يؤدي وجود تضاريس األرض إىل اختالف واسع يف سويات ّ
املطلوبة (املتداخلة) .وينبغي أن تتوفر معرفة التضاريس من أجل تطبيق بعض طرائق تقدير خسارة االنتشار .ومن خمتلف صنوف
التضاريس املفيدة يف هذا الشأن نذكر البحر وغريه من الكتل املائية والصحراء والغابة الكثيفة والغابة العادية واملناطق الريفية
والضواحي واملناطق احلضرية .وملزيد من املعلومات انظر التوصية  - ITU-R P.1058قواعد البيانات الطبوغرافية الرقمية من أجل
دراسات االنتشار.
وكانت عملية استخالص جانبيات املسري من اخلرائط الطبوغرافية جتري تقليدياً يدوياً .وهي عملية مضنية مكلفة تستغرق وقتاً
طويالً .ولكن مؤسسات رسم اخلرائط قامت بقدر مستفيض من العمل لتوفري خرائط رقمية ملناطق جغرافية خمتارة .ومن هذه اخلرائط
كمكن استخالص تضاريس هامة من أجل التنبؤ باالنتشار الراديوي .ومن املالمح اليت كمكن استخدامها أيضاً ارتفاع األرض والغالف
النبايت وارتفاع املباين وكثافتها وعرض الشوارع وجيولوجيا املكان ،ولكن العملية قد تكون مكلفة .وكمكن احلصول على معلومات
األرض املوصوفة أعاله من الصور الفوتوغرافية اجلوية أو من الصور اليت تلتقطها السواتل مبا يف ذلك استعمال الرادار ذي الفتحة
الرتكيبية متعدد الرتددات.
وأكثر الطرائق استعماالً يف قواعد بيانات التضاريس تولد بيانات ارتفاع على مسافات منتظمة التباعد يف هيئة شبكة متعامدة .وتتوقف
درجة استبانة البيانات على قدرة التخزين الرقمية وعلى دقة بيانات املسح .كما تتوقف درجة استبانة بيانات التضاريس املطلوبة على
نطاق الرتدد قيد الدراسة .وقد يرتاوح من أقل من مرت واحد للرتددات  SHF/UHFإىل أكثر من كيلومرت واحد للرتددات  .HFوينبغي
أن تكون دقة البيانات (االرتفاعات والعوائق) يف حدود  m 1إىل  ،m 1000وذلك أيضاً تبعاً لنطاق الرتدد .وباستخدام بيانات
التضاريس املختزنة كمكن توليد جانبية مسري لالرتفاع املطلوب بني أي نقطتني جغرافيتني مشمولتني يف قاعدة بيانات التضاريس .وهذه
اجلانبيات مفيدة يف حتديد نقاط خط البصر أو تأثريات احلجب من جراء التضاريس احمليطة .وإذا كانت مالمح التضاريس هامة فإنه
ال ينبغي إمهال ارتفاع املباين ،وال سيما يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية .وبإمكان تقنيات احلاسوب اليت تتناول حسابات خسارة
االنتشار النفاذ تلقائياً إىل قاعدة بيانات التضاريس ] Chan, 1991و .[Palmer, 1981وقد أدى مؤخراً جتميع بيانات رسم خرائط
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وغريها من البيانات يف وضع جمموعة بيانات طبوغرافية تعرف باسم  .GLOBEومثة صيغة من هذه اجملموعة هي األساس الذي تقوم
عليه خريطة العامل املرقمنة الصادرة عن االحتاد ) (IDWMوتبلغ استبانة هذه اجملموعة حنو  30ثانية قوسية (حنو كيلومرت واحد عند
خط االستواء) .وقد قامت اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء ) (NASAبإطالق بعثة تصوير بواسطة رادار ذي فتحة
تركيبية ) (SARيف عام  2000قادر على إنتاج صور طبوغرافية عالية االستبانة (ثالث ثوان قوسية) مشفوعة ببيانات االرتفاع وبعض
بيانات التضاريس .وتعرف هذه املهمة باسم  GLOBE 2وهي جمموعة بيانات أكثر جتانساً.
3.3.5

انتقاء نموذج االنتشار

كثرياً ما يُلجأ يف حتليل مشكالت إدارة الطيف إىل استخدام مناذج هندسة الطيف وقواعد البيانات املالئمة .ويتمتع النموذج
اهلندسي لعملية فيزيائية بعدد من املزايا ،فهو منوذج كمكن استخدامه بسرعة وتعديله بسهولة .وتتوقف دقة منوذج حملاكاة عملية ما
على تصميمه واستعماله .ويتطلب حل مشكلة بعينها تتسم خبصائص غري مألوفة قدراً من الرباعة واملرونة واحلدس يف إجراء التحليل.

وعلى هذا األساس فإن الغرض من البيانات والنماذج املوصوفة هو توفري مواد أساسية كمكن استخدامها مرة بعد مرة أو تكييفها
حسبما يكون مالئماً.

4.3.5

الهوائيات ومخططات االشعاع المرجعية

جاء يف التقرير  ITUR F.2059ان أداء إشعاع اهلوائي هو عامل مهيمن يف حتديد مدى احتمال إعادة استخدام الرتددات أو "كفاءة
الطيف" .ويستمد هذا االستنتاج بعد الدراسات اإلحصائية باستخدام العديد من مناذج اهلوائيات التجارية يف اخلدمة الالسلكية
الثابتة من نقطة إىل نقطة .وعالوة على ذلك ،كمكن متديد هذه النتيجة لتشمل معظم خدمات االتصاالت الراديوية.
املعرفة يف توصيات القطاع  ITU-Rيف غياب معلومات معينة عن اهلوائيات الفعلية املستخدمة
وتُستخدم أمناط اإلشعاع املرجعي ّ
يف دراسة صخطيط .وهي مناذج رياضية تبني كسب هوائي افرتاضي يف كل اجتاه من الفضاء .وتستمد هذه النمذجة عادة إما من
مناذج نظرية أو أمناط إشعاع جتريبية تقاس من اهلوائيات التجارية.
1.4.3.5

مثال مقتضب في الخدمة الالسلكية الثابتة

يف اخلدمة الالسلكية الثابتة ( )FWSمن نقطة إىل نقطة ،تستخدم أساساً اهلوائيات املكافئية .واخلصائص األساسية هلذه اهلوائيات
هي االجتاهية العالية واالستقطاب اخلطي.
وبالنسبة لدراسات التنسيق وتقييم التداخل املتبادل بني األنظمة الالسلكية الثابتة ،وبني حمطات هذه األنظمة واحملطات األرضية
خلدمات االتصاالت الراديوية الفضائية اليت تتقاسم نفس نطاق الرتدد ،قد يكون من الضروري استخدام خمططات اإلشعاع املرجعية
هلوائيات اخلدمة الالسلكية الثابتة .ومن أمثلة هذه الضرورة احلالة اليت تكون فيها املعلومات عن خمطط اإلشعاع للهوائيات الفعلية
املشاركة يف الدراسة غري متوفرة.
وهكذا تبني التوصية  ITU-R F.699أن املخططات املرجعية يف مدى الرتدد من  MHz 100إىل  ،GHz 70حيث الكسب نسبة
متناح ،يف زاوية معينة خارج احملور ،هو دالة تتبع قطر اهلوائي ( )Dوطول املوجة التشغيلي ( .)وكذلك يُصار إىل منذجة
إىل هوائي ٍ
كسب هوائي الفص الرئيسي وعرض احلزمة كدالة تابعة للعالقة .D/
وتعطي التوصية  ITU-R F.699قيمة الذروة الغالفية ملخططات الفصوص اجلانبية ،ومع ذلك فإن استعمال هذه املخططات
يف تقييم إمجايل التداخالت اليت تتألف من مصادر عديدة للتداخالت والتداخل املتنبأ به سيفضى إىل قيم أكرب من القيم اليت
تسجل عملياً .ويف التوصية  ،ITU-R F.1245مثة منوذج رياضي ملتوسط خمطط اإلشعاع ،وهو ضروري يف احلاالت التالية:
التنبؤ بالتداخل الكلي الذي تسببه حمطات ترحيل راديوي عديدة على ساتل مستقر أو غري مستقر بالنسبة إىل األرض؛

التنبؤ بالتداخل الكلي الذي تسببه سواتل كثرية مستقرة بالنسبة إىل األرض على حمطة ترحيل راديوي؛
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التنبؤ بالتداخل على حمطة ترحيل راديوي من ساتل أو أكثر غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف ظل زاوية متغرية باستمرار
ينبغي توسيطها.

ويبني الشكل  2.5مقارنة بني بعض أغلفة خمططات اهلوائيات العملية واملخططات املرجعية املقابلة املستمدة من
والتوصية .ITU-R F.1245
الشكل

التوصية ITUR F.699

2.5

هوائي بتردد  GHz 10,7من نقطة إلى نقطة قطره  3أمتار (114=D/؛ الكسب=)dBi 49,8
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V
performanceرتفع
أداء م

Nat. Spec . Man- 5.02

2.4.3.5

.

تعرف مخططات االشعاع المرجعية وغير ذلك من مسائل الهوائيات
توصيات قطاع االتصاالت الراديوية التي ّ

يلخص اجلدول  3-5اجملموعة الواسعة من توصيات القطاع  ITU-Rاليت حتدد خمططات االشعاع املرجعية اليت جيب أن تؤخذ
يف احلسبان يف دراسات التقاسم والتنسيق ،وتقييم التداخل من مصادر تداخل فرادى أو متعددة.
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وحتدد بعض توصيات القطاع  ITU-Rاملدرجة أهداف التصميم (من قبيل التوصية  ITU-R S.580اليت حتدد خمططات اإلشعاع
الواجب توفرها يف هوائيات احملطات األرضية اجلديدة اليت تعمل من خالل ساتل مستقر بالنسبة إىل األرض) .وتضع
التوصية  ITU-R S.1717تفاصيل نسق كمكن به لإلدارات تقدمي بيانات الكسب بشأن هوائيات حمطات أرضية حمددة يف اخلدمة
الساتلية الثابتة يف شكل إلكرتوين .وقد حيتاج األمر إىل هذه املعلومات يف بعض الدراسات حيث ال توفر املخططات املرجعية
ما يكفي من التفاصيل ،أو عندما يتعني صقل أو تطوير املخطط املرجعي.
3.4.3.5

ممارسات مقترحة لإلدارات

يوصى بأن حتتفظ اإلدارات بسجالت تضم خمططات إشعاع مقيسة مستمدة من هوائيات قائمة ،وذلك من أجل متكني تطوير
واقرتاح استخدام خمططات إشعاع مرجعية جديدة وحمسنة يف دراسات التنسيق وتقييم التداخل.
وفضالً عن ذلك ،من الضروري أن يبذل كل جهد ممكن الستخدام خمطط اهلوائي الفعلي يف دراسات التنسيق وتقييم التداخل .وبالتايل،
ينبغي استخدام خمططات اإلشعاع املسجلة هذه إلجراء الدراسات حيثما أمكن وحيثما حيتاج األمر إىل معلومات أكثر تفصيالً.
اجلدول

3-5

ملخص توصيات القطاع  ITU-Rالمتعلقة بمخططات اإلشعاع المرجعية و/أو خصائص الهوائيات
التي يتعين النظر فيها في دراسات التقاسم والتنسيق والتخطيط و/أو تقييم التداخل
الرقم
BO.652

BO.1213

BO.1296

BO.1443

العنوان

الخدمة

خمططات مرجعية هلوائيات إذاعية-ساتلية
حمطات أرضية وسواتل
للخدمة اإلذاعية الساتلية
يف النطاق GHz 12
ولوصالت التغذية
املصاحبة يف النطاقني
 GHz 14و GHz 17
إذاعية-ساتلية

خمطط مرجعي هلوائي
استقبال حمطة أرضية للخدمة
اإلذاعية الساتلية يف النطاق
GHz 12,75-11,7
إذاعية-ساتلية
املخططات املرجعية هلوائي
احملطة الفضائية لالستقبال اليت
جيب أن تستعمل من أجل
التخطيط يف حالة حزم
إهليلجية عند مراجعة خطط
التذييل ) 30A (Orb-88من
لوائح الراديو عند GHz 14
و GHz 17لإلقليمني  1و3
خمططات مرجعية هلوائيات
احملطات األرضية يف اخلدمة
اإلذاعية الساتلية من أجل
استخدامها لتقييم التداخل
من خالل سواتل غري مستقرة
بالنسبة إىل األرض
يف نطاقات الرتدد املذكورة يف
التذييل  30من لوائح الراديو

إذاعية-ساتلية

نطاق التردد
GHz 12
وGHz 14
وGHz 17

GHz 12,75-11,7

GHz 14
GHz 17

الهوائي/نمط
المخطط
هوائي حمطة خمططات مرجعية متحدة االستقطاب
ومتقاطعة االستقطاب هلوائيات حمطات
أرضية
(مستقبل) ،أرضية مستقبلة وهوائيات إرسال ساتلية.
هوائي ساتل
(مرسل)
المسائل

هوائي حمطة
أرضية

خمططات هوائيات حمطات أرضية مرجعية
متحدة االستقطاب ومتقاطعة االستقطاب
للخدمة اإلذاعية الساتلية.

هوائي حمطة
فضائية

خمططات هوائيات مرجعية مستقطبة دائرياً
متحدة االستقطاب ومتقاطعة االستقطاب،
من أجل حزم إهليلجية ألغراض التخطيط.

هوائي حمطة
أرضية

خمططات هوائيات حمطات أرضية مرجعية
ثالثية األبعاد للخدمة اإلذاعية الساتلية اليت
كمكن استخدامها حلساب التداخل املتولد
عن السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل
األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف
هوائيات احملطات األرضية يف اخلدمة
اإلذاعية الساتلية.
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اجلدول ( 3-5تابع)
الرقم
BO.1445

BO.1900

BS.80

BS.599

BS.705

BS.1195

BS.1386

BT.419

BT.1195

العنوان

الخدمة

خمططات حمسنة هلوائيات
اإلرسال الساتلي سريعة
االخنفاض مستعملة يف خطة
التذييل  S30من لوائح
الراديو فيما يتعلق باخلدمة
 BSSيف اإلقليمني  1و3

إذاعية-ساتلية

خمطط مرجعي هلوائي حمطة
أرضية للخدمة اإلذاعية
الساتلية يف النطاق
 GHz 22-21,4يف اإلقليمني
 1و3

إذاعية-ساتلية

هوائيات اإلرسال يف اإلذاعة إذاعية
باملوجات الديكامرتية ()HF
إذاعية

اجتاهية هوائيات استقبال
اإلذاعة الصوتية يف النطاق 1
()VHF
إذاعية
خصائص وخمططات
هوائيات اإلرسال واالستقبال
على املوجات الديكامرتية
()HF

إذاعية

خصائص هوائيات اإلرسال
على املوجات املرتية ()VHF
واملوجات الديسيمرتية
()UHF
خصائص وخمططات هوائيات إذاعية
اإلرسال على املوجات
الكيلومرتية ( )LFواملوجات
اهلكتومرتية ()MF
اجتاهية ومتييز االستقطاب
للهوائيات عند استقبال
اإلذاعة التلفزيونية

إذاعية

خصائص هوائيات اإلرسال
على املوجات املرتية ()VHF
واملوجات الديسيمرتية
()UHF

إذاعية

نطاق التردد

GHz 22-21,4

HF

الهوائي/نمط
المخطط
هوائي ساتلي خمططات حمسنة هلوائيات ساتلية متحدة
االستقطاب ومتقاطعة االستقطاب سريعة
االخنفاض يف احلزمة الرئيسية ،من أجل
احلزم اإلهليلجية سريعة االخنفاض عندما
تكون هذه اهلوائيات سريعة االخنفاض
مطلوبة يف دراسات عمالً بالقرار
).532 (WRC-97
المسائل

هوائي حمطة
أرضية

خمططات هوائيات مرجعية حمطات أرضية
مستقبلة متحدة االستقطاب ومتقاطعة
االستقطاب للخدمة  BSSلدراسات
التقاسم.

غري إجتاهي
إجتاهي

إرشاد بشأن اختيار هوائي إرسال
مناسب وخمططات هوائيات  HFلتصميم
النظام وصخطيطه.

VHF

HF

VHF
UHF

LF
MF

صفائف،
لوغاريتمية
دورية ،معينية،
ستارية وحيدة
القطب،
ستارية رباعية،
ثنائية القطب
متقاطعة

خصائص االجتاهية يف هوائيات االستقبال
لتخطيط اإلذاعة الصوتية يف املوجات
.VHF
عالقات رياضية لتقييم أداء هوائيات
اإلرسال واالستقبال ألغراض التخطيط.

صفائف،
أنظمة
هوائيات

حساب خمطط هوائي اإلرسال واجلوانب
العملية وبرجمية احلساب.

أنظمة
هوائيات،
وحيدة
القطب،
صفائف
وغريها

اخلصائص والرسوم البيانية هلوائيات اإلرسال
املستخدمة لتقييم أداء هوائيات اإلرسال
 LFو ،MFوخاصة ألغراض التخطيط.
جوانب عملية

TV Bands I,
III, IV, V
(Rec. ITU-R
)BT.417
VHF
UHF

HF

صفائف،
أنظمة
هوائيات

خصائص اجتاهية هوائيات االستقبال
املستخدمة لتخطيط اخلدمة التلفزيونية
لألرض؛ املزايا املتوخاة من استخدام
استقطابات املوجة املتعامدة؛ استقطاب
االرسال يف البث التلفزيوين.
حساب خمطط هوائي اإلرسال ،اجلوانب
العملية وبرجمية احلساب.
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اجلدول ( 3-5تابع)
الرقم
F.162

F.699

F.1245

F.1336

M.694

M.1091

M.1851

الخدمة

العنوان

نطاق التردد

استعمال هوائيات إرسال
اجتاهية يف اخلدمة الثابتة
تشتغل يف نطاقات تقل عن
حوايل MHz 30

ثابتة

MHz 28-4

خمططات اإلشعاع املرجعية
ألنظمة اهلوائيات الالسلكية
الثابتة اليت جيب استعماهلا يف
دراسات التنسيق ويف تقييم
التداخل يف مدى الرتددات
الذي يرتاوح بني MHz 100
وحنو GHz 70

ثابتة من نقطة
إىل نقطة

MHz 100GHz70

النموذج الرياضي ملخططات
اإلشعاع املتوسطة وذات
الصلة من أجل هوائيات نظام
السلكي ثابت يف خط البصر
من نقطة إىل نقطة ،والذي
جيب استعماله يف بعض
دراسات التنسيق ويف تقييم
التداخل يف مدى الرتددات
الذي يرتاوح ما بني GHz 1
و GHz 70تقريباً
خمططات اإلشعاع املرجعية
هلوائيات شاملة االجتاه
وهوائيات أخرى يف اخلدمتني
الثابتة واملتنقلة ،واليت جيب أن
تستعمل يف دراسات التقاسم
يف مدى الرتدد من
 MHz 400إىل GHz 70
تقريباً
خمطط اإلشعاع املرجعي
هلوائيات احملطات األرضية
على السفن

ثابتة من نقطة
إىل نقطة

ثابتة من نقطة
إىل نقطة
متنقلة برية

-MHz 400
GHz70
GHz 3-1

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية
خمططات إشعاع مرجعية
خارج احملور هلوائيات حمطات برية
أرضية متنقلة تعمل يف اخلدمة
املتنقلة الساتلية الربية يف مدى
الرتددات من  1إىل GHz 3
مناذج رياضية ملخططات
هوائيات أنظمة الرادارات يف
خدمة االستدالل الراديوي
يتعني استخدامها يف الدراسة
التحليلية للتداخل

GHz 70-1

أنظمة الرادار
لالستدالل
الراديوي

1 518MHz 1 660,5

GHz 3-1

-420
MHz 33 400

الهوائي/نمط
المخطط
األداء :االجتاهية ،الكسب ،قطاع اخلدمة،
إجتاهي
عامل إجتاهية اهلوائي.
المسائل

إجتاهي

خمططات االشعاع املرجعية (غالف الذروة
للفصوص اجلانبية) لدراسات التنسيق
وتقييم التداخل.

اجتاهي

(متوسط) خمططات االشعاع املرجعية لبعض
دراسات التنسيق وتقييم التداخل املتعدد أو
املتغاير مع الزمن

شامل
االجتاهات
وقطاعي
اجتاهي
منخفض
الكسب

خمططات االشعاع املرجعية (الذروة
واملتوسط) لدراسات التقاسم.

هوائي حمطة
أرضية على
سفينة

خمطط اإلشعاع املرجعي هلوائيات حمطة
أرضية على سفينة يستخدم لدراسات
التنسيق وتقييم التداخل بني احملطات
األرضية يف اخلدمة الساتلية املتنقلة وحمطات
األرض والفضاء اليت تتقاسم نطاقات الرتدد
نفسها.

خمطط اإلشعاع املرجعي املستخدم يف
هوائيات
حمطات أرضية التقييم اإلحصائي للتداخل ولالستخدام يف
منقولة أو على التنسيق بني احملطات األرضية املتنقلة الربية
منت مركبات واحملطات الفضائية يف خمتلف األنظمة
الساتلية اليت تتقاسم نطاقات الرتدد نفسها.
خمططات هوائيات أنظمة رادار االستدالل
شامل
االجتاهات ،الراديوي (الذروة واملتوسط) الستخدامها يف
صفيفة عنصر مدخل واحد وحتليل التداخل الكلي.
ياغي ،عاكس
تكافؤي،
صفيفة طورية

الفصل
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5

اجلدول ( 3-5تابع)
الرقم
RA.1631

RS.1813

العنوان

الخدمة

خمطط اإلشعاع املرجعي هلوائي الفلك الراديوي
حمطة الفلك الراديوي ينبغي
استعماله يف حتليل املالءمة
بني أنظمة سواتل غري مستقرة
بالنسبة إىل األرض وحمطات
خدمة الفلك الراديوي
على أساس مفهوم كثافة تدفق
القدرة املكافئة )(epfd
خمطط اهلوائي املرجعي
للمحاسيس املنفعلة العاملة
يف خدمة استكشاف
األرض الساتلية (املنفعلة)
الذي يتعني استعماله يف
حتليالت
التوافق يف مدى الرتددات

خدمة
استكشاف
األرض الساتلية

نطاق التردد

الهوائي/نمط
المخطط

-150
MHz 5 000
GHz 43,5-10,6

المسائل
النموذج الرياضي ملخطط االشعاع املتوسط
املستخدم لتحليالت التوافق بني األنظمة
غري املستقرة بالنسبة إىل األرض وحمطات
خدمة الفلك الراديوي.

خمطط اهلوائي املرجعي للمحاسيس املنفعلة
العاملة يف خدمة استكشاف
األرض الساتلية الذي يتعني استعماله يف
دراسات التوافق

GHz 100-1,4

GHz 100-1,4

S.465

خمطط إشعاع مرجعي
هلوائيات احملطات األرضية يف
اخلدمة الثابتة الساتلية
لالستخدام يف التنسيق
وتقييم التداخالت يف مدى
الرتددات من  2إىل 31

هوائي حمطة
أرضية

خمطط إشعاع مرجع مستخدم يف دراسات
التنسيق وتقييم التداخل بني احملطات
األرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية واحملطات
يف اخلدمات األخرى اليت تتقاسم يف نفس
نطاق الرتدد وكذلك دراسات التنسيق
وتقييم التداخل بني األنظمة يف اخلدمة
الثابتة الساتلية.

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

هوائي حمطة
أرضية

هدف تصميم هلوائيات جديدة حملطة أرضية
تعمل مع ساتل مستقر بالنسبة إىل األرض.

ثابتة ساتلية

خمططات إشعاع مرجعية هلوائيات ساتلية
حزم
دائرية/إهليلج تستعمل كهدف تصميم.
ية وحيدة
التغذية .حزم
مقولبة متعددة
التغذية
هوائي حمطة خمطط إشعاع استقطاب متقاطع املرجعي
هلوائيات حمطات أرضية ،يستخدم لدراسات
أرضية
تنسيق الرتددات وتقييم التداخل بني
احملطات األرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية
وحمطات اخلدمات األخرى اليت تتقاسم
نفس النطاق ،ودراسات التنسيق وتقييم
التداخل بني الشبكات يف اخلدمة الثابتة
الساتلية.

GHz 31-2

GHz
S.580

S.672

S.731

خمططات اإلشعاع الواجب
استعماهلا كأهداف للتصميم
بالنسبة إىل هوائيات احملطات
األرضية العاملة مع سواتل
مستقرة بالنسبة إىل األرض

خمطط اإلشعاع الذي
يستعمل كهدف من أهداف
تصميم هوائيات السواتل
يف اخلدمة الثابتة الساتلية اليت
تستعمل السواتل املستقرة
بالنسبة إىل األرض
خمطط إشعاع االستقطاب ثابتة ساتلية
املتقاطع املرجعي حملطة أرضية
يستخدم يف تنسيق الرتددات
ويف تقدير التداخالت داخل
مدى الرتددات بني 2
و GHz 30تقريباً

GHz 30-2
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اجلدول ( 3-5تابع)
الرقم
S.732

S.1428

S.1528

S.1717

S.1844

العنوان

الخدمة

نطاق التردد

طريقة املعاجلة اإلحصائية لذرى ثابتة ساتلية
الفصوص اجلانبية هلوائيات
احملطات األرضية لتحديد
التجاوز فيما يتعلق
باملخططات املرجعية للهوائي
وشروط قبول أي جتاوزات

خمططات اإلشعاع املرجعية
حملطة أرضية يف اخلدمة الثابتة
الساتلية لالستخدام يف تقدير
التداخل الذي يفرتض سواتل
غري مستقرة بالنسبة إىل
األرض يف نطاق الرتددات
الواقعة بني GHz 10,7
وGHz 30

ثابتة ساتلية

GHz 30-10,7

خمططات إشعاع هوائي
ساتلي هلوائيات ساتلية غري
مستقرة بالنسبة إىل األرض
تعمل يف خدمة ثابتة ساتلية
حتت GHz 30

ثابتة ساتلية

حتت

نسق ملفات البيانات
اإللكرتونية ملخططات
هوائيات احملطات األرضية

ثابتة ساتلية

خمطط الكسب املرجعي
متقاطع االستقطاب ملطاريف
ذات فتحة صغرية جداً
) (VSATمستقطبة خطي ًا
للرتددات يف املدى من  2إىل

ثابتة ساتلية

GHz 31

GHz 30

GHz 31-2

الهوائي/نمط
المخطط
هوائي حمطة طريقة املعاجلة اإلحصائية لذرى الفصوص
اجلانبية هلوائيات احملطات األرضية لتحديد
أرضية
نسبة ذرى الفصوص اجلانبية اليت تتجاوز
املخططات املرجعية للهوائيات الواردة يف
التوصيات  ITU-Rذات الصلة؛ والشروط
اليت ال تزال تعترب مبوجبها خمططات
الفصوص اجلانبية هلوائيات احملطات األرضية
اليت تتجاوز ذراها األغلفة املوصى هبا
متوافقة مع توصيات  ITU-Rاليت تسمح
لنسبة معينة من ذرى الفصوص اجلانبية بأن
تتجاوز األغلفة املوصى هبا.
المسائل

هوائي حمطة
أرضية

خمطط اإلشعاع املرجعي حملطة أرضية
يستخدم حلسابات التداخل اليت تنطوي
على نقل مصادر التداخل و/أو املستقبالت
املتضررة من التداخل يف اخلدمة .FSS

خمططات إشعاع تستخدم كهدف تصميم
أو ألداء حتليل التداخل.

هوائيات
متعددة احلزم
غري مستقرة
بالنسبة إىل
األرض (حزم
دائرية أو
إهليلجية)
هوائيات حمطة النسق الذي كمكن فيه لإلدارات تقدمي
بيانات يف شكل إلكرتوين عن هوائيات
أرضية
حمطات أرضية حمددة يف اخلدمة .FSS

هوائيات حمطة خمطط الكسب املرجعي املتقاطع
االستقطاب املستخدم حلسابات التداخل
أرضية هلا
بشأن احملطات األرضية مبطاريف VSAT
مطاريف
يف اخلدمة الثابتة الساتلية وحمطات اخلدمات
VSAT
األخرى اليت تتقاسم نفس النطاق الرتددي،
وكذلك دراسات التنسيق وتقييم التداخل
بني األنظمة يف اخلدمة الثابتة الساتلية.

الفصل
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5

اجلدول ( 3-5تابع)
الرقم
S.1855

SA.509

SA.1345

SA.1811

العنوان
خمطط إشعاع مرجعي بديل
هلوائيات احملطات األرضية
املستعملة يف السواتل
املوجودة يف املدارات الساتلية
املستقرة بالنسبة إىل األرض
من أجل استعماهلا
يف التنسيق و/أو تقييم
التداخل يف مدى الرتدد
من  2إىلGHz 31

الخدمة
الثابتة الساتلية

البحوث
الفضائية والفلك
الراديوي

مخطط إشعاع اهلوائي
المرجعي لمحطة أرضية يف
خدمة األبحاث الفضائية
وخدمة الفلك الراديوي من
أجل االستعمال يف حسابات
التداخل ،بما يف ذلك
إجراءات التنسيق ،من أجل
ترددات حتت GHz 30
البحوث
طرائق التنبؤ مبخططات
اإلشعاع للهوائيات الكبرية الفضائية والفلك
الراديوي
املستعملة يف البحوث
الفضائية وعلم الفلك
الراديوي
خمططات اهلوائي املرجعية
للمحطات األرضية واسعة
الفتحة خلدمة األحباث
الفضائية
الواجب استعماهلا لتحليالت
التوافق يف وجود عدد كبري
من مصادر التداخل
املوزعة يف النطاقني

البحوث
الفضائية

نطاق التردد
GHz 31-2

GHz 30-1

الهوائي/نمط
المخطط
خمططات اإلشعاع املرجعي هلوائيات
هوائيات
تستخدم السواتل يف املدارات GSO
احملطات
للتنسيق و/أو تقييم التداخل بني احملطات
األرضية
األرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية وأي حمطة
يف اخلدمات األخرى اليت تتقاسم نفس
نطاق الرتدد ،أو بني األنظمة يف اخلدمة
الثابتة الساتلية.
المسائل

تكافؤية كبرية خمططات إشعاع هوائي مرجعية للتنبؤ
بالتداخل من مصدر واحد أو مصادر
متعددة.

طرائق النمذجة الكهرمغنطيسية :حتليل
باستخدام البيانات التجريبية.

GHz 32,3-31,8
GHz 38-37

هوائي حمطة
أرضية واسع
الفتحة

خمطط هوائي مرجعي حتديدي وحيد (ذروة)
لتحليل التوافق ،ومنوذج كسب (متوسط)
لتحليل التوافق اإلحصائي يف وجود عدد
كبري من مصادر التداخل املوزعة.

GHz 32,3-31,8
وGHz 38,0-37,0

4.5

تحليل التداخل

تعتمد كفاءة استخدام الطيف على التحليل الفعال للمعلمات البيئية ومعلمات النظام ،وهي إحصائية يف طابعها ،وذلك لتضييق
مساحة التداخل إىل احلد األدىن .ومبا أن التداخل ينتقص من أداء النظام ومن كفاءة الطيف فال بد من دراسة املعلمات التقنية
لتصميم األنظمة الراديوية ومواصفاهتا ،واليت يرخص هلا بالتشغيل يف خدمة معينة ويف نطاق تردد معني ،حبيث ال يتعرض املرخص
هلم للتداخل كما أهنم ال يتسببون يف تداخل ينال من أنظمة املستعملني اآلخرين.
ومن بني املعلمات اهلامة اليت ينبغي أن صخضع للدراسة ملنع حدوث التداخل تعاريف الرتددات املركزية وفصل ترددات املوجة احلاملة
واستقرار الرتدد وأمناط اإلرسال (الرقمي أو التماثلي والتشكيل املستخدم) وسوية قدرة املرسل أو قدرة املوجات احلاملة واحلد األقصى
للقدرة املشعة املتناحية املكافئة ) (e.i.r.p.لكل قناة يف عرض نطاق حمدد ،وأخرياً سويات اإلرسال خارج عرض النطاق .وقد يدعو
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األمر أيضاً إىل النظر يف خصائص اهلوائي من قبيل االرتفاع الفعال وإمكانية توجيه خمطط اإلشعاع من أجل االستقطاب واحلد
األدىن من نسبة األمام إىل اخللف والزاوية بني الفص الرئيسي واملستعملني اآلخرين مثل السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض.
وتتعرض اإلشارة املطلوبة عند دخل املستقبل لالحنطاط بالدرجة الرئيسية بسبب أربعة أمناط من أمناط التداخل :من نفس القناة
ومن قناة جماورة ومن إزالة احلساسية ومن التشكيل البيين .وكمكن وصف األمناط الثالثة األوىل للتداخل مبعادلة عامة واحدة.
إن سوية التداخل عند املستقبل هي أساساً تابع للمتغريات التالية ،Pt :قدرة املرسل املسبب للتداخل ،و ،Gtكسب اهلوائي الدخيل
باجتاه املستقبل ) ،(dBiو ،Grكسب هوائي املستقبل باجتاه مسبب التداخل ) ،(dBiو) ،Lb(dاخلسارة األساسية ملسافة فصل
قدرها  dبني املستقبل والدخيل ،والرفض التابع للرتدد ) ،(f) (FDRالذي يعتمد على قيمة  ،fويعرب عن ذلك كما يلي:
) I  Pt  Gt  Gr – Lb (d ) – FDR(f

)(1

والرفض املعتمد على الرتدد هو تابع لقيمة  fوهو الفرق بني الرتدد املوالف للدخيل والرتدد املوالف للمستقبل .كما أنه يعتمد على
خصائص املستقبل .ومثة مزيد من املعلومات يف التوصية  .ITU-R SM.337ويالحظ أن يف اإلمكان استخدام املعادلة ) (1حلساب
سوية اإلشارة املطلوبة أيضاً شريطة أن حتسب خسارة االنتشار باستعمال منوذج االنتشار املالئم.
ومن اخلصائص العامة األخرى فيما يتعلق بالتداخل الراديوي يف بيئة تداخل متعدد املصادر هي أن جمموع قدرة التداخل هو حاصل
جمموع كل قدرة من قدرات التداخل:
I  I1  I 2  ...  IK

)(2

ويف األقسام التالية وصف موجز ألمناط التداخل هذه .وقد ورد وصف أمناط أخرى من التداخل ،مثل التوافقيات واإلرساالت
اهلامشية واإلرساالت الطفيلية والتشكيل املتقاطع ،يف البند .2.2.5
1.4.5

التداخل في نفس القناة

يتسبب التداخل يف نفس القناة عن وجود إشارات مطلوبة وإشارات دخيلة تعمل يف نفس القناة داخل عرض نطاق مضخم الرتدد
الوسيط ) .(IFونظراً لرتاكب كلتا اإلشارتني املطلوبة والدخيلة ،فإن قيمة ) FDR(fيف املعادلة ) (1تساوي صفر ،ومن مث ال كمكن
التخلص من اإلشارة الدخيلة بالرتشيح باستخدام األساليب االعتيادية .وتتوقف سوية التداخل يف نفس القناة على خصائص
الرفض يف نفس القناة يف املستقبل وعلى خصائص اإلرسال يف املرسل.
وخيتلف حساب التداخل يف نفس القناة باختالف اخلدمات الراديوية .ففي اخلدمة املتنقلة الربية تكون احملطات املشرتكة يف نفس
القناة مفصولة بعضها عن بعض مبسافة تبلغ  km 120يف أسوأ األحوال .وتتفاوت هذه املسافة باختالف ظروف التضاريس
وترددات التشغيل .أما يف األنظمة الراديوية اخللوية فإن مسافة الفصل بني احملطات يف نفس القناة أقصر بكثري مما كم ّكن من إعادة
استعمال األقنية داخل املدينة ذاهتا .ويف اخلدمة الثابتة تسهم إمكانية توجيه اهلوائي بدور بارز يف حساب سويات التداخل يف نفس
القناة .وهذا أمر على درجة من األمهية عندما تعمل حمطات لألرض وحمطات أرضية يف نفس نطاق الرتدد.
ومن األسباب األخرى للتداخل يف نفس القناة األحوال اليت تفتقر إىل تنسيق تقاسم الرتدد .ويف هذه األحوال قد ال يكون يف
اإلمكان معرفة عدد وموقع مصادر التداخل املمكنة ،مثال ذلك عندما يأيت اإلشعاع الدخيل من جتهيزات منـزلية.
2.4.5

التداخل من القناة المجاورة

قد حيدث التداخل من القناة اجملاورة بسبب إشارة دخيلة تعمل يف القناة اجملاورة أو بسبب اإلرساالت اهلامشية يف املرسل .وتتوقف
سوية التداخل من القناة اجملاورة على خصائص رفض الرتدد الراديوي ) (RFيف املستقبِل.
وتكون اآلثار الرئيسية للتداخل من القناة اجملاورة نتيجة التفاعل بني خصائص اإلشارات املطلوبة والتداخل واملستقبل ملختلف
الرتددات واملسافات الفاصلة .وكمكن التعبري عن ذلك يف شكل نسبة الرتدد إىل املسافة ) (FDأو الرفض املعتمد على الرتدد )(FDR
أو احلماية النسبية للرتدد الراديوي .ومسافة الرتدد ) (FDهي مسافة الفصل الدنيا املطلوبة بني مستقبل ما ودخيل ما كتابع للفرق
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بني تردد التوليف لكل منهما .ويكون الرفض املعتمد على الرتدد ) (FDRهو مقدار رفض إرسال غري مطلوب من مرسل من خالل
انتقائية املستقبل .وتتوقف سوية التداخل من القناة اجملاورة على قيمة ) FDR(fيف املعادلة ) .(1ونسبة احلماية هي احلد األدىن
املطلوب من نسبة اإلشارة املطلوبة إىل اإلشارة غري املطلوبة ،ويعرب عنها عادة بوحدة  dBعند دخل املستقبل ،عندما تكون للموجة
احلاملة للمرسالت املطلوبة واملرسالت غري املطلوبة نفس الرتدد أو فرق تردد مبقدار  .fوقد جاء احلديث بالتفصيل عن نسب
احلماية يف البند  6.5من هذا الكتيب.
وعندما حتدد قيمة عظمى ،IM ،من قدرة التداخل املقبول ملستقبل ما فإن أداء املستقبل يكون مقبوالً فقط عندما تكون:
Lb (d )  FDR(f )  Pt  Gt  Gr – IM

)(3

وفيما يلي أدناه منح ٍن كمثل خمتلف مسافات الفصل وحيدد مساحة األداء املقبول للمستقبل .واملعادلة اليت تصف املنحين  Aهي:
Lb (d )  FDR(f )  

)(4

ومتثل املساحة فوق املنحين األداء املقبول للمستقبل .وتقع دون املنحين مساحة األداء غري املقبول للمستقبل.
الشكل

3.5

الفواصل من حيث التردد والمسافة .المعادلة التي تصف المنحني  Aهي
 .Lb (d) + FDR (f ) = .فوق المنحني منطقة األداء المقبول للمستقبل.
دون المنحني منطقة األداء غير المقبول للمستقبل

Nat. Spec .Man- 5.03

Distance
separation,
الفاصلةd ،
 dاملسافة

A

Frequency
separation,
الفاصلf ،
 fالرتدد

وكمكن حساب الرفض املعتمد على الرتدد  FDRومسافة الرتدد  FDونسبة احلماية باستخدام حاسوب صغري وذلك اعتماداً على
الطرائق حلساب القدرة يف النطاقات اجملاورة والقنوات املوصوفة .ومن املمكن أيضاً حتديد عناصر مكونات التداخل بصورة منفصلة
يف القناة اجملاورة والناجم عن املوجة احلاملة والنطاقات اجلانبية.
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3.4.5

إزالة الحساسية

قد حتدث عملية إزالة احلساسية عندما يعمل مرسل دخيل على مقربة من مستقبل .فإذا كانت اإلشارة الدخيلة قوية مبا فيه الكفاية
فقد يتعرض املستقبل لإلشباع .وتتوقف سوية إزالة احلساسية على خصائص رفض الرتدد الراديوي ) ،(RFأي الرفض املعتمد على
الرتدد ) FDR(fيف املستقبل .ويف مواصفات النظام يُنصح املستعملون عموماً باختيار خصائص انتقائية املستقبل اليت مت ّكن من
رفض مثل هذا التداخل الضار .ومن الطرائق الشائعة املستخدمة لتجنب التداخل يف إزالة احلساسية تركيب املراشيح وتغيري مواضع
احملطات وصخفيض القدرة املفرطة للمرسل من احملطة املسببة للتداخل.
4.4.5

احتمال التداخل

يعرف الرقم  166.1من لوائح الراديو التداخل كما يلي" :هو األثر الذي ترتكه الطاقة غري املطلوبة على االستقبال يف نظام اتصاالت
ّ
راديوية ،...ويظهر هذا األثر يف احنطاط جودة اإلرسال أو يف تشوه أو ضياع معلومات كان كمكن استخراجها يف غياب هذه الطاقة
غري املطلوبة".

وسعياً إىل تقدير مدى التداخل جرى تطوير عمليات حماكاة باحلاسوب ووضعت مناذج انتشار ومناذج حركة حلساب قدرة التداخل
ونسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء ونسبة اإلشارة املطلوبة إىل اإلشارة الدخيلة .وحبكم تنوع التجهيزات الراديوية وخسائر اإلرسال
وكثافة احلركة فال كمكن تصور الواقع إالّ من خالل تقديرات احتمالية للتداخل.

ويتوقف احتمال التداخل على عدد من العوامل وليس باستطاعة معادلة عامة سوى تصوير الطابع اإلحصائي للتداخل .أما االحتمال
الفعلي للتداخل فال بد من تقييمه على أساس كل فئة بعينها.

مثال ذلك ،يتبني من القسم السابق الذي يتناول التشكيل البيين أن نواتج التشكيل البيين من الرتبة الثالثة قد تسبب التداخل
يف مستقبل ما عندما تنخفض ترددات املنتج دون نطاق الرتدد املتوسط ) (IFيف املستقبل .ويتوقف احتمال التداخل بسبب التشكيل
البيين على عدد من العوامل .ففي حالة التشكيل البيين يف املستقبل ) (RIMتكون هذه العوامل هي خصائص متييز املستقبل
ومضخم الرتدد الراديوي ) (RFيف املستقبل وحساسية املستقبل إزاء نسبة حمددة من اإلشارة إىل الضوضاء وكذلك سويات تشتت
قدرة اإلشارة املطلوبة واإلشارة الدخيلة عند دخل املستقبل .وبالنسبة للتشكيل البيين يف املرسل ) (TIMفإن احتمال التداخل بسبب
التشكيل البيين هو تابع لعامل التوهني يف دارات اهلوائي يف املرسل املتأثر وخسائر حتويل التشكيل البيين يف املرسل ونسبة احلماية
يف القناة نفسها وقدرة املرسل مسبب التداخل يف مطاريف اخلرج وتوهني نواتج التشكيل البيين يف املسري بني املرسل واملستقبل.
وكمكن صخفيض احتمال التداخل الناجم عن التشكيل البيين صخفيضاً كبرياً يف مرحلة تصميم األنظمة الثابتة من نقطة إىل نقطة ولكن
من األصعب صخفيض هذا االحتمال يف اخلدمة املتنقلة الربية.
وتتناول مسألة احتمال التداخل يف مستوى النظام ،ألنظمة االتصاالت املتنقلة مثالً ،تأثري كل من:
اإلشعاع خارج النطاق من املرسل على قناة املستقبل الرئيسية يف اجلهاز الراديوي؛
اإلشعاع التوافقي من املرسل على القناة املستقبلة؛
اإلشعاع األساسي من املرسل على القناة اهلامشية املستقبلة؛
اإلشعاع التوافقي على القناة اهلامشية املستقبلة؛
تداخل التشكيل البيين من املرتبة الثالثة.
أي من أساليب التداخل يف مشكلة ما .ومن املمكن حساب وظائف التوزيع
ويستوجب احتمال االستقبال املقبول أالّ يتسبب ُّ
الرتاكمي ألساليب التداخل ،وكمكن بالتايل مقارنة تأثريات أحد أساليب التداخل على أسلوب آخر من حيث االحتمال اإلمجايل
لالستقبال .وكذلك كمكن تقييم تكاليف صخفيض أحد أساليب التداخل مقارنة بأسلوب آخر لتحسني نوعية استقبال إشارة ما.
ومن شأن ذلك توفري املعلومات عما إذا كان ينبغي حتسني معلمات املالءمة الكهرمغنطيسية ) (EMCيف املستقبل واملرسل والوصول
هبا إىل احلد األمثل بالنسبة إىل معيار التكلفة اإلمجايل للتجهيزات الراديوية.

الفصل

5

111

ويصف التقرير  ITU-R SM.2028منهجية حماكاة إحصائية مناسبة لتقييم السيناريوهات املعقدة ،وهي تعتمد على تقنية "مونت
كارلو" وقد وضعت الطريقة أصالً من أجل إعادة تقييم حدود اإلرساالت غري املطلوبة يف إطار التذييل  3من لوائح الراديو .غري
أن هذه املنهجية مالئمة أيضاً لتناول املسائل التالية يف هندسة الطيف:
دراسات التقاسم والتوافق بني خمتلف األنظمة الراديوية العاملة فـي نفس نطاقات الرتدد أو اجملاورة هلا على التوايل؛
تقييم أقنعة املرسل واملستقبل؛
تقييم احلدود من أجل معلمات من قبيل سويات احلجب أو التشكيل البينـي ،باإلضافة إىل اإلرساالت غري املطلوبة.
بإمكان طريقة مونت كارلو أن تتناول مجيع سيناريوهات التداخل الراديوي تقريباً .وتعزى هذه املرونة إىل الطريقة اليت حتدد هبا
معلمات النظام .إذ إن شكل كل معلمة متغرية تؤخذ يف احلسبان (خمطط اهلوائي أو القدرة املشعة أو مسري االنتشار )...هو دالة
التوزيع اإلحصائي لتلك املعلمة .ولذلك من املمكن منذجة حاالت قد تكون معقدة جداً باستخدام داالت مبدئية بسيطة نسبياً.
ومن املمكن تناول عدد ال بأس به من األنظمة املتنوعة ،مثل:
اإلذاعية (لألرض والساتلية)؛
املتنقلة (لألرض والساتلية)؛
من نقطة إىل نقطة؛
من نقطة إىل عدة نقاط ،وغريها.
وأفضل ما يفسر املبدأ هو املثال التايل الذي يقتصر على اعتبار اإلرساالت غري املطلوبة بأهنا سبب التداخل .وبصفة عامة تتناول
طريقة مونت كارلو أيضاً تأثريات أخرى موجودة يف البيئة الراديوية ومنها مثالً اإلرساالت خارج النطاق وحجب املستقبِل والتشكيل
البيين .ومن أمثلة تطبيقات هذه املنهجية:
دراسة التوافق بني األنظمة الراديوية الرقمية املتنقلة ألغراض خاصة أو مهنية )( (PMRتقاسم القنوات الراديوية عرب البلدان
األوروبية )TETRA ،والنظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ) (GSMعند تردد MHz 915؛
دراسة التقاسم بني اخلدمة الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية؛
دراسة التقاسم بني األجهزة قصرية املدى ) (Bluetoothوشبكات املناطق احمللية الراديوية ) (RLANيف النطاق املخصص
للصناعة والعلوم والطب ) (ISMعند تردد GHz 2,4؛
دراسة التوافق لالتصاالت املتنقلة الدولية  IMT-2000وخدمات االتصاالت الشخصية  PCS1900حوايل GHz 1,9؛
دراسة التوافق ألنظمة النطاق الواسع الفائقة وغريها من األنظمة الراديوية العاملة يف نطاقات الرتدد هذه.
وقد جرى تنفيذ املنهجية الواردة يف التقرير  ITU-R SM.2028يف أداة حتليل مونت كارلو املتطورة هلندسة الطيف )®.(SEAMCAT
وكمكن احلصول على هذه األداة جماناً من املكتب األورويب لالتصاالت ) (ECOوكمكن تنزيلها مباشرة من موقع املكتب على
الشبكة.www.cept.org :
وتوفر األداء  SEAMCATمجيع الوظائف املوصوفة آنفاً يف هذا القسم من خالل برجمية مستعمل بيانية الرسوم ميسورة االستعمال.
ويبني الشكالن  4.5و 5.5عينات من نواتج الربجمية.
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الشكل

4.5

مثال لالستعمال البيني لبرمجية

SEAMCAT

Nat. Spec . Man- 5.04

الشكل

5.5

مثال آخر لالستعمال البيني لبرمجية

Nat. Spec .Man- 5.05

SEAMCAT
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تقاسم نطاقات التردد

إن الطلب املتزايد على خدمات االتصاالت الراديوية اجلديدة وتوسيع اخلدمات القائمة يويل أمهية كبرية إىل تطوير السبل التقنية
للتمكن من زيادة استخدام الطيف عن طريق التقاسم.
ويتحقق التقاسم بني اخلدمات عندما تتمكن خدمتان أو أكثر من خدمات االتصاالت الراديوية من استخدام نفس نطاق الرتدد
استخداماً فعاالً .وحتدد املادة  1من لوائح الراديو (األرقام  )167.1-166.1املعلمات اليت ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان لدى تقاسم
الرتددات .وتقاسم الرتددات طريقة فعالة يف حتسني استخدام الطيف ،ومن مث ينبغي النظر يف إمكانية تقاسم ترددات قائمة قبل
صخصيص أي تردد جديد.
يتوقف استخدام الطوف الراديوي على الرتدد والزمن واملوقع والتشكيل/التشفري والفصل املتعامد بني اإلشارات .وال بد ألي تقاسم
للطيف من أن يأخذ يف احلسبان واحداً أو أكثر من هذه األبعاد األربعة .وكمكن أن يتحقق التقاسم بطريقة بسيطة مباشرة عندما
يكون أي زوج من هذه األبعاد مشرتكاً بينما خيتلف البعد الثالث أو الرابع بدرجة كافية مبا يضمن أن مجيع اخلدمات (اثنتان
أو أكثر) الضالعة يف األمر كمكنها أن تعمل على حنو مرض .وكمكن حتقيق التقاسم أيضاً عندما تشرتك اخلدمات يف األبعاد األربعة
تفرط مبتطلبات األداء لدى اخلدمات الضالعة يف األمر.
كلها .ويف هذه احلالة يكون التقاسم بتطبيق الشروط التقنية اليت ال ّ
1.5.5

األساس التقني لتقاسم توزيعات التردد (التقاسم بين خدمات مختلفة)

لقد تزايد مقدار تقاسم الطيف مبرور الزمن وذلك من أجل استيعاب خدمات جديدة ومن أجل استخدام موارد الطيف بقدر أعلى
من الكفاءة .ويبني اجلدول  4-5بعض الطرائق التقنية اليت كمكن استخدامها لتيسري التقاسم .وقد مجعت طرائق التقاسم يف أعمدة
اعتماداً على األبعاد األربعة :الرتدد والزمن واملوقع والفصل بني اإلشارات .وبعض هذه الطرائق جديد أو مبتكر وبإمكاهنا زيادة
كفاءة استعمال الطيف أو توفري املزيد من املرونة يف استعماله .والعديد من هذه الطرائق ناجم عن تقنيات جديدة يف صنع
التجهيزات وعن حوسبة التحليل فضالً عن تسخري أفكار جديدة .وبعض الطرائق يتسم بالتعقيد ويستدعي إدارة الرتددات حاسوبياً
يف الوقت الفعلي .وغالباً ما يكون من الضروري توصيف املعلمات التقنية احملددة من أجل التجهيزات وذلك لتنفيذ طرائق التقاسم
الواردة يف اجلدول  .4-5ومن أمثلة بعض هذه املعلمات ما يلي:
حتديد مسافة الفصل اجلغرايف بني جتهيزات اخلدمات املتقاَسة؛
حتديد خصائص التشكيل للخدمات املتقاَسة ،من قبيل التشكيل الرقمي وانتشار الطيف؛
حدود قدرة املرسل وحدود كثافة تدفق القدرة ) (pfdsوزوايا تسديد هوائي املرسل؛
إرساالت من نقطة إىل نقطة فقط؛
استخدام اهلوائيات االجتاهية والتكييفية؛
القيود املفروضة على جتهيزات خدمة التقاسم من حيث دورة التشغيل ومنط الرسالة ،من قبيل االستعمال املتقطع فقط،
واإلشارات التماثلية فقط ،والبيانات فقط؛
معايري تداخل حمددة ،أي معايري نسبة اخلطأ يف البتات وتصحيح اخلطأ املطلوب؛
معايري تقاسم تقنية لينة متفق عليها لتيسري التقاسم.
-
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اجلدول

4-5

طرائق تيسير التقاسم
الفصل من حيث التردد

الفصل من حيث الموقع

الفصل من حيث الزمن

الفصل من حيث اإلشارة

نفاذ متقاسم مرخص
قاعدة بيانات الطيف
مراقب النفاذ إىل الطيف
قاعدة بيانات حتديد املوقع اجلغرايف
منارة
استحساس
خطط ترتيب القنوات
تقطيع النطاق
أنظمة خفة انتقاء الرتدد
– إنتقاء تردد دينامي ()DFS
تقاسم دينامي:
صخصيص تردد دينامي يف الوقت
()1
الفعلي
التحكم يف خصائص طيف
اإلرسال
جتزيء متغاير دينامي
احلد من فرق الرتدد املسموح به
قناة دليلية

)(1

تشفري اإلشارة ومعاجلتها
التحكم يف دورة التشغيل
توزيعات متقاَسة جغرافياً
صخصيص تردد دينامي يف الوقت تصحيح أمامي لألخطاء )(FEC
فصل بني املواقع
)(1
الفعلي
رفض التداخل
خصائص أنظمة اهلوائيات:
– هوائي متكيف (هوائي ذكي) النفاذ املتعدد بتحسس املوجة
انتشار الطيف:
احلاملة ()CSMA
– تتابع مباشر
– متييز استقطاب اهلوائي
– قفز يف الرتدد
– متييز خمطط اهلوائي
– تشكيل تردد ) (FMنبضي
– اهلوائي القطاعي
تعديالت قدرة/عرض نطاق
– ميل اهلوائي حنو األسفل
التداخل:
– تنوع زاوية أو خمطط اهلوائي
– القناة نفسها
نفاذ متعدد بتقسيم
– مراقبة دينامية لسوية املرسل
الفضاء )(SDMA
– حتديد كثافة تدفق القدرة )(pfd
حواجز مادية وحجب املوقع
وحتديد كثافة القدرة
التحكم يف قدرة اإلرسال ()TPC
الطيفية )( (psdتشتت الطاقة)
تعقد التشكيل
إستقطاب اهلوائي
[النظام الراديوي املعرف
بالربجميات )](SDR

من شأن صخصيص الرتدد الدينامي يف الوقت الفعلي تيسري التقاسم وذلك بالعمل يف آن واحد على استخدام جمايل الرتدد والزمن .لذلك فإن
هذه الطريقة ترد يف كال العمودين.

يالحظ يف داخل اجلدول  4-5أن بعض الطرائق جديد أو مبتكر وقد يؤدي إىل الزيادة يف كفاءة استعمال الطيف أو يوفر املزيد من
املرونة .والعديد من هذه الطرائق ينتج عن األخذ بتكنولوجيات جديدة يف صنع التجهيزات وعن حوسبة التحليل وعن األخذ
بأفكار جديدة ،وبعض الطرائق تتسم بالتعقيد وتستدعي إدارة الرتددات حاسوبياً يف الوقت الفعلي.
 1.1.5.5الفصل من حيث التردد
خطط ترتيب القنوات
من املمكن ترتيب قنوات التشغيل على أساس متجانس أو غري متجانس حبيث كمكن موقعياً تشكيل نظام أو أكثر من أنظمة
االتصاالت .وينبغي تنسيق هذا األسلوب من جتنب التداخل يف وقت مبكر حبيث كمكن فصل القنوات فصالً مالئماً لالستفادة
من منط التشكيل.
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تقطيع النطاق
إن جتميع عدد من القنوات ،أو استحداث نطاق فرعي لألنظمة اليت ال تستخدم القنوات ،ملختلف مستعملي الطيف أو استعماالت
الطيف هي عملية مماثلة الستعمال خطط ترتيب القنوات .وهذا أمر مرغوب فيه يف بعض األحوال إذ من مزاياه تقليل أو جتنب
احلاجة إىل التنسيق ويف الوقت ذاته التمكني من استعمال النطاق استعماالت متعددة.
أنظمة خفة انتقاء التردد
تقوم هذه األنظمة بانتقاء ترددات التشغيل يف أي مكان داخل نطاق حمدد على أساس الوقت الفعلي ،باستخدام أساليب االستماع
قبل اإلرسال .وهي ال تعتمد على عملية التنسيق املتبادل أو على قرار مشغل أي أنظمة أخرى .وإمنا تلتمس أي حيز غري مستخدم
يف الطيف لتمرير اتصال ما .وقد ال تكون أمناط هذه األنظمة مناسبة لالتصاالت العمومية أو لنقل بيانات حساسة وذلك نظراً
الرتفاع إمكانية التداخل.
التقاسم الدينامي

عندما يلجأ مديرو الطيف إىل استخدام أساليب احلوسبة املتطورة فإهنم يتمتعون بقدر أوفر من فرص تقاسم الرتددات وبالتايل مبز ٍ
يد
من فرص تقليص أحوال قلة الكفاءة النامجة عن صرامة احلدود بني اخلدمات .فالتقاسم الدينامي للرتددات بني خمتلف األنظمة يف نفس
جمموعة اخلدمات املتشاهبة كم ّكن أكثر من نظام من استعمال نفس الرتددات ،ولكن يف أوقات خمتلفة ،يف نفس املنطقة اجلغرافية.
النفاذ المتعدد بتقسيم التردد

)(FDMA

يتمثل هذا األسلوب يف صخصيص جزء من عرض النطاق لكل مستعمل واقتصار نفاذه على النطاق الفرعي املخصص له .ويتم
حتقيق التعامد يف جمال الرتدد.
التحكم في خصائص طيف اإلرسال
من شأن التحكم يف خصائص طيف اإلرسال أن يزيد من كمية الطيف املتوفر لالتصاالت الراديوية وذلك باحلد من كمية الطيف
اليت ُهتدر يف اإلرساالت غري املطلوبة (اإلرساالت اهلامشية واإلرساالت خارج النطاق على حد سواء).
التجزيء المتغاير الدينامي
هذه طريقة أخرى من طرائق التقاسم تتمخض عن استعمال مرن للطيف .وطريقة التجزيء املتغاير الدينامي هي مبثابة تقاسم
يف الوقت الفعلي لقسم من الطيف بني خدمتني يكون إلحدامها أولوية على األخرى.
الحد من فرق التردد المسموح به
يعرف فرق الرتدد املسموح به بأنه احلد األقصى من االبتعاد املسموح به من جانب الرتدد املركزي يف نطاق الرتدد الذي يشغله
ّ
إرسال من الرتدد املخصص أو من جانب الرتدد النموذجي إلرسال ما من الرتدد املرجعي .ومن شأن احلد من فرق الرتدد املسموح
به أن خيفض مقدار اهلدر يف الطيف عن طريق التحكم بشرود إشارة اإلرسال من حيث الرتدد وذلك بزيادة عدد األنظمة اليت
كمكنها أن تعمل داخل حيز معني من الطيف.
النفاذ المتعدد المخصص حسب الطلب

)(DAMA

إن املأخذ الرئيسي على التخصيص مسبق التحديد للقنوات هو صعوبة جماراة التغري العشوائي للحركة .ويف حالة املسري ضعيف
احلركة بالنسبة لكل حمطة وحني تضم الشبكة أو النظام عدداً كبرياً من احملطات فإن استخدام تكنولوجيا  DAMAهو األنسب
لزيادة كفاءة الطيف .ومن األمثلة النموذجية هلذا النوع من التطبيق نظام القناة الواحدة لكل موجة حاملة ) (SCPCيف النفاذ املتعدد
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املخصص حسب الطلب ) (DAMAونظام أجهزة التخصيص على الطلب لتعدد النفاذ بتشكيل الشفرة النبضي ) (PCMعلى
أساس قناة واحدة لكل موجة حاملة ).(SPADE
تنوع التردد
عندما يتفاوت خبو االنتشار الراديوي بتفاوت الرتدد وعندما صختلف سوية اخلبو يف مواقع تردد خمتلفة مبقدار ضئيل أو مهمل فإن
من شأن استعمال تنوع الرتدد أن يعود مبكاسب تنوع واضحة مقرتنة بتبديل كامل للقنوات (دون أخطاء) .ويعتمد الكسب من
تنوع الرتدد على خصائص تشتت اخلبو وعلى عامل عالقة الرتابط بني مواقع الرتددات بالنسبة للتنوع وكذلك بالنسبة ألداء التبديل
الكامل (دون أخطاء).
2.1.5.5

الفصل من حيث الموقع

التوزيعات المتقاسمة جغرافيا
بإمكان املستعملني يف مناطق جغرافية خمتلفة إعادة استعمال نفس الرتدد إذا كانت تفصلهم مسافات واسعة مبا فيه الكفاية .وتقاسم
الرتددات جغرافياً أو حسب املنطقة هو أسلوب ثابت بالتجربة طاملا أخذ به يف التطبيق العملي.
الفصل بين المواقع
يتناول انتقاء املوقع بالدرجة األوىل حتديد مكان التشغيل الذي يوفر القدر الكايف من الفصل يف املسافة عن حمطات تشغيل أخرى
تعمل يف نفس الرتدد.
خصائص أنظمة الهوائيات
هنالك عدد من اإلمكانات املختلفة من أجل استخدام خصائص أنظمة اهلوائيات لتيسري تقاسم الرتددات أو للحد من التداخل.
ومن الواضح يف هذا الشأن أن أفضل سبيل هو استعمال اهلوائيات التوجيهية بقدر ما تسمح به التكنولوجيا.
النفاذ المتعدد بتقسيم الفضاء

)(SDMA

هنالك تقنيات أمكن تطويرها متكن من متييز اإلرسال على أساس الوجهة املكانية وذلك بالتحكم بتغيري خمططات اهلوائيات .وهلذه
التقنية أمهية خاصة بالنسبة للتطبيقات اجلديدة الساتلية والعروة احمللية الالسلكية وجهاز الراديو املتنقل اخللوي.
الحواجز المادية وحجب الموقع
من شأن ظاهرة احلجب أن حتد من االجتاه الذي كمكن إلشعاع مرسل ما أن يصل إليه ومن مث فإنه يتسبب يف التداخل يف أنظمة
أخرى كما قد يتعرض مستقبل ما إىل التداخل .ومن شأن هذه احلواجز أن مت ّكن من التماس قدر أكرب من التقاسم حبيث كمكن
جتميع األنظمة جغرافياً اليت قد تتعرض لوال ذلك للتداخل فيما بينها .وكمكن القيام حبجب املوقع طبيعياً بواسطة غطاء نبايت أو حبكم
التضاريس أو املباين.
3.1.5.5

الفصل من حيث الزمن

تقاسم التردد
كمكن للمستعملني تقاسم الطيف من حيث الزمن عندما يستخدم سائقو سيارات األجرة مثالً نفس الرتددات بالتناوب أو عندما
يتقاسم الرتددات مشغلو أجهزة الراديو يف النطاق املخصص للمواطنني ).(CB
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التحكم في دورة التشغيل
دورة التشغيل هي جداء فرتة استغراق النبضة ومعدل تكرار النبضة .وهي أيضاً نسبة خرج متوسط القدرة إىل خرج ذروة القدرة.
تخصيص التردد الدينامي في الوقت الفعلي
من طرائق التقاسم األخرى اليت تؤدي إىل املرونة يف استعمال الطيف هي التجزيء املتغاير الدينامي ،وهو عبارة عن تقاسم يف الوقت
الفعلي حليز من الطيف بني خدمتني يكون إلحدامها أولوية على األخرى .ويف التجزيء املتغاير الدينامي هنالك حاجز يقسم
القنوات املوجودة يف جزء من الطيف إىل قسمني.
النفاذ المتعدد بتقسيم الزمن

)(TDMA

تشتمل هذه التقنية على صخصيص فتحات زمنية يف القنوات حمددة ومقررة سابقاً لكل مستعمل .وبإمكان املستعمل النفاذ إىل عرض
النطاق بأكمله ولكن أثناء الفتحات الزمنية املخصصة له فقط.
4.1.5.5

الفصل من حيث اإلشارة

تشفير اإلشارة ومعالجتها
هنالك عدة تقنيات تصنف عموماً يف إطار تشفري اإلشارة (أو التشكيل املشفر) ومعاجلتها .وقد يكون التشفري جزءاً من عملية
التشكيل (تشفري القناة كما هو احلال يف النفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة ) )(CDMAكما قد حيدث التشفري يف اإلشارة األصلية قبل
اإلرسال (التشفري عند املصدر ،عندما تُضغط سالسل البيانات مثالً).
التصحيح األمامي لألخطاء

)(FEC

يف هذه الطريقة يستخدم التصحيح األمامي لألخطاء يف الوصالت الرقمية لتخفيض النسبة املطلوبة ) .C/(N + Iوكم ّكن تصميم
هذه العملية من تضييق هوامش القدرة إما على حساب التدفق أو على حساب عرض النطاق .ويف هذه احلالة تستخدم تقنيات
التشفري عند املصدر لتحري األخطاء والتحكم يف املرسل حبيث يتطلب إعادة إرسال فدرات البيانات اخلاطئة.
رفض التداخل
مثة تقنية متطورة للتخفيف من التداخل وهي رفض التداخل غري اخلطي باستخدام خوارزميات متطورة ملعاجلة اإلشارات ،وهي
تستغل خصائص عالقة الرتابط الطيفي لدى كل من اإلشارة املطلوبة وإشارة التداخل.
النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة

)(CDMA

إن تشكيل انتشار الطيف أو ما يسمى النفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة ) (CDMAيوفر مزايا ال بأس هبا لتقاسم منتظم إما يف نفس
النظام أو يف عدة أنظمة.
ومت ّكن تقنية  CDMAمن تراكب اإلرسال سواءً من حيث الرتدد أو من حيث الزمن .وهي حتقق الفصل من حيث اإلشارة باستعمال
شفرات تشوير خمتلفة باالقرتان مع مراشيح مقابلة (أو عملية مكافئة هي حتري عالقة الرتابط) عند املستقبالت املقصودة .وخيصص
لكل مستعمل متوالية شفرة حمددة جيري تشكيلها على املوجة احلاملة وتأيت فوقها البيانات الرقمية املش ّكلة .وهنالك شكالن شائعان
أحدمها التشكيل بقفزات الرتدد واآلخر التشكيل بتشفري الطور .ففي التشكيل األول يتغري الرتدد دورياً تبعاً لنمط معروف حمدد؛
ويف احلالة الثانية يكون تشكيل الطور يف املوجة احلاملة باستخدام متوالية البيانات الرقمية ومتوالية الشفرة .وتكون الشفرات املتعامدة
املتعددة على حساب زيادة متطلبات عرض النطاق (وذلك من أجل نشر األشكال املوجية).
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انتشار الطيف
تقوم املرسالت اليت تستخدم تقنيات انتشار الطيف بنشر اإلشارة يف عرض نطاق يبلغ عدة أضعاف عرض نطاق اإلشارة األصلي
وذلك باستخدام شفرة متكررة حمددة مسبقاً .ويستخدم املستقبِل نفس الشفرة لكي يعيد اإلشارة إىل شكلها األصلي.
ومن فوائد انتشار الطيف هو القضاء على التداخل .ومن بني التطبيقات التجارية هلذا األسلوب االتصاالت الشخصية واهلواتف
اخللوية وأنظمة اإلنذار الالسلكي وشبكات املنطقة احمللية وأنظمة االستدعاء.

وإذا كان من شأن تنضيد أنظمة انتشار الطيف فوق نطاقات الرتدد حتسني كفاءة الطيف (كما يف األجهزة منخفضة القدرة غري
املرخصة) فإن إمكانية التداخل تزداد بازدياد عدد أنظمة انتشار الطيف .كما أن كثافة انتشار أنظمة املتواليات املباشرة قد ترفع
مبقدار ال بأس به عت بة الضوضاء مما يؤدي إىل احنطاط تشغيل مجيع أنظمة النطاق الضيق .وإذا ما ازداد عدد أنظمة قفز الرتددات
زيادة هائلة فإن حاالت حدوث التداخل ،مهما كان عابراً ،قد تصبح كثرية الوقوع مما يؤدي إىل احنطاط التشغيل.
ضبط قدرة التداخل/تعديل عرض النطاق

إذا أمكن االفرتاض بأن الضوضاء والتداخل يتساويان يف التأثري على أداء املستقبِل ،كما هو احلال يف بعض األنظمة ،فمن املمكن
عندئذ استخدام أسلوب ضبط القدرة أو تعديل عرض النطاق الستغالل الطابع غري اخلطي لنسبة مقبولة من املوجة احلاملة إىل
التداخل ) ،(C/Iكدالة لنسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء ) (C/Nبالنسبة لثابت قدره ) .C/(N + Iوينطوي األسلوب املطبّق على
املرسل يف النظام املعرض للتداخل .ولدى زيادة قدرة ِ
زيادة قدرة ِ
املرسل يف نظام حمدود الضوضاء مبقدار صغري dB 3 ،مثالً ،فإن
ّ
مقدار التداخل الذي كمكن حتمله عند املستقبِل يزداد مبقدار أكرب بكثري ،قد يبلغ .dB 10
تعقيد عملية التشكيل
إن استعمال التشكيل االتساعي الرتابعي ) (M-QAMعلى أساس أعداد كبرية من األحوال وتصميم إشارة متطور كم ّكن من زيادة
معدل البتات ضمن عرض نطاق قناة ثابت أو عرض نطاق متناقص بالنسبة ملعدل بتات ثابت ،باإلضافة إىل حتسني أداء استخدام
القدرة/الطيف .وتتطلب زيادة تعقيد التشكيل عادة زيادة االعتماد على استعمال شفرات تصحيح األخطاء ،ومن أجل الوفاء
بأهداف أداء اإلرسال قد يتطلب األمر معاجلة القناة معاجلة دينامية أكثر تعقيداً.
التشكيل المشفر
حتسن من استعمال القدرة ،ولكنها تقلل من كفاءة الطيف بسبب إدراج التكرار
مبقدور تكنولوجيا التصحيح األمامي لألخطاء أن ّ
يف جمال الزمن .ومثة تكنولوجيا هامة لتحسني استخدام القدرة دون االنتقاص من كفاءة الطيف وهي التشكيل املشفر الذي جيمع
ما بني التشكيل وتكنولوجيا التشفري وذلك بتحويل التكرار إىل معلمات يف إشارة التشكيل.
معالجة اإلشارة تكيفيا
إن التكنولوجيا املتطورة ملعاجلة اإلشارة تكيفياً هي وسيلة هامة جلين الفوائد من اجليل اجلديد لإلرسال الرقمي الالسلكي عايل
السرعة .وتعمد هذه التكنولوجيا إىل االستفادة من:
املوازنة التكيفية يف جمال الرتدد و/أو الزمن؛
ضبط قدرة ِ
املرسل التكيفية؛
تنوعات اهلوائيات ،مبا يف ذلك التنوع الفضائي الرأسي و/أو التنوع الفضائي األفقي مع خمتلف جتميعات التنوع التكيفية؛
تنوع الرتدد ،مبا يف ذلك استعمال التبديل الكامل (دون أخطاء) مقابل تفاوت تأخر االنتشار يف الوقت الفعلي؛
إلغاء أو كبت التداخل/الصدى وحتري تعدُّد املستعملني إزاء التداخل يف الوقت الفعلي؛
-

الفصل
-
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تشوه قوي
اإلرسال املتوازي متعدد املوجات احلاملة (املتعامد) (أو تعدُّد اإلرسال املتعامد بتقسيم الرتدد  )OFDMإزاء ُّ
يف التشتت بالنسبة إلشارات النطاق العريض؛
تكنولوجيات املوازنة قبل التشوه أو غري اخلطية إزاء التشوه غري اخلطي؛ وغري ذلك.

وتوفر هذه التكنولوجيا تدابري قوية إزاء تفاوت بيئة اإلرسال يف الوقت الفعلي ،من قبيل تغايُر سوية اإلشارة املتلقاة وتشتُّت اإلشارة.
استقطاب الهوائي

كما ذُكر آنفاً فإن أداء استقطاب اهلوائي ،مثل أداء االستقطاب املتع ِامد ،على قدر بالغ األمهية عملياً من أجل تعزيز قدرة إعادة
استعمال الرتدد يف االتصاالت الراديوية الرقمية لألرض واالتصاالت الساتلية والعروة احمللية الالسلكية ضيقة النطاق/عريضة النطاق
وكذلك االتصاالت املتنقلة .وتتناول التوصية  ITR-R SM.1132مبزيد من التفصيل وصف الطرائق املدرجة يف اجلدول .4-5

يف البند  2.5.5يناقمش عدد من طرائق التقاسم مشفوعة بأمثلة.
2.5.5

التقاسم بين الخدمات المتنقلة البرية والخدمات اإلذاعية

كل من نطاق املوجات املرتية  VHFواملوجات الديسيمرتية
تقاسم الفصل املكاين بني اخلدمة املتنقلة الربية واخلدمة اإلذاعية يف ٍّ
إن ُ
موصوف يف التوصيات  ITU-R SM.851و ITU-R M.1767و . ITU-R F.1670وحرصاً على توفّر التشغيل املرضي لكلتا اخلدمتني
ُ
يعني احلد األقصى لشدة جمال التداخل عند املستقبالت.
َّ
UHF

وحلماية اخلدمات التلفزيونية التماثلية وخدمات اإلذاعة الصوتية من اخلدمة املتنقلة الربية اليت تستخدم التشكيل الزاوي فإن متوسط
شدة اجملال الذي ينبغي أن تتوفر له احلماية من التداخل يف حالة اإلذاعة التلفزيونية ينبغي أن يراعي أحكام التوصية .ITU-R BT.417
وهذه القيم هي السويات العظمى املستقاة من شىت القيم يف أحناء العامل فيما يتعلق مبتوسط شدة اجملال املشمول باحلماية.
اجلدول
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شدة المجال التي يتوفر لها الحماية من أجل اإلذاعة
نطاق التردد

)(MHz

شدة المجال

108-44

48

108-66

54

254-137

56

582-470

65

960-582

70

)(µV/m

خلدمة اإلرسال اجملسم بتشكيل الرتدد

)(FM

وتنطبق هذه القيم ب النسبة هلوائي يرتفع عشرة أمتار عن سطح األرض .وحيتاج األمر إىل مزيد من الدراسة ملعرفة قيم شدة اجملال
ملرحالت اإلرسال حيث يكون من
املقابلة بالنسبة لبعض مناطق املدينة حيث ترتفع املباين أكثر من عشرة أمتار بكثري وبالنسبة ّ
وحيسب احتمال التداخل حملطة قاعدة يف اخلدمة املتنقلة الربية من جمال االضطراب:
املالئم اعتماد قيم أعلى من شدة اجملالُ .
) Fi  E (50, T )  A  B. E (50, T

)(5

وهو شدة اجملال يف ِ
املرسل سبب التداخل اليت جيري جتاوزها مبقدار  50يف املائة من املواقع بالنسبة ملقدار ( %Tمن  1إىل  )10من
الزمن عندما يكون ارتفاع اهلوائي  10أمتار وهي تتحدد يف ضوء التوصية ( ITU-R P.370انظر التوصية .)ITU-R P.1546
حيث ) A (dBهي نسبة احلماية املطلوبة من أجل اإلذاعة التلفزيونية وهي موصوفة مبزيد من التفصيل يف البند  3.2.3من هذا
الكتيب .وحيث  Bهي متييز اهلوائي ) .(dBوبالنسبة لالستقطاب املختلط تكون 0 = B؛ وبالنسبة لإلذاعة التلفزيونية ذات
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االستقطاب األفقي تكون  ،15 – = Bفيما عدا بعض البلدان يف اإلقليم  2حيث 9 – = B؛ وبالنسبة لإلذاعة الصوتية ينبغي أن
وحيسب تأثري التداخل املتعدد من احملطات القاعدة من خالل حاصل مجع القدرات.
ُحتسب  Bمن التوصية ُ .ITU-R BS.599

وبالنسبة حلماية اخلدمة املتنقلة الربية اليت تستخدم التشكيل الزاوي يف نطاقات تردد مشرتكة فيما يتعلق بالتداخل من اخلدمات اإلذاعية
تباعد بني القنوات مبقدار  25أو  kHz 30عند املستقبِل املتنقل األرضي كما يلي:
يكون متوسط شدة اجملال املرغوب باستخدام ُ
اجلدول

6-5

شدة المجال من أجل حماية الخدمة المتنقلة البرية
نطاق التردد

)(MHz

تداخل مزعج (رتبة )3

شدة المجال

)(µV/m

تداخل ملحوظ (رتبة )4

68-44

16

19

87,5-68

15

20

108-87,5

14

20

254-137

14

21

582-470

20

24

960-582

30

38

وكلما اخنفضت الرتبة تطلّب األمر مزيداً من اجلهد لفهم الكالم ،ومن مث فإن تأثري التداخل عند الرتبة  5يكاد يكون معدوماً وعند
الرتبة  4يولِّد تداخالً "ملحوظاً" وعند الرتبة  3يولِّد تداخالً "مزعجاً" .وبالنسبة لتباعد بني القنوات قدره  12,5و kHz 15ينبغي أن
تكون القيم الواردة أعاله أعلى مبقدار  .dB 3وحيتاج األمر إىل مزيد من الدراسة عندما يتجاوز تباعد القنوات .kHz 30
وحتسب القدرة املتلقاة عند مستقبِل متنقل باستخدام العالقة:
ُ
Pr (dBm)  E – 20 log F – Lc  Gr – 77.2

)(6

حيث:

 :Eشدة اجملال الكهربائي
 :Fالرتدد )(MHz
 :Lcخسارة الكبل بني اهلوائي واملستقبِل )(dB
 :Grكسب هوائي املستقبل ).(dBi
وكمكن حتديد شدة جمال ِ
املرسل سبب التداخل الذي يتم جتاوزه يف  50يف املائة من املواقع ملدة  %10من الوقت وذلك من
التوصية ( ITU-R P.370انظر التوصية  .)ITU-R P.1546ويكون متييز اهلوائي إزاء إرساالت إذاعية تلفزيونية أفقية االستقطاب
مبقدار  dB 18حملطات القاعدة و dB 8للمحطات املتنقلة الربية .وال يُفرتض أي متييز هوائي بالنسبة إلرساالت االستقطاب
العمودي أو املختلط.
))(dB(V/m

التقاسم بني خدمة متنقلة برية من رتبة  3وخدمة إذاعية صوتية لفواصل ترددات خمتلفة بني املوجات احلاملة لدى اخلدمتني
ويف حالة ُ
تكون نسب احلماية للخدمة املتنقلة الربية اليت تستخدم قناة تردد  kHz 12,5على النحو التايل:

الفصل
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اجلدول
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نسب الحماية لخدمة متنقلة برية
فاصل التردد

)(kHz

نسبة الحماية

0

8

25

6

50

–5,5

75

–17,5

100

–27,5

)(dB

ويرد وصف نسب احلماية ألنظمة البث الفيديوي الرقمي ) (DVBاملطلوبة بوجود احملطات القاعدة ) (BSيف التطور الطويل
األجل ) (LTEوجتهيزات املستعمل ) (UEيف النطاق املرتي/الديسيمرتي  VHF/UHFيف التوصية .ITU-R BT.2033
ويستدعي األمر مزيداً من الدراسة بالنسبة لرتب أخرى من اخلدمة ومسافات مباعدة أخرى بني القنوات.
3.5.5

التقاسم بين الخدمات الثابتة وخدمات اإلذاعة

تتناول التوصية  ITU-R SM.851اإلجراءات املستخدمة لتحديد معايري التقاسم بني اخلدمة اإلذاعية (الصوت والتلفزيون)
واخلدمة الثابتة عندما تعمالن يف آن واحد يف نفس النطاقات املرتية  VHFأو الديسيمرتية  UHFأو يف النطاقات اجملاورة هلا (بالنسبة
لألنظمة التماثلية).
4.5.5

التقاسم مع أنظمة الرادار

تؤدي أنظمة الرادار عديداً من الوظائف ومنها تعيني املواقع بالراديو واملالحة الراديوية وقياس االرتفاع واألرصاد اجلوية وعلم الفلك
الراداري واستشعار األرض .ونظراً لسعة تنوع الوظائف اليت يقدمها الرادار بصفة عامة فإنه ميثل واحدة من أكرب جمموعات املستعملني
لطيف الرتدد الراديوي.
تنوع خصائص الرادار من حيث الرتدد والقدرة ومواصفات اهلوائي وأشكال املوجات حيدد معامل بيئة كهرمغنطيسية معقدة
كما أن ُّ
كل التعقيد .وغالبية أنظمة الرادار تعمل يف أسلوب املسح وتشمل حجم تداخل ثالثي األبعاد .ومبا أن أنظمة الرادار عالوة على
ذلك تعمل من مواقع برية ثابتة ومتنقلة ومن على منت السفن والطائرات ومن املركبات الفضائية ،فإن احتمال التداخل بني أنظمة
مفر منه .ومثة عامل مشرتك وهو أن عناصر االنتشار يف السماء وعلى سطح
الرادار وغريها من أنظمة خدمات االتصاالت أمر ال ّ
مهملة يف النطاق الذي يرتاوح بني  MHz 200و .GHz 40بيد أن مسألة التداخل يف الغالف اجلوي ،ال سيما اهلواطل،
األرض م
تصبح مسألة هامة يف الرتددات اليت ترتاوح بني حنو  GHz 5و.GHz 40
وال يكون تقاسم خدمات الرادار عادة إال مع خدمات تعمل على أساس ثانوي أو ال يتمتع باحلماية .وال بد من االحرتاس لدى
ومرد ذلك بالدرجة األوىل القدرة العالية ألنظمة الرادار واالحتمال الكامن للتداخل
النظر يف مسألة التقاسم مع أنظمة غري راداريةّ .
بني األنظمة .ومع ذلك هنالك العديد من األمثلة اليت تشهد بنجاح التقاسم بني خدمات الرادار وخدمات أخرى.
وأحد أمثلة جناح التقاسم بني أنظمة الرادار وخدمات أخرى يكون يف نطاقات تردد قدرها  .GHz 5والقواعد التنظيمية الوطنية
املخصص لتحديد املواقع
كن من تشغيل شبكات املنطقة احمللية الراديوية بنجاح يف مدى الرتدد GHz 5
يف العديد من البلدان مت ّ
َّ
راديوياً على أساس أويل والذي يُستخدم يف خمتلف التطبيقات الرادارية .ومن شأن انتقاء الرتدد الدينامي ) (DFSالذي مي ّكن
شبكات املنطقة احمللية الراديوية من جتنب الرتددات اليت تستخدمها الرادارات أن يسهل من إمكانية التقاسم.
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5.5.5

التقاسم مع خدمة الفلك الراديوي

يكشف علماء الفلك الراديوي عن إشارات أضعف مبقدار  1210-610مرة إرساالت األجهزة النشطة .وهلذا السبب ،من املستحيل
عموماً خلدمة الفلك الراديوي أن تقاسم بنجاح أي خدمة نشطة هلا أجهزة إرسال ضمن خط بصر هوائي الفلك الراديوي .ولذلك
يتم اختيار مواقع الفلك الراديوي خصيصاً للحد من التداخل من املرسالت املقامة على األرض .وتكون مواقع عادة على مسافة
كبرية من املصادر الثابتة الرئيسية للتداخل من األرض وكمكن أن حتجب جراء التضاريس املرتفعة اجملاورة .ويف بعض احلاالت،
اعتمدت اإلدارات أيضاً مناطق هدوء راديوي حول املراصد الراديوية حلمايتها من اإلرساالت من األرض.
ويف بعض النطاقات املدرجة يف الرقم  340.5من لوائح الراديو ،حتظر مجيع اإلرساالت ،وبالتايل ،يتم تقاسم هذه النطاقات فقط
بني اخلدمات املنفعلة (غري املرسلة) .وجيب أن يتحقق التقاسم الناجح يف نطاقات الفلك الراديوي على أساس أويل من خالل
الفصل اجلغرايف أو الفصل الزمين أو كليهما .ويف النطاقات األولية املتقاَسة ،فإن أي فقدان للبيانات بنسبة  %2من أي خدمة
واحدة أو  %5من مجيع اخلدمات يعترب مقبوالً خلدمة الفلك الراديوي على النحو الوارد يف التوصية  .ITU-R RA.1513وعلى
الرغم من أن الفصل اجلغرايف يتطلب أنصاف أقطار كبرية مع عدم وجود أجهزة إرسال ،هناك عدد قليل نسبياً من التلسكوبات
الراديوية اليت تعمل يف أي نطاق معني يف مجيع أحناء العامل ،وبالتايل ما زال التقاسم ممكناً.
والتقاسم مع أجهزة اإلرسال احملمولة جواً وبشكل خاص احملمولة بالسواتل غري ممكن حملطات الفلك الراديوي ،إال يف بعض ترتيبات
تقاسم الزمن.

6.5.5

التقاسم باستخدام تقنيات انتشار الطيف

املرسلة على امتداد عرض نطاق أوسع بكثري من عرض نطاق
َّ
يعرف نظام انتشار الطيف بأنه نظام ينتشر فيه متوسط قدرة اإلشارة م
املعلومات .وتقايض هذه األنظمة عادة عرض نطاق اإلرسال األوسع مقابل قدر أخفض من متوسط كثافة القدرة الطيفية وزيادة
يف رفض اإلشارات املتداخلة العاملة يف نفس نطاق الرتدد .ولذلك فإهنا تنطوي على إمكانية تقاسم الطيف مع أنظمة تقليدية
ضيقة النطاق حبكم القدرة األخفض اليت ُحيتمل أن ترسل يف نطاق مترير ِ
املرسل ضيق النطاق .ولكن ال بد من اإلشارة إىل أن
م
تقاسم أنظمة انتشار الطيف مع أنظمة أخرى قائمة يف نفس النطاق من شأنه أن يرفع سوية عتبة الضوضاء يف القناة وقد يؤثر
ذلك على أداء أنظمة النطاق الضيق.
وحتتوي التوصية  ITU-R SM.1055على مزيد من املعلومات فيما يتعلق باستعمال تقنيات انتشار الطيف مبا يف ذلك أمثلة عن
تقاسم النطاق من خالل تطبيق مثل هذه التقنيات واإلجراءات من أجل حتليل التداخل الذي تتعرض له املستقبِالت التقليدية.
يبني أن أداء إشارات الصوت
واملثال  1يف التوصية  ITU-R SM.1055الذي يعتمد على بيانات مقيسة ونتائج حماكاة حموسبة ّ
بتشكيل االتساع ) (AMأو الصوت بتشكيل الرتدد ) (FMأو الصوت متعدد اإلرسال بتقسيم الرتدد/بتشكيل الرتدد )(FDM/FM
ويبني الشكل  6.5نتائج القياسات يف قناة
سوف يكون نفس األداء بوجود إشارة تتابع مباشر ) (DSأو ضوضاء غوسية بيضاءّ .
علوية يف نظام حماكاة  FDM/FMقوامه  600قناة بوجود ضوضاء وبوجود تداخل تتابع مباشر يف أسلوب إبراق بزحزحة
الطور ) .(PSKوالفارق الضئيل بني املنحنيني ناجم عن كثافة القدرة الطيفية إلشارة التتابع املباشر اليت تتجاوز قليالً كثافة الضوضاء.
وأداء إشارات الصوت بالتشكيالت  AMو FMو FDM/FMالعاملة بوجود إشارات قفز الرتدد ) (FHأو إشارة نبضية يبقى على
حاله ،وكمكن تطبيق هذه النتائج كذلك يف حالة إشارة هجينة بتشكيل الرتدد وتتابع مباشر ) .(FH/DSوألغراض اختبارات إمكانية
الفهم الوضعية ،جيري تنويع تردد تكرار النبضة وعرض النبضة يف اإلشارة النبضية .وهذه النتائج قابلة للمقارنة مع النتائج يف حالة
إشارة الرتدد بالقفز ) (FHالعشوائية .وهنالك يف املرجع ] [Hatch et al., 1971خالصة لالجتاهات تدلل عليها بيانات مقيسة
وعمليات حماكاة حموسبة بالنسبة حلالة التشكيل باالتساع ).(AM
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الشكل

6.5

القدرة المقيسة لخرج القناة مقابل نسبة اإلشارة إلى التداخل
بتشكيل  FDM/FMو DS/PSKوالضوضاء

)(S/I

–30

–40

–60

قدرة خرج
 powerالقناة
)(dBm
Channel
output
)(dBm

–50

–70

40

30

20

0

10

–80

)(S/ I)IN (dB

ضوضاء
Noise

DS- BPSK

Nat.Spec . Man- 5.06

واعتماداً على ما يتبني من نتائج تتحدد نسب احلماية من حيث اإلشارة إىل التداخل ومن مث تُستخدم حلساب احلد األدىن املطلوب
من خسائر االنتشار ،الواردة يف اجلدول  ،7-5بالنسبة لكل نظام يُرتقب أن يعمل يف بيئة تقاسم .وجدير باملالحظة أن هذه النتائج
ينبغي أال تُستخدم يف مقارنة الصوت يف أي من تشكيالت  AMو FMو FDM/FMفيما بينها وذلك نظراً الختالف سويات
اإلشارة املطلوبة املستخدمة يف احلاالت الثالث .ويبدو من اجلدول  7-5أن إمكانية التقاسم قائمة بني أنظمة انتشار الطيف )(SS
يف نفس القناة ،أي أنظمة تتابع مباشر بأسلوب إبراق بزحزحة الطور ) (DS/PSKمبقدار  Mbits/s 10وأنظمة صوت بتشكيل
االتساع ) (AMإذ إن خسارة االنتشار املطلوبة مبقدار  dB 127أقل من خسارة االنتشار املطلوبة مبقدار  dB 144بني أنظمة
الصوت بتشكيل  AMيف نفس القناة.

اإلدارة الوطنية للطيف
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الحد األدنى من خسائر االنتشار المطلوبة
عرض نطاق
)(1
اإلرسال
)(kHz

)(dB

اإلشارة المطلوبة

التداخل

A3E
AI

)1,4(2

)A3E (AM

)1,5(2

)F3E (ЧМ

)400(2

)F8E (FDM/ЧМ

0,7
144

F3E
0,9

0,7

F8E
0,9

0,7

0,9

150
163

177
143,6

148,6

9 000

DS/PSK 10 Мбит/с

127

134

137

144

141,6

147,6

6 000

DS/MSK 10 Мбит/с

129,1

136,1

139,1

146,1

141,6

147,6

36 000

DS/PSK 40 Мбит/с

121

128

131

138

139

145

24 000

DS/MSK 40 Мбит/с

123,1

130,1

133,1

140,1

141,2

147,2

180 000

)FH/DS/PSK (40, 100, 250, 5, 4,5

111,7

123,7

134,7

145,7

131,7

137,7

120 000

)FH/DS/MSK (40, 100, 250, 5, 3

113,7

125,7

136,7

147,7

133,7

139,7

90 000

)FH/DS/PSK (40, 100, 250, 2,5, 2,25

114,7

126,7

137,7

148,7

134,7

140,7

60 000

)FH/DS/MSK (40, 100, 250, 2,5, 1,5

116,7

128,7

139,7

150,7

136,7

142,7

)(1

)(2

عرض نطاق إرسال مبقدار ( dB 3عرض نطاق اإلرسال الواجب استخدامه يف تقرير عرض النطاق الذي يكون على امتداده ِ
املرسل واملستقبِل
يف نفس القناة).
ترتبط هذه القيمة بذروة كثافة القدرة الطيفية يف النطاق اجلانيب.

وتبني بعض االختبارات اليت أجريت على تأثريات التداخل يف نفس القناة ويف القناة اجملاورة يف مخسة مستقبالت معيارية للتلفزيون
ِّ
يف مشال أمريكا يف النطاقات  MHz 88-50باستخدام التشكيل املعتمد من قبل اللجنة الوطنية ألنظمة التلفزيون ) (NTSCإمكانية
التقاسم بني أنظمة قفز الرتدد يف انتشار الطيف ) (FH SSوخدمة اإلذاعة التلفزيونية .وحيتاج األمر إىل مزيد من الدراسة لتحديد
العالقات بني النسب املطلوبة من اإلشارة إىل التداخل  S/Iوعدد اإلرساالت بقفز الرتدد ).(FH
ويف مثال آخر يستغل تقاسم النطاق بني نظام املالحة اجلوية/جتهيزات قياس املسافة ) (AN/DMEونظام انتشار الطيف بالنفاذ
املرسلة من نظام النفاذ املتعدد
املتعدد بتقسيم الزمن ) (SS TDMAعدداً من العوامل باإلضافة إىل كثافة الطيف املنخفضة .والقدرة م
بتقسيم الزمن ) (TDMAتنتشر على كامل النطاق  AN/DMEالذي ميتد من  MHz 960إىل  MHz 1 215مقارنة بعرض نطاق
مستقبِل  AN/DMEقدره  .kHz 300وقد أدت بعض التعديالت الطفيفة على كال النظامني ،بعد أن تبينت جدوى التقاسم ،إىل
قدر أعلى من كفاءة استخدام الطيف.
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موجز توصيات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن التقاسم بين الخدمات

7.5.5

اجلدول

9-5

توصيات القطاع  ITU-Rالتي تتناول التقاسم بين الخدمات
الضحية:

اإلذاعة

اإلذاعة
الثابتة

SM.851

املتنقلة

SM.851

EESS/SR/SO

الثابتة

المتنقلة

SM.851

SM.851
F.1402

F.1402
F.761
F.1247
SA.1277

EESS/
SR/SO

خدمة
متنقلة
ساتلية

M.1469 SA.1258
M.1472 SA.1277
M.1473
F.1502
M.1474

خدمة ثابتة مالحة
ساتلية راديوية

تحديد
موقع
راديوي

SF.1006
SF.1486

SA.1154
SA.1277

SA.1277

S.1069
SA.1277
SA.1449
SA.1277

خدمة ثابتة
ساتلية

S.1426 SF.1006
S.1427 SF.1486
M.1454

مالحة راديوية

SA.1264
S.1068
S.1151
S.1340

SA.1277

S.1341

حتديد موقع
راديوي
سواتل أرصاد/
معينات أرصاد
بني السواتل

S.1151

SA.1158
SA.1264

خدمة ساتلية
للمالحة بالراديو

M.1470 SA.1347

)(1

)(1

سواتل
أرصاد/
معينات
أرصاد

SA.1154
SA.1277

خدمة متنقلة
ساتلية

الفلك
الراديوي
مالحة جوية

جهة التداخل:

SM.1009

تتناول التوصية  ITU-R RA.1031محاية خدمة الفلك الراديوي يف نطاقات الرتدد اليت تتقاَسها مع خدمات أخرى.

بين
السواتل

اإلدارة الوطنية للطيف
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6.5

نسب الحماية

يعرف الرقم  170.1نسبة احلماية بأهنا" :القيمة الدنيا لنسبة اإلشارة املطلوبة إىل اإلشارة غري املطلوبة
يف املادة  1من لوائح الراديو ِّ
ويعرب عنها بالديسيبل عامة ،وحتدَّد يف ظروف معينة تسمح باحلصول على نوعية استقبال معينة لإلشارة املطلوبة
عند دخل مستقبِلَّ .
ويعرب عن النوعية احملددة بقدر معني من األداء مثل معدل األخطاء يف البتات أو درجة تشوه نوعية الصورة
عند خرج املستقبِل"َّ .
أو قابلية فهم الكالم وذلك تبعاً لنوع اإلرسال.
ويشتمل اجلدول  10-5على بعض نسب احلماية مبا يف ذلك الشروط املعيَّنة ملختلف سويات األداء .وينظر هذا اجلدول أيضاً
يف احلاالت الواقعة يف نفس القناة (عندما يكون حلامالت موجة ِ
املرسالت نفس الرتدد) وخارج القناة (عندما يكون فرق الرتدد قدره f
بني املوجات احلاملة يف املرسالت املطلوبة وغري املطلوبة) كما هي معروضة يف القسم الذي يتناول حتليل التداخل يف القناة اجملاورة.
وتشتمل التوصيتان  ITU-R BS.559و ITU-R BS.560على معلومات إضافية بشأن نسب احلماية يف خدمة اإلذاعة الصوتية.
وكمكن حتديد نسب احلماية بالنسبة لصنف من اإلرساالت وبالنسبة جلميع األصناف األخرى من إرساالت اإلشارة املتداخلة
مبا يف ذلك تداخل الضوضاء .ويعتمد حتديد نسبة احلماية على حسابات وقياسات ويتوقف على النوعية املعيَّنة لالستقبال املرغوب
بالنسبة للخدمة اليت تشملها احلماية .ويبدو من اجلدول  10-5أيضاً أن نسب احلماية بني بعض اخلدمات ما زالت حباجة إىل حتديد.
وتتناول التوصية  ITU-R SM.1009التعقيدات الناشئة بني خدمات االتصاالت لألرض وخدمات اإلذاعة بتشكيل الرتدد
العاملة يف نطاقات متجاورة .وحيتوي امللحق  10التفاقية شيكاغو لدى منظمة الطريان املدين الدويل ) (ICAOعلى مواصفات
وخصائص تتعلق حبماية خدمات املالحة اجلوية ومنها مثالً أنظمة اهلبوط باألدوات ) (ILSواملدى الراديوي يف مجيع
االجتاهات ) (VORملوجات الرتدد املرتية  VHFوكذلك جتهيزات املالحة واالتصاالت.
FM
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(dB) نسب الحماية

1
1
1

–
–
–

6
9

1
1
2
2
2

–
–
–
–
–

21
10
41
23
14

1
1
1
2
2
2

–
1
1
2
2
2

–
–
–
–
–
–

9
–3
32
14
5

1
1
1
2
2
2

10
–22
–37
–2
–20
–28

20
–17
–30
–3
–15
–24
1
–38
–52
–15
–33
–42

1
1
1
2
2
2

38
0
–12
26
8
–1

CO

4
4
4
1
1
1
1
1
1
2
2
2

8
11
13
4
4
4
48
19
8
40
22
13

3
3
3

1
1
1
2
2
2

55
8
4
41
23
15

47
3
–2
37
19
10

1
1
1
2
2
2

50
14
3
43
25
16

50
17
6
44
26
17

1
1
1
2
2
2
5

35
3
–10
27
9
0
50

1
1
1
2
2
2

40
–12
–37
30
12
3

30
–25
–43
21
3
–6

1
1
1
2
2
2

41
4
–16
32
14
5

42
3
–12
31
13
4

OFF

15

OFF

CO

OFF

CO

OFF

CO

12
13
14

OFF

4

5

25

6K00A2B

500HA1B

mt  0.3

mt  1

100 Bd
PW  10 ms

CO

14

47

OFF

CO

4
4
4
1
1
1
1
1
1
2
2
2

48
8
3
42
24
15

6
7
8
5
5
5
43
7
2
32
14
5

1
1
1
2
2
2
5

20
–5
–19
30
12
3
15

20
–14
–28
13
–5
–14
50

6
6

–
–

58
51

5

OFF

15

CO

تـداخ ـل

صنف
اإلرسال
معلمات
معلمات

إشارة مطلوبة
صنف
اإلرسال

OFF

CO

سوية
(1)
األداء

3
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2

PE  10–2
PE  10–4
PE  10–6
PE  10–2
PE  10–4
PE  10–6
MINIT
0,7 AI
0,3 AI
GCQ
MCQ
JUQ

BWIF  500 Hz,
50 Bd
(S/N)t  18 dB

500HA1B

BWIF  8 kHz
ms  1,0
(S/N)t  18 dB

6K00A2B

61
8
–2
35
20
11

11
12
13
4
4
4
44
4
–7
39
21
12

BWIF  8 kHz
f  0,5 kHz
ms  0.3
(S/N)t  45 dB

6K00A3E(2)

1
1
1
2
2
2

42
–8
–24
27
9
0

25
–14
–28
10
–8
–17

MINIT
0,7 AI
0,3 AI
GCQ
MCQ
JUQ
TASO 2,5

BWIF  2,7 kHz
f  0,5 kHz
(S/N)t  35 dB

3K00J3E
or
3K00R3E

ً خطا525

BWIF  6 MHz,

5M00C3F

BWIF  6 MHz,

مالحظة

ً خطا525

6K00A3E

مالحظة

CO

3K00A3E

مالحظة

OFF

ً خطا625

50 Bd
PW  10 ms

مالحظة

CO

5M00C3F

7M00C3F8M00C3F

مالحظة

 قناة24

PW  5 s
PRF  300 pps

OFF

1K10F1B

مالحظة

CO

16K0F3E

مالحظة

OFF

726KF8E

مالحظة

مالحظة

ضوضاء غوسية
بيضاء

1M32P0N

مالحظة

ضوضاء

مالحظة

5

10-5

50

(S/N)t  46 dB
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6
6

–
–

52
45

ITU-R 4
ITU-R 3

ً خطا625

7M00C3F8M00C3F

BWIF  1 050 Hz
DPK =  425 Hz
50 Bd (S/N)t 
18 dB

1K10F1B

BWIF  16 kHz
DPK  5 kHz
f  0,5 kHz

16K0F3E(2)

1

–

9

1

–50

1

0.5

3

6

4

10

1

2

1&3

0

PE  10–2

1
1

–
–

13
15

1
1

–49
–48

1
1

1
2

3
3

7
8

4
4

13
15

1
1

3
3

1&3
1&3

0
1

PE  10–4
PE  10–6

–
1
1
2
2
2
–
1
1
2

–

–1
1
0
11
5
2
–
9
1
31

1
1

–11
–24

31
2
–5
14
1
0
55
12
2

1
1
1
2
2
2
1
1
1
2

55
4
0
25

1
1
1
2
2
2
1
1
1
2

2
2

–
–

7
2

2
2

–
–
–
–
–
–
–

13
4

1
1
1

20
–34
–39

25

1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2

32
4
0
16
4
1
57
5
–3

32
4
0
16
4
1
46
2
1
29
9
4

1
1
1
2
2
2
1
1
1

31
2
–5
14
1
0
60
18
6

2
2

33
2
0
15
3
1
60
14
6

33
2
0
15
3
1
55
6
2
29

1
1
1
2

11
5

2
2

64
14
4

38
0
0
13
2
–1
60
12
–15

38
0
0
13
2
–1
47
3
0
24
6
2

MINIT
0,7 AI
0,3 AI
GCQ
MCQ
JUQ
MINIT
0,7 AI
0,3 AI
GCQ
MCQ
JUQ

(S/N)t  46 dB

صخفيف

(S/N)t  22 dB

 قناة24
قناة عليا

f  44,5 kHz
(S/N)t  45 dB

726KFBE(3)

)(1
احتمال اخلطأ
:PE
 :MINITاحلد األدىن لعتبة التداخل
دليل النطق
:AI
نوعية جتارية جيدة
:GCQ
 :MCQنوعية جتارية هامشية
نوعية تكاد تكون قابلة لالستعمال
:JUQ
 :TASOدرجات تصنيف من وضع منظمة دراسات التوزيعات التلفزيونية
جلنة الدراسات  :6تدريج التشوه 5-1
:ITU-R
نفس القناة حيث فصل الرتدد يساوي صفر
:CO
فصل خارج القناة يقدَّر بقيمة f
:OFF
فصل الرتددات بني اإلشارات املطلوبة وإشارات التداخل.
:f
*
)(2
من أجل اخلدمة اإلذاعية ،انظر مراجع نسبة محاية أخرى .األرقام يف هذا اجلدول بالنسبة إىل  A3Eو J3Eمقابل الضوضاء هي أعلى مبقدار  dB 2من القيم الواردة يف التوصية  ، ITU-R F.339وذلك بسبب اختالف مواصفات
التشكيل.
)(3
املرحالت الراديوية للموجات الصغرية لألرض متعددة الوصالت ،انظر توصيات السلسلة  Fلدى القطاع .ITU-R
أجل
من
فقط،
منفردة
وصلة
ّ
املالحظة OT/ECAC [August, 1975] Communications/Electronics Receiver Performance Degradation Handbook. The Frequency Management Support Division, Office of - 1
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مالحظات تتعلق باجلدول :10-5

Telecommunications (OT), United States Departement of Commerce (DOC) and the Electromagnetic Compatibility Analysis Center (ECAC), ESD-TR-75-013. (Available from US
)DOC National Technical Information Service (NTIS), Springfield, VA, USA, Order No. AD-A016400.
مستخرج من منحنيات النقل املستخدمة يف الكتيب املوصوف يف املالحظة .1

املالحظة - 2
املالحظة  - 3مستخرج باالستكمال من التوصية .*ITU-R F.240
املالحظة .MAYHER, R. [1972] Interference Performance Degradation to Digital Systems. Record of the 1972 IEEE International EMC Symposium - 4
املالحظة  - 5مستخرج باالستكمال من توصية اللجنة  CCIRسابقاً رقم ( 418-3جنيف.)1982 ،
املالحظة  - 6مقيَّم يف ضوء التوصيتني  *ITU-R BT.500و.*ITU-R BO.600
 :mIدليل تشكيل اإلشارة املتداخلة
 :PWعرض النبضة
 :PRFتردد تكرار النبضة
 :BWعرض النطاق

*

التوصيات  240و 339و 500و 600الصادرة عن اللجنة االستشارية الدولية لالتصاالت الراديوية ) (CCIRسابقاً.
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دليل تشكيل اإلشارة املطلوبة.
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اجلدول

11-5

مراجع نسب الحماية من توصيات لجان دراسات أخرى
التوصية

)(1

ITU-R F.240
ITU-R M.589
ITU-R M.441
ITU-R BS.638
ITU-R BS.560

)(1

مالحظات
العديد من نسب احلماية مبا يف ذلك اخلبو
نسب محاية املالحة الراديوية
اخلدمات املتنقلة للطريان ) ،ICAO( (Rامللحق )10
نسب محاية الصوت
نسب محاية الصوت  LFو MFوHF
RF/AF

ITU-R BS.641

نسب محاية الصوت

FM

ITU-R BS.412

نسب محاية الصوت

FM/VHF

ITU-R BT.655

نسب محاية

AM TV

يرجى التأكد من احلصول على التوصية يف أحدث صيغة هلا.

7.5

سويات الضوضاء

اجملرة وضوضاء السماء والضوضاء من صنع اإلنسان ،تأثرياً
تؤثر أنواع الضوضاء اخلارجية ،مثل ضوضاء الغالف اجلوي وضوضاء ّ
ينال من تشغيل أي نظام من أنظمة االتصاالت الراديوية .وحتدد التوصية  ITU-R P.372احلد األدىن للضوضاء اخلارجية املرتقبة
يف مواقع املستقبِالت لألرض من مصادر طبيعية أو من صنع اإلنسان (باستثناء اإلشارات غري املطلوبة) يف مدى الرتدد من Hz 0,1
معرب عنها
إىل  .GHz 100ورقم الضوضاء اخلارجية ،Fa = 10 log fa ،معروض ملختلف نطاقات الرتدد يف الشكلني  7.5وَّ ،8.5
بشكل منح ٍن مستمر .أما أشكال الضوضاء األخرى موضع االهتمام فهي مبينة يف شكل منحنيات متقطعة .ويكون عامل ضوضاء
التشغيل اإلمجايل f ،هو:
)f  f a  (lc – 1)(tc /t0)  lc (lt – 1) (tc /t0)  lclt ( f r – 1

حيث:

:fa
:f r
:l c
:lt
:t0
:t c
:tt

)(7

عامل الضوضاء اخلارجية
عامل الضوضاء يف املستقبِل
خسارة دارة اهلوائي
خسارة خط اإلرسال
حرارة مرجعية قدرها K 288
احلرارة الراهنة للهوائي واألرض اجملاورة له
حرارة خط اإلرسال.

وجدير باملالحظة أن العديد من أشكال الضوضاء اخلارجية تلقائية يف طبيعتها .وال يقتصر األداء على مدى قدرة الضوضاء الدخيلة
املفصلة هلذه الضوضاء.
وإمنا يعتمد أيضاً على اخلصائص اإلحصائية َّ

وتشري هذه الدراسة إىل أن منشآت توليد الطاقة الكهربائية وحمطات التوزيع قد تكون مصدر تداخل شديد يف االتصاالت الراديوية
ومن مث فإن الصيانة الوقائية املنتظمة ضرورية لتخفيض تداخل الضوضاء يف خدمات االتصاالت الراديوية.
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الشكل

7.5

الضوضاء الخارجية  Faمقابل التردد ( 410إلى )Hz 810
20

2.9  10

180

2.9  10

160

2.9  10

140

18

16

A
14

2.9  10

100

12

)t a (K

10

2.9  10

80

C

8

2.9  10

60
E

6

2.9  10

B

40

D

4

2.9  10

20

2

2.9  10
8

0
5

10

2

7

5

10

:A
:B
:C
:D
:E
Nat. Spec.Man- 5.07

2

الرتدد

6

10

5

2

5

5

2

10

)(Hz

ضوضاء الغالف اجلوي ،قيمة جتاوزت  %0,5من الزمن
ضوضاء الغالف اجلوي ،قيمة جتاوزت  %99,5من الزمن
ضوضاء من صنع اإلنسان ،موقع استقبال هادئ
ضوضاء اجملرة
متوسط الضوضاء من صنع اإلنسان يف منطقة جتارية
احلد األدىن من سوية الضوضاء املرتقبة

4

10

)F a (dB

2.9  10

120
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8.5

الضوضاء الخارجية  Faمقابل التردد ( 810إلى )Hz 1110
6

2.9  10

40

2.9  10

30

5

D
4

2.9  10

20
A

3

2.9  10

10

)t a (K

2

2.9  10

)E (0°
B

2.9  10

– 10

)E (90°
F

2.9

– 20

–1

2.9  10

– 30

–2

2.9  10
11

)F a (dB

C
0

2

5

10

10

5

2

10

9

5

2

10

– 40
8

10

)(1 GHz
1

:A
:B
:C
:D
:E
:F
Nat. Spec. Man-5.08

8.5

) (Hzالرتدد )(Hz
Frequency

تقدير متوسط ضوضاء من صنع اإلنسان يف منطقة جتارية
ضوضاء اجملرة
ضوضاء اجملرة (حنو مركز جمرة وعرض حزمة ضيقة جداً جداً)
مشس هادئة (عرض حزمة مبقدار نصف درجة موجهة حنو الشمس)
ضوضاء َساوية بسبب األكسجني وخبار املاء (حزمة هوائي ضيقة جداً؛ املنحين األعلى،
زاوية االرتفاع °0؛ املنحين األدىن ،زاوية االرتفاع °90
جسم أسود (خلفية كونية)K 2,7 ،
احلد األدىن من سوية الضوضاء املتوقعة

حدود اإلشعاع

 1.8.5الحدود التي وضعتها اللجنة الدولية الخاصة المعنية بالتداخل الالسلكي
يتناول هذا القسم حدود اإلشعاع املنبثق عن جتهيزات تولِّد أو تستخدم طاقة الرتدد الراديوية ألغراض ال تشمل االتصاالت كأنظمة
احلاسوب وخطوط التغذية الكهربائية عالية الطاقة .وهذا يشمل التطبيقات الصناعية أو العلمية أو الطبية ) (ISMحيث تُستخدم
طاقة الرتدد الراديوي لتوليد احلرارة يف عالج النسيج البشري ويف جتهيز املواد وتصنيع املنتجات.
)(CISPR

وتشمل الرتددات
املستخدمة حالياً يف التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية ويف غريها من التطبيقات عدا االتصاالت طيفاً واسعاً
م
املعرتف هبا دولياً يف وضع املعايري هي اللجنة الدولية اخلاصة املعنية بالتداخل الالسلكي ) (CISPRواللجنة الكهرتقنية
جداً .واهليئات م
الدولية ) (IECوهي تشمل اللجنة التقنية  77وجلنتيها الفرعيتني  77Aو .77Bومن خمتلف اهليئات الوطنية لوضع املعايري هنالك
اهليئة األوروبية  CENELECواهليئة األمريكية ( FCCاجلزء  ،CFR ،18اجمللد .)1
تتقرر حدود شدة اجملال يف الرتددات الراديوية من القياسات وتُقدَّر إحصائياً ملعرفة خصائص االنتشار وإمكانية التداخل .واحلدود اليت
قسم كل جمموعة بدورها إىل صنفني.
قسم التجهيزات إىل جمموعتني وتُ م
تقرتحها اللجنة  CISPRمعروضة يف اجلدولني  10-5و .11-5وتُ م
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اجملموعة  1تشمل مجيع جتهيزات  ISMاليت جيري فيها عمداً توليد طاقة الرتددات الراديوية و/أو تُستخدم توصيلياً مقرتنة بطاقة
الرتددات الراديوية الالزمة للتشغيل الداخلي للتجهيزات.
اجملموعة  2تشمل مجيع جتهيزات  ISMاليت تتولّد فيها عمداً طاقة الرتددات الراديوية و/أو تُستخدم يف شكل إشعاع كهرمغنطيسي
من أجل معاجلة املواد وكذلك التجهيزات اليت ِ
ترسل الشرر.
الصنف  Bيشمل التجهيزات املالئمة لالستعمال يف املنشآت املنـزلية ويف املنشآت املوصولة مباشرة بشبكة لتزويد الطاقة منخفضة
املستخدمة لألغراض املنـزلية.
التوتر تزود املباين
م

الصنف  Aيشمل التجهيزات املالئمة لالستعمال يف مجيع املنشآت عدا املنشآت املنـزلية وتلك املوصولة مباشرة بشبكة لتزويد الطاقة
املستخدمة لألغراض املنـزلية.
منخفضة التوتر تزود املباين
م
إن تقرير حدود اإلشعاع املرضي لتجهيزات  ISMمسألة معقدة حبكم اختالف السياسات الوطنية من بلد آلخر .مثال ذلك أن
بعض السياسات ترتبط ُ
باملوقع اجلغرايف أو بكثافة السكان ،وتتّبع بعض اإلدارات قواعد صارمة بينما تتساهل إدارات أخرى بالنسبة
ِ
املستعملني بينما تطبق إدارات أخرى معايري ال تسري
للحدود املفروضة على جهات الصناعة ،وبعض اإلدارات تضع احلدود جلميع
إال يف حاالت التعرض للتداخل .وبعض اإلدارات تعتمد احلدود اليت وضعتها اللجنة  CISPRبينما متضي إدارات أخرى يف تطبيق
احلدود اليت وضعتها لنفسها.
ويف بعض نطاقات الرتدد ،ورغم سويات اإلشعاع املرتفعة نسبياً ،يالحظ أن عدد الشكاوى احملققة بشأن التداخل من جتهيزات
ضئيل يف مجيع البلدان ،ال من حيث األرقام املطلقة فحسب وإمنا مقارنة بالعدد اإلمجايل ملنشآت  ISMأيضاً .واملصدر الرئيسي
املصممة خصيصاً ملنشآت  ISMباإلضافة إىل جتهيزات  ISMاليت تعمل خارج
للتداخل من جتهيزات  ISMهو توافقيات الرتددات َّ
النطاقات املخصصة هلذه املنشآت ،كتلك اليت تعمل بالقرب من ترددات اإلغاثة .ولكن األمر يستدعي املزيد من التقصي إذ
ال كمكن يف بعض األحوال معرفة مصدر التداخل كما أن بعض ضحايا التداخل ال تتقدم بشكوى.
ISM

2.8.5

تأثيرات التعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية على الصحة

تعرض اجلسم البشري للمجاالت
لقد أُجري قدر ال بأس به من البحوث على امتداد عدد من السنني يف جمال الوقوف على تأثري ّ
للتعرض قصري األمد معروفة وقد ُوضعت هلا حدود مالئمة ،حلماية العمال مثالً .أما اآلثار طويلة
الكهرمغنطيسية .واآلثار املباشرة ّ
األمد فإهنا ليست معروفة متاماً وما زالت موضوع حبوث جارية .ويرتبط كل من التوصية  ITU-T K.52اليت تنطوي على مبادئ
إرشادية بشأن التقيّد بالقيم احلدية لتعرض اإلنسان للمجاالت الكهرمغنطيسية والتوصية  ITU-T K.70اليت تتناول تقنيات التخفيف
للحد من تعرض اإلنسان للمجاالت الكهرمغنطيسية بالقرب من حمطات االتصاالت الراديوية ،ارتباطاً وثيقاً بالتعرض البشري
للمجاالت الكهرمغنطيسية.
تعرض اإلنسان
معايري السالمة :لقد اعتُمدت مبادئ توجيهية ومعايري دولية شىت ترمي إىل درء اآلثار الضارة بالصحة من جراء ُّ
للمجاالت الكهرمغنطيسية وإىل توفري سالمة األجهزة اليت تولّد اجملاالت الكهرمغنطيسية من صنع اإلنسان .وتوضع مثل هذه
املعايري بعد استعراض مجيع الكتابات العلمية من قبل جمموعات من العلماء حبثاً عن أدلة عن تأثريات متسقة احلدوث وهلا عواقب
ضارة بالصحة .مث تعمد هذه اجلماعات إىل التوصية مببادئ توجيهية من أجل معايري للعمل تضطلع هبا اهليئات الوطنية والدولية
املالئمة .ومثة منظمة غري حكومية ،تعرتف هبا رَسياً منظمة الصحة العاملية يف جمال احلماية من اإلشعاع غري املؤيَّن ،وهي اللجنة
التعرض البشري
الدولية املعنية باحلماية من اإلشعاع املؤين ) .(ICNIRPوقد وضعت هذه اللجنة مبادئ توجيهية دولية بشأن حدود ُّ
جلميع اجملاالت الكهرمغنطيسية ،مبا فيها األشعة فوق البنفسجية ) (UVوالضوء املرئي واألشعة فوق احلمراء فضالً عن جماالت الرتدد
الراديوية واملوجات الصغرية.
وكمكن احلصول على املزيد من املعلومات من منظمة الصحة العاملية )( (WHOانظر موقع املنظمة.)www.who.int/ :
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اعتبارات هندسة الموقع

لقد أدى منو اخلدمات الراديوية إىل زيادة يف عدد املواقع الراديوية املطلوبة ويف عدد املستعملني الذين يتقاَسون هذه املرافق .ويتعني
أن يكون تصميم األنظمة الراديوية حبيث يتسم كل منها بدرجة من الكفاءة وأن يعمل مبا يضمن احلد األدىن من التداخل يف األنظمة
األخرى .وقد يكون من الضروري أيضاً بيان االستعمال األمثل ملنشأة مقرتحة من أجل الوفاء باملعايري اجلمالية لألجهزة الراديوية
ومراعاة دواعي القلق البيئية يف اجملتمعات اليت تُستخدم فيها هذه األجهزة .ويوفر املعهد األورويب ملعايري االتصاالت )(ETSI
يف املنشورات اخلاصة به إرشادات للمهندسني املعنيني بتصميم أجهزة الراديو ووضع مواصفاهتا وتركيبها وتشغيلها وصيانتها.
وهي تتناول بصفة خاصة األنظمة اليت تعمل يف نطاقي املوجات املرتية  VHFوالديسيمرتية  UHFيف اخلدمة املتنقلة.
 1.9.5هندسة تقاسم المواقع
يتسبب تقارب موقع ِ
املرسالت يف أشكال خمتلفة من الخطيّة اإلرسال مع ما تتمخض عنه من أسباب التداخل يف جتهيزات
ُ
تقارب املوقع من أسباب إزعاج طفيفة إىل إحداث اضطراب خطري يف النظام.
حبكم
التداخل
مشكالت
وتتفاوت
االستقبال.
ُ
وهنالك ثالثة أنواع أساسية من التداخل:
تداخل الرتددات الراديوية )(RFI؛
التداخل الكهرمغنطيسي )(EMI؛
جراء التشكيل البيين.
التداخل ّ
ويكون تداخل الرتددات الراديوية ) (RFIنتيجة أجهزة أخرى ِ
ترسل ترددات راديوية ،مثل مرسالت الراديو والتلفزيون وغريها ،تولّد
طاقة ترددات راديوية كجزء من عملياهتا .أما التداخل الكهرمغنطيسي ) (EMIفهو يتسبب عن احلواسيب واملعدات الرقمية
والتجهيزات الكهربائية وأنظمة اإلضاءة والتجهيزات الطبية (املعاجلة باإلحرار الكهربائي) ،وغري ذلك .وأخرياً فإن التشكيل البيين
هو نوع من التداخل نتيجة الذبذبة الداخلية يف أجهزة اإلرسال الراديوي من جراء مصدر داخلي أو خارجي .وعندما جيتمع عدد
من أنظمة االتصاالت يف مكان واحد فإن إمكانية التداخل جراء التشكيل البيين تزداد زيادة كبرية.
وكمكن معاجلة مشكلة تقاسم املوقع بتحسني:
اإلدارة الفعالة للموقع
سجالت قاعدة بيانات مفصلة لألجهزة املشرتكة يف موقع واحد ومعلمات التداخل اخلاصة
القدرة على حتليل التداخل عند تقاسم موقع واحد.
وتتوقف القدرة على النجاح يف تلقي اإلشارة الراديوية املطلوبة يف املستقبِل الثابت على توفري أفضل بيئة ممكنة من الرتددات الراديوية
يف املوقع.
ولتحقيق ذلك ال بد من صخفيض سوية الطاقة غري املطلوبة اليت حتدث عند تلقي الرتددات .ويف غالبية احلاالت فإن صخفيض سوية
الطاقة غري املطلوبة اليت تنبعث من املرسالت احمللية ،باإلضافة إىل ترشيح اإلشارات غري املطلوبة الواردة إىل املستقبِل ،من شأنه أن
يزيل التداخل الوارد إىل بيئة املستقبِل .ومن األرجح أن يصبح التداخل مشكلة يف املواقع اليت تكثر فيها اهلوائيات .فإذا ما اصخذت
التعرف إىل مصادر التداخل يف البيئة اجملاورة والعمل على إزالتها.
التدابري الالزمة وما زال املستقبل يلتقط الضوضاء عندئذ ال بد من ّ

ومن األسباب الشائعة للمشكلة واحللول املقابلة:
الصدأ  -جيب أن تكون مجيع املواد خالية من الصدأ (ملنع آلية الخطية من احلدوث)؛
ينبغي عدم استعمال األسالك املضفورة ألهنا قد تتآكل وتتسبب يف إشارات التشكيل البيين؛
جيب أن تكون التوصيالت بني املعادن صلبة متينة؛
ينبغي إزالة أي معادن سائبة من املوقع؛
-
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-

ينبغي تغليف مادة سياج التوصيل يف شكل سلسلة مبادة الفينيل؛
يتعني القيام بتوصيل املعادن املختلفة بعد مراجعة جدول غلفاين لكل معدن من املعادن .ويتعني أن تكون التوصيالت
متينة وثابتة؛
ينبغي جتنب خطوط اإلرسال غري املغمدة؛
ينبغي عدم استعمال روابط الكبل املعدنية العارية؛
من احملتمل جداً أن يتسبب تشقق عوازل خطوط الطاقة (من النوع الزجاجي) يف ضوضاء يف النطاق العريض؛
ينبغي التأكد من أن مجيع هوائيات اإلرسال التوجيهية مسددة حنو اهلوائيات املستقبِلة أو بعيداً عنها وذلك لتجنب
ما يدعى ظاهرة "االحرتاق" .ولتجنب هذه املشكلة تراعى مسافة فاصلة قدرها  20مرتاً؛
هتمل معايري التصميم
من األمور األخرى اليت تستحق االهتمام أماكن تركيب اهلوائيات واملباعدة فيما بينها .إذ كثرياً ما م
اليت تقضي حبد أدىن من املباعدة وبالتايل قد تكون األبراج أو األسطحة مزدمحة هبوائيات إضافية .ولذلك ينبغي إعادة
النظر يف املعايري املتصلة بقدرات حتميل األبراج واألسطحة والعمل هبا كلما اقتضى األمر؛
جيب تطبيق معايري التجهيزات على مجيع منشآت املواقع إلبقاء مشكالت التداخل يف حدها األدىن.

وحسن إدارة املوقع فإن احتمال املشكالت سوف
ولئن كان من املتعذر ضمان خلو العمليات من التداخل بعد مراعاة مجيع املعايري ُ
ينخفض كما ينخفض الوقت الالزم حلل مشكلة التداخل.
من شأن وضع منوذج لتحليل تقاسم املوقع ) (COSAMأن كم ّكن من تقييم التداخل املتبادل يف موقع واحد حيث جيتمع عدد كبري
من ِ
املرسالت واملستقبِالت .ويتضمن التقرير  ITU-R M.2244حسابات عزل الفواصل األفقية والرأسية واملائلة بني هوائيني وذلك
من أجل تصميم تشكيل اهلوائي حملطات قاعدة متقاَسة املوقع لالتصاالت املتنقلة الدولية يف اخلدمة املتنقلة الربية.
2.9.5

متقاسمة :شبكات خلوية من الجيل الثالث
مثال لبنية تحتية َ

تتألف البنية التحتية لشبكات اجليل الثالث ( )3Gمن أربعة أجزاء رئيسية:
مواقع لرتكيب التجهيزات الراديوية ،مبا يف ذلك التجهيزات االنفعالية املطلوبة (املباين وتزويد الطاقة والسواري وغريها)؛
اهلوائيات الراديوية؛
جتهيزات النفاذ الراديوية ،احملطات القاعدة؛
جتهيزات الشبكة األساسية.
تقاسم البنية التحتية بغية صخفيض االستثمارات األولية اليت يتطلبها مشغلو شبكات اجليل الثالث وبغية تغطية
وكمكن اللجوء إىل ُ
مناطق حرجة (مثل األنفاق واملواقع املصنَّفة) ولتمكني تغطية املناطق الريفية أو املناطق منخفضة الكثافة بطريقة فعالة من حيث
التكلفة .وكم ّكن هذا احلل من التطور باجتاه شبكات منفصلة لتلبية االحتياجات املتزايدة من حيث السعة والنوعية .وخيطَّط ملثل
هذه الرتتيبات يف أملانيا والسويد واململكة املتحدة .وليس من شأن وكاالت التنظيم عموماً حتديد هذه الوظيفة بالتفصيل وإمنا
حتديدها من حيث املبدأ.
ويتمخض حتليل خمتلف إمكانيات تقاسم البنية التحتية عن النتائج التالية:
احللول املتاحة (مستويات التقاسم) تسهم يف حتقيق هدف التخفيض املبدئي يف االستثمار والوصول بالتغطية إىل احلد األمثل
يف ضوء انتشار شبكات اجليل الثالث .وهي متاحة تقنياً يف إطار املعايري الدولية (االتصاالت املتنقلة الدولية.)IMT ،
مت ّكن هذه احللول من التطور حنو شبكات منفصلة ،يف مراحل الحقة من النشر ،تستجيب إىل االحتياجات املتطورة من
حيث حركة املرور واخلدمات.
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يقتصر تأثريها على خمتلف عناصر البنية التحتية ،تصميم الشبكات وإدارهتا التشغيلية ،دون أي تداعيات حمددة تنال من
مطاريف املستعملني.
فيما يتعلق مبستوى التقاسم املكيَّف فإن تقاسم عناصر البنية التحتية يتطلب التنسيق وكذلك التعاون بني املشغّلني
أصحاب الشأن .وفضالً عن توفّر هيكل تنظيمي يفي بالغرض فإن التقاسم يستوجب كفاءة التعاون بني املشغلني.
من الضروري توفر تنسيق مفصل جداً بني املشغلني املعنيني.
يرتتب على مجيع حلول التقاسم ،بدرجات متفاوتة ،تداعيات فيما يتعلق بتنفيذ الشبكات ووظائفها التشغيلية ،وعلى
وجه اخلصوص:
تزامن عمليات الرقابة والصيانة؛
القدرة على االمتثال ملطالب كل مشغّل ،من حيث األداء التقين ونوعية اخلدمة ،واليت ال ب ّد من تطويرها يف إطار التقاسم؛
صخصيص املوارد املتاحة يف بيئة تنافسية.
كمكن االفرتاض بأن نشر االتصاالت املتنقلة الدولية  IMTيقوم على أساس فردي حيث كمتزج تقاسم الشبكات بدرجات
متفاوتة تبعاً للمناطق املشمولة.

إن أعلى درجة من كفاءة اإلدارة هي تلك اليت مت ّكن ،تبعاً للبيئة والظروف ،من حتقيق اآلثار االقتصادية املرغوبة بينما حتافظ على
نطاقات الرتدد املخصصة ملشغلي هذه اخلدمات .وبناء على ذلك فإن سياسة التقاسم ينبغي أن تأخذ يف احلسبان احلالة على
املستوى الوطين وأن تشتمل على املرونة اليت تضمن احللول املكيفة على أساس كل حالة يف حد ذاهتا .كما يتوقف تقاسم البنية
التحتية على احلالة التنظيمية السائدة.
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التوصية

( يف املوجات املرتيةFM) معايري التخطيط لإلذاعة الصوتية لألرض بتشكيل الرتدد

ITU-R BS.412

التوصية

ITU-R BS.559

التوصية

ITU-R BS.560

التوصية

املفردات والتعاريف املستعملة يف صخطيط الرتددات من أجل اإلذاعة الصوتية

ITU-R BS.638

التوصية

( لإلذاعة الصوتية بتشكيل الرتددRF) حتديد نسب محاية الرتدد الراديوي

ITU-R BS.641

التوصية

ITU-R BT.417

التوصية

(VHF)

HF وMF وLF
(MF)

 يف اإلذاعة على الرتدداتRF القياس املوضوعي لنسب محاية الرتدد الراديوي

( واهلكتومرتيةLF) نسب محاية الرتدد الراديوي يف اإلذاعة على املوجات الكيلومرتية
(HF) والديكامرتية

القيم الصغرى لشدة اجملال اليت قد يضطر عندها إىل تقدير محاية عند التخطيط خلدمة تلفزيونية
متاثلية لألرض

الفصل
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ITU-R BT.500

التوصية

ITU-R BT.655

التوصية

ITU-R BT.656

التوصية

ITU-R BT.2033

التوصية

ITU-R F.240

التوصية

ITU-R F.1670

التوصية

ITU-R M.441

التوصية

ITU-R M.589

التوصية

ITU-R M.1767

التوصية

ITU-R P.368

منحنيات انتشار املوجة األرضية للرتددات ما بني

التوصية

ITU-R P.372

الضوضاء الراديوية

التوصية

ITU-R P.452

التوصية

ITU-R P.453

التوصية

ITU-R P.525

حساب التوهني يف الفضاء احلر

التوصية

ITU-R P.526

االنتشار باالنعراج

التوصية

ITU-R P.530

معطيات االنتشار وطرائق التنبؤ املطلوبة لتصميم أنظمة راديوية لألرض يف خط البصر

التوصية

ITU-R P.531

بيانات االنتشار األيونوسفريية وطرائق التنبؤ لتصميم اخلدمات واألنظمة الساتلية

التوصية

ITU-R P.533

طريقة التنبؤ بأداء الدارات العاملة باملوجات الديكامرتية

التوصية

ITU-R P.534

طريقة حساب شدة جمال الطبقة  Eاملتفرقة

التوصية

ITU-R P.581

مفهوم "أسوأ شهر"

التوصية

ITU-R P.618

التوصية

ITU-R P.680

معطيات االنتشار املطلوبة لتصميم أنظمة االتصاالت املتنقلة البحرية أرض – فضاء

التوصية

ITU-R P.681

معطيات االنتشار املطلوبة لتصميم أنظمة االتصاالت املتنقلة الربية أرض-فضاء

التوصية

ITU-R P.682

معطيات االنتشار املطلوبة لتصميم أنظمة االتصاالت املتنقلة للطريان أرض – فضاء
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منهجية التقدير الشخصي لنوعية الصور التلفزيونية
نسب محاية الرتدد الراديوي من أجل أنظمة تلفزيون لألرض ذات تشكيل اتساع بنطاق جانيب متبق
تتعرض للتداخل من إشارات صورة متاثلية غري مطلوبة وما يرتبط هبا من إشارات صوتية
السطوح البينية من أجل إشارات الفيديو الرقمية مبكونات يف أنظمـة التلفزيون ذات
و 625خطاً العاملة عند السوية  4:2:2للتوصية ( ITU-R BT.601اجلزء )A

525

خطاً

معايري التخطيط للجيل الثاين من أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف نطاقات املوجات املرتية
) (VHFوالديسيمرتية ) ،(UHFمبا يف ذلك نسب احلماية
نسب محاية اإلشارة إىل التداخل ملختلف أصناف البث يف اخلدمة الثابتة أدىن من حوايل

MHz 30

محاية األنظمة الالسلكية الثابتة من األنظمة الفيديوية والصوتية الرقمية لألرض اليت تتقاسم نطاقي
املوجات املرتية ) (VHFواملوجات الديسيمرتية )(UHF
نسب اإلشارة إىل التداخل وأدىن قيم لشدة اجملال

املطلوبة يف اخلدمة املتنقلة للطريان ) (Rفوق MHz 30

اخلصائص التقنية لطرائق إرسال البيانات واحلماية من التداخل الذي تتعرض له خدمات املالحة
الراديوية يف النطاقات الواقعة بني  kHz 70وkHz 130
محاية األنظمة املتنقلة الربية من األنظمة الفيديوية الرقمية لألرض واألنظمة اإلذاعية السمعية
يف النطاقات املتقاَسة للموجات  VHFو UHFاملوزعة على أساس أويل
 kHz 10وMHz 30

إجراء التنبؤ لتقدير التداخل يف املوجات الصغرية بني احملطات على سطح األرض عند ترددات
تفوق  GHz 0,7تقريباً
دليل االنكسار الراديوي :عباراته ومعطيات االنكسارية

)(HF

معطيات االنتشار وطرائق التنبؤ املطلوبة لتصميم أنظمة االتصاالت أرض-فضاء
التوصية  ITU-R P.679معطيات االنتشار املطلوبة لتصميم أنظمة اإلذاعة الساتلية
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التوصية

ITU-R P.832

األطلس العاملي إليصالية األرض
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طرائق القطاع
ومسري األشعة
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للتنبؤ بالرتدد األساسي األقصى املستعمل

MUF

والرتدد

MUF
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التقاسم بني اخلدمة اإلذاعية واخلدمتني الثابتة و/أو املتنقلة يف نطاقات املوجات املرتية
والديسيمرتية )(UHF

)(VHF

F3E

املواءمة بني اخلدمة اإلذاعية الصوتية يف نطاق الرتددات
يف النطاق MHz 137-108

MHz 108-87

)(ISM

تقريباً واخلدمات الطريانية
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إجراءات االختبار لقياس خصائص املستقبالت على منت الطائرات املستخدمة من أجل حتديد املواءمة بني
اخلدمة اإلذاعية الصوتية يف النطاق  MHz 108-87تقريباً وخدمات الطريان يف النطاق MHz 118-108
وظائف األداء ألنظمة التشكيل الرقمي يف بيئة تداخلية
تعريف وقياس نواتج التشكيل البيين يف ِ
مرسل يستخدم تقنيات تشكيل الرتدد أو الطور أو تقنيات
تشكيل معقدة أخرى
 MHz 100وGHz 105

تفاوت احلدود بني اجملاالت خارج النطاق واجملاالت اهلامشية املطلوب يف تطبيق
التوصيتني  ITU-R SM.1541وITU-R SM.329

التقرير

ITU-R M.2244

التقرير

ITU-R SM.2021
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واليت تتسم بأمهية خاصة للبلدان النامية
مبادئ إرشادية لتقدير وتقييم ومراقبة التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية للرتدد الراديوي
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مقدمة

يعاجل هذا الفصل املسائل املتعلقة بتمويل برنامج وطين إلدارة الطيف .وهو يقدم بعض املعلومات عن استعمال أدوات تستند إىل
اقتصاديات الطيف ملعاجلة املسائل اليت نشأت يف عدد من اإلدارات ،وبصفة أساسية يف البلدان املتقدمة بسبب زيادة الطلب على
تبني لدى الكثري من اإلدارات
الطيف عقب حترير التصالت .وتؤدي زيادة الطلب إىل نشوء مشاكل يف ختصيص الرتددات اليت ّ
صعوبة حلها باستعمال األدوات التقليدية إلدارة الطيف .وجنم عن هذه املشاكل بدورها اهتمامات باستحداث واستعمال أدوات
جديدة إلدارة الطيف تستند إىل استخدام اقتصاديات الطيف .ويرد أدناه عدد من األفكار اليت نوقشت يف التقرير ITU-R SM.2012
(اجلوانب القتصادية إلدارة الطيف) لتفادي أخذ النظرية املتضمنة يف ذلك التقرير خارج سياق النص التايل الذي يرّكز على أمناط
مفصل لقتصاديات الطيف.
الرسوم وآليات تسعري الطيف املختلفة .ويرجى الطالع على التقرير للحصول على حتليل ّ
ويرد يف اجلدول  2-6دليل موجز ألماكن املواضيع اليت تتناول رسوم الرتددات.
وباإلضافة إىل ذلك ،قامت جلنة الدراسات  2التابعة لقطاع تنمية التصالت يف الحتاد ،لدى معاجلتها للمسألة " 21/2حساب
رسوم الرتددات" ،(WTDC-02) ،بوضع الصيغة النهائية لعملها املتعلق مبا يلي:
حتليل خمتلف األساليب والقواعد والنُهج اليت يطبقها خمتلف البلدان حاليا يف حساب رسوم الرتددات مصحوبا بدراسة
مقارنة تُربز جبالء ما يلي:
النُهج واملبادئ املتعلقة حبساب رسوم الرتددات؛
املربرات واألساس املنطقي لكل هنج؛
كيفية إسهام كل هنج يف تعزيز إدارة الطيف وحتقيق فعاليته؛
مزايا كل هنج والعوائق اليت تعرتضه (العتبارات الجتماعية القتصادية والتقنية وغريها).
العوامل األساسية اليت ميكن أخذها يف العتبار لدى وضع قواعد جديدة أو مراجعة قواعد قائمة.
كيفية حتقيق التساق والتكامل بني عمليات إعادة ترتيب ختصيص الطيف وحتقيق الفوائد القتصادية املثلى من الرتددات.
ونتائج هذا العمل متيسرة على موقع جلنة الدراسات  2التابعة لقطاع تنمية التصالت على شبكة الويب.
2.6

اآلليات التقليدية لتمويل إدارة الطيف

حسبما أشري يف فصول أخرى من هذا الكتيب ،تنطوي إدارة الطيف الراديوي على أداء أنشطة كثرية خمتلفة ،كما أن املدى الذي
يؤدى فيه أي نشاط يتوقف على متطلبات فرادى اإلدارات .كما يعتمد املدى الذي تؤدى يف نطاقه أنشطة إدارة الطيف على
َّ
مستوى املوارد املتيسرة ،ويتطلب هذا األمر وضع آليات للتمويل .ولئن كان هناك عدد من آليات التمويل املختلفة (انظر أدناه)،
فإهنا تستند دوم ا بالضرورة إىل القوانني الوطنية املالئمة .بينما تستند إدارات كثرية يف أغلب األحيان إىل ما يلي:
التمويل من امليزانية الوطنية؛
حتصيل الرسوم املقررة؛
ُهنج طرح العطاءات من أجل استعمال الطيف.
ويف مرحلة ما من تطور تنظيم إدارة الطيف ،يستخدم معظم اإلدارات أحد هذه النُهج أو مزجيا منها لتمويل مجيع وظائفها اخلاصة
بإدارة الطيف.
ويُعرض مزيد من األمثلة على مناذج التمويل األساسية يف التقرير  ECC 53املعنون "أنظمة توزيع وحماسبة التكاليف املستخدمة يف
متويل اإلدارات الراديوية يف البلدان األعضاء يف املؤمتر األورويب إلدارات الربيد والتصالت السلكية والالسلكية ) ."(CEPTوميكن
تنزيل هذا التقرير من املوقع اإللكرتوين  http://www.cept.org/ecc/حتت البند .deliverables/reports
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1.2.6

التمويل من الميزانية الوطنية

لعل هذا التمويل هو أول هنج لتمويل إدارة الطيف تستعمله مجيع اإلدارات .ويف إطار هذا النظام ُُيصص جزء من امليزانية السنوية
املرخص له .ويعتمد مستوى التمويل املقدَّم على أولويات احلكومة الوطنية وعلى
للدولة لتمويل إدارة الطيف ول تُفرض رسوم على َّ
جمموع مواردها الضريبية .ولدى إدخال إدارة الطيف يف بلد ما قد يكون متويله من قبل الدولة هو أسهل هنج يُستخدم يف هذا
السبيل .إل أنه مع تزايد استعمال الطيف يتزايد أيض ا الطلب على إدارة الطيف وترتتب على ذلك زيادات يف التكاليف املرتبطة
املرخص هلم.
هبذه اإلدارة ،مما يتطلب من اإلدارة يف هناية املطاف اسرتداد بعض أو مجيع هذه التكاليف من َّ
2.2.6

الترخيص باستعمال الطيف ورسوم استعماله

لئن كان استخدام التمويل من امليزانية الوطنية بسيط ا من الوجهة اإلدارية فإن األكثر إنصاف ا هو حتميل مستعملي الراديو رسوم
طلب إصدار الرتخيص وإل فإن مجيع دافعي الضرائب يدفعون من أمواهلم ألغراض إدارة الطيف حىت وإن كانوا ل يستفيدون من
استعمال الطيف الراديوي .11ومن مث ،ويف إدارات كثرية ،أدت تكلفة توفري إدارة الطيف على حنو مالئم إىل فرض رسم ملرة واحدة
ُيصص احلق يف استعمال تردد ما .وميكن أن يطبّق الرسم على بعض مستعملي الطيف الراديوي
فقط عند إصدار الرتخيص الذي ِّ
أو على مجيع هؤلء املستعملني .والشكالن األكثر شيوع ا بالنسبة لرسوم استعمال الطيف فيما يتعلق بالرسوم الوحيدة املرة
أو الرسوم املنتظمة مها:
الرسم البسيط؛
الرسم القائم على اسرتداد التكاليف.
وميكن من الناحية العملية اعتبار الرسم البسيط مبثابة متغري للرسم القائم على اسرتداد التكاليف نظرا ألن اإلدارة هي اليت حتدد
املرخص له أن يدفعه ،بيد أنه ينبغي إجراء متييز بسبب تأثر بنية التسعري وتنفيذه تأثرا شديدا باملتطلبات
السعر الذي يتعني على ّ
التشريعية الوطنية واملتطلبات الدستورية .وتقوم بلدان كثرية بتمويل برامج إدارة الطيف لديها متويالا كامالا أو جزئيا من خالل
استعمال رسوم كما يقوم كثري منها بتنفيذ بعض أشكال نظام اسرتداد التكاليف.
وميكن الطالع على أمثلة لتطبيق رسوم الرتددات يف بلدان كثرية يف موقع جلنة الدراسات  2يف قطاع تنمية التصالت على شبكة الويب.11
ومن مآخذ الرسوم اإلدارية هو أن الرسوم اليت تفرض بشكل عام ل تعكس قيمة الطيف ،ونتيجة لذلك ميكن أن تولد حوافز خاطئة
للمرخص هلم فيما يتعلق بكمية الطيف اليت يريدون احلصول عليها أو استخدامها.
1.2.2.6

الرسم البسيط

حتدد اإلدارة يف حالة الرسم البسيط سعرا للرتخيص ،وميكن أن يستند هذا السعر إىل سعر موحد جلميع الرتاخيص أو ميكن أن
املوحد بنفس املستوى جلميع الرتاخيص بأنه رسم يسهل استعماله وتنفيذه لكنه ل مييز بني
ُيتلف تبعا ملعايري حمددة .ويتسم الرسم َّ
املستعملني ،ولذلك فإن صغار مستعملي الطيف ميكن أن يُفرض عليهم الرسم ذاته الذي يُفرض على كبار مستعمليه .وقد يرى
يعرض للخطر الثقة يف النظام.
بعض فئات املستعملني أن هذا الرسم ’تعسفي‘ وقد ّ

املستعمل ،أو املنطقة اجلغرافية
متغري تبعا ملعايري حمددة مثل القدر املشغول من الطيف أو نطاق الرتدد
ومن مث يعترب فرض رسم ّ
َ
املغطاة هنج أكثر إنصاف ا.

ويوصى بأن توضع هذه الرسوم من خالل عملية مفتوحة وشفافة ،فذلك يفي جزئي ا بالتعريف املقصود من الرسم اإلداري .وختضع
الرسوم اإلدارية إلطار قانوين صارم (انظر شرح مبدأ تغطية التكاليف) .إل أنه إذا أضيفت الرسوم إىل امليزانية العامة للدولة فإهنا
11

11

من الناحية األخرى ميكن القول بأن القتصاد ككل يستفيد من استعمال الطيف الراديوي .وأثبتت دراسات التأثري القتصادي اليت أُجريت يف
اململكة املتحدة أن استعمال الطيف الراديوي (بآثاره املباشرة وغري املباشرة) يولّد زهاء  %2من الناتج احمللي اإلمجايل للمملكة املتحدة.
.http://www.itu.int/ITU-D/study_groups/SGP_2002-2006/SF-Database/index.asp
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ينبغي أن تُعترب مبثابة ضرائب .ويندرج يف إطار السيادة الكاملة للدولة حتديد ما هي األشياء (اإليرادات ،الثروات) واألنشطة اليت
ختضع للضرائب وحتديد سوية هذه الضرائب.
2.2.2.6

استرداد التكاليف

يتمثل الغرض من هذا النظام يف اسرتداد تكاليف إدارة الطيف اليت تتكبدها اإلدارة .وحتدَّد رسوم استعمال الرتددات ،ومن مث الرسوم
املتعلقة مبنح ترخيص تردد راديوي ،وفق ا للتكاليف املتكبدة من أجل إصدار الرتخيص ويف عملية توزيع أو ختصيص الرتددات
املصاحبة له (من قبيل ختصيص الرتددات وإخالء املوقع وتنسيقه) مبا يف ذلك أي مهام ضرورية أخرى تتعلق بإدارة الطيف (وهذه
التكاليف يتم تكبدها ملرة واحدة عند إصدار الرتخيص) .وباإلضافة إىل هذه التكاليف ،يُفرض غالب ا رسم سنوي للتكاليف املتعلقة
حبماية الرتددات من التداخل (تكاليف اإلنفاذ) ،انظر أيضا البند  .3.2.6وهكذا تنظم رسوم الرتخيص عادة على أساس مبدأ
اسرتداد التكاليف الذي يعود بشكل مباشر أو غري مباشر إىل فئة الرتخيص (اإلذاعية واملتنقل ،والساتلية ،وغريها).
ومن وجهة نظر املرخص هلم ،ميكن أن يكون نظام اسرتداد التكاليف نظام ا منصف ا ألنه يوزع تكاليف إدارة الطيف على من
يستعملونه .كما أن عملية فرض الرسوم تتسم بالشفافية .على أن اسرتداد التكاليف يتطلب موارد إدارية ملراقبة تكاليف إدارة الطيف
وتسجيلها .ولضمان أقصى حد من الشفافية فيما يتعلق برسوم الرتاخيص ،قد يكون من املفيد القيام بشكل مستقل بإصدار
حسابات مثبتة الصحة ،أي قيام مراجع وطين مبراجعتها لضمان أن التكاليف اليت يستند إليها حتديد رسوم الرتخيص مالئمة ومربَّرة.
وتزيد هاتان النقطتان على السواء من التكاليف اإلدارية العامة ،وقد تتطلبا وضع أنظمة مالية أساسية حبيث تكون التكاليف متناسبة
مع الرسوم.
كما ينبغي اإلشارة إىل أن التعريف والتنفيذ الدقيقني لسرتداد التكاليف ميكن أن ُيتلفا تبعا لإلدارة الوطنية للطيف وللمتطلبات
التشريعية والدستورية .وقد يكون هلذه الختالفات تأثري على تنفيذ اسرتداد التكاليف يف كل بلد ،كما تؤثر على الكيفية اليت ميكن
هبا تسويغ التكاليف والرسوم .وهناك أسباب عديدة هلذه الختالفات:
يفسر اسرتداد التكاليف على أن جمموع الرسوم املطبقة على املستفيدين من نشاط إداري يساوي جمموع التكاليف النامجة
أ)
َّ
عن نشاط قطاع اإلدارة املعين .والواقع ،من وجهة نظر قانونية حبتة ،أن مبدأ تغطية التكاليف يعين ببساطة أن جمموع
الرسوم املطبَّقة على املستفيدين من نشاط جتاري ل يتجاوز جمموع التكاليف النامجة عن نشاط قطاع اإلدارة املعين .وبناء
عليه فإن قرارات السلطة التنفيذية ،أو التشريعية حسبما ميكن أن تعدهلا السلطة القضائية ،ميكن أن تنص أيضا على
ميول الفرق من امليزانية العامة للدولة.
اسرتداد جزئي فقط للتكاليف ،حيث َّ
يف بعض البلدان ،حيدث متييز تبع ا ملا إذا كانت اإليرادات اإلمجالية لإلدارة متاثل مصروفاهتا أو جمرد اقرتاهبا من قيمة هذه
ب)
املصروفات .ويف احلالة األوىل ،ل يُسمح لإلدارة بتقدمي إعانة مالية إىل املرخص له أو بفرض رسوم مفرطة عليه حيث
يتعني أن تُ ّرد له أي مبالغ زائدة مفروضة عليه .ويف احلالة األخرية ،يسلَّم بأن الرسوم تستند إىل تقدير للتكاليف املتوقعة
ومن مث ميكن أن تكون اإليرادات أعلى أو أدىن من التكاليف الفعلية لإلدارة (مالحظة  -يف البلدان اليت تعمل وفقا
للنظام األخري ل يزال يف اإلمكان تطبيق مراجعة دقيقة للحسابات) كذلك ميكن أن تؤدي الرسوم املرتفعة أكثر من الالزم
إىل تكوين فائض ميكن أن يُستعمل يف خفض الرسوم يف السنوات الالحقة والعكس بالعكس.
املؤدى برتخيص فردي أو إىل املتوسط
ج)
تستند الرسوم احملددة لسرتداد التكاليف ،بشكل مباشر أو غري مباشر ،إىل العمل َّ
اخلاص بتلك الفئة من الرتاخيص (مثال ذلك الفئة ’اإلذاعية‘).
أما تعقُّد عملية ختصيص الرتددات ،وعدد وظائف إدارة الطيف اليت يتعني أداؤها من أجل إصدار ترخيص ما ،فيمكن
د)
أن ختتلف تبعا ملا يلي:
اخلصائص الوطنية – من قبيل عدد املستعملني أو التضاريس اجلغرافية اليت تتطلب استعمال قاعدة بيانات
مفصلة؛
طبوغرافية َّ
التنسيق على النطاق الدويل – مثال ذلك ،نتيجة للتزامات مبوجب املعاهدات الثنائية أو املتعددة األطراف
وما يتعلق هبا من حو ٍ
اش يف لوائح الراديو أو متطلبات التنسيق.
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تكاليف أخرى ذات صلة (الدراسات املتعلقة بالرتددات الراديوية ،واملشاركة يف املؤمترات املعنية بالتصالت
الراديوية ،وما إىل ذلك).

وتؤثر العوامل املذكورة آنف ا يف إعداد رسوم الرتخيص ويف اآلليات اليت ميكن لإلدارة أن تنشئها ملراقبة إيراداهتا ومصروفاهتا .وميكن
أن حتدث الختالفات أيضا يف تقسيم التكاليف بني تكاليف مباشرة وتكاليف غري مباشرة على الرغم من التفاق العام بشأن
عرف
التعاريف ،وذلك بسبب اختالف التفسريات فيما يتعلق بالتكاليف احملددة اليت ينبغي أن َّ
ختصص لكل فئة .وبوجه عام ،تُ َّ
التكاليف املباشرة والتكاليف غري املباشرة كما يلي.
-

التكاليف املباشرة

وهي تغطي التكاليف املباشرة واليت ميكن تعيينها إلصدار الرتاخيص من أجل تطبيقات حمددة .وهي تشمل على سبيل املثال:
تكاليف الوقت الذي ُيصصه املوظفون لعملية ختصيص الرتددات ،وإخالء املواقع ،وحتليل التداخل حيثما يرتبط ارتباط ا مباشرا
بصنف معني من اخلدمات  -ومحاية القنوات العمومية لألنباء وقنوات التسلية من التداخل ،وإجراء عمليات تنسيق إقليمية أو دولية
ومع الحتاد الدويل لالتصالت بشأن خدمة معينة .كما أهنا تشمل ،يف بعض نطاقات الرتددات ويف بعض اخلدمات أو إذا كانت
ِ
املرسالت قريبة من بلدان جماورة ،تكاليف عمليات التنسيق الدولية ذات الصلة.
-

التكاليف غري املباشرة

وهي تغطي تكاليف وظائف إدارة الطيف املستخدمة يف دعم عملية ختصيص الرتددات اليت تضطلع هبا اإلدارة والنفقات العامة
لتنفيذ إج راءات اإلدارة املتعلقة بإدارة الطيف .وهي متثل التكاليف اليت ل ميكن حتديد حتميلها على خدمات أو تراخيص حمددة
من مثل عمليات التنسيق الدولية العامة ،وتكاليف أنشطة البحوث املتعلقة بالنتشار اليت تغطي نطاقات ترددات وخدمات كثرية،
وتكاليف املراقبة العامة للطيف وعمليات الستقصاء بشأن التداخل الناجم عن شكاوى املستعملني الشرعيني ،وتكاليف موظفي
وجتهيزات الدعم ،فضالا عن تكاليف التحضري ملؤمترات التصالت الراديوية واملشاركة فيها ومن مث متابعة ما تتخذه من إجراءات.
إل أن تعريف التكاليف املباشرة تقييدي جدا يف بعض اإلدارات ويقتصر على التكاليف اليت يتحملها فرادى طاليب الرتاخيص ول
تشمل التكاليف املتعلقة بفئة الرتاخيص .وهناك بعض اإلدارات اليت قد ل تفرض أي رسم لقاء التكاليف غري املباشرة .ويف هذه
احلالة ل بد من اسرتداد التكاليف غري املباشرة من امليزانية العامة.
ويتمثل أحد عيوب نظام يقوم على اسرتداد التكاليف يف أنه يعيق فرض رسوم على املستعملني تستند إىل استعماهلم التناسيب
للطيف ومستوى ازدحام الطيف القائم (أو ’قيمة‘ الطيف) الذي ميكن أن يرتتب عليه أن كبار مستعملي الطيف يستفيدون على
حساب صغار املستعملني .وجيعل هذا من الصعب للغاية استخدام الرسوم يف تعزيز استعمال الطيف استعمالا تتوفر فيه الكفاءة
عن طريق تشجيع املستعملني على التحول حنو تكنولوجيات أكثر كفاءة أو التحول إىل نطاقات تردد أقل ازدحاما .وباإلضافة إىل
ذلك ،فإن التكاليف املستندة إىل فئات الرتاخيص قد ل تأخذ يف احلسبان قدرة املستعملني على الدفع أو رغبتهم فيه مما يضر
ببعض املستعملني (مثال ذلك ،املستعملون الذين يعيشون يف مناطق ريفية نائية الذين يدفعون يف نظام يقوم على التكاليف أكثر
نسبي ا مما يدفعه املستعملون يف املناطق املزدمحة ،حيث يكاد ل ُيتلف عبء العمل يف إصدار رخصة ما) .بل إن األكثر صعوبة
هو تسجيل التكاليف املتكبدة لدى إصدار ترخيص إفرادي.
3.2.6

الرسوم األخرى

باإلضافة إىل التكاليف النامجة عن إصدار رخصة وإنفاذ الرتددات اليت تشملها ،هناك وظائف معينة لإلدارة مرتبطة بأنشطة إدارة
الطيف جيب دفع تكاليفها .ويرد فيما يلي بعض األمثلة على ذلك.
رسم املوافقة النمطية أو القبول النمطي (ل يشمل بلدان التوجيه اخلاص بالتجهيزات املطرافية للراديو والتصالت ))(R&TTE
تفرض هذا الرسم اإلدارات على املوافقة النمطية أو القبول النمطي ملطراف أو جتهيزات راديوية .فما أن يتم اختبار التجهيزات
يف خمترب معتمد أو تُقبل مواصفات التجهيزات فإهنا تتلقى شهادة من اإلدارة أو السلطة املختصة ،ومن مث ميكن طرح التجهيزات
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يف السوق .ويف بعض األقاليم يستند تقييم التوافق إىل إجراءات اإلعالن الذايت اليت تتخذها اجلهات املصنّعة .وبالتايل ،قد تكون
اإليرادات املتحصلة من هذه الرسوم غري ذات شأن أو معدومة.
-

رسم العتماد

تقوم يف بعض البلدان بأداء اختبارات التجهيزات املطرافية والراديوية خمتربات مستقلة معتمدة ل تشكل جزءا من اإلدارة .وجيب أن
تدفع رسوم الختبار مباشرة إىل املختربات املعتمدة ،وهي ل تشكل أي جزء من دخل اإلدارات يف هذه احلالة.

-

رسوم املالءمة الكهرمغنطيسية

لقد أدى تنظيم املالءمة الكهرمغنطيسية ) (EMCإىل تكاليف تتحملها اإلدارة يف جمال مراقبة السوق .ولذلك اختارت بعض
اإلدارات فرض رسم على املالءمة الكهرمغنطيسية بالنسبة للتجهيزات اليت يغطيها هذا النمط من التنظيم ،أو فرض رسم على
اجلهات املصنّعة.
رسوم التفتيش
تضطلع اإلدارات يف بعض احلالت بتفتيش املنشآت قبل أن يستخدم حامل الرتخيص التجهيزات أو بعد أن يستخدمها .وميكن
أن يكون ذلك بطريقة منهجية أو عشوائية .ويف بعض احلالت ،يغطي رسم الرتخيص العادي الرسم اخلاص بالتفتيش ،ويف بعض
احلالت يكون رسم التفتيش مستقالا.
الرسوم اخلاصة مبعاجلة الشكاوى من التداخل
حتقق اإلدارات عادة يف الشكاوى اخلاصة بالتداخل املقدَّمة من حاملي الرتاخيص أو غريهم من عامة الناس .وبغية احليلولة دون
تقدمي شكاوى غري صحيحة ،أو لتغطية التكاليف اإلدارية ،ميكن فرض رسم إما بالنسبة جلميع احلالت وإما فقط عندما يتبني أن
الشكوى ل مربَّر هلا.
الرسوم اخلاصة بشهادات املشغلني (هواة الراديو ،والمتحانات البحرية)
فيما يتعلق هبواة الراديو واملستعملني البحريني ،يتعني على طاليب الشهادات أن ينجحوا يف أداء امتحان كي حيصلوا على الشهادة
الالزمة قبل أن يُسمح هلم بتشغيل جتهيزاهتم .وجيوز أن تفرض اإلدارات رمسا على المتحان ،وعلى إصدار شهادة جهة مشغِّلة.
4.2.6

أساليب بديلة لدعم أنشطة إدارة الطيف

ميكن لإلدارات أن تنظر يف بدائل لألنظمة الوطنية لإلدارة املركزية للطيف اليت تضطلع احلكومات بتنفيذها ومتويلها .فمع أن اإلدارة
الوطنية للطيف تظل نشاطا حكوميا يف املقام األول ،فإن النُـ ُهج البديلة اليت تستعمل املوارد املتأتية من خارج اإلدارة الوطنية للطيف،
من أجل أداء أو متويل بعض وظائف إدارة الطيف ،ميكن أن تعزز كفاءة وفعالية اجلهد الوطين.
وقد استخدم عدد من اإلدارات موارد إدارة الطيف داخل البلد وخارج العملية الوطنية إلدارة الطيف ،مبا يف ذلك ما يلي:
جمموعات التصالت ذات املصلحة املباشرة فيما يتعلق بالطيف ،مثل اللجان الستشارية والرابطات التجارية واملنظمات
املهنية والرابطات شبه احلكومية؛
منسقو الرتددات (وجمموعات التنسيق) ومديرو الطيف املعيَّنون؛
اخلرباء الستشاريون يف جمال إدارة الطيف ،واملقاولون املساعدون.
وميكن استخدام هذه البدائل يف دعم اإلدارة الوطنية للطيف .وميكن أن ُيتلف النهج املتبع باختالف نطاق الرتددات واخلدمات
الراديوية و/أو التطبيقات الراديوية اخلاصة ،واملقدرة واملوارد املتاحة لدى املؤسسة الوطنية إلدارة الطيف ،واخلربة املتخصصة املتيسرة
من مصادر أخرى .وميكن للمدير الوطين للطيف أن يضع حدود املسؤولية والسلطة املمنوحة هلذه اجملموعات بالستناد إىل املهام
اليت يتعني دعمها .وقد ترى اإلدارات أيضا أنه قد يتعني اجلمع بني عدة نـُ ُهج من أجل النهوض باملهمة اإلمجالية إلدارة الطيف.
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وتتمثل األهداف املتوخاة من استعمال كيانات وطنية أخرى ملساندة عملية اإلدارة الوطنية للطيف فيما يلي:
القتصاد يف املوارد املالية أو البشرية احلكومية؛ إل أنه إذا قامت مبعاجلة أنشطة إدارة الطيف أطراف ثالثة موجهة حنو
حتقيق الربح خارج اإلدارة فإن مشكلة متويل أنشطة إدارة الطيف تظل قائمة ألنه يتعني دفع قيمة اخلدمات اليت تقدمها
األطراف الثالثة هذه؛
زيادة كفاءة استعمال الطيف؛
حتسني كفاءة ختصيص الرتدد وعمليات التنسيق؛
تدعيم اخلربة املتخصصة لدى املدير الوطين للطيف.
3.6

نُ ُهج إصدار التراخيص الخاصة بالطيف

يتعني اتباع هنج خمتلفة إلصدار الرتاخيص اخلاصة بالطيف ملعاجلة الحتياجات املتميزة لفرادى مستعملي الطيف الراديوي والفرتة
الزمنية اليت ميكن أن يُفتح فيها نطاق تردد من أجل احلصول على الرتخيص اخلاص به .وإذا جتاوز عدد مقدمي الطلبات القدر
املتيسر من الطيف فإن خيار "من يأيت أولا ُُيدم أولا" قد ل يكون مناسب ا ،وعندئذ تصبح آليات من قبيل إجراءات تقدمي العطاءات
والعطاءات املقارنة واملزادات وعمليات القرعة ضرورية.
 1.3.6من يأتي أوالً يُخدم أوالً
وُيصص الطيف وفق ا لرتتيب ورود
تتمثل أكثر آليات ختصيص الطيف استعمالا من قبل اإلدارات يف آلية من يأيت أولا ُُيدم أولاَّ .
الطلبات ويستند إىل الرتددات املتيسرة ،واستكمال أداء الوظائف املالئمة إلدارة الطيف ،وتلبية مقدمي الطلب ملعايري تقدمي الطلبات.
وهذه اآللية مالئمة عندما ل يكون هناك نقص يف الطيف وعندما يكون هناك احتمال لتخصيصه لعدد كبري من املستعملني
أو على مدى فرتة طويلة من الزمن .وهذه اآللية هي أكثر اآلليات املستعملة شيوعا مع التمويل من امليزانية الوطنية أو رسوم استعمال
الطيف ،ومن احملتمل أن تظل أكثر اآلليات فعالية يف املستقبل املنظور وإن كان ميكن ربطها (مع اسرتداد التكاليف أو بدوهنا)
باألساليب اخلاصة بتنظيم الطلب (من قبيل التسعري اإلداري).
2.3.6

مسابقة أفضل العروض

تُستخدم هذه اآللية لتحديد أي مقدمي الطلبات ينبغي منحه سبيالا للنفاذ إىل قدر حمدود من الطيف ورمبا ،وهو األغلب ،إىل
أنظمة إذاعية أو أنظمة متنقلة عمومية .وتستند هذه اآللية إىل مقدمي الطلبات املتنافسني الذين يقدمون مقرتحاهتم من أجل تشغيل
ٍ
وبعدئذ تضطلع اإلدارة بتقييم هذه املقرتحات .وتشمل املقرتحات عادة معلومات عن التغطية السكانية وجودة اخلدمة
هذه اخلدمة،
وسرعة التنفيذ وخطة عمل اجلهة املشغلة .وبالنسبة لإلذاعة ،تقدَّم املعلومات عن الربامج :عدد الساعات املخصصة لربامج األطفال؛
والربامج التعليمية؛ واخلدمات املتعلقة بإذاعة األنباء ،وما إىل ذلك .وتُعد املقرتحات عادة استجابة ملعايري وضعتها ونشرهتا اإلدارة.
وليس على اإلدارة التزام بتخصيص الطيف ألي من مقدمي الطلبات إذا مل يكن ممتثالا للمعايري.
وميكن أن تكون مراجعة املقرتحات عملية مستنفدة للوقت وكثيفة استهالك املوارد وقد ل تكون عملية صنع القرار شفافة .وقد
تكون عملية املراجعة غري موضوعية ،وإذا مل تكن أسباب رفض الطلبات واضحة ومتفقة مع املعايري اليت نشرهتا اإلدارة جيوز ملقدمي
الطلبات املرفوضني أن يطلبوا إعادة النظر من جانب هيئة قضائية .وقد يرتتب على أي طعن قانوين أثر هام على اجلداول الزمنية
لإلدارات فيما يتعلق بتشغيل اخلدمة وقد يتطلب من اإلدارة تكرار عملية طرح العطاءات بأكملها.
وقد يكون تنفيذ إجراءات العطاءات عايل التكلفة ومستنفدا للوقت حىت بصرف النظر عن احتمال الطعن القانوين .ول تُستعمل
هذه اآللية إل عندما يكون هناك عدد صغري من مقدمي الطلبات بالنسبة لعدد حمدود من الرتاخيص .وباإلضافة إىل ذلك ،ولئن
كانت إجراءات العطاءات تأخذ يف العتبار مؤهالت الفائز بالرتخيص وتستهدف منح الرتخيص للمؤسسة اجملهزة أفضل جتهيز
للوفاء مبتطلبات الرتخيص ،فإهنا قد تؤدي أيضا إىل حالة يكون فيها الفائز قد بالغ بعناصر التقنية واجلودة من أجل الفوز بالعطاء،
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يطور خدمة قد تتجاوز فيها جودة أو قدرة النظام املتطلبات التشغيلية أو يتبني له فيما بعد أن النظام عاجز
ومن مث يتعني عليه أن ِّ
على الوفاء مبتطلبات الرتخيص.
1.2.3.6

مسابقة أفضل العروض مشفوعة بعطاء مالي (العطاءات المقارنة)

تستند هذه اآللية إىل إجراءات املناقصة ،ولكن بدلا من أن ختصص اإلدارة الطيف جمانا ،أو مقابل رسم حمدد ،يطلب من املتسابقني
تقدمي عطاء نقدي باإلضافة إىل الوفاء مبتطلبات املعايري اليت تنشرها اإلدارة .وبالتايل ،حيدد مقدمو العروض بأنفسهم القيمة
النقدية للطيف.
ويوفر أسلوب التقييم النقدي من جانب املتقدمني مؤشرا حمدودا لقيمة الطيف ولكنه قد ل ميثل القيمة السوقية احلقيقية ذلك ألن
أجزاء من العروض ،املدرجة استجابة للمعايري اليت تنشرها اإلدارات ،قد يكون هلا تأثري كبري على العطاء النقدي .وملنع املتقدمني
من تشكيل تكتل لتخفيض العنصر النقدي يف عرضهم ،قد يكون من احلكمة أن تقوم اإلدارة بأحباث للوقوف على قيمة الطيف
رغبة يف وضع حد أدىن (عطاء أدىن) للعنصر النقدي يف العرض.
وعلى غرار إجراءات املناقصة ،فإن من مزايا العطاءات املقارنة هو أهنا ميكن أن تأخذ يف العتبار مؤهالت اجلهة اليت سوف يرخص
هلا وأن تأخذ جزئيا قيمة الطيف بعني العتبار.
وكذلك على غرار إجراءات املناقصة ،تقوم اإلدارة باستعراض مجيع العروض .ومرة أخرى ل يقع أي التزام على عاتق اإلدارة إلصدار
ترخيص ألي من املتقدمني .وقد تصبح عملية الستعراض بسيطة إذا تقدم عدد من املتقدمني يساوي عدد الرتاخيص املتاحة بعرض
من الواضح أنه يتجاوز كل املعايري اليت وضعتها اإلدارة وميثل أفضل تقييم نقدي .ومع ذلك ،فإن إجراءات الستعراض أكثر تعقيدا
يف معظم احلالت ،ذلك ألن العطاء النقدي ما هو إل عنصر واحد من عناصر العطاء ول ضمان لفوز أعلى عطاء نقدي.
وباإلضافة إىل ذلك فإن إدخال العنصر النقدي يتطلب تقييما أعمق لنشاط أعمال املتقدمني ،ول سيما اخلطط املالية .وقد ل تقل
عملية استعراض العطاءات املقارنة استنفادا للوقت واملوارد عما تستنفده إجراءات املناقصة .وما مل يكن هناك فائزون دون منازع،
ميكن القول بأن قرار اإلدارة قد ل يقل ذاتية عما هو يف حالة إجراءات املناقصة بل قد يكون أكثر عرضة للطعن القانوين ،نظرا
لضرورة تقييم عناصر خمتلفة (مالية وغريها).
3.3.6

المزادات

متثل املزادات آلية ختصيص حيدد فيها املتسابقون يف هناية املطاف مبلغ املال الذي يتعني دفعه .وهبذه الطريقة حيدَّد سعر الطيف
يف هناية األمر بفعل قوى السوق وختصص الرتددات إىل الفائز يف املزاد .ويف غالب األحيان حتدد اإلدارات معايري الدخول للمتسابقني.
املقارنة (أو سحب القرعة ،انظر الفقرة التالية).
وميكن أن تكون هذه املعايري مماثلة لنمط شروط الدخول احملدد يف العطاءات َ
واملالمح الرئيسية للمزادات ،اليت تفسر اعتمادها على مقياس واسع يف شىت أحناء العامل ،هي:
بصفة عامة ،تعزز املزادات كفاءة استعمال الطيف بتزويد الفائزين حبوافز لستعماله بسرعة والستفادة منه إىل أقصى
حد ممكن .وقد أُعرب عن بعض الشواغل من أن املزادات تفرض عبئ ا على املشغلني يف بداية اخلدمة ،ولكن من الواضح
أنه ينبغي أن يدرك املتسابقون احتياجاهتم من التدفقات النقدية كما ينبغي للممارسات التجارية اجليدة أن متنعهم
من ’فرط العطاء‘؛
بصفة عامة ،تكون املزادات سريعة وتتسم بالكفاءة يف ختصيص الطيف مقارنة بإجراءات العطاءات التقليدية أو العطاءات
املقارنة .واملزادات قادرة على معاملة أعداد كبرية من املتقدمني وميكن اعتبارها مبثابة إجراءات ترخيص موضوعية وشفافة.
ونتيجة لذلك حتد املزادات من فرص احملاباة .ومن شأن شفافية عملية املزاد أن حتد من إمكانية الطعن قانون ا؛
كلما ازداد تطبيق املعايري والشروط املقيدة كجزء من عملية املزاد ازداد تأثريها على قيمة الرتاخيص (وقد ينخفض سعر
املزاد) .وقد يتعني على اإلدارات ،يف بعض احلالت ومن خالل توضيح القيود التشغيلية للرتخيص ،وضع أمناط من
تسهيالت إدارة الطيف كانت تعتربها من قبل غري ضرورية .من قبيل أنشطة املراقبة املتخصصة وقواعد بيانات التضاريس
واملقدرات األوتوماتية على حتليل التداخل.
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ويوجه النصح ألي
ولكي جيري املزاد بطريقة سلسة ينبغي أن تُعرف قواعد وإجراءات املزاد وأن يفهمها مجيع املشاركني قبل بدئهَّ .
إدارة تعتزم إجراء مزاد بشأن الطيف بأن تطلع على القدر املتزايد من املؤلفات يف هذا املوضوع وأن تستعرض جتارب اإلدارات
األخرى ،وأن تستفيد من أوجه النجاح واملشكالت اليت صودفت فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ املزاد ومدى تأثريه على املشغلني
ومصنعي جتهيزات التصالت واملستعملني النهائيني.
وتبع ا لتع ّقد املزاد قيد النظر ،قد يكون من املستصوب الستعانة بنظام مزاد مؤمتت .ومن مث قد يستدعي األمر بنية حتتية تقنية
إلجراء املزاد .وقد يلزم أيضا توفري التعليم والتدريب لكل من مديري الطيف ومقدمي العطاءات احملتملني لضمان توفر املستوى
الكايف من "اخلربة باملزادات".
وميكن أن تتخذ املزادات عددا من األشكال ،ومن أمثلتها:
املزاد "اإلنكليزي"
يزيد فيه الدلل السعر حىت ل يبقى سوى مزايد واحد؛
مزاد العطاءات بالظرف املختوم على أساس أول سعر
يتقدم املزايدون بعطاءاهتم املختومة ويفوز أعالها سعرا؛
مزاد العطاءات بالظرف املختوم على أساس السعر الثاين
يتقدم املزايدون بعطاءاهتم املختومة ويفوز أعلى العطاءات ولكن الفائز يدفع ثاين أعلى مبلغ يف العطاءات؛
املزاد "اهلولندي"
يبدأ الدلل بسعر ٍ
عال مث ُي ّفضه حىت يعلن أحد املشاركني قبوله بكلمة "أنا"؛
املزاد املتزامن املتعدد اجلولت
ينطوي هذا املزاد ،الذي تطبقه جلنة التصالت الحتادية يف الوليات املتحدة ،على جولت متعددة لطرح العطاءات
يف عدد معني من ال ُقَرع اليت تُعرض على حنو متزامن .ويُكشف أعلى عطاء يف كل قُرعة جلميع أصحاب العطاءات قبل
اجلولة التالية عندما تُقبل مجيع العطاءات من جديد يف مجيع ال ُقَرع .وجيوز أن تُكشف أو ل تُكشف هوية صاحب
العطاء العايل بعد كل جولة ،لكن هويته تُكشف عند اختتام املزاد .وتستمر العملية حىت جولة ل تقدَّم فيها أي عطاءات
جديدة أو ل جتري فيها أي قُـَرع .وهذا النمط أكثر تعقيدا من مزادات اجلولة الواحدة لكنه يتيح للمزايدين قدرا أكرب
من املرونة لتجميع ال ُقَرع بطرق شىت ،ونظرا ألن هذا املزاد أكثر انفتاح ا من عملية عطاءات الظرف املختوم فإنه حيد من
أثر ما يسمى ’لعنة الفائز‘ ومي ّكن أصحاب العطاءات من تقدمي عطاءاهتم بقدر أكرب من الثقة.
املزاد املتزامن التجميعي املتعدد اجلولت
هو أساسا نفس األسلوب املوضح يف بند ’املزاد املتزامن املتعدد اجلولت‘ ،سوى أن يف هذا النوع من املزاد ميكن
للمشاركني التقدم بعطاءات ’جتميعية‘ .أي أنه ميكنهم التقدم بعطاء وحيد يف جمموعة من ال ُقرع .ويف حالة ال ُقرع املتآزرة
ميكن أن يوفر ذلك ميزة كبرية لصاحب العطاء .ومن اآلثار اجلانبية هلذه اإلمكانية هو أن تصميم املزاد يزداد تعقيدا
ويصبح من الضروري الستعانة باحلاسوب واخلوارزميات اخلاصة.
مزاد امليقاتية التجميعية
سرعان ما أصبحت مزادات امليقاتية التجميعية ) (CCAأسلوب املزاد املفضل للعديد من هيئات تنظيم الطيف لرتخيص
شىت أنواع الطيف (املتنقل يف الغالب) يف العقد األول من القرن احلادي والعشرين .ومن البلدان اليت استخدمت هذا
األسلوب اململكة املتحدة وهولندا والنمسا وسويسرا والدامنرك .ويسعى هذا املزاد إىل تدارك واحد من أهم عيوب املزاد
املتزامن املتعدد اجلولت ) (SMRواملزاد اإلنكليزي ،ذلك أساسا ألن أي عطاء جديد يف هذه املزادات يبطل كل عطاء
سابق من صاحبه .وباإلضافة إىل ذلك ،قد يرسى املزاد على مزايد يف موقف أو بسعر ل يرضى عنه .واملزاد  CCAيتغلب
على ذلك جبعل كل عطاء يف كل جولة عطاءا ملزما (تسري مجيع العطاءات يف مجيع اجلولت) ،وبإعطاء املزايدين فرصة
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أخرية لتقدمي عطاء بعد انتهاء املزاد يف املرحلة األوىل .واملزاد  CCAهو يف الواقع مزيج من مزاد امليقاتية ومزاد الظرف
املختوم جبولة واحدة .وتستخدم املرحلة األوىل من املزاد لتحديد األسعار التقديرية والطلب من جانب مقدمي العطاءات
(مرحلة امليقاتية) .ويلي ذلك جولة عطاءات تكميلية جتميعية بالظرف املختوم (املرحلة الثانية) تكون فيها العطاءات
مقيدة بالسلوك السابق يف املرحلة األوىل .وهذا النهج يلغي شعور الندم لدى صاحب عطاء اجلولة األخرية ،ويقدم أيض ا
تقديرات فعالة ألسعار املزايدين .أما اجلانب السليب الرئيسي هلذا الشكل من املزاد فهو تعقيده الفائق الذي قد يتعذر
فهمه على مقدمي العطاءات .وحيتاج األمر إىل برجمية لتحديد الفائزين يف املرحلة الثانية (العطاء التجميعي بالظرف
املختوم ،الذي يأخذ أيضا يف العتبار سلوك العطاءات يف املرحلة األوىل من املزاد) .ويتعني أن يكون لدى مقدمي
العطاء الطمئنان والثقة يف نسق املزاد ونظامه من حيث أهنم ،عندما يتقدمون بالقيمة احلقيقية اخلاصة بعطائهم للحصول
على الرتخيص (أو الرتاخيص) ،لن يدفعوا قط أكثر من الالزم .وسوف حتدد اخلوارزميات والنظام الفائزين ذوي أعلى
تقييم للرتاخيص .لذلك ،ليس هناك أي حافز لتقدمي عطاءات ’أعلى‘ من التقييم الصحيح لدى صاحب العطاء للفوز
بالعطاء األخري (كما هو احلال يف املزاد اإلنكليزي أو املزاد املتزامن املتعدد اجلولت) .كما أن اجلانب التجميعي جيعل
من املمكن أيض ا املزايدة بشأن رزمة من الرتاخيص يف عطاء وحيد لكمية معينة من الطيف.

مزايا املزادات
تتمتع املزادات مبيزة منح الرتاخيص إىل من يق ّدروهنا أعلى تقدير والعمل يف الوقت ذاته على توليد اإليرادات .ولكن هذا ل يعين
أن هذه اإليرادات ستكون كبرية ،ذلك ألن قيمة العطاءات تعتمد على عوامل كثرية .وعندما تُستعمل املزادات لتخصيص الرتاخيص
يف بنية توزيع معينة ،فإن الرتاخيص ل ُمتنح ملن يق ّدمون أعلى قيمة هلا إل ضمن حدود بنية التوزيع .وعلى سبيل املثال ،إذا قُـيّمت
فدرة خاصة من الطيف يف جمال معني أعلى تقييم من جانب اخلدمة الراديوية املتنقلة ولكنها ُوزعت خلدمات إذاعية  ،فإن اإليرادات
والفوائد القتصادية املتولدة من ذلك الطيف ستكون أقل مما لو ُمسح ملشغلي اخلدمة الراديوية املتنقلة باملشاركة يف املزاد.
ومن شأن التوسيع على املستوى الوطين ملدى الستعمالت املسموح هبا يف إطار ترخيص يتم احلصول عليه يف مزاد ما أن يتيح
أيضا استعمال الطيف للخدمات اليت يكون الطلب عليها مرتفعا جدا .بيد أن من عيوب تعريف اخلدمات بشكل إمجايل أهنا
تتسبب يف زيادة تكاليف تنسيق التداخالت بني حاملي الرخص يف األطياف واملناطق املتجاورة .وتنطبق هذه احلجج املتعلقة ببنية
التقارب
التوزيع كذلك على نظام حقوق استعمال الطيف القابلة للنقل بعد التخصيص األويل للطيف .ويف املستقبَل ،عندما يتزايد ُ
يف استعمال الطيف ،سوف يتضاءل هذا األثر السليب اجلانيب.

مآخذ املزادات
يتسن حتديد
املزادات ليست حالا مشوليا لكل املشكالت وهي ل تناسب إل تراخيص وظروف حمددة .وهي غري مناسبة إذا مل َّ
حقوق استعمال الطيف حتديدا سليم ا .كما أهنا ل تناسب الرتاخيص اليت تغطي قدرا كبريا من الطيف أو الرتاخيص املنخفضة
القيمة أو التطبيقات املتعلقة باخلدمات املرغوبة اجتماعيا (األغراض العسكرية واإلذاعة العامة ،وما إىل ذلك) ،أو حيثما ل توجد
منافسة أو تكون املنافسة حمدودة .ويف الواقع إن أهم عامل وحيد لعرض ترخيص يف املزاد هو أن خدمات الفائزين ينبغي أن تواجه
املنافسة ،ولذلك فإن شرطا أساسيا إلجراء املزادات هو وجود تشريع فعال خاص باملنافسة لضمان أل يضع مقدمو العطاءات
ترتيبات لتحديد السعر.
وقد تكون املزادات غري ذات كفاءة أو غري عملية بالنسبة لبعض اخلدمات أو األحوال .ومثة حالة سبق ذكرها وهي غياب املنافسة
على الطيف .وميكن أن حيدث هذا مثالا بالنسبة ألنظمة املوجات الصغرية الثابتة اليت تتسم بقدر كبري من الوصالت الفردية ذات
عروض احلزم الضيقة واملواقع احملددة بدقة عالية ،أو حيث ل يتوقع املشغلون احملتملون حتقيق عائد حقيقي لستثماراهتم ضمن فرتة
زمنية معقولة .ومثة حالة ثانية يستصعب فيها مقدمو اخلدمات املرغوبة اجتماعيا واليت تستعمل الطيف ،من قبيل الدفاع الوطين
أو الب حوث العلمية ،إضفاء قيمة مالية على الطيف .وقد يؤدي ذلك إىل نقص يف توفري هذه اخلدمات للمجتمع إذا تعني على
مجيع مقدمي اخلدمات اليت تستعمل الطيف املشاركة يف مزادات .وميكن التغلب على هذه الصعوبة من خالل العطاءات احلكومية
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للحصول على الطيف بطريقة تنافسية .ذلك أن احلكومة تعمد إىل شراء السلع واخلدمات األخرى لألنشطة الجتماعية املرغوب
فيها املعروضة يف السوق ،مثل شراء سيارات الشرطة ودفع إجيارات املباين احلكومية.
وإذا عقدت مزادات بغرض منح تراخيص ألنظمة ساتلية عاملية أو دولية يف عدد من البلدان فإنه يتعني ،على األرجح ،على مقدمي
اخلدمات احملتملني أن ينفقوا موارد هامة جملرد املشاركة يف كل مزاد ،وميكن أن تؤدي هذه العملية املرهقة إىل التأخري يف تنفيذ
اخلدمات املنشودة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن من شأن املزادات املتعاقبة أن تسبب عدم تيقن كبري لدى مقدمي اخلدمات احملتملني
ألهنم لن ي كونوا واثقني من الفوز يف املزادات يف مجيع البلدان اليت يتوخون تقدمي اخلدمات فيها .وإذا كان عدم التيقن هذا على
قدر من الشدة فإنه ميكن أن يعيق تقدمي األنظمة الساتلية الدولية وتطويرها .ومن ناحية أخرى ،يالحظ عدم التيقن هذا أيض ا
يف مجيع األساليب األخرى البديلة لرتخيص الطيف .وكذلك هو احلال يف مسابقات املنافسة حيث ل يكون مقدم اخلدمة احملتمل
متأكدا من أنه ميكن أن يفوز بالرتخيص يف مجيع البلدان اليت يود أن يفوز فيها .بل ميكن القول إن مقدم اخلدمة يف مزاد لديه
قدر أكرب من التحكم يف النتيجة (أعلى عطاء) مما هو احلال يف مسابقة تنافسية غري مؤكدة.

القيود املفروضة على املزادات
إذا قررت إدارة ما استخدام املزادات فينبغي أن تدرك عموم ا أنه كلما ازداد عدد اللوائح أو الشروط أو القيود املفروضة على استعمال
الطيف الذي يتعني طرحه يف املزاد اخنفض اإليراد املايل املتوخى من املزاد .ومن مث قد ترغب اإلدارات ،تبعا ألولوياهتا ،يف املوازنة
بني مزايا ومآخذ العملية .ويف نفس السياق ،قد ختتار اإلدارات تقييد جانب العرض من الطيف األمر الذي يؤدي بوجه عام إىل
إيرادات أعلى من املزاد .ولكن هناك موازنة هنا أيضا مبعىن أن تقييد جانب العرض من الطيف يؤدي إىل مدى أضيق من اخلدمات
اليت تقدم إىل املستهلكني وأسعار استهالك أعلى واخنفاض إمجايل يف الكفاءة القتصادية.
ورغبة يف تعزيز املنافسة ،قد يكون من الضروري فرض ضمانات إضافية بشأن اخلدمات املطروحة يف املزاد .ففي بعض األحوال قد
يكون بعض أو مجيع املزايدين احملتملني مقدمي خدمات مهيمنني يسعون إىل تعزيز أوضاعهم الحتكارية أو أوضاعهم القائمة على
احتكار ِ
القلّة (حمدودية عدد املتنافسني) .ومن شأن القيود املفروضة على التأهيل للمشاركة يف مزاد ما أو القيود املفروضة على القدر
من الطيف الذي ميكن ألي كيان أن يفوز به أن ختفف من حدة هذه املشكلة ،وإن كان حيتمل أن حيد ذلك من عدد املشاركني.
وبصفة عامة ،تذهب حصيلة املزاد إىل امليزانية العامة حيث يتقرر يف عملية امليزانية غرض جديد إلنفاق املال الذي ُمجع .ويف بعض
احلالت قد يفضي ذلك إىل خفض الدين الوطين أو إىل الستثمار يف قطاعات أو أنشطة جديدة.
4.3.6

عمليات القرعة

ميكن أن تكون هذه اآللية مالئمة عندما يكون هناك عدد كبري للغاية من مقدمي الطلبات ،كما أهنا تستند إىل انتقاء الفائزين
عشوائيا من بني مقدمي الطلبات املتنافسني .والتخصيص بالقرعة يف أبسط أشكاله أمر بسيط وسريع وشفاف لكنه ميكن أن
ُيصص الطيف ملن ل يق ّدره حق قدره .ونظرا لعدم تطلب إصدار أي قرار ذايت لتخصيص الطيف ولعدم ضرورة إجراء أي فحص
يوجه طعن قانوين يف القرار املتخذ يف هذا الصدد .ومع ذلك ،وما مل يكن هناك نوع
ملقدمي الطلبات ،فإنه من غري احملتمل أن َّ
ما من رسم الدخول ،فإن الفائزين ُمينحون الطيف جمان ا .وبناء عليه ،ميكن لإلدارة أن تقرر فرض رسم على املشاركة يف القرعة
ورمبا فرض معايري دخول أخرى لضمان أن يكون مقدم الطلب الفائز قادرا على تقدمي اخلدمة املنشودة .وميكن هلذه القيود اإلضافية
أن حتد من عدد املشاركني كما ميكنها أن تسرتد جزءا من قيمة الطيف .والعيب احلقيقي يف عمليات القرعة هو عندما متثل األوراق
الراحبة (الرتاخيص) قيمة سوقية حقيقية .حيث ميكن للفائزين عندئذ حتقيق أرباح عن طريق بيع تلك الرتاخيص يف السوق الثانوية.
وقد يتسبب ذلك يف مشاكل ،ذلك ألن القيمة السوقية ميكن أن تكون قد دخلت أيض ا إىل اخلزينة العامة ،إذا وقع الختيار على
إجراء ختصيص خمتلف .وجدير بالذكر أن آلية القرعة مل تستخدم كثريا يف املمارسة العملية.
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تسعير الطيف

نظرا ألن الطيف الراديوي مورد حمدود لكنه قابل لالستعمال من جديد فإنه ينبغي استعماله بكفاءة وفعالية لتفادي حدوث تداخل
غري مرغوب فيه ،وتعزيز الفوائد املتحققة من استعماله بالنسبة لكل إدارة ،وضمان نفاذ مجيع املستعملني احلاليني واحملتملني إىل
الطيف .إل أن حترير التصالت والتطورات التكنولوجية اجلارية قد فتحت الباب أمام طائفة متنوعة من تطبيقات الطيف اجلديدة،
ومع أن هذه التطورات غالبا ما جتعل استعمال الطيف أكثر كفاءة ،فإهنا حفزت على زيادة الهتمام والطلب على موارد الطيف
احملدودة .ونتيجة لذلك ،ويف بعض املناطق اجلغرافية ،وبالنسبة لبعض اخلدمات ونطاقات الرتدد املعينة ،جتاوز الطلب على الطيف
العرض املتيسر منه .ويف الوقت ذاته فإن الجتاه املتزايد حنو دورات التطور األقصر زمنا زاد من الضغط على مديري الطيف من أجل
اختاذ القرارات على حنو أسرع بشأن اجلهة اليت ينبغي هلا احلصول على سبيل للنفاذ إىل الطيف وما هي التكنولوجيا اليت ينبغي هلا
النفاذ إىل الطيف.
ويف هذه الظروف ،قد ل تكون سياسات التسعري القائمة على التكلفة وآليات التخصيص غري القائمة على آليات السوق احلل
األمثل إلدارة النفاذ إىل الطيف ألهنا ل تتضمن بصفة أساسية حوافز لبلوغ بعض أهداف اإلدارة .والغرض من الرسوم اليت ورد
وصفها يف هذا الفرع على وجه التحديد هو التأثري على سلوك مستعملي الطيف .وإذا أُحسن استخدام هذه الرسوم فإهنا:
توفر يف حد ذاهتا آلية شفافة لتعزيز استعمال الطيف على حنو تتوفر فيه الكفاءة؛
حتول دون احتفاظ املستعملني بالطيف الذي ل حيتاجون إليه فعلي ا؛
توفِّر حافزا لالنتقال إىل نطاقات بديلة عندما يكون هذا النتقال مرغوبا فيه؛
توفِّر وسيلة للتخصيص السريع لقدر حمدود من الطيف عندما يكون مستوى الطلب عالي ا واملنافسة قوية بني املشاركني.
-

وباإلضافة إىل ذلك فإن بعض آليات التخصيص التقليدية يصعب تشغيلها بسبب عدد املشاركني ،كما أهنا أكثر عرضة للطعن
القانوين نظرا ألن عملية صنع القرار يف اإلدارة (وخصوصا عملية املقارنة ،مسابقة التنافس) ليست شفافة مبا فيه الكفاية.
وقد أدت هذه الشواغل إىل استحداث ُهنج إضافية إلدارة الطيف مبا يف ذلك ،ضمن ُهنج أخرى ،املعايري القتصادية كأداة إلدارة
الطيف بالنسبة لبعض اخلدمات وكوسيلة حلساب بىن رسوم الرتاخيص .وتستعمل املعايري القتصادية إىل جانب أدوات أخرى أكثر
تقليدية إلدارة الطيف بغرض حتسني هذه اإلدارة وإتاحة إمكانية إدارة الطيف الراديوي على أساس أكثر إنصافا ملنفعة مجيع
مستعملي الطيف الراديوي ولصاحل القتصاد العام.
1.4.6

رسوم الطيف التشجيعية

إن أحد اجملالت اليت تتأثر باعتبارات تسعري الطيف هو النهج املتبع جتاه رسوم استعمال الطيف اليت تُدخل مفهوم القيمة القتصادية
للطيف يف بنية هذه الرسوم.
وتسعى الرسوم التشجيعية إىل تسخري األسعار لتحقيق أهداف إدارة الطيف ،ومن مث لتقدمي بعض احلوافز لستعمال الطيف
استعمالا تتوفر فيه الكفاءة .وتتسم صيغ الرسوم التشجيعية مبيزة التعبري ،إىل حد ما ،عن ندرة الطيف وإجياراته التفاضلية (القيمة
القتصادية) .ومن مث ،ويف إطار هذا النهج ،فإن مستويات رسوم التخصيص ل تتوقف على التحديدات القائمة على التكاليف،
وتُع ّد بنية للرسوم تقرتب من القيمة التجارية للطيف يف السوق .والغاية اإلمجالية من الرسوم التشجيعية هو حفز زيادة استعمال
الطيف بكفاءة من أجل موازنة جانب الطلب على الطيف مع جانب العرض منه ،وذلك من خالل:
تشجيع املستعملني على استخدام جتهيزات أكثر كفاءة من حيث استعمال الطيف؛
إعادة الطيف الذي ل حيتاجون إليه؛
النتقال إىل جزء أقل ازدحاما من أجزاء الطيف.
ولذلك ميكن لصيغ الرسوم التشجيعية أن توفر أيضا آلية لدعم انتهاج سياسة عامة بشأن إعادة توزيع الطيف.
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وحيتسب الرسم انطالقا من صيغة حتاول أن تعكس قيمة ندرة الطيف .وميكن أن تؤخذ عناصر شىت من عناصر استعمال الطيف
يف العتبار لدى وضع صيغة ما ،وقد تلزم صيغ خمتلفة لنطاقات وخدمات الرتددات املختلفة بغية إعداد بنية مرنة للرسوم التشجيعية.
وميكن أن تشمل الصيغة عادة عددا من املعايري ،منها مثالا:
نطاق الرتدد
ُيتلف قدر الرسوم املفروضة باختالف الرتدد املستعمل لتشجيع املستعملني على استعمال خدمات جديدة يف تلك
األجزاء من الطيف األقل تعرضا للضغط أو نقل اخلدمات القائمة إىل نطاقات تتوفر فيها قدرات احتياطية .ولكن ينبغي
أن تدرك اإلدارة أيض ا أن بعض اخلدمات حيتاج إىل ترددات خاصة أو إىل نطاقات تردد خاصة بالوظيفة املعنية ،من قبيل
التصالت على املوجات الديكامرتية ) (HFوخدمات األرصاد اجلوية.
-

عرض النطاق املستعمل

-

الرسوم احلصرية

-

املوقع اجلغرايف

-

التغطية

-

تقاسم القنوات الراديوية

ِ
املستعمل .ويُستعمل ذلك الرسم إلقناع مجيع املستعملني
ُيتلف مقدار الرسوم باختالف القدر من الطيف الذي يشغله
باستعمال جتهيزات أكثر كفاءة من حيث استعمال الطيف ،وإقناعهم بالتخلي عن الطيف الذي ل حيتاجونه ،وإقناع
املستعملني اجلدد بأن يسعوا فقط إىل احلصول على احلد األدىن من الطيف الذي حيتاجونه .وهذه طريقة
مستخدمة فعلي ا
َ
من حيث املبدأ من خالل حتديد الرسم حسب الوصلة يف جمال اخلدمة الثابتة أو حسب القناة يف خدمة التصالت
الراديوية املتنقلة ألغراض خاصة ).(PMR

هلذا املعيار جانبان :األول هو أنه نظرا ألن مجيع املعايري األخرى للتطبيقات الراديوية متطابقة فإن الرسم املطبق على
مستعملي الطيف النافذين إىل قناة حصرية ينبغي أن يكون أعلى من الرسوم اليت تُطلب من املستعملني الذين يكتفون
املتقامسة ونظرا ألن مجيع املعايري األخرى للتطبيقات الراديوية متطابقة ،هو
بتقاسم النطاقات .واجلانب الثاين ،يف النطاقات َ
إن الرسم املطبَّق على مستعملي الطيف الذين يستخدمون عددا كبريا من جتهيزات التصالت الراديوية ينبغي أن يكون
أعلى من الرسوم اليت تُطلب من املستعملني الذين يكتفون بعدد أقل من التجهيزات ،ألن األرجح هو أن تشغَ ْل الطيف
جتهيزات اجملموعات األوىل وليس جتهيزات اجملموعة األخرية (وبالتايل تستبعد هذه األخرية من إمكانية استعمال الطيف).
يكون الرسم أعلى بالنسبة للمشغلني العاملني يف املناطق املزدمحة إىل ٍ
حد كبري (مناطق وسط املدن) وتكون أخفض
بالنسبة للمشغلني العاملني يف املناطق األقل ازدحاما (املناطق الريفية مثالا) .مالحظة :ميكن أن يكون استعمال الطيف
يف بعض املناطق الريفية عملي ا أكثر ازدحام ا منه يف بعض املدن ،كما أن استعمال الطيف ُيتلف باختالف نوع اخلدمة
ونطاق الرتدد.
ُيتلف الرسم تبع ا للمساحة اليت يغطيها اإلرسال (يشري هذا التعبري إىل املساحة "العقيمة" أي املنطقة اليت ل ميكن أن
يستعملها آخرون بسبب استعمال حامل الرتخيص هلا وهي تساوي مساحة التغطية باإلضافة إىل مساحة فاصلة) .وميكن
أيض ا استعمال مساحة التغطية تبع ا لعدد األشخاص الذين يراد تغطيتهم (املشاهدون أو املستمعون احملتملون).
هناك اختالف يف الرسوم بني استعمال أنظمة تقاسم القنوات اليت تتسم بالكفاءة وفرادى األنظمة الراديوية.

ويتمثل العيب الذي يشوب الرسوم التشجيعية يف أنه ل ميكن ألي صيغة ،مهما كانت معقدة ،أن تأخذ يف العتبار مجيع
الختالفات القائمة يف السوق.
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وهذا يتطلب قدرا كبريا من العناية لدى حتديد رسوم الرتخيص إذا كان الغرض املنشود هو تفادي حدوث تفاوت كبري بني الرسم
والقيمة السوقية .وباإلضافة إىل ذلك ،قد ل يكون وضع صيغة رسوم تشجيعية مهمة بسيطة إذا كان هلا أن تعكس بدقة الختالف
يف استعمال الطيف عرب البلد .وأخريا ،قد ل تكون الرسوم التشجيعية مناسبة جلميع اخلدمات.
1.1.4.6

رسوم الطيف التشجيعية القائمة على تكاليف الفرصة البديلة

11

مثة أسلوب غالب ا ما يستخدم لتحديد قيمة جزء من الطيف ،يف حال تسعريه ،وهو رسم يقوم على مفهوم ’تكلفة الفرصة البديلة‘.
وتسعى رسوم تكلفة الفرصة البديلة إىل حماكاة القيمة السوقية للطيف من خالل حساب قيمة ثاين أفضل بديل لذلك الطيف.
مثال ذلك ،قد تكون تكلفة الفرصة البديلة لرتخيص سيارات األجرة باستعمال شبكة اتصالت راديوية متنقلة خاصة ) (PMRهي
اشرتاك يف ترخيص النظام العاملي لالتصالت املتنقلة ) .(GSMولذلك ميكن بناء قيمة ترخيص  PMRعلى أساس ثاين أفضل بديل
هلذا الرتخيص ،أي اشرتاك  .GSMوقد تتطلب هذه العملية حتليالا مالي ا أو تقديرات للطلب أو دراسات للسوق من أجل إجراء
التقييم ،كما تتطلب خربة متخصصة كبرية .وتتسم عمليات إعداد الرسوم القائمة على تكلفة الفرصة البديلة مبيزة أهنا موجهة مباشرة
حنو حتقيق اهلدف املنشود وهو حماكاة القيمة السوقية ،وبذلك فهي تشجع نظر املستعملني احلاليني يف وسائل بديلة لالتصال
واسرتداد الطيف الفائض من املستعملني القائمني.
وعلى غرار الصعوبة الفائقة يف وضع قاعدة لتحديد الرسم التشجيعي تأخذ يف العتبار مجيع املتغريات ذات الصلة اليت تؤثر على
سعر الطيف يف مكان معني ،فإنه من الصعب للغاية أيض ا حماكاة أي مزاد عمومي بدقة ،فضالا عن أن اجلهد الالزم لستكمال
التحليل قد يتجاوز تكاليف إجراء مزاد عمومي .ويتوقف إجراء حماكاة من هذا القبيل على تقييم قرارات فرادى املستهلكني وعلى
إدماج هذه املعلومات على حنو ما يف منوذج قابل لالستعمال .وقد يكون إجراء دراسات مالية أو تقديرات استقرائية مفيدا إىل ح ٍد
ما ،لكن حماكاة السوق تبقى على الدوام عمالا تعوزه الدقة إىل ٍ
حد كبري .ومع ذلك ميكن أن متتاز هذه النُهج على النُهج البديلة
القائمة على التكاليف من حيث إدارة الطيف من أجل املوازنة بني العرض والطلب وتعزيز الرفاه القتصادي إىل أقصى حد.
وكذلك ،وباملقارنة مع املزادات ،ميكن تطبيق الرسوم التشجيعية على الرتاخيص العامة على مدى فرتة أطول من الزمن بينما تطبَّق
املزادات عادة على ختصيص عدد معني من الرتاخيص يف وقت معني ،أثناء فرتة ترخيص حمددة.
2.1.4.6

رسوم الطيف التشجيعية القائمة على أساس الدخل اإلجمالي للمستعملين

هنالك بديل آخر لرسوم قائمة على التكلفة ،وهو الرسوم القائمة على نسبة مئوية من الدخل اإلمجايل ملؤسسة ما .وجيب أن تكون
قيمة الدخل اإلمجايل املستخدمة يف حساب الرسوم ذات صلة مباشرة باستخدام املؤسسة للطيف ،وذلك لتجنب أي صعوبة
يف عمليات احملاسبة واملراجعة وربط الدخل اإلمجايل بأنشطة الطيف .وكلما ازداد ارتباط الرسوم القائمة على الدخل اإلمجايل
للمستعملني بالقيمة القتصادية احلقيقية للطيف ،ازدادت إمكانية بلوغ األهداف املذكورة يف إطار رسوم الطيف التشجيعية.
ويعرض اجلدول
على السوق.

17

1-6

اجلوانب اإلجيابية والسلبية للنُهج التقليدية القائمة على التكلفة والنهج األحدث عهدا للرسوم القائمة

انظر التقرير النهائي (الوثيقة .ITU-D 1998 (SG 2) ،)3

اإلدارة الوطنية للطيف

711

اجلدول
النُهج
الرسوم البسيطة

1-6

المزايا

العيوب

ميكن تطبيقها على مجيع املستعملني .وميكن تنفيذها بدون
إجراء حتليالت ودراسات استقصائية مطولة بغية وضع
منوذج حسايب للرسوم وحتديد مبلغ خمتلف الرسوم تبعا
لتطبيق التصالت الراديوية.
يسهل تنفيذها وتسرتد بعض أو مجيع تكاليف
إصدار الرتخيص

ل تعكس الرسوم تكاليف اإلدارة ول القيمة
ِ
املستعمل على الطيف.
اليت يعلّقها
ل تؤدي إذا طُبقت لوحدها إىل تعزيز الكفاءة
التقنية أو القتصادية لدى استعمال الطيف.

اسرتداد التكاليف

الضمان ملستعملي الطيف بأهنم لن يدفعوا سوى التكاليف
اليت حتملتها عنهم اهليئة القائمة بإدارة الطيف.
احملصلة من دافعي الضرائب
ل تُستخدم الضرائب َّ
العموميني يف متويل أنشطة اإلدارة اليت ميكن حتديد
املستفيدين منها حتديدا واضح ا.

ل تعزز إذا طُبقت لوحدها الكفاءة التقنية أو
القتصادية لدى استعمال الطيف.
عملية مع ّقدة للغاية ل يتسىن معها توزيع مجي
التكاليف املباشرة وغري املباشرة لسلطة
إدارة الطيف عن طريق مناذج وتعريفات
حساب الرسوم.
قد حيدث ،نتيجة لقيود قانونية أو تقييدات عملية
(يف حالة إعفاء من الرتخيص أو ترخيص عام)،
ألّ يتسىن متويل مجيع أنشطة هيئة إدارة الطيف
من رسوم اسرتداد التكاليف.

الرسم القائم على الدخل
اإلمجايل للمستعملني

تربط تكلفة الطيف بقيمة األنشطة التجارية اليت تستعمله.
ميكن حساهبا ببساطة.

الرسوم التشجيعية

تعزز استعمال الطيف بكفاءة.
ِّ
تسرتد بعض أو مجيع تكلفة إصدار الرتخيص وإن مل يكن
ذلك هو اهلدف املنشود من هذا الرسم.

ل ميكن تطبيقها إل على املستعملني الذين ترتبط
إيراداهتم ارتباط ا مباشرا باستعمال الطيف.
ل تشجع الكفاءة الطيفية إذا مل تكن اإليرادات
املستعمل من الطيف.
متناسبة مع القدر
َ
ميكن أن تُعترب مبثابة رسوم إضافية.
ميكن أن تتطلب جهداكبريا لتحديد قيم تقرتب
من قيم السوق.
قد ل تكون مناسبة جلميع اخلدمات.

الرسم القائم على تكلفة
الفرصة البديلة

تقرتب بصورة جيدة من القيمة السوقية للطيف.
تعزز استعمال الطيف بكفاءة .وهي رسوم تشجيعية.
ِّ

ميكن أن تتطلب قدرا هائالا من البيانات
والتحليالت.
ل تطبَّق إل على جزء حمدود من الطيف (وهي
ل تراعي سوى املستعملني والستعمالت اليت
معني).
تتنافس على نطاق ترددات َّ

5.6

حقوق استعمال الطيف

أدى تسعري الطيف ببعض اإلدارات وأصحاب الرتاخيص إىل إعادة النظر يف احلقوق أو التصاريح املرتبطة بالرتخيص :ما هي احلقوق
اليت تدرج يف الرتخيص وكيف ينبغي حتديدها وما إذا كانت قابلة للتداول .وبصفة عامة ،إما هناك طيف معفي من الرتخيص،
حيث ل حاجة إىل ترخيص إفرادي ،أو هناك طيف يتطلب ترخيصا .ويف هذه احلالة األخرية فقط ميكن تداول الرتاخيص وأن
تشفع هبا حقوق طيف حمددة ،مثل املدة وحقوق معينة لستخدام الرتددات بالقرب من احلدود ،ويف بعض احلالت التزامات
النتشار ،وما إىل ذلك .بل ميكن أيضا وضع شروط والتزامات بتقاسم الطيف املرخص مع مستعملني آخرين.
1.5.6

تعرف حقوق استعمال الطيف
كيف ّ

تؤجر ،ومع ذلك،
ميكن تشبيه الطيف ،من بعض الوجوه ،بأرض عقارية من حيث أنه ميكن تقسيمه إىل "قطع" ميكن أن ختلَّى أو َّ
فإن الطيف ل يسهل تعريفه أو حتديده مثل أرض عقارية نظرا ألن النتشار الراديوي غري حمدد حبدود مادية .وباإلضافة إىل ذلك،
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لئن كان تعبري "بيع الطيف" يُستخدم غالبا فيما يتعلق باملزادات العمومية فإنه ليس يف الواقع سوى فكرة مفاهيمية .ويف املمارسة
العملية ،فإن الرتخيص هو الذي يصدر ،واملزاد العمومي ليس إل آلية للسوق تُستعمل لتخصيصه.
ِ
املستعمل على فرادى الرتاخيص ذات الشروط والستثناءات
ويتوقف مدى احلقوق املتعلقة باستعمال الطيف اليت حيصل عليها
ِ
تبني
املرتبطة هبا .وُمتنح هذه احلقوق
ُيصص الطيف .وتغطي احلقوق املتعلقة باستعمال الطيف عادة تفاصيل ِّ
للمستعمل عندما َّ
اخلصائص التقنية والتشغيلية احملددة للنظام الراديوي الذي سوف يُستعمل انطالق ا من مكان حمدد أو ضمن منطقة معينة.

ُقر ،يف إطار آليات منح الرتاخيص التقليدية ،بأن حتتفظ اإلدارة ،ضمن أشياء أخرى ،حبقوق تعديل شروط الرتخيص ،وتسوية
وقد أ َّ
الشكاوى املتعلقة بالتداخل ،واختاذ القرارات يف املسائل املتعلقة بالطيف على املستوى الدويل .وقد أدى استحداث تسعري الطيف،
أي من خالل املزادات ،مبقدمي طلبات الرتاخيص املتنافسني إىل التشكك يف مدى الشروط اليت يتعني عليهم أن ُيضعوا هلا .وقد
نشأت هذه املسائل لألسباب التالية:
بالنسبة ملستعمل الطيف ،يُعترب الرتخيص مبثابة أحد األصول( 18بغض النظر عن مدة الرتخيص ،غري أنه كلما كانت املدة
أطول كانت قيمة الرتخيص أعلى) وميكن أن يُستخدم يف متويل الربامج اإلمنائية للمستعملني .وكلما قلت القيود املفروضة
على استعمال الطيف زادت قيمة الرتخيص ،والعكس كلما زادت القيود على استعمال الطيف اخنفضت قيمة الرتخيص؛
لكل مزاد عمومي عادة جمموعة من املعايري اليت حتدد الشروط اليت يُطرح على أساسها ترخيص استعمال الطيف يف املزاد
وميكن أن تكون هذه املعايري مضافة إىل بيان يوضح احلقوق املتعلقة باستعمال الطيف اليت مينحها الرتخيص وإىل احلقوق
اليت حتتفظ هبا اإلدارة .فإذا ناقضت املعايري البيان املتعلق حبقوق استعمال الطيف أو مل تعكس بدقة حقوق استعمال
الطيف املرتبطة بالرتخيص فإهنا ميكن:
أن حتول دون إجراء املزاد العمومي،
املرخص له واإلدارة ،أن تثري الشكوك يف قيمة الرتخيص
أو إذا أصبحت هذه احلقوق فيما بعد موضع تنازع بني َّ
 وميكن أن يفضي ذلك أيض ا إىل توجيه طعن قانوين لإلدارة أو إىل املطالبة بتعويض.ومن املهم جدا وضع تعريف واضح حلقوق الطيف ولعملية املزاد والتداول .ومن املرغوب فيه طبع ا التحلي بدرجة من املرونة يف حتديد
حقوق املرخص له يف استعمال الطيف ،على الرغم من وجود قيود على هذا الستعمال .وبوجه خاص ،فإن قدرة املرخص له على
تغيري اخلدمة اليت يق ّدمها ميكن أن تتسبب يف مشاكل ،ل سيما عندما يكون هناك عدد من البلدان ذات حدود متعددة ،وتتعلق
هذه املشاكل مبا يلي:
املشاكل التقنية ومشاكل التداخل احملتملة النامجة عن اختالف أمناط اخلدمات اليت تعمل يف نطاق الرتدد ذاته أو على
الرتدد ذاته؛
املرخص له للخدمة اليت يقدمها (لالستفادة من التغريات يف ظروف السوق) على مستعملي خدمته القائمة.
أثر تغيري َّ

ويف احلالة األوىل ،وعلى الرغم من إمكانية تشغيل بعض اخلدمات على نطاق الرتدد ذاته ،يتعني أن تُبحث املسألة على أساس كل حالة
على حدة .وهناك أيضا مسألة احلماية من التداخل العابر للحدود الذي ينشأ من توزيع وطين ل يتفق مع املادة  5من لوائح الراديو.

املرخص
املرخص له مبشاكل عملية لدى تغيريه اخلدمة املقدمة ،فقد يكون من الضروري أن يسرتد َّ
ويف احلالة الثانية ،ميكن أن يواجه َّ
له أي استثمار يف خدمته األوىل/نظامه األول ،كما أن أي تغري حنو تقدمي خدمة جديدة ينبغي أن يأخذ هذا يف العتبار باإلضافة
إىل عدد السنوات املتبقية للرتخيص .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن لعوامل أخرى أن تؤثر على اسرتداد الستثمار (سواء بالنسبة
تيسر أي جتهيزات جديدة لتقدمي اخلدمة البديلة والوقت الالزم
للخدمة القائمة أو الستثمار املتوقع بالنسبة للخدمة البديلة) ،مثل ُّ
ختصص للمستعملني .ولكن صاحب الرخصة بالذات ،يف بيئة تنافسية تسعى إىل تعزيز
ألداء هذه اخلدمة وأي جتهيزات جديدة َّ
الربح ،هو أقدر من يكون على اختاذ هذه القرارات.
18
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2.5.6

دور اإلدارة في تحديد حقوق استعمال الطيف

تتسم حقوق استعمال الطيف اليت حتتفظ هبا أي إدارة باألمهية بالنسبة هلا وألي من املتنافسني على الطيف .وتتسم هذه احلقوق
املرخص له حبقوق أوسع نطاق ا ورمبا بالقدرة على
أيض ا باألمهية بالنسبة للبلدان اجملاورة .11ومن مث يتعني على اإلدارة ،لدى تزويد َّ
تغيري جوانب اخلدمة اليت يقدمها أو خصائصها التقنية ،أن حترص على أهنا ،من خالل حتديد حقوق استعمال الطيف ،تضمن
حقوق البلدان اجملاورة .وهذا ينطبق أيض ا على مستعملي الرتددات اجملاورة يف البلد نفسه .وينبغي لإلدارة ،من املنظور الدويل ،أن
حتتفظ حبقوق استعمال الطيف الالزمة ملا يلي:
توفري نقطة التصال الدولية بشأن املسائل اخلاصة بالتصالت الراديوية؛
حتمل املسؤولية عن مجيع اإلشارات الراديوية الصادرة من أقاليمها؛
الوفاء بالتزاماهتا مبوجب التفاقات واملعاهدات الدولية (من قبيل دستور الحتاد الدويل لالتصالت) وإدراج حق املطالبة
تعني عليها مثالا الوفاء مبتطلبات اتفاق دويل بإعادة توزيع الطيف على
باسرتداد الطيف قبل انتهاء مدة الرتخيص إذا َّ
أساس إقليمي أو عاملي.
ولعل حقوق استعمال الطيف املذكورة أعاله متثل احلد األدىن الذي ترغب أي إدارة يف الحتفاظ به ،كما أنه ميكن أن يكون هناك،
من الناحية العملية ،متطلبات إضافية تبعا للتشريعات الوطنية وبنية وتنظيم العملية الوطنية إلدارة الطيف.
3.5.6

مدة الترخيص

ختتلف مدة الرتخيص من بلد آلخر .وترتاوح فرتة الرتخيص عادة من سنة إىل  5أو  10أو  15سنة أو حىت  20سنة وإن كانت مدة
بعض الرتاخيص اخلاصة أقصر زمنيا من ذلك .كما أنه ميكن ،يف بعض البلدان ،إصدار الرتاخيص ملدة غري حمددة رهنا بدفع الرسم
سنوي ا .ودفع الرسم سنوي ا ل جيعل من الرتخيص ترخيص ا سنوي ا .كما ل تنطوي مدد الرتاخيص األطول تلقائي ا على قدر أكرب من
األمن فيما يتعلق حبيازة الرتخيص ،ألن هذه احليازة تتوقف على الشروط املتعلقة بالرتخيص .إل أن التجديد السنوي للرتخيص
ميكن أن جيعل من األسهل أو األكثر مالءمة لإلدارة إهناء الرتخيص مقارنة بإجراءات فسخ عقد استعمال الطيف قبل عدة سنوات
من انتهاء مدة الرتخيص .ولكن نظام الرتخيص الدائم ،يف نظام املزادات والتسعري التشجيعي وإمكانية التداول ،يتسم يف النهاية
بأفضل اخلصائص ،كما هو احلال يف عملية سوق لمركزية جارية ،حيث تريد احلكومة أن تتدخل بأقل قدر ممكن يف هذه العملية.
4.5.6

حقوق استعمال الطيف القابلة للنقل

ليس من آلية ختصيص ميكنها أن متنح الرتخيص ملن يأيت يف تاريخ لحق ويدَّعي أنه ميكنه أن يستعمل الطيف استعمالا أفضل،
ولذلك حتتاج اإلدارات إىل آلية تضمن مواصلة استعمال الطيف بكفاءة .وقد ُحبث يف عدد من البلدان حالّن هلذه املسألة.
حقوق استعمال الطيف القابلة للنقل – أي نقل حقوق املرخص له يف استعمال الطيف إما كليا أو جزئيا إىل طرف
ثالث.
للمرخص له بتعديل حقوقه فيما يتعلق باستعمال الطيف ومن مث إتاحة
حقوق استعمال الطيف املرنة  -أي السماح َّ
إمكانية إجراء تغيريات يف تقنيات التشكيل والكثافات الدميغرافية وقوى اإلرسال والرتددات ،وما إىل ذلك.
أو توليفة من هذين النهجني.
وميكن أن نشهد يف بعض البلدان قابلية نقل حقوق استعمال الطيف أو مرونتها بإذن من اإلدارة يف إطار تشريعاهتا القائمة .إل أن
هذا يشرك اإلدارة على حنو مباشر يف عملية صنع القرار ومن احملتمل أن يؤدي إىل عمليات تأخري وتقييد.
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ولتفادي أي تقييدات ل داعي هلا يف عملية حقوق استعمال الطيف ،ولضمان أن تكون فعالة اقتصاديا على حنو كامل ،ينبغي أن
يكون تعريف حقوق استعمال الطيف واضح ا قدر اإلمكان ولكنه غري تقييدي (مرن) أيض ا قدر اإلمكان .ويتيح أقل التعاريف
تقييدا للمرخص له أن ُيتار اخلدمات اليت يود أن يقدمها إىل املستعملني النهائيني طاملا هناك ضمان بعدم التسبب يف حدوث
تداخل لدى املستعملني اآلخرين للطيف .وعلى الطرف اآلخر من التقييم ،فإن أكثر أشكال حقوق استعمال الطيف تقييدا حت ّد
معني ويف جمموعة من املعلمات التقنية احملددة حتديدا حمكما ،لكن ذلك
من إمكانية نقل حقوق استعمال الطيف ضمن توزيع ّ
ل ميكن أن يوفر قدراكافي ا من املرونة لتحقيق الكفاءة القتصادية .ويكمن احلل املقبول يف موقع وسط بني طريف النقيض فيما يتعلق
بتحقيق موازنة مقبول بني الكفاءة القتصادية واملعلمات التقنية التقييدية ،كما أن هذا ميكن أن يتحقق يف بعض الظروف من
خالل السماح للمرخص هلم بالتفاوض بشأن حقوقهم املتعلقة بالبث.
5.5.6

السوق الثانوية

من املمكن ،بفضل حقوق استعمال الطيف القابلة للنقل ضمن شروط الرتخيص املمنوح واملنطقة اجلغرافية ،استحداث سوق ثانوية.
وهذا يتوقف على العرض والطلب على الرتددات والرتاخيص يف مدى ترددات معني وبنية السوق يف تلك البلدان ،تبع ا ملا إذا كانت
هذه السوق دينامية جدا أم ساكنة .ومن الواضح أن السوق الثانوية حتتاج على السواء إىل حقوق طيف قابلة للنقل وترخيص
مشفوع بضمانات كافية بشأن مدة الرتخيص ومدة التشغيل .ومن شأن القدرة على تداول الطيف أن تشجع كفاءة الستخدام
من خالل توفري آلية حلصول أصحاب الرتاخيص على عائد اقتصادي على أي طيف مل يعودوا حباجة إليه أو ميكن بيعه لتحقيق
ربح أعلى مما ميكن حتقيقه باستغالل الرتخيص اخلاص هبم.
ويتعني تسجيل أي نقل للحقوق لدى هيئات إدارة الطيف يف نوع من ’سجل الرتدد وصاحب احلقوق‘ وعلى غرار أي سوق
أخرى حيتاج األمر إىل ’هيئة ملكافحة الحتكار‘ لضمان املنافسة العادلة وجتنب القوة السوقية املهيمنة .وعلى وجه اخلصوص ،هناك
حاجة لتشريعات املنافسة ملنع القوة السوقية لدى أصحاب الرتاخيص (الحتكارات) مما قد يؤدي إىل اكتناز الطيف وحتديد األسعار.
وعندما تتطور سوق يف الطيف فمن املرجح أن تكون هناك حاجة إىل إنشاء منظمات جديدة لتوفري إعادة بيع الرتددات،
ورمبا خدمات تسويق للطيف.
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اجلدول
تحديد سعر الطيف
2-6

المواضيع
التسعري التشجيعي للطيف
("قيمة" الطيف)

-

المواضيع الفرعية
"املتغريات القتصادية" حلساب الرسوم
(قاعدة حتديد الرسوم):
 عرض النطاق احلصرية املوقع اجلغرايف التغطيةغري ذلك.
الرسوم القائمة على الدخل اإلمجايل
الرسوم القائمة على تكلفة الفرصة
قائمة على مجيع أنواع أنظمة/حسابات توزيع التكاليف

الرسوم القائمة على التكاليف

-

الرسوم البسيطة

رسوم بسيطة على امتياز استعمال مورد عمومي

املزادات العلنية
العطاءات املقدمة يف إطار "العطاءات املقارنة" السعر الذي عرضه الفائزون بالعطاء
العطاءات ومسابقات املنافسة
ِ
التداول الثانوي
"حقوق استعمال الرتددات" املنقولة عقب مدفوعات من مستعمل
جديد إىل املستعمل السابق

رقم الفقرة

4.6؛ 1.4.6

1.4.6ب)
1.4.6أ)
1.4.6ج)
2.2.2.6
3.2.6
1.2.2.6
4.3.6
2.4.6
2.3.6
3.5.6
4.1.5.6
5.1.5.6

وجدير باملالحظة أن املسألة ليست بالضرورة اختيار بني خمتلف أنواع التسعري املبيًّنة أعاله .فقد يتعايش يف بلد ما أنواع خمتلفة من
التسعري أو ميكن جتميع عناصر تسعري خمتلفة مع ا.
6.5.6

إدارة التحول في تمويل الطيف

يتوقف ما إذا كان مستوى الفوائد القتصادية العائدة من استعمال الطيف الراديوي يرتفع أو ينخفض على استعمال الطيف بكفاءة
فعال .وميكن أن يكون لتنفيذ عملية تسعري الطيف أو احلقوق املتعلقة باستعماله أثر كبري على عمليات إدارة الطيف.
وإدارته على حنو ّ

ويف الواقع إن نظام طرح الطيف يف املزاد وتسعري الطيف وتداوله هي نتيجة التحول من نظام تقليدي إلدارة الرتدد غالب ا
ما يسمى ’التحكم والسيطرة‘ إىل نظام قائم على آليات السوق .ويف النهاية فإن اهلدف الرئيسي من هذا التحول هو متكني
صاحب الرتخيص من اختاذ قرار بشأن نوع الستخدام وكمية الطيف اليت حيتاج إليها لتحقيق أقصى قدر من األرباح يف بيئة تنافسية
موجهة حنو السوق (’التوزيع الالمركزي‘) .وهذا يتطلب طريقة خمتلفة يف التفكري داخل اإلدارات وثقافة جديدة للحد من دور
اإلدارات والتخلي عن التحديد بالتفصيل ملن يستطيع استخدام الرتددات ويف أي ظروف ومالبسات .ويعترب هذا النهج والتغيري
اجلديد ضروريا يف سوق تكنولوجيا املعلومات والتصالت التنافسية العاملية ،حيث تدور عجلة التطورات والبتكارات التقنية بسرعة
عالية .ومن شأن هنج إلدارة الرتددات أكثر مرونة وموجه حنو السوق أن يؤدي إىل فوائد اقتصادية كبرية تعود على اجملتمع.
7.5.6

تكاليف إعادة توزيع الطيف (كطريقة في إدارة الطيف)

متثل إعادة التوزيع أداة إلدارة الطيف جتعل يف اإلمكان اللتزام باجلدول الزمين املوضوع لتيسري الرتددات إىل الوافدين اجلدد .وتضطلع
بدراسة هذه املسألة جلنة دراسات التصالت الراديوية ( 1انظر التوصية  .)ITU-R SM.1603ويستند مثال لعملية إعادة توزيع
الطيف إىل التجربة الفرنسية .إل أن املبادئ العامة احملددة ميكن أن تنطبق متاما على بلدان أخرى (انظر امللحق  .)2كما جيب
أل يغرب عن البال أن من شأن أداة إعادة توزيع الطيف من قبل احلكومة املركزية ،يف إطار نظام متغري يتزايد فيه األخذ بإمكانية
التداول ،أن تفقد بعضا من أمهيتها النسبية.
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تطبيق لتسعير الطيف
(نيوزيلندا)
أقامت نيوزيلندا ،مبوجب قانون التصالت الراديوية لعام  ،1989نظام ا إلدارة الطيف يعتمد اعتمادا كبريا على مبادئ السوق احلرة.
وعمدت وزارة التجارة من خالل مزادات عمومية إىل تأجري "حقوق إدارة" على النطاق الوطين لنطاقات ترددات خمتارة ملدة  20عاما.
وحقوق اإلدارة هذه ميكن املتاجرة هبا وتقسيمها فرعي ا أو جتميعها .ويستأجر احلائز على حقوق اإلدارة "احلقوق الواردة يف الرتاخيص"
ملدة معينة سواء لنفسه أو ألي مستعملني حمتملني آخرين ألنه حيق حلائز احلقوق الواردة يف الرتخيص أن ينشئ مرسالت راديوية
ذات ترددات حاملة وقوة بث ونوعية حمددة يف أماكن حمددة يستعملها حائز احلقوق الواردة يف الرتخيص يف أي غرض ُيتاره.
ويدفع حائزو احلقوق الواردة يف الرتخيص رمسا سنويا لتغطية التكاليف اليت تتكبدها الوزارة وتقع على عاتقه مسؤولية ضمان
ألّ يتجاوز اإلشعاع حدود الرتددات املبيّنة يف عقد إجيار صاحب حقوق اإلدارة .واحلقوق الواردة يف الرتاخيص هذه قابلة أيض ا
للتداول .أما نطاقات الرتدد اليت ل تندرج ضمن هذا النظام ،مبا يف ذلك النطاقات اليت يُعتقد أن مشاكلها اخلاصة بالتداخل الدويل
مشاكل مرهقة ،فإهنا ل تزال ختضع إلدارة وزارة التجارة.
العزلة اجلغرافية لنيوزيلندا قد تسمح
بيد أن النهج اجلذري الذي اتبعته نيوزيلندا مل يـُتّبع يف أي مكان آخر حىت اآلن .فالواقع أن ُ
بتنفيذ ممارسات هناك ل تكون قابلة للتطبيق يف مكان آخر .إل أن طائفة متنوعة من مبادرات تسعري الطيف األكثر حتديدا بكثري
واليت تربط الضغوط القتصادية بنهج أكثر تقليدية إلدارة الطيف قد استُحدثت يف بلدان عديدة فيما يتعلق ،مثالا ،باألنظمة
الراديوية اخلاصة.
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تكلفة إعادة توزيع الطيف
(فرنسا)
1

تسوغ قرار إعادة توزيع الطيف
المصالح التي ِّ

ينبغي للمجتمع بأكمله أن يستخلص فوائد كافية من إعادة توزيع نطاقات الرتددات الراديوية لكي يكون من حقه احلصول على
تصريح يف هذا الصدد .وتنعكس هذه الفوائد من الناحية القتصادية من خالل حتقيق ح ّد أقصى من الفائض للمجتمع .وبعبارة
حيسن الفائض الذي حيققه اجملتمع،
أخرى ،ينبغي للمرء أن يصل إىل نقطة توازن حبيث ل يتسىن ألي استعمال آخر للطيف أن ّ
وفقا ملعيار  Paretoلتحقيق النتائج املثلى.
ويعرب عن املهام احملققة
وإلجياد نقطة التوازن هذه من املفيد مقارنة األفضليات (املنافع) اليت توفرها خمتلف اجلهات الفاعلة املعنيةَّ .
للمنف عة من حيث القيمة اخلاصة والقيمة الجتماعية اليت تعود على اجملتمع .وتتمثل القيمة اخلاصة يف املنافع اليت ميكن أن
يستخلصها اجملتمع من استعمال نطاقات الرتددات ،بينما تتناسب القيمة الجتماعية مع أمهية اخلدمات املقدَّمة إىل اجملتمع بوجه
كم القيم الجتماعية معقد نسبي ا .ومن املمكن الستعانة مبفهوم
عام .وحساب القيمة اخلاصة بسيط متام ا يف حني أن تقدير ّ
"الفرصة البديلة" يف حماولة تقييم القيمة الجتماعية للخدمات ،وبعبارة أخرى من خالل حساب التكاليف اليت يتعني على اجملتمع
حتملها يف حالة عدم تقدمي هذه اخلدمة.
وفيما يتعلق بعملية إعادة توزيع الطيف ،من الضروري مقارنة املنافع من حيث القيمة اخلاصة والقيمة الجتماعية بالنسبة للوكيل
الذي يُطلب منه التخلي عن نطاقات الرتدد واملنافع بالنسبة للوكيل الوافد أو الداخل.

لنفرتض أن Uاملشغِّل اخلارج وUاملشغِّل الداخل تشريان إىل املنافع اخلاصة بكل منهما (مبا يشمل القيمة اخلاصة والقيمة الجتماعية) للمشغّل
الذي يرتك الطيف واملشغّل الذي حيل حمله .أما Cتكلفة النتقال فتشري إىل تكلفة إعادة توزيع الطيف اليت يتحملها املشغّل اخلارج:
إذا كان Uاملشغل الداخل < Uاملشغّل اخلارج C +تكلفة النتقال يكون النتقال عندئذ أمثل من الوجهة الجتماعية والقتصادية،
وإذا كان Uاملشغل الداخل > Uاملشغّل اخلارج فال يكون النتقال عندئذ أمثل من الوجهة الجتماعية والقتصادية،
وإذا كان Uاملشغل اخلارج > Uاملشغّل الداخل > Uاملشغل اخلارج C +تكلفة النتقال فإنه يتعني عندئذ إجراء اختيار.
2

تكلفة إعادة التوزيع

يُفرتض ،نتيجة إلعادة توزيع الطيف ،أن يُلزم مستعمل نطاق الرتددات بالتخلي عن النطاق ومواصلة نشاطه على نطاق تردد خمتلف
أو اللجوء إىل حل غري راديوي حيثما يكون ذلك ممكنا .وبالنسبة هلذا املستعمل فإن اللتزام برتك نطاق الرتددات ميكن أن ترتتب
عليه تكاليف إضافية مل تكن لتحدث لو مل يكن هذا اللتزام قائما .وفيما يلي ستُعرف هذه التكلفة اإلضافية باسم "تكلفة إعادة
التوزيع" .أما تكلفة النتقال Cتكلفة النتقال اليت نوقشت من قبل فتشكل جزءا من تكلفة إعادة التوزيع.
ويف قطاع التصالت بوجه خاص ،ل تُعرف يف معظم احلالت قيمة إعادة بيع التجهيزات املشمولة يف عملية النتقال .وتسمى
الستثمارات املنفذة يف هذه الشبكات غالبا "تكاليف متكبَّدة" بالنسبة للمستعملني .ويعين هذا أنه إذا توقف النشاط فإنه ل ميكن
للمستعملني أن يسرتدوا استثماراهتم .ومن شأن حساب القيمة املتبقية أن جيعل يف اإلمكان حتديد القيمة النظرية هلذه التجهيزات
عندما ل يتسىن بيعها من جديد .ومن املفيد التمييز بني القيمة احملاسبية املتبقية والقيمة القتصادية املتبقية .وهلذا السبب يُتوخى
اتباع هنجني يُعرضان أدناه من أجل حساب تكلفة إعادة التوزيع:

الفصل
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احلساب باستخدام القيمة احملاسبية املتبقية؛
احلساب باستخدام القيمة القتصادية املتبقية.

3

حساب تكلفة إعادة التوزيع باستخدام القيمة المحاسبية المتبقية

يطبَّق هنج القيمة احملاسبية بوجه خاص عندما يكون للمشغل اخلارج حسابات عادية .وباإلضافة إىل ذلك ،ويف حالة النشاط
التجاري فإن هذا النهج يأخذ يف العتبار املزايا الضرائبية اليت متتّع هبا املشغل اخلارج فيما يتعلق بقيمة استهالك جتهيزاته.
1.3

تقدير التكلفة التي يتحملها المستعمل عند تركه نطاق التردد

االنتقال إلى جزء آخر من الطيف أو الخروج من الطيف
ِ
املستعمل اخلارج ملزما باستعمال ترددات راديوية إذا أراد مواصلة أداء نشاطه .فإذا كان احلال كذلك
ينبغي أن حيدَّد أولا ما إذا كان
ِ
املستعمل اخلارج ينتقل إىل نطاق تردد آخر وتُقيّم التكلفة " "Cdهلذا النتقال
(كما هو مثالا بالنسبة ملشغّل اخلدمات املتنقلة) فإن
إىل جزء آخر من الطيف .وإذا مل يكن احلال كذلك (كما هو مثالا بالنسبة هليئة متتلك وصالت راديوية ثابتة) فإنه ينبغي النظر
يف الفرتاضني التاليني:
ِ
املستعمل إىل نطاق تردد خمتلف وتقييم التكلفة  Cdهلذا النتقال؛
انتقال
ِ
املستعمل عن استعمال ترددات معيّنة من أجل استعمال نظام سلكي بديل وإجراء تقييم لتكلفة النتقال Cs
ختلّي
تناسب اخلروج من الطيف الراديوي.
ويؤدي الختيار بني هذين الفرتاضني ومراعاة املعيار القتصادي فقط إىل اعتماد أقل الفرتاضني تكلفة.
املستعمل لدى تركه نطاق تردد .وتكون  Ciمساوية إما لـ Cdإذا أُلزم املست ِ
ِ
عمل بشغل
لنفرتض أن  Ciمتثل التكاليف اليت يتكبدها
نطاق تردد خمتلف أو مساوية ألصغر القيمتني  Cdو Csإذا أتيحت للمستعمل إمكانية اعتماد حل سلكي.
2.3

القيمة المحاسبية المتبقية

ِ
املستعمل اخلارج ،بأخذ القيمة احملاسبية املتبقية
تراعي هذه الطريقة عمر جتهيزات
التعريف العادي للقيمة احملاسبية املتبقية لبند من بنود التجهيزات على النحو التايل:

""Vcr

هلذه التجهيزات .وميكن التوصل إىل

 = Vcrسعر شراء التجهيزات اجلاهزة لالستعمال منقوص ا منه قيمة استهالكها

يتسن للمالك يف هذه املرحلة من الستهالك أن يستعمل
ومتثل  Vcrقيمة اجلزء من التجهيزات املتبقي لالستهالك .وإذا مل َّ
التجهيزات فإنه يتعني على املالك وفقا للنظرية احملاسبية أن يتحمل خسارة مساوية للقيمة .Vcr
3.3

تكاليف التجديد

تغري يف النطاق.
يف ضوء التطور التكنولوجي ُ
وتقادم التجهيزات يُدعى مشغِّل نطاق الرتدد إىل جتديد جتهيزاته حىت بدون حدوث أي ّ
ولنفرتض أن  Crهي تكلفة جتديد التجهيزات ،خبصائص مماثلة ويف نفس نطاق الرتدد .ومتثل  Crيف هذه احلالة التكلفة اليت يتعني
على مشغل النطاق هذا حتملها حىت يف حالة عدم إعادة توزيع أي طيف.
4.3

حساب تكلفة إعادة التوزيع

ِ
مستعمل نطاق تردد معني حيدد لتجهيزاته احلالية قيمة حماسبية متبقية  Vcrويتعني عليه أن ُيلي هذا النطاق
يؤخذ يف هذا الصدد َمثَل
بسبب إعادة توزيع النطاق .ويعين تركه النطاق أنه يتعني عليه أن ينفق مبلغا مساويا لـ ( Ciانظر البند  )1.3ليتمكن من مواصلة أنشطته.
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وقد يعين إخالؤه للنطاق أن من املستحيل عليه أن يستعمل جتهيزاته احلالية مما يسبب بالتايل خسائر مساوية لـ ( Vcrانظر البند .)2.3
وإذا كان عليه أن يبقى يف النطاق ،فإنه يتعني عليه أن ينفق مبلغ ا مساوي ا لـ ( Crانظر البند  .)3.3ونصل من ذلك إىل العالقة التالية:

ِ
املستعمل امللزَم
تكلفة إعادة الستعمال = تكلفة إضافية على
برتك نطاق الرتدد = Cr - Vcr + Ci

مالحظات:
-

ِ
املستعمل له مصلحة يف أن يرتك بإرادته احلرة
إذا أدت نتيجة احلساب إىل تكلفة سلبية إلعادة التوزيع ،يعين هذا أن
نطاق الرتدد الذي يشغله حاليا؛
يتطلب حساب تكلفة إعادة توزيع نطاق الرتدد ،يف كل حالة ،تقييم ا جيريه خبري لتحديد التكاليف الفعلية للشبكة
القائمة والشبكة اجلديدة.

وتتسم نتائج احلساب حبساسيتها الشديدة ملستوى استهالك التجهيزات وملعمارية الشبكة القائمة.
4

حساب تكلفة إعادة التوزيع باستخدام القيمة االقتصادية المتبقية

جيعل النهج القتصادي يف اإلمكان ،ضمن أمور أخرى ،إغفال اجلانبني التاليني:
أن عمر اخلدمة الفعلي للتجهيزات قد ُيتلف عن العمر املستخدم ألغراض احملاسبة( 11الذي حيدَّد على أساس فرتات الستهالك)؛
ِ
املستعمل اخلارج لنظام استهالك.
إمكانية عدم تطبيق
تحليل قيمة الشبكات
حاملا يدرك املشغل الداخل مصلحته يف استعمال موجات راديوية لتقدمي خدمته ،وعندما يثبُت أن القيمة للمشغل الداخل أكرب
من القيمة للمشغل اخلارج زائد تكلفة النتقال (بعبارة أخرى Uاملشغل الداخل < Uاملشغل اخلارج C +تكلفة النتقال) ،تكون أمام املشغل اخلارج
مخسة خيارات:
إيقاف املشغل اخلارج لنشاطه :يقدِّم املشغل اخلارج خدمة ضئيلة القيمة للمجتمع تقادمت تكنولوجيتها أو مل يعد
ِ
لستعماهلا أي مربر؛ وكل هذه حالت يفضَّل فيها أن يوقف املشغِّل اخلارج نشاطه.
تقاسم نطاقات الرتدد من أجل خدمة واحدة :يستعمل املشغل احلايل ترددات ولكن على حنو قاصر الكفاءة أو أنه غري
قادر على تربير الكمية اليت يف تصرفه؛ ويف هذه احلالة ميكنه ،دون عائق تقين ،املوافقة على أن يضطلع مشغل آخر
بتقدمي اخلدمة ذاهتا.
تقاسم نطاقات الرتدد بني خدمات خمتلفة :ميكن للمشغل الداخل أن يستغل نطاق الرتدد املضيف دون أن يتعني على
املشغل القائم النتقال إىل نطاق آخر ،وميكن للمشغل األخري أن يواصل استغالل الطيف دون تداخل من املشغل
الداخل .وهذا هو احلل يف تقاسم نطاقات الرتدد من أجل توفري استعمالت خمتلفة.

11

ُيتلف تقدير استهالك التجهيزات ألغراض مسك الدفاتر (احملاسبة) عن تقدير استهالك التجهيزات القتصادي .فالتجهيزات اليت نقصت قيمتها
متاما نتيجة لالستهالك ميكنها يف أكثر األحيان أن تُستعمل لعدة سنوات قبل استبداهلا .ومن الناحية العملية ،فإن الستهالك القتصادي هو
جمموع قيمة الستهالك (اخلسارة يف القيمة المسية للتجهيزات على مدى سنة) والقيمة اليت متثل مكافأة رأس املال الثابت بسعر خصم k
متول بالقرتاض (الدين).
(أو تكلفة رأس املال) .ول يُدرج يف اخلصوم املالية املسجلة يف احلسابات إل املكافأة لذلك اجلزء من رأس املال اليت َّ
ونتيجة لذلك ،فإن حساب الستهالك لألغراض احملاسبية املقابل لتكلفة الستعمال املستمر (الستثمار مقسوم ا على عُمر التجهيزات املستخدم
يف احلسابات) واخلصوم املالية املتناقصة ،ميثل فرق ا يف التغطية مقارنة باحلساب القتصادي لالستهالك .وبالنسبة للحساب األخري ،تطبّق املكافأة
على جمموع قيمة رأمسال الستثمار املعين ،نظرا ألن جزءا من التمويل مت احلصول عليه يف الواقع داخليا .ولذلك فهو يغطي ما يكافئ اخلصوم
املالية فضالا عن املكافأة على الستثمار من املوارد الذاتية (مكافأة أصحاب األسهم ،وما إىل ذلك).
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نقل املشغل اخلارج نشاطه إىل نطاق تردد مضيف آخر :للمشغل الداخل حق حصري يف استعمال نطاق الرتدد بأكمله،
وينبغي للمشغل القائم أن ينقل نشاطه إىل نطاق تردد آخر.
نقل املشغل اخلارج نشاطه إىل منصة خمتلفة متاماا :يرغب املشغل الداخل يف الستفادة من حق استعماله احلصري لنطاق
وتبني بعد ذلك أن تكلفة تنفيذ نشاط املشغل اخلارج على
الرتدد بأكمله أما املشغل القائم فينبغي أن ينقل نشاطهَّ .
نطاقات تردد أخرى أعلى من تكلفة تنفيذ النشاط ذاته على شبكة سلكية (كبل ،ألياف بصرية ،وما إىل ذلك) .ومن
األفضل بالنسبة خلدمة مل تتغري أن ُيلي املشغل اخلارج نطاقات الرتدد وأن ينتقل إىل منصة بديلة.

وميكن معاجلة كل من هذه احلالت من خالل إجراء دراسة اقتصادية ملختلف اخليارات الستثمارية.
وفيما يتعلق بالعمل املنفَّذ يف فرنسا بشأن فك ترزمي العرى احمللية وحساب تكاليف الشبكات ،تُبحث تكلفة إعادة توزيع الطيف
من خالل مقارنة خمتلف اخليارات (املشار إليها أيضا باسم "تشكيالت") .لنأخذ حالة املشغل الذي يتعني عليه إخالء نطاق تردده
(كلي ا أو جزئي ا) والنتقال إىل نطاق تردد خمتلف أو منصة خمتلفة (أو ببساطة تعديل استعمال نطاق تردده لستيعاب مشغّل آخر).
يف هذه احلالة ،جيب أل يعود انتقال املشغّل (ويدعى املشغّل اخلارج) بالضرر عليه .وينبغي أن ينطوي النتقال على حافز للمشغل
اخلارج ،وإل فإنه لن ُيلي نطاق تردده أو سيحاول تأخري تركه هلذا النطاق .وكذلك ،ينبغي ألّ يعوج انتقال املشغل عليه باألرباح.
ونتيجة لذلك ،ينبغي إجياد نقطة توازن من خالل حساب تقدمي تعويض "منصف" .ويتحقق هذا من خالل إجراء مقارنة بني حالة
املشغل اخلارج الذي يتعني عليه أن يتحمل تكاليف النتقال وحالة املشغل ذاته إذا مل يكن يتعني عليه النتقال إىل نطاق آخر
وكان عليه أن يتحمل تكاليف جتديد معداته فقط.
5

صندوق إعادة التوزيع وإجراءات إعادة التوزيع

1.5

صندوق إعادة التوزيع

تدير الصندوق هيئة مسؤولة عن إدارة الطيف ( :AFNRالوكالة الوطنية للرتددات) هلا ميزانية خاصة منفصلة متام ا عن ميزانية الوكالة
متول هذه امليزانية بعدة وسائل تشمل تقدمي مسامهات من كيانات عمومية من أجل تلبية متطلبات إعادة
 AFNRالعامة .وميكن أن َّ
التوزيع .وحىت اآلن كانت املسامهات من وزارة املالية فقط.
وتقدِّم وزارة املالية احلصة األوىل يف الصندوق ،على أساس سنوي مببلغ  3ماليني يورو ،يزداد مببلغ إضايف حيدَّد كل عام على أساس
كل حالة على حدة يف ضوء احلالت اليت يتم معاجلتها .ويف الفرتة من  1997إىل  2001بلغت قيمة املسامهات الصادرة من وزارة
املالية  65مليون يورو بسبب عمليات النتقال املطلوبة لستيعاب التصالت  GSM 1800و IMT-2000وتطبيقات األجهزة
القصرية املدى ( SRDمبا يف ذلك  .)Blue Toothويف مرحلة لحقة ،ستأيت املسامهات أيضا من أشخاص من القطاع اخلاص.
وقد يُدعى املستعملون إىل دفع مسامهاهتم يف الصندوق يف الوقت الذي حيصلون فيه على نطاق الرتدد اجلديد .مثال ذلك ،يساهم
مشغلو النظام العاملي لالتصالت املتنقلة  GSMيف عام  2002لقاء ترددات إضافية يف النطاق  ،GHz 1,8ويدفع مشغلو التصالت
املتنقلة الدولية لعام  2000املسامهات مبجرد منحهم التصاريح ،أي يف سبتمرب .2001
املفوضة هلذا الغرض) املستفيدة من صندوق إعادة التوزيع اتفاقية إلعادة التوزيع
وتوقّع الوزارات والسلطات املستقلة (أو الكيانات َّ
مع الوكالة الوطنية للرتددات .AFNR
ويقر هذه التفاقيات جملس الوكالة الوطنية لتخصيص الرتددات الذي متثَّل فيه مجيع الوزارات والسلطات املعنية .وبلغ اجملموع
ّ
الرتاكمي لقيمة التفاقيات اليت ُوقّعت حىت  30يونيو  2002مبلغ  59مليون يورو .ومن الكيانات اليت استفادت فعليا من صندوق
إعادة التوزيع ،يذكر بصفة رئيسية  France Telecomووزارة الدفاع .ومن أبرز املستفيدين اآلخرين مؤسسة الكهرباء  EDFواملؤسسة
الوطنية للسكك احلديدية .SNCF
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2.5

إجراءات إعادة التوزيع

استهل اإلجراءات اجلزء من اإلدارة املسؤول عن ختصيص الرتددات قبل إعادة ختصيص نطاق الرتدد .ويف فرنسا ،تُعرف اهليئات
َّ
املسؤولة عن ختصيص الرتددات باسم "."affectataires
وبناء على طلب هذه اهليئة فإن املهام اليت أوكلتها الدولة إىل الوكالة الوطنية لتخصيص الرتددات هي:
إعداد تقييم خمتلف عناصر التكلفة ومبادئ إعادة التوزيع؛
اقرتاح جدول زمين لعملية إعادة التوزيع؛
تنظيم اإلشراف على اإلجراءات؛
إدارة صندوق إعادة التوزيع.
وتعتمد الوكالة الوطنية لتخصيص الرتددات يف تنفيذ هذه املهام على عدد من اللجان تعمل على أساس توافق اآلراء .واللجان
املشاركة يف عملية إعادة التوزيع هي:
جلنة ختطيط الرتددات ).(CPF
تتلقى هذه اللجنة طلبات احلصول على الرتددات الصادرة من اهليئة املسؤولة عن التخصيص وتفحصها وتنسقها.
وتضطلع باملهام التالية:
إعداد اجلدول الوطين لتوزيع الرتددات وحتديثه بصفة مستمرة ،والقيام عند الضرورة ،بتحقيق التناسق يف استعمال نطاقات
الرتدد؛
حبث مجيع املسائل املتعلقة باستعمال الرتددات ذات اآلثار الوطنية أو الدولية وتوزيعها؛
إصدار التوجيهات إىل جلنة ختصيص الرتددات  CAFاملسؤولة أمامها واليت تعمل من أجلها مبثابة هيئة استئناف.
جلنة التحليل التجميعي واملستقبلي لالتصالت الراديوية ).(CSPR
تسهم هذه اللجنة يف التحليالت املستقبلية لطيف الرتددات الراديوية بغية حتقيق أمثل استخدام له من قبل عامة الناس واملستعملني
اخلاصني ،وتتقدم مبقرتحات تتعلق بقواعد املالءمة الكهرمغنطيسية وهندسة الطيف واملعايري الالزمة لضمان الستعمال السليم
لألنظمة الراديوية.
وتضم اللجنة ممثلي اإلدارات املعنية فضالا عن مشغلي الشبكات املفتوحة لعامة الناس ودوائر الصناعة املعنية.

وتستعني اللجنة بأربع جلان فرعية:
جلنة املالءمة الكهرمغنطيسية ).(CCE
جلنة تثمني الطيف ).(CVS
جلنة إعادة النظر يف ختصيص الطيف ).(CRDS
جلنة صندوق إعادة استعمال الطيف ).(CFRS
-

وتُتخذ القرارات عادة بتوافق اآلراء .وإذا تعذر ذلك يتخذ القرار جملس الوكالة الوطنية لتخصيص الرتددات ،وهو اهليئة العليا لختاذ
القرارات يف املسائل املتعلقة بطيف الرتددات .وميكن بعدئذ اختاذ إجراءات الستئناف لدى مكتب رئيس الوزراء بناء على طلب
أحد أعضاء جملس الوكالة.
وقد متت معاجلة مجيع حالت إعادة التوزيع حىت تارُيه باستخدام اإلجراءات العادية ،ومت التوصل إىل توافق اآلراء يف اللجان املعنية
مع ضمان توفر الشفافية التامة.
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امللحق

3

للفصل

6

مثال لمزاد الطيف
(جمهورية كوريا)
1

مقدمة

مزاد الطيف هو وسيلة لتحديد سعر ختصيص الرتدد لالتصالت املتنقلة التجارية يف السوق القائمة على املنافسة من خالل تطبيق
طريقة مزاد على ختصيص تردد عندما يكون من الصعب حتديد سعر قياسي يف السوق.
ويف املاضي ،كان جيري ختصيص الرتددات لالتصالت املتنقلة عن طريق رسوم ختصيص الطيف ،ولكن هذا ل يعكس متاما القيمة
القتصادية والسوقية .وهكذا ،اتبعت طريقة املزاد مبثابة طريقة لتخصيص الرتدد تقوم على السوق نظرا لتزايد الطلب على موارد
الطيف احملدودة.
وقد تبني من التقييم أن طرح الطيف باملزاد لشركات التصالت املتنقلة عملية فعالة عند ختصيص موارد الطيف النادرة يف سوق
قائمة على املنافسة.
وترغب مجهورية كوريا يف تقاسم جتربتها املتنوعة يف ختصيص الطيف خلدمة التصالت املتنقلة ،واليت أجريت يف فرتة قصرية نسبي ا
من الزمن ،مع البلدان األخرى.
2

لمحة تاريخية

متت املوافقة على خطة إلعادة النظر يف قانون املوجات الراديوية تشتمل على إدخال نظام طرح الطيف يف املزاد يف يوليو
ودخلت حيز النفاذ يف  1يناير .2011

2010

ويف القانون املنقح ،أصبحت ختصيصات الرتدد على أساس املنافسة يف األسعار ،من قبيل املزاد ،الطريقة ذات األولوية األوىل .ومع
ذلك ،من املمكن ختصيص ترددات لشركات التصالت املتنقلة ليس عن طريق املزاد وإمنا عن طريق رسوم ختصيص الطيف
يف ظروف خاصة أخرى حيث ل يتوفر الطلب التنافسي على الرتددات ذات الصلة.
ويف حالة رسوم ختصيص الطيف ،ينبغي أن تؤخذ يف العتبار القيمة القتصادية للطيف املتوقعة من قيمة نطاق الرتدد وعرض
النطاق يف النظام .كما ينبغي النظر يف األمور التالية:
كفاءة استخدام املوارد الراديوية؛
القدرة املالية لدى صاحب الطلب؛
القدرة التقنية لدى صاحب الطلب؛
اخلصائص التقنية للرتددات املزمع ختصيصها وتأثري توزيع الرتددات املقابلة على قطاع أعمال التصالت وغري ذلك من
اخلصائص الالزمة.
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3

طريقة المزاد

فيما يتعلق ببيع النطاقات الثالثة MHz 800 :و GHz 1,8و GHz 2,1بطرحها يف املزاد ،جيب أن يتم املزاد للنطاقات الثالثة
يف آن واحد وينبغي أن تكون طريقة املزاد هي املزاد التصاعدي املتزامن .وتفضي الطريقة إىل حتديد الفائز من خالل أكثر من إجراء
(جولة) مزايدة ،كما هو موضح يف البند .1.4.6
ويعين سعر العطاء األدىن عتبة ضمن جمموعة من احتمالت تقدمي العطاءات ،وهي ترتفع بالرتقاء إىل جولة املستوى التايل.
وسعر العطاء األدىن هو سعر حمجوز يف اجلولة األوىل ،وحيتسب اعتبارا من اجلولة الثانية بإضافة زيادة العطاء إىل سعر العطاء األول
يف اجلولة السابقة.
يدون أعلى سعر لكل من نطاقات الرتدد .ومن مث يتم إبالغ مجيع األطراف املشاركة يف العطاءات
وبعد النتهاء من كل جولةّ ،
بسعر العطاء األدىن لكل نطاق تردد يف بداية اجلولة التالية .
4

عملية مزاد الطيف ونتائجه

1.4

اإلجراء األول لمزاد الطيف

أغسطس.2011 ،
2.4

هدف التخصيص

كانت الرتددات املستهدفة هي :النطاق
والنطاق ( GHz 2,1عرض نطاق .)MHz 20

MHz 800

(عرض نطاق

10

 )MHzوالنطاق

GHz 1,8

(عرض نطاق

20

)MHz

ول جيوز لعرض نطاق ختصيص الرتدد املستهدف أن يتجاوز  MHz 20لكل مشغل.
3.4

تاريخ التخصيص

مت ختصيص النطاق  MHz 800يف  1يوليو  .2012وسوف يتم ختصيص النطاقني  GHz 1,8و GHz 2,1يف تاريخ إبالغ النتيجة.
وفرتة استخدام الرتددات هي  10سنوات اعتبارا من تاريخ اإلبالغ بتخصيص الرتدد.
4.4

السعر التنافسي األدنى

كانت أسعار العطاءات الدنيا هي  261مليار وون كوري للنطاق  MHz 800و 445,5مليار وون كوري للنطاق
و 445,5مليار وون كوري للنطاق  .GHz 2,1ويلخص اجلدول  1ترددات التخصيص املستهدفة ونتيجة املزاد.

GHz 1,8
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اجلدول

1

ترددات التخصيص المستهدفة ونتيجة المزاد
النطاق

5.4

5

تردد التخصيص المستهدف
[]MHz
األعلى

األدنى

MHz 800

819-824

864-869

تاريخ التخصيص

فترة التخصيص

أسعار العطاء الفائز

2012

 10سنوات

 261مليار وون كوري
(الشركة )A

GHz 1,8

1755-1765

1850-1860

تاريخ اإلبالغ

 10سنوات

 995مليار وون كوري
(الشركة )B

GHz 2,1

1920-1930

2110-2120

تاريخ اإلبالغ

 10سنوات

 445,5مليار وون كوري
(الشركة )C

 1يوليو

يعتبر تنفيذ نظام المزاد ناجحاً في كوريا ،وهو يعتبر أيضاً بمثابة أساس لسياسة تخصيص الترددات التجارية
في المستقبل.

الخالصة

بعد استعراض عملية املزاد ونتيجته ،أقرت احلكومة بأن املزاد جرى يف عملية مستقرة وعزز اإلنصاف والفعالية يف ختصيص الرتددات.
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مقدمة

تصبح تقنيات األمتتة ضرورة عندما تكون كمية البيانات كبرية وتكون متطلبات الدراسات التحليلية معقدة ومتنوعة .كذلك ميكن
أن تساعد األمتتة على حتسني تنفيذ تقنيات التحليل وقواعد البيانات احملدودة .وتوفر األنظمة احلاسوبية أدوات لتخزين البيانات
يف صورة من السهل اسرتجاعها والتعامل مع البيانات وتوليد تقارير عن البيانات وإجراء الدراسات التحليلية.
وقد أصبحت األنظمة احلاسوبية الفعالة من حيث التكلفة والقادرة على التعامل مع كميات كبرية من البيانات أو إجراء دراسات
حتليلية معقدة متاحة منذ فرتة من الوقت .وساعدت التطورات التكنولوجية على احلد من تكاليف األنظمة احلاسوبية وزيادة قدرهتا
على إجراء العمليات احلسابية ،كما أهنا جعلت تطبيق التقنيات احلاسوبية على إدارة الطيف يف متناول اإلدارات املعنية ،مبا يف ذلك
اإلدارات اليت تكون متطلبات إدارة الطيف فيها حمدودة نسبياً أو اليت تكون قواعد البيانات لديها حمدودة .وقد تبىن مكتب تنمية
االتصاالت يف االحتاد تطوير نظام إلدارة الطيف لصاحل البلدان النامية يعرف باسم  ،SMS4DCوهو اآلن متاح بعدة لغات .ويوفر
امللحق  1هبذا الفصل وصفاً موجزاً هلذا النظام ،كما يوفر امللحق يف كتيب االحتاد بشأن تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب
املزيد من التفصيل بشأن الربجمية .SMS4DC
ويقوم مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد بفحص التخصيصات املقررة للرتددات وحتليل مشاكل التداخل احملتملة ،ويف حالة ما
إذا كانت النتائج إجيابية يقوم بتسجيل التخصيصات يف السجل األساسي الدويل للرتددات ) (MIFRأو بتحديث اخلطط .ومن
املهم جداً أن متارس اإلدارات منفردة نفس هذه األنشطة .وينبغي بصفة خاصة أن تكون ملفات البيانات املعيارية وطرائق التحليل
متاحة جلميع اإلدارات حىت ميكن حتقيق الكفاءة يف استعمال طيف الرتددات الراديوية.
والغرض من هذا الفصل هو تقدمي هذا املوضوع واإلشارة إىل الوثائق احلديثة اليت تتناوله .وليس املقصود أن يكون بديالً للكتيب
الذي أصدره قطاع االتصاالت الراديوية حول هذا املوضوع بعنوان تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب ) (2015أو للتوصيات
اليت سبق أن أعدهتا جلنة الدراسات  1لقطاع االتصاالت الراديوية يف هذا املوضوع.
2.7

تطبيقات أنشطة إدارة الطيف

بغض النظر عن حجم عملية إدارة الطيف أو وترية إجرائها ومدى تعقيدها ،ينبغي استعمال احلواسيب يف أجزاء من أنشطة اإلدارة
الوطنية للطيف أو يف هذه األنشطة بالكامل .وختتلف متطلبات إدارة الطيف اختالفاً كبرياً من إدارة ألخرى ،ومن املهم أن تقوم
كل إدارة بتطوير قواعد البيانات والتطبيقات اهلندسية الالزمة لتلبية متطلباهتا احملددة يف جمال إدارة الطيف .ولدى حتديد هذه
املتطلبات ،ينبغي لإلدارة أن تضع يف اعتبارها االحتياجات الوطنية وكذلك االتفاقات الدولية يف هذا اخلصوص.
وميكن لألمتتة أن توفر الدعم للعديد من الوظائف اليت تندر ضمن إدارة الطيف .وتشمل هذه الوظائف ما يلي
ختطيط الرتدد؛
توزيع الرتدد؛
ختصيص الرتدد وإصدار الرتخيص؛
تنسيق الرتدد؛
التبليغ الدويل؛
املعايري واملواصفات والرتخيص باستعمال املعدات؛
أنشطة الرصد؛
تصنيف بيانات إدارة الطيف وحتديثها؛
إصدار التقارير اإلحصائية والتقارير املتقدمة؛
توفري واجهة للرد على االستفسارات؛
-
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الرسوم والتبليغ األوتومايت عن التجديدات؛
حساب التوافق الكهرمغنطيسي مبا يف ذلك االنتشار.

وتعد قاعدة البيانات اليت تشمل خمتلف املعلومات أحد األجزاء شديدة األمهية يف نظام إدارة الطيف .وكثري من بنود هذه البيانات
موصوف يف قاموس بيانات االتصاالت الراديوية (التوصية  .)ITU-R SM.1413ومن املستصوب ،لدواعي السرعة والوفر
يف تطبيقات أمتتة إدارة الطيف ،أن تعىن اإلدارة فقط بعناصر البيانات وملفات البيانات وقواعد البيانات اليت تعترب ضرورية لتلبية
متطلبات إدارة الطيف .ومن الضروري االهتمام بقائمة عناصر البيانات املطلوبة للتنسيق الدويل .ويف سياق وضع هنج مشرتك
للحصول على البيانات وحتديثها واسرتجاعها ،ميكن أن تشمل بيانات إدارة الطيف الفئات التالية
بيانات توزيع الرتدد؛
بيانات ختصيص الرتدد؛
بيانات أصحاب الرتاخيص؛
بيانات مواصفات املعدات؛
الرسوم؛
بيانات التضاريس اجلغرافية؛
بيانات تنسيق الرتدد؛
بيانات التبليغ عن الرتدد؛
بيانات مراقبة الرتدد؛
بيانات اإلنفاذ.
1.2.7

عندما تكون أتمتة عملية إدارة الطيف الزمة

جيب أن يكون السؤال الذي يُطرح عند النظر يف أمتتة عملية إدارة الطيف يف أي بلد هو "هل من الالزم حقاً أمتتة عملية إدارة
الطيف؟" والرد القاطع يف كل حالة هو "نعم" .ومع ذلك ،إذا مل يصمم نظام اإلدارة املؤمتتة للطيف بالشكل املالئم فإنه قد يتحول
إىل عبء على اإلدارة وليس حالً ملشكلتها.
ولكي ينجح النظام املؤمتت إلدارة الطيف ،يتعني على اإلدارة اليت تقرتح تنفيذ هذا املشروع أن تتعامل مع العديد من اجملاالت وأن
تدرسها بوضوح .وتشمل اجملاالت واألسئلة اليت ينبغي دراستها ما يلي
وجود بنية حتتية تنظيمية إلدارة الطيف .وهذا يعين وجود سلطة مسؤولة عن إدارة الطيف ووحدات معاونة هلا وأهنا تعمل
بشكل فعال .ومن بني هذه الوحدات ،دون حصر ،ما يتناول التشريعات واللوائح وسياسات وإجراءات التشغيل؛
تعريف نطاق تنفيذ مشروع نظام إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب ،والغرض منه .ملاذا ينبغي النظر يف أمتتة النظام؟
وكيف يتم إصدار التوجيهات اجلديدة اليت تتطلب إعادة توجيه املوارد إىل تنفيذ مهام معينة يف حدود اختصاص اإلدارة؟
وهل يُنظر إىل األمتتة كأداة لتحمل أعباء العمل املتزايدة؟ وما هي أجزاء العمليات أو املهام اليت يتجه التفكري إىل أمتتتها
داخل وحدة إدارة الطيف؟ وهل من األفضل ترك بعض العمليات اليدوية دون تغيري؟؛
حتديد توزيع املوارد الداخلية واخلارجية .جيب إجراء تقدير للموارد املالية والبشرية الالزمة واملخصصة للمشروع .كذلك،
هل سيكون من الالزم احلصول على سلطة متويل خاصة؟؛
كيف سيتم تنفيذ النظام أو تطويره ،هل سيكون ذلك مبوارد من داخل اإلدارة ،أم بالتعاقد مع جهة خارجية ،أم بشراء
الربجميات املتاحة يف السوق ،أم بالربط بني مجيع هذه العناصر؟ وهل متلك اإلدارة اخلربة التنظيمية والتقنية الالزمة لتنفيذ
املشروع ،أم تلزمها مساعدة من اخلار ؟؛
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ما هي القيود أو احلدود اليت ستخضع هلا عملية األمتتة إن ُوِجدت؟ وهل تفرض ضخامة املشروع تنفيذه على عدة مراحل
أو عدة سنوات؟؛
وضع خطط العمل واجلداول الزمنية اليت توضح مراحل املشروع واملهام ومراحل تقدمي التقارير عن سري العمل .ينبغي
النظر يف استعمال الرسومات البيانية اليت توضح خطة العمل واجلدول الزمين ،مثل رسومات  Ganttالبيانية؛
تعريف مواصفات املستعملني .جيب حتديد احتياجات ومتطلبات املستعملني النهائيني بوضوح لضمان ترمجتها بالشكل
املناسب يف مواصفات التصميم .كما ينبغي حتديد نطاق وظائف إدارة الطيف اليت ينبغي أمتتتها ومدى أمتتة كل منها
بوضوح .وجيب أن يتضمن أي عقد توضيحاً شامالً وواضحاً للعمل املطلوب؛
حتديد املتطلبات التشغيلية .إذ تتضمن كل مهمة أو نشاط متطلبات التشغيل اخلاصة به واليت جيب ترمجتها بسهولة إىل
جمموعة من اخلطوات املتتالية ،من قبيل أشكال بيانية توضح تدفق العمليات أو شفرة ومهية؛
حتديد املواصفات الوظيفية والتقنية .توضح هذه املواصفات تطور النظام ومتثل األساس بالنسبة للتصميم التفصيلي للنظام؛
توفر الوثائق التنظيمية واإلجرائية عن األنظمة والعمليات القائمة .وسيكون املكلفون بتطوير النظام يف حاجة إىل االطالع
على هذه الوثائق ألهنم سيكونون بكل تأكيد يف حاجة إىل أن يتحولوا هم أنفسهم إىل أشباه خرباء يف اجلوانب التنظيمية
والتقنية قبل أن يبدأوا يف ترمجة العمليات واإلجراءات القائمة؛
إذا كان التفكري يتجه إىل إسناد عملية تطوير النظام إىل مقاولني خارجيني ،جيب دراسة أعماهلم السابقة للتأكد مما إذا
كان املقاول لديه املهارات أو اخلربات الالزمة لتنفيذ املشروع حىت هنايته .وينبغي النظر يف العقود السابقة لتحديد وتقييم
اخلربات ذات الصلة اليت ميكن تطبيقها يف العقد املقرتح.

والبنود املبينة فيما سبق هي السرتشاد اإلدارة لدى النظر يف اختاذ قرارات بشأن إنشاء نظام حاسويب إلدارة الطيف وتصميمه
وتطويره وتنفيذه.
2.2.7

مزايا أتمتة عملية إدارة الطيف

أصبحت التقنيات اليت تتم باالستعانة باحلاسوب شائعة االستعمال يف اإلدارات لكي تستطيع إدارة البيانات وإجراء الدراسات
التحليلية املطلوبة املرتبطة بإدارة الطيف .وعالوة على ذلك ،ساعدت جوانب التطور التكنولوجي على حتقيق ختفيض مستمر
يف تكاليف األنظمة احلاسوبية ،وخصوصاً تكاليف احلواسيب الصغرية القوية ،مما جعل تطبيق التقنيات احلاسوبية يف جمال إدارة
الطيف من احللول العملية.
ولتعزيز املنافع املرتتبة على إدخال احللول احلاسوبية يف إدارة الطيف ،ينبغي أن تكون اخلطوة األوىل هي تقييم تطبيق األنظمة
احلاسوبية يف حالة معينة من حاالت إدارة الطيف .وينبغي حتليل األمناط املختلفة من املعدات والربجميات احلاسوبية املتاحة.
كما ينبغي أن يكون استعماهلا جزءاً من هيكل حمدد بعناية لنظام اإلدارة الوطنية للطيف له وظائف حمددة بعناية.

وميكن لإلدارات ،بعد االنتهاء من ذلك ،أن تستفيد من هذا النظام املتكامل بفضل إجراء العمليات التالية يف الوقت املناسب وبكفاءة
التحقق من مدى تقيد طلبات ختصيص الرتددات باجلداول الوطنية والدولية لتوزيع الرتددات واحلواشي واملالحظات ذات الصلة؛
التحقق من أن جمموعة املعدات (جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال واهلوائي) املقرتح استعماهلا يف وصلة راديوية معينة قد
سبق تقدميها وأهنا مرت بعملية االعتماد املناسبة وتنطبق عليها معايري االتفاق اخلاص باالعرتاف املتبادل؛
االستجابة مبزيد من الدقة واليقني لطلبات ختصيص الرتددات ،عن طريق اختيار القنوات املالئمة مع أخذ التفاصيل
الدقيقة ،مثل خواص التضاريس ،يف االعتبار؛
إصدار الرتاخيص وجتديدها بالطرق اإللكرتونية املباشرة اليت ال ختضع للرجوع إىل املركز ،وكذلك إصدار الفواتري اخلاصة
بذلك (جيب أن يسمح القانون بالتوقيعات اإللكرتونية)؛
املعاجلة املناسبة لبيانات املراقبة الراديوية (انظر كتيب مراقبة الطيف الصادر عن قطاع االتصاالت الراديوية (جنيف))2002 ،؛
-
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إقامة نظام حيقق سرعة إصدار الفواتري املعززة باملستندات ملستعملي الطيف؛
توفري املزيد من الدقة يف إعداد وتقدمي مناذ التبليغ اإللكرتونية اليت يتم إرساهلا إىل االحتاد يف ضوء عملية التحقق
األوتومايت من صحة البيانات اليت ميكن تنفيذها؛
توفر التبادل اإللكرتوين للبيانات فيما بني اإلدارات أو مع إحدى اإلدارات واالحتاد (انظر التوصية .)ITU-R SM.668

وجمموع عدد عناصر البيانات اليت تدعم مجيع هذه الوظائف كبري نسبياً .واألهداف اليت تتوخاها السلطة الوطنية تؤثر كثرياً على
احلاجة إىل كثري من عناصر البيانات .وعلى سبيل املثال ،فإن كمية البيانات املطلوبة حلساب التوافق الكهرمغنطيسي بطريقة جمدية
وسليم ة تزداد بتزايد ازدحام الطيف .وهي ترتبط بكثافة معدات االتصاالت الراديوية املستعملة يف البلد وبالتايل بالبنية التحتية
القائمة يف البلد .وميكن أن يؤدي ذلك إىل مئات احلقول من البيانات جلميع امللفات طبقاً للملحق  1بالكتيب الذي أصدره قطاع
االتصاالت الراديوية  -تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب (جنيف .)2015 ،ومع ذلك ،ميكن يف حاالت كثرية تقليل كمية
البيانات الالزمة إىل عدد حمدود من عناصر البيانات األساسية.
ولقد أمكن أمتتة الكثري من أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت .ونظام حتليل اخلدمات لألرض ) (Terasysونظام الشبكة الفضائية
) (SNSمها األداتان احملوسبتان اللتان يستعملهما مكتب االتصاالت الراديوية يف معاجلة بطاقات التبليغ اليت تقدمها اإلدارات عن
ختصيص الرتددات .ويُستعمل النظامان أيضاً يف حتديث السجل األساسي الدويل للرتددات ،وكذلك خطط ختصيص الرتددات.
وهذه البيانات متاحة يف عدد من األنساق ،منها أقراص  .CD-ROMوبذلك تكون البيانات متاحة يف النسق احملدد لالستعمال
الوطين يف جمال الرد على االستفسارات ويف شكل قاعدة بيانات .وهذه البيانات متوفرة أيضاً يف نسق إلكرتوين يف النشرة اإلعالمية
الدولية للرتددات اليت يصدها مكتب االتصاالت الراديوية أسبوعياً ) (BR IFICواليت تتضمن معلومات عن التخصيصات املبلَّغة
واملسجلة على قرص .CD
3.7

العناصر الرئيسية لنظام مؤتمت إلدارة الطيف

لتقييم تطبيق استعمال األنظمة احلاسوبية يف وضع معني من أوضاع إدارة الطيف ،جيب حتليل األنواع املختلفة من املعدات والربجميات
احلاسوبية .ويتضمن الشكل  1.7مثاالً على نظام إلدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب.
وجيب حتديد تدفق البيانات بعناية (جيب أن يكون من الواضح من أين تأيت البيانات ،وما ينبغي عمله هبا ،وإىل أين تذهب).
كذلك جيب حتديد هيكل ملفات البيانات والسجالت واحلقول اليت جيب حفظها يف هذه امللفات .كما ينبغي حتديد حجم
البيانات ووترية وإجراءات حتديثها.
وجيب أن تتوخى اإلدارات اليت تريد استعمال النماذ اهلندسية إلدارة الطيف الدقة لضمان توفر البيانات الضرورية الستعمال هذه
النماذ واإلبقاء عليها .ومن الالزم مراعاة العناية يف تصميم البيانات وقواعد البيانات ،مبا يف ذلك طريقة حتديث البيانات ،لكي
ميكن احلصول على نتائج ميكن االستفادة منها من النماذ اهلندسية احملوسبة إلدارة الطيف.
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الشكل

1.7

مثال على معالجة طلب الحصول على الترخيص باالستعانة بالحاسوب
مقدم الطلب
 خدمة جديدة -تعديل

الطلب

الرسم املسدد

املراجعة التقنية
 اعتماد نوع املعدات ختصيص القناة التداخل التشكيل البيين عرض اخلريطة -التنسيق (الوطين أو الدويل)

قاعدة بيانات
الطلبات

إدخال البيانات
يف
عد م ح ا لة
امل
وافقة

يف حالة املوافقة
مساعدة
إدارية

مراجعة املشرف
 اللوائح احمللية تبليغ االحتاد الدويل لالتصاالت إضافة مالحظاتقاعدة بيانات
الرتاخيص

 طلب معلومات إضافية -إخطار بعدم املوافقة

مدير إدارة الطيف
 املوافقة على الرتخيصمساعدة
إدارية

ترخيص
ترخيص

SpecMan-071
Nat.Spec.Man-7.01

 إخطار باملوافقة -ترخيص مطبوع
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ولتسهيل إدخال األمتتة يف إدارة الرتدد الراديوي ،ينبغي إضافة عناصر البيانات اليت سيتم االتفاق عليها يف االتفاقات والرتتيبات
الثنائية واملتعددة األطراف يف املستقبل .ولذلك ،ينبغي أن يكون هناك اتفاق دويل على تعريف عناصر البيانات األساسية وحتديد
نسقها وإمكانية تشفريها .وينبغي أيضاً تنسيق أنساق البيانات مع مكتب االتصاالت الراديوية (انظر التوصية ITU-R SM.668
والتوصية  .)ITU-R SM.1413وهذا يعين أيضاً أن قائمة عناصر البيانات املطلوبة ال ميكن أن تكون هنائية بل ينبغي تعديلها
يف ضوء النتائج واملتطلبات اجلديدة .وميكن بعد ذلك تطوير تطبيقات الربجميات ،وتعيني املهام وحتديد املسؤوليات .وهنا فقط،
ميكن فحص جمموعة من املعدات والربجميات احلاسوبية املتوافقة والتحضري إلدخاهلا أو تطويعها .وينبغي أن يراعى ،يف عملية اختيار
املعدات والربجميات ،عنصر مهم آخر هو توفر خدمات الدعم والصيانة .وعالوة على ذلك ،جيب العمل على توفري املوظفني
املؤهلني ،وتدريبهم واحملافظة على استمرارهم يف العمل لضمان االستمرارية .وعندما ينتهي اختاذ مجيع هذه اإلجراءات ،ميكن وضع
اسرتاتيجية وخطة إلدخال األمتتة يف اإلدارة الوطنية للطيف.
وتتضمن التوصية  ITU-R SM.1370مبادئ تصميم توجيهية لوضع أنظمة مؤمتتة إلدارة الطيف .وقد وضع كل من الشركات
اخلاصة ومكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد برجميات تراعي التوجيهات الواردة يف التوصية  .ITU-R SM.1370وكما ذكر أعاله،
تدعى الربجمية اليت وضعها املكتب  .SMS4DCوقد نظم املكتب حلقات دراسية لتوفري التدريب لإلدارات يف االستخدام الفعال
هلذه الربجمية.
وتشمل التسهيالت اليت ميكن أن تتوقعها اهليئة التنظيمية من عملية األمتتة ما يلي
نظام يساعد على تسهيل معاجلة الطلبات والرتاخيص.
.1
نظام حماسيب إلدارة حتصيل الرسوم.
.2
أدوات للتحليل اهلندسي تسمح بتاليف حدوث التداخل ،حيث رمبا يكون من الالزم تشجيع التقييس حىت ميكن ملختلف
.3
البلدان التوصل إىل نفس النتائج فيما يتعلق بتطبيق اخلدمة يف املناطق الواقعة على احلدود فيما بينها.
خرائط جغرافية ونظام للمعلومات اجلغرافية ألغراض العرض.
.4
واجهة واضحة وميسورة لتسهيالت مراقبة الطيف.
.5
ولالطالع على مزيد من التفاصيل اخلاصة بالتسهيالت اليت يتعني أمتتتها ،انظر التوصية .ITU-R SM.1370
ومن التسهيالت اليت ال ينبغي أن تتوقعها اهليئة التنظيمية من عملية األمتتة ما يلي
التخصيص األوتومايت للرتددات.
.1
التخطيط األوتومايت ملوقع الرتدد.
.2
جودة اخلدمة يف النظام اخللوي.
.3
4.7

االنتقال من األنظمة اليدوية إلى األنظمة الحاسوبية

ينطوي االنتقال من تقنيات التحليل اليدوية إىل التقنيات املؤمتتة على مزايا عديدة ،ويصبح أمراً ال مفر منه إزاء تزايد حجم البيانات
الواجب معاجلتها.
وينبغي مراعاة العوامل التالية قبل االنتقال إىل النظام املؤمتت
ضرورة حتليل البنية التحتية وختطيطها وتنفيذها قبل البدء يف النظام املؤمتت .ومن اخلطوات الالزم اختاذها لتخطيط ذلك
–
دراسة الطرائق اليت ميكن أن تستعمل يف تطويع اإلجراءات اليدوية املتبعة مبا يتفق مع النظام املؤمتت؛
أ)
إمكانية قبول املستعملني لإلجراءات اجلديدة؛
ب)
تدريب املوظفني املتخصصني األساسيني على القيام بالعمليات املؤمتتة؛
)

الفصل
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توفر االعتمادات املالية الالزمة لتطوير التطبيقات اليت ستستعمل لفرتات طويلة؛
د)
توفر جهة لتوريد أجهزة احلاسوب تستطيع توفري الدعم احمللي طويل األجل لألجهزة والربجميات؛
ﮪ)
دراسة اجلوانب املتصلة باملفاضلة فيما يتعلق مبستوى البيانات املطلوبة.
و)
سيؤدي االنتقال من العملية اليدوية إىل العملية املؤمتتة يف بداية األمر إىل ظهور أنواع جديدة من املشاكل؛
قد تكون الفرتة األوىل من عملية تطوير وتنفيذ النظام مكلفة .وينبغي أن يدرك املستعمل أن األمر يتطلب وقتاً قبل أن
يصبح بوسعه التمتع باملزايا التقنية واملالية للنظام املؤمتت.

وتعتمد كل إدارة على جمموعة فريدة من الوثائق (الرتاخيص ومناذ الطلبات وخطط التوزيع والفواتري ،وغريها) يف عمليات إدارة
الطيف .وكثرياً ما تكون هذه الوثائق ورقية يتم التعامل معها يدوياً ،على الرغم من أن بعضها قد يكون متاحاً يف نسق إلكرتوين.
ولكي ميكن حتقيق االنتقال الفعال إىل نظام مؤمتت إلدارة الطيف ،من الضروري دراسة مجيع هذه الوثائق املستعملة بعناية لكي
ميكن الوفاء باحتياجات اإلدارة فيما يتعلق بإدارة الطيف وتوفري هذه الوثائق والنماذ باألنساق املطلوبة .واالنتقال الناجح من
النظام القائم إىل النظام املؤمتت اجلديد يعتمد بدرجة كبرية على حتديد املراحل الزمنية لفرتة االنتقال واجلهد املستثمر يف حتقيق هذه
املتطلبات احملددة وحتويل الوثائق الضرورية لالستعمال يف النظام اجلديد .وال بد من فهم التغريات املطلوب إدخاهلا على البيانات
اليت تستعملها اإلدارة حىت ميكن تكرارها بنجاح يف النظام املؤمتت .وينبغي أن متثل هذه املتطلبات جزءاً من اإلطار التعاقدي
للشراكة بني اإلدارة واملقاول ،وهي الشراكة اليت تعد شديدة األمهية للنجاح يف التنفيذ .ومن احملبذ ،يف أي عملية لطرح العطاءات،
أن تُطلِع اإلدارة املقاولني احملتملني على متطلباهتا من حيث املدخالت واملخرجات وعلى سجالت البيانات احلالية حىت ميكن تقدير
اجلهد الالزم إلمتام عملية االنتقال بالشكل املناسب ومراعاة ذلك يف تقدمي العطاءات .كذلك ينبغي لإلدارة أن تقوم بتقدير عدد
موظفيها الالزمني إلمتام عملية االنتقال وأن تعمل على توفرهم ،ألن ذلك ُميكنها من إجراء تقييم دقيق لقدرات املقاول ويزيد من
قدرهتا على تنفيذ الضمانات.
وقد حدث الكثري من املشاكل التعاقدية يف هذه املشاريع يف املاضي .وغالباً ما تؤدي اخلالفات حول بنود العقد إىل مشاعر
االمتعاض لدى الطرفني .ولذلك من األفضل تصميم عملية االنتقال بالشكل الذي ينطوي على االعرتاف باجلهد الكبري الالزم
بذله من الطرفني لضمان سالسة االنتهاء من عملية االنتقال ،ألن تبادل االهتامات ال جيدي كثرياً يف الوصول بالطرفني إىل هناية
ناجحة .وهلذه األسباب من املهم التقيد بعملية رمسية لتوثيق عمليات مجع البيانات املوجودة وحتديد مصادرها على النحو التايل
حتديد نوع ونسق مجيع البيانات املوجودة ،مبا يف ذلك بيانات التشغيل وبيانات اإلدارة ،مثل البيانات اإلدارية العامة
.1
(الدائرة وشفرة املنطقة وقواعد الرسوم وخطوات تدفق العمل وأنواع الرتاخيص وأنواع شهادات املعدات وفئات
أصحاهبا )....،وكذلك البيانات التقنية العامة (أنواع اخلدمات وأنواع احملطات وأنواع املعدات وأنواع اهلواتف املتنقلة
وخطط الرتددات ونسب احلماية ومنحنيات الرفض خار القنوات .)....،ومن املمكن عادة حتديد نوعني من البيانات
البيانات غري املتكررة (تسمى أحياناً البيانات املرجعية) مثل خطط الرتددات والتوزيعات ،وما إىل ذلك...
–
البيانات املتكررة مثل البيانات اإلدارية والتقنية.
–
وضع اسرتاتيجية تفصيلية لنقل البيانات املوجودة مبا يف ذلك قائمة بالبيانات املقرر نقلها ،ونسق تقدمي اإلدارة للبيانات،
.2
واجلدول الزمين لتسليم اإلدارة للبيانات ،واجلدول الزمين لقيام املقاول بتحويل البيانات ،واالختبارات اليت يتم إجراؤها للتأكد من
جناح عملية حتويل البيانات ،واالختبارات اليت يتم إجراؤها للتأكد من استكمال عملية حتويل البيانات.
وينبغي أن تشكل هذه املسؤولية املشرتكة جزءاً من االتفاق التعاقدي لتاليف سوء الفهم .وينبغي أن حتدد هذه الوثائق األعمال
الواجب القيام هبا ،وتوقيت القيام هبا ،وطبيعة املسؤوليات اليت سيقوم هبا كل طرف .وال بد أن تكون البيانات األساسية والتشغيلية
قد حتددت يف هذه املرحلة ،وأن تقوم اإلدارة جبمع البيانات بالنسق املناسب ،وتقدميها للمقاول يف بداية فرتة االنتقال .وينبغي أن
تكون البيانات اليت تقدمها اإلدارة سليمة مع استبعاد البيانات املتكررة .وكثرياً ما يتم حتويل البيانات املستقاة من سجالت يدوية
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إىل نسق إلكرتوين وسيط
ملا تقتضيه طبيعة الوثيقة.

(EXCEL

مثالً) ،مث يتم إدخاهلا يف النظام اجلديد باستعمال لغة الربجمة اليت سيحددها املقاول وفقاً

وجيب أن تتقيد اإلدارة ،أثناء عملية نقل البيانات ،بعدم إدخال أي تعديالت على البيانات األصلية املعطاة للمقاول ألن هذه
التعديالت لن يأخذ هبا املقاول يف عملية نقل البيانات .وسوف يتعني على اإلدارة أن تستعمل نظاماً جديداً إلدخال هذه
التعديالت ،بعد أن تكون البيانات قد نُِقلت بنجاح ومت التحقق من سالمتها .ويتم تنفيذ هذه العملية على أكمل وجه إذا كانت
الشراكة بني اإلدارة واملقاول مفهومة حق الفهم ومطبقة من جانب مجيع األطراف.
5.7

الخالصة

كلما ارتفعت تكاليف األنظمة اليدوية إلدارة الطيف ،مع الزيادة يف حجم البيانات وعدد املعامالت وعدد العمليات التحليلية
ودرجة تعقيدها ،أصبح استعمال األنظمة املؤمتتة إلدارة الطيف من األمور اليت ال مناص منها .وهنالك أنظمة حاسوبية يف الوقت
احلاضر تتمتع بالقدرات الالزمة من حيث معاجلة البيانات وختزينها وتوفر أداء جيداً بتكلفة معقولة.

وقد وضعت جلنة الدراسات  1لقطاع االتصاالت الراديوية توصية ) (ITU-R SM.1370تتضمن مبادئ توجيهية لتصميم نظام
مؤمتت إلدارة الطيف ) ،(ASMSمن شأهنا أن تكون مبثابة أساس ألي عطاءات تطرحها اإلدارات الراغبة يف تطوير هذه األنظمة.
والربجمية اخلاصة بنظام إدارة الطيف للبلدان النامية ،SMS4DC ،اليت متتثل هلذه التوصية ،متاحة لدى مكتب تنمية االتصاالت.

وتتضمن امللحقات من  2إىل  9يف هذا الفصل دراسات حالة ميكن أن تساعد اإلدارات لدى النظر يف اإلقدام على مبادرات مماثلة
يف جمال األمتتة .ومن املأمول أن تتضمن هذه الدراسات معلومات مفيدة تساعد على تاليف تكرار األخطاء الشائعة اليت ترتكب
لدى شراء هذه األنظمة أو تطويرها .وكل ما هو وارد هنا ال يتضمن أي تأييد أو نقد – صريح أو ضمين  -ألي نظام .واملقصود
هنا هو إلقاء الضوء على اخلطوات الواجب اختاذها يف العمليات اليت تضمن حتقيق النجاح أو تعويقه ،وليس حتديد تفاصيل
أنظم بذاهتا.
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النظام المحوسب إلدارة الطيف لدى االتحاد الدولي لالتصاالت
1

مقدمة

يوفر مكتب تنمية االتصاالت برناجماً حموسباً ملساعدة إدارات البلدان النامية على النهوض مبسؤوليات إدارة الطيف على حنو أكثر
فعالية .ويعرف هذا الربنامج باسم نظام إدارة الطيف للبلدان النامية ) .(SMS4DCوالغرض منه هو أن يكون نظاماً إلدارة الطيف
منخفض التكلفة عند مستوى الدخول ،ومع ذلك فهو أداة برجمية معقدة للغاية ينطوي على العديد من املزايا والوظائف التقنية.
والغرض من هذه الربجمية  SMS4DCهو تزويد البلدان النامية بأداة إلدارة الطيف الراديوي بكفاءة وفعالية ،يف املقام األول خلدمات
البث الراديوية الثابتة واملتنقلة الربية ،وبالتايل العمل على تسريع عملية تطوير التكنولوجيا الالسلكية يف هذه البلدان.
2

تطوير البرمجية  SMS4DCومزاياها

صدرت يف عام  1995أول برجمية إلدارة الطيف شارك يف وضعها القطاعان  ITU-Rو ،ITU-Dوهي النظام األساسي لإلدارة
األوتوماتية للطيف ) .(BASMSوقد استخدمت لغة  FoxProوعملت على منصة  .MS-DOSوكان إصدار (1997) Windows
الالحق ) (WinBASMSمتاحاً جماناً للبلدان النامية .وقد صمم اإلصدار  WinBASMSلسهولة االستخدام والصيانة من قبل
مستعمل واحد وهو يدعم معظم االحتياجات الوظيفية احملددة يف كتيب االحتاد بشأن إدارة الطيف على الصعيد الوطين.
ويف عام  ،2002أقرت جلنة الدراسات  1يف قطاع االتصاالت الراديوية التوصية اجلديدة  ITU-R SM.1604اليت تدعو إىل
حتسينات/ترقيات يف الربجمية  .WinBASMSوباإلضافة إىل ذلك قرر املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ) (WTDC-02مواصلة تطوير
نظام إدارة الطيف احملوسب .والربجمية  SMS4DCهي خلف الربجمية  WinBASMSاليت ُوضعت وفقاً للمواصفات اليت شارك
يف إعدادها مكتب تنمية االتصاالت ومكتب االتصاالت الراديوية على أساس التوصية السابقة .ITU-R SM.1048
وقد أسندت مسؤولية املساعدة واملراقبة واإلبالغ عن التقدم احملرز يف هذا اجلانب من الربنامج إىل الفريق املشرتك بني القطاعني
 ITU-Rو ITU-Dواملعين بالقرار  9الصادر عن املؤمتر  .WTDC-02واجتمع فريق خرباء طوعي يف عدة مناسبات بصورة غري رمسية
يف حماولة لصوغ مواصفات لتحديث الربجمية .ويف إطار هذا الفريق ،مت إعداد مواصفات تقنية تفصيلية تغطي أهداف نظام أساسي
معزز واملتطلبات األساسية لنظام متقدم .وقدمت املواصفات التقنية املوحدة إىل مكتب تنمية االتصاالت يف هناية عام  2004للتنفيذ.
وبناء على هذه املواصفات التقنية النهائية ،وضعت الربجمية اجلديدة  SMS4DCوأصدرت إلدارة ختصيصات الرتدد خلدمات البث
املتنقلة الربية والثابتة ولتنسيق تردد احملطات األرضية (إجراءات التذييل  7يف لوائح الراديو).
وميكن استخدام الربجمية  SMS4DCلدعم معظم االحتياجات الوظيفية احملددة يف كتيّب االحتاد بشأن إدارة الطيف على الصعيد الوطين.

ورغبة يف جناح تركيب وتشغيل الربحمية  ،SMS4DCال بد من أن يكون لدى اإلدارة آليات قانونية وتنظيمية وتقنية إلدارة الطيف
على الصعيد الوطين .وكذلك ،وبينما يعمل النظام على أمتتة العديد من العمليات التقنية ،فإن االختيار النهائي والقرار لتخصيص
الرتدد يبقى يف يد املهندس املعين باألمر .لذلك جيب أن يتوفر لدى موظفي التشغيل املعرفة الكافية لفهم العمليات التنظيمية والتقنية
اليت هي اجلوهر التشغيلي للربجمية  SMS4DCولتفسري نتائج اخلوارزميات على حنو صحيح حىت يتمكنوا من اختاذ القرارات السليمة.
تشمل المالمح الرئيسية للبرمجية  SMS4DCما يلي:
واجهة مستعمل رسومية ) (GUIميسورة االستعمال
تضمني خريطة العامل الرقمية ) (IDWMاليت وضعها االحتاد لالتصاالت
-

الفصل
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قابلة للرتكيب يف البيئات الشبكية
تَوفر مستويات خمتلفة لنفاذ املستعمل
استخدام منوذ التضاريس الرقمية ) (DTMيف املخدمات أو حمطات العمل
إدارة قاعدة بيانات إدارية تراتبية مشرتكة
تضمني عدة مناذ انتشار
بيان نتائج احلساب على خارطة رقمية للتضاريس )(DTM
توليد بطاقات تبليغ إلكرتونية ملكتب االتصاالت الراديوية
حساب التداخل
ختصيص الرتددات
مراعاة جداول توزيع الرتددات اإلقليمية/الوطنية
مراعاة االتفاقات اإلقليمية يف احلسابات التقنية
قدرات ختطيط الرتددات
الواجهة مع قواعد البيانات BR IFIC
توليد تقارير إعالمية
استخدام منائط االحتاد لتنسيق حساب الكفاف حول احملطات األرضية
إدارة فوترة طيف الرتدد
حساب ميزانية الوصالت
تسجيل املستعمل لعملية املراجعة
واجهة الربجمية باإلنكليزية والفرنسية (قريباً باإلسبانية أيضاً)
وصالت مع برجميات املراقبة  (R&S) Argusو(Thales) Esmeralda
واجهة مع خرائط األرض ™Google
احلسابات وفقاً التفاق جنيف GE06

3

الوظائف الرئيسية في البرمجية

-

-

SMS4DC

الوظيفة اإلدارية .يتم تنفيذ هذه الوظيفة يف إطار نظام ترابطي إلدارة قواعد البيانات يضمن سالمة واتساق البيانات
اإلدارية .وهي توفر شاشات مستعمل تؤدي مجيع املهام اإلدارية مبا فيها سجالت تطبيقات الرتدد ،وسجالت ختصيص
الرتددات ،وسجالت الرتخيص ،وسجالت التداخل ،وسجالت قياس الرتدد ،وسجالت رسوم الطيف .والربنامج متوفر
يف الوقت احلاضر باللغة اإلنكليزية .وسوف يتوسع يف حينه ليشمل اللغات الفرنسية واإلسبانية والروسية.
وظيفة التحليل اهلندسي .توفر هذه الوظيفة أدوات حتليل معززة ملعاجلة ختصيصات الرتدد املقرتحة من أصحاب الطلبات.
كما يوفر القدرة على حساب التداخل بني واحد أو أكثر من املرسالت وجهاز استقبال متأثر وفقاً لشروط حمددة.
واجهة املستعمل الرسومية .واجهة ميسورة االستعمال تعرض خارطة رقمية للتضاريس ) (DTMوقادرة على استرياد أنساق
رسم خرائط قياسية ،مبا يف ذلك عرض خارطة الكرة األرضية واخلرائط اجلغرافية ،وتوفري وظائف النفاذ املتعدد ،وبنود
قائمة االختيار ،وختصيص حمطات جديدة على اخلارطة والبحث عن حمطة أو جمموعة من احملطات وعرضها على اخلارطة.

ومثة معلومات مفصلة عن الربجمية  SMS4DCمتوفرة يف كتيب االحتاد بشأن تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب.
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إدارة الطيف الراديوي في ماليزيا
(دراسة حالة)
النظام املؤمتت إلدارة الرتددات ) (AFMSهو نظام حاسويب يعمل بنظام  Windowsويضم مجيع متطلبات إدارة كميات كبرية من
املعلومات املتصلة برتخيص احملطات الراديوية .ويقوم هذا النظام على املعايري واملواصفات الدولية .ويتضمن النظام وحدة إلدخال
املعلومات من الطلبات الواردة من احملطات الراديوية .وكما هو موضح يف الشكل  ،2.7يتضمن النظام وحدات إلدارة اإليرادات
ومراقبتها ،وختطيط الرتددات ،والتحليل التقين ،وتنسيق الرتددات والتبليغ عنها ،ومراقبة الطيف ،وإصدار الرتاخيص لتجار بيع
املعدات الراديوية ،وإصدار التصاريح وإصدار أو جتديد الرتاخيص املؤمتتة للمحطات الراديوية .وتعمل مجيع هذه الوحدات استناداً
إىل قاعدة بيانات ختصيص الرتددات وقاعدة بيانات الرتخيص طبقاً هليكل  ORACLEاخلاص بقواعد البيانات.
وقد أبرمت حكومة ماليزيا عقداً لتطوير نظام مؤمتت إلدارة الطيف استناداً إىل النموذ الكندي إلدارة الطيف .ومت تطوير هذا
النظام خصيصاً للوفاء مبتطلبات هيئة تنظيم االتصاالت يف ماليزيا ) .(JTMوقد جاء هذا النظام متكامالً ويتألف من نظام شامل
إلدارة الطيف على شبكة  VAXمركزية كائنة يف كواالملبور ويتضمن واجهة لنظام مراقبة الطيف.
الشكل

2.7

وحدات نظام

AFMS

إصدار الرتاخيص
للمحطات الراديوية
اجلديدة
إصدار الرتاخيص

إصدار شهادات

تتبع
اإليرادات

لتجار بيع
املعدات الراديوية

اعتماد أنواع
املعدات

ختطيط
الرتددات

قاعدة بيانات النظام

AFMS

التحليل
التقين

إدارة
النظام

AFMS

إصدار الشهادات
ملشغلي أجهزة
الراديو

التنسيق
الدويل
التفتيش

Nat. Spec. Man-7.02
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وحىت تاريخ تركيب نظام  ،AFMSكانت حكومة ماليزيا حتتفظ جبميع سجالت ختصيص الرتدد ومعلومات الرتاخيص املتصلة هبا
يف ملفات ورقية .وقد ثبت عدم فعالية امللفات الورقية .فقد ثبت أن ختصيصات الرتددات ،وسجالت اإليرادات ،وسجالت
الرتاخيص احملفوظة يف ملفات ورقية من الصعب إدارهتا والتحكم فيها .كما أن التداخل الضار أصبح من القضايا اخلطرية مع انتشار
مشغلي األجهزة الالسلكية يف ماليزيا الذين يشعرون أن عملياهتم قد تتعرض ملخاطر من الصعب عليهم التحكم فيها .ومع زيادة
عدد احملطات الراديوية يف اجملتمع الذي يشهد تطورات سريعة يف ماليزيا ،أصبح من الواضح أن عملية األمتتة ال مفر منها.
وقد ثبت أن تركيب هذا النظام أصعب بكثري مما كان متوقعاً نظراً لالفتقار إىل املعلومات الكاملة والدقيقة وعدم كفاية هيكل عملية
ختصيص الرتدد .وتعد املعلومات الكاملة والدقيقة أمراً ضرورياً إلقامة قاعدة بيانات فعالة عن ختصيص الرتدد وإصدار الرتخيص.
وعلى الرغم من أن بعض املعلومات ميكن استخالصها بالطرق التقليدية ،فإن التطبيقات املؤمتتة تتطلب معلومات موثوقاً هبا ميكن
على أساسها استكمال العمليات بدقة.
وكما هو احلال يف أي تكنولوجيا أخرى ،يعد التقادم من احلقائق اليت يلزم التعامل معها يف أي إدارة حترص على التقدم .وقد ظلت
ماليزيا تبحث عن حتديث للتكنولوجيا املطبقة عندها ،كما ظلت تبحث عن مشورة اخلرباء وعن التدريب املناسب ،وأبرمت هلذا
الغرض عدداً من العقود طوال التسعينات من القرن املاضي .ويف عام  ،1999أثناء معرض تليكوم  1999 -الذي نظمه االحتاد
يف جنيف ،سويسرا ،وافقت ماليزيا على عقد بتحديث أنظمة احلاسوب يف هيئة تنظيم االتصاالت ،اليت أعيد تنظيمها لتصبح هيئة
االتصاالت والوسائط املتعددة يف ماليزيا .وبفضل بُعد نظر حكومة ماليزيا ،يتضمن العقد احلايل نصاً له داللته عن إجراء املشاورات
والتدريب على إدارة الطيف.
وكان من نتائج إقامة قاعدة بيانات فعالة لتخصيص الرتددات وإصدار الرتاخيص ،وإقامة عملية فعالة وحديثة إلدارة الطيف،
أن ارتفعت إيرادات الرتاخيص يف ماليزيا بشكل ملموس نتيجة اتساع اجملتمع الراديوي .ويف نفس الوقت ،أمكن اإلبقاء على تكاليف
التشغيل ثابتة نسبياً .واستناداً ملبدأ اسرتداد التكاليف ،ميكن استخدام إيرادات الرتخيص يف متويل برنامج إدارة الطيف.
ويعزى جناح مبادرة إدارة الطيف يف ماليزيا يف املقام األول إىل اعرتاف احلكومة بضرورة الرتكيز على نقل املعارف باإلضافة إىل
نقل التكنولوجيا.
وعنوان هيئة االتصاالت والوسائط املتعددة يف ماليزيا على الويب هو .http://www.cmc.gov.my
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وصف نظام إدارة الطيف ومراقبته
1

)(SAAGER

مقدمة

حيدد هذا امللحق النظام املؤمتت إلدارة طيف الرتددات الراديوية ) (SAAGERاملطبق حالياً يف اهليئة الوطنية لتنظيم االتصاالت
يف فنـزويال ) .(CONATELويليب هذا النظام متاماً االشرتاطات اليت وضعها االحتاد الدويل لالتصاالت فيما يتعلق بنظام إدارة ومراقبة
الطيف ،واالشرتاطات اخلاصة بالتجهيزات واملعدات تليب أو تتجاوز االشرتاطات املنصوص عليها يف التوصيات املبينة يف كتيبات قطاع
االتصاالت الراديوية عن إدارة الطيف ومراقبته .وقد قامت بتوريد هذا النظام شركة  TCIاألمريكية ).(www.tcibr.com
ويسمح هذا النظام لوزارة البنية التحتية ،اليت تعمل من خالل اهليئة الوطنية لتنظيم االتصاالت يف فنـزويال )،(CONATEL
باالستفادة الفعالة من طيف الرتددات الراديوية .ويتمتع النظام بالقدرات التالية
تخطيط وإدارة طيف الترددات الراديوية
توفري موارد لتخطيط الطيف.
–
توفري أحدث تكنولوجيا متوافقة مع توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت ،مع القدرة على توسيعها الستيعاب النمو
–
يف البينة التحتية لالتصاالت يف فنـزويال.
توفري القدرة على التعاون مع البلدان اجملاورة فيما يتعلق بتخصيص الرتدد وتاليف مشكالت التداخل.
–
مراقبة اإلرساالت الراديوية والتحقق منها تقنيا
تقوم بإجراء مجيع القياسات الراديوية اليت يوصي هبا االحتاد الدويل لالتصاالت.
–
تساعد على تاليف مشكالت التداخل أثناء تركيب وتشغيل اخلدمات املهمة مثل اهلواتف اخللوية ،ووصالت املوجات
–
الصغرية الراديوية لألرض ،والتجهيزات الراديوية املتنقلة اخلاصة ،والعروة الالسلكية احمللية ،وعلى حل هذه املشكالت.
تزود موظفي املراقبة بقائمة باإلشارات غري املطابقة وخصائصها.
–
حتدد اجلهات اليت تعمل بشكل غري قانوين متهيداً ملقاضاهتا وحتصيل غرامات منها ،وحتمي من التداخل اجلهات اليت تقوم
–
بتشغيل الطيف بشكل قانوين.
التحديد الراديوي لمواقع اإلرساالت الراديوية
حتديد االجتاهات الزاويّة ومواقع تداخل اإلشارات غري القانونية أو غري املطابقة للمساعدة يف إنفاذ اللوائح
–
الراديوية الفنـزويلية.
تقييس معدات االتصاالت
االحتفاظ بقاعدة بيانات عن أنواع معدات االتصاالت املعتمدة كي تصدر الرتاخيص يف فنـزويال لألنواع املعتمدة فقط.
–
يتكون النظام من المواقع والمعدات التالية ،واألعداد مبينة بين قوسين:
مركز املراقبة الوطين ) (1يوجد يف كاراكاس ،ويقوم بدور احملور الرئيسي للنظام ،وفيه قاعدة بيانات نظام إدارة الطيف؛
–
وهو حيدد أوامر التشغيل ،ويوجه األنشطة التشغيلية حملطات املراقبة ويتحكم فيها ،ويتلقى البيانات الناجتة ويقوم بإدماجها.
مراكز املراقبة املساعدة ) (5توجد يف كاراكاس ،وماراكيبو ،وكريستوبال ،وسان فيليب وماتيورين ،وتوفر قدرات على
–
املراقبة والتحقق التقين يف نطاقات املوجات .UHF/VHF/HF

الفصل
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الوحدات املتنقلة ) (10وحدتان يف كل مركز من مراكز املراقبة املساعدة ،وتوفر قدرات على مراقبة يف نطاقات
 UHF/VHF/HFو ( DF UHF/VHF/HFثالث وحدات) و( DF UHF/VHFسبع وحدات).
أجهزة حممولة ) (10توفر قدرات للتحقق التقين.

وأماكن املواقع حمددة على خريطة فنـزويال املبينة يف البند  5.3من هذا امللحق.
2

نظام إدارة الطيف

يتضمن هذا القسم وصف عمليات نظام إدارة الطيف .ويوضح الشكل  3.7تدفق العمليات يف برجمية اإلدارة.
1.2

معالجة الطلبات

يتضمن الشكل  1.7توضيحاً بيانياً ملثال منطي ملعاجلة طلب للحصول على ترخيص ،مبا يف ذلك عملية تلقي الطلب وإدخاله يف
النظام ،وختصيص الرتدد وإصدار الرتخيص .ويتضمن النظام مناذ إلدخال البيانات ملساعدة العمليات اإلدارية بالنسبة لطلب
ختصيص الرتدد وإصدار الرتخيص .وتستعمل هذه النماذ يف اخلدمات اجلديدة وكذلك يف إدخال التغيريات والتعديالت على
الرتخيص القائم أو الطلب املعلق .ويوضح الشكل  4.7شاشة إدخال بيانات الطلب.
الشكل

3.7

التدفق الوظيفي في برمجية إدارة الطيف
قاعدة البيانات الرتابطية

بيانات توزيع الرتددات
بيانات ختصيص الرتددات
بيانات أصحاب الرتاخيص
بيانات املعدات
بيانات الطلبات
بيانات الرسوم
بيانات الشكاوى

الرتددات امللغاة
الرتاخيص امللغاة
بيانات االنتهاكات
البيانات اجلغرافية
بيانات التضاريس
شغل الطيف
أجهزة اإلرسال اجملهولة

توصيات االحتاد
الدويل لالتصاالت

حمطات املراقبة

تقرير مايل
تقرير
شغل الطيف
تقرير الرقابة

تقرير تقين
تقرير اإلدارة

Nat. Spec. Man-7.03

اخلطة الوطنية
للرتدد

التحذير
الغرامة

الشكاوى

الرتخيص

الطلبات

الفاتورة
التنسيق الدويل
الشهادة
التصريح
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نموذج الطلب

Nat.Spec.Man-7.04

2.2

تخصيص الترددات

من حق جهة التشغيل النفاذ إىل جمموعة من الوظائف اليت يقوم عليها النظام واليت تساعد يف ختصيص الرتدد .وهذه الوظائف هي
إظهار القنوات اليت ميكن أن يعمل عليها جلهاز معني أو خدمة معينة؛
–
البحث يف قاعدة بيانات الرتخيص عن التخصيصات القائمة وعرضها ألغراض خمتلف القنوات املمكنة؛
–
إجراء حسابات التداخل بني التخصيص اجلديد املقرتح والتخصيصات القائمة؛
–
إدخال التخصيصات اجلديدة يف قاعدة البيانات.
–
1.2.2

عملية تخصيص الترددات

يدعم النظام التخصيص األوتومايت للرتددات ،مبا يف ذلك تسميات اخلدمات اليت وضعها االحتاد الدويل لالتصاالت وأولويات اخلدمة
الوطنية واحلواشي .والنظام مزود خبطة توزيع الرتدد اليت وضعها االحتاد لفنـزويال .ويستطيع القائم على تشغيل النظام عرض القنوات
املتوافقة مع اخلطة الوطنية لتوزيع الرتدد يف فنـزويال ،وأنواع املعدات احملددة ،وأنواع اخلدمات/العمليات املقررة ،أو الفئات اليت حيددها
القائم على تشغيل النظام .ويستطيع النظام البحث يف قاعدة البيانات عن التخصيصات القائمة على هذه القنوات وعرضها .وميكن
أيضاً إجراء حسابات عن التداخل بني التخصيصات القائمة والتخصيصات اجلديدة املقرتحة .ويستطيع القائم على تشغيل النظام
بعد ذلك ختصيص الرتدد ،مث إدخاله يف قاعدة البيانات .وإذا كان من غري املمكن العثور على قناة ميكن استعماهلا يف منطقة معينة،
ميكن ألداة أو أكثر من أدوات التحليل اهلندسي بالنظام املتطور إلدارة الطيف مساعدة القائم على تشغيل النظام يف حتديد موقع
القناة املتاحة استناداً إىل املنطقة اجلغرافية أو إجياد تردد داخل املنطقة ميكن تقامسه استناداً إىل ساعات التشغيل.
2.2.2

االتحاد الدولي لالتصاالت والخطة الوطنية لتوزيع الترددات

يستطيع القائم على تشغيل النظام استعراض ختصيصات الرتدد وحتديثها للوصول إىل صنف كل حمطة .وتشمل املعلمات مدى
الرتدد ،وصنف احملطة ،واتساع القناة ،واملعوقات اليت تصادفها مثل املسافة الفاصلة يف القنوات املشرتكة.
3.2.2

التنسيق عبر الحدود

يتضمن النظام وحدة للتنسيق الدويل يستعملها مديرو النظام يف معاجلة مجيع طلبات التنسيق (مبا يف ذلك الواردة والصادرة) .وميكن
أن تكون هذه الطلبات من بلدان أخرى ،أو من االحتاد الدويل لالتصاالت أو من وكالة أخرى داخل فنـزويال .ويتم االحتفاظ
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جبميع معلومات الرتاخيص يف قاعدة بيانات واحدة .وتقوم وحدة التنسيق الدويل باستخالص املعلومات الالزمة من قاعدة البيانات
بالنسبة لكل طلب .وتشمل هذه املعلومات تاريخ الرتخيص ،ورقم الرتخيص ،ونوع البيانات املطلوبة ،والطرف الذي تلقى االتصال،
ونسق اإلرسال (ورقي أو إلكرتوين) .وكجزء من االستفسارات اخلاصة بالتنسيق ،ميكن إنشاء سجل دائم وإدخاله يف قاعدة البيانات.

إصدار التراخيص

3.2

غالبية الوظائف املتصلة مبعاجلة طلب الرتخيص وإصدار الرتخيص مؤمتتة يف النظام .وهذا يسمح للنظام بإنشاء الرتخيص بطريقة
أوتوماتية بعد املوافقة على الطلب .ويوفر النظام منوذجاً يقوم على واجهة تدعم األنشطة التالية
جتديد ترخيص قائم تكون مجيع شروط جتديده مستوفاة؛
–
حتويل ترخيص مؤقت إىل ترخيص دائم؛
–
إهناء ترخيص لعدم التقيد باالشرتاطات القائمة بالنسبة للتشغيل؛
–
إصدار ترخيص أو إذن مؤقت.
–

هندسة الطيف

4.2

وفقاً لتوصيات االحتاد الدويل لالتصاالت ،مت تطوير النظام املؤمتت إلدارة الطيف متضمناً جمموعة من أدوات التحليل اهلندسي القوية
ملساعدة املعنيني بتشغيل النظام .وتستعمل هذه األدوات يف دراسة الطيف الراديوي وهي تشمل حسابات التوافق الكهرمغنطيسي،
وأداء الوصلة الراديوية وتغطية احملطة .وتستعمل أدوات التحليل يف دراسة طلبات احلصول على الرتاخيص ،وطلبات التنسيق ،وشكاوى
التداخل .ويوضح اجلدول  1-7اخلوارزميات والنماذ اليت يقوم عليها النظام ،وأمداء الرتدد وأنواع اخلدمات اليت تغطيها.
اجلدول

1-7

نماذج االنتشار في وحدة التحليل الهندسي
مدى التردد
من  0,15إىل MHz 3
من  2إىل

MHz 30

نموذج االنتشار
GRWAVE

IONCAP,
VOACAP

من  30إىل

MHz 1 000

TIREM
)(Version 3.04

من  30إىل

MHz 1 000

Longley-Rice

حىت

GHz 40

SEAM

من  1إىل

GHz 40
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من  1إىل

GHz 40
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التعليق
يقوم نظام  GRWAVEحبساب شدة اجملال الكهربائي وخسارة املسري كلما زادت املسافة
بالنسبة النتشار املوجة األرضية على امتداد أرض منحنية متجانسة وممهدة .ويستعمل أيضاً
يف حتليل التداخل يف نطاق املوجات اهلكتومرتية ).(MF
 IONCAPهو اسم الربنامج األصلي للتحليل األيونوسفريي .ويسمى أحدث إصدار من
هذا الربنامج  ،VOACAPوقد مت إدماجه يف وحدة التحليل اهلندسي .وميكن هلذا الربنامج
حساب أقصى تردد مستعمل ،وأدىن تردد مستعمل ،والرتدد األمثل للتشغيل بالنسبة
لالتصاالت باملوجات الديكامرتية ) (HFمن نقطة إىل نقطة
 TIREMهو االسم املختصر للنموذ املتكامل لتضاريس األراضي الوعرة ،الذي قامت
بتطويره يف األصل اإلدارة الوطنية لالتصاالت يف الواليات املتحدة ) (NTIAكجزء من
نظام االنتشار الرئيسي ) .(MPSويضم هذا النظام جمموعة من النماذ اليت متتد من
املوجات املرييامرتية ) (VLFإىل ترددات املوجات امللليمرتية ).(EHF
تتضمن املذكرة التقنية رقم  101الصادرة عن اللجنة الفدرالية لالتصاالت يف الواليات
املتحدة طريقة استعمال مناذ االنعرا على َح ّد سكني وحيد وعلى حد سكني مزدو
حيث تكون املالمح الرئيسية للتضاريس معروفة بالنسبة ملسري انتشار معني.
 SEAMهو االسم املختصر لنموذ حتليل جهاز بث وحيد ،وهو يقوم حبساب خسارة
االنتشار وشدة اجملال بالنسبة إلشارات املوجات الصغرية باستعمال منوذ الفضاء احلر
أ األرض املمهدة
حساب كفاف التنسيق حملطات األرض والسواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض طبقاً
للتذييل  7يف لوائح الراديو.
حساب التداخل بني شبكتني للسواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض طبقاً للتذييل  8يف
لوائح الراديو.
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أدوات التحليل اهلندسي مدجمة يف برنامج رسم اخلرائط املسمى  ArcViewاملقتبس من شركة  .ESRIوهذا يسمح للنظام بعرض
املعلومات احملسوبة على خريطة جغرافية أو طبوغرافية .ويستطيع النظام تفعيل برنامج رسم اخلرائط بشكل تلقائي عند اللزوم.
وتقوم وحدة التحليل اهلندسي بأداء عدد من الوظائف من بينها ما يلي
املالمح األساسية للمسري نصف القطري حملطة القاعدة والرسومات البيانية للتغطية؛
–
حتليل التداخل يف القناة املشرتكة ،والقناة اجملاورة والقناة اخلاللية؛
–
حتليل التشكيل البيين متعدد اإلشارات من الرتبة الثالثة؛
–
حتليل إزالة حساسية جهاز االستقبال/اإلرسال للضوضاء؛
–
متكني املوظفني من حتليل ختصيصات الرتددات املرشحة املختارة للطلبات الواردة؛
–
متكني املوظفني من حتليل ختصيصات الرتددات املرشحة املختارة لطلبات التنسيق الواردة؛
–
استعمال اخلوارزميات/النماذ املعتادة لنطاق الرتدد ومنط اخلدمة اجلاري حتليلها بطريقة أوتوماتية؛
–
متكني تشغيل األدوات مباشرة على اخلط؛
–
متكني املوظفني من حتديث السجالت التقنية الفعلية للنظام بعد انتهاء عملية التحليل؛
–
تلقي بيانات شغل الطيف من قاعدة بيانات نظام املراقبة؛
–
متكني مدير النظام من استعمال منوذ خمتلف؛
–
متكني مدير النظام من حتديث بيانات املدخالت لعرض الظروف احمللية بطريقة أفضل؛
–
عرض نتائج حتليل االنتشار على خريطة رقمية مدجمة يف النظام.
–
5.2

التقارير الهندسية

ين ُفذ حملل هندسة الطيف إىل وحدة هندسة الطيف لتحليل البيئة الكهرمغنطيسية واحلصول على التقارير .ولدى اختيار التقرير
املطلوب ،يعرض النظام شاشة يُدخل فيها القائم على تشغيل النظام مجيع املعلمات الضرورية ويكون بوسعه بعد ذلك اختيار نسق
التقرير (يف شكل جدول أو يف شكل رسم بياين) .وميكن احلصول على التقارير التالية من النظام
رسم التضاريس
حتليل الوصلة وخسارة املسري
حتليل التشكيل البيين
حتليل االنتشار
أداة حتليل التوافق الكهرمغنطيسي
كفاف شدة اجملال
حتليل ارتفاع اهلوائي
رسم منطقة الظل
ختطيط تردد املوجة الصغرية
حتليل منطقة اخلدمة
التذييل  7الساتلي
حتليل التداخل
التذييل  8الساتلي
رسم التضاريس
ويوضح الشكل  5.7عينة من التقرير الذي ميكن احلصول عليه من النظام.
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الشكل

5.7

تحليل التداخل

Nat.Spec.Man-7.05

3

مراقبة الطيف

مثة تكامل بني نظام إدارة الطيف ونظام مراقبة الطيف طبقاً للتوصية  .ITU-R SM.1537وهذا يتيح للمديرين القدرة على التحكم
يف طيف الرتددات يف فنـزويال .وميكن للنظام املتكامل أن يتلقى أوامر من نظام إدارة الطيف وأن يرسل أيضاً تقارير من حمطات
مراقبة الطيف .وتقوم كل حمطة من حمطات املراقبة بتنـزيل نسخة من قاعدة بيانات إدارة الطيف بشكل منتظم ،وهذا يسمح حملطات
املراقبة بأن حتصل على أحدث املعلومات عن أجهزة البث املرخص هلا.
وتعمل برجميات النظام يف بيئة عميل -خمدم  Windows NTوتوفر حالً متوافقاً متاماً مع قواعد االحتاد فيما يتعلق بإدارة احتياجات
مراقبة الطيف .ويوفر برنامج املراقبة القدرة على النفاذ إىل نتائج القياسات اليت ينتجها نظام املراقبة وعرضها وحفظها .وميكن عرض
هذه النتائج يف نسق ألفبائي رقمي أو يف نسق بياين.
ويُعرض النسق البياين على خلفية خريطة باستعمال نفس جمموعة برجميات نظام املعلومات اجلغرافية املستعملة يف نظام إدارة الطيف.
وتشمل املعلومات املعروضة املعلومات التالية منسوبة إىل نظام املراقبة الذي خيتاره القائم على تشغيل النظام.
خطوط االجتاهات الزاويّة إلشارة مقيسة خار البث؛
–
املسافة واملوقع بالنسبة إلشارة مقيسة؛
–
مواقع أجهزة اإلرسال املرخصة من قاعدة البيانات.
–
ويشمل العرض قائمة مبعلمات اإلشارات املقيسة .وميكن للقائم على تشغيل النظام أن يطلب نسخة مطبوعة من املعلومات
املعروضة .ويوفر برنامج املراقبة القدرة على النفاذ إىل نتائج القياسات اليت ينتجها نظام املراقبة وعرضها وحفظها .ومعلومات
القياسات التالية متاحة بالنسبة لكل إشارة روقبت خار البث
تردد اإلشارة املقيسة؛
–
شدة اجملال املقيس؛
–

اإلدارة الوطنية للطيف

772
–
–
–

1.3

معلمات التشكيل املقيس؛
عرض نطاق الرتدد املشغول املقيس؛
اجتاه الورود املقيس.

قدرات البرمجية

تتضمن الربجمية القدرات التالية
املقاييس املرتية توفر هذه التسهيالت أداة إلجراء القياسات الدقيقة ملعلمات اإلشارات طبقاً لتوصيات االحتاد .وتستعمل هذه
التسهيالت يف التحقق من مدى التقيد باشرتاطات الرتخيص وميكن إجراؤها طبقاً جلدول زمين ثابت.
التحكم يف األجهزة تستعمل هذه التسهيالت يف إجياد وحتديد وتسجيل معلمات أجهزة بث معينة ،وهي عادة أنظمة قرصنة غري
مرخصة أو مصادر للتداخل .وتشمل هذه التسهيالت أدوات حتديد االجتاهات الزاويّة وحتديد موقع جهاز البث املستهدف.

األدوات تستعمل هذه األدوات يف مسح الطيف واكتشاف وجود اإلشارات ورسم اخلرائط اليت توضح ذلك .وتعد هذه األدوات
من األساليب األساسية للتأكد من أن البيئة الكهرمغنطيسية الفعلية مطابقة للمعلومات املبينة يف قاعدة بيانات إدارة الطيف .وتقوم
أداة االكتشاف األوتومايت لالنتهاكات باإلبالغ عن التوافق أو جوانب التعارض بني قاعدة بيانات إدارة الطيف والبيئة
الكهرمغنطيسية "الفعلية" .وتوفر أداوت شغل الطيف ضوابط إحصائية للتأكد من أن القنوات املخصصة تُستعمل طبقاً للرتاخيص.
أدوات التشخيص تستعمل هذه التسهيالت يف معرفة الوضع التشغيلي لوحدة اخلدمة (حمطة مراقبة ثابتة أو متنقلة أو حممولة).
2.3

المقاييس المترية

تتضمن املقاييس املرتية "جداول زمنية للمهام" و"نتائج املهام" ،وهي تسمح للقائمني على تشغيل النظام بضبط النظام حبيث يقوم
بإجراء قياسات معينة .ويوفر الربنامج وصلة بالشبكة للدخول إىل "األسلوب التفاعلي" ووصلة أخرى للدخول إىل "األسلوب املقرر
طبقاً جلدول زمين" فيما يتعلق بإجراء القياسات.
يسمح األسلوب التفاعلي بالتفاعل املباشر مع املعلومات املرتدة آنياً ،مثل اختيار ضبط جهاز استقبال املرقاب ،وإزالة
–
التشكيل ،والعرض البانورامي للطيف( .مالحظة :ميكن أن يكون حتديد االجتاه "فورياً" أو "طبقاً جلدول زمين").
يوفر أسلوب اجلداول الزمنية إلجراء املهام طريقة يستطيع هبا العميل حجز فرتات زمنية على جهاز خدمة معني إلجراء
–
القياسات املطلوبة .ويستطيع جهاز خدمة وحيد معاجلة الطلبات اليت تأيت من مستعملني متعددين .ويالحظ أنه مبجرد
إرسال طلب بإجراء عملية قياس معينة إىل جهاز اخلدمة ،ميكن للمستعمل أن يقطع التوصيل إىل أن يكون يف حاجة
إىل اسرتجاع النتائج.
وكجزء من الربجمية ،يتمتع القائم على التشغيل مبجموعة من األدوات اليت تساعده يف حتديد املهام املختلفة مبا يليب احتياجاته،
ويستطيع إضافة متطلبات معينة للمهام املدرجة يف اجلدول الزمين مما يساعده يف التأكد من شكاوى حدوث التداخل .فإذا استطاع
صاحب الشكوى إعطاء وقت حمدد من اليوم حلدوث التداخل ،يستطيع القائم على التشغيل تكليف النظام بالتأكد من حدوث
التداخل يف هذه األوقات ،ويستطيع أيضاً أن يطلب من النظام البدء يف التشغيل فوراً عند اللزوم .كما تسمح خاصية اجلداول
الزمنية للقائم على التشغيل بتحديد مواعيد وعدد مرات إجراء القياسات .ويستطيع مشاهدة أو طباعة أو حفظ تقرير يلخص
البيانات اليت أمكن مجعها .وتتضمن تقارير نتائج القياسات مجيع املعلومات املتصلة برتكيبة القياسات وملخصاً للنتائج يتضمن
املعلومات التالية بيانات املهام ،والتاريخ ،والوقت ،والرتدد ،وعرض النطاق ،واهلوية ،والقياسات املطلوب إجراؤها ،والنوع ،والنتائج،
والبيانات املوضوعة يف نسق بياين .وميكن اختيار واحد أو أكثر من املعلمات التالية للقياس عرض النطاق املشغول ،والتشكيل،
وشدة اجملال ،والرتدد ،واالجتاه.

الفصل
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وحيسب
ومجيع هذه القياسات مطابقة لتوصيات االحتاد وكتيب االحتاد بشأن مراقبة الطيف .وتتكرر هذه املعلمات بشكل أوتومايت ُ
متوسطها طبقاً للقيم اليت خيتارها املستعمل .وتشمل تقنيات حساب املتوسط التقنيات اخلطية ،وجذر متوسط الرتبيع ،وتقنيات
فرتة االنتظار القصوى.
3.3

عرض الخرائط والتحكم فيها

تعرض شاشة اخلرائط حمطات املراقبة املوصولة بالشبكة ،ونتائج عمليات حتديد االجتاه ،ومواقع أجهزة البث (مع حذف األخطاء).
والنظام مزود خبرائط متعددة .ويستطيع القائم على تشغيل النظام عرض طبقات متعددة (املدن ،املناطق ،األهنار ،وغري ذلك) يف
فنـزويال باختيارها عن طريق الضغط على زر "الطبقات" ،كما يستطيع تكبري اخلارطة أو تصغريها أو الرتكيز على مساحة معينة
منها ،أو إجراء عمليات القياس عليها.
4.3

جهاز استقبال المرقاب

يتحكم القائم على تشغيل النظام يف أجهزة استقبال املرقاب عن طريق لوحة حتكم افرتاضية( ،انظر الشكل  .)6.7وتشمل لوحة
التحكم االفرتاضية أدوات التحكم املعتادة املرتبطة بأجهزة االستقبال املستقلة ،وهي توفر التحكم يف وحدة االستقبال بطريقة
تفاعلية ملشاهدة اإلشارة اجلاري مراقبتها يف الوقت الفعلي .وتُعرض املعلومات الدالة على وضع وحدة االستقبال وأدوات التحكم
يف الرتدد ،والتشكيل ،واالتساع ،على نفس الشاشة .كما يوجد يف احلاسوب زر لالستماع وبطاقة صوت .وتتم عمليات تسجيل
الصوت رقمياً كملفات مسعية ) (.wavوميكن نقلها بني مجيع احملطات.
الشكل
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شاشة جهاز استقبال المرقاب
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ويستطيع القائم على تشغيل النظام النفاذ إىل عدد من شاشات العرض اليت تسمح له مبشاهدة الرتددات اليت هتمه .وتعد الصورة
البانورامية للطيف إحدى هذه الشاشات .وهي على شكل لوحة هلا حمور سيين وحمور صادي توضح اتساع اإلشارة مقابل الرتدد،
وميكن استعراض بيانات عرض النطاق إىل ما يصل إىل  MHz 10من بيانات الرتدد املتوسط  IFالرقمية .ويستطيع القائم على
تشغيل النظام استعمال هذه الشاشة يف مشاهدة وحتديد إشارات عرض النطاق ،والعالقات بني اإلشارات يف الطيف الراديوي،
والتحقق من مصادر التداخل.
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5.3

تحديد االتجاه الزاوي

نظام حتديد االجتاه له القدرة على حتديد موقع أجهزة البث بسرعة ودقة باستعمال حمطات املراقبة .ويستطيع النظام حساب النتائج
من حمطتني أو أكثر وكذلك استعمال حمطة متنقلة واحدة يف إجراء عملية "حتديد االجتاه".
وتسمح هذه العملية حملطة متنقلة واحدة بإجراء عمليات متتالية لتحديد االجتاه وقياس قوة اإلشارة وهي يف حالة حركة .ومن هذه
القياسات تستطيع حمطة املراقبة املتنقلة حتديد موقع جهاز اإلرسال (انظر الشكل .)7.7
الشكل

7.7

مثال لنافذة عرض تحديد االتجاه/الخارطة
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6.3

محاكاة عملية المراقبة ألغراض التدريب

يتضمن برنامج املراقبة ،للمساعدة يف تدريب املشغلني اجلدد للنظام وحتديث معلومات املشغلني احلاليني ،وحدة منطية للتدريب
تسمح للمستعملني اجلدد باالعتياد على وضع جداول إجراء القياسات والتحكم يف أجهزة االستقبال دون تكريس موارد هلذا الغرض
أو إدخال قياسات جديدة يف قاعدة البيانات أو حذف قياسات موجودة .وتساعد وحدة التدريب أيضاً املشغلني احلاليني
على ممارسة مهامهم يف جمال املراقبة واألساليب التقنية.
ووحدة التدريب هذه تفاعلية وتقوم على نظام املساعدة املباشرة على احلاسوب باإلضافة إىل نسخة مطبوعة من دليل االستعمال
تساعد املستعمل اجلديد على االعتياد على التعامل مع الواجهة والشاشات البيانية والتقارير املتاحة يف النظام .وميكن أداء التدريب
بدون وجود أجهزة مراقبة فعلية على الشبكة.

الفصل
7.3
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وظائف نظام مراقبة الطيف

يؤدي نظام مراقبة الطيف مجيع القياسات اليت يوصي هبا االحتاد ،مبا يف ذلك قياسات معلمات اإلشارات (الرتدد ،وشدة اجملال
وكثافة تدفق القدرة ،والتشكيل ،وعرض النطاق املشغول) وحتديد االجتاه وشغل الطيف .ويقوم النظام املؤمتت لتنفيذ القياسات
بأمتتة هذه العملية بأكملها حبيث ال يضطر مشغلو النظام إىل معرفة مجيع قواعد القياس املختلفة أو تذكرها أو إمضاء أي وقت
يف تطبيقها.
ويسمح شغل الطيف ملشغل النظام بتحديد املدى اخلاضع للمراقبة عن طريق حتديد بداية وتوقف الرتددات يف النطاق اجلاري
البحث فيه وحتديد معلمات البحث ،مبا يف ذلك الفرتة الزمنية اليت ميكن إجراء البحث خالهلا.
ومن السمات األساسية لنظام املراقبة أنه يستطيع كشف االنتهاكات أوتوماتياً .ويعد الكشف األوتومايت لالنتهاكات من األدوات
الفعالة للتحقق من مدى التقيد بالقواعد من جانب أجهزة البث املرخص هلا وكشف العمليات غري املرخص هبا .ويعمل الكشف
األوتومايت لالنتهاكات مقرتناً ببيانات الرتخيص (ختصيصات الرتددات) املأخوذة من قاعدة بيانات اإلدارة .وحتدد عملية الكشف
األوتومايت لالنتهاكات ما إذا كان إرسال معني يعترب مطابقاً لقيم التفاوت املسموح به للرتدد املركزي املخصص وعرض النطاق،
كما هو حمدد يف توزيع النطاقات واخلدمات يف اخلطة الوطنية للرتددات يف فنـزويال .كما يقوم النظام بتحديد أجهزة البث اليت تعمل
دون ترخيص مقابل يف قاعدة بيانات اإلدارة .وميكن إجراء قياسات النظام األوتومايت لكشف االنتهاكات على تردد منفرد أو على
مدى من الرتددات حيددها القائم على تشغيل النظام .ويوضح الشكل  8.7شاشة تتضمن النتائج النمطية لعملية الكشف
األوتومايت لالنتهاكات.
8.3

التقارير

ميكن أن يوفر النظام تقارير عن معلمة اإلشارة وعن شغل الطيف وعن القياسات األخرى.
4

استعمال النظام في الهيئة الوطنية لتنظيم االتصاالت في فنـزويال

أدى إدخال النظام املتكامل اجلديد إلدارة ومراقبة الطيف يف فنـزويال إىل إحداث تغيري جذري يف طريقة عمل اهليئة الوطنية لتنظيم
االتصاالت يف فنـزويال .فقبل إدخال النظام ،كانت عمليات إصدار الرتاخيص ومعاجلة الرسوم تستغرق وقتاً طويالً قد يصل أحياناً
إىل عدة أسابيع .فقد كان من الضروري إدخال مجيع البيانات يدوياً ومل تكن هناك أي طريقة للتنبؤ بكيفية حدوث التفاعل بني
أجهزة البث القائمة واألجهزة اجلديدة .وكان ال بد من إجراء عمليات التحليل اهلندسي مبعدات متنقلة أو حممولة تعمل بقدرات
حمدودة وليس هنالك من تكامل بينها وبني نظام اإلدارة.
ومنذ إدخال النظام اجلديد ،أص بح من املمكن إجراء عمليات إصدار الرتاخيص ومعاجلة الرسوم خالل ساعات .كذلك يستطيع
نظام إدارة الطيف ،بفضل أدوات التحليل اهلندسي املدجمة يف النظام وبفضل قدرات مراقبة الطيف املبينة يف هذه الوثيقة ،ختصيص
الرتددات والتأكد من توفرها وتوافقها مع أجهزة البث القائمة.
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مثال لنتائج الكشف األوتوماتي لالنتهاكات
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ويوفر النظام املتكامل إلدارة ومراقبة الطيف قدرات ممتازة على مراقبة الطيف وإصدار التقارير وتبادل البيانات؛ كما أنه يتمتع بالقدرة
على استعمال املعلومات املستقاة من نظام اإلدارة وحمطات املراقبة يف تنظيم طيف الرتدد .ويستعمل النظام قدرات الكشف
األوتومايت لالنتهاكات يف دراسة شكاوى العمالء وحتديد أجهزة البث اليت تنتهك مواصفات الرتدد املخصص (عرض النطاق،
والقدرة ،وما إىل ذلك).
1.4

الشكاوى وكشف االنتهاكات

تُستعمل قاعدة البيانات الرئيس ية يف النظام كنقطة مركزية لتلقي مجيع الشكاوى .ولدى تلقي شكوى من عميل ما جيري التحقق
من الشكوى مقارنة بقائمة الشكاوى املسجلة يف النظام ملعرفة ما إذا كانت الشكوى جديدة أم أهنا وردت من قبل .وإذا تبني أن
الشكوى جديدة ،يُستعمل برنامج مراقبة الطيف يف جتميع قياسات الرتدد من احملطة املخالفة إلجراء مزيد من التحقيقات عليها.
ويتضمن الربنامج املتكامل جمموعة كبرية من أدوات التحليل اهلندسي اليت تستعمل يف حتليل الشكوى.
ويتضمن النظام ثالثة مناذ للتعامل مع املعلومات الواردة يف الشكوى منوذ الشكوى ،ومنوذ الفحص ،ومنوذ االنتهاكات
يتضمن منوذ الشكوى معلومات تَعرض الواقعة موضوع الشكوى والشخص املتقدم بالشكوى.
–
يُستعمل منوذ الفحص يف تسجيل املعلومات عن عمليات الفحص اليت جتري بشأن االنتهاكات والشكاوى.
–
يُستعمل منوذ االنتهاكات يف تسجيل املعلومات اخلاصة باالنتهاكات املبلغ عنها يف الشكوى.
–

ويسمح الربنامج للقائمني بتشغيله بتجميع كل البيانات ذات الصلة واستعراض الشكوى .ويستطيع املوظفون إما رفض الشكوى
أو اختاذ إجراء آخر ،مثل فرض غرامة على صاحب الرتخيص أو إهناء الرتخيص.

الفصل
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إمكانية التوسع

إن استعمال الطيف الراديوي يف تطور مستمر .ونظراً لتزايد استعماالت الطيف الراديوي تدعو الضرورة إىل تطوير نظام إدارة ومراقبة
الطيف لكي يستوعب هذه االستعماالت .وقد روعي هذا االعتبار يف تصميم النظام .إذ يقوم النظام على وحدات منطية كما أنه
يتمتع بقدرات أساسية قوية ميكن تطويعها بسهولة مبا يتفق مع االحتياجات يف املستقبل .وتشمل إمكانيات توسيع النظام يف
املستقبل تطوير خوارزميات التحليل وتشكيل أنساق االتصاالت اجلديدة ،وإضافة األنظمة املتنقلة أو الثابتة ،وتوسيع مدة ترددات
للمشغلني.
احملطات املتنقلة وإضافة حمطات عمل ُ
5

1.5

تجارب اآلخرين في النظام المؤتمت إلدارة الطيف الذي تستعمله الهيئة الوطنية لتنظيم
االتصاالت في فنـزويال
مقدمة

تناولت األقسام السابقة يف هذا امللحق وصف النظام املؤمتت إلدارة الطيف املستعمل يف اهليئة الوطنية لتنظيم االتصاالت يف فنـزويال.
والنظام املبني وصفه فيما سبق ويف املرجعني  1و *2قامت بتوريده شركة  TCIاألمريكية ،ويستعمله يف الوقت احلاضر العديد من
هيئات تنظيم االتصاالت يف أحناء العامل باإلضافة إىل اهليئة الوطنية لتنظيم االتصاالت يف فنـزويال ،من بينها هيئات تنظيم االتصاالت
يف زميبابوي وكولومبيا وناميبيا وموريتانيا واجلمهورية الدومينيكية وأوغندا .ويلخص هذا القسم بعض املزايا اليت حيصل عليها
مستعملو النظام.
ومن األمثلة على قدرة النظام على أمتتة وحتسني عمليات إدارة الطيف بالنسبة هلذه اإلدارات ما يلي
–

–

–

كانت إحدى اإلدارات تقوم مبعاجلة ما بني  20-10طلباً يف األسبوع ،وكان التأخري يف معاجلة الطلبات واملوافقة على
الطلبات النمطية يرتاوح ما بني  4و 8أسابيع .وبعد إدخال النظام وتدريب املسؤولني عن تشغيله ،استطاعت نفس اهليئة
معاجلة  90طلباً وختصيص الرتدد الالزم هلا واملوافقة عليها خالل األسبوع األول من تشغيل النظام بالكامل.
درجت بعض اإلدارات على ختصيص جمموعات منفصلة من املوظفني إلدارة اخلدمات اإلذاعية وخدمات االتصاالت،
ولذلك مل حيدث أن كان لديها عملية موحدة ملعاجلة الرتاخيص واملوافقة عليها .وبعد أن حصلت هذه اإلدارات على النظام
املبني يف هذا امللحق ،استطاعت توحيد قاعدة البيانات وتوحيد عملية املوافقات وختصيص الرتددات بالنسبة جلميع مستعملي
الطيف .وقد واصلت هذه اإلدارات استخدام جمموعات منفصلة من املوظفني للخدمات املختلفة ،ولكن مجيع املوظفني
أصبحوا يستخدمون نفس النظام ،كما أن مجيع املعلومات اإلدارية والتقنية أصبحت خمتزنة يف موقع مركزي.
كذلك أضافت هذه اإلدارات إىل قاعدة بيانات النظام وظيفة معاجلة فواتري تصاريح وتراخيص اخلدمات اليت ال تتطلب
استعمال الطيف ،واملوافقة عليها وإصدارها ،مثل املهاتفة السلكية ،أو اخلدمات ذات القيمة املضافة .وكان التعامل مع
هذه اخلدمات يتم تقليدياً بواسطة برامج صغرية منفصلة للتعامل مع اجلداول والكشوف .وقد أتاح النظام هلذه اإلدارات
االحتفاظ بقاعدة بيانات موحدة جلميع عمالئها ،ومجيع مصادر إيراداهتا.

وهناك أمثلة أخرى تنطبق على موضوعات معينة مشار إليها يف األقسام املناسبة فيما يلي.

*

املراجع
WOOLSEY, R. B. [2000] Proc., ITC/USA 2000, Automatic Tools for Telemetry Test Range Spectrum
Management. TCI, A Dielectric Company, 47300 Kato Road, Fremont CA 94538-7334.

أنظمة إدارة الطيف.http://www.tcibr.com/PDFs/710webs.pdf ،
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2.5

معالجة الطلبات

3.5

تخصيص الترددات

يوفر النظام إمكانية إدخال ومعاجلة بيانات طلبات اخلدمة ،و ِّ
ميكن اإلدارة من القيام بعمليات ختصيص الرتددات وإصدار الرتاخيص،
كما هو مبني يف الفصل  3من هذا الكتيب .وقد تبني ملعظم مستعملي هذا النظام أن من األيسر طباعة مناذ ورقية للطلبات من
النظام مباشرة يقوم مقدمو الطلبات مبلئها بعد ذلك .مث يكون من السهل بعد ذلك إدخال البيانات من هذه النماذ يف النظام.
يساعد النظام القائمني على تشغيله يف القيام باملهام املتصلة بتخصيص الرتدد ،كما هو مبني يف الفصل  3من هذا الكتيب .وقد
تبني جلميع اإلدارات اليت تستعمل النظام مدى سهولة البحث يف قاعدة البيانات املؤمتتة عن أجهزة اإلرسال األخرى اليت تعمل
على الرتدد املقرتح ،واملساعدة اليت يوفرها النظام يف ختصيص الرتددات ،كما وجدت النظام قوياً جداً.
4.5

اقتصاديات الطيف

يتضمن النظام وحدة متكاملة حلسابات القبض ويدير عمليات معاجلة الرسوم ،وهذا ميثل عنصراً أساسياً القتصاديات الطيف الوارد
وصفها يف الفصل  6من هذا الكتيب .ومل تكن بعض اإلدارات اليت تستعمل هذا النظام قد عاجلت فواتري جتديد الرتاخيص لعدة
سنوات قبل إدخال النظام ،ألن عملية معاجلة التجديدات كانت شديدة التعقيد باستعمال الوثائق الورقية ،بينما هي سهلة باستعمال
األنظمة احلاسوبية .ويسمح النظام لإلدارات بسهولة حتصيل اإليرادات املستحقة من جتديد الرتاخيص.
5.5

إصدار التراخيص

يقوم النظام بأمتتة معظم وظائف معاجلة إصدار الرتاخيص واملبينة يف الفصل  3من هذا الكتيب .وكانت بعض اإلدارات اليت تستعمل
هذا النظام حتتفظ يف األصل بالرتاخيص الورقية يف خزانات امللفات ،ومل يكن من السهل العثور عليها للرد على االستفسارات
والبحث عن البيانات .وقد مت إدخال بيانات هذه الرتاخيص الورقية يف النظام وأصبحت اآلن جزءاً من قاعدة بيانات النظام ،ومن
السهل البحث فيها باحلاسوب كما أن من السهل على النظام الرجوع إليها لدى إجراء ختصيصات ترددات جديدة.
6.5

هندسة الطيف

يتضمن النظام أدوات قوية ملساعدة القائمني على تشغيله يف القيام بالوظائف املتصلة هبندسة الطيف املبينة يف الفصل  5من هذا
الكتيب .وقد تبني لإلدارات اليت تستعمل هذا النظام أن هذه األدوات مفيدة بصفة خاصة يف الرد على األسئلة اليت تبدأ بـعبارة
"ماذا لو" ،وذلك مبساعدة اإلدارات يف القيام بأنشطتها اخلاصة بتخطيط الطيف.
7.5

مراقبة الطيف

يقوم النظام املتكامل بأداء وظائف مراقبة الطيف املبينة يف الفصل  4من هذا الكتيب .ورمبا كانت أهم ميزة للنظام املتكامل
هي كشف االنتهاكات أوتوماتياً .وميكن للنظام املتكامل أن يقارن القياسات املستمدة من نظام مراقبة الطيف مبعلومات الرتخيص
املستمدة من نظام إدارة الطيف الستبانة الرتددات اليت تعمل عليها أجهزة بث ليست مدرجة يف قاعدة بيانات الرتخيص والستبانة
أجهزة البث اليت ال تعمل مبوجب املعلمات املرخص هبا .وقد حدد بعض مستعملي النظام خاصية الكشف األوتومايت لالنتهاكات
يف وثائق تقدمي العطاءات لكي تكون جزءاً من نظام إدارة ومراقبة الطيف ،ووجدت أهنا أداة مفيدة جداً ملساعدة القائمني على
تشغيل النظام يف كشف أجهزة البث غري املرخص هلا وأجهزة البث اليت تعمل خار معلمات الرتخيص هلا.

الفصل

722

7

امللحق

4

للفصل

7

مثال لبرمجيات وأتمتة إدارة الطيف
في وسط وشرق أوروبا
شارك أحد عشر بلداً مستفيداً من بلدان وسط وشرق أوروبا يف مشروع رئيسي ملدة عام برعاية برنامج  PHAREمتعدد البلدان
ميوله االحتاد األورويب .وكان الغرض من هذا املشروع هو حتليل مشاكل إدارة الطيف ومراقبة الرتدد وحتديد احللول الالزمة هلا.
الذي ّ
وعلى الرغم من طبيعة هذا املوضوع التقنية املتخصصةُ ،خصص اجلانب األكرب منه لدراسة كيفية تطوير اهليئات التنظيمية ،وحتديد
مهامها وأدواهتا وخيارات التمويل .وكان األساس املنطقي لذلك هو إقامة هيئات تنظيمية مستقلة تكون مبثابة أجهزة للخدمة العامة
على غرار ما هو متبع يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب.
ويُنظر إىل اهليكل التنظيمي لالتصاالت الراديوية ،شأنه شأن اهليكل التنظيمي الوطين العام لالتصاالت ،على أنه جزء من بيئة
أوسع تشمل اجلوانب السياسية والقانونية والتجارية.
احلقوق
واخلدمات

املستعمل

وظائف أخرى

اهليئة التنظيمية

 ترخيص املهامالتنظيمية األخرى
 اعتماد أنواع األجهزة غري ذلك ...بعض الوظائف األساسية
 مراقبة الرتدد والتنفيذ إدارة الطيف -توزيع الرتدد وختصيصه

األطراف
املهتمة
SpecMan-078bis
Nat.Spec.Man-7.08-bis

أوروبا

 مصادر حكومية رسوم الرتددات -رسوم اخلدمات

تشريعات
االتصاالت

احلكومة
(الوزارة)

الربملان
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بيد أن تشجيع استقالل اهليئات التنظيمية ال يعين أن الدولة قد ختلت عن نفوذها يف قضايا السياسة العامة اليت تؤثر على تنمية
قطاع االتصاالت .فتنظيم قطاع االتصاالت له أبعاد سياسية ،وستظل له أبعاد سياسية .واألمر املهم هو الفصل بوضوح
ودون غموض يف املسؤوليات واملهام بني املستوى السياسي (أي املتصلة مبهام الوزارة) واملستوى التنظيمي (أي اهليئة الوطنية
لتنظيم االتصاالت).
فمن ناحية ،جيب أن يوفر النظام السياسي التشريعات والرقابة الربملانية اليت تعمل يف إطارها اهليئة التنظيمية .ومن ناحية أخرى،
ميكن لالستقالل الذي تتمتع به اهليئة التنظيمية يف تسيري أعماهلا اليومية – يف حالة ترتيب ذلك بالشكل املناسب – أن يعزز
مبادئ الدميقراطية واإلدارة الرشيدة لشؤون احلكم.
واالستقالل املايل هو أحد الطرق الفعالة لتحقيق استقالل اهليئة الوطنية التنظيمية يف تسيري شؤوهنا .وميكن تدبري اإليراد الالزم للهيئة
الوطنية التنظيمية عن طريق الرسوم اليت تفرض على أغراض االستعمال .ويعتمد تطوير إدارات تنظيمية حديثة يف بلدان وسط وشرق
أوروبا على عدد من العوامل اليت ختتلف من بلد آلخر .وعلى الرغم من أن عملية التحديث قد بدأت يف أحناء املنطقة ،كان التقدم
حىت سنة  1998خيتلف اختالفاً كبرياً من بلد آلخر.
وقد تعرض املشروع بالبحث والدراسة خلمس قضايا رئيسية تواجه إنشاء اهليئات الوطنية التنظيمية ،وأوصى بتحديد األولويات التالية
إرساء األساس التشريعي
–
إقامة البنية املؤسسية
–
البت يف إمكانيات التمويل
–
تنمية املوارد البشرية
–
احلصول على األدوات التكنولوجية الالزمة.
–
وطريقة تعامل كل بلد من البلدان املشاركة مع هذه األولويات هي اليت حتدد مرحلة اقرتاهبا من التحديث .وقد حاول مشروع إدارة
الطيف ومراقبة الرتددات دراسة مدى اقرتاب البلدان املشاركة من مرحلة التحديث.
وتشري املالحظات العامة الرئيسية يف تلك البلدان إىل ما يلي
املوظفون الفنيون التنظيميون لديهم عموماً معرفة جيدة باألهداف اجلديدة.
–
عملية إجراء التغيريات التنظيمية معرضة للضياع بني عمليات التغيري األخرى.
–
ميكن حتسني احلوار بني القطاعات املختلفة داخل اإلدارات الوطنية .وقد يكون من الالزم تقوية احلوار بني اجلهاز
–
التنظيمي ووزارة املالية.
يبدو املستوى املمكن (واحلايل) للرسوم اليت يتم حتصيلها يف معظم بلدان شرق ووسط أوروبا كافياً لتغطية مصروفات
–
اهليئة التنظيمية (بشرط توزيع حصيلة الرسوم بالشكل املناسب ووضع إجراءات لتحويل املوارد).
وتؤكد هذه املالحظات إمكانية إقامة هيئات تنظيمية كأجهزة مستقلة مالياً ،مع وجود إمكانية واقعية لتحقيق فوائض (أي إيرادات
صافية للدولة) .وعلى الرغم من تركيز جانب كبري من االهتمام على حقوق والتزامات الوزارات واهليئات التنظيمية ووكاالت تشغيل
االتصاالت ،فإن النظام الذي تستطيع مبوجبه اهليئة التنظيمية متويل تكاليفها واستثماراهتا اجلارية غري متطور مبا فيه الكفاية يف كثري
من البلدان.
ويتضح من مشروعات اخلطط اليت ُو ِضعت أن عملية التحديث ينبغي أن تصل إىل شكلها النهائي يف البلدان املختلفة فيما بني
عامي  2000و .2006وكان أول تطبيق يف هذه اخلطط ،طبقاً لألولويات ،هو تنفيذ واجهة معيارية للطيف ) (P-Interfaceبني
مجيع البلدان مبا يسمح بتبادل املعلومات بني اإلدارات والتعاون عرب احلدود ،وهذه الواجهة تعمل يف الوقت احلاضر.
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 :P-Interfaceالواجهة المعيارية للطيف
على الرغم من اختالف املناهج الوطنية املتبعة يف إدارة الطيف على حنو ما سبق بيانه ،هنالك جماالت عملية لقيام تعاون ممكن
ومفيد عرب احلدود .ومن بني هذه اجملاالت إمكانية تبادل بيانات االتصاالت الراديوية وبرجمية إدارة الطيف .وكان برنامج Phare
املشرتك بني البلدان يستهدف تطوير واجهة معيارية ) (P-Interfaceتكون مبثابة أداة مشرتكة لتبادل البيانات والربجميات بني األنظمة
الوطنية إلدارة الطيف .وهذه الواجهة هن خطوة يف سبيل هدف أوسع هو تسهيل منو اخلدمات الراديوية األساسية واحلد من خماطر
حدوث التداخل الراديوي الضار.
وبرجميات  P-Interfaceأشبه ما تكون بوحدة خم ّدم لقاعدة بيانات افرتاضية تسمح للمتعاملني بالنفاذ ،بطريقة شفافة ،إىل جمموعة
من قواعد البيانات ذات الصلة .وباعتبارها مشاركة يف هذا املشروع الذي استمر اثين عشر شهراً ،يعتزم أحد عشر بلداً يف وسط
وشرق أوروبا تنفيذ طبقة الواجهة  P-Interfaceلتبادل املعلومات والربجميات فيما بينها .ومن بني الفوائد الرئيسية هلذه الواجهة
متكني اإلدارات املختلفة من استعمال نفس برجمية حساب التوافق .فربجمية حساب التوافق الذي تقوم بتطويره إحدى اإلدارات
تستطيع استعماله مجيع اإلدارات األخرى .ومبعىن آخر ،تستطيع أي إدارة تطبيق برجميات حساب التوافق املطبقة لديها على البيانات
اليت تتلقاها من إدارة أجنبية وأن تطبق برجميات حساب التوافق اليت حتصل عليها من إدارة أجنبية يف بيئتها .ومن أمثلة برجميات
حساب التوافق املشرتكة طريقة احلساب املنسقة ).(HCM
وتوفر برجميات  P-Interfaceواجهة فريدة لربجمة التطبيقات تسمح باعتماد برجميات التوافق .وهبذه الطريقة ،ميكن تقاسم عبء
تطوير الربجمية بني اإلدارات املشاركة .وتضمن االستعانة باحلاسوب أن يكون تبادل بيانات االتصاالت الراديوية كامالً ومتوافقاً،
ويساعد التبادل املباشر للبيانات بني اإلدارات على اختصار عملية التنسيق اليت يتمثل الغرض النهائي منها يف تسهيل تطوير
اخلدمات الراديوية األساسية والتقليل من خماطر التداخل.
وتقوم هذه التكنولوجيا على مفهوم العميل/املخدِّم حيث ميكن النفاذ إىل األنظمة الوطنية إلدارة الطيف عن طريق خدمات املخدِّم.
وحبكم وجود واجهة معيارية مع املخدِّم ،يُنظر إىل البيانات على أهنا موضوعة يف وعاء ميكن النفاذ إليه بوسائل تتسم بالشفافية.
ولذلك ،فإن البنية الداخلية للبيانات أو وسائل ختزين البيانات يصبحان غري ذي جدوى وغري مرئيني لتطبيق العميل.
وتوفر مبادئ برجميات الواجهة  P-Interfaceمنهجاً منسقاً للجوانب التالية
استعمال قاموس فريد للبيانات
إن من بني املشاكل الرئيسية يف تبادل البيانات هي عدم وجود تعريف فريد لعناصر البيانات .وعناصر البيانات املستعملة
يف الواجهة  P-Interfaceهي اليت قامت بتعريفها جلان الدراسات املنبثقة عن قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد .وتستطيع
كل إدارة تعريف معلومات إدارة الرتددات بالدرجة الكافية وبوضوح.
تحديد بنية مشتركة لقاعدة بيانات االتصاالت الراديوية
يُوزع كل عنصر من عناصر البيانات على أنه خاصية لقيد مدر يف قاعدة بيانات االتصاالت الراديوية اليت تديرها
الواجهة  .P-Interfaceوتربط بنية قاعدة البيانات بني أحدث النتائج اليت توصلت إليها جلان الدراسات يف االحتاد وميكن تطويعها
لكي تأخذ يف االعتبار احتياجات حسابات التوافق.
تغليف قاعدة البيانات األصلية
تعمل الواجهة  P-Interfaceعلى تغليف قاعدة بيانات املستعملني بطريقة متكن من االطالع على "الواجهة املعيارية" اليت تتضمن
املعلومات ذات الصلة بتنسيق الرتددات وحسابات التوافق .والواجهة قادرة على تغليف العديد من مواقع البيانات يف قاعدة بيانات
واحدة .وبذلك ميكن اإلبقاء على مجيع التطبيقات السابقة.
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االستفادة من وحدة مخدِّم الخارطة المشتركة
تَستعمل البلدان املشاركة أنظمة خمتلفة لإلحداثيات .وحلل هذه املشكلة ،تعرض برجميات  P-Interfaceواجهة مشرتكة لبيانات
التضاريس الرقمية .وقد احتفظت  P-Interfaceبالنظام اجليوديسي العاملي لعام  (WGS84) 1984على اعتبار أنه ميثل النظام
املرجعي لإلحداثيات .وتتيح الواجهة  P-Interfaceخدمات التحويل بني أنظمة اإلحداثيات األصلية ونظام .WGS84
دعم تبادل البيانات
يف املفاهيم املقرتحة ،يصبح تبادل البيانات عملية سهلة تقوم على إرسال حاوية نقل إىل إدارة أجنبية .ويقوم نقل احلاوية
على شبكة اإلنرتنت .والسيناريو النمطي هو أن البيانات يتم إرساهلا يف حاوية نقل .وتكون احلاوية متصلة بقاعدة بيانات املستعمل.
وعلى جانب العميل من برجميات الواجهة  ،P-Interfaceال متييز بني ما إذا كان عنصر معني من عناصر البيانات مأخوذاً
من حاوية النقل أو من حاويات البيانات احمللية.
وتلخيصاً ملا سبق ،كانت املشاكل اليت تعامل معها هذا املشروع معقدة نظراً للبيئات املختلفة القائمة بالفعل يف البلدان املشاركة.
وكان نطاق املشروع يقوم على ختصصات متعددة تتطلب حلوالً ملشاكل مثل إدارة الرتددات ،وطرائق احلساب احلديثة ،والنفاذ
إىل قواعد البيانات غري املتجانسة ،ومعماريات األنظمة احلاسوبية.
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اإلدارة الوطنية للترددات في تركيا
مقدمة
نتيجة لنمو الطلب على الطيف ،يضطر الكثري من البلدان إىل زيادة التشدد يف تطبيق القواعد اليت حتكم استخدام الطيف .وجيب
مراقبة وكاالت تشغيل األنظمة الالسلكية للتأكد من أن شبكاهتا ال تتعدى أطوال املوجات املخصصة هلا ،كما جيب مراقبة حمطات
التلفزيون واإلذاعة غري املسجلة وتتبعها والتعامل معها.
وقد أقدمت حكومة تركيا على خطوة جريئة للتأكد من وجود ترددات كافية لتلبية الطلب املتزايد .وقامت هيئة االتصاالت يف تركيا
بإقامة نظام وطين للمراقبة يف مواقع متعددة يقوم باملهام التالية
اإلشراف على اإلشارات الراديوية.
–
قياس شغل الطيف.
–
قياس اإلرسال اإلذاعي والتلفزيوين.
–
الكشف عن خمالفات الرتددات.
–
حتديد مناطق التغطية الراديوية ورسم اخلرائط اليت توضحها.
–
حتليل تداخل اإلشارات.
–
حتديد مواقع احملطات اليت تعمل بشكل غري قانوين.
–
مجع اإلحصاءات عن إدارة الرتددات بصفة عامة.
–
وأحد العناصر األساسية هلا النظام هو النظام الوطين إلدارة الرتددات ،الذي يتضمن عنصرين أساسيني من عناصر الربجميات
يشمالن أحدث تقنيات هندسة الطيف ،ووضع مناذ االنتشار وتقنيات مشاهدة البيانات اجلغرافية املكانية لتحقيق األهداف
اليت تتوخاها اهليئة .وقد منحت هيئة االتصاالت الرتكية ،اليت تعد شبيهة باللجنة الفدرالية لالتصاالت يف الواليات املتحدة،
عقد تطوير النظام الوطين إلدارة الرتددات ملركز حبوث االتصاالت وإدارة الطيف يف جامعة  Bilkentيف أنقرة نظراً ملشاركتها
منذ فرت طويلة يف الدراسات اخلاصة هبندسة الطيف يف تطبيقات االتصاالت ،وخصوصاً فيما يتعلق بتخطيط الرتددات
وختصيصها واستعماهلا.
ويشمل نظام املراقبة الوطين مركز املراقبة الوطين يف أنقرة وسبعة مراكز مراقبة إقليمية يف خمتلف املدن يف تركيا .وهنالك حمطات مراقبة
ثابتة ومتنقلة ،إىل جانب أنظمة متنقلة لقياس البث ومركبات مراقبة متنقلة ،شبيهة باحملطات الثابتة ،تقوم بتحديد االجتاه ومراقبة
املعدات والتجهيزات .ونظام مراقبة الطيف هو النظام الذي تستخدمه اهليئة يف مراقبة الرتددات ،وحتليل التداخل بني احملطات،
والتأكد من التقيد مبعلمات احملطات الراديوية طبقاً للرتاخيص وحتديد عمليات البث غري القانونية .ويشمل مدى تردد النظام الوطين
الرتددات من  kHz 10إىل  ،GHz 40بينما يغطي نظام املراقبة الرتددات من  kHz 10إىل .GHz 2,5
وقد أب ِرم عقد املشروع يف مايو  .1998وأسفرت دراسة وحتليل املتطلبات واملواصفات التفصيلية ،قبل تصميم النظام وتطويره،
عن ظهور اإلصدار األول من النظام الوطين إلدارة الرتددات ،وبدأ تشغيله يف مركز املراقبة الوطين ومركز املراقبة اإلقليمي يف أنقرة.
وخالل السنة التالية ،ساعدت التعليقات الواردة من الفريق اإلداري باهليئة ومن مستعملي النظام الوطين إلدارة الرتددات على حتسني
النظام وتطويعه بالكامل مبا يتفق مع االحتياجات .ويف نفس الوقت ،نُِقلت البيانات املوجودة لدى اهليئة يف صورة إلكرتونية
إىل قاعدة بيانات النظام اجلديد.
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نبذة عن النظام

معمارية النظام
يقوم النظام الوطين إلدارة الرتددات ومكوناته على بنية وحدات منطية تندر ضمن ثالث طبقات
طبقة مادية ،وتتألف من املعدات احلاسوبية وتسهيالت االتصال عن طريق الشبكة بأنشطة البنية التحتية للدعم وأنظمة
–
التطبيقات،
طبقة البنية التحتية للدعم ،وتتألف من نظام التشغيل ،وقاعدة البيانات ونظام إدارة قاعدة البيانات ،وأدوات الربجميات
–
املخصصة لدعم أنظمة التطبيقات،
طبقة نظام التطبيقات ،وتشمل الربجميات اخلاصة بالتطبيقات وقواعد البيانات احمللية املخصصة لدعم أنشطة معينة
–
واحلسابات املتصلة هبا.
صمم النظام الوطين إلدارة الرتددات يف ضوء كتيب تقنيات إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب ،الصادر عن قطاع االتصاالت
وقد ُ
الراديوية ،مع إدخال حتسينات عليه لكي يعمل يف مراكز تشغيل إقليمية متعددة .ويقوم النظام على معمارية العميل-املخدَّم اليت
تعمل على حمطات عمل املستعمل املتصلة بعضها ببعض عن طريق الشبكة احمللية يف مركز للتشغيل .ومجيع البيانات اإلدارية
والتشغيلية حمفوظة يف وحدة خدمة حملية إلدارة قواعد البيانات موصولة هي األخرى بالشبكة احمللية .ويستطيع كل مركز من مراكز
التشغيل االتصال مبراكز التشغيل األخرى عن طريق الشبكة العامة يف بيئة للتشغيل موزعة ولكنها متكاملة .والبيانات احملفوظة
يف كل وحدة خمدِّم لقواعد البيانات مبراكز التشغيل املختلفة مكررة يف مجيع املراكز مبا يتيح اكتمال البيانات وترابطها .ويوضح
الشكل  9.7معمارية نظام مركز التشغيل املتعدد.
الشكل

9.7

معمارية مركز التشغيل المتعدد

طابعة

طابعة خرائط

نظام المراقبة
والمراكز األخرى

حمطة عمل

حمطة عمل

مسري/مودم
ّ

مب ّدلة

حمطة عمل

جهاز خمدِّم نظام إدارة
قواعد البيانات الرتابطية

Nat.Spec.Man-7.09

حاسوب متنقل

جهاز
خمدِّم الشبكة

الفصل
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وملنع الدخول إىل النظام الوطين إلدارة الرتددات والتعامل مع البيانات من جانب أي من املستعملني غري املصرح هلم بالدخول،
يوفر النظام أربع طبقات من األمن هي طبقة نظام التشغيل ،وطبقة حمطات عمل العميل ،وطبقة قواعد البيانات ،وطبقة التطبيقات.
وباإلضافة إىل مستويات األمن ،يسمح النظام مبتابعات فيما يتصل باألمن يف ثالثة أشكال جتارب التدقيق اليت يقوم هبا نظام
إدارة قواعد البيانات الرتابطية ،وتسجيل الوقت ،وتدقيق حماوالت الدخول ،وشطب ملفات التسجيل اليت توفرها طبقة التطبيقات.
وتبعاً للسياسة اإلدارية للسلطة املسؤولة ،ميكن هلذه املعمارية أن تتحول إىل نظام مركزي يضم قاعدة بيانات واحدة ويستطيع
العمالء يف مراكز التشغيل البعيدة النفاذ إىل قاعدة البيانات املركزية هذه والتعامل مع البيانات.

منهجيات التصميم والتنفيذ :مفاتيح النجاح

يف معرض تطوير برجميات النظام الوطين إلدارة الرتددات ،اتبِعت الطريقة احملددة يف املعيار
كما جرت إدارة املشروع وتوثيقه يف نطاق اعتماد املعيار .ISO 9001:1994

IEEE J-STD

لتطوير الربجميات،

وقد ساعد التوحيد القياسي يف تطوير املشروع وتوثيقه ويف إدارة تشكيل املشروع على جناح تطبيق مبادئ هندسة الربجميات على
عمليات دورة تشغيل الربجميات ،وبالتايل تاليف إغفال أي تفاصيل يف مرحليت التصميم والتنفيذ ،مما يفضي إىل توفر القوة املرغوبة
يف الربجميات وحتسني نوعيتها.
وقد استخدمت أدوات هندسة الربجميات باالستعانة باحلاسوب ) (CASE toolsيف حتليل وتصميم النظام حىت ميكن إجراء
وصمم النظام الوطين إلدارة الرتددات ومت تنفيذه كنظام مستقل عن
التعديالت على مكونات النظام أو تعديل مواصفاته اهلندسيةُ .
النظام املختار إلدارة قاعدة البيانات .وتسمح معمارية النظام املفتوحة بإضافة وحدات جديدة وبالتكامل بني النظام واألنظمة
األخرى إلدارة الطيف .واستخدمت أدوات للربجمة مت تطويرها خصيصاً ألداء عمليات إدارة قواعد البيانات من أجل حتقيق مستوى
عال ألداء عمليات التجهيز.
وقد حقق كل ذلك ،باإلضافة إىل إدارة املشروع املمتازة والتنسيق مع هيئة االتصاالت ،نظاماً عايل األداء يفوق املواصفات التقنية
باإلضافة إىل اكتمال تنفيذ املشروع يف املوعد املقرر له.

برمجيات التطبيق
وأهم عنصرين يف النظام الوطين إلدارة الرتددات مها نظام هندسة ودعم مراقبة الطيف ) (BilSpectونظام معلومات اإلدارة )،(MIS
اللذان يعمالن يف تكامل بفضل تقاسم البيانات .ويوفر النظامان واجهات تصويرية تتسم مبزايا معززة ،مثل التحقق من سالمة
البيانات واملساعدة واستقاء البيانات على اخلط ،جندها يف برجمية تطبيق رفيعة التكنولوجيا.

نظام هندسة ودعم مراقبة الطيف

)(BilSpect

صمم نظام هندسة ودعم مراقبة الطيف ) (BilSpectحبيث يضم عنصرين رئيسيني ،مها نظام دعم مراقبة الطيف ) (MSSونظام
ُ
هندسة الطيف ).(SES

نظام دعم مراقبة الطيف

)(MSS

يسمح نظام دعم مراقبة الطيف بأمتتة النظام الوطين ملراقبة الطيف وإدماجه بالنظام الوطين إلدارة الرتددات ،كما هو مبني يف
التوصية  .ITU-R SM.1537ويتحكم نظام دعم مراقبة الطيف يف عمليات القياس األوتومايت اليت جترى يف حمطات املراقبة املختلفة
ويعرض بيانات القياس اليت ُجتمع يف أنشطة املراقبة إما يف صورة جداول أو يف صورة بيانية.
وباستعمال نظام دعم مراقبة الطيف ،يستطيع القائم على تشغيل النظام يف أي مركز إقليمي ملراقبة الطيف إجراء بعض عمليات
القياس أوتوماتياً مثل شغل الطيف ،أو الكشف عن احملطات غري القانونية أو التأكد من مدى التقيد مبعلمات احملطات الراديوية
واالشرتاطات اليت تنص عليها الرتاخيص طبقاً جلدول زمين أسبوعي بالنسبة لكل حمطة مراقبة نائية .وتقوم حمطات املراقبة بإجراء
هذه املهام من خالل قاعدة البيانات .وبعد إجراء القياسات احملددة ،ميكنها نقل النتائج إىل مركز املراقبة ألغراض التحليالت
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اإلحصائية أو لعرضها بيانياً .ويشمل نظام دعم مراقبة الطيف عملية كشف االنتهاكات أوتوماتياً لكي ميكن إصدار إنذارات أثناء
مراقبة اإلشارات غري املرخص هبا ومراقبة اإلشارات اليت تتجاوز املعلمات املنصوص عليها يف الرتاخيص.
وعلى سبيل املثال ،ميكن تقييم نتائج شغل الطيف بثالثة أساليب خمتلفة مثل شغل نطاق الرتدد ،أو شغل تردد واحد أو يف صورة
جداول ساعات اإلشغال .ويوضح الرسم البياين لشغل نطاق الرتددات على طول احملور السيين وقيم شغل الرتددات (يف شكل
نسبة مئوية) على طول احملور الصادي .ويوضح الرسم البياين لشغل تردد واحد قيم شغل الرتدد (يف شكل نسبة مئوية) على احملور
الصادي مقارنة بالوقت على احملور السيين .ويتضمن جدول ساعات اإلشغال حسابات على أساس املتوسط املتحرك لقيم اإلشغال
ملدة ساعة بالنسبة لرتدد يبدأ كل ربع ساعة ويوضح ساعة ذروة اإلشغال على امتداد  24ساعة .وإذا كانت قيم إشغال أي تردد
متاحة لفرتة أطول من  24ساعة ،عندئذ يوضح اجلدول الساعات املشغولة يف كل يوم ،بشكل منفصل.
ويف حالة الشك يف استعمال لرتدد بشكل غري قانوين ،تُكلف حمطات حتديد االجتاه بإجراء قياسات االجتاهات الزاويّة بالنسبة
لذلك الرتدد باستعمال اهلوائيات املناسبة .وإذا استطاعت مجيع احملطات الثالث حتديد اجتاه مصدر اإلشارة املعنية ،ميكن لتقنية
بسيطة تقوم على حساب املثلثات إجياد املوقع املستهدف ،الذي ميكن أيضاً عرضه على اخلارطة باإلضافة إىل حمطات حتديد االجتاه
واجتاهاهتا الزاوية.

نظام هندسة الطيف

)(SES

يضم نظام هندسة الطيف العديد من وحدات الربجميات املصممة ملساعدة القائمني على تشغيل النظام يف تنفيذ مهام هندسة
الطيف الالزمة لإلدارة املؤمتتة للرتددات ،كما هو مبني يف التوصية  .ITU-R SM.1370وتستعمل هذه الوحدات يف إجراء عمليات
حتليل االنتشار ،وحتليل التداخل ،وحتليل الوصالت ،وختصيص الرتددات وختطيطها ،وحسابات التنسيق الدويل ،والعمليات املتصلة
بقواعد البيانات وإصدار عدد من التقارير املفيدة .ونظام هندسة الطيف يعمل يف تكامل مع نظام املعلومات اجلغرافية لعرض نتائج
التحليالت على الشاشة حبيث يستطيع املستعمل اختيار خلفية اخلارطة وكذلك االستفادة من أي بيانات جغرافية مكانية يف منط
املصفوفات أو املتجهات .ويوفر النظام الوظائف التالية
التنبؤ باالنتشار باستعمال بيانات ارتفاعات التضاريس ومناذ االنتشار اليت يوصي هبا االحتاد.
–
حساب مساحات تغطية احملطات وعرض النتائج على خارطة رقمية.
–
حتليل وصلة املوجة الصغرية وحساب توفر الوصلة باستعمال الطريقة املبينة يف التوصية .ITU-R P.530
–
يف خدمات اإلذاعة الصوتية والفيديوية الرقمية لألرض ) T-DABو ،(DVB-Tحساب مستويات اإلشارات املفيدة
–
واإلشارات املتداخلة ،وكسب الشبكات واحتمال التغطية بالنسبة لشبكة وحيدة الرتدد.
حتليل التداخل بني اخلدمات يف خدمات اإلذاعة والتلفزيون التماثلية واخلدمات املتنقلة الربية.
–
حتليل التداخل بني اخلدمات التلفزيونية التماثلية وخدمات اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض أو خدمات اإلذاعة الفيديوية
–
الرقمية لألرض.
حسابات التوافق بني خدمة اإلذاعة الصوتية يف النطاق  MHz 108 - 87تقريباً وخدمات الطريان يف النطاق
–
 ،MHz 137 - 108طبقاً للتوصية .ITU-R SM.1009
التداخل يف التشكيل البيين وحتليالت إزالة احلساسية.
–
ختطيط الرتددات خلدمات اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية التماثلية.
–
احلساب األوتومايت لتخصيصات الرتدد املرشحة للدارات املتنقلة الربية اليت تعمل يف نطاق املوجات الديكامرتية )(HF
) (MHz 30-2باستعمال برنامج  ICEPACالذي قامت بتطويره اإلدارة الوطنية ملعلومات االتصاالت يف الواليات
املتحدة ).(NTIA
يف منطقة احلدود ،حتديد أماكن احملطات اليت من احملتمل أن تتطلب تنسيقاً دولياً وعرضها على اخلارطة.
–

الفصل
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االحتفاظ بسجالت قواعد البيانات إلجراء أنشطة التنسيق مع البلدان اجملاورة.
حتضري مناذ تبليغ االحتاد بتخصيصات الرتددات اليت تتطلب التنسيق الدويل ،إما يف نسق ورقي أو إلكرتوين ،وملؤها
جبميع البيانات اليت يلزم إرساهلا إىل االحتاد.
حسابات تنسيق احملطات الراديوية العاملة يف نطاق املوجات الكيلومرتية/اهلكتومرتية ) (LF/MFباستعمال الطريقة املبينة
يف الوثائق اخلتامية لالتفاق اإلقليمي ،جنيف .1975
حساب كفاف التنسيق بالنسبة للمحطات األرضية للسواتل الثابتة بالنسبة لألرض طبقاً للوائح الراديو الصادرة
عن االحتاد ،وحتديد احملطات الراديوية لألرض الكائنة داخل هذا الكفاف واقتسام نفس نطاق الرتدد.
تسجيل اجلداول الوطنية والدولية (أي اإلقليمية والعاملية) لتوزيع الرتددات ،وحتديثها واالستفسار منها.
عمليات قواعد البيانات ،مثل املشاهدة والتحديث واالستفسار وإصدار التقارير عن سجالت ختصيص الرتددات.

ويشمل نظام هندسة الطيف أدوات مفيدة إلجراء التحليالت ملساعدة املعنيني بتشغيل النظام يف عملية ختصيص الرتدد .ويتمتع
النظام باخلواص التالية
إثر االنتهاء من حتليل انتشار جهاز إرسال ،ميكن إظهار أي عدد من أكفة شدة اجملال اليت حيددها املستعمل على اخلارطة.
–
ميكن إخرا قائمة مجيع الوحدات اإلدارية (املقاطعات واملناطق والقرى) وعدد سكاهنا وكذلك جمموع عدد السكان
–
املقيمني داخل كفاف شدة اجملال باستعمال قاعدة بيانات التعداد.
مالمح اإلشارات اليت توضح مستوى اإلشارة (شدة اجملال أو قدرة اإلشارة املستقبَلة) مقابل املسافة من موقع جهاز
–
اإلرسال يف أي اجتاه وكذلك مالمح التضاريس ميكن إظهارها يف شكل بياين.
حتليل التداخل احملتمل بني احملطات القائمة واملقرتحة على افرتاض أن كل حمطة يشملها حتليل التداخل ميكن معاملتها
–
على أهنا مصدر للتداخل وضحية له.
نتيجة لتحليل التداخل باستعمال نسب محاية القنوات املشرتكة والقنوات اجملاورة ،ميكن حساب منطقة التغطية اخلالية
–
من التداخل بالنسبة لكل حمطة ،وعرضها على اخلارطة ،كما هو مبني يف الشكل .10.7
ميكن حتديد الرتددات املرشحة اخلالية من التداخل بالنسبة للمحطة املقرتحة أوتوماتياً إذا كان الرتدد متاحاً.
–
حساب تغطية احملطة القاعدة ومدى اإلجابة املتنقلة بالنسبة للموجات املرتية/الديسيمرتية ) (VHF/UHFبالنسبة
–
للخدمات املتنقلة الربية ،وعرض املنطقة اليت يكون فيها االتصال يف اجتاهني ممكناً على اخلارطة.

اإلدارة الوطنية للطيف
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مناطق التغطية الخالية من التداخل التابعة لثالث محطات قاعدة في الخدمة المتنقلة البرية
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نظام معلومات اإلدارة

)(MIS

نظام معلومات اإلدارة هو جمموعة من األنظمة الفرعية املتكاملة املصممة ألمتتة املهام اإلدارية يف هيئة االتصاالت .وهو يليب
متطلبات إدارة البيانات اإلدارية يف اهليئة ،وهي املتطلبات اليت ترتاوح بني إدخال البيانات واالستفسار عنها وإصدار التقارير بشأهنا.
وتعزيزاً للمهام اإلدارية املبينة فيما يلي مبستوى متقدم ،يوفر النظام حلوالً كاملة ومتناسقة ومن السهل تطبيقها ألنشطة إدارة الطيف
معاجلة الطلبات
–
معاجلة الرتاخيص
–
معاجلة الرسوم
–
معاجلة التقارير
–
معاجلة شكاوى التداخل
–
معاجلة األمن
–
ختصيص الرتددات.
–

الفصل
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وال بد من احلرص على أن يليب تصميم النظام متطلبات اهليئة يف الوقت احلاضر ويف املستقبل .ومراعاة لذلك ،مت تصنيف املهام
املشار إليها فيما سبق طبقاً لطبيعة جمال التطبيق لكي ميكن تلبية متطلبات حمددة فيما يتعلق بالتطبيقات ،وبالتايل إنشاء أنظمة
فرعية تقوم على وحدات ويكون من السهل صيانتها.
وختتلف الطلبات اخلاصة باحلصول على الرتاخيص الراديوية حبسب نوع احملطات الراديوية .وهلذا الغرض ،مت تصميم وتطوير نظامني
فرعيني ،مها إدارة تراخيص احملطات الراديوية و إدارة تراخيص احملطات الراديوية للهواة .وباإلضافة إىل ذلك ،ولكي ميكن تسجيل
ومتابعة شهادات اخلدمة الراديوية للنطاقات املخصصة لألفراد ،مت تطوير نظام فرعي منفصل يسمى إدارة شهادات اخلدمة الراديوية

يف النطاق املخصص خلدمة األفراد.

وتقوم بعض اهليئات بإصدار شهادات ترخيص لألفراد لتشغيل حمطات راديوية ثابتة أو متنقلة وكذلك حمطات راديوية للهواة ،وذلك
بإجراء اختبارات للمرشحني .وقد صمم كل من نظام إدارة شهادات مُشغِّلي اخلدمات الراديوية ونظام إدارة شهادات احملطات
الراديوية للهواة لتنفيذ املهام الضرورية هلذه األغراض .وملواجهة تراخيص اخلدمات الراديوية للهواة األجانب اليت تصدر بصفة مؤقتة
وملدة حمدودة الستعماهلا داخل البلد ،مت تطوير إدارة شهادات اخلدمات الراديوية للهواة األجانب.
وكل نظام فرعي من هذه األنظمة املذكورة آنفاً يقوم مبهام معاجلة الطلبات ومعاجلة الرتاخيص ومعاجلة الرسوم ومعاجلة التقارير
ومعاجلة األمن.
صمم نظام إدارة شكاوى التداخل كنظام فرعي منفصل ،ولكنه يعمل يف تكامل مع األنظمة األخرى ،ملعاجلة الشكاوى اخلاصة
وقد ُ
بالتداخل ،ومصادر حدوث التداخل واحللول الالزمة إلزالته.
صمم هذا
يتعامل النظام الفرعي إلدارة معايري املعدات وتراخيص التفويض مع نشاط رئيسي آخر من أنشطة إدارة الطيف .وقد ُ
النظام الفرعي لتسجيل ومتابعة تطبيقات اختبار املعدات ،ونتائج اختبار املعدات ،وتسجيل ومتابعة املعدات اليت تعتمدها اهليئة
يف شكل متوافق مع املعايري اليت حيددها االحتاد وتوصياته .وباإلضافة إىل ذلك ،يُستعمل هذا النظام الفرعي يف تسجيل ومتابعة
وإعداد تراخيص التفويض باسترياد/بيع/إنتا املعدات الراديوية ،وإصدار تصاريح استرياد/إنتا املعدات الراديوية ومتابعتها ،وتسجيل
وكالء بيع املعدات ،وإعداد وتسجيل شهادات تطابق املعدات.
صمم نظام إدارة الرسوم خبواص أكثر تقدماً .واهلدف من
وبالنسبة إلدارة الرسوم واملبالغ املستحقة والغرامات على أعلى مستوىُ ،
إدارة الرسوم هو يف احلقيقة معاجلة رسوم تراخيص احملطات وغري ذلك من املدفوعات ذات الصلة ،مع توفر القدرة على إصدار
بيانات مالية لنظام معلومات اإلدارة.
وبالنسبة ملعاجلة ختصيص الرتدد ،يتفاعل نظام إدارة تراخيص احملطات الراديوية مع نظام هندسة الطيف الستكمال اخلطوات الالزمة
للبدء يف عملية الرتخيص ابتداءً من طلب الرتخيص ،مث التفتيش على املوقع ،مث ختصيص الرتدد وانتهاءً بإصدار الرتخيص.

ويقوم املوظفون املسؤولون باهليئة بزيارة احملطات الراديوية بشكل دوري أو يف تواريخ حمددة سلفاً ،للتأكد من مطابقة النظام ومعلمات
املعدات للحدود والوظائف املسموح هبا .وميكن تسجيل هذه الزيارات ،ونتائج عمليات املراقبة ،ورسوم املراقبة ،إن ُوِجدت،
ومتابعتها باستعمال النظام الفرعي إلدارة مراقبة النظام .وعن طريق هذا النظام الفرعي ،يستطيع املستعمل النفاذ إىل مجيع التفاصيل
املتعلقة بالرتخيص والرتددات املخصصة وخواص احملطة والرسوم الواجب سدادها.
ويف معظم احلاالت ،جتد اهليئات أن من املفيد أن تقوم إحدى اإلدارات املسؤولة داخل اهليئة مبتابعة الوضع القانوين لرسوم الرتاخيص
غري املسددة ،واملبالغ مستحقة السداد والغرامات .وإدارة املتابعة القضائية هي نظام فرعي ُمصمم خصيصاً هلذا الغرض ويعمل
يف تكامل مع األنظمة الفرعية األخرى لنظام معلومات اإلدارة.
والنظام الفرعي لدعم إدارة نظام معلومات اإلدارة هو نظام فرعي فريد آخر يستطيع مدير نظام معلومات اإلدارة عن طريقه إدخال
معلومات أساسية عن املستعملني داخل اهليكل التنظيمي احملدد ،وختصيص أمساء وكلمات مرور للمستعملني ،وحتديد حقوق النفاذ
والتعامل لكل مستعمل ابتداءً من حتديد استعمال أنظمة فرعية معينة لفئات معينة وكذلك حتديد حق التمتع بوظائف معينة مثل
االطالع على السجالت ،وشطب السجالت وطباعة التقارير .ويستطيع مدير نظام معلومات اإلدارة هبذه الطريقة التحكم يف أمن
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النظام ،كما أنه يستطيع باستعمال الواجهات للمراقبة متابعة التصرفات املهمة من جانب املستعمل ،مثل حمو السجالت وحماوالت
النفاذ غري املصرح هبا.
وتلخيصاً ملا سبق ،يضم النظام الوطين إلدارة الرتددات-نظام معلومات اإلدارة ،األنظمة الفرعية التالية
إدارة تراخيص احملطات الراديوية
–
إدارة تراخيص احملطات الراديوية للهواة
–
إدارة شهادات احملطات الراديوية للهواة
–
إدارة شهادات ُمشغِّلي اخلدمات الراديوية
–
إدارة شهادات احملطات الراديوية للهواة األجانب
–
إدارة شهادات اخلدمة الراديوية يف النطاق املخصص خلدمة األفراد
–
إدارة الرسوم
–
إدارة شكاوى التداخل
–
إدارة املتابعة القانونية
–
إدارة معايري املعدات وتراخيص التفويض
–
إدارة مراقبة النظام
–
دعم إدارة نظام معلومات اإلدارة.
–
وقد مت أيضاً التكامل بني نظام معلومات اإلدارة ونظام هندسة الطيف ودعم مراقبة الطيف .وباستعمال وظيفة االستفسار من
قاعدة البيانات وبرجميات رسم اخلرائط يف نظام املعلومات اجلغرافية ،يستطيع مستعملو النظام البحث يف سجالت قاعدة البيانات
حبسب الرتدد ،وصنف احملطة أو موقع احملطة ،وعرض النتائج على اخلارطة .وعلى سبيل املثال ،فإذا أراد مستعمل مشاهدة احملطات
الراديوية العاملة يف مدى تردد معني يف منطقة جغرافية يف تركيا ،يدخل الربنامج إىل قاعدة بيانات الرتخيص ،وحيدد احملطة اليت
تنطبق عليها املعايري احملددة ،ويعرض املواقع على اخلارطة بالرموز اليت حيددها املستعمل .وبتوجيه املؤشر إىل رمز احملطة الراديوية على
اخلارطة والنقر عليه ،ميكن النفاذ إىل ملف احملطة وعرض حمتوياته على الشاشة كما هو مبني يف الشكل .11.7
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عرض نتائج البحث في قاعدة البيانات على الخارطة

Nat. Spec. Man- 7.11

النظام الوطني إلدارة الترددات في أرقام
هنالك يف الوقت احلاضر ماليني امللفات اليت تتضمن تفاصيل مجيع احملطات واملعدات الراديوية املستعملة يف تركيا واليت تبث على
املوجات اهلوائية .ومجيع احملطات الراديوية العاملة يف جمموعة واسعة من اخلدمات (مثل اإلذاعة ،واخلدمات املتنقلة الربية ،وخدمات
الطريان ،وغريها) ،ووصالت املوجات الصغرية ،وهوائيات املواقع اخللوية ،وأنظمة أمن املطارات مرخصة ومدرجة يف قاعدة البيانات.
ومن الواضح أن األهداف الرئيسية من ذلك هي بناء قاعدة بيانات يتم إدخال البيانات فيها مرة واحدة فقط .وتقوم قاعدة البيانات
بإنشاء مناذ معيارية يستعملها موظفو اهليئة يف إصدار الرتاخيص .ومبجرد إدخال املعلومات السليمة ،تقوم قاعدة البيانات تلقائياً
بتحديث نفسها وحتويل البيانات إىل امللفات املتعددة اليت تنتمي إليها.
وكانت اهليئة يف السابق حتتفظ بالبيانات بأشكال متعددة ترتاوح بني الوثائق الورقية وجداول  Excelوقواعد البيانات احملدودة ،بيد
أن اجلانب األكرب من البيانات اإللكرتونية كان قد تقادم وحيتا إىل تصحيح .وخالل مرحلة تطوير قاعدة بيانات النظام الوطين
إلدارة الرتددات ،نُِقلت البيانات اإللكرتونية املوجودة أوتوماتياً إىل قاعدة بيانات جديدة باستعمال برامج نقل البيانات اليت طورها
مركز حبوث االتصاالت وإدارة الطيف .ويف سياق هذه العملية ،أجريت على البيانات اختبارات للتأكد من دقة السياق والرتكيب،
واستُع ِملت تقنيات التمييز على البيانات املوجودة حىت ميكن التوصل إىل قاعدة بيانات متوافقة وسليمة.
والنظام الوطين إلدارة الرتددات يقوم على قاعدة بيانات كاملة متاماً ومتناسقة وترابطية تقوم على معمارية موزعة ،وتربط بني
سبعة مراكز للتشغيل ،هي مراكز املراقبة اإلقليمية ،ومركز املراقبة الوطين .ويتم تكرار تبادل البيانات يومياً بني هذه املراكز.
وهنالك يف الوقت احلاضر  365جدوالً يف قاعدة بيانات النظام الوطين إلدارة الرتددات .وينبغي مالحظة أن عدد السجالت اخلاصة
بأي جمال للتشغيل يف هذه اجلداول يوضح جمموع السجالت املتصلة بذلك اجملال من جماالت التشغيل .فعلى الرغم من أن جمموع
عدد السجالت يبلغ  553 624سجالً يف مجيع اجلداول املستعملة لغرض "ختصيص الرتدد وإدارته" ،فإن عدد ختصيصات الرتددات
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للمحطات املرخص هلا يف أحناء تركيا يبلغ  .119 228ويزداد حجم السجل إىل عدة ماليني أخرى يف قاعدة بيانات تشغيل إدارة
حمطة املراقبة ،اعتماداً على نوع وعدد قياسات املهام املخصصة يف حمطات املراقبة.
االستعداد للمستقبل
تتغري التكنولوجيا بسرعة شديدة لدرجة أن بعض القدرات جيري إعادة تصميمها أثناء مرحلة تطوير األنظمة .ومن بني التحسينات
اليت يُنظر فيها يف الوقت احلاضر بالنسبة لنظام إدارة الطيف االستفادة من بيانات ارتفاع املباين عالية االستبانة وتقنيات تتبع األشعة
لكي ميكن زيادة دقة حتليل انتشار اإلشارات يف املناطق احلضرية .ويعتقد املشاركون يف املشروع أن النظام الوطين إلدارة الرتددات
ستكون له فوائد واسعة النطاق يف السنوات املقبلة.
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تحديث أنظمة إدارة الطيف القديمة
1

نظرة عامة

1.1

مقدمة

يركز هذا امللحق على حتديث وتطوير أنظمة جديدة من الربجميات يف جمال إدارة الطيف .وعلى وجه اخلصوص ،يستعرض هذا
امللحق عملية التطوير اليت طبقتها مؤسسة  Telcordiaيف تطوير نظام متقدم إلدارة الطيف يليب متطلبات أحد عمالئها .77وتعد
دراسة حتديث وتطوير أنظمة إدارة الطيف القدمية مفيدة بصفة خاصة ألهنا تشمل الربط بطريقة فريدة بني معاجلة البيانات التقنية
واإلدارية واملالية واملكانية واخلوارزميات العددية والتصورات العلمية وتوليد التقارير وواجهة واسعة للمستعملني .وقد تطلّب تطوير
النظام املتقدم إلدارة الطيف حتديث العديد من أنظمة إدارة الطيف وقواعد البيانات القدمية وحتويلها إىل نظام إلدارة الطيف موحد
ومتكامل وشامل.
2

التحدي

طلب العميل استعراض تشغيل دائرة إدارة الرتدد وتطوير نظام حديث ومتكامل إلدارة الطيف يتفق مع متطلباته احملددة ومع التوصية
 – ITU-R SM.1370مبادئ توجيهية لتصميم عملية تطوير األنظمة املؤمتتة املتقدمة إلدارة الطيف.
وعموماً ،يشمل نظام إدارة الطيف عدداً من الوظائف ضمن الفئات النوعية التالية
وظائف إدارية مثل حفظ السجالت ،ومعاجلة الطلبات ،وإخرا التقارير ،وما إىل ذلك،
–
حتليالت هندسية مثل مناذ االنتشار ،وحتليل التداخل ،وحتليل الوصالت ،وحتليل التغطية ،وما إىل ذلك،
–
وظيفة اخلرائط اجلغرافية لتسهيل ختطيط الطيف وتسوية مشاكل التداخل،
–
وظائف مالية مثل معاجلة الرسوم ،واحلسابات والتحصيل وإصدار الفواتري.
–
وتشمل كل فئة من هذه الفئات النوعية وظائف متعددة لتنفيذ العديد من العمليات.
وكان العميل يقوم بإجراء العمليات املتصلة بإدارة الطيف مستعمالً قواعد بيانات مستقلة وجمموعة حمدودة من األدوات اهلندسية.
صمم هذا النظام إلدارة الرتددات لدمج قواعد البيانات ،والوظائف اهلندسية،
وكان عدد من املهام جيري بالطريقة اليدوية .وقد ُ
والوظائف املالية ،ونظام املعلومات اجلغرافية ونظام إعداد التقارير يف تطبيق واحد .وكان من الضروري أن يكون النظام مرناً ،وأن
يقوم على وحدات منطية ،وأن يستند إىل تكنولوجيا جمربة لقواعد البيانات.
وقد مت تنفيذ املهام التالية ملساعدة العميل على إدارة االنتقال إىل نظام جديد ومتكامل وموحد
حتليل العمليات اليت حيتا العميل إىل القيام هبا،
–
حتديد املتطلبات اخلاصة بنظام إدارة الطيف مبشاركة العميل،
–
تطوير نظام إدارة الطيف،
–
77

يشري مصطلح "نظام إدارة الطيف" يف الفصل  7إىل نظام عام يقوم بأمتتة مهام إدارة الطيف .ويشري مصطلح "النظام املتقدم إلدارة الرتدد"
إىل النظام اخلاص الذي مت تطويره واملبني يف هذا امللحق.
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تطبيق نظام إدارة الطيف يف املوقع،
وتشغيل نظام إدارة الطيف وتدريب العميل قبل تسليمه برجميات نظام إدارة الطيف.

الوضع القائم

كان الوضع القائم قبل إدخال نظام إدارة الطيف يعتمد على برجميات وبيئة بيانات غري متجانسة .وتتضمن الفقرات التالية وصفاً
موجزاً هلذه البيئة.
1.3

بيئة البرمجيات غير المتجانسة

كانت أنظمة الربجميات القدمية القائمة تشمل أنظمة من العميل ومن مصادر أخرى .وكانت قائمة أنظمة الربجميات القدمية تشمل
ما يلي
–

MRSELS-II

كان اإلصدار الثاين لنظام هندسة وترخيص األنظمة الراديوية والساتلية العاملة على املوجات الصغرية
يوفر وظائف حتليل الطيف وإصدار الرتاخيص ألنظمة األرض الثابتة واألنظمة الراديوية الساتلية العاملة على املوجات
الصغرية يف النطاق  .GHz 40-2وكان هذا النظام يف أساسه نظاماً كبرياً لقواعد البيانات مكتوباً بلغة .Focus
)(MRSELS-II

–

WARE

كانت حمطة عمل اهلندسة الراديوية املتقدمة توفر وظائف اهلندسة الراديوية ،وحتليل الطيف وأدوات استبانة الطيف يف
النطاق  .GHz 2 - MHz 150وكانت القدرات اهلندسية األساسية هلذا النظام موجهة حنو تطبيق أي أنظمة راديوية
عامة من نقطة إىل عدة نقاط ،مبا يف ذلك احلواسيب الشخصية ،وخدمة االتصاالت الراديوية  ،BETRSواخلدمات
املتنقلة واخللوية ،وما إىل ذلك .وكان هذا النظام مكتوباً باللغة .C
–

حمطة عمل نظام التنسيق الراديوي املتقدم
كانت حمطة عمل نظام التنسيق الراديوي املتقدم توفر خدمات هندسة االتصاالت الراديوية العاملة على املوجات الصغرية
وأدوات استبانة الطيف يف النطاق  .GHz 40-2وكان هذا النظام مكتوباً باللغة .C

–

RANEBO

–

–
–

2.3

يشري خمتصر  RANEBOإىل نظام  Telcordiaإلدارة الطيف بغرض تنسيق الرتدد بني اخلدمات اإلذاعية واخلدمات
السلكية .ويشمل نظام  Raneboالعديد من مناذ االنتشار والتداخل مكتوبة بلغة .FORTRAN
العديد من برامج  Fortranمن حكومة الواليات املتحدة ،وتشمل هذه الربامج  MSAMو REC533النتشار املوجات
الديكامرتية ).(HF
جمموعة من الربامج املكتوبة بلغة  FORTRANواللغة  Cمن قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد.
برامج مكتوبة بلغة  FORTRANوفرها العميل ،من بينها برامج للتنسيق بني السواتل.

بيئة البيانات غير المتجانسة

كانت البيانات املستعملة يف إدارة الطيف مستمدة من العديد من املصادر
قواعد بيانات وفرها العميل املصدر الرئيسي هلذه البيانات هو جمموعة من قواعد البيانات النظامية اليت وفرها العميل.
–
وكان العديد من قواعد البيانات يُستعمل ملختلف اخلدمات.
قطاع االتصاالت الراديوية البيانات املتصلة بتوزيع الطيف ،وتعاريف اخلدمات ،وغريها مستمدة من لوائح الراديو اليت
–
وضعها قطاع االتصاالت الراديوية ،والقائمة الدولية للرتددات ،وغري ذلك من مصادر قطاع االتصاالت الراديوية.

الفصل
–
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بيانات نظام املعلومات اجلغرافية وتشمل بيانات نظام املعلومات اجلغرافية طبقات عديدة مثل الطرق ،واحلدود السياسية،
واملراكز السكانية اليت مت احلصول عليها يف نسق .ESRI® format

وكانت مجيع األنظمة والبيانات مستقلة بعضها عن البعض ،ولذلك كان ال بد ،عند استعمال مجيع األنظمة ،من إجراء الكثري من
عمليات النقل اليدوية .كذلك ،وألن هذه األنظمة كانت قائمة على منصات خمتلفة ،فقد تطلبت صيانتها خربات شىت.
الشكل

12.7

رسم توضيحي لبيئة غير متجانسة إلدارة الطيف
معاجلة
الطلبات
أهداف نسبة املوجة
احلاملة إىل التداخل

معاجلة الرسوم

ARC

II
LSL
E
S
MR

RE
WA

النفاذ إىل
قواعد البيانات

RANEBO

تنسيق
احملطات األرضية
Nat.Spec. Man-7.12

4

نحو نظام متكامل وموحد وحديث

ويوحد بني قواعد البيانات املختلفة.
كان العميل يتطلع إىل نظام على أحدث طراز جيمع بني أكرب عدد ممكن من املكونات ّ

ويوضح الشكل  13.7نظام إدارة الطيف املوحد واملتكامل .ويوصف النظام بأنه موحد ألن البيانات الالزمة جلميع اخلدمات ومجيع
الوظائف موجودة يف قاعدة بيانات واحدة ،ويوصف بأنه متكامل ألن تدفقات البيانات تتم أوتوماتياً من قاعدة البيانات
إىل اإلجراءات املختلفة وبني العمليات املختلفة .ويوفر هذا النظام واجهة متوافقة مع مجيع اخلدمات اليت يريدها املستعمل.
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الشكل

13.7

رسم توضيحي لنظام موحد ومتكامل ومتقدم إلدارة الطيف
املدخالت والرسومات البيانية والتقارير والفواتري واخلرائط ،وغريها
واجهة املستعمل (مجيع اخلدمات)
الوظائف
األخرى

البحث
واالستفسار

معاجلة
الرسوم

حتليل التداخل،
وحتليل
الوصالت،
وغريها

توزيعات
الرتددات

مراقبة
الرتاخيص
واملعدات

التحليالت اهلندسية وحسابات الرسوم ،وغريها

قاعدة بيانات الطيف

تشمل توزيعات الطيف وبيانات احملطات وبيانات املعدات واهلوائي
وبيانات نظام املعلومات اجلغرافية والبيانات املالية والسجالت وغريها

Nat. Spec.Man- 7.13

مزايا النظام املوحد واملتكامل هي
التقليل من الصيانة صيانة قاعدة بيانات موحدة أقل تكلفة من صيانة العديد من قواعد البيانات.
–
زيادة الكفاءة النظام املتكامل يوفر أدوات فعالة ألداء مجيع العمليات املتصلة بإدارة الطيف .فبدالً من تنقل البيانات
–
بني العديد من الشاشات إلجراء العديد من املهام ،يتم إدخال البيانات مرة واحدة وتنتشر هذه البيانات أوتوماتياً
يف مجيع اجملاالت الالزمة إلجراء كل مهمة.
التقليل من األخطاء اليت يقع فيها املستعمل إذ يوفر النظام املتكامل املؤمتت إمكانية إجراء عمليات التحقق من صحة
–
البيانات وحتليل البيانات لدى إدخاهلا.
توفر واجهة موحدة وطريقة موحدة للتشفري تساعد تقنيات هندسة الربجميات احلديثة اليت تقوم على نظام الربجمة حبسب
–
األغراض على تسهل تطوير واجهة موحدة ومتوافقة مع احتياجات املستعمل .ويف هذا السياق ،تتم العمليات املشرتكة
بطريقة متماثلة يف مجيع املهام.
حتديث النظام من املزايا اإلضافية للتكامل أنه يتيح فرصة لتحديث وظائف النظام وحتسينها.
–
واملأخذ األساسي يف الرتابط والتكامل الشديد هو كثرة التكاليف والتعقيد املرتتب على التكامل بني الربجميات ونقل البيانات.
وبالتايل ،جيب املوازنة بني فوائد التكامل واالستبدال من جهة والصعوبات والتكاليف املرتتبة على ذلك من جهة أخرى .ومن
املرغوب فيه أيضاً حتقيق قدرة عالية على إعادة استعمال الربجميات ،وخصوصاً ما يتعلق منها بالوظائف احلسابية اليت أثبتت
االستعماالت السابقة إمكانية االعتماد عليها.
ومن مساوئ النظام املوحد وجوب الربط بني بيانات متباينة يف قاعدة بيانات واحدة .وهذا يتطلب وضع مناذ دقيقة للبيانات
لتحديد تصميم قاعدة البيانات اليت تستوعب هياكل البيانات القائمة.
والقرارات اخلاصة بالسعي من أجل حتقيق التكامل والتوحيد مرتابطة وإن كانت منفصلة .إذ يعترب التكامل إىل حد بعيد مسألة
برجمة ،بينما يتضمن التوحيد أيضاً وضع مناذ للبيانات واملعامالت التجارية .وتنطوي أنظمة إدارة الطيف عادة على قدر كاف
من التشابه بني عناصر بيانات اخلدمات املختلفة والوظائف ،وكذلك الكثري من التشابه بني إجراءات إدارة الطيف يف اخلدمات
املختلفة .ونتيجة لذلك ،يكون التوحيد ممكناً وميكن أن يسفر عن حتسن ملموس يف العمليات اليت تقوم هبا دائرة إدارة الطيف.

الفصل
1.4
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اختيار المنصة

من القرارات الرئيسية يف حتقيق نظام متكامل إلدارة الطيف وميكن االعتماد عليه القرار اخلاص باختيار معمارية النظام واملنصة .وقد
اختارت الشركة عناصر املنصة التالية
وقع االختيار على نظام  Oracle8iTMإلنشاء نظام إدارة قواعد البيانات الرتابطية .وقد اختري نظام Oracle® RDBMS
–
ألسباب تقنية عديدة منها استقالل املنصة والقدرة على التكامل مع تطبيقات  Oracleاألخرى إذا قرر العميل توسيع نظام
إدارة الرتددات يف املستقبل.
اختري نظام ® MapInfo Professionalللتعامل مع بيانات نظام املعلومات اجلغرافية واختريت مكونات ®MapInfo MapX
–
لعرض البيانات داخل التطبيق .واختري  Oracle® Spatialليكون النظام احملرك لنظام املعلومات اجلغرافية .وتكمن ميزة
هذا االختيار يف أنه يوفر تكامالً جيداً .ونظام  Oracleوكذلك نظام  MapInfoمها من منتجات الشركة.
نـُفِّذت الوظائف اهلندسية واملالية بأنظمة  ،PL/SQLTMو  ،C++و .Fortranوكانت العوامل اليت أملت هذا االختيار
–
هي اختيار نظام إدارة قواعد البيانات الرتابطية ،وتركيب الربجميات القدمية ،وهدف حتقيق تصميم الربجمة حبسب األغراض.
وكان نظام تشغيل املخدِّم هو  .Microsoft® Windows NT® 4وطلب العميل نظام  Windows NTألنه هو الذي
–
سيدير النظام يف هناية املشروع وألن العبء املتوقع على نظام إدارة الرتددات كان متوسطاً .وعلى الرغم من أن نظام إدارة
الرتددات يقوم على نظام  ،Windows NTكان استقالل املنصة من األهداف املهمة لتطوير نظام إدارة الرتددات .وينبغي
أن تكون عملية نقل نظام إدارة الرتددات إىل نظام  Unixعملية سلسة.
2.4

تحليل عمليات العميل

اخلطوة األوىل يف تطوير نظام متكامل هي حتليل العمليات اليت يقوم هبا العميل .وقد ِ
أخضعت الطرائق واإلجراءات اليت يطبقها
العميل للدراسة من زاوية أداء وظائف إدارة الطيف .وكانت إحدى اخلطوات الرئيسية يف عملية الفحص هذه فحص تدفق البيانات
واخلطوات املطبقة يف املهام املختلفة اليت تقوم هبا الدائرة وعالقتها بالتنفيذ احلايل للنظام املؤمتت.
وكانت اخلطوة الثانية هي حتديد متطلبات النظام استناداً إىل األنظمة القدمية القائمة ،وحتليل الطرائق واإلجراءات ،وحتديد املتطلبات
التقنية والتنظيمية احلالية ،واالحتياجات اليت تتوقعها الدائرة .ومشلت عملية حتديد املتطلبات عدداً من البنود مثل إنشاء ومراجعة
قاموس البيانات ووضع منوذ للبيانات .وكانت عملية حتديد املتطلبات مستقلة جزئياً عن التخلص من األنظمة القدمية.
وقبل بناء التطبيق ،قامت الشركة والعميل باستعراض أنظمة الربجميات القائمة لتقرير األجزاء اليت ميكن االحتفاظ هبا ،واألجزاء اليت
ميكن إعادة استعماهلا واألجزاء اليت ينبغي تطويرها.
3.4

الدروس المستخلصة أثناء بناء التطبيق

أثناء تطوير التطبيقِ ،
اختذت القرارات التالية وكانت املربرات التالية مطروحة فيما يتعلق بوظائف التطبيق وإعادة استعمال الربجميات
أعيد تطوير غالبية الواجهات اليت يستعملها املستعمل .وكان السبب يف ذلك هو أن تقنيات واجهة املستعمل تطورت
–
كثرياً خالل فرتة قصرية ،حبيث بدت الواجهات القدمية بدائية ومن الصعب استمرارها.
يف بعض اجملاالت ،مثل مكونات نظام املعلومات اجلغرافية ،تسمح املكونات املتاحة بتطوير الواجهات اليت كان من
–
الصعب تطويرها منذ سنوات قليلة .وقد تعاونت الشركة مع جمموعة نظام املعلومات اجلغرافية يف  Oracleمن أجل تطوير
طريقة لعرض املعلومات اجلغرافية داخل التطبيق.
أعيد استعمال شفرة  Cالقائمة إذا كانت مالئمةً من الناحية التقنية .ومع ذلك ،فإن غالبية شفرة  Cأعيد كتابتها
–
بلغة  C++لكي يكون التصميم حبسب األغراض .ويف حاالت معينة ،كان ال بد من حتديث شفرة  Cلتشمل أحدث
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4.4

التطورات يف خوارزميات إدارة الطيف (مثل التغريات يف مناذ االنتشار ،ومراجعة اإلجراءات املطبقة يف تنسيق احملطات
األرضية ،وما إىل ذلك).
من الصعب إعادة استعمال شفرة  Fortranإذا كانت تتضمن الكثري من شفرات واجهة املستعمل .ويف هذه احلالة ،كان
من األجدى إعادة كتابة الشفرة من جديد أو استعمال التطبيق كما هو دون إدماجه بالشفرة ،ويف حالة عدم وجود
شفرة لواجهة املستعمل أو إذا كان كاتب الشفرة األصلي ال يستطيع استخالص اجلانب العددي من الشفرة ،ميكن
اللجوء إىل واحد من اخليارات الثالثة التالية
اخليار  1كتابة برنامج  Fortranيف شكل مكتبة برامج،
اخليار  2أو التحويل إىل  Cباستعمال أداة مؤمتتة ،مثل ،f2c
اخليار  3أو التحويل إىل  C++يدوياً.
وقد طبقت الشركة االسرتاتيجيات الثالث إلدما شفرة  FORTRANتبعاً لنوع التطبيق .ومع ذلك ،مل يكن من املمكن
إدما العديد من برامج  FORTRANألن وترية استعماهلا كانت شديدة االخنفاض إىل درجة ال تربر االستثمار
الالزم إلدماجها.
حتويل الشفرة القائمة إىل ( C++أو أي لغة أخرى حديثة مثل  )Javaأو إعادة كتابة التطبيق مبا يتيح فرصة لتحسني
التطبيق األصلي .فقد كان العميل مثالً يستعمل برامج  FORTRANيف حتديد الكثافة الطيفية للقدرة وحساب أهداف
نسبة املوجة احلاملة إىل التداخل .ونظراً لقيود توزيع الصفيف يف  ،Fortranاستعملت هذه الربامج صفيفاً حبجم ثابت
مع زيادات ثابتة للرتددات .وقامت مؤسسة  Telcordiaبإعادة كتابة هذه الربامج باستعمال جداول  SQLلتخزين نسب
املوجات احلاملة إىل التداخل ،واستعملت برامج  C++يف حساب هذه املقادير والتعامل معها باستعمال صفائف متباينة
الطول وزيادات اعتباطية للرتددات .وقد أدى ذلك إىل حتسني مستوى الدقة ،واألداء ومتطلبات التخزين يف هذا التطبيق.
وو ِضع
من املستحيل إعادة استعمال شفرة قاعدة البيانات اليت كان قد مت تطويرها لتكنولوجيا خمتلفة لقواعد البياناتُ .
خمطط ُمطبّع لقاعدة البيانات استناداً إىل متطلبات املستعمل ،وتضمن ذلك عناصر من قواعد بيانات املستعمل ،وقاعدة
البيانات واجملاالت اليت حددها قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد.
كثرياً ما تكون إعادة استعمال التقارير القائمة واضحة املعامل .والسبب يف ذلك هو أن التقارير متيل إىل البقاء ثابتة خالل
عملية التحديث .وقد ُمتلي االعتبارات القانونية أو اللوائح املطبقة يف الدائرة نسق التقارير وحمتواها ،مثل أشكال التطبيق،
أو الفواتري أو مناذ البالغات .ويف حالة اإلبقاء على املخطط القدمي للبيانات خالل عملية التحديث ،ميكن استعمال
التقارير دون تغيري .أما يف حالة تغيري املخطط القائم ،فإن ربط البيانات فقط هو الذي ينبغي تغيريه .وحىت النماذ
اليت سبق ملؤها يدوياً متت أمتتتها بربطها حبقول البيانات املناسبة .وباستعمال هذه التقنية ،أمكن أمتتة مناذ معينة من
اليت كان إنتاجها يتم يدوياً يف املاضي.

تحويل البيانات

مثة حتد آخر يتمثل يف حتويل البيانات املوجودة وربطها يف قاعدة بيانات واحدة .وقد مت التعامل مع ذلك على النحو التايل
مت حتويل بيانات نظام معلومات اإلدارة من ملفات  ESRI Shapefilesإىل نسق  MapInfoمث حتميلها على
–
برنامج .Oracle Spatial
مت حتويل البيانات املختلفة املستمدة من قطاع االتصاالت الراديوية باستعمال لغة .SQL
–
مت ترحيل بيانات  Accessإىل  Oracleعن طريق إدما التطبيق مع برناجمي  Microsoft® Excelو Accessمن خالل
–
أمتتة  .COMوباإلضافة إىل ذلك ،مت تطوير البيانات املكتوبة بلغة  PL/SQLمن أجل حتويل البيانات داخل نظام .Oracle
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كان من التحديات ذات الطابع اخلاص يف هذه العملية تطبيع البيانات .وكان املخطط النهائي لقاعدة البيانات أكثر
تطبيعاً من البيانات األصلية لدى العميل ،كما أن العميل ِ
رغب يف وجود العديد من القيود على البيانات للمحافظة
على سالمتها.

وتطلّب فرض القيود على البيانات املرجعية ،مثل املفتاح األجنيب واملفتاح الرئيسي ،تطوير إجراءات مؤمتتة لتحديد التداخل والتكرار
يف املعلومات ،وإعادة تسمية السجالت أو الربط بينها أو حذفها للحفاظ على سالمة قاعدة البيانات النهائية .وأمكن فرض قيود
أخرى عن طريق تغيري حقول البيانات كي ميكن حتقيق االتساق.
5

النظام المتقدم إلدارة الترددات

أسفرت هذه اجلهود عن إنتا نظام متقدم إلدارة الرتددات .وتقوم معمارية النظام على  Oracle8iو Oracle Spatialبالنسبة لنظام
املعلومات اجلغرافية ،و PL/SQLو C++بالنسبة لألدوات اهلندسية و MapXبالنسبة للسطح البيين للمستعمل يف نظام املعلومات
اجلغرافية.
الشكل

14.7

معمارية نظام إدارة الترددات
العميل

Fortran

وحدة الخدمة

برامج مستقلة

VB
GUI
MapX

Oracle RDBMS

C++

بيانات هندسية

CR

تقارير

MS office

Oracle

بيانات

HTML

نظام املساعدة

تقارير ،تصدير
استرياد

P
P/I
TC

Oracle spatial

PL/SQL scripts

بيانات مالية/
هندسية

العميل
العميل

مكتبة
Library
)(dll

DEL

بيانات
التضاريس

C++,
Fortran

بيانات هندسية

Nat. Spec. Man-7.14

يوضح الشكل  14.7معمارية نظام إدارة الرتددات .وتقوم معمارية النظام على وحدات مما يسهل عمليات التطويع والتحسني.
وعلى سبيل املثال ،يتم تنفيذ مجيع اإلجراءات العددية يف شكل مكتبات مع حتديد الواجهة لربجمة التطبيقات .وبالتايل ،تستطيع
مؤسسة  Telcordiaحتديث األداة اهلندسية بسهولة عن طريق استبدال مكتبة .وهذا أمر هام يف إدارة الطيف اليت تتغري فيها أدوات
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معينة مثل تنسيق احملطات األرضية .وكذلك من املمكن تغيري واجهة املستعمل أو التقارير بشكل مستقل عن املكونات األخرى.
ومن األمثلة األخرى على مرونة النظام قدرته على تغيري قاعدة بيانات التضاريس عن طريق تبادل امللفات.
ونظام إدارة الرتددات نظام برناجمي يقوم بأمتتة جمموعة من املهام املتصلة بإدارة الطيف .وتشمل هذه املهام العمليات التالية
ختصيص الرتددات اجلديدة
–
حل مشاكل التداخل
–
حساب رسوم الرتددات وحتصيلها
–
إجراء التحليالت اهلندسية
–
التأكد من التقيد بالقواعد الدولية والوطنية
–
تقييم أداء وصالت االتصاالت
–
إجراء عمليات التنسيق بني احملطات األرضية
–
إجراء عمليات التنسيق احلدودية واإلبالغ عنها
–
إنتا التقارير ومناذ التطبيقات وحساب الرسوم والرتاخيص والفواتري
–
إجراء االستفسارات وعمليات البحث
–
القيام بالعمليات املتصلة باألمن.
–
وتقوم برجميات نظام إدارة الرتددات بثالث وظائف أساسية ،وهي
تشمل الوظيفة اإلدارية بعض اخلواص مثل تسجيل الرتددات املخصصة واسرتجاع بياناهتا ،وبيانات مستعمل الرتدد ،وبيانات
–
املعدات ،وبيانات اهلوائي ،وإخرا خمتلف النماذ التنظيمية أوتوماتياً ،وتقارير البيانات والفواتري ،وحساب رسوم الطيف .ويوفر
نظام إدارة الرتددات قدرات واسعة على البحث على أساس الكثري من املعلمات التقنية أو اإلدارية .ويعزز نظام إدارة الرتددات
تلقائياً االمتثال جلدول توزيع الرتددات وخطط توزيع القنوات .كما أنه يوفر ميزة لالستفسارات اخلاصة بكل م ِ
ستعمل .وأخرياً،
يعمل نظام إدارة الرتددات يف تكامل مع برجميات  Microsoft Accessو Microsoft Excelيف إجراء عمليات التحليل
وإعداد التقارير.
تستطيع وظيفة التحليل اهلندسي حساب التداخل بني أنظمة اإلرسال ،وتقييم مناطق تغطية احملطات القاعدة ،وحتديد
أنسب الرتددات للتخصيصات اجلديدة .وميكن النفاذ إىل مجيع الوظائف من خالل واجهة بيانية للمستعمل من السهل
التعامل معها وتتضمن عدداً من اخلواص مثل الوظائف البيانية .وتشمل القدرات اهلندسية مناذ االنتشار املختلفة،
ومناذ متييز اهلوائي ،وحتليل نسبة املوجة احلاملة إىل التداخل ،وحتليل اخلبو ،وحتليل الوصالت ،وتقييم تعرض البشر
للرتددات الراديوية ،وحتديد زوايا السواتل ،وحتليل التوافق الكهرمغنطيسي (مبا يف ذلك املوجات الصغرية ،واخلدمة املتنقلة
األرضية ،واإلذاعة ،وغريها) وكثري من األدوات األخرى.
توفر وظيفة عرض اخلرائط اجلغرافية اخلرائط التفاعلية التفصيلية الالزمة لفهم العديد من مشكالت إدارة الطيف .ويستعمل
–
نظام إدارة الرتددات قواعد بيانات رقمية متكاملة عن التضاريس إلجراء املهام اهلندسية املعقدة.
6

االنتقال إلى نظام إدارة الترددات

اخلطوة األخرية هي تسليم إدارة النظام اجلديد إىل العميل .وعلى الرغم من أن العميل كان يعتزم تويل إدارة النظام اجلديد بنفسه،
كان ال بد من فرتة انتقالية تقوم فيها الشركة بإدارة النظام يف املوقع .وبعد هذه الفرتة ،مت اقتسام إدارة النظام مع موظفي العميل
لتمكينهم من اإلملام الكامل بإدارة النظام.
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وقد مت تدريب موظفي الدائرة على استعمال نظام إدارة الرتددات وعملياته .ويأيت نظام إدارة الرتددات مزوداً بنظام للمساعدة يقوم
على لغة  .HTMLوكان من بني الدروس األساسية هلذا املشروع تأكيد أمهية التعاون العملي الوثيق مع العميل أثناء تصميم النظام
وتنفيذه .وقد أمكن اختصار فرتة التدريب على النظام اجلديد ألن موظفي العميل كانوا يتعاونون مع الشركة يف تصميم
واجهة املستعمل.
7

المستقبَل

ما زالت برجميات إدارة الطيف تتطور وتتحسن .واالجتاه اجلديد يف إدارة الطيف هو حتقيق اخلدمة الذاتية يف القيام ببعض مهام
إدارة الطيف على شبكة الويب .فقد مت مثالً حتقيق توافق برجميات إدارة الطيف مع شبكة الويب بربجمة املخدِّم بلغة  .JavaTMومن
املمكن أيضاً استعمال تبادل البيانات اإللكرتونية اخلاصة بإدارة الطيف .وميكن لنظام إدارة الرتددات معاجلة طلبات الرتاخيص
املقدمة يف شكل جداول  .Excelويستطيع املستعملون تقدمي جمموعات من الطلبات بالربيد اإللكرتوين .وقد استقر بالفعل أسلوب
التبادل اإللكرتوين للبيانات يف تبادل بيانات اهلوائي طبقاً ملعايري الرابطة الوطنية ملستعملي الطيف.

وقد برز يف نفس هذه األثناء اجتاه حنو زيادة االهتمام باستعمال لغة  Javaيف تطبيقات إدارة الطيف يف املستقبل .وقد تصبح
لغة  Javaللربجمة هي اللغة اليت تفضلها  Oracleيف تطبيقات قواعد البيانات .وتسمح منصة  Javaباستعمال لغة واحدة يف املعاجلة
على جهاز اخلدمة وعلى جانب العميل .كذلك ،تسمح تطبيقات  Javaوبراجمه التطبيقية املختصرة بوضع أي جزء من الربجميات
على شبكة الويب .وعملية حتويل شفرة  C++إىل  Javaسهلة للغاية ،وهذا ما قامت به  Telcordiaلربجمية توافق الطيف لديها.
ولكن اجلانب السليب ملنصة  Javaهو اخنفاض األداء وصعوبة تنفيذ بعض اإلجراءات العددية .وعلى الرغم من ذلك ،فكلما ازداد
التشابه بني تنفيذ أنظمة إدارة الطيف وأنظمة التجارة اإللكرتونية ازدادت أمهية التقنيات اليت مت تطويرها من أجل التجارة اإللكرتونية
مثل منصة  Javaو.XML
8

خالصة

يستعرض هذا امللحق تطوير نظام متقدم إلدارة الرتددات .ولقد كان تطوير هذا النظام ميثل حتدياً ألسباب كثرية من بينها
كان من الالزم وجود تعاون وثيق بني العميل والشركة لتحديد متطلبات النظام مبا يف ذلك واجهة املستعمل ،واألدوات
اهلندسية ،وبنية قاعدة البيانات ،والتقارير.
كان تعريف الكثري من خواص نظام إدارة الرتددات يقوم على خواص الربجميات القدمية أو على بنية البيانات القائمة.
–
كانت خربة العميل وجتربته شديدة األمهية يف تعريف واجهات الربجميات ،واخلوارزميات اهلندسية واملالية ،وعناصر
–
البيانات ،وأشكال التقارير.
كان نظام إدارة الرتددات يتضمن جمموعة كبرية من شفرات الربجميات القدمية املأخوذة من مصادر متعددة وبلغات
–
حاسوبية متعددة سواء بشكل مباشر أو يف صورة معدلة.
كان ال بد من التعامل مع البيانات حبيث ميكن ترحيلها إىل قاعدة البيانات املوحدة.
–
وعلى الرغم من هذه التحديات ،أمكن تطوير نظام موحد ومتكامل إلدارة الطيف على أحدث طراز .وبعد تشغيل النظام يف موقع
العميل ،مت تسليمه إىل العميل الذي يستعمله بشكل منتج .وباستعمال نظام إدارة الرتددات ،استطاع العميل حتسني كفاءته وأصبح
بوسعه حتقيق مستوى عال من السرعة والدقة يف تنفيذ املهام اليت كان تنفيذها يتطلب جهداً كبرياً يف املاضي.
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نظام اإلدارة والمراقبة الوطنية للطيف في بيرو
1

مقدمة

يستعرض هذا امللحق جتربة تنفيذ نظام إدارة ومراقبة الطيف حلساب وزارة النقل واالتصاالت يف بريو ) .(www.mtc.gob.peوكان
االحتاد الدويل لالتصاالت هو الذي قام بإدارة هذا املشروع حلساب الوزارة .وكان املقاول الرئيسي هو شركة  THALESلالتصاالت
)) .(THALES Communications Corporation (TCCالفرنسية ) ،(www.thalesgroup.comحيث قامت هذه الشركة بتوفري
نظام مراقبة الطيف ،وقامت شركة  ،Cril Telecom Softwareوهي شركة فرنسية متخصصة يف تطوير األنظمة املؤمتتة إلدارة الطيف
وتوفري احللول الربجمية ملشغّلي االتصاالت ) (www.criltelecom.comبتوفري نظام إدارة الطيف .(CTS) ELLIPSE Spectrum
1.1

وصف النظام

كان املشروع يتألف من تنفيذ نظام كامل جاهز للتسليم وتسليمه يف بريو ملركز وطين واحد يف ليما وستة مراكز إقليمية يف املرحلة
األوىل حىت عام  ،2002على أن يكون من املمكن توسيع نطاق هذا النظام ليشمل مناطق أخرى .ويوضح الشكل  15.7فيما يلي
املعمارية العامة للشبكة القائمة.

ويشمل املركز الوطين ما يلي
برجميات إدارة الطيف ومراقبة الطيف
قاعدة البيانات الوطنية،
–
أدوات التحليل التقين،
–
األدوات اإلدارية،
–
الواجهة مع نظام مراقبة الطيف،
–
برجميات مراقبة الطيف الوطين.
–

ويشمل املركز اإلقليمي ما يلي
–
–

برجميات إدارة ومراقبة الطيف األدوات اإلدارية ،والواجهة مع برجميات مراقبة الطيف،
املعدات.
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الشكل

15.7

المعمارية العامة لنظام إدارة ومراقبة الطيف في بيرو
التطبيقات اإلدارية
إصدار الرتاخيص
إصدار الفواتري
املراقبة
خدمة العميل
اعتماد أنواع املعدات

التطبيقات التقنية
ختصيص الرتدد
حتليل التوافق
دعم مراقبة الطيف
هندسة الشبكة
طابعات

وحدة
اخلدمة الوطنية
للتطبيقات
التقنية

وحدة
اخلدمة الوطنية
لقاعدة البيانات
املركز الوطين يف ليما

شبكة
WANاسعة
املنطقة الو

مركز مراقبة
إقليمي

MS

MSV

مركز إقليمي
Nat. Spec. Man-7.15

2.1

المنافع التي من المتوقع أن تحققها وزارة النقل واالتصاالت

تعتزم وزارة النقل واالتصاالت ،بعد حصوهلا على هذا النظام املتكامل متاماً ،إدارة الطيف الراديوي الوطين ومراقبته بكفاءة عالية،
مبا يتفق مع توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ،وخصوصاً التوصية .ITU-R SM.1537

ويف الواقع ،فإن شبكات االتصاالت معرتف هبا منذ وقت طويل كجزء من البنية التحتية األساسية اليت ال غىن عنها لتحقيق التنمية
الوطنية وعملية التحديث .واحلقيقة هي أن الطيف الراديوي ميثل مورداً قيّماً وشحيحاً وحمدوداً .ونتيجة لذلك ،ترتبط التنمية
االجتماعية والثقافية والصناعية واالقتصادية ألي بلد بزيادة الطلب على خدمات االتصاالت اجلديدة ،وهذا يعين زيادة احلاجة إىل
حيز الطيف .وال ميكن الوفاء هبذه الطلبات املشروعة على هذه اخلدمات إال باالستعمال احلكيم للطيف ومراعاة العناية يف إدارته.
كذلك فإن الطيف الراديوي ميثل لب األمن والدفاع والسالمة على املستوى الوطين.
وإدارة الطيف ضرورة جوهرية ألن الطيف الراديوي أصبح من املوارد الوطنية احليوية اليت ال تقل يف أمهيتها عن املوارد املادية امللموسة
مثل القوى العاملة ،واملوارد الطبيعية ،والنقل ،والشبكات ،وغريها من املوارد .وكلما ازدادت التطبيقات اليت تستعمل الطيف ،ازدادت
إدارة الطيف الراديوي تعقيداً وصعوبة .وتتوقع وزارة النقل واالتصاالت أن يساعدها نظام إدارة ومراقبة الطيف الذي ستحصل عليه
يف تلبية متطلبات مستعملي الطيف واإلدارات.
وينبغي أن يساعد النظام وزارة النقل واالتصاالت يف القيام باألنشطة الرئيسية التالية
وضع السياسات واللوائح
–
تنسيق املؤمترات واالجتماعات الدولية
–
ختطيط الرتددات وتوزيعها وختصيصها
–
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–
–
–
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–
–

إصدار الرتاخيص وإصدار الفواتري والتبليغ عن جتديد الرتاخيص بطريقة أوتوماتية
تنسيق الرتددات والتبليغ عنها
توفري الدعم اهلندسي (حتليالت املالءمة الكهرمغنطيسي  ،وحساب نسبة املوجة احلاملة إىل التداخل ،والتنبؤ باالنتشار)
التفتيش على الطيف ،والتحكم فيه ،ورصده ومراقبته
إعداد اإلحصاءات والتقارير بطريقة متقدمة
إجراء عمليات القياس ،وحتديد مواقع أجهزة اإلرسال طبقاً ملا جاء يف كتيب القطاع  ITU-Rبشأن مراقبة الطيف.

وجتري هذه األنشطة يف العاصمة ليما ،وجيري بعضها يف املراكز اإلقليمية الستة.
2

عرض نظام إدارة الطيف

1.2

تنفيذ المشروع

كانت خطة تنفيذ هذا املشروع تقوم على مراحل خمتلفة .وكانت املرحلة األوىل تغطي املركز الوطين يف العاصمة ليما .ومشلت
املرحلتان الثانية الثالثة املراكز اإلقليمية الستة ،وما زالت املراحل اإلضافية قيد التخطيط.
2.2

وصف النظام

صمم النظام املؤمتت إلدارة الطيف ،ELLIPSE Spectrum ،ملساعدة وزارة النقل واالتصاالت يف القيام مبهامها املتصلة بإدارة
ُ
الطيف طبقاً للوائح الوطنية ،ولوائح االتصاالت الراديوية ،وتقارير وتوصيات االحتاد الدويل لالتصاالت.

ويشمل النظام اجلانب األكرب من أنشطة وأمتتة إدارة الطيف اإلدارية والتقنية املستندة أساساً إىل املبادئ التوجيهية املبينة
يف التوصية  ITU-R SM.1370ومنشورات االحتاد ذات الصلة.
ويشمل ذلك األنشطة التالية
إدارة تدفق العمل وعمليات املعاجلة
–
أمتتة املهام اإلدارية
–
تعريف خطة الرتدد
–
توزيع الرتدد
–
ختصيص الرتدد
–
إصدار الرتاخيص والتصاريح
–
املوافقة على أنواع املعدات واعتمادها
–
إصدار الفواتري ومعاجلة الرسوم والتبليغ عن التجديد بطريقة أوتوماتية
–
التنسيق الدويل والتبليغ
–
هندسة الطيف والتنبؤ بالتغطية والتحليالت الكهرمغنطيسية وحساب نسبة املوجة احلاملة إىل التداخل
–
إدارة الشكاوى وجدولة عمليات التفتيش والتحكم يف الطيف
–
إقامة واجهة بني إدارة الطيف وأنظمة مراقبة الطيف
–
إعداد اإلحصاءات والتقارير بطريقة متقدمة
–

الفصل
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واخلواص التقنية الرئيسية للنظام كما يلي
نظام متكامل إلدارة الطيف يقوم على جمموعة واحدة من الربجميات وعلى قاعدة بيانات واحدة إلجراء املهام اإلدارية والتقنية
–
التوافق مع توصيات وتقارير االحتاد الدويل لالتصاالت
–
مراعاة اتفاقيات التنسيق الدولية
–
العديد من مناذ االنتشار القوية
–
التحليالت اهلندسية ،وحتليالت املالءمة الكهرمغنطيسية ،وحتليالت نسبة املوجة احلاملة إىل التداخل
–
نظام قوي لقاعدة بيانات ترابطية
–
نظام قوي لواجهة بيانية للمستعمل
–
نظام معلومات جغرافية قوي
–
نظام مرن سهل االستعمال وميكن االعتماد عليه
–
نظام متعدد املستعملني ومتعدد املهام
–
نظام يقوم على بيئة العميل واملخدِّم متعددة اللغات ومتعددة النوافذ
–
نظام مفتوح املعمارية ومتعدد املنصات.
–
ويتكون النظام من كيانات وظيفية خمتلفة يوضحها الرسم البياين التايل
الشكل

16.7

رسم بياني يوضح وظائف النظام
مناذ االنتشار
وحدات التطبيق

النواة

نظام املعلومات اجلغرافية
نظام إدارة
قاعدة البيانات
قاعدة بيانات
اخلرائط

Nat. Spec. Man-7.16

قاعدة البيانات
التقنية واإلدارية

واجهة
املستعمل
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تسمح واجهة المستعمل بالتواصل بني اإلنسان واآللة.
النواة هي الوحدة الوظيفية اليت تدير مجيع املوارد املشرتكة للنظام واملوارد اخلارجية (املعدات ،ونظام التشغيل ،وبرجميات الربط)
وجتعلها متاحة للتطبيقات.
وتَستعمل قاعدة البيانات التقنية واإلدارية نظام  Oracleكنظام إلدارة قواعد البيانات الرتابطية ،وهي تَستعمل كالً من التطبيقات
اإلدارية والتقنية.
ويستخدم نظام المعلومات الجغرافية قاعدة البيانات الخاصة بالخرائط يف إدارة املعلومات اجلغرافية املتاحة.
وتُستعمل نماذج االنتشار يف حساب تنبؤات االنتشار وشدة اجملاالت .وميكن أن تَستعمل هذه النماذ معلمات البيانات
املستخلصة من بيانات اخلرائط املتاحة ونظام املعلومات اجلغرافية.
ووحدات التطبيقات هي كيانات وظيفية خمصصة ملهمة خاصة .وهي تَستعمل وظائف النواة.

والنظام متعدد املستعملني ومتعدد املهام ،وهو يقوم على بيئة للعميل واملخدِّم متعددة اللغات ومتعددة النوافذ.

تنظيم القوائم يستعمل طريقة املهام ،وهذه الطريقة تساعد على تسهيل فهم التطبيق واستعماله.
3.2

إدارة مستعملي النظام وإدارة األمن

كانت إدارة األمن من النقاط املهمة بالنسبة لوزارة النقل واالتصاالت ألسباب كثرية خمتلفة ،من بينها
أن العديد من األشخاص من الدوائر املختلفة داخل الوزارة قد يستخدمون النظام،
–
لن يكون من حق كل مستعمل للنظام القيام جبميع العمليات املتاحة،
–
أن السجالت املالية موجودة يف قاعدة البيانات،
–
غري ذلك.
–
وقد روعيت االعتبارات التالية يف تنفيذ النظام
جيب تعريف كل مستعمل داخل النظام بواسطة مدير النظام.
–
يوفر نظام التشغيل املستوى األويل للتعرف يف حمطة العمل اليت قد ينفذ املستعمل منها إىل النظام.
–
املستوى الثاين للتعرف توفره ضوابط النفاذ من خالل نظام إدارة قواعد البيانات الرتابطية.
–
املستوى الثالث حتدده احلقوق املمنوحة فيما يتعلق بالتعامل مع البيانات.
–
4.2
–
–
–
–
–
–
–
–

المهام اإلدارية

املهام اإلدارية اليت يتيحها النظام طبقاً الحتياجات وزارة النقل واالتصاالت مبينة فيما يلي
واجهة إدخال البيانات وتعريف البيانات
إدارة مستعمل الطيف
إدارة تدفق العمل ومعاجلته
إدارة التنسيق الدويل
املوافقة على املعدات واعتمادها
إصدار الرتاخيص
إصدار الفواتري ومعاجلة الرسوم والتبليغ عن جتديد الرتاخيص أوتوماتياً.

الفصل
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واجهة إدخال البيانات وتعريف البيانات

تسمح واجهة املستعمل بإدخال البيانات اإلدارية والتقنية اليت تُستعمل يف التطبيقات التقنية ،وكذلك البيانات املرجعية خدمات
االحتاد الدويل لالتصاالت ،خطط الرتددات والنطاقات ،وقيم املكتبات ،وما إىل ذلك .واملقصود من هذه الواجهة هو تسهيل املهام
اليومية اليت يقوم هبا املسؤول عن تشغيل النظام.
2.4.2

إدارة مستعلي الطيف

مستعملو الطيف هم أشخاص طبيعيون أو قانونيون حيملون تراخيص أو شهادات باستعمال الطيف .ويقوم النظام بإدارة مجيع
البيانات املتصلة مبستعملي الطيف.
3.4.2

إدارة تدفق العمل ومعالجته

يسمح النظام بتوزيع العمليات بني الدوائر والكيانات املختلفة يف وزارة النقل واالتصاالت ،وكذلك العمليات املتصلة مبعاجلة
الطلبات ،وإصدار الرتاخيص ،والشهادات والتصاريح ،ومعاجلة الرسوم وإصدار الفواتري ،والتنسيق الدويل ،والتبليغ والبيانات اهلندسية،
وما إىل ذلك.
4.4.2

إدارة التنسيق الدولي

الرتددات الراديوية ال تقتصر على احلدود اجلغرافية السياسية ،وبالتايل فمن الضروري تنسيق ختصيصات الرتدد على املستويني اإلقليمي
والدويل .ولتحقيق ذلك ،ينبغي لوزارة النقل واالتصاالت أن
حتتفظ بقاعدة بيانات دقيقة إلدارة الرتددات.
–
تكون قادرة على إجراء التحليالت التقنية املطلوبة.
–
تقوم ب تنسيق ختصيصات الرتدد مع البلدان اجملاورة ،إما بشكل مباشر (عن طريق االتفاقات الثنائية) أو على أساس
–
إقليمي (عن طريق االتفاقات اإلقليمية ،مثل جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت) أو على املستوى الدويل (من خالل
االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمات الدولية األخرى).
تتفاوض يف عقد اتفاقات ثنائية القتسام الرتددات مع البلدان اجملاورة.
–
ويسمح النظام املؤمتت إلدارة الطيف  ELLIPSE spectrumللمعنيني بالتشغيل يف وزارة النقل واالتصاالت بتطبيق اتفاقات التنسيق
الدولية املناسبة وإخرا النماذ اإللكرتونية والورقية لتبليغ االحتاد الدويل لالتصاالت على حنو ما تطلبه اإلدارات املهتمة.
5.4.2

الموافقة على أنواع المعدات واعتمادها

تسمح هذه الوحدة من النظام بإدارة نوع املع ّدة الراديوية املعتمدة وإصدار الشهادة اخلاصة هبا استناداً إىل املعايري الوطنية والدولية.
وتتم طباعة شهادات اعتماد املعدات يف األنساق املطلوبة.
6.4.2

إصدار التراخيص

ينبغي أن تستند إجراءات إصدار الرتاخيص والتبليغ عنها إىل السياسات واللوائح الوطنية .وينبغي أن يكون بوسع وزارة النقل
واالتصاالت أن
تضع معايري وطنية إلصدار الرتاخيص والتبليغ عنها.
–
حتدد إجراءات وعمليات إصدار الرتاخيص والتبليغ عنها
–
حتدد اإلجراءات والعمليات اخلاصة بكل فئة من اخلدمات (اهلواة والبحرية واجلوية واملتنقلة األرضية واإلذاعية،
–
وغريها) واحملطات (الثابتة واملتنقلة واحملمولة ،وغريها) واملستعملني (احلكومة واألمن والقطاع اخلاص ،وغريها).
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–

–
–
–

وتشمل هذه التدابري والعمليات اخلطوات واإلجراءات املختلفة الالزمة ابتداءً من تقدمي الطلب إىل وزارة النقل
واالتصاالت إىل احلصول على الرتخيص املناسب.
حتدد اإلجراءات والعمليات اخلاصة بكل نوع من اخلدمات واحملطات واملستعملني .وتشمل هذه التدابري والعمليات
اخلطوات واإلجراءات املختلفة الالزمة للتبليغ عن التخصيصات اجلديدة ،أو إصدار الرتاخيص اجلديدة ،أو جتديد
الرتاخيص اليت انتهت مدهتا ،أو تعديل التخصيصات القائمة ،أو إلغاء الرتاخيص ،أو ما شابه ذلك.
حتتفظ بقاعدة بيانات دقيقة وحديثة للرتاخيص وبسجل لتتبع التبليغات .وينبغي ،كما سبقت اإلشارة ،حوسبة قاعدة
البيانات وعمليات املتابعة املشار إليها .وتقوم عملية إصدار الرتاخيص على جناح عملية التخصيص.
تُصدر التقارير واإلحصاءات املناسبة واملطلوبة.
تقوم بتحديث مناذ طلبات احلصول على الرتاخيص ومناذ الرتاخيص.
تقوم ،استناداً إىل القانون الوطين لالتصاالت الراديوية ،بوضع قائمة بفئات الرتاخيص وإطا ٍر تفصيلي لعملية إصدار
ٍ
وجدول تفصيلي برسوم الرتاخيص على أساس نوع اخلدمات واحملطات واملستعملني والتغطية وعرض
الرتاخيص وإجراءاهتا،
النطاق ،وما إىل ذلك.

وتوفر هذه الوحدة من النظام إدارة كاملة لعملية توزيع الرتاخيص .وهذا النوع من الرتاخيص يف وزارة النقل واالتصاالت حيدد العديد
من املعلمات مثل فرتة الصالحية والنماذ املطبوعة والرسوم .وتُطبع الرتاخيص باألنساق املطلوبة.
7.4.2

الفوترة ومعالجة الرسوم واإلبالغ األوتوماتي عن التجديد

تقوم هذه اخلاصية بتخزين مجيع املعلومات اخلاصة بإصدار الفواتري الفواتري الصادرة والفواتري املسددة والرسوم واجبة التحصيل،
وحتسب الرسوم باستعمال املعلمات املخزنة يف قاعدة
وما إىل ذلك .وعند ختصيص ترخيص أو تعديله ،يتم ختزين تفاصيل الفاتورة ُ
البيانات .وميكن إصدار العديد من أنواع الفواتري اعتماداً على نوع اخلدمة .وميكن أن تعتمد الرسوم على العديد من املعلمات ،مثل
عدد احملطات وقدرهتا وعدد األجهزة املتنقلة ،وما إىل ذلك .وميكن عندئذ طباعة الفواتري وإرساهلا إىل املستعملني.
ويقوم النظام حبساب غرامات التأخري يف السداد باستعمال جدول الغرامات والفوائد ،وميكن للنظام حساب الديون املستحقة على
العمالء .وتُطبع الفواتري باألنساق املطلوبة.
5.2

أدوات التحليل التقني

قامت وزارة النقل واالتصاالت يف بريو بتنفيذ الوحدات التقنية التالية
إدخال بيانات الواجهات التقنية،
–
التحليالت اهلندسية ،وحتليالت التوافق الكهرمغنطيسي ،وحتليالت نسبة املوجة احلاملة إىل التداخل،
–
ختصيص الرتددات.
–
1.5.2

إدخال بيانات الواجهات التقنية

يوفر النظام واجهات سهلة االستعمال تقوم على مفاهيم الواجهة البيانية للمستعمل وتسمح مبشاهدة وفهم مجيع العناصر اليت
حتتوي عليها الشاشة .والغرض من ذلك هو متكني القائم بتشغيل النظام من العمل يف بيئة تتسم بالكفاءة واألمن .وتكون قوائم
االختيار اخلاصة بالتطبيق منظمة عادة حبسب املهام .ومن أمثلة ذلك ،أن إدارة بيانات الواجهات تستعمل يف إنشاء وتعديل املواقع
واحملطات ،وكذلك اختيار املواقع واحملطات قبل إجراء العمليات احلسابية بطريقة احملاكاة ،وما إىل ذلك.

الفصل
2.5.2
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التحليالت الهندسية ،وتحليالت التوافق الكهرمغنطيسي ،وتحليالت نسبة الموجة الحاملة إلى التداخل

ينبغي لوزارة النقل واالتصاالت ،باعتبارها اجلهة املسؤولة عن إدارة الرتددات يف بريو ،أن تقوم مبا يلي
وضع السياسات واللوائح استناداً إىل التحليالت واخلطط التقنية اليت توفرها دائرة الدعم اهلندسي.
–
التحضري للمؤمترات واالجتماعات الدولية استناداً إىل اآلراء والدراسات اليت تأيت من دائرة الدعم اهلندسي.
–
جتهيز املختربات اهلندسية إلجراء االختبارات ،وعمليات الصيانة ،وتزويدها بتسهيالت املعايرة ،والبحوث والتطوير،
–
وإجراء الدراسات ،وما إىل ذلك.
االحتفاظ بقوائم مستوفاة بأنواع املعدات اليت متت املوافقة عليها واملقبولة.
–
تنسيق الرتددات/احملطات الراديوية ،وختصيصها وإصدار الرتاخيص اخلاصة هبا استناداً إىل املعلمات والدراسات والتحليالت
–
التقنية .وحتليل التوافق الكهرمغنطيسي وحتليالت التداخل ،وكذلك التحقق من سالمة اجلوانب اهلندسية للنظام.
الغرض من حتليل التوافق الكهرمغنطيسي وحتليالت التداخل هو دراسة تأثري ختصيصات الرتدد املقرتحة على بيئة
–
التخصيصات احلالية للرتدد (على املستويني الوطين والدويل) .ويشمل حتليل التوافق الكهرمغنطيسي وحتليالت التداخل
اخلطوات الرئيسية التالية
فرز التخصيصات القائمة طبقاً للمنطقة اجلغرافية احمليطة واملوقع املقرتح ومدى الرتدد على جانيب قناة الرتدد املقرتحة.
–
حتديد مستويات التداخل املقبولة.
–
حتديد مستويات التداخل من كل ختصيص قائم إىل املوقع موضوع الدراسة.
–
التبليغ عن حاالت التداخل احملتملة.
–
دراسة اجلوانب اهلندسية للنظام قبل إجراء حتليل التوافق الكهرمغنطيسي لتقييم مدى توفر احلد األدىن من املتطلبات
–
الالزمة لتصميم الشبكة املعنية ،على الرغم من أن وزارة النقل واالتصاالت ليس من مهمتها عادة وضع تصميم كامل
للنظام .والغرض من دراسة اجلوانب اهلندسية للنظام هو التأكد من أن املعلمات التقنية لرتكيب النظام متوافقة وكافية
ومتثل املستوى األمثل لنوع التشغيل املقرتح للموقع.
إجراء عمليات التفتيش واملراقبة استناداً إىل التوصيات واملبادئ التوجيهية اليت تضعها جمموعة الدعم اهلندسي.
–
وملساعدة وزارة النقل واالتصاالت يف القيام باملهام السابقة ،يشمل نظام  ELLIPSEوحدات خمتلفة مثل حساب تغطية احملطات
والشبكة ،وتغطية املوقع وتغطية املسري ،وحتليالت التوافق الكهرمغنطيسي ،وحساب منتجات التشكيل البيين ،وحساب نسبة املوجة
احلاملة إىل التداخل ،وما إىل ذلك.

ويكون أمام املسؤول عن تشغيل التطبيق مناذ خمتلفة لالنتشار ويستطيع أن خيتار من بينها ما يناسب إجراء حتليل معني ،أو ما
يناسب أي نطاق أو منطقة أو خدمة ،أو ما إىل ذلك .ومن بني هذه النماذ منوذ خاضع حلقوق امللكية قامت بتطويره
شركة  ،Cril Telecom Softwareوميكن معايرته باستعمال املعلمات احمللية.
3.5.2

تخصيص التردد

ينبغي أن يكون بوسع وزارة النقل واالتصاالت أن
حتتفظ بقاعدة بيانات دقيقة وحديثة لتخصيص الرتدد .فقد أصبح من املهم ،مع زيادة عدد مستعملي الرتدد واخلدمات
–
الراديوية ،وجود قاعدة بيانات إلكرتونية ،تقوم على أدوات حديثة إلدارة قواعد البيانات ال رتابطية .ويقوم ختصيص
الرتدد على السياسات واللوائح الوطنية وعلى القواعد الوطنية لتخطيط الرتدد .وينبغي أن تشمل قاعدة البيانات الوطنية
املعلومات اإلدارية واجلغرافية والتقنية اخلاصة جبميع ختصيصات الرتدد على املستوى الوطين.
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–

–
–

تستعمل حتليالت التوافق الكهرمغنطيسي ،حيثما يكون ذلك ممكناً ،يف حتديد ما إذا كان التخصيص اجلديد من احملتمل
أن يتسبب يف تداخل ضار أو أن حيدث فيه تداخل ضار من التخصيصات القائمة.
ختصص الرتددات استناداً إىل تنسيق الرتدد ونتائج حتليالت التوافق الكهرمغنطيسي.
ختصص الرتددات على أساس التقاسم .فلما كان الطيف الراديوي من املوارد احملدودة ،ال بد أن تشجع وزارة النقل
واالتصاالت تقاسم الرتدد وأن تطبق مبادئ تقاسم الرتدد حيثما يكون ذلك ممكناً .وميكن حتقيق تقاسم الرتدد يف حالة
إجياد حيز فاصل كاف ،وذلك بإعادة استعمال الرتدد إذا كان هناك حيز فاصل كاف بني مواقع احملطات اليت تستعمل
نفس الرتدد .وميكن التحكم يف احليز الفاصل عن طريق ضبط عدد من املعلمات مثل استعمال قدر حمدود من القدرة
املشعة الفعالة ،واستعمال اهلوائيات االجتاهية ،وعرض نطاق حمدود ،وعمليات الرتشيح املناسبة ،وغري ذلك .وميكن أيضاً
حتقيق تقاسم الرتدد عن طريق تقاسم الوقت ،ويف احلالة األخرية ،يُعطى نفس الرتدد ملستعملني خمتلفني على أساس
ختصيص فرتات زمنية لكل منهم على امتداد  24ساعة.

ويستعمل النظام يف إجراء حتليل دقيق وكامل للتداخل بالنسبة حملطة معينة/تردد معني .ويقوم ذلك على وضع منوذ للشبكة
باستعمال أنواع خمتلفة من احملطات وحتليل مصادر التداخل .وتوجد قائمة بالرتددات حتقق اإلشغال األمثل للطيف وتقلل
من التداخل إىل احلد األدىن.
6.2

الواجهة مع نظام مراقبة الطيف

يستطيع الشخص املكلف باملهام التقنية ملراقبة الطيف النفاذ إىل قاعدة البيانات التقنية لنظام إدارة الطيف ألداء مهامه اليومية.
وميكنه أيضاً استعمال بيانات مراقبة الطيف يف حتديث قاعدة بيانات إدارة الطيف.

ويتم تبادل املعلومات بني نظامي إدارة الطيف ومراقبة الطيف عن طريق نقل امللفات اإللكرتونية .إذ يرسل النظام إىل نظام مراقبة
الطيف قائمة باملعلمات املطلوب قياسها (قائمة التحقق) ،ويعيد نظام مراقبة الطيف قائمة باحلاالت اليت يوجد فيها تعارض مع
هذه املعلمات يف ملف يتضمن النتائج (قائمة النتائج) ،وكذلك نتائج القياسات اليت أجريت ،حيثما ينطبق ذلك.
وميكن النظر يف سيناريوهني للتشغيل
عقد جلسة مراقبة تقنية مببادرة من القائم على تشغيل نظام إدارة الطيف،
–
أو عقد جلسة مراقبة تقنية مببادرة من القائم على تشغيل نظام مراقبة الطيف.
–
وميكن للمركز الوطين أو أي مركز من املراكز اإلقليمية أن يأخذ بزمام املبادرة يف الدعوة إىل عقد هذه اجللسات وتنظيمها.
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الشكل

17.7

معالجة المعلومات وتبادلها بين نظامي
إدارة الطيف ومراقبة الطيف
العميل

نظام إدارة الطيف:

ختصيص الرتدد

العميل

الرتخيص

قاعدة البيانات
اإلدارية
مركز التحكم

حاسوب محطة التحكم
المعلمات التقنية للترخيص

البيانات حسب القياس
غري مطابقة

البيانات النظرية
مقارنة

المعلمات التقنية

مهمات

محطة التحكم
جهاز استقبال
قياسات تحديد االتجاه
معلمات اإلرسال

ELLIPSE

اإلجراء
حاسوب التحكم

البيانات

مهمات
تقارير

إنذارات

مطابقة

Nat. Spec.Man- 7.17

7.2

نظام المعلومات الجغرافية

1.7.2

أدوات نظام المعلومات الجغرافية

مت تنفيذ أداة نظام املعلومات اجلغرافية يف وزارة النقل واالتصاالت يف بريو طبقاً للتوصيات املبينة يف كتيب اإلدارة الوطنية للطيف
الصادر عن قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد .وتوفر أداة نظام املعلومات اجلغرافية القدرة على حتديد اإلحداثيات وتُستعمل
يف إدارة مجيع البيانات اجلغرافية اخلاصة باملواقع اجلغرافية.
وتستعمل مناذ االنتشار بيانات اخلرائط يف التنبؤ بالتغطية وحسابات التوافق الكهرمغنطيسي كما تُستعمل يف عرض التشكيل
الطبوغرايف للشبكات وكذلك يف عرض نتائج التحليالت التقنية بطريقة من السهل على املستعمل التعامل معها.
وأنواع البيانات املختلفة املستعملة يف نظام املعلومات اجلغرافية مبينة فيما يلي
النموذ الرقمي للتضاريس أو وحدة التضاريس الرقمية (مستوى األرض بالنسبة لكل موقع فوق سطح البحر)
–
النموذ الرقمي لالرتفاع أو وحدة التضاريس الرقمية (ارتفاعات املباين فوق سطح األرض)
–
عوامل التشويش األرضية (البحريات والغابات واملباين واملناطق املكشوفة ،وغري ذلك)
–
قاعدة بيانات املساحات املستوية (احلدود اإلدارية واملدن واألهنار والطرق ،وغريها)
–
قاعدة بيانات الصور الرقمية (اخلرائط املنقولة جبهاز املسح والصور العمودية)
–
معلومات برنامج خريطة العامل املرقمة الصادرة عن االحتاد ( ITU IDWMمثل التوصيلية).
–

اإلدارة الوطنية للطيف
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2.7.2

تشكيل قاعدة بيانات الخرائط في وزارة النقل واالتصاالت

تتضمن قاعدة بيانات اخلرائط اليت مت تزويد وزارة النقل واالتصاالت هبا يف بريو يف إطار هذا املشروع ما يلي
جمموعة أوىل من البيانات تغطي البلد بأكمله مبستوى منخفض من الدقة.
–
جموعة ثانية تغطي العاصمة ليما مبستوى مرتفع جداً من الدقة.
–

وقد رئي أن هذا التشكيل ميثل ربطاً مرحياً بني الدقة والتكلفة .ويف الواقع ،يسمح هذا التشكيل لوزارة النقل واالتصاالت بإجراء
توقعات على مستوى البلد بأكمله ،مع إجراء حسابات وحتليالت دقيقة عن العاصمة ليما .وميكن توسيع قاعدة البيانات هذه
بسهولة لتشمل املدن الرئيسية األخرى يف بريو خالل املراحل اجلديدة املقبلة من املشروع.

8.2

الخالصة

إن إدخال عملية جديدة يف أي هيئة يتطلب عادة فرتة تأقلم كما يتطلب متابعة دقيقة ومساعدة موظفي اإلدارة املختصني.
وتزداد أمهية وحساسية ذلك عندما تتضمن العملية اجلديدة تنفيذ نظام حاسويب .فمن املطلوب يف الواقع ،باإلضافة إىل تنفيذ
أو تطويع العمليات وطرائق العمل اجلديدة ،توفري التدريب املناسب للمسؤولني عن تشغيل األنظمة املعتادين على العمل على الورق
والعمليات اليدوية و/أو التطبيقات احلاسوبية غري املتكاملة.
وعالوة على ذلك ،فإن أي نظام حاسويب حديث ومعقد يتطلب وجود قاعدة بيانات كاملة ودقيقة تقوم على معلومات إدارية
وتقنية وجغرافية مت التأكد من سالمتها .ولذلك ،فإن عملية مجع البيانات وترحيلها كانت حمل اهتمام وكانت متثل حتدياً حقيقياً
لكل من وزارة النقل واالتصاالت وجمموعة  CTS/TTCأثناء تنفيذ النظام والشروع يف تشغيله.
ويتوقف جناح مثل هذا املشروع املهم واملعقد على مبدأ رئيسي ،يقوم على مدى جدية مجيع األطراف املعنية من ناحية ،ووزارة النقل
واالتصاالت واالحتاد الدويل لالتصاالت وشركة  THALESلالتصاالت وشركة  Cril Telecom Softwareمن ناحية أخرى،
ورغبتها يف استثمار اجلهد الالزم وتكريس املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة لذلك ،وإجياد تعاون سليم بني مجيع األطراف يف كل
مستوى ويف كل خطوة من مستويات وخطوات تنفيذ األنظمة وتشغيلها.
وبفضل كفاءة األنظمة احلديثة إلدارة ومراقبة الطيف ،أصبحت لدى وزارة النقل واالتصاالت اآلن الوسائل اليت مت ّكنها من حتسني
عمليات اإلدارة واملراقبة اليومية للطيف ،ومن الوفاء الكامل باختصاصاهتا طبقاً للوائح والتوصيات الدولية والوطنية .وال بد أن
املراحل املقرر تنفيذها يف املستقبل سوف تساعد يف حتقيق المركزية هذه العملية.
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نظام إدارة الطيف ومراقبته على الصعيد الوطني في جمهورية بوتسوانا
1

مقدمة

الغرض من هذا املرفق هو وصف نظام إدارة الطيف قيد االستخدام من قبل هيئة تنظيم االتصاالت يف بوتسوانا ).(BOCRA
وهذه اهليئة هي هيئة قانونية أنشئت مبوجب قانون تنظيم االتصاالت يف بوتسوانا .وهي مكلفة ،من بني أمور أخرى ،بضمان
االستخدام الرشيد لطيف الرتددات الراديوية يف بوتسوانا عن طريق استخدام عمليات إدارة الطيف املناسبة .ويف عام  2006حصلت
اهليئة على نظام مؤمتت إلدارة الطيف ،وقد مت تطويره مبا يتماشى مع سياسات إدارة الطيف القائمة .وقد خضع النظام حىت اآلن
للعديد من الرتقيات من أجل تلبية متطلبات إدارة الطيف يف سياق ترخيص التكنولوجيات اجلديدة.
ويتألف نظام إدارة الطيف ،املوضح يف الشكل  ،18.7مما يلي
نظام إلدارة الطيف مؤمتت ومتمكن من شبكة الويب ) ،(ASMSكائن يف مقر اهليئة،
•
نظام ملراقبة الطيف ) (SMSيتألف من  16حمطة مراقبة ثابتة وحمطيت مراقبة متنقلة منتشرة يف مجيع أحناء البلد ،فضالً عن
•
حمساسني  TDOAيعمالن باالقرتان مع مواقع ثابتة يف العاصمة لتوفري قدرة هجينة .TDOA/AOA
ويتم تزويد كل من العتاد والربجميات من شركة  TCIيف الواليات املتحدة وهي مصممة ألن تعمل وفقاً للتوصية .ITU-R SM.1537

ومي ّكن هذا النظام اهليئة  BOCRAمن إدارة الطيف الراديوي يف بوتسوانا على حنو فعال .وهو يقوم بذلك من خالل
وضع سجل لالستعماالت املسموح هبا ملختلف نطاقات الرتدد الراديوي وفقاً للخطة الوطنية وحتديث هذا السجل.
•
احلفاظ على سجل جبميع التجهيزات الراديوية لكل صاحب ترخيص حبسب رقم تسلسلي ورمز دليلي للنداء.
•
الرتخيص بتخصيصات الرتدد وفقاً للخطة الوطنية واالحتفاظ بقيد لكل ختصيص.
•
حتليل ختصيصات الرتدد املقرتحة للكشف عن أي تداخل حمتمل مع مستعملي الطيف املرخص هلم.
•
القيام جبميع القياسات الراديوية اليت يوصي هبا االحتاد الدويل لالتصاالت.
•
الكشف عن اإلشارات غري املمتثلة أو غري املصرح هبا أو املتداخلة وعن خصائصها.
•
حتديد موقع مصدر اإلشارات غري املمتثلة أو غري املصرح هبا أو املتداخلة ،مما يفضي إىل حل سريع للمشكلة وإىل محاية
•
مصاحل املستعملني الشرعيني للطيف.
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الشكل

18.7

مكونات نظام الهيئة

BOCRA

خمدم قاعدة بيانات اإلدارة

حمطات ثابتة

حمطات متنقلة

2

وصف نظام إدارة الطيف

1.2

لمحة عامة

)(2

حمطات

)(16

عمالء )(10

يتكون النظام املؤمتت إلدارة الطيف ) (ASMSلدى اهليئة  BOCRAمما يلي
خمدم ويب واحد لنظام  ASMSموصول بشبكة املنطقة احمللية لدى اهليئة  BOCRAوباإلنرتنت .وهو يستضيف موقع
•
تطبيق  BOCRAعلى الويب .كما يستضيف قاعدة بيانات نظام اإلدارة.
عشر حمطات عمل لدى العمالء ،موزعة بني املكتب املركزي لإلدارة ومبىن مركز ضبط املراقبة .ويتم تركيب برجمية عميل
•
النظام  ASMSيف كل حمطة عمل ،ويتم الرتكيب االختياري لرزمة أدوات التحليل يف العديد من حمطات العمل هذه.
والغرض من نظام اإلدارة هو املساعدة يف ختطيط وإدارة استخدام موارد الطيف الراديوي .ولدى الرتكيب األويل للنظام كانت
اهليئة  BOCRAمسؤولة عن تنظيم االتصاالت فقط .أما اليوم فتشمل والية اهليئة التنظيمية املتقاربة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وخدمات البث واخلدمات الربيدية .وقد مت االرتقاء بالنظام ليشمل ترخيص اخلدمات األخرى .وكان من
يسر والية اهليئة وذلك بربط تراخيص اخلدمات والرتاخيص الراديوية وتراخيص األنظمة مما
شأن مركزية تنفيذ اخلدمات إمجاالً أن ّ
جعل من املمكن تكوين نظرة واحدة تشمل العمالء الذين لديهم تراخيص منفصلة .ويشتمل النظام اآلن على الوظائف التالية
احلفاظ على اخلطة الوطنية لتخصيص الرتددات .ميكن عرض اخلطة إما يف نسق جدول أو يف نسق رسم بياين.
•
احلفاظ على سجالت إدارية جلميع أصحاب الطلبات ،مبا يف ذلك االسم والعنوان الربيدي ومعلومات االتصال.
•

الفصل
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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معاجلة طلبات التماس الرتاخيص الراديوية وتراخيص األنظمة واخلدمات وتراخيص جتار جتهيزات االتصاالت .وتسجيل
كل ختصيصات الرتدد حبسب املستعمل واملوقع والرتدد والقدرة واملعايري التقنية األخرى اليت يتطلبها االحتاد.
حساب خصائص االنتشار حملطات اإلرسال وحتليل احتماالت التداخل فيما بينها.
حساب الرسوم أوتوماتياً جلميع الرتاخيص وإصدار فواتري شكلية مسبقة .ومعاجلة إيصاالت الدفع ومزامنة معلومات
الفوترة والدفع مع النظام احملاسيب لدى اهليئة.
إدارة سجالت االمتثال من قبيل عمليات التفتيش واملخالفات.
استصدار التقارير اإلدارية والتقنية.
إدارة قائمة التجهيزات املعتمدة حبسب النمط واستخدامها مللء معلومات النموذ يف استمارات الطلب.
التفاعل مع نظام مراقبة الطيف الستبانة االشارات غري املمتثلة وغري املصرح هلا.
متكني املعاجلة على اخلط لرتاخيص النظام واخلدمة التالية مشغل االتصاالت العمومية ) (PTOوخدمات شبكات القيمة
املضافة ) (VANSوشبكة االتصاالت اخلاصة ) .(PTNوإمكانية ختزين نسخ إلكرتونية جلميع املواد اليت قدمت أثناء
عملية التطبيق وأي معلومات طُلبت خالل التقييم.
متكني تقدمي الشكاوى على اخلط ،من قبيل
الشكاوى بشأن أي من املشغلني املرخص هلم من جانب اهليئة.
الشكاوى بشأن قضايا غري الرتخيص.
التبليغ عن خمالفات شروط الرتخيص.
-

والنظام مصمم وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة يف التوصية .ITU-R SM.1370
2.2

المعمارية
برجميات ®Microsoft

مت تصميم نظام إدارة حول منوذ احلوسبة عميل -خمدم .ويستند خمدم النظام  ASMSيف شبكة الويب إىل
و® SQL Serverمن أجل قاعدة البيانات و Microsoft IISمن أجل برجمية موقع الويب .وقد وضعت برجمية العميل يف نظام ASMS
خصيصاً يف جمموعة متنوعة من لغات  ،Microsoftوهي تستخدم عناصر من ™ ،ESRIلعرض نتائج التحليل التقين جغرافياً،
كما تستخدم برجمية ™ Sageللتفاعل مع النظام احملاسيب لدى اهليئة.
ويستضاف خمدم الويب لنظام  ASMSوطابعة الوثائق يف مبىن مقر اهليئة  .BOCRAوحمطات عمل عمالء النظام  ASMSموصولة
باملخدم عرب شبكة املنطقة احمللية يف املكتب .وحمطات العمل العشر موزعة بني املقر الرئيسي ومركز املراقبة ،الذي يقع يف مبىن آخر
يف العاصمة واملوصول عرب وصلة موجات صغرية .وقد مت تركيب كل من نظام  ASMSالعميل وبرجمية  SMSالعميل يف كل
حمطة عمل.
وخمدم الويب لنظام  ASMSموصول باإلنرتنت لقبول الطلبات اليت يقدمها املستعملون على اخلط .وهو موصول أيضاً مبخدم
بروتوكول نقل الربيد البسيط ) (SMTPلدى اهليئة .ويستخدم توصيل الربوتوكول  SMTPإلرسال إشعارات املوافقة وإشعارات
التجديد وتبليغات الوضع العام بالربيد اإللكرتوين ألصحاب الطلب واإلدارات ،حسب االقتضاء.
وتستخدم الطبقات املتعددة لألمن يف كل عناصر النظام مبا يف ذلك النفاذ املقيد بكلمة مرور واالنتماء إىل جمموعة أمن والتشفري
والتقنيات اليت تساعد على ضمان اإلرساالت عرب الشبكة ولتثبيط النفاذ غري املصرح به إىل النظام.
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3.2

برمجية عمالء النظام

ASMS

توفر برجمية عمالء النظام  ASMSواجهة مستعمل ميسورة مع قاعدة بيانات نظام اإلدارة .فهي تقبل املعلومات الواردة يف طلبات
الرتخيص والشكاوى من التداخل ،وغريها من املصادر ،وتربط هذه املعلومات بالبيانات املوجودة أصالً يف قاعدة البيانات .والنتيجة
هي القدرة على إنتا جمموعة متنوعة من الوثائق املفيدة ،مثل الفواتري واإلشعارات وشهادات الرتخيص وتقارير اإلدارة .ويتضح هذا
يف الشكل .19.7
وتطبيق برجمية عمالء النظام  ASMSيقوم على أساس قائمة خيارات .وتوفر كل قائمة خيارات عالية املرتبة إمكانية النفاذ إىل
جمموعة من امليزات والوظائف املرتابطة .وتصف البنود التالية قوائم اخليارات عالية املرتبة هذه وما تقدمه من وظائف.
1.3.2

المحاسبة

توفر قائمة خيارات احملاسبة النفاذ إىل التفاصيل اإلدارية للعمالء كما توفر التحكم يف ميزات الفوترة يف النظام .وهي متكن من
إصدار الفواتري يدوياً ،إذا لزم األمر ،ومن تسجيل إيصاالت الدفع .ويستطيع املستعمل حتديث املبالغ الثابتة املفروضة لقاء اخلدمات
املختلفة وكذلك الثوابت املستخدمة يف عمليات حساب الرسوم .وميكن من قائمة اخليارات هذه مسك دفرت احلسابات العام القائم
على القيد املزدو املستخدم يف النظام  .ASMSوأخرياً ،فإنه يفتح واجهة مع نظام احملاسبة لدى اهليئة ،حيث ميكن مزامنة دفرت
حسابات  ASMSمع دفرت حسابات اهليئة.
2.3.2

معالجة التطبيقات

متكن قائمة خيارات معاجلة التطبيقات من إدخال عدة أنواع من التطبيقات يف نظام االستعراض واملوافقة
الرتخيص الراديوي (الستخدام الطيف الراديوي).
•
ترخيص جتارة جتهيزات االتصاالت (ملستوردي التجهيزات وموزعيها).
•
املوافقة على نوع جتهيزات االتصاالت (اعتماد منوذ ما لالستخدام يف بوتسوانا).
•
التنسيق عرب احلدود (التنبؤ بالتداخل من حمطات أجنبية مقرتحة).
•
ملوردي األنظمة).
•
النظام واخلدمة (ترخيص حمايد من حيث اخلدمة ّ

وحيدد النظام رقماً مرجعياً فريداً لكل تطبيق جديد ،وحيدد القيم املفرتضة يف استمارات الطلب ،ويستكمل احلقول تلقائياً حيثما
أمكن ذلك .وتتوفر هذه امليزات ملستعملي متصفحات الويب على اخلط ،وكذلك ملستعملي برجمية عمالء النظام .ASMS

الفصل
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19.7

مدخالت ومخرجات  ASMSالنموذجية
قاعدة بيانات ترابطية
بيانات توزيع الرتدد
ترددات ملغاة
إدارة الطيف عرب برجمية
بيانات ختصيص الرتدد
أي حمطة تستطيع تلقي الطلبات والشكاوى،
تراخيص ملغاة
بيانات أصحاب الرتاخيص
وتبحث يف قاعدة البيانات،
وتتفاعل مع نظام املراقبة
بيانات خمالفات
بيانات التجهيزات
وتصدر تقارير
بيانات الطلبات
بيانات جغرافية
وتبليغات.
بيانات الرسوم
بيانات تضاريس
بيانات الشكاوى
حمطات مراقبة

توصيات االحتاد
تقرير مايل

تقرير إشغال
تقرير تقين
تقرير إدارة

3.3.2

حتذير
غرامة
رخصة
فاتورة
تنسيق دويل
شهادة

خطة الرتددات الوطنية
شكوى
طلب

معالجة التراخيص

متكن قائمة خيارات معاجلة الرتاخيص من أداء إجراءات شىت يتعني القيام هبا على تطبيق مرخص له .حيث ميكن إصدار ترخيص
جديد بعد سداد الرسوم ،وميكن إرسال رسائل تذكريية بتجديد الرتخيص عن طريق الربيد اإللكرتوين ،كما ميكن تعديل الرتاخيص
أو نقلها أو تعليقها أو إهناؤها .وهنالك أيضاً إمكانات حبث مستفيضة.
4.3.2

التحليل التقني

توفر قائمة خيارات التحليل التقين النفاذ إىل جمموعة من األدوات اليت تتنبأ بانتشار اإلشارة الراديوية عرب أراضي البلد .وتُستمد
الشروط األولية لكل حتليل من املعلومات الواردة يف طلب ترخيص راديوي خيتاره املستعمل ،مبا يف ذلك إحداثيات احملطة ومواصفات
التجهيزات فيها .ويستطيع املستعمل مغايرة القيم األولية وإعادة حساب النتائج دون التأثري على املعلومات املختزنة يف قاعدة
البيانات .كما يوفر النظام القيم لبعض العوامل اجلوية واألرضية ،ويستطيع املستعمل جتريب هذه القيم أيضاً .ويوفر بعض األدوات
تقارير يف شكل جدول يف حني تعرض أدوات أخرى النتائج بيانياً يف خرائط تضاريس رقمية .ويبني الشكل  20.7شاشة معلمات
الدخل لتحليل املوجات الصغرية.
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20.7

معلمات دخل تحليل الموجات الصغرية

Nat. Spec. Man- 7.20

5.3.2

التردد

توفر قائمة خيارات الرتدد إمكانية استفسار خطة توزيع الرتددات الوطنية (أو خطة االحتاد الدويل لالتصاالت ألي إقليم) وعرض
النتائج يف شكل نصي أو بياين .وتوفر هذه القائمة إمكانية النفاذ إىل العديد من التقارير واالستفسارات املتعلقة بتخصيصات
الرتدد .وهي تسمح باالستفسار عن ختصيصات الرتددات القائمة والرتددات اجلديدة قيد التخصيص (رهناً بوضع الطلب) .كما
حتدد التطبيقات اليت تشمل حمطات واقعة ضمن مسافة التنسيق يف البلدان اجملاورة وتتعقب وضع الطلبات الصادرة بشأن التنسيق
عرب احلدود.
6.3.2

االمتثال

توفر قائمة خيارات االمتثال إمكانات استحداث تقارير الشكاوى وتعديلها والتصرف فيها وتقارير املخالفات وتقارير تفتيش
صدر أيضاً تفاصيل احملطات املرخص هلا إىل نظام مراقبة الطيف ) (SMSالستخدامها يف الكشف األوتومايت عن
احملطات .وهي تُ ِّ
املخالفات ) (AVDوتعرض قياسات املراقبة املستقاة من نظام مراقبة الطيف.
7.3.2

التقارير

توفر قائمة خيارات التقارير النفاذ إىل أحد عشر تقريراً قائمة على النصوص وتسعة ومخسني تقريراً خمصصاً تغطي احملطات الالسلكية
والتطبيقات والرتاخيص والشكاوى واالستفسارات املالية.
8.3.2

الشؤون اإلدارية

مت ّكن قائمة اخليارات اإلدارية املديرين من حتديث جداول النظام  ASMSواستبانة السجالت اخلاطئة وإدارة فرادى املستعملني
وحتديد جمموعات املستعملني .وهناك أيضاً خيارات السترياد أحدث قرص  CDلتخصيصات األرض يف النشرة اإلعالمية الدولية
للرتددات ) (BR IFICواملوافقة على طلبات الرتخيص الراديوي وطباعة تبليغات االحتاد.

الفصل
4.2
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برمجية مخدم الويب لنظام

ASMS

قاعدة بيانات نظام اإلدارة مستضافة يف خمدم الويب لنظام  .ASMSوحمطات عمل  ASMSموصولة هبذا املخدم ملعاجلة طلبات
الرتخيص الراديوي وتوليد التقارير وإجناز معظم املهام األخرى .ويستضيف املخدم أيضاً بوابة عمالء الويب لنظام  ASMSالذي
مي ّكن أصحاب الطلبات على اخلط من تقدمي الطلبات واالستمارات األخرى إلكرتونياً عرب اإلنرتنت .ومتكن بوابة عمالء الويب
من ملء وتقدمي االستمارات التالية
طلب احلصول على ترخيص راديوي (كل األمناط)؛
•
طلب املوافقة على منط التجهيزات؛
•
طلب احلصول على ترخيص جتارة راديوية؛
•
طلب احلصول على ترخيص لألنظمة واخلدمات؛
•
شكوى.
•
وتضم هذه االستمارات مجيع احلقول والوظائف اليت تظهر يف إصدار حمطة عمل العميل يف النظام  ،ASMSمبا يف ذلك قوائم
االختيار احمل ّدثة دينامياً وحقول االستكمال الذايت والقدرة على إرفاق الوثائق الداعمة إلكرتونياً .بيد أن مقدمي الطلبات على اخلط
ال يرون احلقول املخصصة لالستعمال الرمسي.
ويستطيع أصحاب الشأن املصرح هلم يف اهليئة  BOCRAالدخول إىل موقع الويب من خالل بوابة مدير املوقع .وهناك ميكنهم
قبول تقدمي الطلبات والشكاوى وإحالتها مباشرة إىل قاعدة بيانات النظام  .ASMSويبني الشكل  21.7عناصر التسجيل وتقدمي
الطلب على اخلط .أما الشكل  22.7فيعرض صفحة ويب من بوابة طلبات العمالء.
الشكل

21.7

مدخل تسجيل طلب وتقديمه على الخط
اإلدارة

عملية طلب التسجيل
• عملية تسجيل الطلبات
• استالم بريد التبليغ
مراجعة الطلب
• وضع حالة الطلب مبثابة "قيد املراجعة"
• مراجعة الطلب
• إدخال معلومات االستعمال الرمسي
• قبول الطلب

Nat. Spec. Man-7.21

مخدم الويب

ASMS

عملية تسجيل الطلب
• استالم طلب التسجيل
• إرسال بريد التحقق
• نقر كشف التحقق
• إرسال بريد تبليغ اإلدارة
• استالم موافقة نفاذ صاحب الطلب
• إرسال بريد القبول
دعم إدخال بيانات الطلب
• إثبات صحة تفاصيل الطلب
• استالم الطلب املقدم
• وضع حالة الطلب مبثابة "مقدم"
• استالم قبول الطلب
• وضع حالة الطلب مبثابة "انتظار"
الموافقات والترخيص في نظام ASMS
• املوافقات الرمسية
• إصدار الفاتورة
• تسجيل الدفع
• إصدار الرخصة

مقدم الطلب

تسجيل
• تقدمي طلب التسجيل
• استالم بريد التحقق
• نقر وصلة بريد التحقق
• استالم بريد القبول
إدخال الطلب
• تسجيل الدخول
• حتديث تفاصيل مقدم
الطلب
• إدخال تفاصيل الطلب
• تقدمي الطلب
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الشكل

22.7

طلب الحصول على ترخيص راديوي على الخط

تسجيل

عملية تسجيل الطلب

إدخال الطلب

الموافقات والترخيص في نظام ASMS

Nat. Spec .Man- 7.22

5.2

تدفق إجراءات الترخيص داخل نظام

ASMS

يعمد نظام  ASMSإىل تنفيذ منوذ لتدفق العمل مركزي التوزيع ملعاجلة طلبات الرتخيص .وترفق قاعدة بيانات النظام  ASMSبيان
وضع بكل طلب وهو يتحرك عرب النظام .ويعترب أي طلب ترخيص جديد أو تعديل ترخيص بأنه يف مرحلة "إدخال البيانات" وقت
إدخال املعلومات .وحاملا يُستكمل إدخال البيانات ويتحقق النظام من أن مجيع املعلومات املطلوبة موجودة ،ميكن االرتقاء بالطلب
إىل مرحلة "انتظار املوافقة" .وبعد االستعراض الرمسي واحلصول على املوافقة من خمتلف اإلدارات ،يقوم النظام تلقائياً حبساب الرسوم
ذات الصلة ويُصدر فاتورة ويرتقي بالطلب إىل مرحلة "الفوترة" .وحاملا تسدد الرسوم كاملة ميكن االرتقاء بالطلب إىل حالة
"الرتخيص" .وتضمن ضوابط تدفق العمل بأن وضع الطلب ال ميكن أن يتقدم ما مل تُستكمل مرحلة املعاجلة الراهنة.
6.2

األمن

ينتمي كل مستعمل لربجمية عمالء النظام  ASMSإىل جمموعة أو أكثر من جمموعات األمن كجزء من جانبية تسجيل الدخول
اخلاصة به .ويسمح لكل جمموعة أمنية بالنفاذ إىل جزء حمدود من النظام .مثال ذلك أن املستعملني يف جمموعة ’إدخال
البيانات‘ يسمح هلم مبشاهدة وحترير طلبات الرتخيص ولكن ال يسمح هلم مبشاهدة وحترير سجالت احملاسبة .وميكن تكييف جمال
السماح لكل جمموعة .كما ميكن حتديد عدة مستويات من النفاذ ألي درجة من التحكم يف واجهة املستعمل ،من حجب الرؤية
(األدىن) إىل النفاذ الكامل (األعلى) .وعندما ينتمي مستعمل ما إىل أكثر من جمموعة أمنية واحدة وحيدث تنازع بني جمال السماح
بشأن غرض أو تصرف ،عندئذ تكون األسبقية جملال السماح األعلى .وميكن حتديد جمموعات أمن جديدة بناء على اجملموعات
القائمة.
3

وصف نظام مراقبة الطيف

مت دمج نظام إدارة الطيف مع نظام مراقبة الطيف ) (SMSوفقاً للتوصية .ITU-R SM.1537

الفصل
1.3
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7

لمحة عامة

الغرض الرئيسي من نظام مراقبة الطيف هو
مراقبة االمتثال لتخصيص اإلرساالت كما هي مرخصة وخمتزنة يف قاعدة بيانات نظام اإلدارة.
•
إجراء حتقيقات التداخل وحتديد مواقع املرسالت غري املرخصة أو املرسالت العاملة خار نطاق خصائصها احملددة.
•
مراقبة االستخدام الفعلي والقدرة على الكشف األوتومايت ملخالفات املعايري التقنية املرخصة.
•
ويشتمل نظام مراقبة الطيف لدى اهليئة  BOCRAعلى  16حمطة مراقبة ثابتة مرتية/ديسيمرتية ) (V/UHFموزعة يف أحناء البلد .ومثة
مدينتان رئيسيتان تغطي كل منهما ثالثة مواقع مراقبة .ومثة مخسة مواقع يف البلد لديها أيضاً القدرة على حتديد االجتاه باملوجات
الديكامرتية  .HF DFوقد مت اختيارها اسرتاتيجياً لتوفري هذا النشاط يف مجيع أحناء البلد .ومجيع املواقع جتمع قياسات زوايا
الوصول ) (AOAاليت ميكن دجمها الستنتا املوقع اجلغرايف.
ويشتمل النظام أيضاً على حمساسني لقياس االختالف يف زمن الوصول ) (TDOAمنصوبني يف العاصمة .وميكن جتميع قياساهتما
مع قياسات زوايا الوصول من موقع آخر لتوفري مقدرة "هجينة" على حتديد املوقع اجلغرايف يف العاصمة.
ويشتمل النظام أيضاً على وحدتني متنقلتني هلما قدرة ترددات  .HF/VHF/UHFوميكنهما حتديد االجتاه ) (DFحىت .GHz 8

ويتم التحكم يف حمطات املراقبة يف املقام األول من مركز التحكم يف املراقبة الكائن يف منطقة فاكاالن يف العاصمة غابورون .وتتوزع
حمطات العمل العشر بني مركز التحكم ومقر اهليئة .وتعمل مجيعها على برجمية تشغيل كل من ( Scorpio Clientتطبيق عمالء
النظام  )SMSوبرجمية عمالء النظام  ،ASMSعلى السواء.
ويؤدي النظام  SMSكل القياسات اليت يوصي هبا االحتاد الدويل لالتصاالت ،مبا يف ذلك قياسات معلمات اإلشارات (الرتدد
وشدة اجملال وكثافة تدفق القدرة والتشكيل وعرض النطاق املشغول) وحتديد زوايا االجتاه وإشغال الطيف .ويقوم نظام تنفيذ القياس
األوتومايت بأمتتة هذه العملية برمتها حبيث ال يتعني على املشغلني أن يتعلموا أو يتذكروا أو ينفقوا الوقت يف مراعاة قواعد القياس
املختلفة.
2.3

المعمارية

تعمل برجمية النظام يف بيئة العميل-املخدم ® .Microsoft® Windowsوتعمل برجميات النظام  SMSعلى .Windows 7 Embedded
وتعمل حمطات عمل عمالء النظام  SMSعلى  .Windows 7ومجيع خمدمات القياس يف احملطات الثابتة موصولة بشبكة املكاتب عرب
وصلة موجات صغرية .وخمدمات القياس يف املركبات املتنقلة موصولة عرب الشبكة اخللوية  .GSMوتتوزع حمطات عمل العمالء بني مبىن
مقر اهليئة  BOCRAومركز املراقبة الذي يقع يف مبىن آخر يف العاصمة ،وهي موصولة عرب وصلة موجات صغرية .وكل حمطة عمل مزودة
بكل من برجمية العميل  ASMSوبرجمية العميل  SMSعلى السواء.
3.3

برمجية العميل

SMS

تشتمل برجمية العميل  (Scorpio Client) SMSعلى القدرات التالية
1.3.3

القياسات المترية

توفر هذه املرافق وسيلة إلجراء قياسات دقيقة ملعلمات اإلشارة وفقاً لتوصيات االحتاد الدويل لالتصاالت .وتستخدم هذه املرافق
للتحقق من االمتثال ملتطلبات الرتخيص وميكن أن يتم ذلك على أساس جدول زمين حمدد.
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2.3.3

التحكم في األجهزة

تُستخدم هذه املرافق الستبانة املعلمات يف مرسالت حمددة وحتديدها وتسجيلها ،وهي عادة أنظمة قرصنة أو مصادر تداخل غري
مرخص هلا .وتشمل هذه املرافق أدوات حتديد االجتاه واسعة اجملال لتحديد موقع املرسل املستهدف.
3.3.3

األدوات

تُستخدم هذه األدوات ملسح ترددات الطيف وكشفها وتعيينها حترياً لوجود إشارات فيها .وهي وسائل أساسية للتحقق مما إذا كانت
البيئة الكهرمغنطيسية الفعلية متوافقة مع املعلومات الواردة يف قاعدة بيانات اإلدارة .وتبلّغ أداة كشف املخالفات أوتوماتياً )(AVD
عن االمتثال والتناقضات بني قاعدة بيانات اإلدارة والبيئة الكهرمغنطيسية "الفعلية" .وتوفر أدوات إشغال الطيف الفحوص
اإلحصائية للتحقق من أن القنوات املخصصة تُستخدم وفقاً للرتاخيص الصادرة هلا.
4.3.3

التشخيص والصيانة

يُستخدم مرفق االختبار الذايت املدمج
أو احملمولة).
4.3

)(BIST

يف احلصول على الوضع التشغيلي للمخدم (يف حمطات املراقبة الثابتة أو املتنقلة

القيام بالقياسات المترية

حتتوي أداة القياسات املرتية على مساحة تضم "اجلدول الزمين للمهام" إلعداد مهام القياس .وميكن إنتقاء واحد أو أكثر من
معلمات اإلشارة التالية للقياس الرتدد وشدة اجملال وكثافة تدفق القدرة والتشكيل وعرض نطاق الرتدد املشغول والتوجيه وإشغال
وحتسب متوسطاهتا وفقاً للقيم اليت حيددها املستعمل .وتشمل طرائق التوسيط املتاحة االستبقاء
الطيف .وتتكرر القياسات تلقائياً ُ
اخلطي وجذر متوسط الرتبيع ) (RMSواالستبقاء األقصى .ومتتثل كل القياسات كلياً لتوصيات االحتاد الدويل لالتصاالت وكتيب
مراقبة الطيف .وميكن ضبط تنفيذ القياسات يف أي من ثالثة أساليب التفاعلي واحملدد زمنياً والعامل يف اخللفية.
األسلوب التفاعلي يتيح التفاعل املباشر مع خمتلف الوظائف اليت توفر تغذية مرتدة فورية ،مثل توليف مستقبل املرقاب
واختيار إزالة التشكيل وعرض حمدد االجتاه يف الوقت الفعلي وإطالق االنذار التلقائي واختيار العرض العمومي .ومن
األمثلة اهلامة يف العملية التفاعلية هو تسديد حمدد االجتاه لتعقب مصدر التداخل ورسم خرائط شدة اجملال فوق مساحة
جغرافية ما .وميكن التحكم يف توجيه حمدد االجتاه وقياسات شدة اجملال يف وحدة متنقلة عندما تكون الوحدة إما ساكنة
أو متحركة دون احلاجة إىل تركيب/تفكيك اهلوائيات إلجراء القياسات.
األسلوب األوتومايت أو احملدد زمنياً ميكن برجمة املهام لتنفيذها فوراً أو يف أوقات حمددة يف املستقبل .وتشمل املهام
املؤداة يف األسلوب احملدد زمنياً القياس التقين والتحليل وحتديد زوايا االجتاه.
أسلوب األداء يف اخللفية يستخدم لتحديد إشغال الطيف ومسح حمددات االجتاه وكشف املخالفات األوتومايت – وهي
من املهام اليت من املستحسن فيها مجع البيانات على مدى فرتات طويلة من الزمن .ويطلق املشغل إجراء املسح األوتومايت
على قوائم ترددات منفصلة أو على نطاق تردد أو نطاقات ترددات ،لتنفيذه إما فوراً أو يف تاريخ/وقت ما يف املستقبل.
ويتم ختزين نتائج القياس املطلوبة حملياً يف معاجل الطيف ،وميكن أن يسرتجعها املشغل الذي أطلق املهمة إما أثناء تشغيل
املهمة أو بعد اكتماهلا .وميكن بعد ذلك استخدام هذه البيانات لتوليد التقارير وميكن جتميعها مع بيانات الرتخيص يف
قاعدة بيانات نظام اإلدارة ألداء كشف املخالفات األوتومايت ) (AVDوذلك للكشف عن خمالفات الرتخيص احملتملة.
وتشتمل أداة القياسات أيضاً على مساحة "نتائج املهام" حيث يتمكن املشغل من مشاهدة وطباعة وحفظ تقرير يلخص البيانات
اليت مت مجعها .وحتتوي تقارير نتائج القياس كل املعلومات املتعلقة بإعداد القياس وتشمل ملخص نتائجه املعلومات التالية بيانات
املهام والتاريخ والوقت والرتدد وعرض النطاق واهلوية والقياس أو القياسات املطلوبة والنمط والنتيجة والبيانات الرسومية.

الفصل
5.3
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عرض الخرائط والتحكم

تعرض نافذة اخلرائط حمطات مراقبة الشبكة ،وخطوط االجتاه الزاوي ) (LOBsحملددات االجتاه ،وموقع املرسالت اليت تستخدم
إهليلج اخلطأ عند تقاطع خطوط االجتاه الزاوي .ويتم تشكيل النظام خبرائط متعددة ،مبا يف ذلك خرائط اإلنرتنت مثل ®Bing
و .OpenStreetMapومبقدور املشغل عرض طبقات متعددة (مدن ومناطق وأهنار وغريها) باختيار زر "الطبقات" .كما ميكن
للمشغل التكبري والتصغري والتطويل والتوسيط ،أو القيام بوظائف القياس .وميكن أن يدر يف أي خريطة شروح مدجمة فيها أو
مكيفة من جانب املستعمل .وميكن للمشغل أن يستخر نسخة ورقية مطبوعة من الشكل املعروض على الشاشة.
6.3

جهاز االستقبال في المرقاب

يستطيع املشغل التحكم يف مستقبالت املرقاب املدجمة فيه من خالل لوحة حتكم افرتاضية ) ،(VCPكما الشكل  .23.7وحتتوي
هذه اللوحة على ضوابط مألوفة مرتبطة باملستقبالت النموذجية القائمة بذاهتا ،مما يوفر حتكماً تفاعلياً لوظائف املستقبل ملشاهدة
ومساع اإلشارة املرصودة يف الوقت الفعلي .ويُعرض على نفس الشاشة معلومات وضع املستقبل وضوابط الرتدد وأسلوب الكشف
والتحكم األوتومايت يف الكسب .ويتم إجراء تسجيالت صوتية رقمياً يف شكل ملفات صوتية ) .(wavوميكن نقلها بني مجيع
احملطات .وقد مت جتهيز حمطات العمل ببطاقة صوت الستعادة تشغيل الصوت من اإلشارات احلية واملسجلة على السواء.
الشكل

23.7

شاشة جهاز االستقبال في المرقاب
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ويستطيع املشغل النفاذ إىل عدد من العروض اليت تتيح مشاهدة الرتددات موضع االهتمام .والطيف البانورامي ) (Panهو واحد
من هذه العروض .وهو رسم ذو إحداثيني  X-Yالتساع اإلشارة مقابل الرتدد وميكنه عرض ما يصل إىل نطاق  MHz 10من
بيانات الرتدد املركزي الرقمية .ويستطيع املشغل استخدام هذا العرض ملشاهدة واستبانة إشارات النطاق العريض وعالقات اإلشارات
يف الطيف الراديوي والتحقيق يف مصادر التداخل.
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7.3

تحديد االتجاه

يستطيع نظام حتديد االجتاه ) (DFالعثور بسرعة وفعالية على موقع املرسالت باستخدام حمطات املراقبة .ويستطيع النظام حساب
النتائج من حمطتني أو أكثر وكذلك استخدام حمطة متنقلة واحدة لتحديد اجتاه "اهلدف".
ويف عملية حتديد اجتاه "اهلدف" تقوم حمطة مراقبة متنقلة واحدة بأخذ قياسات متعاقبة لتحديد االجتاه وشدة اإلشارة أثناء احلركة.
ومن هذه القياسات تستطيع حمطة املراقبة املتنقلة استهداف موقع املرسل (الشكل .)24.7
الشكل

24.7

مثال لنافذة عرض خارطة/تحديد االتجاه
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8.3

اإلشغال وكشف المخالفات األوتوماتي

مي ّكن إشغال الطيف القائم على التشغيل من حتديد املدى املرصود بتحديد ترددات البدء والتوقف للنطاق املزمع حبثه وحتديد
معلمات البحث ،مبا يف ذلك الفرتة الزمنية اليت ميكن أن يشملها البحث.
والسمة الرئيسية يف نظام املراقبة هي كشف املخالفات األوتومايت ) .(AVDوهذا الكشف أداة قوية تسمح بالتحقق من امتثال
املرسالت املرخص هلا وتساعد يف الكشف عن العمليات غري املرخصة .ويعمل نظام الكشف باالقرتان مع بيانات الرتخيص
(ختصيصات الرتدد) املأخوذة من قاعدة بيانات اإلدارة .ويقوم نظام الكشف  AVDبتنبيه القائم على التشغيل عندما ال متتثل
اإلرساالت هلوامش التسامح للرتدد املركزي املخصص وعرض النطاق ،على النحو احملدد للنطاق املوزع واخلدمة يف خطة الرتددات
الوطنية لبوتسوانا .وهو يكشف أيضاً املرسالت اليت يتم تشغيلها دون الرتخيص املقابل يف قاعدة بيانات اإلدارة.
9.3

التقارير

ميكن احلصول من النظام على تقارير عن معلمات اإلشارات وإشغال الطيف وقياسات أخرى.
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النظام الهجين لزاوية الورود/فرق وقت الورود

تستخدم اهليئة  BOCRAاآلن نظاماً "هجيناً" لتحديد موقع املرسالت يف العاصمة .وهو يتألف من حمساسني لفرق وقت الورود
) (TDOAيتم توليف قياساهتما مع حمطة أو أكثر من حمطات زاوية الورود ).(AOA
وقد ارتقت اهليئة إىل النظام اهلجني من أجل تعزيز دقة حتديد املوقع اجلغرايف على أفضل حنو من حيث فعالية التكلفة .وتتطلب
حمطات  AOAفقط عدداً أقل من املواقع ( 2كحد أدىن) واملساحة اليت تغطيها أكرب ،ولكن دقتها تتناقص بتزايد مسافة املرسل.
أما دقة ترتيبات  TDOAفقط فال تتناقص بتزايد مسافة املرسل ولكنها حتتا إىل مزيد من احملاسيس ( 3على األقل 5 ،عملياً)
وفائدهتا تقتصر على املنطقة اليت حتيط هبا مواقع املراقبة .والرتتيبات اهلجينة ،مثل النظام الذي تستخدمه اهليئة ،جتمع ما بني مزايا
أنظمة  AOAو TDOAبينما تتغلب يف الوقت ذاته على القيود املفروضة على كل منهما .وتشري الدراسات اليت أجرهتا الشركة
املصنعة للنظام إىل أن احلل اهلجني ال يتطلب عموماً سوى نصف عدد املواقع مقارنة بتشكيل  TDOAفقط لتحقيق نفس مستوى
األداء يف حتديد املوقع اجلغرايف .وال ختتلف التكلفة األولية للنظام اهلجني الذي يتطلب عدداً أقل من املواقع ،ولكنها أكثر تكلفة
مقارنة بنظام  TDOAفقط .غري أن التكاليف املتكررة أخفض يف النظام اهلجني نظراً لقلة عدد املواقع.
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األدوات المحوسبة واألنشطة المؤتمتة المتناسقة
التي يستخدمها المؤتمر األوروبي إلدارات البريد واالتصاالت )(CEPT
1

مقدمة

يستخدم املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت ) (CEPTبعض األدوات احملوسبة يف املداوالت اليت تتناول إدارة الطيف
 - SEAMCATأداة حتليل مونت كارلو املتقدمة هلندسة الطيف
 - EFISنظام معلومات الرتدد لدى مكتب االتصاالت األورويب ).(ECO
2

أداة تحليل مونت كارلو المتقدمة لهندسة الطيف

)(SEAMCAT

 SEAMCATهي أداة برجمية حماكاة تقوم على أساس أسلوب حماكاة مونت كارلو ،الذي ُوضع يف إطار املؤمتر األورويب إلدارات
الربيد واالتصاالت ) .(CEPTوتسمح هذه األداة بالنمذجة اإلحصائية ملختلف سيناريوهات التداخل الراديوي إلجراء دراسات
التقاسم والتوافق بني أنظمة االتصاالت الراديوية (األجهزة القصرية املدى و GSMو UMTSو ،LTEوما إىل ذلك) يف نفس
نطاقات الرتدد أو النطاقات اجملاورة.
ويعكف على تعهد هذه الربجمية مكتب االتصاالت األورويب ) (ECOوهي توزع جماناً .وكتيب  SEAMCATمتاح للعموم وكذلك
دليل على اخلط مي ّكن مستعمل الربجمية  SEAMCATاحملتمل من أن يفهم مدى الدقة اليت تعمل هبا هذه الربجمية .وواجهة مستعمل
التطبيق هي  MS Windowsاملوجهة وهي تستخدم ملفات  XMLلتبادل البيانات.
وتستطيع األداة  SEAMCATمنذجة أي نوع من األنظمة الراديوية يف سيناريوهات التداخل األرضية .وتشمل النتائج من مجلة ما
تشمله القياس الكمي الحتمال التداخل بني خمتلف األنظمة الراديوية والنظر يف التوزيعات املكانية والزمانية املطلوبة لإلشارات
الواردة أو خسارة القدرة النامجة عن التداخل.
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الشكل

25.7

العناصر الرئيسية في سيناريو

SEAMCAT

العناصر الرئيسية في سيناريو
SEAMCAT

مستقبل متداخل
)(It

مستقبل مطلوب
)(Wr

وصلة
متداخلة

مستقبل ضحية
)(Vr

وصلة ضحية
مرسل مطلوب
)(Wt

يستطيع املؤمتر  CEPTأن يضع ،بواسطة األداة  ،SEAMCATقواعد تقاسم متثل عناصر هامة يف عملية حتسني استعمال الطيف.
وما مل يتحقق بصورة ذكية جتنب بعض التداخل يف األنظمة الراديوية ،فإن االختيار الدقيق لشروط التقاسم هو الوسيلة الوحيدة
لنجاح التعايش واستعمال الطيف على النحو األمثل.
وتُستخدم برجمية  SEAMCATيف الوقت احلاضر يف معظم دراسات املؤمتر  CEPTاليت تضع احلد األدىن من املتطلبات التقنية
الالزمة إلدخال خدمات وتطبيقات راديوية جديدة يف الطيف ،بطريقة متوافقة مع اخلدمات والتطبيقات القائمة .ويعتمد اخلرباء
من إدارات بلدان املؤمتر على هذه األداة يف اعتباراهتم اهلندسية يف جمال الطيف.
وتسمح وظائف  SEAMCATبأمتتة دراسات التوافق املتكررة عن طريق جدولة عدد من عمليات احملاكاة يف تشغيل واحد من
الربنامج .واحلالة النموذجية لذلك هي دراسة أثر التغري يف أي معلمات سيناريو واحد (أو بضعة سيناريوهات) على احتمال التداخل.
ومساحة عمل األداة  SEAMCATمتاحة لعامة اجلمهور .وللمزيد من املعلومات ،مبا يف ذلك تنزيل األداة  ،SEAMCATيرجى
زيارة املوقع http://www.cept.org/eco/eco-tools-and-services/seamcat-spectrum-engineering-advanced-monte-
.carlo-analysis-tool
كما توفر األداة  SEAMCATواجهة برنامج تطبيق ) (APIميكن استخدامها مثالً لنمذجة بعض السمات اخلاصة بتصميم النظام
مثل اهلوائيات الذكية أو ملراعاة أي مالمح بيئية إضافية ،أثر التضاريس/العوائق مثالً .وميكن تصدير النتائج أيضاً إىل ملفات خارجية
ملعاجلة اإلشارات يف أدوات أخرى ( Matlabوغريها).
ويعرتف باستخدام  SEAMCATأيضاً يف كل من
التقرير  - ITU-R SM.2028-1طريقة احملاكاة مونت كارلو لالستخدام يف دراسات التقاسم واملواءمة بني اخلدمات أو
األنظمة الراديوية املختلفة؛
التوصية  - ITU-R M.1634احلماية من التداخل يف أنظمة اخلدمة املتنقلة لألرض اليت تستخدم طريقة احملاكاة مونت
كارلو وتطبيق تقاسم الرتدد.
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نظام معلومات التردد لدى مكتب االتصاالت األوروبي

)(EFIS

أطلق مكتب االتصاالت األورويب ) (ECOيف  31يناير  2002نظاماً ملعلومات الرتدد يدعى نظام معلومات الرتدد ) .(EFISومجيع
املعلومات يف هذا النظام متاحة للجمهور على شبكة اإلنرتنت .وللمزيد من املعلومات ،مبا يف ذلك البحث السريع ،يرجى زيارة
املوقع .http://www.efis.dk/
ونظام معلومات الرتدد  EFISهو قاعدة بيانات تضم معلومات استخدام الطيف يف أوروبا وتضمن توفر املعلومات األوروبية املتوائمة
بشأن استعمال الطيف يف أوروبا .وتكاد تكون مجيع بلدان املؤمتر  CEPTوعددها  48بلداً (مبا يف ذلك مجيع البلدان األعضاء
يف االحتاد األورويب) ممثلة يف النظام .وهناك أيضاً جدول توزيع الرتددات (اإلقليم  )1لدى االحتاد الدويل لالتصاالت وجدول
توزيعات الرتدد األوروبية املشرتكة ) (ECAاملندجمني كلياً يف نظام املعلومات .EFIS

وجيري باستمرار تعديل مصطلحات التطبيقات الراديوية يف نظام املعلومات  EFISلكي تأخذ يف االعتبار التغريات يف إدارة الرتددات،
من قبيل إضافة تطبيقات جديدة .ويشمل التقرير  70ECC 80إرشادات لإلدارات بشأن تفسري املتطلبات عند حترير املعلومات
يف نظام املعلومات.
وباستخدام هذه األداة يتوخى املؤمتر  CEPTتوفري خدمة قيّمة جلميع األطراف اليت هلا مصلحة يف استخدام الطيف .وسوف يسهم
نظام املعلومات  EFISأيضاً يف حتقيق أهداف سياسة املؤمتر يف جمال التناسق والشفافية فضالً أهداف سياسة االحتاد األورويب
املنصوص عليها يف قرارات اجمللس والربملان األورويب بشأن سياسة الطيف الراديوي.
ويف عام  ،2005كلفت املفوضية األوروبية املؤمتر  CEPTبالنظر يف إمكانية تطوير نظام املعلومات  EFISليكون مبثابة بوابة أوروبية
ملعلومات الطيف.
ونُشر قرار للمفوضية األوروبية بشأن هذه املسألة يف  16مايو  .2007والنظام  EFISهو األداة لتنفيذ قرار املفوضية )(2007/344/EC

هذا بشأن تنسيق توفر املعلومات بشأن استعمال الطيف يف أوروبا.

ويسهم نظام املعلومات  EFISأيضاً يف جرد الطيف يف االحتاد األورويب ،77وهو جزء من املبادرات يف إطار برنامج سياسة الطيف
الراديوي يف االحتاد األورويب ).(RSPP
ويستطيع مستعملو هذا النظام البحث عن استخدام الطيف ومقارنته يف مجيع أحناء أوروبا فضالً عن املعلومات ذات الصلة ،مثل
أنشطة املؤمتر  CEPTومواصفات الواجهات الراديوية وفقا للتوجيه اخلاص بالتجهيزات املطرافية للراديو واالتصاالت )77(R&TTE
ً
واللوائح الوطنية أو الدولية األخرى.
وحيتوي النظام  EFISعلى أنواع البيانات التالية (معلومات تنظيمية)
التوزيعات (مصطلحات لوائح الراديو يف االحتاد)
التطبيقات (املصطلحات املتفق عليها يف التطبيقات الراديوية األوروبية)
معلومات الواجهات الراديوية الوطنية
الوثائق (املقرونة بشرط (شروط) التطبيق املعمول به ومدى (أمداء) الرتدد)
الرتخيص/حق استعمال الطيف
وقد احتلت معلومات إدارة الطيف مكانة أبرز يف النظام  EFISمنذ أوائل عام  ،2012وذلك بإدرا قسم ’غري تنظيمي‘.

70
77
77

انظر املوقع .http://www.cept.org/ecc/deliverables
الغرض من جرد الطيف يف االحتاد األورويب هو حتديد نطاقات الرتدد اليت ميكن فيها حتسني كفاءة استخدام الطيف احلايل.
يستعاض عن هذا التوجيه ( )1999/5/ECيف عام  2014بالتوجيه الراديوي.
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وهناك جمموعة واسعة من املعلومات متاحة يف النظام  ،EFISمعظمها يف شكل وثائق مرتبطة باجلدول األورويب لتوزيع الرتددات
والتطبيقات ("جدول التوزيعات األوروبية املشرتكة )"ECA؛ ومنها ملخصات استبيانات املؤمتر  CEPTلألغراض املخصصة جلرد
الطيف ،وتقارير جلنة االتصاالت األوروبية )( (ECCمثل دراسات التوافق) وغريها من املعلومات املفيدة عن استخدام الطيف الفعلي
واملخطط له يف املستقبل ،مثل تقرير جلنة االتصاالت األوروبية  ECO 03بشأن معلومات الرتخيص لالتصاالت املتنقلة العمومية أو
التوصية  ERC 70-03للجنة األوربية لالتصاالت الراديوية بشأن األجهزة القصرية املدى )( (SRDمبا يف ذلك معلومات حالة التنفيذ
الوطنية بالنسبة لكل بند تنظيمي يف حد ذاته).
وتشمل معلومات جرد الطيف
املعلومات ذات الصلة باالستعمال احلايل لنطاق واحد أو عدة نطاقات تردد ،أو االستعمال املتوقع يف املستقبل؛
الوثائق املرجعية لألنظمة من وضع املعهد األورويب ملعايري االتصاالت ) (ETSIاليت تتضمن معلومات عن السوق ،مثل
االستخدام الراهن للطيف واللوائح احلالية واالستخدام املتوقع للطيف واالستعمال املقرتح له يف املستقبل وكذلك تنظيمه؛
االحتاد األورويب املعلومات/قرارات املفوضية/التقارير ذات الصلة اليت أعدها املؤمتر  CEPTللمفوضية األوروبية؛
على املستوى الوطين ميكن لإلدارات الوطنية ،اليت لديها معلومات إضافية ذات طابع غري تنظيمي بشأن التطور احملتمل
الستعمال الطيف قيد الدراسة يف بلداهنا ،حتميل الوثائق يف إطار هذا البند؛
األطراف الثالثة وثائق حتتوي معلومات ذات صلة من مذكرات/رسائل التفاهم مع شركاء .CEPT/ECC
وتقوم إدارات بلدان املؤمتر  CEPTبتحميل البيانات اخلاصة هبا يف نظام  EFISمباشرة .وميكنها استخدام واجهة آلية بني أدوات
اإلدارة الوطنية للطيف ونظام  EFISباستخدام ملفات .XML
ويتكون نظام  EFISأساساً من قاعدة بيانات وخمدم ويب ،مع تطبيقات برجميات متكن التفاعل بني قاعدة البيانات (قاعدة
بيانات  )SQLوخمدم الويب .ويقوم النظام على املعايري الرائدة ضمن كل جمال على حدة.
وتتسم بيئة النظام  EFISالكاملة بأن فيها نظام إنتا ونظام اختبار يضم خمدمني افرتاضيني أحدمها ألغراض اختبار مكتب
االتصاالت األورويب واألخر لإلدارات (للعمل مثالً على اختبار تطبيقات/أنظمة برجمية وطنية جديدة قبل استخدامها يف نظام
 EFISالفعلي).
وألغراض إدارة املشاريع يُستخدم نظام اإلدارة وتتبع مواطن اخللل ’.‘Trac

ويبني الشكل  26.7أدناه تفاصيل نظام معلومات الرتدد لدى مكتب االتصاالت األورويب

)(EFIS
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بيئة نظام المعلومات
EFIS

االنتاج

بيئة

EFIS

عموم

اختبار

تطوير

عموم

مخدمات افتراضية

تطوير

وتتضمن قاعدة بيانات النظام  EFISأيضاً إمكانية استخدام أداة تصور رسومية ميكن أن تستخدمها كل اهليئات املهتمة (خار
تصور معلومات جدول الرتددات الوطنية ،وكذلك معلومات خطة االستخدام ،وتصدير هذه
بلدان املؤمتر  CEPTأيضاُ) .وميكن ّ
املعلومات ،سواء كصور ساكنة أو باستخدام وصلة ،وميكن تضمينها مثالً يف موقع ويب لدى إدارة خارجية .وهذا ميكن املستعملني
من اسرتجاع املعلومات ومقارنتها باللغة الوطنية فضالً عن لغات أخرى.
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27.7

مثال لتصور رسومي من أحدث طراز لمعلومات جدول الترددات

Nat.Spec . Man- 7.27
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ITU-R SM.1537
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1.8

مقدمة

كفاءة استعمال الطيف ) (SUEعامل هام ألن الطيف مورد حمدود له قيمة اقتصادية واجتماعية ،وألن الطلب عليه يتزايد بسرعة
يف معظم نطاقات الرتدد .ويف السنوات األخرية ،أدى إدخال العديد من التكنولوجيات الراديوية احملسنة واجلديدة إىل حتسينات
هائلة يف كفاءة استعمال الطيف .وساعدت التقنيات اجلديدة يف الوفاء بالطلبات املتنامية على توزيع الطيف واستعماله .وخيتلف
قياس الكفاءة يف استعمال الطيف وفقاً لألمناط املختلفة لألنظمة أو اخلدمات .وعلى سبيل املثال ،خيتلف حساب كفاءة الطيف
يف األنظمة من نقطة إىل نقطة عنه يف األنظمة الساتلية أو األنظمة املتنقلة لألرض .وهلذا السبب ،ال ميكن إجراء مقارنة للكفاءة
الطيفية إال بني منطني متماثلني من األنظمة وضمن نطاق تردد معني أو قناة معينة .وقد يكون من املفيد إجراء مقارنة لكفاءة
الطيف واستعماله يف نفس النظام على مدى فرتة من الوقت للتحقق من حدوث أي حتسن يف اجملال احملدد قيد الدراسة.
ومن اجلدير أيضاً باملالحظة أن كفاءة استعمال الطيف من العوامل اهلامة ،ولكنه ليس العامل الوحيد الذي يتعني دراسته .ومن
العوامل األخرى انتقاء التكنولوجيا أو النظام ،مبا يف ذلك األثر االقتصادي ،وتيسر األجهزة ،واملطابقة مع األجهزة والتقنيات
القائمة ،وموثوقية النظام وغري ذلك من العوامل.
ولتطوير هذه املفاهيم ،سنقوم يف البداية بوضع تعريف الستعمال الطيف ،أي ملقدار الطيف الراديوي اجلاري استعماله يف حالة
معينة يعقبه وصف لكفاءة استعمال الطيف ،وهو نسبة حجم االتصاالت املنجزة إىل مقدار الطيف املستعمل .وملا كانت إحدى
التطبيقات األهم للمعلومات املتعلقة بكفاءة استعمال الطيف هي مقارنة مدى الفعالية املستمدة من نظامني مقرتحني فإن من
الضروري تعريف الكفاءة النسبية الستعمال الطيف ) .(RSEوامليزة املستمدة من حتديد الكفاءة النسبية الستعمال الطيف مباشرة
هي أنه قد يكون من األسهل حساهبا .ويرد فيما يلي أمثلة للحساب تتناول األنظمة احلالية.
2.8

الطريقة األولى لحساب استعمال الطيف

يعمل أي نظام راديوي على ترد معني ضمن عرض نطاق معني ويف موقع معني ويف وقت معني .وعلى ترددات قريبة مبا يكفي من
تردد التشغيل ،تعمل أنظمة راديوية أخرى قد ال تكون قادرة على التشغيل دون التسبب يف تداخالت ضارة أو املعاناة من تداخالت.
بيد أن مدى أي نظام راديوي ليس مطلقاً؛ وعلى مسافة معينة ميكن أن يعمل نظام آخر على نفس الرتدد دون التسبب يف تداخالت
ضارة أو استقبال تداخالت .وباإلضافة إىل ذلك ،ال تُشغّل بعض األنظمة الراديوية طوال الوقت .ونظراً ألهنا ال تتسبب
أو ال تستقبل تداخالت حينما ال تستعمل ،يتيسر الطيف الستعماله من قبل نظام آخر .ولذلك يوجد عامل زمين يرتبط باملرسل.
وإضافة إىل املباعدة اجلغرافية والزمنية ،هنالك العديد من الوسائل لتجنب التداخالت ستجري مناقشتها فيما يلي أدناه.
وميكن تعريف استعمال الطيف باعتباره ناتج عرض نطاق الرتدد ،مضروباً يف احليز اهلندسي (أو اجلغرايف) والوقت احملظور لسائر
املستعملني احملتملني .ووفقاً للتوصية  ،ITU-R SM.1046يستنتج قياس هذا االستعمال باملعادلة التالية:
U=BST

حيث:

1.2.8

:U
:B
:S
:T

)(1-8

مقدار حيز الطيف املستعمل
عرض نطاق الرتدد (انظر الفصل (4
احليز اهلندسي (املنشود واملرفوض)
الوقت.

)(Hz  m3  s

مناقشة

النهج العام املتتبع يف حساب املقدار " "Uهو افرتاض إضافة املرسالت واملستقبالت اإلضافية إىل عرض نطاق معني .وبالنظر إىل
اخلصائص التقنية والتشغيلية للمرسالت واملستقبالت اإلضافية ،فما هي الرتددات واملواقع والفواصل الزمنية اليت ستحظر على النظام
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اجلديد؟ وميكن حساب استعمال الطيف مع مراعاة حيز الطيف الذي ستحظره األجهزة املوجودة على النظام اجلديد .ويتعذر هنا
إعطاء رد وحيد على هذا التساؤل بشأن القياس دون وجود مواصفة خلصائص النظام اجلديد .واملعادلة ) (1-8اخلاصة باستعمال
الطيف هي صيغة نظرية عامة تتطلب املزيد من التفصيل مىت جيري تطبيقها على حالة معينة .وليس مثة جمموعة واضحة من القيم
بالتغيب بل حىت من القيم "املثلى" اليت ميكن استعماهلا .وقد يكون من الصعب تطبيق هذا املفهوم على نظام معني ،ويرجع ذلك
جزئياً إىل أن املعاجلة الرياضية شديدة التعقيد وألنه من الضروري إجراء عدد كبري من االفرتاضات.
وتستعمل حيز الطيف املرسالت واملستقبالت على حد سواء .وتستعمل املرسالت حيز الطيف حبظر استعماله على بعض املستقبالت
(خبالف املستقبالت املستهدفة) اليت تستقبل التداخالت من املرسل .ويطلق على هذا احليز "احليز احملظور للمرسل" أو ببساطة "حيز
املرسل" .وتستعمل املستقبالت حيز الطيف حبظرها استعماله على مرسالت إضافية (على افرتاض أن املستقبل حيق له التمتع باحلماية
من التداخالت) .ويتسبب املرسل العامل يف هذا احليز يف تداخالت لتشغيل املستقبل املعين .ويطلق على هذا احليز تسمية "احليز
احملظور على املستقبل" أو ببساطة "حيز املستقبل" .وجدير باملالحظة أن املرسالت ال حتظر استعمال احليز ملرسالت أخرى .وال مينع
وجود مرسل واحد مرسالً آخر من اإلرسال .وكذلك ال حتظر املستقبالت حيز الطيف ملستقبالت أخرى .ويف بعض مناذج استعمال
الطيف ،حيسب هذا االستعمال بشكل منفصل للمستقبالت واملرسالت؛ ويف مناذج أخرى ،يتم اجلمع بينهما.
وميكن وصف جمال تأثري كل مرسل من حيث الرتدد واحليز والوقت (والتشكيل حيثما ينطبق) وهي احلالة اليت مينع فيها هذا املرسل
املستقبالت األخرى من استعمال الرتددات القريبة (عرض النطاق) واملناطق اجلغرافية (احليز) والوقت .وميكن أن يكون جمال اهتمام
املرسل دائرياً نسبياً ،أو عايل االجتاهية (بسبب وجود هوائيات إرسال أو استقبال حبزمة ضيقة وبكسب مرتفع) .وكذلك حييط بكل
مستقبل منطقة اهتمام حيث ال ميكن للمرسالت األخرى أن تستعملها بدون حدوث تداخالت .وجمموع هذه الفقاعات هو دائماً
مقدار حيز الطيف الذي يستعمله النظام .ويظل بقية القدر اهلندسي  -الرتددي  -الوقيت غري مستعمل لكنه متيسر لالستعمال
من جانب املرسالت واملستقبالت من النمط احملدد يف النظام املرجعي.
ويعين حيز "املستقبل" احليز الذي يتسبب ضمنه وجود مرسل افرتاضي مرجعي يف تداخالت للمستقبل .ويفرتض هنا أن يكون
موقع املستقبل معروفاً ،وكذلك الشأن بالنسبة لبقية خصائص املستقبل .ولكن ما هي خصائص املرسل املرجعي اليت جيب أن تبقى
خارج احليز "احملظور"؟ وإذا استعمل نطاق الرتددات املعنية من جانب منط واحد فقط من النظام ،فقد يكون اخليار املعقول هو
استعمال خصائص املرسل املرتبطة بذلك النظام( .وتعين "خصائص املرسل" يف هذا السياق ،مجيع خصائص نظام املرسل عموماً،
مبا يف ذلك الرتددات وعرض النطاق والقدرة وخمطط اهلوائي وزاوية تسديد اهلوائي (عند االقتضاء) ،والتشكيل ودورة تشغيل العمليات
وتشفريها .وتدخل بعض هذه اخلصائص يف وصف عبارة عرض النطاق " ،"Bوالبعض اآلخر يف تعبري احليز " "Sوالبعض اآلخر
أيضاً يف تعبري الوقت ")."T
وميكن القيام بتحليل ملعرفة ما إذا بقي جزء من الطيف غري مستعمل يف نطاق معني .كما ميكن استعمال مناذج هندسية خمتلفة،
أي استعمال هوائي مرسل مرجعي أقل مقاومة للتغيري مسدد يف اجتاه بعيد عن املستقبل .والتحليل الذي يستهدف حتديد جزء
الطيف الذي ميكن استعماله دون بذل أي جهد هندسي ،يستعمل النموذج األكثر حمافظة (اهلوائي املوجه إىل املستقبِل) .وعلى
سبيل املثال ،يستعمل التحليل اهلادف إىل اكتشاف كمية حيز الطيف املتبقي لتقامسها مع نظام االتصاالت الشخصية )(PCS
املقرتح ،خصائص هذا النظام للمستقبل واملرسل املرجعي.
وليس من إجابة بسيطة للرد على السؤال املتعلق بكمية الطيف املستعملة .إذ يتوقف ذلك على االحتياجات لالستعماالت اجلارية
ومدى صعوبة التوصل إىل وسيلة إلدخال نظام جديد لالستعمال.
الحساب التفصيلي
تبني املعادلة ) (1-8كيفية فصل احلسابات يف ثالثة أبعاد :الرتدد واحليز اهلندسي والوقت .وتوحي هذه األبعاد بأمناط العوامل اليت
ينبغي أخذها يف االعتبار .وهي ال حتول دون دراسة عوامل أخرى ،أو توحي بوجود فاصل واضح بني هذه العوامل.
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حيز التردد
يتضمن هذا العامل أثر مراشيح مترير النطاق  RFو IFوتشكيل املرسل مبا يف ذلك التعامدية وعرض النطاق الذي يشغله املرسل
واخلصائص املتعلقة بالتوهني خارج الرتدد ومعاجلة اإلشارة والنسبة بني اإلشارة إىل التداخل ) (S/Iاملسموح به والتشفري .يضاف إىل
ذلك االستجابات التوافقية واهلامشية .وباختصار ،ينبغي أن يدخل يف هذا القسم مجيع العوامل اليت تؤثر على جزء الرتدد الذي
يتوقف على استجابة النظام الراديوي.
الحيز الهندسي
يستهدف هذا العامل مشول مجيع العوامل املرتبطة باحليز اهلندسي .ويشمل ذلك املوقع املادي ملكونات النظام وزوايا التسديد
وخمططات اهلوائي املرتبطة هبوائيات اإلرسال واالستقبال .ولئن كان احليز اهلندسي يتخذ شكل حجم دائماً فهنالك يف بعض
احلاالت يكون موضع االهتمام فيها أقل من ثالثة أبعاد .وعلى سبيل املثال ،ميكن للحيز اهلندسي ألنظمة ساتلية أن يكون حبجم
خمروطي الشكل يضاء بواسطة حزمة بتغطية مشولية أو حبزمة نقطية ،أو يف حالة نظام ثالثي األبعاد خيدم مبىن معيناً ،حيث حتدد
االحتياجات من الطيف بواسطة املسافة الرأسية إلعادة االستعمال .واملثال اآلخر هو حيز التطبيق لألرض ،مثل األنظمة املتنقلة
لألرض وبعض األنظمة من نقطة إىل نقطة .وقد يكون حيز االهتمام أيضاً قطاعاً زاوياً حول نقطة (كما قد يكون حول هوائيات
عالية االجتاهية) .وينبغي أن يعامل عزل استقطاب اهلوائي كجزء من خصائص اهلوائي.
ويتأثر عامل احليز اهلندسي بنماذج االنتشار املستعملة حلساب خسارة اإلشارة مع انتقال املوجة الراديوية عرب احليز اهلندسي .وميكن
أن تتطلب النماذج األكثر تعقيداً قاعدة بيانات لألرض كجزء من منذجة االنتشار.
الوقت
والبعد األخري هو الوقت .ويشمل ذلك مجيع العوامل املرتبطة مبعامل االستعمال ،وهو هام بالنسبة للرادارات أو األنظمة ذات
دورات التشغيل املعروفة .وقد يكون من األسهل أيضاً دراسة هوائي رادار دوار باعتباره هوائي باستجابة زمنية متقطعة ،وإن كان
اهلوائي الدوار واهلوائي ضيق احلزمة يشكالن جزءاً من العوامل اهلندسية .وميكن إدراج عامل دورة التشغيل لتشكيل رادار نبضي،
أو إشارة نفاذ متعدد بتقسيم الزمن ) (TDMAكعوامل زمنية أو أن ترد بني عوامل الرتدد كجزء من نسبة محاية اإلشارة إىل الضوضاء
املسموح هبا.
وعامل الوقت يف النظام اإلذاعي جيب أن يعمل طيلة الوقت وأن يكون "واحداً" .وإذا أخذ الوقت يف االعتبار ،تكون إمكانات
زيادة الكفاءة هائلة.
درجة شغل الطيف
ترتبط درجة شغل طيف قناة راديوية ارتباطاً وثيقاً بعامل الوقت .وبيانات درجة شغل الطيف توفر معلومات بشأن السوية الفعلية
الستعمال فرادى قنوات الرتدد .وتتألف رسالة ما من سلسلة من إرساالت حمطة القاعدة أو حمطة متنقلة ،تفصلها فجوات زمنية.
وبالنظر إىل أن قناة معينة قد ال تكون متيسرة ملستعمل آخر أثناء الطول الكلي ملثل هذه الرسالة ،فدرجة الشغل اليت متيز سوية
استعمال قناة ما هي درجة شغل الرسالة .وتعرف درجة شغل الرسالة بالوقت الذي تشغله القناة هبذه الرسالة ،على مدى فرتة معينة.
ودرجة الشغل بواسطة رسالة ،Op ،لقناة معينة هي جمموع حاالت الشغل بواسطة إرساالت حمطة القاعدة ،Ob ،واحملطة املتنقلة،
 ،Omtوفجوات اإلرسال .Og ،وتستعمل نقطة قطع للتفريق بني فجوات اإلرسال ووقت الرسالة .وتوفر البيانات املتعلقة بدرجة
شغل الطيف معلومات مفيدة يف تقييم استعمال الطيف وكفاءة نظام راديوي معني.
قواعد البيانات والنماذج المطلوبة
يتطلب حساب الكفاءة الطيفية واستعمال الطيف قدراً هائالً من البيانات ،بدءاً باخلصائص التقنية ومواقع مجيع املرسالت
واملستقبالت العاملة يف جمال الرتدد واملنطقة اجلغرافية املعنية .وينطوي ذلك على ضرورة وجود قواعد بيانات مفصلة ومستحدثة
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ألغراض إدارة الرتدد .إضافة إىل ذلك ،هناك ضرورة لتوفري معلومات ومناذج أخرى مثل مناذج اإلشارات ومناذج نسبة اإلشارة إىل
التداخل من أجل النظام املرجعي ولألنظمة العاملة يف النطاق املعين على السواء .وأخرياً ،هناك ضرورة لنماذج انتشار واقعية حلساب
خسارة املسري لإلشارات املطلوبة واإلشارات غري املطلوبة .وقد تكون هناك ضرورة لقاعدة بيانات لألرض ويتوقف ذلك على الدقة
الالزمة يف منوذج االنتشار .وتكون هذه البيانات ضرورية أياً كانت املنطقة اجلغرافية املختارة إلجراء هذه احلسابات.
الحساب اإلجمالي
ميكن إجراء حسابات استعمال الطيف لزوج واحد مكون من مرسل ومستقبل ،ومن أجل نظام كامل مؤلف من مرسالت
ومستقبالت عديدة ،أو من أجل نطاق تردد كامل يف منطقة معتدلة املساحة (منطقة حضرية شاسعة مثالً) .وإذا وقع االختيار
على منطقة أصغر مما ينبغي إلجراء التحليل ،فقد تعاين النتائج من تأثريات شديدة ناجتة عن "آثار احلافة" ،ومن االحتمال الكبري
من كوهنا غري متثيلية إحصائياً ملنطقة أوسع .وعلى نقيض ذلك ،إذا وقع االختيار على منطقة شاسعة ،قد يبلغ مقدار وقت احلاسوب
وحجم قاعدة البيانات الالزمة حداً مفرطاً حبيث يتعذر معه إجراء التحليل بطريقة عملية .وأياً كانت املنطقة املختارة ،من املهم
إجراء افرتاضات واقعية فيما يتعلق بالنماذج املرجعية املختارة وإيالء االهتمام إىل جماالت اإلرسال وجماالت االستقبال.
وتعريف استعمال الطيف ،على النحو الوارد هنا ،هو عدد وحيد ميثل مقدار حيز الطيف املستعمل يف كامل املنطقة املعنية .واإلمجايل
ناتج عن جمموع اإلجابات املمثلة لعدد من النقاط يف الشبكة ،وقد يكون مفيداً يف رسم خرائط كفافية أو خمططات التوزيع الرتاكمي
اليت تبني النتائج الوسيطة .وقد تشمل أمثلة هذه النتائج النسبة املئوية للرتددات املستعملة (احملظورة) أو غري املستعملة (املتيسرة
للنظام املرجعي) يف كل موقع على الشبكة .وقد تكون هذه الرسوم للنتائج الوسيطة مفيدة يف فهم أي املناطق اجلغرافية وأي أجزاء
نطاق الرتدد تعترب مزدمحة ،حبيث ميكن إيالء اهتمام خاص إىل حل املشاكل يف هذه املناطق .وميكن أن يقود استعمال أمناط أخرى
من اخلدمات إىل حتديد نتائج وسيطة خاصة ينبغي توفريها للحصول على توضيحات خاصة بشأن استعمال نطاق الرتدد املعين.
3.8

الطريقة الثانية لحساب استعمال الطيف

من املمكن أيضاً تقييم استعمال الطيف بوسائل أخرى تستند أساساً إىل توسيع منطقي للنهج الوارد يف التوصية .ITU-R SM.1599
وهذه الطريقة تستند إىل إجراء خاص إلعادة تصميم ترددات احملطات الراديوية العاملة ] [Kovtunova et al., 1999وتنطوي على
مؤشر استعمال الطيف الناتج عن املعادلة التالية ،F/F0 = Z ،حيث  Fهو نطاق الرتدد األدىن الالزم للسماح بتشغيل املرافق
التشغيلية قيد البحث ،و F0هو نطاق الرتدد اجلاري حتليله ،الذي تكون فيه الرتددات العاملة فعالً للمحطات الراديوية املشغلة.
وتستند احلسابات إىل حتديد قيمة  Fعن طريق حل مشكلة "البائع املتنقل" باستعمال طريقة "أقرب جار" .واستعمال الرتدد
األمثل (أو شبه األمثل) إلعادة تصميم اخلوارزمية يؤدي إىل ختفيض حد استعمال الطيف .وللحصول على القيم الفعلية ،حتدد
قيمة  Fبإجراء منفصل الختيار خوارزمية إعادة تصميم الرتدد من أجل بيانات ختصيص الرتدد الواردة يف السجل الوطين للرتددات
] . [Zolotov et al., 2001وميزة هذه الطريقة هي أهنا تسمح مبقارنة نطاقات الرتدد املختلفة ،حىت وإن كانت تستعملها حمطات
راديوية تابعة خلدمات خمتلفة دون أن يتطلب ذلك أي موارد معيارية حمددة.
4.8

تقييم االستعمال االقتصادي للطيف

العامل االقتصادي من العوامل اهلامة يف االستعمال الفعال للطيف .وبغض النظر عن اخلصائص التقنية للمحطات الراديوية ،حيدد
االستعمال االقتصادي للطيف يف املقام األول بدرجة تطابق الطريقة املستعملة من قبل سلطة التخطيط (أو التنسيق) يف ختصيص
الرتددات لألنظمة العاملة مع الطريقة املثلى (أو شبه املثلى) .وهكذا من املمكن حتديد ما إذا كان الطيف يستعمل بطريقة اقتصادية
(أو كفاءة ختصيص الرتددات املطبقة) انطالقاً من العالقة  ،Zopt/Zreal = حيث  Zoptهو عامل استعمال الطيف لألنظمة العاملة
الذي ميكن احلصول عليه إذا كانت الرتددات املخصصة هلذه األنظمة متفقة من اخلوارزمية املثلى (أو شبه املثلى) و Zrealهو عامل
استعمال الطيف مع مراعاة ختصيصات الرتدد الفعلية .وميكن حساب قيم  Zoptو Zrealوفقاً للطريقة األوىل (البند  2.8من
التوصية  (ITU-R SM.1599أو وفقاً للطريقة الثانية (البند .(3.8
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5.8

التطبيقات

هناك عدة وسائل تستطيع اإلدارات مبوجبها إجراء قياسات الستعمال الطيف ] .[Haines, 1989وهي تشمل:
خرائط الستعمال الطيف تستطيع تبيان مناطق ازدحام الطيف ،حيث تعترب املعايري التقييدية والتنسيق املكثف ضروريان
الفعال للطيف؛
لتأمني االستعمال ّ
مقارنات كمية لكثافة استعمال النطاقات املختلفة يف كل منطقة جغرافية ،ميكن أن تسهل ختطيط الطيف لتخصيص
خدمات معينة؛
حسابات دورية الستعمال الطيف يف كل نطاق للكشف عن االجتاهات اليت ميكن استعماهلا من أجل التخطيط
االسرتاتيجي.
6.8

استعمال الطيف في األنظمة الساتلية

ميكن االطالع على املناقشات بشأن استعمال املورد املداري-الطيفي يف البند
االتصاالت الساتلية (اخلدمة الساتلية الثابتة) ،جنيف.2002 ،
7.8

3.2

من كتيب قطاع االتصاالت الراديوية بشأن

قياس كفاءة استعمال الطيف

تعرف كفاءة استعمال الطيف بأهنا نسبة املعلومات املنقولة إىل مقدار الطيف املستعمل:
ّ
) SUE  M/U  M/(B  S  T

حيث:

)(2-8

 :Mمقدار املعلومات املنقولة
 :Uمقدار استعمال الطيف (انظر املعادلة ).((1-8

وكفاءة استعمال الطيف هو قياس تقين ملدى الكفاءة اليت يستعمل هبا الطيف .وصيغة كفاءة استعمال الطيف صيغة عامة تستند
إىل مفاهيم جيب أن تكملها العديد من التفاصيل قبل التمكن من تطبيقها على مشكلة حمددة.
وبالنسبة لبعض األنظمة ميكن إجراء تقدير كمي ملقدار املعلومات املنقولة ،M ،مبعدل  baudأو بوحدات  .megabytes/sوهذه
العملية ليست بسيطة ،حيث من الصعب متييز معدل املعلومات يف قناة متاثلية يف حالة رادار أو يف حالة استعمال نظام احتياطي
لإلنذار بالفيضانات مثالً .وهل يرسل غياب طائرة من شاشة رادار نفس الكمية من املعلومات عندما تكون الطائرة ظاهرة على
الشاشة؟ ما هي كمية املعلومات اليت يرسلها نظام لإلنذار بالفيضانات عندما ال يكون هنالك من فيضان؟ تبني هذه األسئلة مدى
صعوبة إسناد قيمة عددية لكمية املعلومات املنقولة.
ووفقاً ملبادئ نظرية املعلومات ] ،[Gallager, 1968حتدد قدرة االتصاالت ( ،C0أو كمية املعلومات املنقولة) لقناة اتصال يستقبل
عليها املشرتك أو املستمع االتصال املطلوب بالعالقة التالية:
)C0  F0 ln (1  p0

)(3a-8

حيث
 :F0عرض نطاق االتصال املطلوب
 :p0نسبة اإلشارة إىل الضوضاء عند خرج املستقبل.
وإذا كانت نسبة اإلشارة إىل الضوضاء عند دخل املستقبل مساوية لنسبة احلماية ،ps ،وكان عرض نطاق قناة االتصال اليت ترسل
عربها اإلشارات مساوية للقيمة  ،Fmتكون قدرة االتصاالت ) (Cpوفقاً للتوصية  ITU-R SM.1046هي:
)Cp  Fm ln (1  ps

)(3b-8
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ومثة إجراء آخر قد يكون أسهل وهو التعبري عن القدرة بعدد وحدات احلركة مثل  ،Erlangللقنوات التماثلية ،أو قنوات الرادار
لكل وحدة طيف مستعملة.
وخيتلف قياس كفاءة استعمال الطيف باختالف أمناط األنظمة واخلدمات .وعلى سبيل املثال ،حليز الطيف  Sيف املعادلة
دالالت شديدة االختالف يف نظام من نقطة إىل نقطة ،ولنظام ساتلي ولنظام متنقل لألرض .ومقارنة خمتلف كفاءة استعمال
الطيف ) (SUEال مغزى له حيث خيتلف اإلطار املرجعي .ومن املمكن تكييف املعادلة ) (1-8حبيث ميكن تطبيقها على هذا النظام
أو ذاك ،وهبذه الطريقة ميكن استعماهلا إلجراء مقارنة ضمن نفس منط النظام.
)(1-8

1.7.8

مثال لحسابات كفاءة استعمال الطيف

1.1.7.8

أنظمة االتصاالت الراديوية الللوية والبيووللوية

مبقدور األنظمة الراديوية اخللوية ذات اخلاليا األصغر أن تنقل كمية أكرب من احلركة عموماً .ويف بداية الثمانينات ،أدخل مفهوم
األنظمة اخللوية الصغرية خباليا يبلغ قطرها كيلومرتاً واحداً أو أقل .وهلذه األنظمة قدرة أكرب على نقل احلركة وتستعمل لنقل
االتصاالت الشخصية يف املناطق احلضرية.
وهنالك أيضاً متطلبات لالتصاالت الشخصية داخل املباين .ونظراً جملال التغطية األصغر واملتطلبات األقل على القدرة ،ميكن
لألنظمة داخل املباين أن تكون أصغر حجماً من األنظمة اخللوية الصغرية .وميكن أن يبلغ حجم خاليا هذه األنظمة عشرات
األمتار من حيث القطر وميكن أن توفر قدرة أكرب بكثري من األنظمة الراديوية اخللوية.
واستناداً إىل املعادلة ) ،(1-8ميكن التعبري عن كفاءة استعمال الطيف يف نظام راديوي خلوي أو يف نظام راديوي بيكوخلوي من
حيث عرض النطاق بوحدة  Erlangواملساحة ]:[Hatfield, 1977
الكفاءة

كمية املعلومات املنقولة

=

)(E

عرض النطاق )  (Hzاملساحة

)(4-8
)(m2

حيث متثل كمية املعلومات املنقولة احلركة الكلية احملمولة بواسطة النظام ،وعرض النطاق هو الكمية الكلية من الطيف املستعمل
واجملال هو جمال اخلدمة الكامل للنظام.
ووحدة كمية احلركة  Mهي ’ ‘Erlبالنسبة ألنظمة تبديل الدارة ) ،(CSحسبما استخدمت يف الصيغة أعاله .بيد أن أنظمة
االتصاالت الالسلكية تتطور اآلن إىل أنظمة تبديل الرزم ) (PSاحملضة .وتعتمد أنظمة اجليل الثاين  2Gبشكل رئيسي على تبديل
الدارة ،بينما تُعتمد أنظمة تبديل الرزم إىل حد كبري يف أنظمة اجليل الثالث  3Gخلدمة البيانات .وستكون طفرة أنظمة  4Gبتبديل
الرزم حمضاً ،ولعل أنظمة  5Gالتالية تلتزم هذه امليزة من أنظمة  .4Gوالوحدة ’ ‘Erlمناسبة ألنظمة تبديل الدارة ،ولكن هذا ينطوي
على خطأ كبري يف قياس كمية احلركة يف ميدان تبديل الرزم .وتعتمد وحدة ’‘Erlعلى افرتاض أن يتم نقل مجيع البيانات مبعدل
ثابت يف كل قناة ،حبيث ميكن حساب كمية احلركة اإلمجالية عن طريق حساب عدد القنوات املستخدمة .ولكن من أجل اإلرسال
يف ميدان تبديل الرزم ،يتم تنظيم البيانات اليت يتعني إرساهلا مبعدل متفاوت ،كما يتفاوت أيضاً املورد الالسلكي املستخدم لكل
نوع من خدمة البيانات .وهكذا فإن وحدة ’ ‘Erlليست مناسبة لتسجيل كمية احلركة يف الوقت احلاضر.
أما ’البتة‘ ( ،bitحبروف صغرية دوماً) فهي الوحدة األساسية لشبكات احلاسوب ،وتستخدم هذه الوحدة نفسها على نطاق واسع
يف أنظمة االتصاالت الالسلكية لتسجيل كمية البيانات .وهكذا يفضل استخدام ’البتة‘ بدالً من ’ ‘Erlيف الصيغة السابقة .ومن
مث ينبغي أن تكون الصيغة كما يلي:
الكفاءة

=

معدل إرسال املعلومات

)(bit/s

عرض النطاق )  (Hzاملساحة

)(5-8
)(m2
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وميكن تطبيق هذه االعتبارات يف نظام خلوي حبيث يؤخذ يف احلسبان الطلب على الرتدد وإعادة استعمال الرتدد واخلبو وغري ذلك
من الشروط اهلامة .ويوضح ما يلي املنهجية واملعلمات اليت ينبغي أخذها يف االعتبار لتحديد الطلب على الطيف.
ومن املفرتض أن شبكة مستوية خلوية تتطلب تغطية دون ثغرات .وميكن مالحظة ذلك يف املعادلتني ) (6-8و):(7-8
حجم التجمع = عامل إعادة استعمال الرتدد

)(6-8

وبالنسبة لشبكة مستوية:

عدد القنوات املطلوب لكل حمطة قاعدة

=

جمموع عدد قنوات الشبكة الراديوية

)(7-8

حجم التجمع

وبافرتاض أن عامل إعادة استعمال الرتدد هو  Xيصبح حجم التجمع .Y
وهناك حاجة إىل هوامش من أجل سيناريوهات االستخدام عايل الكثافة واالستخدام املتنقل للغاية (املزيد من عمليات التسليم)
والتنسيق عرب احلدود.
ويتوقف عامل إعادة استعمال الرتدد بشكل رئيسي على النسبة املئوية ملواقع االستقبال .وهذا يتطلب يف حد ذاته تغطية احتمال
حمددة .وهذا يعين أنه يتعني التحقق من قياس مستوى التغطية يف كل فاصل موقع ذي قطر حمدد بقيمة احتمال نسبة مئوية حمددة
على األقل .وعلى سبيل املثال ميكن استخدام قيمة  %97يف ختطيط شبكة راديوية خلوية.
ومن أجل تقييم هذه القيم ،استخدمت التوصية  ITU-R P.370-7السابقة ،كما هو مبني يف الشكل
التوصية  ITU-R P.370-7قد ألغيت ،فإن التقييمات اجلديدة ميكنها أيضاً استخدام التوصية .)ITU-R P.1546

1.8

(ومبا أن
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الشكل

1.8

نسبة شدة المجال ) (dBمن أجل نسبة مئوية معينة في مواقع االستقبال
إلى شدة المجال من أجل  %50من مواقع االستقبال

النسبة
)(dB

النسبة املئوية ملواقع االستقبال
أنظمة النطاق الضيق
أنظمة النطاق العريض (عرض نطاق >)MHz 1.5

إن قيمة االحتمال بنسبة  %97تساوي قيمة  %3خبو .ويرتتب على ذلك ضرورة توفر متوسط هامش إضايف قدره .dB 18
ويتضمن الشكل  1.8أعاله مثالني لشبكات خلوية متنقلة عمومية عادية ولشبكات خلوية أكثر متانة ،كتلك املستخدمة يف احلماية
العامة واإلغاثة يف حالة الكوارث ) .(PPDRوبأخذ هذا اهلامش بعني االعتبار ،تفرتض املعادالت التالية:
عالقة اخلبو وعامل إعادة استعمال الرتدد وفقدان البيانات:

F  c -   logd 

)(8-8

حساب قوة اإلشارة الواردة تبعاً للمسافة ووفقاً للتوهني لكل عشرية يف الرسم البياين لالحتاد:


d

Int     logFrequency reuse factor
 Fadx%     log dcar



(9-8) Fcar  FInt  c/i PPDR-System 
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ويعطى عامل إعادة استعمال الرتدد بالعالقة:
c/i PPDR-Sy stem   Fad x %

عامل إعادة استعمال الرتدد

10 



 Fad x%  Fad x%car und Fad x%Int  Fad x%user / int erferer  2

حيث:
 F
 Fcar

 FInt
 c

 

 d

) Fad(%x
 ΣFad

 c/I cellular system

)(10-8
)(11-8

شدة اجملال
شدة جمال املوجة احلاملة املطلوبة
شدة جمال اإلشارة املتداخلة
ثابت ،يشمل بيانات احملطة القاعدة مثل قدرة اإلرسال وخصائص اهلوائي
معامل االنتشار (مرجع منحنيات االحتاد للموجات  ،UHFحوايل 50
/dBعشرية مسافة؛ حىت قيم /dB 35عشرية مسافة احلسابات أدناه تستخدم
/dB 50عشرية)
املسافة
اخلبو (بوحدة )dB؛ هنالك عالقة باحتمال املوقع وبالتايل فقدان البيانات،
معرباً عنها كنسبة مئوية
اخلبو؛ أحداث خبو منفردة لإلشارات املطلوبة وغري املطلوبة
معايري محاية ( dB  9 NB/WB/BBمثال).

بالنسبة للتطبيقات اخللوية املتينة ،احتمال تغطية حمدد بنسبة  ،%95أي ما يعادل  %5خبو.
ووفقاً للصيغ الواردة أعاله ،ميكن حساب عامل إعادة استعمال الرتدد:

مثال احلالة dB 9 = C/I :1؛ خبو  %2أي ما يساوي  ،50 dB =  ،dB 19يكون احتساب عامل إعادة استعمال الرتدد .5.24
وميكن استخدام ( SEAMCATأداة التحليل مونت كارلو ،انظر التقرير  - ITU-R SM.2028-1عرض طريقة مونت كارلو
للمحاكاة الستعماهلا يف دراسات التقاسم واملواءمة بني اخلدمات واألنظمة الراديوية املختلفة ،والتوصية  - ITU-R M.1634احلماية
من التداخل يف أنظمة اخلدمة املتنقلة لألرض اليت تستخدم طريقة احملاكاة مونت كارلو وتطبيق تقاسم الرتدد) و/أو حسابات خسارة
االقرتان الدنيا ) (MCLحلساب احتمال التداخل يف نفس القناة مبثابة دالّة إلعادة استعمال الرتدد.
ويوضح الشكل  2.8منطاً أساسياً إلعادة االستعمال باستخدام سبعة أزواج تردد .وكل من اخلاليا يف الوسط (داخل مسدس
األضالع) تستخدم تردداً خمتلفاً .مث يتم إعادة استعمال نفس الرتدد يف "التجمعات" اجملاورة ،حبيث تستعمل كل اخلاليا اليت حتمل
نفس الرقم نفس الرتدد.
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الشكل

2.8

التجمع
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والتجميع كما هو مبني أعاله هو احلال عادة بالنسبة لشبكة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ) .(GSMويَستخدم نظام النطاق
العريض ،مثل النفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة ) (CDMAونظام االتصاالت املتنقلة العاملية ) (UMTSوالتطور الطويل األجل )،(LTE
بصفة عامة إعادة استعمال تردد بقيمة .1
ومثة هنج بديل خلسارة االقرتان الدنيا " "MCLحلساب إعادة االستعمال ميكن استخدامه استناداً إىل الصيغة التالية إلعادة استعمال
أي تكنولوجيا:
NR = 1/3 [M K A (C/I)T]2/α

حيث:

:M
:K
:A
:α
:(C/I)T

)(12-8

هامش اخلبو البطيء
عامل "اهلندسة"
محولة النظام أو نشاطه
أس من منوذج Hata
نسبة التداخل الدينامية املطلوبة يف نفس القناة.

وطريقة خسارة االقرتان الدنيا ) (MCLسريعة ولكن يبدو أهنا تعتمد اعتماداً كبرياً على معلمات الدخل .إذ يصعب بصفة خاصة
حتديد اهلامش .M
وتستند اعتبارات كفاءة الطيف القائمة على هذه الطريقة إىل مقارنة نتائج عدم الوصول ) (NRنسبة إىل معدل بتات لكل فاصلة
سداسية ) (Hsوعدد الرتددات املستخدمة.
وميكن أن تستخدم هذه الطريقة مبثابة تقييم سريع ولكن ينبغي التحقق من صحة اختيار املعلمة إزاء التجربة على "صعيد الواقع".
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2.1.7.8

األنظمة اإلذاعية وأنظمة االتصاالت المتنقلة البرية

متغري املتجه هو دليل مفيد لكفاءة استعمال هذه األنظمة للطيف:


) E  f (UEF, Z

حيث:

 :UEFعامل يعطي قياساً "لألثر املفيد" ينجم عن استعمال الطيف من قِبل األنظمة
املعنية
 :Zيدل على استعمال الطيف الالزم للحصول على هذا األثر املفيد.

ويرد وصف لتكوين هذين العاملني لألنظمة املعنية يف ].[Pastukh et.al., 2002
أنظمة اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية
ميكن أن يؤخذ عامل "األثر املفيد" باعتباره العدد املتوسط للقنوات اإلذاعية أو التلفزيونية اليت ميكن أن يستقبلها املستعمل
الفرد .kmean ،وبالنسبة ملنطقة جغرافية مكونة من  Iمن مكونات املنطقة األولية ،ميكن التعبري عنها باملعادلة التالية:
1 I
 ni ki
N i 1

حيث:

UEF  kmean 

 :niعدد املستعملني األفراد يف عنصر املنطقة ذات الرتتيب
 :kiعدد القنوات اإلذاعية والتلفزيونية اليت ميكن استقباهلا يف عنصر املنطقة ذات
الرتتيب i
 :Nالعدد الكلي لفرادى املستعملني يف املنطقة اجلغرافية املعنية.
i

أنظمة االتصاالت المتنقلة البرية
تكمن فائدة نظام اتصاالت متنقل يف واقع أنه يوفر إمكانية االتصاالت للمستعملني بواسطة الراديو مع مستعملني آخرين أياً كان
موقعهم داخل املنطقة اجلغرافية .وميكن حساب األثر املفيد باستعمال العالقة التالية:
 N S

UEF   sub   serv 
 N  S 

حيث:

 Nو :Sعدد فرادى املستعملني الذين يعيشون داخل املنطقة اجلغرافية املعنية ومساحة
هذه املنطقة اجلغرافية على التوايل
 :Nsubعدد املستعملني (املشرتكني) يف أنظمة االتصاالت املتنقلة
 :Sservمنطقة اخلدمة اليت تغطيها هذه األنظمة.

ومثة معلومات إضافية بشأن تطبيق هذا النهج على األنظمة اإلذاعية وعلى األنظمة املتنقلة الربية يف املرجع ].[Pastukh et.al., 2002
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2.7.8

دليل نوعية الطيف )( (SQIاستعمال الطيف نسبة إلى الطلب)

ميكن أيضاً حساب كفاءة استعمال الطيف استناداً إىل االنشغال الفعلي للقناة أو احلركة الفعلية اليت يسريها النظام .وحنصل بذلك
على قياس مباشر لكمية املعلومات املنقولة .ويوفر دليل نوعية الطيف قياساً لكفاءة استعمال الطيف يف نظام راديوي أو خدمة
راديوية لنطاق تردد معني يف منطقة معينة ،وذلك بأخذ الطيف املشغول وقيمة الطيف والطيف احملظور يف االعتبار.
1.2.7.8

قياس نوعية الطيف

العامل  لقيمة الطيف
يكون الطلب على الطيف الراديوي ،يف إطار خدمة حمددة ،غري موزع بطريقة متساوية يف ذات املنطقة اجلغرافية .وعلى سبيل املثال،
يرتكز الطلب يف اخلدمة املتنقلة الربية يف املناطق احلضرية وتبلغ ذروة الطلب يف قلب املناطق احلضرية .وبالتايل ،يكون الطيف أكثر
قيمة يف مناطق الطلب املرتفع عنه يف املناطق اليت ينخفض فيها الطلب عليه .وليس للطيف قيمة يف املناطق اليت ال يوجد فيها
طلب عليه .ورفض النفاذ إىل الطيف يثري مشكلة حرجة يف املناطق اليت يزداد فيها الطلب عليه أكثر مما هو احلال يف املناطق غري
املأهولة بالسكان.
وقد يتعذر معرفة الطلب الفعلي على بعض أنواع الطيف يف املناطق احلضرية .فاخلدمة اليت ستقدم جزءاً من الطيف املعين لن تكون
موضع طلب للحصول على ترخيص ألن املستعمل احملتمل يعرف متاماً أن النطاق مشبع ،أو بسبب التقييدات التنظيمية .غري أنه
ميكن أن يؤخذ كتقريب أويل لعدد وحدات الطيف املشغول بالنسبة إىل الطلب النسيب يف منطقة ما.
ولتفهم العامل  لقيمة الطيف ،تؤخذ يف االعتبار منطقة جغرافية حجمها  .Vوتقسم  Vإىل مكعبات متساوية األبعاد .وخيتلف
الطلب يف كل مكعب وميثل بعدد وحدات الطيف املشغولة يف كل مكعب (ناتج عرض النطاق واحليز والوقت) .وكلما زاد الطلب
يف مكعب ما ،ارتفع عامل قيمة الطيف .وميكن متثيل هذه القيمة رياضياً بالوحدة  ،وترتاوح قيمتها العددية ما بني  0,0و،1,0
ويشري العدد األكرب إىل قيمة الطيف األكثر ارتفاعاً .ومن الناحية الرياضية ،يتناسب العامل ) (nلقيمة الطيف مباشرة مع عدد
وحدات الطيف ) t (nاملطلوبة يف املكعب .وبناء عليه:
(n)  t (n) / total

حيث:

 :totalإمجايل الطلبات يف احلجم .V

دليل نوعية الطيف

)(SQI

يطبق دليل نوعية الطيف كمقياس نسيب ملقارنة الكفاءة يف استعمال الطيف لنفس اخلدمة .وبالتايل حنصل عليه بالعالقة التالية:

= SQI

إمجايل الطيف املشغول املرجح
إمجايل الطيف (املشغول  +احملظور) املرجح
) (n) t (n
(n)t (n) + Dt (n) 

أو

SQI 

حيث ) Dt (nهو عدد وحدات الطيف احملظورة يف املكعب ،n ،إضافة إىل تلك املستعملة لالتصاالت.
"الطيف احملظور".

)(13-8

)Dt (n

يطلق عليها
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وبناء على ذلك ،فإن إدراج العامل  لقيمة الطيف يف حساب الدليل  SQIيعكس التوزيع النسيب للطلب على استعمال الطيف
يف املنطقة املعنية .ولذلك ميكن أن يوفر هذا النموذج دليالً على مدى كفاءة إدارة الطيف الستيفاء الطلب وسيكون مفيداً يف تقييم
استعمال الطيف.
تطبيقات

SQI

ميكن استعمال الدليل  SQIلقياسات مطلقة أو مقارنة يف جمال حمدد وضمن خدمة حمددة .وميكن استعمال القياسات املطلقة
عندما تكون مجيع معلمات النظام معروفة.
وميكن املقارنة بوساطة قياسات أو خمططات أو تقنيات خمتلفة ،مثل حتديد الطيف بالنسبة إىل  FDMA/FMأو التشكيل الرقمي
بالنسبة للتشكيل التماثلي ،خلدمة معينة .وال ميكن استعمال الدليل  SQIملقارنة تقنية مستعملة يف إدارات خمتلفة ألن النماذج قد
ختتلف يف اخلدمتني.
وهنالك عدد من العوامل اليت ميكن أن تؤثر على نوعية الطيف مثل:
خصائص االنتشار؛
توزيع الطلب؛
التكنولوجيا املتيسرة؛
متطلبات األداء (صنف اخلدمة).
8.8

كفاءة الطيف في النطاقات المتقاسمة (في األجهزة القصيرة المدى)

تتسم االعتبارات التالية بأمهية خاصة يف سياق األجهزة القصرية املدى ) (SRDاليت تتقاسم الرتددات مع تطبيقات اخلدمات
الراديوية املوزعة ،بينما تستخدم تطبيقات األجهزة القصرية املدى دوماً على أساس عدم احلماية .أوالً ،ال بد من التمييز بني شغل
الطيف وكفاءة الطيف .وتأيت قيمة استخدام جزء معني من الطيف من املنفعة اليت يوفرها للمستعملني ،وهي ليست بالضرورة على
غرار حركة البيانات .وينبغي التمييز بني مفهوم كفاءة الطيف املطلقة ) (SAEيف نظام واحد ،اليت تقوم على البيانات اخلام املرسلة،
وكفاءة جمموعة الطيف ) ،(GSEاليت هي أقرب إىل املنفعة األوسع أو اخلدمة املقدمة .وميكن تعريف كفاءات الطيف من حيث
جمموعة الطيف يف بيئة تشتمل على أجهزة ذات طبيعة خمتلفة ومتشاهبة.
يعرف استخدام الطيف بوصفه ِجداء عرض نطاق الرتدد واحليز اهلندسي
وباتباع النهج املوصوف يف التوصية ّ ،ITU-R SM.1046-2
(اجلغرايف) والوقت الذي حيرم منه املستعملون احملتملون اآلخرون:
U=B·S·T

حيث:

 : Bعرض نطاق الرتدد
 : Sاحليز اهلندسي (مساحة عادة)
 : Tالوقت.

وجدير باملالحظة أن  Tال تساوي زمن اإلرسال من اجلهاز وإمنا تساوي القيود الزمنية اليت يفرضها جهاز ما على مجيع املستعملني
اآلخرين .ومثة حجج مماثلة تصح بالنسبة لعرض نطاق الرتدد وعوامل املساحة اهلندسية .ومبا أن مجيع أساليب التخفيف حتد واحدة
أو أكثر من املعلمات الثالث  Bأو  Sأو  Tللسماح لآلخرين باستعمال الطيف ،فإنه ميكن اعتبار أسلوب التخفيف مبثابة أسلوب
احلد من استعمال الطيف.
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وقد يكون أسلوب التخفيف هذا بدائياً ،فهو ببساطة يقيد استعمال الطيف مبقدار ثابت وبطريقة ثابتة .وميكن أن يكون أيضاً
أكثر تطوراً وأن يتضمن شكالً من أشكال التحسس ،بأن يفضي إىل نوع من "السلوك االجتماعي" الدينامي ،غالباً ما يشار إليه
باسم بروتوكول جماملة.
وعندما يُفرض نظام أكثر تعقيداً من التحسس والسلوك االجتماعي على جمموعة من األجهزة ،ميكن أن يطلق على أسلوب
التخفيف هذا تسمية "آلية النفاذ إىل الطيف" ،وينبغي عدم خلطها مع "أسلوب النفاذ إىل الطيف" الذي يقتصر على وصف
سلوك جهاز بعينه .وميكن أن يشمل السلوك االجتماعي تغيريات دينامية يف الرتدد االمسي أو القدرة أو التوقيت ،أو يف املقدار
املستخدم من حيز الرتدد أو احليز اهلندسي أو احليز الزمين.
مثال ذلك أن أسلوب ’االستماع قبل اإلرسال‘ ) (LBTيع ّدل موقع االرسال من حيث الزمن بدالً من إيقافه؛ أما أسلوب مرونة
الرتدد التكيفية ) (AFAفإنه يع ّدل موقع االرسال من حيث الرتدد بدالً من إيقافه.
وعند إسقاط هذا املفهوم على تعريف كفاءة استعمال الطيف ) (SUEمعرباً عنه باملعيار التايل املعقد:
}SUE = {M, U}={M, B · S · T

حيث:

 :Mتأثري مفيد يتم احلصول عليه مبساعدة نظام االتصاالت املعين (ويتوقف تعريف
هذا التأثري املفيد على املستعمل أو اهليئة التنظيمية أو الشركة املصنعة)
 :Uعامل استعمال الطيف هلذا النظام.

وميكن أن خنلص ،من التجربة أيضاً ،إىل أن بعض أساليب النفاذ إىل الطيف أو التخفيف هي بطبيعتها "غري كفؤة" ألهنا حتد من
استخدام الطيف بينما ال يزال الطيف غري املستخدم متاحاً واألساليب األخرى ليست كذلك ألهنا تسمح باستخدام كل الطيف
غري املستخدم املتاح .وال بد من اإلشارة إىل أنه قد يكون هناك أسباب مشروعة للقيام بذلك ،ولكنها ال تؤثر على عملية احلساب
يف حد ذاهتا .وفضالً عن ذلك ليس الغرض هو تصنيف بعض األساليب بوصفها أفضل من غريها.
وبالنظر إىل هذه الصيغ األساسية قد يتولد االنطباع ،بالنسبة لنظام معني ،أن كل املعلمات يف صيغة االستخدام قابلة للتبادل.
وليس هذا هو احلال دوماً ،فالعالقة بني  Bو Sو Tليست خطية دوماً ،وحىت لو كانت املعلمات قابلة للتبادل هنالك حدود أخرى
نامجة ،مثالً ،عن معلمات االستقبال املادية.
ومع ذلك ،فإن هنجاً من هذا القبيل يوفر بيئة أكثر مرونة لنشر األجهزة القصرية املدى ) (SRDمن النهج احلايل إلعطاء كل تطبيق
حيز الرتدد احملجوز اخلاص به.
وتشري التوصية  ITU-R SM.1046-2إىل أن هذه احلسابات لقيم العامل  Uوالكفاءة SUEينبغي أال تستخدم سوى ملقارنة أنظمة
متشاهبة .وهذا جيعل من الصعب تطبيق هذا املفهوم مباشرة على نطاقات األجهزة  ،SRDحيث تتقاسم جمموعة شىت من التطبيقات
املختلفة نفس الطيف .ومن شأن االجتاه حنو حياد التطبيق يف لوائح الطيف (لتشجيع االبتكارات مثالً) أن يزيد من صعوبة تطبيق
اإلجراءات الواردة يف التوصية  .ITU-R SM.1046-2وقد حبث املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت ) (CEPTيف هذه
التحديات يف تقرير جلنة االتصاالت األوروبية  ECC 181يف عام .2012
1.8.8

مالحظات وتعاريف قائمة على النهج العام الموصوف في التوصية

ITU-R SM.1046-2

ميكن وصف كفاءة الطيف بأساليب خمتلفة ولكن اإلمجاع العام هو أن كفاءة أي نظام مرهون بإرسال بعض املعلومات املفيدة.
وقد تكون طبيعة هذه املعلومات متنوعة جداً .فمرسل الوقت أو الرتدد ال يرسل سوى التعريف هبويته على فرتات منتظمة واملرسل
اإلذاعي الصويت يرسل معلومات طوال  %100من الوقت ،ولكن ميكن اعتبار كليهما كفؤاً من حيث استعمال الطيف .وبالنسبة
لألجهزة القصرية املدى اليت تعمل عادة ضمن جمموعة يكون الوضع أكثر تعقيداً .وتستند تعاريف حالة كفاءة الطيف التالية إىل
سيناريوهات شائعة خمتلفة ميكن استبانتها.
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الكفاءة المطلقة لنظام وحيد

)(SAE

وهي كفاءة نظام وحيد يف الفضاء احلر يف ظل ظروف مثالية:
الكفاءة املطلقة للنظام )= (SAEكفاءة استعمال الطيف

)(SUE

ومن الصعب قياس هذه الكفاءة ألهنا تتوقف على اإلدراك/التعريف من منظور شخص أو مستعمل أو شركة مصنعة .ومتطلبات
التطبيق متلي استخدام الطيف بالنسبة لكمية املعلومات املفيدة اليت يتعني إرساهلا .فاإلطناب أو الكمون املنخفض مطلوب
للتطبيقات احلرجة من حيث السالمة مما يعين أنه يتعني على التطبيق استخدام الطيف أكثر من الالزم أو يتعني عليه فرض قيود
على املستعملني اآلخرين .وميكن القول بأن كال السيناريوهني كفء من حيث استعمال الطيف بالنسبة لذلك التطبيق بعينه
ويف تصور ذلك املستعمل/التطبيق املعني ،ولكن ليس هذا هو احلال بالضرورة بالنسبة ألجهزة/تطبيقات أخرى.
الكفاءة النسبية لنظام وحيد

)(SRE

من السهل التعرف على هذا الشكل من الكفاءة بل وقياسه أيضاً:
الكفاءة النسبية للنظام )= SUE1/SUEref (SRE
مثال ذلك ،عندما يرسل مرسالن نفس املعلومات بالضبط إىل نفس عدد املستقبالت بنفس جودة اخلدمة باستخدام خمططات تشكيل
خمتلفة أو عرض نطاق خمتلف أو مستويات قدرة خمتلفة ،فإنه ميكن حساب الكفاءة النسبية باستعمال صيغة استخدام الطيف.
وهذا النوع من حساب الكفاءة والقياس سهل ولكنه ليس مفيداً جداً ألنه يفرتض وجود بيئة مثالية نظيفة وخالية من التداخل
وليس هذا هو احلال يف ظروف تقاسم الطيف (’نطاقات األجهزة القصرية املدى‘).
الكفاءة النسبية لنظام وحيد في مجموعة

)(SGRE

هذا الشكل من الكفاءة هو النتيجة املنطقية للشكلني السابقني ،وميكن قياسه عن طريق األخذ بعني االعتبار اختالف بعض
املعلمات البيئية:
= SUE1(condition x)/SUEref (condition x) SGRE

يف خمتلف األحوال البيئية

وبعض خمططات التشكيل متينة وتستمر يف العمل بينما تفشل خمططات أخرى يف حال التداخل الكثيف أو أحوال االنتشار
السيئة .والنظام الكفء نسبياً من حيث استعمال الطيف يستطيع حتمل التداخل مع احلفاظ على نفس املعايري التشغيلية بينما
يفشل النظام غري الكفء نسبياً من حيث استعمال الطيف يف ظل ظروف التداخل هذه .ويقع كامل نقاش األسلوب الرقمي
مقابل التماثلي على سبيل املثال ضمن هذه الفئة من الكفاءة.
2.8.8

النهج المعدل في التوصية

ITU-R SM.1046-2

كفاءة طيف المجموعة ) (GSEأو أنظمة متعددة في مجموعة
جيري حساب هذا النمط من الكفاءة يف شكل هجني من األساليب املذكورة أعاله .ويتعني حتديد مسامهة أي جهاز بعينه يف كامل
جمموعة األجهزة ذات الطبيعة املختلفة .كيف تستجيب األجهزة األخرى وكيف يستخدم كامل الطيف عند إضافة جهاز جديد
واحد إىل اجملموعة .وال ميكن حساب الكفاءة املطلقة جلهاز واحد أو قياسها بطريقة جمدية ،ولكن من املمكن حتليل االستخدام
الفعال للبيئة بأكملها اليت يعمل فيها اجلهاز لتكوين فكرة عن كفاءة اجلهاز .ومما يثري االهتمام هو أن كالً من تأثر اجلهاز بالتداخل
من اجملموعة ومسامهته يف التداخل يف اجملموعة يؤخذ يف احلسبان.
وبالنسبة لكل جهاز قصري املدى ال أمهية لنوعية املعلومات أو نوعية اخلدمة التنظيمية من الناحية التنظيمية ،أما نوعية اخلدمة
يف جهاز منوذجي قصري املدى ،مع أخذ مجيع األجهزة القصرية املدى يف بيئة معينة يف احلسبان ،فهي مسألة تستحق النظر.
GSE = SUEtotal/SUEtotal after adding new device

الفصل
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ويبدو أن كفاءة طيف اجملموعة ) (GSEطريقة مثرية لالهتمام لتحديد وقياس كفاءة الطيف ألن السياسة بشأن األجهزة القصرية
املدى هي أنه ال ميكن ضمان أداء جهاز مبفرده ولكن قد يكون من املمكن القيام بذلك للجهاز املتوسط أو النموذجي يف اجملموعة.22
وهذا يؤدي أيضاً إىل متوسط الكفاءة لتلك اجملموعة .وميكن حساب الكفاءة النسبية للنظام ) (SREلكل اجلهاز ،ولكن بعد إضافة
جهاز جديد إىل اجملموعة ميكن أيضاً إعادة حساب الكفاءة  GSEلكل جهاز قائم .وتصبح بيئة األجهزة  SRDدينامية ،وميكن
إعادة تقييم التقنيات الكفؤة من حيث استعمال الطيف ورمبا تصبح غري كفؤة بناء على التقدم التكنولوجي .ومن شأن جتميع أو
توليف تكنولوجيات أو خطط انتشار معينة أن يؤدي أيضاً إىل كفاءة  GSEإمجالية أفضل.
ومع ذلك ،من شأن هنج كفاءة  GSEأن يتطلب مدخالت من مقاييس النظام اجلديد.

وميكن ،من حيث املبدأ ،استخدام التقسيم املتساوي لفاصل الرتدد ،من حيث االستخدام املتوسط .وعالوة على ذلك ميكن
استخدام التقسيم املتساوي لتدفق البيانات املمكن/املتاح يف اجملموعة كمقياس لسلوك كفاءة اللطيف لتلك اجملموعة .وقد يكون
من املمكن يف املمارسة العملية حتقيق ذلك باختيار املعايري التقنية من جمموعة من التوليفات املمكنة للقدرة وعرض النطاق والتوزيع
اجلغرايف وتقنيات التخفيف وأساليب النفاذ إىل الطيف.
ورغبة يف حتقيق أقصى قدر من كفاءة الطيف ،فإنه يتعني حتديد كل معلمة بناء على متطلبات التطبيق الدنيا لكل األجهزة
يف اجملموعة (جتميع التطبيق) بتحديد حالة احلدود لكل معلمة ومن مث التضحية ببعض احلياد التكنولوجي.
وباختصار ،فإن حتقيق شرط التطبيق األدىن هذا أهم بكثري من حتقيق احتمال معني ملقدار التداخل .وقد ال ميكن التوصل إىل
تداخل مبقدار الصفر ومن مث فإن حالة كفاءة الطيف املثالية مشفوعة دوماً بإشارة إىل رقم تداخل مرجعي أقصى.
وفيما يلي وصف للتأخري باعتباره واحداً من هذه املتطلبات .وينبغي حتليل كل معلمة ذات صلة بطريقة مماثلة.
توزيع احتمال التأخير
التأخري هو الوقت املستغرق يف االنتظار يف قناة مشرتكة حىت يصبح يف اإلمكان إرسال رسالة .ومع أن هذا التأخري ال ميكن عادة
التعبري عنه يف شكل رقم واحد ،فإنه ميكن حتليله من حيث االحتمال .ويف الشكل  3.8يبني الرمسان  Aو Bالوضع يف قناة حرة،
ال يتوقع فيها أي تأخري .والرسم  Aهو دالة توزيع االحتمال ) (pdfاليت تبني احتمال تسليم رسالة ما يف وقت معني .والرسم B
يعطي نفس املعلومات يف شكل احتمال تراكمي .وهذا يبني احتمال تسليم رسالة ما حبلول وقت معني (أي يف وقت حمدد أو قبله).
وحيتسب االحتمال الرتاكمي من خالل حساب تكامل دالة التوزيع االحتمايل .والطرف األيسر من الرسم البياين  Aهو يف الواقع
دالة دلتا ولكنها بدت موسعة رغبة يف الوضوح.
ويبني الرمسان  Cو Dاآلثار املتوقعة يف وجود مستعملني آخرين .والرسم البياين " ،Dاحتمال التأخري الرتاكمي" ،مفيد بشكل خاص.

22

مثة ممارسة شائعة أيضاً لدى  CEPT/ECCو ETSIيف التحقيق يف أثر مستعمل طيف جديد على املستعملني القائمني .وتعريف الكفاءة
يضفي الصفة الشكلية على هذه املمارسة الشائعة.

GSE
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الشكل

3.8

احتماالت التأخير دون تقاسم استعمال القناة ( Aو )Bومعه ( Cو)D

Prob

PCUM

Delay

Delay

A

B

Prob
PCUM

95% achived by time T

Delay

Delay
T

D

C

Nat. Spec . Man- 8.03

يعرب عن توقعات املستعمل يف شكل "جيب تسليم  %Xمن الرسائل
وعندما يتعلق األمر بقياس الكمون واملوثوقية ،غالباً ما ّ
يف غضون فرتة  dمن الزمن" وهذا ما يقرأ بسهولة من الرسم البياين ،سواء كانت  ،Xمثالً %90 ،أو %95أو  %99حسبما
يتطلبه التطبيق.
حساب احتمال التأخير
قد يتطلب وضع رسم بياين من قبيل االحتمال الرتاكمي للتأخري ،يف بعض احلاالت ،قدراً معقداً من التحليل .وقد يكون من
املمكن منذجة ذلك يف نظام اتصاالت مدار مركزياً مثل النفاذ املتعدد بتقسيم الزمن ) (TDMAيف النظام العاملي لالتصاالت
املتنقلة ) (GSMأو خط إثرنت ،وما إىل ذلك .وجدير باإلشارة أن هناك قدراً هائالً من األعمال يف جمال االتصاالت والشبكات
ميكن االستقاء منها ،ومع ذلك جيب توخي احلذر يف تطبيقها على األنظمة الالسلكية .ولكن من غري املرجح أن يكون من املمكن
منذجة هذا االحتمال مبثابة هدف عام لنشر أنظمة مشتتة غري متجانسة مثل األجهزة القصرية املدى يف نطاقات متقامسة.
ومع ذلك ،من امليسور نسبياً ،يف بعض احلاالت ،توليد رسم بياين لالحتمال الرتاكمي للتأخري.

لنأخذ حالة مستعمل يرغب يف إرسال رسالة قصرية عندما يكون هناك بالفعل مستعمل آخر .ويقوم هذا املرسل اآلخر بإرساالت
ملدة  Tمن الزمن ،كما هو موضح يف الشكل  ،4.8يف أوقات عشوائية برتدد متوسط  .Fبعبارة أخرى ،تكون دورة التشغيل:
  TF

الفصل
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الشكل

4.8

إرسال عشوائي إلشارات متنافسة
T

1/F
Nat. Spec . Man- 8.04

املعلمة املهمة هي وقت االنتظار ،أو التأخري ،حىت تتحرر القناة .وميكن التوصل إىل كل من دالة توزيع االحتمال ) (pdfواالحتمال
الرتاكمي هلذا عن طريق التفحص ،كما يبدو يف الشكل .5.8
الشكل

5.8

احتمال التأخير في حالة إشارات متنافسة أو مستعملين متنافسين
(1T.F )

1 T.F

)P(Delay

PCUM

F
Delay D

0

T

Delay D

0

0

0

Nat.Spec . Man- 8.05

لنفرتض على سبيل املثال أن اإلرساالت هي ملدة  1ثانية كل  10ثوان ،حبيث تكون:
 T=1sو

0,1 Hz

=  Fودورة التشغيل  = TF = 0,1

عندئذ ميكن بسهولة حساب نسب النجاح لشىت االحتماالت:
 %90عندما تكون d = 0 s
 %95عندما تكون d = 0,5 s
 %99عندما تكون d = 0,9 s
 %100عندما تكون d = 1 s
لننظر بعد ذلك يف احلالة اليت يكون فيها املستعمل املتنافس ال يزال يف  %10من دورة التشغيل ،ولكن االرساالت تدوم ملدة
ثوان كل  100ثانية.
 T = 10 sو
وتكون نسب النجاح عندئذ:
 %90عندما تكون d = 0 s
-

F = 0,01 Hz

ودورة التشغيل  = TF = 0,1

10
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-

 %95عندما تكون
 %99عندما تكون d = 9 s
 %100عندما تكون d = 10 s
d=5s

ويالحظ أن أزمنة التأخري الحتمال معني من النجاح تزداد مبعامل .10
وهذه نتيجة هامة .ففي كلتا احلالتني يكون االرسال املتنافس هو نفس دورة التشغيل؛ ومن شأن حتليل بسيط بناء على احتمال
التداخل أن يفضي إىل نفس النتيجة .لكن االحتمال الرتاكمي للتأخري يشري ،من وجهة نظر الضحية ،إىل أن الضرر الذي يلحقه
أحدمها هو عشرة أضعاف اآلخر.
ويف حالة عدد  Nمن جهات التداخل املتماثلة ،يكون شكل منحىن االحتمال الرتاكمي كما يف الشكل .6.8
الشكل

6.8

االحتمال التراكمي للتأخير في قناة يتنافس فيها  Nمن المستعملين
A

PCUM
N

Delay D
3T

2T

0

T

)(1 T.F

0

B
Nat. Spec . Man- 8.06

ويتكون احملور األفقي كلياً من وحدات  ،Tوهي مدة اإلرساالت ،بدالً من دورة التشغيل  .TFوهكذا يتبني ،يف أي حالة معينة،
أن التأخري  Bالذي تتحقق عنده نسبة جناح معينة يتناسب طرداً مع مدة إرساالت التداخل ،ذلك ألن دورة تشغيلها بقيت ثابتة.
التأخير المتوقع
يبني التحليل الوارد أعاله النمط العام الحتمال التأخري ولكنه ال يعطي نتيجة كمية ،باستثناء احتمال التأخري صفر.
ّ

بيد أنه ميكن أن تستخدم نظرية صف االنتظار يف صنع منوذج بسيط .لنفرتض أن عدداً من املستعملني يرسلون رزماً عرب قناة ما،
حيث  Tهي مدة إرسال الرزم و Fهو الرتدد اإلمجايل (جمموع معدل اإلرسال من مجيع املستعملني).
وميكن مساواة  Fمع معدل وصول أشياء يف صف االنتظار و 1/Tمع معدل التحرير .وعندئذ يكون التأخري املتوقع  Dحىت إتاحة
فتحة حرة مساوياً لوقت االنتظار املتوقع يف صف االنتظار.
T .F
1 F
T

D

وهذا ليس منوذجاً مثالياً من االصطفاف ،من قبيل نظام املواقع اخلطرة يف األجواء اجلوية
) .(LBTومع ذلك فهو نتيجة مفيدة تشري إىل االنتظار املتوقع عند استخدام آلية النفاذ يف قناة متقامسة.
)(ALOHA

وميكن إعادة ترتيب املعادلة الواردة أعاله لبيان تأثري ثبات  ،TFدورة التشغيل الكلية:

أو االستماع قبل التكلم
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T .T .F 
1  T .F

D

ومن مث فإن التأخري املتوقع يف هذا النموذج يتناسب طرداً مع مدة اإلرسال.
قياسات الكمون والموثوقية
القياس التقليدي املستخدم يف دراسات التوافق هو احتمال التداخل .ويف كثري من احلاالت اليت نوقشت أعاله مل يكن هذا القياس
كافياً ،ذلك ألنه ال يعكس متاماً الضرر الذي يلحق خمتلف أنواع الضحايا جراء خمتلف أنواع التداخل .وعلى وجه اخلصوص
ال يأخذ يف االعتبار مباشرة احلاجة إىل قياسات من قبيل الكمون املنخفض أو املوثوقية العالية للوصلة (احتمال جناح االرسال،
أي مبا يف ذلك إعدادات اإلرسال) من جانب العديد من مستعملي الطيف.
وينبغي أن يؤخذ يف االعتبار الرتابط بني الكمون واملوثوقية .وميكن التعبري عن متطلبات املستعمل يف شكل  %Xمن احتمال النجاح
ضمن احلد األقصى من التأخري  .Dمثال ذلك ،قد يتطلب املستعمل الذي يشدد على الكمون املنخفض نسبة  %90يف غضون
 200مللي ثانية ،بينما قد يتطلب من يشدد على املوثوقية العالية نسبة  %99.9يف غضون  3ثوان .ويف هذه الظروف ،يكون من
املفاهيم املفيدة احتمال التأخري الرتاكمي والتأخري املتوقع ،على الرغم من صعوبة حتديد كميتها بدقة يف الظروف الفعلية.
إن ما تقدم هو حتليل بسيط آللية معقدة .فهو يفرتض أن االرسال ،الذي تنتظر "الضحية" القيام به ،قصري باملقارنة مع إرساالت
الطرف "املتداخل" .وهو يفرتض أيضاً أن الضحية لديها وسيلة ملعرفة مىت ميكن القيام بعملية اإلرسال .وهذا هو احلال إذا كانت
الضحية تعمل على أساس االستماع قبل التكلم ) ،(LBTولكن ميكن احلصول على نتائج مماثلة إذا كانت الضحية تقوم بتجارب
إرسال وترتقب مساع إشعار الوصول .ويكمن الفرق يف احتمال عودة التداخل إىل املستعمل احلايل.
وينبغي اإلشارة أيضاً إىل التشابه مع نظرية حركة االتصاالت وتوزيع ( Erlangاملعرب عنه مبعادلة  ،)Erlangولكن مع توخي احلذر
ألهنا ليست قابلة للتطبيق مباشرة .وهناك أكثر من شكل واحد ملعادلة  ،Erlangوهناك عدد من الفوارق اليت يتعني النظر فيها.
العقد ال تستطيع بالضرورة أن يسمع بعضها اآلخر.
وأهم الفوارق بني األنظمة الالسلكية والسلكية هو أن كل ُ

وهكذا ميكن القول إن الكمون واملوثوقية مقياسان جديدان مفيدان ميكنهما إضافة قيمة إىل التحليل التقليدي للتداخل،
حيثما تسمح األنظمة الالسلكية وسيناريوهات التداخل قيد النظر بقدر مفيد من التحليل احلتمي هلذه الظواهر.
وال بد من االعرتاف بأن األمهية ال تقتصر على املعلمات التقنية لإلشارة الراديوية وميزانية الوصلة الناجتة .إذ تتسم أنظمة التحويل
بالرزم التكييفية احلديثة بأمناط تشغيلية معقدة ،ذلك ألهنا ال تقتصر على الطبقة املادية وإمنا تشمل أيضاً مستويات التوصيل البيين
لألنظمة املفتوحة ) (OSIاألعلى للحفاظ على تدفق االتصاالت اإلمجايل .ولذلك ينبغي مثالياً ملصممي األنظمة ومديري الطيف
عدم إغفال تلك اجلوانب األكثر تطوراً من أجل حتديد مستويات املرونة التشغيلية لألنظمة قيد النظر وإقامة التوازن بينها.
ومن أهم املعلمات التشغيلية يف هذه الفئة هو اشرتاط الكمون .وهو احلد األقصى املقبول للتأخري يف نقل الرزمة/الرسالة وال ميكن
بصفة عامة االستدالل عليه من جمرد االعتبار التقين مليزانية الوصلة املفيدة إزاء حلظة التداخل .ولذلك قد يتعني النظر يف الكمون
وكذلك يف املعلمات/القياسات األخرى املماثلة عند ختطيط الطيف يف نطاقات متقامسة.
ومثة استنتاج آخر وهو أن التحليل ،عند مزج تطبيقات خمتلفة ،على أساس احتمال بسيط للتداخل ال يكشف عن الصورة بأكملها.
ولذلك ،فإن حتليل التوافق يف بيئة حمايدة من حيث التطبيق يتطلب قدراً أكرب من التوسع يف أدىن طبقتني من منوذج التوصيل البيين
تعرف فيها التطبيقات.
لألنظمة املفتوحة ) ،(OSIوخاصة يف جمال الزمن ،مما حيدث حالياً يف احلاالت اليت ّ
9.8

نسبة كفاءات استعمال الطيف ،أو الكفاءة النسبية الستعمال الطيف

كما أشري إليه يف األقسام السابقة ،ميكن حساب قيم كفاءة استعمال الطيف ) (SUEلعدة أنظمة خمتلفة ومقارنتها للحصول على
الكفاءات النسبية الستعمال الطيف ) (RSEلألنظمة ،وهو قياس ميكن استعماله لتحليل استعمال الطيف .غري أنه يتعني إجراء
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هذه املقارنة حبذر .وتعرف الكفاءة النسبية الستعمال الطيف باعتبارها النسبة بني كفاءتني الستعمال الطيف ،تتعلق واحدة منهما
بكفاءة النظام املستعمل كمعيار للمقارنة.
ويف هذه احلالة:
SUE
SUE std

حيث:

RSE 

)(14-8

 :SUE stdكفاءة استعمال الطيف لنظام "معياري"
 :SUEكفاءة استعمال الطيف للنظام قيد الدراسة.

واألرجح أن يكون النظام املعياري أحد األنظمة التالية:
النظام األكثر كفاءة الذي ميكن بناؤه عملياً؛
النظام الذي ميكن حتديده وفهمه بسهولة؛
النظام املستعمل على نطاق واسع ،أي النظام املعياري حكماً يف دوائر الصناعة.
-

الكفاءة النسبية الستعمال الطيف ) (RSEعدد موجب بقيم ترتاوح بني صفر وال هناية .وإذا مت اختيار النظام املعياري ليكون النظام
املثايل أو النظام األكثر كفاءة ،عندئذ ترتاوح قيمة الكفاءة  RSEعادة بني صفر وواحد.
1.9.8

مناقشة

ميكن استعمال مفهوم  RSEبفعالية ملقارنة نظامني يقدمان نفس اخلدمة ،حيث من املمكن اختيار املعلمات بطريقة متوافقة.
ويف هذه احلالة ،قد تكون النسبة بني القيمتني احملسوبتني للكفاءة  SUEأكثر فائدة من القيم العددية للكفاءتني .وستبني النسبة
بني كفاءتني مثالً أن النظام  Aيعمل بضعف الكفاءة (ويستعمل نصف حيز الطيف فقط ويرسل ضعف املعلومات)
مقارنة بالنظام .B
وامليزة الكربى يف احلساب املباشر لقيمة الكفاءة  RSEهي أهنا أسهل من حساب قيمة الكفاءة  .SUEوملا كان النظامان يقدمان
اخلدمة ذاهتا ،فهما يشرتكان عادة يف العديد من العوامل (بل وأحياناً يف مكونات مادية) .وهذا يعين أن عوامل كثرية "ستلغى" يف
احلساب قبل أن يكون من الضروري حساهبا .ويف حاالت كثرية يؤدي ذلك إىل تبسيط احلسابات.
وعلى سبيل املثال ،اقرتح ] Bykhovsky, 1979و [Bykhovsky and Pavliouk, 1986 and 1987وضع معيار يستند إىل مقارنة
عرض نطاق الرتدد ) (Fcالالزم إلرسال كمية معينة من املعلومات (أي توفري عدد معني من قنوات االتصاالت أو القنوات اإلذاعية)
يف شبكة راديوية حقيقية بعرض نطاق تردد أفضل ) (Foptلنظام راديوي مثايل بقدرة اتصال مساوية .ويعرف معيار كفاءة استعمال
الطيف ) (Muبالتعبري .(Mu) Fopt/Fc :ويستخدم هذا النظام املثايل الطيف بطريقة مثلى ويتمتع خبصائص  RFمثالية (من وجهة
نظر البث املسبب للتداخل يف املرسالت ،وخصائص استقبال الرتددات غري األساسية ،ومعلمات اهلوائيات ،وما إىل ذلك .).وميكن
التعبري عن خصائص هذا النظام الراديوي املثايل على أساس املعادلتني ) (3a-8و):(3b-8
Ps  (1  p0) F0 / Fm – 1

)(15-8

وإذا خفض عامل الكفاءة  RSEإىل نسبة معلمة واحدة ،فقد ال يفهم هذا املفهوم بالكامل .وعلى سبيل املثال ،يسمح استعمال
التشكيل الرقمي األعلى سوية يف وصالت املوجات الصغرية ) (256-QAMبتخفيض كبري يف عرض النطاق بالنسبة للتشكيل األقل
سوية ) .[Hinkle and Farrar, 1989] (16-QAMوتوحي مقارنة بسيطة لعرض النطاق املطلوب بأن كفاءة النظام 256-QAM
تقدر بأربعة أمثال كفاءة النظام  .16-QAMولدى إمعان النظر يتبني أن النظام  256-QAMيتطلب نسبة إشارة إىل
الضوضاء ) (S/Nأكرب وميكن أن يتقبل قدراً أقل من التداخالت .وميكن أن يلغي اشرتاط املزيد من التحرر من التداخالت امليزة من
عرض النطاق األصغر ،وميكن لنظام  256-QAMأن يكون أقل كفاءة بالفعل من نظام .[Hinkle and Farrar, 1989] 16-QAM
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ويتضح مما سبق ضرورة تقييم كل العوامل اليت قد تكون مطلوبة حلساب عامل  ،RSEبدالً من أن يستند عامل  RSEإىل عامل
واضح واحد فقط .وقد يكون من املهم أيضاً حساب  RSEلنطاق تردد كامل بدالً من إجراء حسابات لوصلة واحدة أو لنظام
واحد فقط.
2.9.8

مثال للكفاءة  RSEفي الخدمة المتنقلة البرية

باإلشارة إىل تعريف الكفاءة  RSEيف املعادلة ) ،(14-8ميكن اعتماد نظام مرجعي باستعمال اسرتاتيجية ختصيص شبه مثلى.
وتفاصيل هذه االسرتاتيجية موصوفة يف [ Delfour and DeCouvreur, 1989و .]Delfour and Towaij, 1991وميكن تطوير
اسرتاتيجية ختصيص شبه مثلى ) (NOASيف خدمة التوزيع املتنقل لألرض .ومن مستعملي التوزيع املعتادين ،يف هذه اخلدمة،
سيارات األجرة وخدمات الشرطة وخدمات التوريد ،وغريها .وتتألف هذه األنظمة من حمطات قاعدة مرتبطة بتشغيل متنقل ضمن
منطقة تغطية حمددة .وقد يكون على خدمة التوزيع أن تتقاسم قناهتا مع مستعملني آخرين ،ويتوقف ذلك على عدد القنوات
املتنقلة.
وعلى أساس معايري التداخل املقررة ،ختصص اسرتاتيجية التخصيص شبه املثلى أقصى عدد للرتددات يف مواقع يسبق حتديدها
يف منطقة جغرافية معينة .وال تأخذ اسرتاتيجية التخصيص يف اعتبارها توزيع الطلب على احلركة فحسب بل توفر أيضاً مرونة معقولة
ملواقع التخصيص.
واالفرتاضات املعتمدة هلذا النموذج هي التالية:
األرجح أن تتبع الطلبات يف املستقبل التوزيع الدميغرايف احلايل للحركة.
ألغراض التحليل ،تنقسم منطقة االهتمام اجلغرايف إىل شبكة مكونة من مربعات ،حيدد حجمها مبعايري التداخل املطبقة
على النطاق قيد الدراسة.
ترتبط الوحدة الزمنية املستعملة مباشرة باحلمولة املتوسطة للحركة يف ساعات الذروة.
وحدة الرتدد املستعملة هي قيمة عرض نطاق قناة راديوية مفردة مستعملة يف النطاق قيد التقييم.
وحدات الطيف املطلوبة ) t (nداخل مربع ترتبط مباشرة باالنشغال الكلي ) (E) Ot (nيف هذا املربع.
)(16-8
t (n)  C Ot (n)

وحدات الطيف املطلوبة يف القناة رقم ) (iيف املربع رقم ) (nهي:
)(n,i)  C O(n,i

)(17-8

حيث:

-

 :Cقيمة ثابتة حمددة حبكم حجم الشبكة وعرض نطاق القناة املستعملة يف النطاق
قيد الدراسة.
جيوز استعمال عوامل حتميل خمتلفة خلدمات األمن العمومية وغريها من اخلدمات .وميكن التساهل أيضاً حينما تتقاسم
القدرة أنظمة متعددة.

ويف هذا النموذج تكون املعادلة على النحو التايل:
= RSE

1.2.9.8

االنشغال الفعلي املرجح
انشغال  NOASاملرجح

مناقشة

يستعمل هذا النموذج املفهوم القائم على أن منطقة جغرافية معينة متثل قيمة طيفية بالنسبة للطلب الكلي على احلركة يف هذه
املنطقة .ووفقاً هلذا املفهوم أيضاً ،وبسبب الطبيعة ثالثية األبعاد للطيف (عرض النطاق ،واحليز ،والوقت) ،سوف حيرم بعض
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املستعملني من استعمال الطيف .وحتدد هذه الكمية املرفوضة من الطيف بسوية التداخل اليت تستقبلها األنظمة األخرى والناشئة
عن التشغيل على مقربة من النظام الراديوي .ويستعمل يف هذا النموذج محولة احلركة املتوسطة للقنوات خالل ساعات الذروة
بوصفها قيم فعلية لتوزيع الطلبات.
واستناداً إىل النموذج املوصوف أعاله ،ميكن إبداء املالحظات التالية:
يسيطر على نوعية الطيف محولة حركة االتصاالت يف مركز املناطق احلضرية .وميكن قياس مدى فعالية إدارة الطيف
1
بالعدد األقصى من الرتددات اخلالية من التداخالت واملتيسرة يف مراكز احلركة األكثر اكتظاظاً يف املدن الكربى.
عند ختصيص الرتددات خارج املراكز احلضرية ذات حركة االتصاالت الكثيفة ،جيب احلرص على جتنب استعمال
2
التخصيصات يف هذه املراكز احلضرية.
بالنسبة لنطاقات الرتدد اجلديدة أو املخطط هلا جمدداً ،تكون اسرتاتيجية التخطيط شبه املثلى هي تلك اليت ميكن أن
3
توفر أقصى عدد ممكن من ختصيصات الرتدد اخلالية من التداخالت لتلبية الطلبات.
ميكن أن تؤدي اسرتاتيجية التخصيص شبه املثلى إىل نوعية أفضل للطيف وذلك بتبسيط عملية التخصيص بفضل
4
االنتقاء املسبق للرتددات اخلالية من التداخل عرب املنطقة قيد الدراسة.
10.8

استنتاجات

يعترب الوصف الوارد أعاله لقياسات استعمال الطيف ،والكفاءة يف استعمال الطيف ) (SUEوالكفاءة النسبية يف استعمال
الطيف ) (RSEنقطة انطالق إلجراء حسابات تؤدي يف هناية األمر إىل إجراء مقارنة لنظام بنظام آخر ضمن نفس اخلدمة .واختذت
تطبيقات هذه النظرية هنجاً عديدة عند تطبيقها يف حاالت حمددة .وكثرياً ما توفر هذه التطبيقات اخلاصة نتائج وسيطة ،من قبيل
دالئل إضافية حول املواقع املزدمحة بالفعل ،رمبا يف شكل خرائط كفافية أو رسوم تقدم توزيعات تراكمية يف منطقة جغرافية وفقاً
للنسبة املئوية للرتددات املتيسرة للنظام املرجعي.
وتقرتح جمموعة من التدابري األساسية اليت إذا نفذت يف حدود القيود التقنية والقيود على املوارد املالية فإهنا ستؤدي إىل استغالل
اإلمكانات املتيسرة لزيادة كفاءة استعمال الطيف:
حتقيق االستعمال األمثل (عند إنشاء مرافق جديدة وحتديث األنظمة الراديوية) ملعلمات النظام الكهرمغنطيسي اليت حتدد
1
مقدار حيز الرتدد هبدف ختفيض هذا املقدار ،وبالتايل تسهيل تقاسم الرتددات بني خدمات خمتلفة وإيواء شبكات
إضافية يف منطقة معينة.
ختطيط الشبكات وفقاً للخصائص االمسية لألنظمة الراديوية ،وال سيما بتخفيض "اهلوامش" غري الالزمة لقدرات اإلرسال
2
وارتفاع اهلوائي وشدة اجملال لإلشارات املستقبلة ،وما إىل ذلك.
استعمال تشكيالت الشبكة من أجل خدمات االتصاالت الراديوية واخلدمات اإلذاعية ،القريبة نظرياً قدر اإلمكان من
3
الشبكات املثلى ،وذلك من منظور الكفاءة يف استعمال الطيف.
اعتماد تقنيات التشكيل ومعلمات التجهيزات هبدف االستعمال الكفء لنطاقات الرتدد ،حبيث ميكن االقرتاب قدر
4
اإلمكان من احلدود املمكنة "لنظام راديوي مثايل" مطابق.
استعمال عامل الوقت إىل جانب نظام مالئم لتحسني كفاءة استعمال الطيف.
5
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امللحـق

1

التدريب على إدارة الطيف
1

مقدمة

إن النظام األوتومايت إلدارة الطيف نظام للمعلومات كبري احلجم وميكن أن يكون معقداً ،يتضمن قاعدة بيانات كبرية خاصة بالتطبيقات
والرتاخيص وختصيصات الرتدد واملعلومات اجلغرافية وغريها من البيانات .والتدريب على استخدام نظام من هذا القبيل عنصر أساسي
ألي أنشطة إلدارة الطيف تضطلع هبا أي إدارة من أجل إعداد املوظفني ألداء مهامهم .ونظراً للتطور السريع يف أنظمة االتصاالت
الراديوية ،ينبغي أن يكون التدريب مستمراً وعملية متطورة على حنو مطرد .وحيتاج املوظفون املعنيون بإدارة الطيف إىل معرفة واسعة
باملواضيع املتعلقة بطيف الرتدد الراديوي واخلدمات الراديوية .فالتجهيزات وبرجميات احلاسوب تتسم غالباً بدرجة عالية من التخصص
وال تُستعمل خارج نطاق اإلدارة .ولذلك من الضروري إعداد برامج تدريب خاصة واستخدام معلمني مؤهلني.

وينبغي تصميم الدورات التدريبية لتالئم املوظفني الذين يتعني تدريبهم؛ فالفئات املختلفة من املوظفني املذكورة يف البند  ،2تتطلب
دورات تدريبية خمتلفة .وميكن أن تتألف الدورات التدريبية هذه من تشكيالت منطية أو وحدات معيارية يغطي كل منها مواضيع
حمددة ضمن إدارة الطيف .وميكن تقسيم الدورات التدريبية إىل ثالث فئات عريضة:
التدريب األساسي (تدريب املوظفني اجلدد)
التدريب أثناء العمل
التدريب على تنمية القدرات املهنية.
وتناقَش هذه الفئات مبزيد من التفصيل يف البند  .3وباإلضافة إىل ذلك ،قد تلزم دورات متهيدية قصرية و/أو دورات تدريبية طويلة
األجل وأكثر تعمقاً .وميكن أن توفر الدورات التدريبية القصرية اليت تستغرق أسبوعاً أو أسبوعني حملة عامة عن إدارة الطيف وتغطي
تعرف املتدربني على نظام حمدد إلدارة الطيف .ويوفر التدريب الطويل األجل فهماً
بعض املواضيع احملددة املذكورة يف البند  3.3أو ِّ
متعمقاً أكرب ملواضيع حمددة أو فهماً تفصيلياً لعمل أحد األنظمة.
ويستند التدريب على استعمال النظام األوتومايت إلدارة الطيف ،بوجه عام ،إىل املعلومات املتضَّمنة يف الوثائق اليت يوفرها النظام.
وبوجه عام توفر اجلهة املصنعة الوثائق التالية فيما يتعلق بنظام ما:
موردو التجهيزات وبرجميات احلاسوب األساسية.
وثائق معيارية عن التجهيزات والربجميات حسبما يقدمها ِّ
وثائق عن النظام تُستخدم كمجموعة كتيبات مرجعية وليس كمجموعة إجراءات إلدارة الطيف.
وينبغي بالنسبة لكل دورة تدريبية توفري جمموعة من مواد التدريب تشمل املواد اخلاصة بالطلبة واألدلة اخلاصة باملعلمني .وينبغي أن
متدرب نسخة من مواد التدريب مبا يف ذلك الشرائح واملراجع وغريها من مواد التدريب .وينبغي للوكالة املعنية بإدارة
يتلقى كل ِّ
الطيف استبقاء هذه املواد كمراجع دائمة خصوصاً يف احلاالت اليت يكون فيها معدل استبدال املوظفني عالياً.

ويوفر هذا امللحق ملخصاً للتدريب على أدوات الطيف املرتبطة بتوريد أنظمة إدارة الطيف األتوماتية .ويناقَش التدريب على إدارة
ومراقبة الطيف أيضاً بإجياز يف التوصية  - ITU-R SM.1370مبادئ توجيهية لتصميم وإعداد أنظمة إلدارة الطيف أوتوماتياً
(الصيغة األخرية) ،كما يناقش مبزيد من التفصيل يف البند  8.2من كتيب االحتاد بشأن مراقبة الطيف ،جنيف .2011
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المهارات الالزم توفرها في المتدربين

يتعني على املوظفني املعنيني بإدارة الطيف الراديوي مواجهة طائفة واسعة من اخلدمات الراديوية واألنظمة واإلجراءات اإلدارية.
ولذلك يلزم توفر طائفة متنوعة واسعة من العاملني الذين يتمتعون مبهارات وخربات واسعة متنوعة لكي تتيسر لإلدارة طائفة واسعة
من املعارف واملهارات الالزمة .ويشمل هؤالء املوظفون بوجه عام األنواع التالية من العاملني:
املديرون :األشخاص املسؤولون عن إدارة املشاريع وتشغيل األنظمة.
املستعملون التقنيون :املهندسون والتقنيون واألخصائيون املسؤولون عن اهلندسة الراديوية والتحليل التقين وختصيص الرتدد
(مستعملو أدوات برجميات اهلندسة الراديوية).
املستعملون اإلداريون :األشخاص املسؤولون عن أداء املهام اإلدارية (أي معاجلة الطلبات وإعداد الفواتري وإعداد التقارير).
األخصائيون يف جمال تكنولوجيا املعلومات :األشخاص املسؤولون عن حتميل األنظمة واإلشراف عليها واحملافظة على
البيانات وإدارة املستعملني.
وتتمثل املعارف واملهارات اليت يتعني توفرها يف هذه األنواع املختلفة من العاملني فيما يلي:
املديرون
تنظيم اهليئة التنظيمية
األهداف واالسرتاتيجيات واألنشطة احلالية واملستقبلية للهيئة التنظيمية املعنية بإدارة الطيف
املهام اإلدارية املتصلة بإدارة الطيف
تصميم النظام الراديوي وختطيطه
معاجلة اإلشارات ونظرية املعلومات
انتشار املوجة الراديوية
حتليل التداخل
ختطيط الرتدد
توفر معرفة أساسية بشأن استعمال احلاسوب
املستعملون التقنيون
انتشار املوجة الراديوية
حتليل التداخل
ختطيط الرتدد
توفر معرفة أساسية باستعمال احلاسوب وإتقان استعمال برجمية التطبيق ذات الصلة ،من قبيل معاجلة النصوص
وحتليل صحائف متديد الطيف وبرجمية إدارة الرتدد

-

املستعملون اإلداريون

-

األخصائيون يف جمال تكنولوجيا املعلومات

-

تنظيم اهليئة التنظيمية
أداء املهام اإلدارية املتصلة بإدارة الطيف
توفر معرفة أساسية باستعمال احلاسوب مبا يف ذلك Microsoft Windows

-

أنظمة التشغيل
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-

توفر معرفة أساسية بربجمية التطبيق اليت يستعملها النظام
إدارة قاعدة البيانات الرتابطية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/بروتوكول اإلنرتنت ،والشبكتان  LANو.WAN

وميكن اكتساب بعض هذه املهارات تبعاً للحاجة من خالل التعاقد أو اخلرباء االستشاريني أو ترتيبات املساعدة املتبادلة مع
الوكاالت احلكومية األخرى .ويف بعض احلاالت ،ال تتطلب املنظمات املسؤولة عن إدارة الطيف درجة عالية من املهارات املتخصصة
يف كل من هذه املواضيع لكنها ستحتاج إىل توفر فهم واضح للمبادئ املعنية .وكي يكون بعض هؤالء املوظفني وخصوصاً املديرين
مؤهلون جيداً ألداء وظائفهم ،يتعني أن تتوفر لديهم خربات سنوات كثرية يف جمال إدارة الطيف.
3

مواضيع الدورات التدريبية

ينبغي أن تضع اإلدارة خطة للتدريب مالئمة ومناسبة الحتياجاهتا .ويلزم بوضوح التدريب على األنظمة اجلديدة وهو تدريب يوفره
املستخدمني ليحلوا حمل املوظفني املغادرين
مورد النظام .ويلزم تدريب أساسي منتظم على املواضيع التمهيدية للموظفني اجلدد
َ
عادة ّ
نتيجة الستبدال املوظفني .وتلزم خطط طويلة األجل لتوفري التدريب على مواضيع جديدة لتنمية املهارات املهنية للموظفني ذوي
اخلربة متهيداً الرتقائهم الوظيفي.
وترد يف هذا القسم املواضيع املقرتح تناوهلا يف الدورات التدريبية .وهناك اختالفات بني البلدان فيما يتعلق بأنظمتها القانونية وهياكلها
اإلدارية وأنظمتها التعليمية وأنظمة إدارهتا للرتددات .كذلك ،فإن املهارات الالزمة للموظفني املعنيني مبراقبة الطيف تتوقف على
تعامل املواضيع املقرتح تناوهلا يف الدورات التدريبية كمبادئ توجيهية ،كذلك ميكن تعديلها
مهامهم اخلاصة .ولذلك ،ينبغي أن َ
حسب متطلبات فرادى اإلدارات
وكمثال على ذلك ،ميكن لربنامج تدريبـي أن خيصص زهاء  3/4برناجمه الزمين إلدارة الطيف ،وزهاء  1/4برناجمه الزمين ملراقبة الطيف.
وينبغي أن تتوفر للموظفني املذكورين يف البند  2املعارف والفهم العامني للمبادئ املعنية حسبما ذُكرت يف ذلك القسم؛ إال أنه
عندما حتصل اإلدارة على نظام جديد فإن هؤالء املوظفني سيحتاجون إىل تدريب خاص على ذلك النظام.
1.3

التدريب المقترح للنظام المبيّن في التوصية  ،ITU-R SM.1370مثل مفيد على التدريب األساسي

تصف التوصية  ITU-R SM.1370عناصر نظام أوتومايت إلدارة الطيف ) (ASMSملساعدة اإلدارات على االضطالع مبسؤولياهتا
يف جمال إدارة الطيف .وتدرج فيما يلي مواضيع التدريب املقرتحة لنوع النظام املوصوف يف التوصية.
تطبيقات إدارة الطيف .يتضمن التدريب مدخالً متهيدياً بشأن إدارة الطيف ،وفهماً لدور نظام إدارة الطيف.
فهم بنية نظام إدارة الطيف .يتضمن مناقشات لبنية النظام وإدماج األنظمة الفرعية.

فهم األنظمة الفرعية إلدارة الطيف واستعمالها .يتضمن فهم واستعمال األنظمة الفرعية ملنح الرتاخيص الراديوية ،والتحليل التقين،
والتنسيق/التبليغ الدويل ،وإعداد الفواتري والدفع ،وشهادات مشغّل االتصاالت الراديوية ،وبائعي (جتار) جتهيزات االتصاالت
الراديوية ،واختبارات قبول النمط ،والتفتيش ،وختطيط اإلدارة ،والسطوح البينية إلدارة النظام ومراقبته .ويتضمن أيضاً فهم اجلداول
املرجعية للنظام.
فهم المشروع والجدول الزمني لتنفيذه .يتضمن فهم نطاق انطباق املشروع ونتائجه وكيفية إدماج خمتلف األنظمة الفرعية،
واجلدول الزمين للتنفيذ وآثاره ،ومسؤوليات املقاول واإلدارة.
النظام الفرعي لمنح التراخيص الراديوية .يتضمن إدخال البيانات املتعلقة بطلبات احلصول على الرتاخيص ،ومبنح التصاريح
اخلاصة بتشغيل حمطات االتصاالت الراديوية ،وإعداد الفواتري ،وإصدار/تعديل/إلغاء/جتديد الرتاخيص ،واالستفهام من قواعد
البيانات وإعداد التقارير وفهمها.
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مفصالً لكيفية أداء التحليالت التقنية.
فهم/أداء عملية التحليل التقني .يتضمن مدخالً متهيدياً إىل التحليل التقين ،وتعليماً َّ

فهم/أداء التنسيق الدولي واإلقليمي .يتضمن التبليغ عن الرتددات وتسجيلها ،وأداء التنسيق الدويل واالستفسارات والتقارير.
ِ
المستعمل .يتضمن حتديد البائعني وفهم عملية إصدار الشهادات والتسجيل ،وفهم رسوم منح الرتاخيص للبائعني.
فهم عملية إدارة
فهم عملية قبول نمط التجهيزات .يتضمن فهم وظيفة وعملية قبول النمط.
إدارة النظام .يتضمن فهم وتطبيق تشكيالت النظام وتشكيالت الشبكة ،واحملافظة على نظام إدارة قواعد البيانات واستعادته،
وفهم النفاذ إىل النظام وأمن النظام.
نظام التفتيش .يتألف من فهم النظام الفرعي للتفتيش واستعماله.
استيفاء الجداول والرموز المرجعية لنظام منح التراخيص واستعمالها .يصف خمتلف أمناط الرموز ،واستعمال كل من جداول
الرموز.
يعرف املتدربني بأنظمة املراقبة ومعرفة االجتاه ،ويصف الواجهة بني أنظمة املراقبة وأنظمة منح
فهم وظيفة المراقبة ومعرفة االتجاهِّ .
الرتاخيص ،ودور املراقبة يف إدارة الطيف ،وأنظمة املراقبة الثابتة واملتنقلة ،وتقارير املراقبة ،وتشغيل أنظمة املراقبة الثابتة واملتنقلة،
وتقنيات قياس الطيف.
2.3

التدريب أثناء العمل

وتعني له وظيفة يف
بعد أن يتلقى املوظف اجلديد التدريب األساسي ،يُسند إليه دور ومهمة يتعني االضطالع هبما يف املؤسسةَّ ،
إحدى اإلدارات من أجل أداء عمل معني .وألداء املهام املنشودة أداء فعاالً ،يُع ّد التدريب أثناء العمل هو أكثر أشكال تدريب
عهد املرء باملوظفني
املوظفني اجلدد فعالية وشيوعاً .وميثل هنجاً رئيسياً للمحافظة على الدراية التقنية لإلدارة .ومع ذلك ،ال يكفي أن يَ َ
اجلدد إىل زميل ذي خربة ،ويثق بأن كل شيء سيكون على ما يرام .ومن مسؤوليات املدير أن خيطط التدريب أثناء العمل مثلما
خيطط دورة تدريبية أو يراقب التقدم احملرز .ويرّكز هذا النمط من التدريب على املهمة اخلاصة للموظف.
3.3

التدريب التفصيلي؛ التدريب على تنمية القدرات المهنية

يوفر التدريب على تنمية القدرات املهنية معلومات تقنية تفصيلية للموظفني من أجل تأهيلهم للرتقي ،أو لتغيري املهام املوكلة إليهم
أو لصقل معارفهم التقنية .وهناك طائفة متنوعة من املواضيع اليت ينبغي تغطيتها يف الدورات التدريبية على تنمية القدرات املهنية
على إدارة الطيف .وينبغي أن ُختتار املواضيع اليت تغطيها دورة معينة وفقاً ملهارات ووظائف العاملني الذين يتعني تدريبهم .واملواضيع
اليت ينبغي تغطيتها يف دورة تدريبية إلدارة الطيف ينبغي أن ُختتار بوجه عام من املواضيع التالية:
املبادئ العامة إلدارة الطيف
1
فهم أنظمة اإلدارة األوتوماتية للطيف واستخدامها
2
منح تراخيص االتصاالت الراديوية
3
فهم/إجراء ختصيص الطيف
4
فهم/إجراء التحليل التقين
5
فهم/إجراء التنسيق الدويل
6
فهم عملية املوافقة على منط التجهيزات
7
نظام احملاسبة ،مبا يف ذلك حساب الرسوم وإعداد الفواتري
8
التطبيقات على نظام اإلدارة:
9

امللحق
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استعمال النظام وتشغيله
أ)
فهم وتطبيق تشكيلة الشبكة
ب)
اعتبارات النفاذ إىل النظام
ج)
فهم وتطبيق محاية النظام واسرتداده
د)
فهم االعتبارات املتعلقة بأمن النظام
ﻫ)
فهم عمليات قاعدة البيانات وأداء هذه العمليات
و)
إدخال البيانات
مراقبة الطيف
إدارة أنظمة إدارة الطيف.

ينبغي للمديرين أن يتلقوا تدريباً على مجيع املواضيع املذكورة أعاله .وينبغي للمستعملني التقنيني أن يتلقوا بوجه عام تدريباً على مجيع
املواضيع باستثناء الواردة يف األرقام  8و-9ب) و-9د) .وينبغي للمستعملني اإلداريني أن يتلقوا تدريباً على املواضيع الواردة يف الفقرات
الفرعية  2و 8و-9أ) و-9و) و .10وينبغي أن يتلقى مديرو األنظمة تدريباً على املواضيع الواردة يف الفقرات الفرعية  2و 9و،12
مبا يف ذلك تلقِّي دورات متخصصة يف إدارة أنظمة الربجميات وقواعد البيانات.
وباإلضافة إىل الدورات التدريبية النظامية ،ينبغي أن يتضمن الربنامج الكامل للتدريب على تنمية القدرات املهنية خربات اإلدارات
األخرى واملشاركة يف أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت من قبيل ما يلي:
املشاركة النشطة يف جلان الدراسات التابعة لالحتاد ومؤمترات االحتاد؛
املشاركة النشطة يف املنتديات اإلقليمية واملنظمات املعنية بالتقييس؛
تبادل األفكار واملعل ومات مع اإلدارات األخرى .ومن شأن عقد اجتماعات للتنسيق والقيام بزيارات لإلدارات األخرى
أن يثري اخلربات املكتسبة؛
حضور احللقات الدراسية/حلقات العمل املعنية بقضايا التكنولوجيا اجلديدة.
4

مرافق التدريب

يتيسر التدريب على إدارة الطيف الراديوي ومراقبته من طائفة متنوعة من املصادر يف كل أحناء العامل ،مبا يف ذلك املصادر التالية:
يوفر االحتاد الدويل لالتصاالت التدريب املعين .ويوفر كل من مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد ) (BDTومكتب
االتصاالت الراديوية ) (BRفرصاً للتدريب على النحو املذكور أدناه ،وميكن ملكتب تنمية االتصاالت أن يوفر إرشادات
للبلدان النامية فيما يتعلق بدورات حمددة ومصادر التمويل املمكنة ليتسىن هلا حضور تلك الدورات ،مبا يف ذلك مصادر
التمويل لتكاليف التدريب ومصاريف السفر/املعيشة على السواء.
عرضت اإلدارات يف مجهورية أملانيا االحتادية وأسرتاليا وكندا ومجهورية الصني الشعبية ومجهورية كوريا والواليات املتحدة
األمريكية وفرنسا ودولة إسرائيل وإيطاليا واليابان والربتغال واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،يف القرار
 ،(RA-12) ITU-R 23-2استقبال موظفني مسؤولني عن املراقبة من اإلدارات األخرى لتدريبهم على تقنيات املراقبة
وحتديد االجتاه .ومجيع هذه التدريبات معفاة من رسوم التعليم.
ويتيسر التدريب أيضاً من منظمات وجامعات قائمة يف بعض البلدان ،على النحو املذكور يف األقسام الفرعية التالية.
وبعض هذه الدورات التدريبية دون رسوم تعليم ،وبعضها يتطلب دفع رسوم للتعليم.
وتعرض اجلهات املصنعة ،مثل  TCIوشركة ( SPXالواليات املتحدة األمريكية) وأنظمة( Elbitإسرائيل) و( LS telcomأملانيا)
و( Thalesفرنسا) و( Agilent Technologiesالواليات املتحدة األمريكية) ،توفري التدريب مبا يف ذلك التدريب على األنظمة
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توردها .ويرد وصف برامج تدريب هذه اجلهات املصنّعة يف املرفقات هبذا امللحق .وال تفرض اجلهات اليت وقعت اتفاقات
اليت ّ
شراكة مع مكتب تنمية االتصاالت رسوم تعليم على امللتحقني بدوراهتم التدريبية و/أو توفر احملاضرين جماناً يف حلقات العمل
واحللقات الدراسية اليت تنظمها مراكز التميز التابعة ملكتب تنمية االتصاالت؛ أما بعض اجلهات املصنّعة األخرى فقد تفرض
رسوماً لقاء التدريب.

ومت إىل حد كبري احلصول على املعلومات املقدمة يف هذا القسم عن مرافق التدريب استجابة لنداء ُو ِّجه إىل املسؤولني يطالبهم بوصف
الدورات التدريبية ومرافق التدريب املتيسرة وفقاً ملا جاء يف الرسالة املعممة  1/LCCE/54لقطاع االتصاالت الراديوية ) (ITU-Rومكتب
تنمية االتصاالت ) .(BDTوالتدريب املذكور يف هذا القسم متيسر بشأن مواضيع عامة خمتلفة ضمن إدارة الطيف ،وبشأن جتهيزات
وبرجميات حاسوب حمددة قد تكون خاصة بفرادى اإلدارات.
1.4

موارد التدريب المتيسرة عن طريق االتحاد الدولي لالتصاالت

إن االحتاد الدويل لالتصاالت ملتزم بتنمية املوارد البشرية .وتوافق املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت على برامج عديدة ،مبا يف ذلك
الربامج اخلاصة ببناء القدرات البشرية ،وبرامج خاصة أخرى لصاحل البلدان النامية .وتوفر هذه الربامج إمكانيات نقل املعارف،
وتقاسم اخلربات والدراية التقنية ،ونشر املعلومات ،كما تشمل موارد من مثل برنامج التدريب على إدارة الطيف ومراكز التميز
سهل التدريب.
ومراكز التدريب التقديري املذكورة أدناه .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن احللقات الدراسية املعنية باالتصاالت الراديوية ت ّ
1.1.4

برنامج التدريب على إدارة الطيف

برنامج التدريب على إدارة الطيف ) (SMTPهو رزمة كاملة من املواد التدريبية على مستوى عال يف مجيع جماالت إدارة الطيف،
يعكف على وضعها خرباء من داخل االحتاد وخارجه .ويشمل هذا الربنامج طائفة كاملة من املوضوعات تتناول إدارة الطيف.
ويوفر الربنامج وسيلة قوية لتدريب املوظفني نظرياً وعملياً يف إدارة الطيف احلديثة .وهو حيتل مكانة مبثالة "املعيار الذهيب" العاملي
إلدارة الطيف.
نظرة عامة .الغرض من برنامج التدريب على إدارة الطيف هو خدمة الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يف االحتاد .وهو يليب على
وجه اخلصوص احتياجات بناء القدرات لدى املشغلني واهليئات التنظيمية وواضعي السياسات .وهو أيضاً منهل من املوارد ألعضاء
الدوائر األكادميية وشبكة مراكز التميز لدى االحتاد .ولكن فيما أبعد من هذه اجملموعات املستهدفة ،فإن الربنامج متاح أيضاً لكل
من يرغب يف تعزيز وتوسيع معارفه املهنية أثناء العمل يف جمال إدارة الطيف .وعلى هذا النحو ،فإن الطالب الذين يلتحقون بالربنامج
قد يأتون من مستويات مؤسسية خمتلفة ،من التقنية إىل اإلدارية ،ومن خلفيات خمتلفة (اهلندسة والقانون واالقتصاد ،وما إىل ذلك).
ويتألف الربنامج  SMTPمن مستويني :أساسي ومتقدم .واملستوى األساسي أكثر تركيزاً على الناحية التقنية ،بينما يرتبط املستوى
املتقدم أيضاً مبواضيع ومهارات غري تقنية.
ويتكون املستوى األساسي من الوحدات التالية:
الوحدة  1اإللزامية" :األساس القانوين واإلطار التنظيمي إلدارة الطيف"؛
1
الوحدة  2اإللزامية" :أساسيات هندسة الطيف"؛
2
الوحدة  3اإللزامية" :تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية"؛
3
الوحدة  1اخليارية:
4
اخليار " :1مراقبة الطيف"؛
اخليار " :2اإلنفاذ واملوافقة على منط التجهيزات"؛
اخليار " :3إدارة الطيف لألنظمة الساتلية"؛
اخليار " :4إدارة الطيف ألنظمة املوجات الديكامرتية ) (HFوخدمات العلوم واخلدمات البحرية وخدمات اهلواة"؛
-
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اخليار " :5إدارة الطيف خلدمات الطريان واالستدالل الراديوي واألنظمة العسكرية"؛
اخليار " :6إدارة الطيف باالستعانة باحلاسوب".

ويتكون املستوى املتقدم من الوحدات التالية:
1

الوحدة  4اإللزامية" :األدوات االقتصادية والسوقية إلدارة الطيف"؛

2

الوحدة  5اإللزامية" :التخطيط االسرتاتيجي والسياسات من أجل االبتكار الالسلكي"؛

3

الوحدة  2اخليارية:
اخليار ( 1التخصص القانوين)" :أنظمة ترخيص الطيف املتقدمة"؛
اخليار ( 2التخصص القانوين)" :األثر االجتماعي االقتصادي لتنظيم الطيف؛ التنافس ومحاية املستهلك"؛
اخليار ( 3التخصص التقين)" :ختطيط البث التلفزيوين لألرض واالنتقال الرقمي"؛
اخليار ( 4التخصص التقين)" :النفاذ االنتهازي إىل الطيف واألنظمة الراديوية اإلدراكية".
-

ملزيد من املعلومات ،انظر املوقع:

http://academy.itu.int/news/item/1077/

2.1.4

الحلقة الدراسية العالمية بشأن االتصاالت الراديوية

3.1.4

مراكز التميز

ينظِّم مكتب االتصاالت الراديوية يف سنوات متناوبة (بوجه عام يف شهر نوفمرب) يف املقر الرئيسي لالحتاد يف جنيف حلقة دراسية (مدهتا
مخسة أيام) تعاجل مسألة استعمال طيف الرتددات الراديوية ،ومدارات السواتل ،وتعاجل بوجه خاص تطبيق أحكام لوائح الراديو اليت
يصدرها االحتاد .وتغطي احللقة الدراسية اجلوانب الدولية إلدارة الرتددات اخلاصة باخلدمات األرضية والفضائية ،مبا يف ذلك األعمال
املتعلقة بلجان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد .ويوىل اهتمام خاص يف هذا الصدد لإلجراءات اخلاصة بلوائح
الراديو اليت تعتمدها املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية .كما تنظَّم عروض إيضاحية وحلقات عمل لتمكني املشاركني من اكتساب
خربات عملية بشأن إجراءات التبليغ اليت يضعها االحتاد وبشأن بعض املنشورات املتعلقة بالربجميات واملنشورات اإللكرتونية اليت ييسرها
مكتب االتصاالت الراديوية إلدارات الدول األعضاء ولألعضاء يف قطاع االتصاالت الراديوية .وتؤدى احملاضرات واملناقشات أثناء احللقة
الدراسية بلغات العمل الست يف االحتاد ،مع توفري تسهيالت الرتمجة الشفوية الفورية .وترد الوثائق على موقع قطاع االتصاالت الراديوية
على العنوان التايل ) (http://www.itu.int/en/ITU-R/seminars/Pages/default.aspxكما ميكن تيسريها بعد احللقة الدراسية عند
الطلب ألغراض التدريب داخل اإلدارات .وتنظَّم حلقات دراسية من هذا القبيل أيضاً بني فرتة وأخرى يف أقاليم خمتلفة.
يدير مكتب تنمية االتصاالت عدة مراكز للتميز يف جمال االتصاالت يف أماكن شىت من العامل لصاحل البلدان النامية حيث تؤدي
هذه املراكز وظائف التدريب التالية:
تعمل املراكز كجهات للتنسيق من أجل التدريب وتنمية القدرات املهنية ،وإجراء البحوث وتوفري املعلومات بشأن املسائل
املتعلقة باالتصاالت يف مناطق شىت؛
تدرب واضعي السياسة العامة واجلهات القائمة بالتنظيم على وضع السياسات والتنظيمات الوطنية اخلاصة بالقطاع؛
ِّ
تدرب مديري الشركات رفيعي املستوى على إدارة شبكات وخدمات االتصاالت؛
ِّ
تدرب مديري الرتددات على إدارة طيف الرتددات وذلك يف اجلوانب املتعلقة بسياستها العامة واجلوانب التنظيمية والتقنية؛
ِّ
توفِّر التدريب بشأن مسائل خمتارة تتعلق بتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات املتقدمة ،وبتمويل االتصاالت وباالتفاقات
التجارية املتعددة األطراف؛
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توفِّر املقدرة على تطوير معايري االتصاالت وحتقيق تناسقها ،مبا يف ذلك تقدمي الدعم للمشاركة يف املنتديات العاملية
لتقييس االتصاالت؛
تعمل كجهات تنسيق للمبادرات اإلقليمية والعاملية اخلاصة مبجتمع املعلومات؛
توفِّر املقدرة على وضع وتنفيذ املشاريع التجريبية اليت توضح تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جماالت
حمددة هامة ألقاليم شىت؛
توفِّر اخلربة االستشارية للحكومات ومصاحل القطاع اخلاص؛
توفِّر التسهيالت الالزمة لعقد املؤمترات واحللقات الدراسية والندوات ملناقشة ونشر املعلومات بشأن املسائل املتعلقة باالتصاالت.

وهناك ستة مراكز متيز تتمثل فيما يلي:
مركز التميز اخلاص بالبلدان اإلفريقية املتحدثة بالفرنسية (نقطة اللقاء الرئيسية :داكار)
1
مركز التميز اخلاص بالبلدان اإلفريقية املتحدثة باإلنكليزية (نقطة اللقاء الرئيسية :نريويب)
2
مركز التميز اخلاص ببلدان آسيا واحمليط اهلادئ (نقطة اللقاء الرئيسية :بانكوك)
3
مركز التميز اخلاص باألمريكتني (نقاط اللقاء الرئيسية :كوستاريكا وإكوادور وفنـزويال وبريو وكولومبيا واألرجنتني وشيلي وهندوراس)
4
مركز التميز اخلاص باملنطقة العربية (البلدان الرائدة :سورية ومصر واألردن وتونس والسودان)
5
مركز التميز اخلاص ببلدان أوروبا الشرقية وبلدان كومنولث الدول املستقلة (البلدان الرائدة :روسيا وأوكرانيا وبيالروس
6
وسلوفاكيا وبولندا وبلغاريا).
وتدير هذه املراكز جمالس إدارات أو جلان توجيهية تضع هياكل اإلدارة والربامج األكادميية الالزمة لتحقيق أهداف املراكز
يف جمال التدريب.
وتتيسر معلومات أخرى عن أنشطة هذه املراكز يف موقع االحتاد الدويل لالتصاالت على شبكة الويب على العنوان التايل
).(http://www.itu.int/ITU-D/hrd/coe/~index.html
4.1.4

مركز التدريب االفتراضي

أنشأ مكتب تنمية االتصاالت مركزاً للتدريب االفرتاضي .وهنالك مكتبة يف موقع هذا املركز على شبكة الويب )(http://www.itu.int/ITU-D

حتتوي على مواد موجهة حنو التدريب.

وأحد املواضيع الواردة يف برامج التدريب هو "إدارة الطيف" .كما عقد االحتاد الدويل لالتصاالت اتفاقات شراكة بشأن تنفيذ برامج
مع القطاع اخلاص والوكاالت اإلقليمية والدولية واحلكومات والدوائر األكادميية ومؤسسات التدريب لبناء أوجه تآزر وحشد موارد
إضافية من أجل املبادرات اخلاصة ببناء القدرات .وهلذا الربنامج ثالثة نـُ ُهج رئيسية للمسامهة يف التطوير :وضع اتفاق بشأن التدريب
(عن طريق إلغاء رسوم التدريب) ،واملسامهة يف خطة العمل السنوية ملكتب تنمية االتصاالت ،و/أو االنضمام إىل املشاريع اإلقليمية
القائمة على شراكات بني القطاعني العام واخلاص اليت ترّكز على توفري السبل لالستدامة الذاتية الطويلة األجل.
2.4

التدريب الذي توفره اإلدارات والمنظمات

1.2.4

مرافق التدريب في الواليات المتحدة األمريكية

دأب معهد التدريب على االتصاالت يف الواليات املتحدة ( )http://www.ustti.org ،USTTIعلى توفري فرص للتدريب داخل
الواليات املتحدة على إدارة الطيف الراديوي وذلك منذ عام  1983بعد بدء إنشاء املعهد يف مؤمتر املندوبني املفوضني التابع لالحتاد
الدويل لالتصاالت الذي ُعقد يف نريويب ،كينيا .وتضطلع الشركات يف الواليات املتحدة و/أو الوكاالت احلكومية برعاية الدورات
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التدريبية ملعهد التدريب على االتصاالت يف الواليات املتحدة .ويقدم املعهد كل عام عدداً من الدورات التدريبية اليت تتعلق بشكل
مباشر بإدارة الطيف الراديوي تتمثل فيما يلي:
التدريب على إدارة الطيف الراديوي ومسائل السياسة التنظيمية (وينظم كل ربيع وتشرتك يف تنفيذه جلنة االتصاالت
1
االحتادية ،ومعهد التدريب على االتصاالت يف الواليات املتحدة).
التدريب على إدارة طيف الرتدد الراديوي (وينظَّم كل ربيع وتشرتك يف تنظيمه اإلدارة الوطنية لالتصاالت
2
واملعلومات ) (NTIAو.Comsearch
التدريب على إدارة الطيف يف القطاع املدين (وينظَّم كل ربيع وتشرتك يف تنظيمه جلنة االتصاالت االحتادية يف الواليات
3
املتحدة و.)Comsearch
التدريب على مراقبة وقياس الطيف الراديوي (وينظَّم كل أسبوع وتضطلع بتنظيمه اللجنة االحتادية لالتصاالت يف الواليات
4
املتحدة ) (FCCو.)L-3/Apcom, Inc
التدريب على التطبيقات العملية إلدارة الطيف ومراقبة الطيف (وينظَّم كل ربيع ،ويقوم بتنظيمه معهد االتصاالت).
5
التدريب على تقنيات وإجراءات مراقبة الطيف الراديوي (وينظَّم مرتني يف العام ،إحدامها كل ربيع واألخرى يف الصيف
6
وتضطلع بتنظيم التدريب جلنة االتصاالت االحتادية).
التدريب على تقنيات املختربات دعماً لربامج إجازة التجهيزات (وينظَّم كل خريف وتضطلع بتنظيمه جلنة االتصاالت االحتادية).
7

وباإلضافة إىل هذه الفرص ،ترعى شركات الواليات املتحدة الدورات التدريبية يف جمال االتصاالت الراديوية الالسلكية اليت ينظمها
معهد التدريب على االتصاالت يف الواليات املتحدة  USTTIواليت ميكن أن تتضمن عناصر تتعلق بإدارة الطيف .وتفاصيل هذه
الدورات التدريبية متيسرة يف فهرس الدورات التدريبية للمعهد  USTTIالذي يُنشر سنوياً.
والتدريب حتت رعاية املعهد ) (USTTIيتم بدون دفع رسوم التدريب .ويتعني على مقدمي الطلبات أن يلتمسوا التمويل من
منظماهتم اخلاصة أو احلكومات اليت ينتمون إليها أو من منظمات أخرى لتغطية تكاليف سفرهم إىل الواليات املتحدة واالنتقال
فيها ،وتغطية تكاليف معيشتهم أثناء فرتة التدريب.

2.2.4

برنامج التدريب الدولي لهيئة االتصاالت األسترالية

أعدت هيئة االتصاالت األسرتالية ) (http://www.aca.gov.au/) (ACAبرنامج التدريب الدويل استجابة لعدد متزايد من الطلبات
املقدمة من منظمات دولية من أجل تدريب األفراد وتنفيذ برامج للعمل-الدراسة .ويستهدف الربنامج توفري استعراض عام
لالتصاالت يف أسرتاليا احملررة حتريراً تاماً ،ولبيئات االتصاالت الراديوية من منظور تنظيمي .وللربنامج التدريبـي األسرتايل ثالثة روافد
تغطي مسائل االتصاالت الراديوية واالتصاالت بوجه عام .وتنظَّم مجيع الدورات التدريبية باللغة اإلنكليزية.
ويزود برنامج التدريب الدويل البلدان اليت يف طور إقامة بيئة تنافسية إىل جانب البلدان اليت تنظر يف إدخال املنافسة مبنظورات
جديدة للتعلم من خربات أسرتاليا .كما ينطوي الربنامج على فائدة إضافية تتمثل يف تزويد املشاركني بفرصة فريدة من نوعها لالرتباط
باألفراد من منظمات وبلدان يف وضع مماثل ألوضاع منظماهتم أو بلداهنم ،ومن بلدان أخرى تنتهج طريق فتح الباب للمنافسة.
وتوفر هيئة االتصاالت األسرتالية مجيع أنشطة التدريب بدون دفع رسوم للتدريب إال أنه يتعني على املشاركني تغطية مجيع تكاليف
إيوائهم وسفرهم ومعيشتهم.
3.2.4

التدريب في أكاديمية االتصاالت في المملكة المتحدة

تقدم أكادميية االتصاالت يف اململكة املتحدة ) (http://www.ukta.co.uk/) (UKTAجمموعة من أنشطة التدريب على االتصاالت
بدون فرض رسوم للتدريب على اإلطالق على مقدمي الطلبات من البلدان اليت تلتمس تنمية خرباهتا املتخصصة يف جمال االتصاالت.
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واألكادميية مشروع مشرتك بني بعض شركات االتصاالت الرائدة وجامعات خمتارة يف اململكة املتحدة اليت تستخدم مقدراهتا املشرتكة
على التدريب لتنظيم جمموعة من اللقاءات التدريبية ذات النوعية العالية .وتقدَّم فرص التدريب يف هذه اللقاءات إىل املديرين
ويرجح أن يساهم الناجحون من هؤالء املديرين واملشغِّلني التقنيني
واملشغلني التقنيني من البلدان ذات بيئة االتصاالت األقل تطوراًَّ .
(أو يطمحون إىل املسامهة) على حنو هام يف تطوير البنية التحتية لالتصاالت ومقدرات االتصاالت يف بلداهنم.
وتتلقى األكادميية الدعم من وزارة التجارة والصناعة يف حكومة اململكة املتحدة ،وقد أنشئت األكادميية لتوفري فرص التدريب
للمندوبني من البلدان الراغبة يف املشاركة يف املعارف واخلربات الفنية لصناعة االتصاالت يف اململكة املتحدة.
ويغطي التدريب طائفة واسعة من االتصاالت املتعلقة باملعارف واخلربات الفنية واألنشطة مبا يف ذلك اإلدارة والتطور التجاري والتقين
والشخصي .وترتاوح فرتات الدورات التدريبية بني يوم واحد وسنتني .وليس مثة دورات تدريبية حمددة حتت عنوان إدارة الطيف
وإمنا هنالك دورات تدريبية موجهة حنو التكنولوجيا ميكن أن تتضمن جوانب من جوانب إدارة الطيف .وجيوز ملقدمي الطلبات أن
خيتاروا جمموعة من الدورات التدريبية من هذا الكتيب لتشكل برناجماً مرتابطاً مالئماً الحتياجاهتم الشخصية .وتؤدى مجيع أنشطة
التدريب باللغة اإلنكليزية.
4.2.4

الدورة التدريبية اإلسرائيلية الوطنية على إدارة الطيف

تنظم إسرائيل ) (http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/5/1725.pdfدورات تدريبية وطنية على إدارة الطيف لتدريب
املهندسني واحملامني واالقتصاديني الذين يعملون يف وزارة االتصاالت ،أو لتدريس خرباء آخرين مرتبطني باإلدارة الوطنية
للطيف ) .(NSMويوفر رابط هذا املوقع على شبكة الويب احملتوى واجلدول الزمين اخلاصني بالتدريب الذي تبلغ مدته مخسة أيام.
ونُظمت الدورة التدريبية يف إسرائيل ونيبال وجزء منها يف أكثر من  28بلداً ،مبا يف ذلك تنظيم الدورات التدريبية بشأن التعلم عن
بعد اليت خصصها قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية .وتستند الدورة التدريبية إىل
أنشطة إدارة الطيف على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية ،مبا يف ذلك تطوير عدة برامج وطنية إلدارة الطيف.
ويف إطار هذه الدورة يتم التعرف على أساسيات االتصاالت الالسلكية؛ ويسلط الضوء على أجهزة االستقبال واهلوائيات وانتشار
املوجات .ويتم بالتفصيل عرض اخلدمات الالسلكية الرئيسية؛ ويكون الرتكيز على البث ،واخلدمات الثابتة املتنقلة (اخللوية أساساً)
الربية واخلدمات الساتلية واألجهزة القصرية املدى والرادارات .وتناقش خماطر الرتددات الراديوية اليت يتعرض هلا اإلنسان ،وتنظيم
هذه الرتددات والتوافق الكهرمغنطيسي ) (EMCوتداخل الرتددات الراديوية ) .(RFIواملوضوعات الـ  14هي يف متناول عامة الناس
(سيضاف موضوع االتصاالت الساتلية)؛ وميكن النفاذ إىل احملتوى التفصيلي للدورة عرب وصلة الويب املدرجة حبروف ثخينة.
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1

االجتماع
1

مقدمة

التفاصيل

الموضوع

االتصاالت الالسلكية من طرف إىل طرف وطيف الرتددات الراديوية
Radio Frequency (RF) Engineering

معادالت Maxwell؛ معادلة  Friisوخسارة االنتشار يف الفضاء احلر ،العناصر اليت تؤثر على
خسارة االنتشار؛ معادلة رادار يف الفضاء احلر؛ اجملال البعيد ،اجملال القريب؛ أثر  Dopplerيف
مناطق Fresnel

2

االنتشار  :1معادالت

3

االنتشار  :1األفق الراديوي
واملوجات الديكامرتية

4

اهلوائيات :املعلمات
األساسية

5

املرسالت واملستقبالت

)(HF

األفق الراديوي كدالة تابعة الرتفاع اهلوائي؛ قانون Snell؛ نصف القطر الفعلي لألرض؛ التوهني بسبب
الغازات اجلوية؛ اجلريان؛ انتشار املوجات الديكامرتية )(HF؛ املناطق والطبقات والقفزات األيونوسفريية
فتحة اهلوائي وعرض احلزمة ،صيغ عملية؛ خمطط هوائي ثالثي األبعاد؛ اإلعاقة وخسارة العودة
ونسبة املوجات املستقرة الفلطية؛ MIMO
خمططات املرسالت واملستقبالت؛ بث املرسالت غري املطلوب واألقنعة؛ شروط االستقبال؛
احلساسية واالنتقائية؛ رقم الضوضاء ،الضوضاء احلرارية
Radio Frequency (RF) Services

6

7

شبكة البث ،املعلمات التقنية ألنظمة التلفزيون؛ نطاقات الرتدد الراديوي؛ تعدد املسريات؛
البث :الفيديوي والصويت
املكاسب الرقمية من الرتدد الراديوي؛ تعايش التلفزيون واخللوي
والبيانات
املعايري املتنقلة ،الشبكة املرجعية األساسية لالتصاالت املتنقلة اخللوية؛ النفاذ املتعدد بتقسيم الرتدد/
املتنقلة الربية :اخللوية أساساً الشفرة الزمن؛ OFDM/OFDMA؛ واجهات  IMTوتطورها؛ بىن األنظمة GSM/UMTS/LTE؛
نطاقات LTE؛ تفريغ Wi-Fi؛ توصيل شبكي
 LoSوNLoS

8

اخلدمات الثابتة

التطور واحلالة الراهنة لتكنولوجيا اخلدمات الثابتة؛ طوبولوجيات النشر؛ وصالت
يف اخلدمة الثابتة؛ تطبيقات وأمثلة؛ ترتيبات القنوات والفدرات؛ ميزانية الوصلة لوغاريتمياً وعددياً
من نقطة إىل نقطة

9

االتصاالت الساتلية

تعاريف :لوائح الراديو الصادرة عن االحتاد؛ املدارات واخلدمات الساتلية؛ التجهيزات الساتلية؛
تنظيم االتصاالت الساتلية

10

األجهزة القصرية املدى

11

أنظمة الرادار

تعاريف :التقنيات اجلديدة لتعدد االرسال والنشر والتشكيل؛ تطبيقات منوذجية؛ تكنولوجيا RFID؛
الرتددات الراديوية للتنسيق العاملي أو اإلقليمي؛  3دراسات حالة
تطبيقات؛ خسارة اإلرسال الرئيسية  friisيف الرادار؛ احتماالت الكشف؛ أثر Doppler؛
معلمات الرادار؛ الداللة على اهلدف املتحرك

12

لوائح ومعايري الرتدد الراديوي موضوع التنظيم؛ دور التنظيم واملعايرة؛ املنظمات الدولية واالقليمية والوطنية ،مراقبة الطيف؛
املقارنة واملفارقة بني أوروبا وأمريكا

13

 EMCوRFI

 : RFIاالقرتان من هوائي إىل هوائي ،أمناط وأساليب التداخل؛ التخفيف ،داخل أنظمة RFI
وفيما بينها؛ خصائص حساسية املستقبل؛ االشارات غري املطلوبة؛ نسبة املوجة احلاملة إىل الرتدد
اخلطية؛ معيار محاية S/N

14

خماطر تعرض البشر للرتدد
الراديوي

التعرض للرتددات الراديوية وفرط احلساسية؛ الكميات التقنية؛ كثافة القدرة يف اجملال البعيد (من
احملطة القاعدة) و SARيف اجملال القريب (جهاز حممول باليد)؛ املبادئ التوجيهية ICNIRP
للحد من التعرض؛ املستويات املرجعية حول العامل؛ التعرض من إرساالت هوائيات متعددة؛
حدود خماطر الرتدد الراديوي وأثره على ختطيط الشبكات اخللوية

RF: Regulation, RFI and Human Hazards

3.4

التدريب الذي توفره الجامعات

تقدم بعض اجلامعات أيضاً دورات تدريبية قصرية يف اإلدارة التنظيمية ويف إدارة الطيف إما يف هيئة وحدات منطية للربامج اخلاصة
بطالب الدراسات العليا أو من خالل عمليات تدريب مستقلة قصرية املدة .ويتجاوز نطاق هذا امللحق تغطية مجيع الدورات
التدريبية ذات الصلة اليت تقدمها مجيع اجلامعات .ولذلك يقدَّم أدناه مثال لدورتني تدريبيتني تنظَّمان يف جامعتني .وتنظَّم هاتان
الدورتان لقاء دفع رسم للتدريب باإلضافة إىل التكاليف األخرى اليت تتحملها اإلدارة ،مبا يف ذلك تكاليف السفر واالقامة واملعيشة.
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الدورات التدريبية المنظَّمة في جامعة يورك

1.3.4

توفر إدارة اإللكرتونيات ) (http://www.elec.york.ac.uk/contedu/welcome.htmlيف جامعة يورك وحدات منطية للتدريب
تستغرق أسبوعاً واحداً يف الدورات التدريبية النمطية اليت تنظَّم لطالب الدراسات العليا يف جزء من الوقت بشأن املالءمة
الكهرمغنطيسية واتصاالت الرتددات الراديوية اليت ميكن أن تنفَّذ أيضاًكدورات تدريبية قصرية املدة .وتتمثل إحدى الدورات التدريبية
اليت جيري تنظيمها يف "إدارة الطيف الراديوي والبيئة التنظيمية الراديوية" (اليت تستغرق مخسة أيام) .وتتناول هذه الدورات التدريبية
الطيف الراديوي باعتباره مورداً حمدوداً ،كما تستعرض األدوات والتقنيات واإلدارة الالزمة لضمان استعمال الطيف بكفاءة.
الدورات التدريبية المنظَّمة في مركز تنمية القدرات المهنية التابع لجامعة جورج واشنطن

2.3.4

ينظم مركز تنمية القدرات املهنية التابع جلامعة جورج واشنطن "برناجماً للتعليم املتوائم والدويل"
حلفز التطور الشخصي واملهين يف كيانات األعمال التجارية والصناعات واحلكومات والكيانات اليت ال تستهدف الربح .كما يعرض
املركز إمكانية وضع منهاج دراسي متالئم لتلبية أهداف التعلم اخلاصة باملنظمات .وتتمثل إحدى الدورات التدريبية املقدمة يف "إدارة
طيف الرتددات الراديوية ( "CWTC 551وتستغرق مخسة أيام) .وتبحث هذه الدورة التدريبية التعقيدات التقنية والتنظيمية والقانونية
املرتبطة بإدارة طيف الرتددات الراديوية ،وكيفية تأثري هذه التعقيدات على تطوير التكنولوجيات وكيفية اتصاهلا بالتخطيط االسرتاتيجي.
)(http://www.gwu.edu/~cpd/ceip

المراجع
نصوص قطاع االتصاالت الراديوية
كتيب االحتاد بشأن مراقبة الطيف (جنيف.)2011 ،
التوصية
القرار

ITU-R SM.1370

ITU-R 23-2

مبادئ توجيهية لتصميم وإعداد أنظمة إلدارة الطيف أوتوماتياً.
متديد نظام املراقبة الدولية على نطاق عاملي.
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1

املرفق

1

للملحق

1

التدريب على إدارة الطيف ومراقبته
1

*

برنامج التدريب

املورد الوحيد لألنظمة األوتوماتية إلدارة ومراقبة الطيف الذي يقوم بتصميم وصنع وتركيب أنظمة كاملة متكاملة
شركة  TCIهي ّ
داخليا بدون مقاولني رئيسيني من الباطن ،وهي هبذه الصفة الشركة الوحيدة املؤهلة لتوريد أنظمة متكاملة إلدارة ومراقبة الطيف،
وتوفري التدريب الالزم على تلك األنظمة .والتدريب املتعمق أساسي لضمان النجاح يف تنفيذ نظام إدارة ومراقبة الطيف .وتقدِّم
صمم ليالئم الطبيعة املتكاملة للنظام .ويزود برنامج التدريب هذا العاملني يف اإلدارة باملعارف والقدرات
الشركة برناجماً للتدريب ُ
الالزمة للنجاح يف تشغيل وصيانة نظام إدارة ومراقبة الطيف أوتوماتياً.
وفيما يلي موظفو اإلدارة الذين يوفَّر هلم التدريب:
املوظفون املعنيون بإدارة الطيف ،واملوظفون التقنيون واإلداريون املسؤولون عن تشغيل نظام اإلدارة
مشغلو نظام املراقبة
املهندسون والتقنيون املسؤولون عن صيانة النظام.
-

وتنفَّذ الدورات التدريبية باستعمال أساليب التدريب املالئمة ،مبا يف ذلك احملاضرات اليت يلقيها املعلمون ،والتدريب يف املختربات
والتدريبات العملية األخرى .وتتوفر للمعلمني معلومات أساسية وخربات واسعة النطاق فيما يتعلق باملراقبة الراديوية وحتديد زوايا
االجتاه راديوياً ومفاهيم إدارة الطيف.
وبالنسبة لكل دورة تدريبية توفَّر املوارد الالزمة للتدريس واملواد السمعية البصرية مبا يف ذلك جمموعة من مواد التدريب القابلة
لالستنساخ ليستعملها املعلمون والطالب خالل الدورة التدريبية  .وتتضمن مواد التدريب هذه بعض خمططات الفدرات والرسوم
التوضيحية والرسوم التخطيطية لألنظمة .ومي ّكن التدريب اإلدارة من وضع برنامج للتدريب قابل للمقارنة ومستمر .وتتضمن مواد
التدريب متارين تستند إىل سيناريوهات خمتلفة لتمكني املستعملني من الفهم واألداء املتعمقني واللذين تتوفر فيهما الكفاءة فيما يتعلق
باملهام اخلاصة باملستعملني.

2

مدة الدورة التدريبية

لئن كان ميكن تقدمي دورات تدريبية يف مدد تطول أو تقصر ،فإن املدة املعيارية للدورة التدريبية للشركة تبلغ أربعة أسابيع تقدَّم
خالهلا ثالث دورات متعاقبة :دورة عن إدارة الطيف ودورة عن عملية املراقبة ودورة عن الصيانة .وتتيح مدة التدريب اليت تبلغ
أربعة أسابيع ختصيص قدر كبري من الوقت للتدريب الشامل على اإلدارة األوتوماتية احلديثة للطيف ونظام املراقبة .وتقدَّم الدورة
التدريبية اليت تبلغ مدهتا أربعة أسابيع باعتبارها الدورة التدريبية املعيارية للشركة وليست الدورة األطول مدة لألسباب التالية:
إن التشغيل املستند إىل نظام ® Windowsبدهي ولذلك يسهل تعلمه.
إن نظام املساعدة السياقي يتيح للمستعملني احلصول على املعلومات عن النافذة النشيطة حالياً عند الضغط على زر.
يقدَّم جهاز حماكاة للتدريب (يرد وصفه يف امللحق  3للفصل  )7كجزء من تسهيالت النظام فيما يتعلق بالتدريب أثناء العمل.
تتألف أنظمة املراقبة املتطورة املتكاملة من عتاد أقل بكثري من األنظمة األقدم ولذلك يلزم هلا قدر أقل من التشغيل والصيانة.
*

هذا املرفق مقدَّم من شركة .)www.tcibr.com( TCI
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الدورات التدريبية

الدورة التدريبية إلدارة تخصيص الترددات ومنح التراخيص .تنفَّذ من أجل تشغيل نظام اإلدارة ،دورة تدريبية لتشغيل نظام
اإلدارة مدهتا عشرة أيام تقدَّم عادة لعدد يصل إىل عشرة من موظفي اإلدارة .وتشمل املواضيع اليت تغطيها هذه الدورة ما يلي:
-

إدارة الطيف:
املبادئ العامة إلدارة الطيف.
استعراض عام لربجمية نظام إدارة الطيف املؤمتت ).(ASMS
تشغيل النظام ،مبا يف ذلك تدفق العمل النموذجي.
توزيع طيف الرتددات الستعماله يف خمتلف املتطلبات التجارية ومتطلبات املستهلكني.
-

-

إدخال البيانات:
املستخدمة يف نظام إدارة الطيف املؤمتت ).(ASMS
عملية إدخال البيانات
َ
جمموعة من احملاضرات واالستخدام العملي للنظام ومعاجلة التطبيقات.
الرتخيص واإلدارة:
كيفية تقييم طلب ترخيص للموافقة ،ومعاملة تعديالت الرتخيص ،وعمليات التجديد واإلهناء وما إىل ذلك،
وإدارة تسوية الشكاوى.
فهم متعمق لعملية تقدمي الطلبات ومنح الرتاخيص واالتساق مع اإلجراءات الالزمة.
-

-

ختصيص الرتدد والتحليل التقين واهلندسي:
عملية ختصيص الرتدد واستخدام أدوات التحليل اهلندسي يف ختصيص الرتددات وتسوية الشكاوى.
االستخدام العملي لتخصيص الرتدد وأدوات التحليل اهلندسي اليت تقدَّم مع نظام اإلدارة ،مبا يف ذلك توليد التقارير.
حساب الرسوم:
عملية حساب الرسوم وغريها من وظائف احملاسبة.
حماضرة ومعاجلة عملية للرسوم املطلوبة واستعمال رزمة احملاسبة.
إدارة النظام وشؤونه اإلدارية:
قيام مديري النظام بصيانة الربجميات املعيارية.
اإلملام باستخدام األدوات التالية والربجميات األساسية :أدوات نظام إدارة قاعدة البيانات الرتابطية )(RDBMS؛
وبرجمية اسرتداد البيانات.
التخزين االحتياطي للبيانات؛ إنشاء وإدارة حسابات مستعمل احلاسوب؛ إدارة األمن؛ صيانة قاعدة البيانات؛
إدارة الشبكة؛ اإلجراءات.

-

-

-

دورة بشأن تشغيل المراقبة .من أجل تشغيل حمطات املراقبة ،تنظَّم دورة مدهتا مخسة أيام بشأن تشغيل املواقع الثابتة واملتنقلة،
وتنظَّم هذه الدورة عادة لعدد يصل إىل مثانية موظفني .ويف اجلدول التايل وصف هلذه الدورة:
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التدريب على العمليات
العنوان

المحتوى

الهدف

استعراض عام للنظام (املعدات)
خمطط بياين للمحطات
برجمية مراقبة الطيف
املصطلحات واملفاهيم
تقنيات املراقبة
نظام التشغيل
النظام القائم على العميل/املخدم
بدء تشغيل الربجميات
التدريب على تشغيل املراقبة

األساسيات
لتمكني املشغلني من أداء مهام املراقبة اليومية استكشاف الربجميات
أداء فعاالً

استعراض عام للقياسات

الربنامج الزمين
تقييم نتائج املراقبة
التقارير وعروض البيانات
تشخيص املشاكل واإلبالغ عنها
حتديد االجتاه الزاوي
اخلرائط املرقمنة
القياسات

دورة في الصيانة .لصيانة النظام ،تنظَّم دورة مدهتا مخسة أيام لعدد يصل عادة إىل مثانية تقنيني .ويف اجلدول التايل وصف هلذه الدورة:
دورة في الصيانة
العنوان

الهدف

خمطط بياين

المحتوى

خمططات الكبالت واألسالك والتوصيل البيين

دورة تدريبية يف الصيانة

استعراض عام للمعايرة وعمليات التشخيص
ورسائل األخطاء
لتمكني التقنيني/املهندسني من كشف مواطن عمليات التشخيص ورسائل األخطاء
اخللل وإصالح مكونات النظام
املعايرة
كشف مواطن اخللل وإصالحها
إصالح واستبدال الوحدات امليدانية اليت ميكن
استبداهلا
الصيانة الوقائية
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برامج تدريب شركة
1

*

LS telcom

برنامج التدريب

تقدم شركة  ،LS telcom AGأملانيا ،طائفة واسعة متنوعة من الدورات التدريبية وحلقات العمل واحللقات الدراسية املهنية اليت
تعاجل مجيع جوانب إدارة الطيف وهندسة الطيف.
ورغبة يف تعزيز خدمات التدريب املقدَّمة إىل البلدان النامية وإضفاء طابع رمسي عليها ،تعمل الشركة يف شراكة مع االحتاد الدويل
لالتصاالت ومراكز التميز التابعة لالحتاد يف إفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبـي واملنطقة العربية ،حيث يتمثل اهلدف اجلماعي يف
هذا الصدد يف مساعدة البلدان النامية يف حتقيق إدارة أكثر فعالية للمسائل املرتبطة بتحرير شبكات االتصاالت لديها وخصخصتها.
2

الدورات التدريبية

يتيسر تقدمي الدورات التدريبية التالية إما يف أملانيا أو يف بلد ثالث خيتاره العميل.
وال تقدَّم يف التدريب األساسيات النظرية فحسب من خالل استخدام أمثلة عملية وإمنا تقدم أيضاً طائفة من تدريبات احلواسيب
العملية االختبارية أيضاً.
ويقدِّم اجلدول الزمين اخلاص بالتدريب وصفاً أكثر تفصيالً لكل دورة تدريبية.

إدارة الطيف
مبادئ إدارة الطيف الراديوي
املسائل التقنية إلدارة الطيف الراديوي
قياسات مراقبة الطيف
اإلذاعة
أساسيات التخطيط اإلذاعي ()T-DAB/DVB-T ،FM/TV
التخطيط اإلذاعي املتقدم ()T-DAB/DVB-T ،FM/TV
الراديو الرقمي العاملي )(DRM
الشبكات الثابتة
أساسيات وصلة املوجة الصغرية وختطيط وتنسيق اخلدمة الثابتة
حساب وتنسيق الوصلة الراديوية ()PtP ،WLL
تنسيق الساتل والتبليغ عنه
-

*

هذا املرفق مقدَّم من شركة  ،LS telcomأملانيا (.)www.lstelcom.com

امللحق

1

االتصاالت المتنقلة
أساسيات التخطيط الراديوي للشبكات املتنقلة
الراديو املهين املتنقل  TETRA( PMRو)TETRAPOL
انتقاء وتنسيق الرتدد للخدمة املتنقلة الربية
 - GSMاملبادئ التقنية وختطيط الشبكة الراديوية
 - UMTSاملبادئ التقنية وختطيط الشبكة الراديوية
دورات أخرى
بيانات طبوغرافية رقمية :املتطلبات واإلنتاج واالستعمال
تسعري الطيف
املزادات العمومية بشأن الطيف
تقارير برجمية "."Crystal Reports
-
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التدريب على إدارة الطيف
1

*

مبادئ التدريب

شركة  THALESشركة عاملية فروعها موجودة يف القارات اخلمس ،وتقوم بتشغيل أنظمة عديدة إلدارة الطيف ومراقبته ،وهي عضو
يف القطاعات الثالثة لالحتاد الدويل لالتصاالت.
وتورد هذه الشركة نظاماً متكامالً متاماً إلدارة الطيف ومراقبته .وتقوم شركة ) ،CTS (Cril Telecom Softwareوهي شركة فرنسية
ّ
ناشرة للربجميات متخصصة يف توريد أنظمة إدارة الطيف األوتوماتية واحللول الربجمية الالزمة ملشغلي االتصاالت ،بتوريد نظام إدارة
الطيف والوحدات النمطية للواجهات الالزمة ملراقبة الطيف .وتضطلع شركة  CTSعادة بالتدريب على إدارة الطيف.
واملشاريع اليت تديرها كلتا الشركتني هي عادة مشاريع جاهزة تشمل عادة توريد أنظمة ومنصات وكذلك تقدمي اخلدمات الالزمة
مثل الرتكيب والتشغيل وترحيل البيانات وإدماجها وتوفري التدريب .وبفضل خرباهتما الطويلة يف تنفيذ األنظمة على النطاق العاملي،
اكتسبت الشركتان ،على السواء ،خربات فنية قيمة لدى تصميم برامج التدريب.
مكون رئيسي أثناء تنفيذ املشاريع .فالواقع أنه بدون تدريب سليم قد ال تتوفر ملشغّلي األنظمة احملتملني املهارات الالزمة
والتدريب ِّ
املوردة .وميتثل التدريب على إدارة الطيف يف نظام شركات  ELLIPSEلتوصية االحتاد الدويل
لالستفادة الكاملة من األنظمة َّ
لالتصاالت  ITU-R SM.1370لدى معاجلته لالحتياجات واملتطلبات اخلاصة بكل إدارة من حيث احملتويات واملدة .وميكن أن
ينفَّذ التدريب يف املواقع اخلاصة بالزبائن أو يف املواقع اخلاصة بالشركة يف فرنسا .وميكن أن تنفَّذ املساعدة التقنية يف املواقع اخلاصة
بالزبائن ألهنا تتمثل يف التدريب واملساعدة العمليني/التدريب واملساعدة أثناء العمل يف الوقت الذي يؤدي فيه املشغّلون مهامهم
اليومية اخلاصة بإدارة الطيف.
ونظام إدارة الطيف املؤمتت هو نظام حموسب للمعلومات يعاجل املهام اإلدارية والتقنية اليت يتعني أن تتناوهلا اإلدارة املسؤولة عن إدارة
الطيف .وهو يضم عادة نظاماً للمعلومات اجلغرافية أيضاً.
ولذلك يعاجل التدريب املواضيع التالية:
مهام إدارة الطيف
برجمية التطبيق
منصة وبرجمية النظام احملوسب
إدارة قاعدة البيانات والنظام
-

ويتألف التدريب من جزء نظري وجزء نظري تطبيقي مصحوب مبمارسة عملية يعقبها تدريب أثناء العمل ومساعدة تقنية أثناء
االستعمال اليومي للنظام.
وتتألف وثائق التدريب من الكتيب اخلاص مبستعملي الطيف ،باإلضافة إىل وثائق خاصة تتعلق بالتدريب (من قبيل النشرات اليت
توزع جماناً ،والوثائق اخلاصة بعروض  ،Power Pointواليت تتضمن أمثلة عملية).

*

قدَّمت هذا املرفق شركتا  )www.thalesgroup.com( Thalesو).)www.criltelecom.com( Cril Telecom Software (CTS
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برامج التدريب

مفصل كامل برامج التدريب اليت ميكن للشركات أن تقرتحها على اإلدارات لدى تنفيذ أحد حلول
يعرض هذا القسم على حنو َّ
إدارة الطيف اجلاهزة .وتتألف هذه الربامج من وحدات منطية معيارية تُنتقى وفقاً لسمات املتدربني:
املديرون :هم األشخاص املسؤولون عن إدارة املشروع وتشغيل النظام.
املستعملون التقنيون :هم املهندسون املسؤولون عن دراسات هندسة الطيف والتوافق الكهرمغنطيسي وعن ختصيص الرتدد
(مستعملو أدوات برجميات اهلندسة الراديوية).
املستعملون اإلداريون :هم األشخاص املسؤولون عن املهام اإلدارية (معاجلة التطبيقات ،وإعداد الفواتري ،وإعداد التقارير).
مديرو النظام :هم األشخاص املسؤولون عن حتميل النظام واإلشراف عليه وإمكانية اسرتجاع البيانات وإدارة املستعملني.
وتُعرض التفاصيل يف األقسام الفرعية التالية.
1.2

-

-

2.2

-

الدورات التدريبية لمديري الشؤون اإلدارية

الشروط األساسية املطلوب توفرها يف املتدربني :ينبغي أن يتوفر لدى املتدربني املهارات الالزمة يف اجملاالت التالية:
تنظيم اهليئة التنظيمية وأهدافها واسرتاتيجيتها وأنشطتها احلالية واملقبلة بشأن إدارة الطيف.
املهام اإلدارية املتصلة بإدارة الطيف.
انتشار املوجة الراديوية وحتليل التداخل وختطيط الرتدد.
املعرفة األساسية باستعمال احلاسوب ،مبا يف ذلك أنظمة تشغيل .MS Windows
وحدات التدريب النمطية املوصى هبا
املفاهيم األساسية :قاعدة بيانات التشغيل ،وقاعدة البيانات املرجعية ،وأسلوب الذاكرة ،واملوقع ،وشبكات احملطات.
املكونات األساسية :إطالق نظام الطيف؛ العرض متعدد الطبقات؛ انتقاء قواعد البيانات؛ حتديث قاعدة
بيانات التشغيل بقاعدة البيانات املرجعية؛ معاجلة الكيانات التقنية ،وتشكيل النماذج؛ والتغطية؛ والطباعة؛
وتصدير النتائج؛ وحتديث قاعدة البيانات املرجعية من خالل قاعدة بيانات التشغيل.
إدارة اخلدمات؛ وخطط الرتددات؛ والتجهيزات.
إعداد الرتاخيص؛ واملوافقة على النمط ،وإعداد الفواتري ،ومتابعة احلسابات.
عقد االتفاقات؛ وإجياد تشكيل أمناط التنسيق ،وإصدار امللفات اإللكرتونية وإدماجها.
القيام حبملة قياس؛ واالستفادة من النتائج .واالستفادة من الربنامج اخلاص بالتقارير :الواجهة مع قاعدة بيانات
الطيف الرتابطية؛ إعداد التقارير؛ وقواعد محاية البيانات.

الدورات التدريبية للمشغلين التقنيين

الشروط األساسية املطلوب توفرها يف املتدربني :ينبغي أن يتوفر لدى املتدربني املهارات التشغيلية الالزمة يف اجملاالت التالية:
تنظيم اهليئة التنظيمية واملهام اإلدارية املتصلة بإدارة الطيف.
انتشار املوجة الراديوية وحتليل التداخل ،وختطيط الرتدد.
املعرفة األساسية باستعمال احلاسوب ،مبا يف ذلك أنظمة  Windowsونظام إدارة قاعدة البيانات الرتابطية ).(RDBMS
-
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-

3.2

-

-

4.2

وحدات التدريب النمطية
املفاهيم األساسية :قاعدة بيانات التشغيل؛ قاعدة البيانات املرجعية ،وأسلوب الذاكرة ،واملوقع ،وشبكات
احملطات ،وإطالق نظام الطيف؛ والعرض املتعدد الطبقات؛ وانتقاء قواعد البيانات؛ وحتديث قاعدة بيانات
التشغيل بالنسبة إىل قاعدة البيانات املرجعية؛ وعملية تناول تشكيل الكيانات التقنية.
 C/Iنواتج التشكيل البيين؛ مناذج االنتشار؛ مواءمة النماذج؛ ختصيص الرتدد للخدمة املتنقلة الربية .إقامة الشبكات؛
إقامة حمطات أرضية على الرب؛ التصريح بالوصلة؛ ميزانية الوصلة .حتليل التداخل  MW-MWو.MV-GES
قوائم اخليارات؛ استمارات الطلبات؛ عقد االتفاقات؛ تشكيل أمناط للتنسيق؛ إصدار امللفات اإللكرتونية وإدماجها.
إدارة اخلدمات؛ خطط الرتددات؛ التجهيزات؛ وضع الرتاخيص؛ املوافقة على النمط؛ إعداد الفواتري؛ متابعة احلسابات.
القيام حبملة قياسات ،واالستفادة من النتائج .واستخدام الربنامج اخلاص بالتقارير :الواجهة مع قاعدة بيانات
الطيف الرتابطية؛ إعداد التقارير؛ وقواعد محاية البيانات.

الدورات التدريبية للمشغلين اإلداريين

الشروط األساسية املطلوب توفرها يف املتدربني :ينبغي أن يتوفر لدى املتدربني املهارات التشغيلية الالزمة يف اجملاالت التالية:
تنظيم اهليئة التنظيمية.
املهام اإلدارية املتصلة بإدارة الطيف.
معرفة أساسية باستعمال احلاسوب ،مبا يف ذلك أنظمة  ،Windowsونظام إدارة قواعد البيانات الرتابطية ).(RDBMS
وحدات التدريب النمطية
قوائم االختيار؛ واستمارات تقدمي الطلبات ،وإنشاء امللفات؛ وعملية املتابعة.
إدارة اخلدمات؛ وخطط الرتددات؛ والتجهيزات.
وضع الرتاخيص؛ واملوافقة على النمط؛ وإعداد الفواتري؛ ومتابعة احلسابات.
عقد االتفاقات؛ وتشكيل أمناط التنسيق؛ وإصدار امللفات اإللكرتونية وإدماجها.
القيام حبملة للقياس؛ واالستفادة من النتائج .واستخدام الربنامج اخلاص بالتقارير :الواجهة مع قاعدة بيانات
الطيف الرتابطية؛ وإعداد التقارير؛ وقواعد محاية البيانات.

الدورات التدريبية لمديري النظام

-

الشروط األساسية املطلوب توفرها يف املتدربني :ينبغي أن ميتلك املتدربون املهارات التشغيلية الالزمة يف اجملاالت التالية:
أنظمة التشغيل وأنظمة .Windows
نظام إدارة قواعد البيانات الرتابطية ).(RDBMS
الشبكات .LAN WAN ،TCP/IP
-

-

وحدات التدريب النمطية
قوائم االختيار؛ واستمارات تقدمي الطلبات.
املفاهيم األساسية لنظام تشغيل قاعدة البيانات ،والنفاذ من خالل  SQLإىل إطار النظام.
إدارة النظام :إمكانية اسرتجاع البيانات ،وإصالح النظام؛ وإدارة حق النفاذ .استعمال برجمية :Crystal Report
الواجهة مع قاعدة بيانات النظام FMS؛ وإعداد التقارير ،وقواعد محاية البيانات.
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النهج التنظيمي لألجهزة القصيرة المدى
في بلدان المؤتمر األوروبي إلدارات البريد واالتصاالت )(CEPT
1

مقدمة

تؤدي األجهزة القصرية املدى ) (SRDدوراً متزايداً يف االقتصاد ويف احلياة اليومية للمواطنني .وتشمل هذه األجهزة طائفة واسعة من
التطبيقات ،مثل أنظمة مجع البيانات بالتعرف األوتومايت أو إدارة املوجودات يف املستودعات ،وأنظمة بيع التجزئة واإلمداد ،وأجهزة
مراقبة األطفال ،وفتح أبواب املرائب ،واألنظمة الراديوية لقياس البيانات املنزلية عن بُعد و/أو أنظمة األمن والسالمة ،وأنظمة دخول
السيارات دون مفتاح ،ومئات األنواع األخرى من التجهيزات اإللكرتونية الشائعة اليت تقوم على ِ
مرسالت من منط التشغيل هذا.
ويف أي وقت من اليوم ،غالباً ما يكون الناس على مقربة أمتار من منتجات استهالكية تستخدم األجهزة القصرية املدى .وبسبب
هذا التنوع ،فإن سوق األجهزة القصرية املدى ليست كياناً وحيداً ألهنا تشمل عدداً من األسواق لطائفة واسعة من التطبيقات اليت
توفر قيمة اقتصادية حقيقية لدوائر الصناعة وللمواطنني يف مجيع أحناء العامل من حيث الكفاءة ونوعية املعيشة.
وتعمل األجهزة  SRDعلى جمموعة متنوعة من الرتددات ،وهي عموماً معفية من متطلبات الرتخيص الفردية .وخالفاً ملا هو احلال
يف اخلدمات اإلذاعية احملددة بوضوح واليت تستفيد من نطاقات الرتدد املوزعة ،فإن نطاق تردد األجهزة  SRDال وجود له ،ومن مث
يتعني على هذه األجهزة أن تتقاسم ترددات التشغيل مع التطبيقات الراديوية األخرى دون أن تتسبب يف تداخل ضار فيها ،وال أن
تطالب باحلماية من أي تطبيق أو خدمة .وينبغي ضمان ذلك من خالل حتديد إطار تنظيمي مالئم ينبغي أيضاً أن يوفر كفاءة
استخدام الطيف.
ويف هذا السياق ،يبدو من املهم النظر يف مجيع اجلوانب احملددة املرتبطة بنهج األجهزة  SRDمن أجل حتديد اسرتاتيجية لوضع
أنسب تنظيم من شأنه أن يوفر الثقة الكافية لدوائر صناعة هذه األجهزة ومن شأنه أيضاً أن يوفر الضمان واحلماية املناسبني
للخدمات الراديوية.
2

سياق األجهزة القصيرة المدى

مل يتم حتديد تطبيقات األجهزة القصرية املدى ) (SRDكخدمة راديوية .وهذا يعين أن هذه األجهزة ليس هلا توزيع حمدد يف الطيف
ومن مث ميكنها أن تعمل يف كل مكان يف الطيف الرتددي وفقاً للشروط التالية:
متقاَسة ،وال يُسمح هلا بأن تتسبب يف تداخل ضار يف اخلدمات الراديوية؛
(1
تعمل األجهزة القصرية املدى يف نطاقات م
ال تستطيع األجهزة القصرية املدى أن تطالب باحلماية من اخلدمات الراديوية.
(2
وحتدد هذه الشروط ،علماً بأن هذه األجهزة مرخص هلا عادة يف إطار نظام تراخيص عامة ،املسوغات لوضع اإلطار التنظيمي املناسب.

وتتسبب هذه الشروط احملددة يف بعض التعقيد يف حتديد اللوائح املناسبة .ويف اجلزء التايل من هذه الوثيقة يرد وصف املسائل واآلثار
ذات الصلة بكل من اجلوانب.

تقاسم استعمال الطيف
العتبارات تقاسم الطيف ،من املهم التمييز بني شغل الطيف وكفاءة الطيف .فالقيمة املرتبطة باستخدام جزء معني من الطيف
مستمدة من الفائدة اليت يقدمها للمستعملني ،وهي ليست بالضرورة على غرار حركة البيانات .وينبغي التمييز بني مفهوم كفاءة
الطيف املطلقة لنظام واحد ) ،(SAEاليت تقوم على البيانات اخلام املرسلة ،ومفهوم كفاءة طيف اجملموعة ) ،(GSEاليت هي أقرب
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إىل الفائدة األوسع أو اخلدمة املقدمة .وميكن تعريف كفاءة طيف اجملموعة  GSEيف بيئة تضم أجهزة ذات طبيعة خمتلفة ومتشاهبة
(التقرير .)[5] ECC 181
ولدى نشر األجهزة  SRDليس من املمكن إعطاء كل تطبيق مدى الرتدد احملجوز اخلاص به.
والعتبارات تقاسم الطيف ال بد من االعرتاف بأن األمهية ال تقتصر على املعلمات التقنية لإلشارة الراديوية وميزانية الوصلة النامجة
عنها .فأنظمة تبديل الرزم احلديثة القابلة للتكيف تنطوي على أمناط تشغيلية معقدة ال تقتصر على إشراك الطبقة املادية بل تشمل
أيضاً مستويات التوصيل البيين لألنظمة املفتوحة ) (OSIاألعلى للحفاظ إمجاالً على تدفق االتصاالت .ولذلك ،ومن الناحية
املثالية ،ينبغي ملصممي األنظمة ،فضالً عن مديري الطيف ،أن ينظروا يف هذه اجلوانب األكثر تطوراً من أجل حتديد مستويات
املرونة التشغيلية لألنظمة قيد النظر وإقامة التوازن بينها.
ومن أهم املعلمات التشغيلية يف هذه الفئة هو اشرتاط الكمون .وهو احلد األقصى للتأخري املقبول يف نقل الرزمة/الرسالة وال ميكن
بصفة عامة استدالله من جمرد االعتبار التقين مليزانية الوصلة املفيدة إزاء حالة التداخل .ولذلك قد يتعني النظر يف الكمون إىل
جانب املعلمات/القياسات األخرى املماثلة عند طخطيط الطيف يف النطاقات املتقاَسة.
ومثة استنتاج آخر وهو أن التحليل على أساس احتمال بسيط من التداخل ال يكشف ،يف حالة مزج تطبيقات خمتلفة ،عن الصورة
بأكملها .ولذلك ،فإن حتليل التوافق يف بيئة حمايدة من حيث التطبيق يتطلب حتليالً أوسع يف أدىن طبقتني من منوذج التوصيل ،OSI
وخاصة يف اجملال الزمين ،مما حيدث حالياً يف احلاالت اليت يتم فيها تعريف التطبيقات.

وتشري التوصية  ،ITU-R SM.1046-2املرجع ] ،[9إىل منهجية ينبغي استخدامها ملقارنة األنظمة املتشاهبة .وهذا جيعل من الصعب
تطبيق هذا املفهوم مباشرة على نطاقات األجهزة  ،SRDحيث تتقاسم جمموعة شىت من التطبيقات املختلفة نفس الطيف .ومن
شأن االنتقال حنو احلياد من حيث التطبيق يف لوائح الطيف (لتشجيع االبتكارات مثالً) أن يزيد من صعوبة تطبيق اإلجراءات
الواردة يف التوصية  .ITU-R SM.1046-2وقد حبث املؤمتر  CEPTيف هذه التحديات يف التقرير ]ECC 181 [5يف عام .2012

نظام الرتخيص العام واملسائل ذات الصلة
يعين تطبيق نظام ترخيص عام لتطبيقات األجهزة القصرية املدى أنه ال يلزم عادة أي تنسيق وأن اإلدارات ال تبذل أي جهود
يف منح الرتاخيص الفردية ألجهزة  SRDوكذلك ال يُقصد احلد من عدد املستعملني .ولكن واحدة من العواقب املباشرة هي أن
اهليئة التنظيمية ليس لديها أي معلومات دقيقة عن املواقع احملددة الستخدام األجهزة وال عن كثافة االستخدام الفعلي هلا .وهذا
يعين أن فرض قيود جديدة ،سواء كانت قيوداً تقنية إضافية أم شروط ترخيص أخرى يف مرحلة الحقة (بعد وقوع مشاكل تداخل
مثالً) ،قد يكون مسألة صعبة .وبغية التغلب على مشاكل التداخل من هذا القبيل ،ميكن إدخال املتطلبات التقنية اجلديدة
للتجهيزات القصرية املدى يف املعايري الدولية ،إال أن التأثري الفعلي على األسواق لن يظهر إال بعد عدة سنوات ،كما أن التجهيزات
املوجودة املستخدمة بالفعل يف السوق لن تتأثر بالتغريات يف إصدار الحق من هذه املعايري.
وأخرياً البد من اإلشارة إىل أن األجهزة القصرية املدى قد تكون منتجات تسويق على مقياس واسع و/أو منتجات حممولة ميكن
بسهولة نقلها واستخدامها عرب احلدود؛ ومن مث فإن االختالفات يف شروط النفاذ إىل الطيف حتول دون حرية حركتها وتزيد من
تكاليف إنتاجها وتؤدي إىل خماطر تداخل ضار يف التطبيقات واخلدمات الراديوية األخرى.
3

الخطة األوروبية لتحديد تنظيم األجهزة القصيرة المدى

اإلطار التعاوني القائم على العالقة بين المفوضية األوروبية والمعهد ETSIواللجنة  ECCلدى المؤتمر

CEPT

تشارك املفوضية األوروبية واملعهد األورويب ملعايري االتصاالت ) (ETSIوجلنة االتصاالت اإللكرتونية ) (ECCلدى املؤمتر األورويب
إلدارات الربيد واالتصاالت ) (CEPTيف عملية التعاون يف اطخاذ قرارات إدارة الطيف ،وذلك بوضع املعايري واطخاذ القرارات التنظيمية.
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وتصف مذكرة التفاهم بني املؤمتر  CEPTواملعهد  ETSIالعملية التعاونية اليت تنطبق على وضع معايري أوروبية متسقة واطخاذ قرارات
من جانب اللجنة ( ECCأو غري ذلك من خمرجاهتا) .والغرض من هذه العملية هو تسهيل النفاذ إىل الطيف للتطبيقات اجلديدة
اليت يتوخاها املعهد  .ETSIووفقاً ملذكرة التفاهم بني املؤمتر واملعهد ،فإن أي تعديل يف املعايري األوروبية املتسقة يتطلب تعديالً
يف خمرجات اللجنة  ECCينبغي أن يفضي إىل عملية تنسيق بني اهليئتني .واألمر نفسه ينطبق إذا توخت اللجنة  ECCتغيرياً
يف لوائحها يتطلب تعديالً يف املعايري األوروبية املتسقة.
ويتم االتفاق على املعايري األوروبية املتسقة باإلمجاع بني اإلدارات ودوائر الصناعة ،وتعتمد بالتصويت من خالل املنظمات الوطنية
لوضع املعايري .وحاملا تعتمد تقوم املفوضية بنشرها يف اجلريدة الرَسية لالحتاد األورويب دون مزيد من التدخل ،إال يف حاالت استثنائية.
وميكن اعتماد خمرجات  CEPT/ECCطوعاً من قبل اإلدارات األعضاء يف املؤمتر  CEPTبعد مشاورة عامة .وباإلضافة إىل ذلك،
وعندما يكون تدبري االتساق مشموالً بتكليف من املفوضية ،يقدم تقرير  CEPTإىل املفوضية األوروبية اليت تقرتح تدابري االتساق على
أساس عملية اطخاذ قرار الطيف .وتنفيذ تدابري االتساق على أساس قرارات املفوضية األوروبية ملزم للدول األعضاء يف االحتاد األورويب.
دور المعهد ETSIفي تنظيم األجهزة القصيرة المدى
املستعملة
املعهد األورويب ملعايري االتصاالت ) (ETSIمكلف بإعداد معايري متَّسقة ألجهزة االتصاالت الراديوية .وهذه املعايري
م
لألغراض التنظيمية معروفة بتسمية معايري أوروبية (تتصدَّرها السابقة .)EN
وحتتوي املعايري املتسقة ،اخلاصة بالتجهيزات الراديوية ،متطلبات تتعلق باالستعمال الفعال للطيف ،وبتجنُّب التداخل الضار.
فيستطيع املصنِّعون استعمال هذه املعايري كجزء من عملية تقييم املطابقة .وتطبيق املعايري األوروبية املتسقة اليت وضعها املعهد ETSI
ليس إجبارياً ،إال أنه جيب ،يف حال عدم تطبيقها ،استشارة هيئة خمتصة .ويتعني على منظمات التقييس الوطنية ،طبقاً لقانون
االحتاد األورويب ،دمج املعايري األوروبية لالتصاالت ) ETSأو  (ENيف املعايري الوطنية ،وسحب أي من املعايري الوطنية املنافية هلا.
وفيما خيص األجهزة القصرية املدى ،وضع املعهد  ETSIأربعة معايري عمومية
و EN 305 550وعدداً من املعايري احملددة املتعلقة بتطبيقات معينة.

هي EN 300 220 :و EN 300 330وEN 300 440

تنظيم األجهزة  SRDمن جانب المؤتمر  CEPTفي أوروبا
تتضمن التوصية  CEPT ERC 70-03وكذلك قرار املفوضية األوروبية ( 2006/771/CEوالتعديالت الالحقة) بشأن األجهزة قصرية
املدى قائمة بالنطاقات املتاحة لتطبيقات هذه األجهزة مع ما يرتبط هبا من شروط االستخدام .وإىل جانب قائمة النطاقات
والشروط ،تتضمن الوثيقتان تعاريف التطبيقات ذات الصلة.
وبناء على تفويض دائم من املفوضية األوروبية ،يكلف املؤمتر
على حنو منتظم.

CEPT

بتحديث امللحق التقين بقرار املفوضية

2006/771/EC

ويضمن العمل يف املؤمتر  CEPTتوفري ما يكفي من املعلومات لدراسات التوافق وإتاحتها ألصحاب املصلحة واملعهد .ETSI
وتطلق وثائق النظام املرجعية لدى املعهد عادة هذه العملية أو تسهم فيها من خالل توفري معلومات قيمة لتحديد معلمات
املدخالت هلذه الدراسات .وباإلضافة إىل ذلك ،تسهم أيضاً أفرقة العمل املتخصصة لدى املعهد مبعلومات جديدة .وبصفة عامة،
تنطلق من ذلك عملية تنظيم مشرتك تشارك فيها اإلدارات ودوائر الصناعة واملشغلون/املستعملون للتوصل إىل أفضل هنج تنظيمي
مناسب لتطبيقات األجهزة القصرية املدى.


التوصيةCEPT/ERC/REC 70-03

 -املتعلقة باستعمال األجهزة القصرية املدى

تعرض هذه التوصية ) (http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC7003E.PDFالوضع العام فيما يتعلق
بتوزيعات الطيف املشرتكة من أجل األجهزة القصرية املدى ) (SRDيف بلدان املؤمتر  .CEPTوالغرض منها أيضاً هو أن تستعملها
وتبني التوصية أيضاً متطلبات إدارة الطيف واملواصفات التقنية
البلدان األعضاء يف املؤمتر وثيقةً مرجعية عند إعداد لوائحها الوطنيةِّ .
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خبصوص األجهزة القصرية املدى .وهي تشمل أيضاً روابط جبميع الوثائق املرجعية ذات الصلة ،مثل تقارير
وقرارات  CEPT/ECCوقرارات املفوضية واملعايري األوروبية املتسقة.

CEPT/ECC

وهذا النهج املعني من خالل التوصية  CEPT/ERC/REC 70-03هو مثال جيد الستخدام املؤمتر  CEPTأسلوب "املواءمة اللينة"،
حيث تبقى اخلدمات القائمة حممية بقدر ما تعتربه ضرورياً اإلدارات الوطنية ،ومع ذلك فهو يوفر الفرصة للتطوير املنسق للخدمات
اجلديدة يف معظم البلدان األوروبية .وجناح التوصية  ERC 70-03مدين بالكثري لنهج "املواءمة اللينة" ،وهو أسرع حتقيقاً من عملية
التنسيق املركزية األكثر تصلباً لتطبيقات األجهزة القصرية املدى ،حيث من شأن التدابري الالزمة ،للتعامل مع مصلحة مهمة لكنها
حمدودة جلهة تشغيل قائمة ،أن متنع أو تأخر إتاحة فرص استخدام الطيف أمام األجهزة .SRD


املعلومات األوروبية بشأن األجهزة القصرية املدى ) (SRDيف نظام معلومات الرتددات األورويب

)(EFIS

التوصية  ERC 70-03الصادرة عن اللجنة األوروبية لالتصاالت الراديوية (اليت تشمل معلومات التنفيذ الوطنية) متاحة يف نسق
بيانات يف نظام معلومات ترددات املكتب األورويب لالتصاالت )(www.efis.dk) (ECO؛
وميكن االطالع على املعلومات ذات الصلة باألجهزة قصرية املدى عرب الرابط .EFIS SRD Regulations :وميكن نقل املعلومات
يف نسق .(excel) csv
ويدرج كذلك يف نظام معلومات الرتددات األورويب ) (EFISجدول التوزيعات األوروبية املشرتكة وميكن تنزيله (يكفي اختيار
يف قاعدة بيانات  .)EFISوهو حيتوي على مجيع تدابري االتساق اخلاصة بلجنة االتصاالت األوروبية ) (ECCذات الصلة
بنظام  SRDواملعايري األوروبية املتسقة املعمول هبا والصادرة عن املعهد .ETSI
ECA

اإلجراءات العامة
لقد أرسيت إجراءات واضحة لوضع الئحة جديدة ألجهزة  SRDابتداء من تقدمي طلبات رَسية لينظر فيها املؤمتر  .CEPTوميكن
أن تنشأ هذه الطلبات من دوائر الصناعة ،غالباً من خالل املعهد  ETSIعرب وثيقة نظام مرجعية ،أو من اإلدارات اليت استبانت
حاجة معينة لتطبيق جديد.
وتصدر ’وثيقة نظام مرجعية‘ عادة من أجل تطبيق  SRDجديد أو لتغيري يف الئحة قائمة ألجهزة  .SRDوينبغي أن تتضمن الوثيقة
معلومات وصف تقين بشأن تقاسم السوق والطيف ميكن أن تستخدمها بلدان املؤمتر  CEPTيف مداوالهتا بشأن توافق الطيف
واملسائل التنظيمية .وينظر املؤمتر  CEPTيف هذه الطلبات للتحقق من ضرورة أي توافق وتقييم تنظيمي ولوضع توصية بشأن أي
إجراء آخر مطلوب .وأي اقرتاح بتعديل التوصية  ERC 70-03يتفق عليها مؤقتاً يُطرح لعملية مشاورة عامة مع ما يرتتب عليها من
أخذ التعليقات يف االعتبار قبل املوافقة النهائية للنشر.
وبالتوازي مع عملية املؤمتر  CEPTاملوجزة أعاله ،يضع املعهد  ETSIعموماً معايري أوروبية متسقة ) (HENللتطبيق  SRDذي
الصلة .وخالل هذه العملية يقوم املعهد  ETSIبالتواصل مع املؤمتر  CEPTملتمساً املعلومات املتعلقة بشروط التشغيل املناسبة
لضمان التوافق مع اخلدمات القائمة.
وتشمل فوائد هذه العملية التنظيمية ما يلي:
تعريف نقاط الدخول يف العملية من جانب دوائر الصناعة؛
(1
بعد إجراء دراسات حمايدة:
(2
التوافق مع املستعملني احلاليني؛
•
كفاءة االستخدام األقصى للطيف؛
•
التشغيل املوثوق للتطبيقات اجلديدة بتحديد الشروط التشغيلية املناسبة؛
•
مشاورة عامة الغرض منها تسهيل عملية التنفيذ على املستوى الوطين.
(3
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وترمي سياسة اللجنة  ECCإىل زيادة كفاءة العملية التنظيمية ،وال سيما دراسات التوافق ،وإىل توفري عملية سريعة لتعيني الرتدد
وإعطاء درجة أعلى من اليقني لدوائر الصناعة .والعنصر الرئيسي يف هذه العملية هو تشجيع الصناعة على توفري دراسات أولية
للطيف لدعم مقرتحاهتا.
ولدى صقل العملية التنظيمية يف املمارسة العملية ،ينبغي النظر يف اجلوانب التالية:
العملية اإلمجالية تستغرق وقتاً طويالً ،ومن مث ينبغي حتديد مواعيد هنائية لعناصر العمل يف النهج التنظيمي .وإال فإن
(1
النهج قد ال يتسق مع العمر االفرتاضي القصري لبعض منتجات األجهزة القصرية املدى .وينبغي جتنب اإلدارة الصغرية
لفرادى التطبيقات القصرية املدى و/أو نطاقات الرتدد الصغرية جداً .ومن شأن جتميع الطلبات والتطبيقات املتماثلة
لألجهزة القصرية املدى أن يساعد أيضاً على جتنب جتزئة نطاقات الرتدد.
ينبغي جتنب أي تركيز واسع وغري ضروري بشأن توفري احلماية لتطبيقات  SRDالقائمة .وينبغي اتباع هنج متوازن بني
(2
التطبيقات القصرية املدى احلالية واجلديدة يف نطاق تردد ما ،وينبغي أن تكون القاعدة األساسية هي "املساواة يف النفاذ
إىل الطيف"؛
ينبغي جتنب تنازالت "القاسم املشرتك األدىن" بني أصحاب املصلحة ،اليت متيل إىل املساواة يف عدم إرضاء اجلميع.
(3
وينبغي أن يليب احلل التنظيمي احتياجات تطبيق األجهزة  .SRDوإذا لزم األمر ،ينبغي النظر يف نطاقات تردد خمتلفة
جراء النتائج السلبية يف توافق الطيف.
4

مبادئ واستراتيجية وضع لوائح بشأن األجهزة القصيرة المدى في المؤتمر

CEPT

يُبحث في مفهوم  SRDباتباع عملية مشتركة محددة.

لقد وردت املبادئ واالسرتاتيجية يف التقريرين  14و 44الصادرين عن املؤمتر  ]3 ،2[ CEPTوالتقرير  11الصادر عن اللجنة .[4] ECC
ينبغي أن طخضع مجيع طلبات تطبيق  SRDلوصف مفصل.
يتطلب حتديد شروط التقاسم لكفاءة استخدام الطيف لنطاق تردد معني وتطبيقها عادة إجراء دراسات توافق شاملة وذلك لضمان
أن هذا االستخدام اجلماعي اجلديد (انظر املرجع [ )]7لن يعرض للضرر املستعملني املرخص هلم .لذلك فإن مجيع الطلبات اجلديدة
للحصول على تطبيق  SRDطخضع لدراسات توافق لتحديد خطة تقاسم ونظام ترخيص .وينبغي أن توفر البيئة التنظيمية
لتطبيق  SRDتوجيهات واضحة بشأن التزامات األجهزة وحسن سلوكها.
يمكن البحث في نمطين من التطبيقات ضمن نهج :SRD
تطبيق عمومي؛
أ)
تطبيق حمدد.
ب)
والفائدة من النهج العمومي هو أن التنظيم سيكون مفتوحاً قدر اإلمكان لتطورات تطبيق األجهزة
يشجع االبتكار.

SRD

اجلديدة .وهذا

ومن ناحية أخرى ،ميتاز استخدام هنج تطبيق  SRDحمدد بنطاق الرتدد بتقدير عدد األجهزة على حنو أفضل ،ورمبا التنبؤ
بسيناريوهات التداخل على حنو أكثر موثوقية؛ وذلك عندما يتطلب األمر عموماً مستويات قدرة أعلى من تلك املستخدمة عادة
لتطبيقات  SRDالعمومية.
ومن حتديات هذا النهج هو الدقة يف حتديد فئة تطبيق األجهزة  SRDلضمان السيطرة على كثافة االستخدام الشاملة ألجهزة
يف نطاق الرتدد.

SRD
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اإلدارة الوطنية للطيف

النهج التقني
ميكن اختيار التخطيط التقين لألنظمة الراديوية الكاملة بأقصى قدر من احلرية .ويقع ضمن اختيار اجلهة املصنعة كل من نظم التشكيل
وبروتوكوالت تصحيح األخطاء وخيارات إنشاء الوصالت من أجل املتانة والكمون والتطبيق .ولكن يتعني على اإلدارات ،عند حتديد
نطاق تردد التشغيل املالئم ،النظر يف جتميع تطبيق خمتلف أجهزة  SRDمن أجل تعزيز االستخدام اجلماعي والفعال للطيف.
مبادئ الحياد
من املرجح أنه لنفس سبب احلياد التكنولوجي سيكون هناك اجتاه حنو جتميع املستعملني ليس حبسب التطبيق وإمنا حبسب
منط اإلشارة املرسلة .وهذا يدعم أيضاً مبدأ األجزاء "العمومية" من الطيف غري املصممة خصيصاً لتطبيق واحد ولكن املتاحة
للمستعملني الذين ميتثلون لقواعد النفاذ املشرتك ،من قبيل النفاذ إىل نطاق فرعي للرتدد يعتمد على توليفة من املعلمات ،مثل القدرة
ودورة التشغيل ومدة اإلرسال وأسلوب النفاذ إىل الطيف.
ويرد وصف التطبيقات اليت تشري إىل فئات من أجهزة  SRDأو أمناط منها تؤدي مهمة حمددة وهلا قاعدة معينة يف وثيقة أو أكثر
من وثائق النظام املرجعية (مبا يف ذلك سيناريو استخدام هذه األمناط من األجهزة) و/أو املعايري املنسقة اخلاصة بالتطبيق.
وهي ،على هذا النحو ،معرفة كمجال أو نطاق تطبيق من حيث تطبيق االستخدام ،من قبيل التطبيقات غري احملددة باألجهزة
(أي مجيع جماالت االستخدام) أو تطبيقات معينة ،أي جماالت استخدام معينة يفرتض من أجلها سيناريوهات استخدام معينة
وكثافات استخدام معينة يف دراسات توافق الطيف لكل منها .وينبغي أال يساء فهم كلمة تطبيق على أهنا تشري إىل جمال معني
من التكنولوجيا.
SRD

ويعين مبدأ حياد التطبيق هناية الفصل حبسب التطبيق حيث كانت النطاقات الفرعية خمصصة حصراً لتطبيق  SRDمعني (كما هو
موضح يف التقرير  44الصادر عن املؤمتر  .)[3] CEPTورغبة يف احلفاظ على الكفاءة التقنية ،مثة بديل مناسب ممكن وهو تقسيم
النطاقات على أساس األهداف التقنية؛ مثال ذلك نطاقات فرعية للموثوقية العالية أو للكمون املنخفض أو الصبيب املرتفع .ولكن
هذا قد يؤدي إىل تعريف أكثر تفصيالً مطلوب يف وصف املتطلبات التقنية للنفاذ إىل الطيف ،وهذا قد يؤدي بدوره إىل اخنفاض
يف احلياد التكنولوجي إذا مل يكن األداء على الوجه الصحيح.
بيد أن العالقة بني النفاذ إىل الطيف والوظيفية املنظورة طختلف باختالف التطبيقات ،حىت لو كانت معلمات اإلشارة متماثلة .ولذلك
ال ميكن أن يتحقق هذا النهج إال إذا وصفت التكنولوجيا املناسبة ،من حيث الكمون أو املوثوقية أو عرض نطاق البيانات ،جلميع
أمناط التطبيقات يف نفس البيئة .وقد ال يكون احلياد الكامل من حيث التطبيق هدفاً ميكن حتقيقه ومن مث ينبغي معاملته حبذر.
الحياد التكنولوجي
خيتلف تعريف احلياد التكنولوجي باختالف جماالت التكنولوجيا ،ويف جمال االتصاالت االلكرتونية يوصف عادة بأن "القواعد ينبغي
أال تتطلب أو تفرتض أي تكنولوجيا معينة" .وكما يتجلى بالنسبة لتكنولوجيا األجهزة  SRDيُفهم ذلك يف جزأين" :تتطلب"
كما هو احلال يف اللوائح و"تفرتض" كما هو احلال يف املعايري.
ومبدأ احلياد التكنولوجي أصعب حتقيقاً وبالتايل قد ال يتحقق دوماً عن طريق التنظيم دون التضحية بكفاءة استخدام الطيف.
وينبغي التمكن من وضع اللوائح حبيث يُسمح مثالً بالتشكيل التماثلي أو الرقمي أو مبدى من عرض النطاق الرتددي .ولكن من
الضروري ،يف معظم احلاالت ،وضع شروط تقنية حمددة لتمكني جناح التقاسم ،ومن مث فإن احلياد التكنولوجي يتناىف مع كفاءة
استخدام الطيف .وللمساعدة يف ظهور تكنولوجيات جديدة ،ينبغي تطبيق مبدأ احلياد التكنولوجي إىل أقصى حد ممكن.
واحلياد التكنولوجي هدف مرغوب فيه ،ولكن ال ميكن حتقيقه حقاً إال عندما تتساوى بالنسبة للتطبيقات إمكانية النفاذ واملتطلبات.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن كفاءة الطيف واحلياد التكنولوجي متعارضان مباشرة ما مل تتحدد شروط احلدود التقنية اإللزامية جلميع
األجهزة يف بيئة معينة.
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بيئة تقاسم يمكن التنبؤ بها
هذا يتناول مستوى ثان من التوافق (أي التقاسم فيما بني األجهزة القصرية املدى) يتعني حتديده لضمان أن األجهزة القصرية
املدى ) (SRDتتمتع بنفس القدر من إمكانية النفاذ إىل النطاقات ،ومن مث يتعني أن حيمي بعضها البعض اآلخر (بدالً من أن
تتمتع باحلماية من قبل اهليئات التنظيمية) .وتصبح عندئذ قواعد التقاسم اليت يفرضها تنظيم الطيف هي البيئة املتكافئة اليت يتعني
أن تعمل فيها األجهزة  .SRDوعلى هذا النحو ،قد يكون هناك بيئات خمتلفة لفئات خمتلفة من األجهزة  .SRDومن شأن القواعد
املالئمة للنفاذ إىل الطيف أن تسهل ترتيبات التقاسم اليت ميكن التنبؤ هبا.
ومن املفرتض حتديد بيئة التقاسم اليت ميكن التنبؤ هبا مبثابة سلوك مشرتك لتجهيزات وأنظمة االتصاالت ،أي مبثابة قواعد مشرتكة
هلا معلمات تقنية وأساليب طخفيف حمددة بوضوح لتوفري شروط تقاسم أفضل حتديداً ضمن نطاق تردد معني.
ويتجلى ،من متطلبات الطيف املقدمة من دوائر الصناعة ،أن بعض اخلدمات والوظائف اجلديدة ،مثل التطبيقات املتعلقة بالسالمة،
قد تتطلب بيئة تقاسم أكثر قابلية للتنبؤ من تلك اليت توفرها أساليب التخفيف التقليدية .وينبغي النظر يف سيناريوهات خمتلفة
للجمع بني اخلدمات اليت تتطلب بيئة تقاسم ميكن التنبؤ هبا خالل دراسات التوافق من أجل التوصل إىل حل مقبول.

وبديالً من ذلك ،قد يكون من املمكن ،من خالل حتديد دقيق للمعايري التقنية وأساليب التخفيف ،توفري بيئة تقاسم ميكن التنبؤ
هبا للنطاق بأكمله تنطبق على مجيع األجهزة القصرية املدى.
اعتبارات أساليب التخفيف
من أجل ضمان كفاءة استخدام الطيف ،بالنظر يف خمتلف تطبيقات األجهزة  SRDيف نفس نطاق الرتدد ،يتعني النظر منهجياً
يف أساليب التخفيف .ويشمل ذلك مثالً تقييدات دورة تشغيل حمددة ومتطلبات االستماع قبل اإلرسال وآليات تكييف الرتدد
والكشف والتجنب .وميكن النظر أيضاً يف تقنيات أخرى أكثر تطوراً ،مثل مواصفات التعايش الشائعة اليت ينفذها خمتلف
قطاعات/فئات األجهزة  SRDلكي تتمتع بتكافؤ فرص النفاذ إىل الطيف .ويتطلب معظم أساليب التخفيف مواصفات واضحة
يف املعايري الدولية ،حبيث تتمكن اإلدارات من استخدامها يف هنجها التنظيمي.
تكييف نظام الترخيص الفردي في حاالت محددة
ترتبط األجهزة القصرية املدى عادة بالرتاخيص العامة .ومع ذلك ،ميكن أن تقع الرتاخيص الفردية أيضاً يف إطار هنج هذه األجهزة.
وقد يكون هلذا أمهية خاصة بالنسبة إىل ’أنظمة الرتخيص اللينة‘ حيث تدعو احلاجة مثالً إىل التنسيق مع املستعمل احلايل،
أو ’املشاعات اخلاصة‘ حيث حيدد مستعمل فرد (ومرخص له) شروط النفاذ.
ومن مآخذ نظام الرتخيص لنهج أجهزة  SRDهو أن املستعملني املرخص هلم بشكل فردي ،من خالل هيئة تنظيمية ،لديهم
الوسائل للتعامل مع التداخل الضار ،ومع ذلك من غري املرجح أن يتمكن مستعمل األجهزة  SRDمن اللجوء إىل هذا اخليار،
ال من خالل الشركة املصنعة وال من خالل اهليئة التنظيمية (ما مل يكن سبب التداخل إرساالت غري قانونية).
وال ميكن تطبيق نظام من هذا القبيل إال على تطبيقات  SRDحمددة

بوضوح.

مسؤولية الشركات المصنعة
ال بد من التأكيد على أن ذلك هو يف هناية املطاف مسؤولية الشركات املصنعة لبناء األجهزة القصرية املدى حبيث ميكن محاية هذه
األجهزة من التداخل الضار إىل أقصى حد ممكن واحلد من خماطر التداخل من خدمات االتصاالت الراديوية وكذلك من األجهزة
القصرية املدى األخرى اليت تتقاسم نفس الوسط .وينبغي مراعاة ذلك على وجه اخلصوص لتلك األجهزة اليت يدعي فيها املستعملون
أن لديهم مثالً متطلبات عالية من حيث الكمون أو الصبيب أو القدرة على التنبؤ أو املوثوقية يف وصلة االتصاالت الالسلكية.
ويف هذه األحوال ،رمبا تتوفر احللول يف تنفيذ األساليب التكيفية "للتهرب" من التداخل أو تعريف شروط خاصة بنطاق الرتدد.
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أفضل الممارسات في اإلدارة الوطنية للطيف
مقدمة
مع املراعاة الواجبة لدستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته ،يتناول هذا امللحق أفضل املمارسات املتعلقة بأنشطة اإلدارة الوطنية
للطيف .وال ترد يف هذا امللحق املمارسات الدولية .إال أن بعض أفضل املمارسات الواردة فيما يلي تستهدف التآزر مع املمارسات
الدولية أو االنتقال إليها ،أي املمارسات املتعلقة بالتعاون مع الزمالء يف البلدان األخرى أو بالتنسيق معهم ،على غرار ما هو متوقع
حدوثه أثناء مشاورة ثنائية أو متعددة األطراف تسبق انعقاد مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية أو اجتماع دويل للتنسيق الساتلي.
وباإلضافة إىل ذلك ،تستهدف هذه املمارسات مواءمة سياسات إدارة الطيف على الصعيد العاملي ،قدر اإلمكان ،وذلك مبواءمة
املمارسات بني اإلدارات الوطنية.

املمارسات:
1

2

3

4

5

6
7
8

64

إقامة منظمة وطنية إلدارة الطيف واحلفاظ عليها ،قد تكون إما مستقلة أو تشكل جزءاً من سلطة تنظيم االتصاالت
املسؤولة عن إدارة الطيف الراديوي للمصلحة العامة
تشجيع سياسات تستهدف إدارة الطيف بطريقة تتسم بالشفافية واإلنصاف والكفاءة والفعالية االقتصادية ،وهذا يعين
تنظيم االستعمال الكفء واملالئم للطيف ،مع املراعاة الواجبة لضرورة جتنب التداخالت الضارة وإمكانية فرض قيود
تقنية لكي يتسىن محاية املصلحة العامة
نشر اخلطط الوطنية لتوزيع الرتدد وكذلك البيانات املتعلقة بتخصيص الرتدد وذلك لتشجيع االنفتاح وتسهيل وضع أنظمة
راديوية جديدة ،أي تنظيم مشاورات عمومية بشأن التغيريات املقرتحة يف خطط التوزيع الوطنية لتخصيص الرتدد وبشأن
قرارات إدارة الطيف اليت من شأهنا أن تؤثر على مقدمي اخلدمات حبيث تتمكن األطراف املهتمة من املشاركة يف عملية
اختاذ القرارات
احلفاظ على عملية اختاذ القرارات مستقرة وحبيث تسمح مبراعاة املصلحة العامة يف إدارة طيف الرتدد الراديوي ،وبعبارة
أخرى توفري ضمانات قانونية وذلك عن طريق عملية منصفة وشفافة ملنح الرتاخيص الستعمال الطيف ،وباستعمال
آليات املنافسة عند الضرورة
النص يف العملية الوطنية ،بالنسبة للحاالت اخلاصة اليت هلا ما يربرها ،على استثناءات أو تنازالت للقرارات املتخذة بشأن
إدارة الطيف
النص على عملية إلعادة النظر يف القرارات يف جمال إدارة الطيف
تقليل اللوائح غري الالزمة إىل أدىن حد ممكن
تشجيع سياسات االتصاالت الراديوية اليت تؤدي إىل استعمال الطيف مبرونة ،إىل احلد املمكن عملياً ،حبيث تسمح
بتطوير اخلدمات 64والتكنولوجيات باستعمال طرائق حمددة بوضوح ،مثل:
إزالة احلواجز التنظيمية وختصيص الرتددات بطريقة تسهل للمنافسني اجلدد بدخول السوق،
أ)
تشجيع الكفاءة يف استعمال الطيف بتقليل أو إزالة القيودات غري الالزمة يف استعمال الطيف ،وبالتايل تشجيع
ب)
املنافسة وحبيث يكون العائد على املستهلكني إجيابياً،

املعرتف هبا.
حيثما يُستعمل تعبري "خدمات" يف هذا الكتيب ،فهو يعين خدمات وتطبيقات االتصاالت الراديوية ر
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9
10

11

12
13

14

15
16

17

18

19

20
21
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تشجيع االبتكار وإدخال تطبيقات وتكنولوجيات راديوية جديدة
ج)
ضمان املنافسة املفتوحة والعادلة يف أسواق األجهزة واخلدمات ،وإزالة احلواجز اليت قد حتول دون املنافسة املفتوحة واملنصفة
مواءمة سياسات استعمال الطيف الكفؤة على املستويني احمللي والدويل ،بالقدر املمكن عملياً ،مبا يف ذلك استعمال
الرتدد الراديوي ،وخدمات الفضاء ،واملوقع املداري املرتبط مبدار الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض وأي خصائص مرتبطة
بالسواتل على املدارات األخرى
العمل بالتعاون مع الزمالء على املستويني اإلقليمي والدويل بغية وضع ممارسات تنظيمية منسقة ،أي العمل بالتعاون مع
السلطات التنظيمية يف األقاليم والبلدان األخرى لتجنب التداخالت الضارة
إزالة أي حواجز تنظيمية أمام احلركة احلرة والتنقل العاملي للمطاريف املتنقلة وسائر أجهزة االتصاالت الراديوية املماثلة
استعمال أنساق البيانات وعناصر البيانات املوصى هبا دولياً من أجل تبادل املعلومات والتنسيق ،من قبيل تلك الواردة
يف التذييل  4من لوائح الراديو ،ويف توصية قطاع االتصاالت الراديوية  ITU-R SM.1413بعنوان قاموس بيانات
االتصاالت الراديوية
استعمال خطوات ومراحل اإلدارة احملددة "املرامي" للمراقبة والتحكم يف تنفيذ أنظمة االتصاالت الراديوية الذي يستغرق
وقتاً طويالً
اعتماد قرارات حمايدة تكنولوجياً تسمح بتطوير تطبيقات راديوية جديدة
تسهيل اعتماد تطبيقات جديدة وتكنولوجيات جديدة يف حينها ،ويف الوقت ذاته محاية اخلدمات القائمة من التداخالت
الضارة ،مبا يف ذلك ،عند االقتضاء ،وضع آلية للتعويض من أجل األنظمة اليت يتعني إعادة نشرها لتلبية االحتياجات
اجلديدة من الطيف
دراسة وضع سياسات فعالة للتخفيف من حدة اآلثار الضارة على املستعملني الناجتة عن اخلدمات القائمة عند إعادة
توزيع الطيف
عندما يندر الطيف ،تشجيع تقاسم الطيف باستعمال التقنيات املتيسرة (الرتدد ،الزمنية ،املكانية ،تشفري التشكيل،
املعاجلة ،وما إىل ذلك) ،مبا يف ذلك استعمال تقنيات التخفيف من حدة التداخالت واحلوافز االقتصادية ،إىل املدى
املمكن عملياً
استعمال آليات التنفيذ ،عند االقتضاء ،وتطبيق العقوبات يف حالة عدم التقيد بااللتزامات أو االستعمال غري الفعال
لطيف الرتدد الراديوي وذلك مبوجب عمليات الطعن
تطبيق املعايري اإلقليمية والدولية حيثما أمكن ،وحسب االقتضاء ،ومراعاهتا يف املعايري الوطنية
االعتماد قدر اإلمكان على معايري الصناعة مبا يف ذلك تلك املدرجة يف توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت ،بدالً من
اللوائح الوطنية.
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