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تصدير
يتناول كتيّب االحتاد الدويل لالتصاالت ) (ITUهذا ،االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية ) ،(IMTوهو قصة جناح
للتعاون الدويل بني اخلرباء املؤهلني من ذوي املهارة يف جمال االتصاالت املتنقلة املتقدمة واللوائح ذات الصلة الذين ميثلون اهليئات
التنظيمية الوطنية ومشغلي الشبكات املتنقلة واجلهات الفاعلة الرئيسية يف صناعة االتصاالت املتنقلة الدولية.
ونظراً للتقدم السريع يف جمال االتصاالت املتنقلة الدولية ،فإن هذا الكتيّب ال حيتوي بالضرورة على مجيع جوانب التنمية املقبلة هلذ
االتصاالت .ومع ذلك فإنه يوفر دليالً مفيداً للسمات الرئيسية لألنظمة احلالية واالجتاهات املستقبلية .ويرجى من القراء التحقق
من الرجوع إىل أحدث صيغة من املراجع احملال إليها يف هذا الكتيب.
ونود أن نعرب عن الشكر اخلاص واالمتنان للمسامهة املفيدة يف مناقشات مجيع املشاركني يف فرقة العم  5Dيف القطاع
وأولئك الذين قدموا عناصر مفيدة من قبي البيانات واملعلمات يف أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية القائمة.

ITU-R

وقد استعني يف وضع هذا الكتيّب أيضاً مبسامهات عديدة من املشاركني يف تختل األفرقة املعنية يف االحتاد الدويل لالتصاالت،
وال سيما األفرقة املسؤولة عن حفظ املعلومات وحتديثها ،ك يف جمال مسؤوليته ،وهي :فرقة العم ( ITU-R WP 5Dاجلوانب
الراديوية) وفرقة العم ( ITU-R WP 4Bاجلوانب الساتلية) وجلنة الدراسات ( ITU-T SG 13جوانب الشبكة األساسية) وفريق
املسألة ( ITU-D Q.25/2اجلوانب اخلاصة بالبلدان النامية).
وحنن نعتقد أن هذا الكتيب ،إىل جانب املنشورات األخرى اليت يصدرها االحتاد الدويل لالتصاالت ،سوف يكون أداة عملية
ملساعدة اإلدارات واجلهات املعنية األخرى يف مساعيها لتطوير شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية من أج توفري خدمات النطاق
العريض املتنق .
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1

مقدمة

حيدد هذا الكتيّب ما هي االتصاالت املتنقلة الدولية ) (IMTويوفر املعلومات العامة عنها ،من قبي متطلبات اخلدمة واجتاهات
الطلب وخصائص األنظمة واملعلومات املوضوعية عن الطي واملسائ التنظيمية واملبادئ التوجيهية للتطور واالنتقال وتطور الشبكة
األساسية يف هذ االتصاالت.
كما يتناول هذا الكتيّب جمموعة شىت من املسائ املتعلقة بنشر أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية.
1.1

الغرض والنطاق

إن غرض ونطاق هذا الكتيّب هو توفري توجيهات عامة ألعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت ومشغلي الشبكات واألطراف األخرى
ذات الصلة بشأن املسائ املتعلقة بنشر أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية ،وذلك لتسهي اختاذ القرارات بشأن اخليارات
واالسرتاتيجيات يف جمال نشر شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية  (IMT-2000) 2000 -وشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية -
املتقدمة ).(IMT-Advanced
ويركز الكتيّب على اجلوانب التقنية والتشغيلية وجوانب الطي ذات الصلة يف أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية ،مبا يف ذلك
املعلومات عن النشر واخلصائص التقنية هلذ االتصاالت فضالً عن اخلدمات والتطبيقات اليت تدعمها شبكاهتا.
وينطوي هذا الكتيّب على حتديث املعلومات السابقة بشأن االتصاالت  IMT-2000ويشتم كذلك على معلومات جديدة عن
االتصاالت  IMTاملتقدمة مستمدة من التوصية  .ITU-R M.2012وباإلضافة إىل ذلك ،حيال فيه إىل العم املستمد من
التقرير  - ITU-R M.2243تقييم عمليات النشر والتنبؤات العاملية املتعلقة بالنطاق العريض املتنق من أج االتصاالت املتنقلة
الدولية ،فيما يتعلق بأي اعتبارات مستقبلية يتم حتديدها .وكان هذا الكتيّب وسيبقى جهداً تعاونياً تشارك فيه أفرقة من قطاعات
االحتاد الثالثة ،حيث تضطلع فرقة العم  5Dيف قطاع االتصاالت الراديوية ) (ITU-Rبدور القيادة والتنسيق واملسؤولية يف وضع
النصوص بشأن جوانب اتصاالت األرض ،وفرقة العم  ITU-R 4Bجبوانب االتصاالت الساتلية ،وجلنة الدراسات  13يف قطاع
تقييس االتصاالت ) (ITU-Tجبوانب الشبكة األساسية ،وفريق املسألة  Q.25/2يف قطاع تنمية االتصاالت ) (ITU-Dباجلوانب
اخلاصة بالبلدان النامية.
وقد أويل اهتمام خاص الحتياجات البلدان النامية استجابة للجزء األول من املسألة  ITU-R 77/5الذي يقرر ضرورة أن تواص فرقة
العم  5Dدراسة االحتياجات امللحة للبلدان النامية من أج توفري النفاذ الفعال من حيث التكلفة إىل شبكات االتصاالت العاملية.
ويتضمن هذا الكتيّب أيضاً ملخصاً للنتائج املرجوة واألنشطة اجلارية يف إطار فرقة العم  5Dمن أج توفري حتديث ملمثلي البلدان
غري القادرين على حضور اجتماعات فرقة العم هذ .
2.1

شرح المصطلحات الرئيسية المستخدمة في هذا الكتيّب

جلنة النطاق العريض تضم جلنة النطاق العريض من أج التنمية الرقمية ممثلني من االحتاد الدويل لالتصاالت ) (ITUومنظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ) .(UNESCOوتشتم اللجنة على طائفة من شىت وجهات النظر
يف هنج متعدد أصحاب املصلحة من أج النهوض بنشر شبكات النطاق العريض ،فضالً عن توفري هنج
جديد حنو التزام األمم املتحدة ودوائر األعمال.
IMT

ITU

تشم االتصاالت املتنقلة الدولية ) (IMTكالً من االتصاالت  IMT-2000واالتصاالت
وهي تستند معاً إىل القرار .ITU-R 56
االحتاد الدويل لالتصاالت

IMT-Advanced

كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية

2
ITU-R

االحتاد الدويل لالتصاالت  -قطاع االتصاالت الراديوية

ITU-T

االحتاد الدويل لالتصاالت  -قطاع تقييس االتصاالت

ITU-D

االحتاد الدويل لالتصاالت  -قطاع تنمية االتصاالت

3GPP

مشروع شراكة اجلي الثالث

3GPP2

املشروع الثاين لشراكة اجلي الثالث

2

اتجاهات االستعمال ومتطلبات الخدمات

1.2

مقدمة

رغبةً يف فهم االجتاهات احلالية يف جمال االتصاالت املتنقلة الدولية ال بد من فهم كيفية استعمال النطاق العريض املتنق وألي
أغراض (مبا يف ذلك املالمح الرئيسية لتقنيات االتصاالت  )IMTوما هي املتطلبات اخلاصة بالبلدان النامية .وتوفر هذ املواضيع
معاً األساس الذي يقوم عليه التعمق يف فهم املوضوعات اليت تبحث يف األقسام الالحقة من هذا الكتيّب .وتتناول األقسام التالية
بالبحث اجتاهات الطلب (مث استخدام اإلنرتنت املتنقلة وحركة الفيديو والشبكات االجتماعية واحلركة من آلة إىل آلة) ،واجتاهات
السوق يف احلركة ويف األجهزة ،واملالمح الرئيسية يف ك استعمال لتكنولوجيا االتصاالت املتنقلة الدولية ،واستخدام هذ االتصاالت
خلدمة املناطق احلضرية والريفية والنائية ،واالعتبارات فيما خيص البلدان النامية ،مث احلواجز اليت حتول دون النفاذ.
2.2

اتجاهات االستعمال

1.2.2

استعمال اإلنترنت المتنقلة

ما فتئ استعمال اإلنرتنت املتنقلة ينمو بسرعة على مستوى العامل طوال السنوات املاضية .ولئن كان من املمكن قياس استعمال
اإلنرتنت املتنقلة بعدة وسائ  ،فلع ّ النمو  -والنمو املتوقع  -هو أبرز ما يكون عند النظر يف حجم حركة البيانات املتنقلة ومعدالت
سرعة تدفق هذ البيانات .فقد قدرت شركة  Ericssonمثالً كمية احلجم اإلمجايل من حركة البيانات الشهرية حبوايل  1 800بيتابايتة
يف الربع الثالث من عام  1.2013ولوضع هذا الرقم يف منظور أوسع ،الحظ واضعو هذا الكتيّب أن الزيادة يف حركة البيانات املتنقلة
من الربع الثاين من عام  2013إىل الربع الثالث منه جتاوزت إمجايل حركة البيانات املتنقلة الشهرية املقدرة يف الربع الرابع من
عام  .2009ويف أحدث فرتة سنة يف حتلي  ،Ericssonمنت حركة البيانات املتنقلة بنسبة  80يف املائة .ويف عام  ،2013أشار
التحلي إىل أن إمجايل حركة اإلنرتنت املتنقلة املتولدة عن األجهزة املتنقلة جتاوز احلركة املتولدة عن احلواسيب املتنقلة واللوحية وأجهزة
التسيري املتنقلة ألول مرة 2.ويف مقارنة أخرى ،الحظ الفريق اخلاص يف الرابطة العاملية لالتصاالت املتنقلة ) (GSMAأن حركة
االتصاالت املتنقلة املتولدة يف عام  2012فاقت احلركة يف مجيع السنوات األخرى جمتمعة 3.وبالتطلع إىل املستقب  ،من املتوقع أن
تستمر األجهزة املتنقلة يف التفوق على مصادر استعمال اإلنرتنت األخرى .مثال ذلك ،عند النظر يف مصادر حركة بروتوكول
اإلنرتنت عرب شبكات االتصاالت يف العامل ،تقدر شركة  Ciscoأن ما يقرب من النص سوف يتولد من أجهزة غري احلواسيب
____________________
1

Ericsson, Ericsson Mobility Report: On the Pulse of the Networked Society (2013) at 10, available at
http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-november-2013.pdf

2

Ericsson, Ericsson Mobility Report: On the Pulse of the Networked Society (2013) at 11, available at
http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-november-2013.pdf

3

GSMA, The Mobile Economy 2015, available at
http://www.gsmamobileeconomy.com/GSMA_Global_Mobile_Economy_Report_2015.pdf
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الشخصية ) (PCحبلول عام  ،2017ارتفاعاً من  26يف املائة يف عام  4.2012وقد تنبأت  Ciscoأيضاً أنه بينما تنمو احلركة املتولدة
من احلواسيب الشخصية مبعدل منو سنوي مركب ) (CAGRبنسبة  14يف املائة ،فإن احلركة من آلة إىل آلة ) (M2Mسوف تنمو
املتنقلة معدل منو قدر  104يف املائة4.
بنسبة  79يف املائة ،وسوف تشهد احلواسيب اللوحية واهلوات
وعلى الصعيد العاملي ،تقدر  Ciscoأن حركة البيانات املتنقلة سوف تزداد مبقدار  13ضعفاً بني عامي  2012و ،2017مبعدل منو
سنوي مركب قدر  66يف املائة ،لتص إىل  11,2إيكسابايتة يف الشهر حبلول عام  4.2017وسيكون هذا املعدل ثالث مرات أسرع
من حركة االتصاالت الثابتة خالل الفرتة نفسها .وقد تقدمت تكنولوجيا اهلوات الذكية وتقدم اعتمادها تقدماً سريعاً يف السنوات
القليلة املاضية ،مما وفر للمستعملني النفاذ القوي املتنق إىل خدمات النطاق العريض ،وهي تضم الفئة اليت من املرجح أن تشك
اجلزء األكرب من أجهزة املشرتكني يف النطاق العريض املتنق  .ووفقاً ألحدث حتلي قامت به  ،Ericssonشكلت اهلوات الذكية
حوايل  55يف املائة من األجهزة املتنقلة اليت بيعت يف الربع الثالث من عام  ،2013بينما شكلت حوايل  40يف املائة من مجيع
األجهزة اليت بيعت يف عام  5.2012وأشار التحلي أيضاً إىل أن هناك جماالً كبرياً لنمو إضايف ،حيث يرتبط جمرد  25إىل  30يف املائة
من اشرتاكات األجهزة املتنقلة باهلوات الذكية .وتتوقع  Ericssonأن اشرتاكات اهلوات الذكية ستبلغ  1,9مليار اشرتاك يف هناية
عام  ،2013ولكنها سوف تبلغ  5,6مليارات حبلول هناية عام  .2019وعندما نأخذ يف االعتبار إدخال تكنولوجيا التطور الطوي
األج ) (LTEيف اهلوات الذكية جند أن النمو كان سريعاً للغاية.
وأشار أحد التحليالت إىل أنه بينما كان ما يقرب من  5يف املائة من اهلوات الذكية متمكناً من تكنولوجيا  LTEيف يوليو ،2011
أصبح يف أغسطس  2013أكثر من  30يف املائة منها تستفيد من شبكات  6.LTEوإىل جانب النمو يف اهلوات الذكية ،ما زالت
سرعة التوصيلية املتنقلة تزداد يف شىت أحناء العامل ،وما زالت الشبكات واألجهزة تعتمد أحدث التكنولوجيات ،مث .LTE
وأشارت  Ciscoإىل أن متوسط سرعة توصي الشبكات يف عام  2012كان  526كيلوبايتة يف الثانية ،ولكن من املتوقع أن ينمو
مبعدل سنوي مركب بنسبة  49يف املائة ،وسوف يتجاوز  3,9ميغابايتة يف الثانية يف عام  .2017ومن املتوقع أن يبلغ متوسط معدالت
بيانات اهلوات الذكية ثالثة أضعافه حبلول عام  2017ليص إىل  6,5ميغابايتة يف الثانية 7.وهناك أدلة غري مؤكدة تدعم الفكرة بأن
االستخدام يزداد عندما تزداد السرعة ،رغم أنه قد يكون هناك بعض التخل بني الزيادة يف سرعة الشبكات واألجهزة والزيادة
النامجة يف استخدامها ،وحيتم أن يكون هذا التخل بضع سنوات.
2.2.2

عروض تطبيقات البرمجيات المتنقلة

)(Apps

كان من الدوافع الرئيسية الستخدام البيانات املتنقلة هو االنتشار السريع لتطبيقات الربجميات ،الشائعة باسم " ،"appsالستخدامها
يف اهلوات الذكية وغريها من األجهزة املتنقلة .وعندما يؤخذ يف االعتبار أكرب نظامني يف جمال التطبيقات ،كان هناك ما يقرب
من  900 000تطبيق متاحة لنظام ( iOSنظام التشغي الذي يدير أجهزة  iPhoneو iPadو iPodلدى  )Appleوحوايل  800 000تطبيق
متاحة لنظام ( Androidنظام التشغي لطائفة واسعة من األجهزة املتنقلة واللوحية) 8.ومن املرجح حدوث تراكب كبري بني النظامني،
حيث يعمد العديد من املطورين إىل إطالق تطبيقات تصلح لكال نظامي التشغي من أج الوصول إىل أكرب قاعدة ممكنة من
____________________
4

Cisco, The Zettabyte Era – Trends and Analysis (2014), available at
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service -provider/visual-networking-indexvni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html.

5

Ericsson, Ericsson Mobility Report: On the Pulse of the Networked Society (2013) at 4, available at
http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-november-2013.pdf

6

Global Mobile Suppliers Association, “LTE: user device segmentation: 2011 -2013,” (2013), available at
http://www.gsacom.com/downloads/pdf/LTE_user_device_segmentation_250813.php4

7

Cisco, The Zettabyte Era – Trends and Analysis (2014), available at
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service -provider/visual-networking-indexvni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html

8

Mobile Statistics, “Total apps available,” available at http://www.mobilestatistics.com/mobile-statistics
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العمالء احملتملني .وقد شهد كال النظامني منواً ثابتاً إىل حد كبري يف السنوات األخرية ،مع أن معدل النمو لتطبيقات
ازداد يف اآلونة األخرية .وتتفاوت تقديرات تنزي التطبيقات تفاوتاً واسعاً.

Android

وتقدر مؤسسة  ABIللبحوث أنه سيكون هناك ما جمموعه  56مليار تنزي لتطبيقات اهلوات الذكية يف عام ( 2013ما ال يقتصر
على  iOSو ،Androidب يشم أيضاً  Windows Phoneو ،)Blackberryبينما تقدر مؤسسة  Portioللبحوث تنزي  82مليار
تطبيق يف شىت أحناء العامل يف عام  .2013وبغض النظر عن الرقم على وجه الدقة ،من اجلدير باملالحظة أن تنزيالت التطبيقات
املتنقلة هذ هي ظاهرة جديدة نسبياً ،بدأت جدياً لدى إطالق متجر تطبيقات  Appleيف عام .2008
وكذلك ،ازداد بسرعة عدد تنزيالت التطبيقات .ففي عام  2010مثالً ،مت تنزي ما يقدر بنحو مخسة مليارات من تطبيقات
و 289 000من تطبيقات  ،Androidمقارنة مبا يقدر بنحو  48مليار من تطبيقات  iOSو 50مليار من تطبيقات  Androidيف أوائ
عام  .2013وجتمع التطبيقات عموماً يف فئات معينة ،حيث يعمد احملللون إىل فرز حركة الشبكة الستبانة مقدار احلركة النامجة عن
ك فئة ،وكذلك للتنبؤ بأمناط احلركة يف املستقب  .ويعرض الشك  1تفصي  Ericssonللنسب املئوية حلركة التطبيقات املتنقلة
الراهنة والتنبؤ باحلركة يف عام .2019
iOS

وعلى وجه اخلصوص ،تتوقع  Ericssonأن يستمر احمل توى الفيديوي يف دفع استخدام البيانات املتنقلة ،وهو ما ميث أكثر
من  50يف املائة من احلركة حبلول عام .2019
الشك

1

حركة التطبيقات المتنقلة،

 2013و2019

يف  ،2013بلغ نصيب الفيديو
 %35من حركة البيانات املتنقلة
يف  ،2019سوف يبلغ نصيب الفيديو
 %50من حركة البيانات املتنقلة

القطاع
تقاسم ملفات
فيديو
صوت
مطالعة ويب
تواص اجتماعي
تنزي برجميات وحتديثها
مشفرة أخرى
غريها

املصدر:

يبلغ نصيب
التواص االجتماعي
 %10يف  2013و2019
يبلغ نصيب
مطالعة الويب
 %10يف 2013

Ericsson

ويف سياق استمرار تزايد معدالت سرعة الشبكات املتنقلة وسعتها ،تتوسع تطبيقات الربجميات املتنقلة لالستفادة من السرعة والسعة
معاً .ويتنبأ حتلي الرابطة العاملية لالتصاالت املتنقلة ) (GSMAوشركة  A.T. Kearnyاالستشارية بأن حركة البيانات املتنقلة سوف
تنمو مبعدل سنوي مركب بنسبة  66يف املائة بني عامي  2012و ،2017مبعدل شهري يبلغ  11 156بيتابايتة 9.ويتنبأ حتلي الرابطة
املذكورة بأن العديد من اخلدمات سوف يشهد منواً سنوياً مركباً بأكثر من  30يف املائة خالل الفرتة  :2017-2012نق الصوت
بواسطة بروتوكول اإلنرتنت ) 34( (VoIPيف املائة) واأللعاب ( 62يف املائة) والتواص من آلة إىل آلة ) 89( (M2Mيف املائة) وتقاسم
امللفات ( 34يف املائة) والبيانات ( 55يف املائة) والفيديو ( 75يف املائة) .وسوف تتناول األقسام التالية بعض هذ الدوافع اهلامة
مبزيد من التفصي .
____________________
9

GSMA, The Mobile Economy 2015, available at
http://www.gsmamobileeconomy.com/GSMA_Global_Mobile_Economy_Report_2015.pdf
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5

حركة الفيديو

كما لوحظ يف البند  ،1.2.2تتزايد حركة البيانات املتنقلة بوترية سريعة ،ومن املتوقع أن تستمر على هذا املنوال .ومن املتوقع أن
يكون الدافع األكرب هلذا النمو هو الفيديو املتنق  ،والذي من املتوقع أن ميث أكثر من  7 000بيتابايتة من حركة البيانات شهرياً
حبلول عام  .2017وتتنبأ  Ericssonبأن حركة الفيديو املتنق سوف تزداد مبعدل سنوي متوسط قدر  55يف املائة حىت عام ،2019
كة البيانات املتنقلة عامليا10.
وعندئذ سوف متث أكثر من نص حر
ً

وما فتئ الفيديو املتنق ميث على حنو متزايد النشاط السائد بني مشرتكي النطاق العريض املتنق  .وإذ تنشر الشبكات املتنقلة
تكنولوجيات ،مث نفاذ الرزم عايل السرعة ) )HSPAوالتطور الطوي األج ) ،)LTEقادرة على تقدمي حمتوى من نوعية أعلى
مبعدالت سرعة أعلى ،أصبح من األسه ملشرتكي اخلدمات املتنقلة استهالك احملتوى من طائفة أوسع من املصادر .وتشم هذ
املصادر ،دون حصر ،شبكات التلفزيون الكبلي وخدمات  YouTubeوما شاهبها من خدمات تقاسم الفيديو ،وأنظمة جتميع
احملتوى ،مث  iTunesلدى  Appleو Google Playلدى  Googleو Amazon.comو Netflixو Huluو Youkuو iQiyiوغريها.
واعتباراً من يناير  ،2014ذكرت  Googleأن مستعملي األجهزة املتنقلة ميثلون نسبة  40يف املائة من جمموع "زمن املشاهدة"
ملوقع  .11YouTubeونتيجة لذلك ،ووفقاً ألحد التحليالت ،هنالك ما يص إىل  41يف املائة من األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم
بني  65و 69سنة يشاهدون حمتوى الفيديو عرب الشبكات الثابتة أو املتنقلة على أساس أسبوعي على األق  12.ومن التطورات
احملتملة اليت قد تدفع املزيد من حركة الفيديو املتنق هو األلعاب اإللكرتونية .وبينما ال يزال حجم حركة البيانات ومتطلبات السرعة
للعديد من األلعاب وحيدة الالعب أو متعددة الالعبني املتاحة على األجهزة املتنقلة منخفضاً نسبياً ،من املتوقع أن يتغري هذا
الوضع يف املستقب  13.ومبا أن املزيد من األلعاب يتضمن عناصر مث ميزات تعدد الالعبني واحملتوى عايل الوضوح والتدفق الفيديوي،
فقد تصبح األلعاب اإللكرتونية دافعاً أكثر أمهية حلركة الفيديو.
4.2.2

الشبكات االجتماعية على األجهزة المتنقلة

يق ّدر نشاط الشبكات االجتماعية حالياً حبوايل  10يف املائة من إمجايل حركة البيانات املتنقلة .وتقدر  Ericssonأن هذ احلصة
سوف تظ ثابتة حىت عام  ،2019على الرغم من أن نشاط الشبكات االجتماعية سوف يشم على حنو متزايد املزيد من احملتوى
الغين بالبيانات ،مث الصور والفيديو .وعند النظر يف كيفية استخدام الناس ألجهزهتم املتنقلة جند أن الشبكات االجتماعية هي
بالفع ثاين أكرب مولّد حلركة البيانات .وأشارت  Ericssonإىل زيادة بني عامي  2012و 2013يف النسبة املئوية حلركة التواص
الذكية14.
االجتماعي على اهلوات
وال بد من اإلشارة إىل أن استخدام األجهزة املتنقلة للتواص االجتماعي يفوق كثرياً استخدام األجهزة اللوحية واحلواسيب احملمولة
هلذا التواص  ،حيث مل تتجاوز حركة البيانات املتنقلة املتولدة عن الشبكات االجتماعية مخسة يف املائة ،كما هو مبني يف الشك .2

____________________
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Ericsson, Ericsson Mobility Report: On the Pulse of the Networked Society (2013) at 13, available at
http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-november-2013.pdf

11

YouTube, “Statistics”, available at http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html, accessed on January 2 2014.

12

Ericsson, Ericsson Mobility Report: On the Pulse of the Networked Society (2013) at 13, available at
http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-november-2013.pdf

13

Ericsson, Ericsson Mobility Report: On the Pulse of the Networked Society (2013) at 26, available at
http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-november-2013.pdf

14

Ericsson, Ericsson Mobility Report: On the Pulse of the Networked Society (2013) at 15, available at
http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-november-2013.pdf
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الشك

2

حجم حركة البيانات في التطبيقات المتنقلة بحسب نمط الجهاز ))2013

حاسوب متنق
حاسوب لوحي

هات ذكي

ازداد استعمال التواص
االجتماعي عرب اهلوات الذكية
ومشاهدة الفيديو على احلواسيب
املتنقلة واللوحية منذ 2012
املصدر:

اتصاالت يف الوقت الفعلي
بريد إلكرتوين
تنزي برجميات وحتديثها
مشفرة أخرى
غريها

تقاسم ملفات
فيديو
صوت
مطالعة ويب
تواص اجتماعي

Ericsson

وفيما يتعلق بكيفية قضاء وقت أصحاب اهلوات الذكية يف استعماهلا ،تشري بيانات  Googleاملستمدة من  41بلداً إىل أن أكثر
من نص مستعملي اهلوات الذكية يستخدمون الشبكات االجتماعية على األق شهرياً ،وأكثر من  25يف املائة منهم يفعلون
ذلك يومياً 15.ويف  27من تلك البلدان ،ين ُف ُذ أكثر من  75يف املائة من مستخدمي اهلوات الذكية إىل الشبكات االجتماعية على
األق شهرياً .ويُظهر حتلي قامت به  Ericssonأن الشبكات االجتماعية هي النشاط األكثر شعبية بني مستخدمي اهلوات الذكية
يف نظامي  iOSو Androidيف الواليات املتحدة ،وهو ما ميث  13,1ساعة يف الشهر 16.وكان استخدام اهلات الذكي األكثر
شعبية يف املرتبة الثانية يف هذا التحلي هو أنشطة التسلية ،اليت بلغ نصيبها  8,5ساعات من االستخدام شهرياً.
5.2.2

الحركة من آلة إلى آلة

يف سياق تزايد تغطية الشبكات املتنقلة وقدرهتا واخنفاض تكلفة تضمني التوصيلية يف تختل أمناط املعدات ،ازداد بسرعة عدد
األجهزة املوصولة باإلنرتنت .ومن املتوقع أن يقوم الكثري من هذ األجهزة باستمرار برصد نوع أو آخر من احلالة أو الوضع وبتقدمي
املعلومات إىل املستعملني و/أو التواص فيما بينها .وتبعاً للتعري املستخدم ،ميكن أن تشم االتصاالت من آلة إىل آلة ))M2M
طائفة واسعة من األجهزة ،مث أجهزة االستشعار عن بعد وشبكات الكهرباء "الذكية" واألجهزة والسيارات املوصولة باإلنرتنت
ومعدات الصناعة التحويلية ،على سبي املثال ال احلصر.
____________________
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Google, “Our Mobile Planet”, available at http://www.thinkwithgoogle.com/mobileplanet/en/

16

Ericsson, Ericsson Mobility Report: On the Pulse of the Networked Society (2013) at 26, available at
http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-november-2013.pdf
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ووفقاً لتقرير صدر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ) )OECDيف عام  ،2012كان بعض الشركات اليت تستخدم
الشبكات املتنقلة لتوصي األجهزة املتمكنة من اإلنرتنت يدير بالفع مليون جهاز 17.ويعتقد أن  OnStarكانت يف ذلك الوقت
تدير أكثر من  6ماليني جهاز ،أي أكثر من جمموع عدد مشرتكي االتصاالت املتنقلة يف بعض البلدان.
وهناك طائفة واسعة من التقديرات بشأن العدد احملتم لألجهزة املوصولة باإلنرتنت .وجاء يف أحد التقديرات املستشهد هبا على
نطاق واسع أنه قد يكون هناك ما يص إىل  50مليار جهاز متنق موصول باإلنرتنت حبلول عام  18.2020والتقديرات األخرى
أق من ذلك بكثري .وبالطبع ،فإن تقدير التوصيلية يف املستقب يتوق على طائفة من التعاري والتنبؤات اليت تسمح بقدر كبري
من التغاير يف املنهجية .وبغض النظر عن العدد الفعلي لألجهزة  M2Mاليت دخلت حيز االستخدام ،هناك اتفاق واسع النطاق
على أنه سيكون هناك منو كبري يف السوق ،من املتوقع أن يدفع بدور حركة إضافية عرب الشبكات املتنقلة يف العامل .وتقدر
كبا بنسبة  82يف املائة بني عامي  2012و19.2017
شركة  Ciscoأن االتصاالت  M2Mسوف تشهد منواً سنوياً مر ً
6.2.2

الدوافع األخرى لحركة البيانات في المستقبل

من املتوقع أن ينمو الطلب على اخلدمات السحابية املتنقلة أضعافاً مضاعفة نظراً ألن املستعملني يعتمدون املزيد من اخلدمات اليت
تستوجب قابلية النفاذ إليها .والنتيجة هي أن حجم احملتوى املتنق الذي تولد ينمو بشك متصاعد .ومن شأن اخلدمات املتعددة
الوسائط اليت تلتقطها األجهزة املتنقلة أن حتم القسط األعظم من الطلب على احلوسبة السحابية والتخزين السحايب ولسوف ينمو
متوسط حجم ملفات الوسائط هذ بشك كبري نظراً الستمرار تزايد استبانة بيكس الكامريا (وتتنبأ شركة  20ARC Chartبأن
احملتوى املتولد عن االتصاالت املتنقلة سوف يستهلك  9 400بيتابايتة من اخلدمات السحابية حبلول عام .)2015
ومن املتوقع أيضاً النفاذ إىل خدمات الصحة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين وغريها من خدمات احلكومة اإللكرتونية من خالل
األجهزة املتنقلة ،مما يسهم يف حتسني جوانب الرعاية االجتماعية.
وعالوًة على ذلك ،حتظى اخلدمات السحابية بالكثري من االهتمام ذلك ألهنا حتقق وفورات يف التكالي فضالً عن الفوائد األخرى.
وتتطلب هذ اخلدمات السحابية ضمان نق البيانات بني العمالء ومراكز البيانات املوصولة اليت تستضي تخدمات تكنولوجيا
املعلومات .ونظراً الزدياد عدد مستخدمي اخلدمات املتنقلة املوصولة بالسحاب من خالل الشبكات املتنقلة فإن حركة البيانات
املتنقلة سوف تنمو بشك مستمر.
ويف ضوء التقدم يف تطبيقات الربجميات املتنقلة جراء تزايد قدرة املعاجلة ،من املتوقع أن تزداد حركة البيانات املتنقلة.

21

ومتث املعمارية السحابية تطوراً هاماً يف جمال تقدمي اخلدمات والتطبيقات الرقمية اليت ال بد من أخذها يف االعتبار عند التخطيط
لتطور تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة الدولية ) .)IMTواألسس االقتصادية لك هذ التطورات التكنولوجية هي القدرة على نق
البيانات عرب احلدود لتسهي عدد من الوظائ الرئيسية نذكر منها  :االتصاالت واملعلومات واحملتوى والتجارة اإللكرتونية
والتواص  ،M2Mوغريها .ب واألكثر من ذلك ،ال بد من مراعاة الوقائع الكامنة وراء إنتاج الوظائ املذكورة ،من قبي سالس
____________________
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القيمة على الصعيد العاملي .وهذا يعين أنه يف سوق التواص بني مؤسسة أعمال وأخرى ) ،)B2Bتتوق أنظمة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املعقدة يف يومنا هذا ،املطلوبة لتنفيذ هذ التكنولوجيات والوظائ اجلديدة ،على قدرة الشركات على
تطوير وإنتاج ودمج وإدارة ودعم هذ األنظمة انطالقاً من مناطق متعددة ،ومن مث من الضروري جداً توفر القدرة على التعاون
وتبادل البيانات عرب تختل املناطق.
3.2

اتجاهات السوق

1.3.2

معلومات المشتركين في شبكات  IMTعلى مستوى العالم من  2007إلى

2013

يفيد االحتاد الدويل لالتصاالت بأن عدد اشرتاكات النطاق العريض املتنق على مستوى العامل ارتفع من  268مليون يف عام
إىل  2,1مليار يف عام  22.2013وأشار االحتاد أيضاً يف عام  2013إىل أن عدد اشرتاكات النطاق العريض املتنق يف البلدان النامية
ارتفع بأكثر من الضع منذ عام  ،2011من  472مليون إىل  1,16مليار ،متجاوزاً عدد االشرتاكات يف البلدان املتقدمة .22ومع
ذلك ،ال تزال الفجوة كبرية من حيث التغلغ بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية .ووفقاً لالحتاد الدويل لالتصاالت ،لدى  75من
ك  100نسمة يف البلدان املتقدمة اشرتاك نطاق عريض متنق نشط ،باملقارنة مع  20من ك  100نسمة يف البلدان النامية23.
وكما أشارت جلنة النطاق العريض يف تقرير هلا عام  ،2013بعنوان حالة النطاق العريض  :2013تعميم النطاق العريض ،فإن
اشرتاكات النطاق العريض املتنق جتاوزت اشرتاكات النطاق العريض الثابت يف عام  ،2008وأظهرت معدل منو سنوي
يقارب  30يف املائة 24.ومن شأن ذلك أن يصن النطاق العريض املتنق بأنه ،وفقاً للجنة النطاق العريض ،يتمتع بأعلى معدل منو
يف أي من أنشطة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،حيث يتجاوز اشرتاكات النطاق العريض الثابت بنسبة ( 1:3صعوداً من 1:2
يف عام  .)2010وعند النظر يف منو اشرتاكات االتصاالت  ،IMTمن املتوقع تسارع النمو خالل السنوات القليلة القادمة .وتشري
بيانات  ،Ericssonاملوضحة يف الشك  ،3إىل أن غالبية االشرتاكات يف أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية كانت بالفع أجهزة IMT
يف عام  ،2013بينما سوف متث أجهزة  IMTغالبية االشرتاكات املتنقلة يف مجيع مناطق العامل حبلول عام 25.2019
2007

____________________
22

االحتاد الدويل لالتصاالت" ،العامل يف  :2013حقائق وأرقام بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" ) ،(2013الصفحة  ،6وميكن االطالع
عليه يف http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013-e.pdf
االحتاد الدويل لالتصاالت" ،العامل يف  :2013حقائق وأرقام بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" ) ،(2013الصفحة  ،6وميكن االطالع
عليه يف http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013-e.pdf
جلنة النطاق العريض ،حالة النطاق الع ريض يف  : 2013تعميم النطاق العريض ) ، (2013الصفحة  ، 12وميكن االطالع عليه
يف http://www.broadbandcommission.org/Documents/bb -annualreport2013.pdf
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Ericsson, Ericsson Mobility Report: On the Pulse of the Networked Society (2013) at 9, available at
http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-november-2013.pdf
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الشك

3

االشتراكات المتنقلة بحسب التكنولوجيا،
من االشرتاكات يف الشرق األوسط
وإفريقيا هي  2Gيف  .2013وسيكون
نفس الرقم  3G/4Gيف 2019

 2013و2019
من االشرتاكات املتنقلة
يف أمريكا الشمالية سيكون
 LTEحبلول 2019
اشرتاكات متنقلة

املصدر:
2.3.2

Ericsson

نمط األجهزة

يف ضوء استمرار انتشار توصيلية النطاق العريض املتنق إىل جانب زيادة القدرة ومعدالت السرعة ،مت تطوير عدد متزايد من أمناط
األجهزة خلدمة شىت احتياجات املستعملني .وعند النظر يف األجهزة اليت تدعم تكنولوجيا  ،LTEعلى سبي املثال ،صرحت الرابطة العاملية
ملوردي االتصاالت املتنقلة ) )GSAيف نوفمرب  2013بأن اهلوات الذكية تشم أكرب فئة بني أجهزة  ،LTEمبا يف ذلك  455منوذجاً
(منها مناذج متغايرة طُّورت خصيصاً لبعض املشغلني و/أو الرتددات) ،أو  36يف املائة من مجيع أمناط األجهزة  26.LTEكما أن
احلواسيب اللوحية املتمكنة من تكنولوجيا  LTEوالنقاط الساخنة الشخصية هي مكونات سريعة النمو يف ميدان هذ األجهزة.
أجهزة المستعملين ( LTEنوفمبر )2013
منائط
ألواح
دفرتيات
بطاقات
خاليا فيمتو
هوات ذكية
PC

مسريات/نقاط ساخنة شخصية
مضافات
كامريات

____________________
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Global Mobile Suppliers Association, Report: Status of the LTE Ecosystem (November 7, 2013) at 2, available at
http://www.gsacom.com/downloads/pdf/GSA_lte_ecosystem_report_071113.php4
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وتقول  Ericssonإن ذروة السوق الشرتاكات اهلات املتنق األساسية أو املتميزة كانت يف عام  .2012ويق ّدر التحلي أن هناك
 1,9مليار اشرتاك هات ذكي حبلول هناية عام  ،2013وأن هذا الرقم سريتفع إىل  5,6مليارات اشرتاك حبلول هناية عام  27.2019ومن
املتوقع أن يأيت منو اشرتاكات اهلات الذكي يف املقام األول عندما يستبدل املستعملون هواتفهم العادية هبوات ذكية يف إفريقيا وآسيا
والشرق األوسط خالل السنوات القليلة القادمة ،ويرجع ذلك جزئياً إىل توافر األجهزة املنخفضة التكلفة .وسوف تستمر يف النمو
كذلك اشرتاكات احلواسيب احملمولة واللوحية وأجهزة التسيري املتنقلة ،من  300مليون يف عام  2013إىل  800مليون يف عام .2019
وتتوقع  Ericssonأيضاً اختالفات إقليمية كبرية ،حيث تكاد متث اهلوات الذكية مجيع األجهزة احملمولة اليت تباع يف أوروبا الغربية
وأمريكا الشمالية يف عام  ،2019مقارنة بنسبة  50يف املائة من اشرتاكات األجهزة احملمولة يف الشرق األوسط وإفريقيا27.
3.3.2

تحسين الشبكات وتجربة المستعملين

نظراً الستمرار منو الطلب على حركة البيانات املتنقلة ،ينفق مشغلو الشبكات املتنقلة مبالغ كبرية لتحديث شبكاهتم من أج زيادة
قدرهتا وحتسني جتربة املستعم  .ويقدر أحد التحليالت أن املشغلني سينفقون  8,7مليارات دوالر أمريكي على ترقيات شبكة LTE
وحدها يف عام  ،2012ويرتفع هذا املبلغ إىل  24مليار دوالر يف عام  2013و 36مليار دوالر حبلول عام  28.2015ومن املقاييس
األكثر شيوعاً لتجربة املستعم هو متوسط سرعة الشبكة املتنقلة .وتفيد  Ciscoبأن معدالت السرعة سوف تزداد يف مجيع املناطق
وبالنسبة جلميع أنواع األجهزة من اآلن وحىت عام  29.2017وعلى الصعيد العاملي ،كان متوسط سرعة التوصي بالشبكة املتنقلة
يف عام  2012مقدار  526كيلوبتة يف الثانية .وينمو هذا املعدل مبعدل سنوي مركب قدر  49يف املائة ،وسوف يتجاوز  3,9ميغابتة
يف الثانية يف عام .2017
ومعدالت سرعة اهلوات الذكية ،يف شبكات  IMTعموماً ،تكاد تفوق حالياً أربعة أضعاف املعدل اإلمجايل ،ومن املتوقع أن
تتضاع ثالث مرات حبلول عام  ،2017لتص إىل  6,5ميغابتة يف الثانية .وتقدر  Ciscoأن متوسط معدالت سرعة البيانات
املتنقلة ستزيد ،يف مجيع املناطق ،مبعدل سنوي مركب قدر  36يف املائة على األق حىت عام  ،2017حيث يزداد املعدل يف منطقة
الشرق األوسط وإفريقيا مبعدل سنوي مركب قدر  68يف املائة.
وقد انتشرت تكنولوجيا  IMTعلى نطاق واسع يف الشبكات املتنقلة يف العامل .وبفض ترويج تكنولوجيا  LTEجتارياً يف السنوات
األخرية ،يسعى املشغلون حثيثاً لرتقية شبكاهتم .وحىت ديسمرب  ،2013كان هناك  244شبكة  LTEيف  92بلداً يف شىت أحناء العامل.
وقب أكثر من سنة بقلي  ،كان هناك  113شبكة يف  51بلداً 30.ويف أكتوبر  ،2011مل يكن هناك سوى  35شبكة جتارية
يف  21بلداً 31.ويرتادف اجتا نشر  LTEمع تباطؤ نسبي يف عمليات نشر نفاذ الرزم عايل السرعة ) ،)HSPAحيث بدأ يستقر
وحول املشغلون وجهة نفقاهتم الرأمسالية حنو  .LTEوحىت ديسمرب  ،2013كان هناك  532شبكة  HSPAقيد
زخم النفاذ ّ HSPA
التشغي  ،وأطلق أكثر من  63يف املائة من املشغلني شبكات  32.HSPA+وقب ذلك بعام ،كان هناك  482شبكة  HSPAجتارية،
____________________
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ونسبة  52يف املائة من مشغلي شبكات
منها  36يف املائة أطلقت شبكات 33.HSPA

HSPA

أطلقت شبكات  ،HSPA+ويف عام  2011كان هناك
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شبكة جتارية

وأفضى تطور أنظمة  IMTإىل زيادة مستمرة يف معدالت البيانات املتاحة ملستعملي النطاق العريض املتنق  .واستمرت التقنيات
يف رفع معدالت سرعة بيانات الذروة مع ك تكرار وك تكنولوجيا جديدة.
بيد أن خطوات التقدم يف التكنولوجيا لوحدها ال تستطيع يف بعض األحيان دعم معدالت النمو السريعة اليت تشاهد يف استخدام
البيانات املتنقلة .وهذا يصح بشك خاص يف املناطق احلضرية يف شىت أحناء العامل .وهكذا يسعى املشغلون واملنظمون يف مجيع
أحناء العامل إىل إتاحة املزيد من الطي للنطاق العريض املتنق  ،وخاصة من خالل إتاحة نطاقات جديدة من الطي  .مثال ذلك،
ميكن أن يؤدي االنتقال من البث التماثلي إىل البث التلفزيوين الرقمي إىل "مكاسب رقمية" من الطي كانت تستخدم سابقاً للبث
اإلذاعي ولكن ميكن اآلن إتاحتها الستعماالت أخرى .وقد شرع معظم البلدان يف شىت أحناء العامل يف عمليات إلتاحة الطي
املتاح للنطاق العريض املتنق أو هي ختطط للقيام بذلك .ومن املتوقع االنتهاء من معظم هذ التحوالت يف السنوات العشر املقبلة.
4.3.2

المبادرات السياساتية لترويج شبكات النطاق العريض المتنقل

تتبع احلكومات واملنظمات املتعددة األطراف جمموعة شىت من األساليب لتعزيز النطاق العريض املتنق من قبي وضع خطة وطنية
للنطاق العريض .ولئن كان ك بلد يواجه حتديات فريدة لزيادة اعتماد النطاق العريض املتنق  ،فإنه ميكن تطبيق بعض االجتاهات
أو النهج العامة يف كثري من احلاالت .وغالباً ما تتطور مبادرات النطاق العريض املتنق يف شك خطط فرعية هتدف إىل زيادة
اعتماد النطاق العريض بشك أعم .ومن هذا املنطلق ،ميكن لنُ ُهج السياسة اليت ميكنها حتسني اعتماد النطاق العريض املتنق أن
تتبع عن كثب النُ ُهج املستخدمة لزيادة اعتماد النطاق العريض الثابت.
ويف حاالت أخرى ،كما هو احلال يف العديد من البلدان النامية ،يكون النطاق العريض املتنق هو اخليار األول (ب الوحيد) املتاح يف جمال
النطاق العريض للكثري من األفراد واجملتمعات .وميكن أن تشم نُ ُهج السياسة الرامية إىل زيادة توفري النطاق العريض املتنق ما يلي:
وضع أهداف ملموسة وقابلة للقياس لتحسني توفري النطاق العريض من خالل توسيع البنية التحتية ،مبا يف ذلك
نشر وحتديث الشبكات املتنقلة؛
ضمان إتاحة الطي وكفاءة استعماله للخدمات املتنقلة ،مبا يف ذلك مرونة استعمال الطي ؛
ضمان توفر أسواق تنافسية تتسم بالكفاءة والشفافية؛
ضمان اإلنصاف للجميع يف النفاذ إىل النطاق العريض؛
تشجيع االستثمار يف الشبكات واخلدمات والتطبيقات املتنقلة.
ومن أحد هذ النهج تشجيع نشر الشبكات املتنقلة العاملة يف نطاقات الرتدد دون  ،GHz 1بوصفها احل الرئيسي لتسهي تقدمي
خدمات النطاق العريض املتنق يف املناطق اليت تفتقر إىل اخلدمة.
وميكن أن تشم نُ ُهج السياسة الرامية إىل زيادة الطلب على النطاق العريض املتنق ما يلي:
تشجيع الطلب على خدمات وتطبيقات النطاق العريض؛
النظر فيما إذا كانت هناك حاجة إىل إعانات لألجهزة و/أو رسوم اخلدمة وآلية مناسبة لتقدميها ،رمبا من خالل
برنامج للنفاذ الشام أو اخلدمة الشاملة؛
إتاحة املعلومات واخلدمات املفيدة ملستعملي األجهزة املتنقلة (مث احلكومة املتنقلة والصحة املتنقلة والصريفة املتنقلة)؛
تثقي املستعملني احلاليني واحملتملني بشأن فوائد خدمات املتمكنة من النطاق العريض املتنق .
____________________
33

GSA, “3GPP systems mobile broadband wallchart,” (November 2012), available at
http://gsacom.com/downloads/pdf/MBB_wallchart_November_2012.php4 and “Mobile Broadband Wallchart:
3GPP Systems,” (November 7, 2011), available at
http://gsacom.com/downloads/pdf/MBB_wallchart_071111.php4
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وبينما ال تركز جلنة النطاق العريض على النطاق العريض املتنق على وجه التحديد فقد اقرتحت مؤخراً نُ ُهج سياسة ترمي إىل حتسني
النفاذ إىل النطاق العريض تنطبق على قطاع االتصاالت املتنقلة .فقد جاء يف تقرير اللجنة لعام  2013مثالً ،كجزء من هدفها املتمث
يف تعميم النطاق العريض ،اقرتاح بوضع سياسات طي مناسبة وتوزيعات طي معقولة ،فضالً عن توفري أطر قانونية وتنظيمية
مستقرة لتشجيع االستثمارات وحتفيزها وتوفري بيئة للمنافسة املستدامة 34.ويف نفس املناقشة ،أشار التقرير إىل أمهية وضع خطة
وطنية للنطاق العريض لتوجيه تطوير هذا النطاق .ومن بني توصيات السياسة األخرى اليت تقدمت هبا جلنة النطاق العريض واملنطبقة
على اخلدمات املتنقلة هي الرتكيز على إتاحة النطاق العريض بأسعار معقولة وحتسني التغلغ  ،ومها متكامالن.
وأشار التقرير األول للجنة النطاق العريض ،بعنوان :مهمة قيادية ملحة لعام  :2010املستقب املرتكز إىل النطاق العريض ،ضمن
توصياته إىل ضرورة وضع أهداف سياسة وطنية لتشم تقدمي اخلدمات والتطبيقات املتمكنة من النطاق العريض للمجتمعات
املستضعفة واحملرومة والنائية ،من بني غريها 35.وفيما يتعلق باجملتمعات النائية على وجه اخلصوص ،توفر التكنولوجيا املتنقلة وسيلة
رئيسية  -ورمبا الوسيلة الوحيدة اجملدية اقتصادياً – ميكن من خالهلا الوصول إىل هذ اجملموعات.

المزايا الرئيسية لالتصاالت المتنقلة الدولية

4.2
1.4.2

المزايا الرئيسية لالتصاالت

IMT-2000

املزايا الرئيسية لالتصاالت  IMT-2000هي:
درجة عالية من القواسم املشرتكة للتصميم يف شىت أحناء العامل؛
توافق اخلدمات ضمن  IMT-2000ومع الشبكات الثابتة؛
جودة عالية؛
مطراف صغري لالستخدام يف مجيع أحناء العامل؛
قدرة على التجوال يف مجيع أحناء العامل؛
قدرة على تشغي تطبيقات تعدد الوسائط وطائفة واسعة من اخلدمات واملطاري .
وحتدد التوصية  ITU-R M.1457مواصفات الواجهة الراديوية لألرض التصاالت  .IMT-2000وتدعم هذ الواجهات الراديوية
مزايا ومعلمات تصميم النظام  ،IMT-2000مبا يف ذلك املزايا املذكورة أعال  ،مث املقدرة على ضمان التوافق على نطاق العامل
والتجوال الدويل والنفاذ إىل خدمات البيانات عالية السرعة.
2.4.2

المزايا الرئيسية للشبكات

IMT-Advanced

املزايا الرئيسية لالتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة ) )IMT-Advancedهي:
درجة عالية من القواسم املشرتكة يف الوظائ على الصعيد العاملي واحلفاظ يف الوقت نفسه على املرونة لدعم طائفة
فعالة من حيث التكلفة؛
واسعة من اخلدمات والتطبيقات بطريقة ّ
توافق اخلدمات ضمن االتصاالت  IMTومع الشبكات الثابتة؛
القدرة على التشغي البيين مع أنظمة نفاذ راديوية أخرى؛
خدمات متنقلة عالية اجلودة؛
____________________
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35

جلنة النطاق العريض ،حالة النطاق العريض يف  :2013تعميم النطاق العريض ) ،(2013الصفحة  ،40وميكن االطالع عليه
يف http://www.broadbandcommission.org/Documents/bb -annualreport2013.pdf
جلنة النطاق العريض ،مهمة قيادية ملحة لعام  :2010بناء املستقب على أساس النطاق العريض ) ،(2010الصفحة  ،57ميكن االطالع عليه
يف http://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/Report_1.pdf
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معدات املستعم مناسبة لالستعمال يف شىت أحناء العامل؛
تطبيقات وخدمات ومعدات ميسورة االستعمال؛
قدرة على التجوال يف مجيع أحناء العامل؛
معدالت ذروة حمسنة للبيانات لدعم اخلدمات والتطبيقات املتقدمة ( Mbps 100للتنقلية العالية و Gbps 1للتنقلية
املنخفضة)36.

ومتكن هذ امليزات اتصاالت  IMTاملتقدمة من تلبية احتياجات املستعم املتطورة.
وحتدد التوصية  ITU-R M.2012تقنيات الواجهة الراديوية لألرض يف االتصاالت  IMTاملتقدمة وتتناول بالتفصي مواصفات الواجهة
الراديوية .وتتناول مواصفات الواجهات الراديوية هذ بالتفصي مالمح وم ْعلمات االتصاالت  IMTاملتقدمة ،مبا فيها املزايا املذكورة
أعال  ،مث القدرة على ضمان التوافق على مستوى العامل وإمكانية التجوال الدويل والنفاذ إىل خدمات البيانات عالية السرعة.

خدمة المناطق الحضرية والريفية والنائية

5.2

يتوفر عدد من أنظمة وتطبيقات النطاق العريض املتنق ) )MBBاستناداً إىل معايري تختلفة ،ويتوق مدى مالءمة ك منها على
االستخدام (ثابت مقاب جوال/متنق ) ،وعلى متطلبات األداء واملتطلبات اجلغرافية وغريها .ويف البلدان اليت مل ترتس فيها البنية
التحتية السلكية ،ميكن نشر أنظمة النطاق  MBBبسهولة أكرب لتقدمي اخلدمات إىل اجملموعات السكانية يف البيئات احلضرية
الكثيفة ،فضالً عن اجملموعات السكانية يف املناطق النائية .وقد يتطلب بعض املستخدمني جمرد النفاذ عريض النطاق إىل اإلنرتنت
ملسافات قصرية ،فيما ميكن أن يتطلب مستخدمون آخرون النفاذ عريض النطاق عرب مسافات أطول .وعالوةً على ذلك ،قد يتطلب
هؤالء املستخدمون عينهم أن تكون تطبيقات النطاق  MBBلديهم جوالة أو متنقلة أو ثابتة أو مزجياً من الثالثة.
وخالصة القول ،هنالك عدد من حلول النفاذ املتعدد ،ويتوق خيار تنفيذ أي منها على التفاع بني املتطلبات ،واستخدام تختل
التكنولوجيات لتلبية هذ املتطلبات ،وعلى مدى تيسر الطي (املرخص به مقاب غري املرخص) ،وعلى اتساع الشبكة املطلوبة
لتقدمي تطبيقات وخدمات النطاق ( MBBشبكات حملية مقاب شبكات مناطق حضرية)37.

استعمال االتصاالت  IMTمن أجل تطبيقات متخصصة

6.2

يبحث هذا الكتيّب يف استعمال االتصاالت  IMTمن أج محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث ) .)PPDRوميكن النظر
يف تطبيقات خاصة أخرى يف املستقب إذا اقتضى األمر.
1.6.2

استعمال االتصاالت  IMTمن أجل تطبيقات حماية الجمهور واإلغاثة في حاالت الكوارث

يتناول التقرير  ITU-R M.2291االستعماالت احلالية واحملتملة يف املستقب لالتصاالت املتنقلة الدولية ) ،(IMTمبا يف ذلك استخدام
التطور الطوي األج ) (LTEلدعم اتصاالت النطاق العريض يف تطبيقات محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث )(PPDR
على النحو املبني يف القرارات والتوصيات والتقارير ذات الصلة الصادرة عن القطاع  .ITU-Rويقدم التقرير أيضاً أمثلة لنشر
تكنولوجيا  IMTلالتصاالت الراديوية يف عمليات  PPDRودراسات حالة وسيناريوهات أنظمة  IMTلدعم تطبيقات النطاق
العريض يف عمليات  PPDRمث البيانات والفيديو .وعمليات  PPDRمعرفة يف القرار ) 646 (Rev.WRC-12من خالل اجلمع
بني مصطلحي "االتصاالت الراديوية حلماية اجلمهور" و"االتصاالت الراديوية لإلغاثة يف حاالت الكوارث" .ويشري املصطلح األول
إىل "االتصاالت الراديوية اليت تستعملها الوكاالت واملنظمات املسؤولة عن احلفاظ على القانون والنظام ومحاية األرواح واملمتلكات
ومواجهة حاالت الطوارئ" .بينما يشري املصطلح الثاين إىل "االتصاالت الراديوية اليت تستعملها الوكاالت واملنظمات املسؤولة عن
____________________
36

معدالت البيانات مقتبسة من التوصية

37

LMH-BWA

ITU-R M.1645
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مواجهة حاالت االضطرابات الشديدة يف اجملتمع واليت متث هتديداً كبرياً على نطاق واسع للحياة البشرية أو الصحة أو املمتلكات
أو البيئة ،سواء كان ذلك من جراء وقوع حادث أو من جراء ظاهرة طبيعية أو نشاط بشري ،وما إذا كانت تطورت فجأة أو نتيجة
لعمليات معقدة طويلة األج " .وقد أجريت عدة دراسات بشأن االتصاالت الراديوية  PPDRيف االحتاد الدويل لالتصاالت ،بناءً
على القرار ) 646 (Rev.WRC-12والتقرير .ITU-R M.2033
7.2

اعتبارات من أجل البلدان النامية

لقد جتاوزت االتصاالت  IMTواهلوات املتنقلة منذ فرتة طويلة االتصاالت الثابتة يف غالبية البلدان النامية ،ويتم اآلن تقدمي العديد
من خدمات النطاق العريض يف البلدان النامية بواسطة االتصاالت  .IMTوبالنسبة لبعض الناس يف البلدان النامية ،ستكون إمكانية
النفاذ األوىل والوحيدة إىل شبكة اإلنرتنت بواسطة جهاز اتصاالت .IMT
ومن شأن هذ التوصيلية ،مشفوعة بأجهزة هوات ذكية  IMTمنخفضة التكلفة ،أن توفر فرصاً لتمكني األفراد يف شىت طبقات
اجملتمع .وعلى سبي املثال ،ميكن بفض أجهزة  IMTأن يراقب األطباء عن بعد مرضى القلب يف القرى الريفية؛ ويستقي املزارعون
املعلومات عن الطقس وأسعار البيع لزيادة دخلهم وحتسني مستوى معيشتهم؛ وتتحرر النساء صاحبات املشاريع من قيود الفقر
بفض تسخري الفوائد االقتصادية ألجهزة االتصال الالسلكي الستهالل املشاريع التجارية والنفاذ إىل اخلدمات املصرفية؛ ويستطيع
األطفال يف ك مكان النفاذ إىل احملتوى التعليمي داخ الفصول الدراسية وخارجها على مدار الساعة .وبينما نشهد فوائد هائلة
يف جماالت رئيسية مث التعليم والرعاية الصحية والتجارة ،هناك الكثري مما يتعني القيام به يف العديد من اجملاالت االجتماعية لدعم
خطة التنمية .واهلوات الذكية  IMTهي منصة تكنولوجية نفذت على أوسع نطاق يف التاري  ،وقد بدأنا بالكاد ندرك قدراهتا على
إدخال حتسني كبري يف حياة الناس.
ومن شأن مزايا التطبيقات من آلة إىل آلة ) )M2Mوإنرتنت األشياء ) )IOTاملتمكنة من خالل شبكات  IMTأن تساعد أيضاً
البلدان النامية على سد الفجوة الرقمية.
وحيتوي التقرير السنوي للجنة النطاق العريض ( 2013اجلدول  ،3املصدر :مصرف التنمية للبلدان األمريكية) على قائمة باملتطلبات
اخلاصة/احلواجز اليت تواجهها البلدان النامية ويقدم أمثلة على اسرتاتيجيات للتغلب على هذ احلواجز.
الحواجز التي تعترض سبيل النفاذ والسياسات العمومية للتغلب عليها

1

الحاجز/العائق
مستويات منخفضة للقوة الشرائية يف بعض
املناطق الريفية وشبه احلضرية

•
•
•
•

2

موارد مالية حمدودة متاحة من خالل بعض
صناديق اخلدمة الشاملة

•
•
•

3

املستويات املنخفضة من مهارات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لدى بعض السكان

•
•
•
•

4

نقص املرافق األساسية (امليا والكهرباء،
وما إىل ذلك)

•
•

أمثلة استراتيجيات للتغلب على الحواجز
إعانات لصاحل املستعملني النهائيني لضمان اعتماد النطاق العريض ،حاملا يُضمن النفاذ
عروض تخفضة من املشغلني إىل املستعملني النهائيني
مراكز اتصاالت لتقاسم االستعمال إلطالق أسواق النطاق العريض
شراكات القطاع العام والقطاع اخلاص )(PPP
ضرورة أن يعم واضعو السياسات مع املشغلني ،تبعاً لالحتياجات احمللية والتموي
احلكومي ،على ضمان املوارد املالئمة لصناديق اخلدمة الشاملة وفعاليتها
توفر الدعم (من الوكاالت الدولية مثالً) للمشاريع املخصصة
إيالء األولوية إىل مشاريع النفاذ الشام واخلدمة الشاملة بناء على معايري صارمة وواضحة
لتدريب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
توصي املؤسسات التعليمية
دروس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدارس واجلامعات
توفري معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتكلفة منخفضة أو جماناً
مراكز االتصاالت املفتوحة للجمهور حيث النفاذ إىل املرافق مضمون
النفاذ  Wi-Fiيف املساحات العامة حيث النفاذ إىل املرافق مضمون
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الحاجز/العائق
حمدودية تيسر جتهيزات املستهلك اإللكرتونية

•
•
•

6
7

معدالت ضرائب مرتفعة على خدمات
أو معدات االتصاالت
نقص البىن التحتية/ارتفاع تكالي النشر

•
•
•
•

8

تأخريات إدارية يف إصدار التصرحيات لنشر
بىن حتتية جديدة

•
•
•
•

10

منو اقتصادي حمدود يف بعض املناطق
قيود مفروضة على مقدار الطي املتاح

11

حمدودية تيسر احملتوى احمللي ذي الصلة

9

•
•
•
•
•
•

15

أمثلة استراتيجيات للتغلب على الحواجز
توزيع املعدات مباشرة أو اإلعانات ملعدات املستهلك اإللكرتونية لألسر املعيشية احملتاجة
مراجعة أنظمة رسوم االسترياد لضمان فعاليتها
ضرورة أال تكون سياسات اعتماد التجهيزات (التوريد) باهظة أو تقييدية
ختفيضات هادفة لضرائب ورسوم االسترياد على خدمات وأجهزة النطاق العريض،
مبا يف ذلك رفع رسوم الكماليات
خطة نطاق عريض وطنية ،تشم نشر شبكة فقرية وطنية تضامنية ،فضالً عن بنية حتتية
داخ املباين
تقدمي منح للمشغلني لتوسيع البىن التحتية
تقاسم البىن التحتية واألشغال
إشراك الوكاالت والوزارات املعنية يف وقت مبكر
ترشيد إجراءات الرتخيص
إزالة الشكليات والتأخريات
إزالة احلواجز والعوائق أمام امتالك األراضي
برامج إعانة دائمة يف جانب الطلب ،بعد االستثمار يف جانب العرض
ترشيد ممارسات الرتخيص وإعادة التوزيع
تنفيذ التحول الرقمي
سياسات أكثر فعالية لتوزيع/ختصيص الطي
إعانات ومنح لتطوير احملتوى احمللي
تطوير خدمات حكومة إلكرتونية وسياسات احلكومة املفتوحة وحرية املعلومات

وباإلضافة إىل ذلك ،فإن التقرير الصادر عن القطاع  ITU-Dبعنوان "تكنولوجيا للنفاذ من أج اتصاالت النطاق العريض،
مبا يف ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية ،يف البلدان النامية" 38يطلع البلدان النامية على تختل التكنولوجيات املتاحة للنفاذ عريض
النطاق باستخدام التكنولوجيات السلكية والالسلكية لالتصاالت األرضية والساتلية ،مبا يف ذلك االتصاالت  .IMTويشم هذا
التقرير املسائ التقنية ذات الصلة بنشر تكنولوجيات النفاذ عريض النطاق عن طريق حتديد العوام اليت تؤثر على النشر الفعال
هلذ التكنولوجيات ،فضالً عن تطبيقاهتا ،مع الرتكيز على التكنولوجيات واملعايري املعمول هبا أو اليت هي قيد النظر ضمن قطاعي
االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت.
3

الخصائص والتكنولوجيات والمعايير في أنظمة

1.3

مقدمة

IMT

تشم االتصاالت املتنقلة الدولية ) )IMTاالتصاالت  IMT-2000و IMT-Advancedمجاعياً بناءً على القرار .ITU-R 56
ويتم تعزيز قدرات أنظمة  IMTباستمرار متاشياً مع اجتاهات املستعملني وتطورات التكنولوجيا.

وحتتوي التوصيتان  ITU-R M.1457و ،ITU-R M.2012على املواصفات التفصيلية للواجهات الراديوية لألرض لك من
االتصاالت  IMT-2000و ،IMT-Advancedعلى التوايل.

____________________
38

تقرير القطاع " ،ITU-Dتكنولوجيا النفاذ التصاالت النطاق العريض مبا يف ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية للبلدان النامية"،
متاح يف املوقع http://www.itu.int/pub/D-STG-SG02.25-2014
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المفاهيم واألهداف في أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية

2.3

مفاهيم أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية
دخلت أنظمة اجلي الثالث لالتصاالت  IMT-2000يف اخلدمة حوايل عام  ،2000وتوفر أنظمة  IMTالنفاذ عن طريق وصلة
راديوية أو أكثر لطائفة واسعة من خدمات االتصاالت مبا فيها اخلدمات املتنقلة املتقدمة ،اليت تدعمها شبكات االتصاالت الثابتة
(مث الشبكات اهلاتفية العمومية التبديلية /PSTNاإلنرتنت) ،اليت أصبحت على حنو متزايد تقوم على أساس الرزم ،وخلدمات
أخرى ختص مستعملي االتصاالت املتنقلة.
وهي موصوفة يف التوصية  ITU-R M.1645بأهنا حتدد إطار تطور االتصاالت  IMT-2000وما بعدها لشبكات النفاذ الراديوي
ِ
املستعم والتكنولوجيا ،مبا يف ذلك احتياجات البلدان النامية.
على أساس االجتاهات العاملية من حيث
واالتصاالت املتنقلة الدولية  -املتقدمة
تتجاوز القدرات اليت توفرها االتصاالت .IMT-2000

))IMT-Advanced

هي أنظمة متنقلة تشتم على قدرات جديدة لالتصاالت

IMT

ومكونات األنظمة واجلوانب املتصلة هبا اليت تشم الواجهة (الواجهات)
ويطبَّق مصطلح " "IMT-Advancedعلى األنظمة ِّ
الراديوية اجلديدة اليت تدعم القدرات اجلديدة لألنظمة فيما بعد أنظمة 39.IMT-2000
وتوفر أنظمة االتصاالت  IMT-Advancedمعدالت ذروة حمسنة للبيانات لدعم خدمات وتطبيقات متقدمة (حتددت قيمة Mbit/s 100

ملعدل التنقلية العايل وقيمة  Gbit/s 1ملعدل التنقلية املنخفض مبثابة هدفني للبحث).40

وتتمتع أنظمة االتصاالت  IMT-Advancedبقدرات يف جمال التطبيقات املتعددة الوسائط والعالية اجلودة ضمن طائفة واسعة من
اخلدمات واملنصات اليت توفر حتسيناً ملموساً يف األداء ويف نوعية اخلدمات اجلارية ،وهي تدعم تطبيقات التنقلية املنخفضة والعالية
وطائفة واسعة من معدالت البيانات وفقاً لطلب املستعملني وطلبات اخلدمة يف بيئات مستعملني متعددين.
وجيري باستمرار تعزيز قدرات أنظمة االتصاالت  IMT-Advancedمبا يتماشى مع التطورات التكنولوجية.
ومن املنتظر أن يتناول التطوير املقب لالتصاالت  IMT-2000واالتصاالت  IMT-Advancedضرورة حتقيق معدالت بيانات أعلى
من املعدالت اليت توفِّرها أنظمة  IMTالقائمة حالياً.
منسق
والتشغي العاملي ووفورات احلجم شرطان أساسيان لنجاح أنظمة االتصاالت املتنقلة .ومن املفض االتفاق على إطار زمين َّ
لوضع معلمات أنظمة مشرتكة من الناحية التقنية والتشغيلية وما يتص منها بالطي  ،مع مراعاة اخلربة املكتسبة ذات الصلة يف جمال
االتصاالت  IMT-2000وغريها.
وقد يؤدي تعزيز القواسم املشرتكة بني الواجهات اهلوائية لالتصاالت  IMT-Advancedإىل احلد من التعقيد وإىل اخنفاض تدرجيي
يف تكلفة املطاري املتعددة األساليب.
األهداف
معرفة يف التوصية  ITU-R M.687اليت حتم نفس العنوان ،وقد نُقحت أخرياً يف عام ،1997
أهداف االتصاالت ّ IMT-2000
وهي تشم األهداف العامة والتقنية والتشغيلية .ملزيد من التفاصي  ،انظر التوصية األصلية.
____________________
39

40

تشم أنظمة ما بعد االتصاالت املتنقلة الدولية  ،2000 -كما يرد وصفها يف التوصية  ،ITU-R M.1645قدرات األنظمة السابقة ،وميكن
أيضاً أن يكون تعزيز االتصاالت املتنقلة الدولية  2000 -وتطوراهتا املقبلة اليت تفي باملعايري الواردة يف الفقرة  2من تقرر يف القرار ITU-R 56
جزءاً من االتصاالت املتنقلة الدولية  -املتقدمة.
معدالت البيانات مقتبسة من التوصية .ITU-R M.1645
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وأهداف التطور املستقبلية ألنظمة االتصاالت  IMT-2000وما بعدها موجزة أيضاً يف التوصية  ITU-R M.1645من منظورات
متعددة ،كما هو موضح يف اجلدول التايل املقتبس من البند  2.2.4يف التوصية :ITU-R M.1645
األهداف من منظورات متعددة
المنظور

المستعمل النهائي

مقدم المحتوى

مقدم الخدمة

مشغّل الشبكة

الجهة المصنعة/
مطور التطبيق

3.3

األهداف

نفاذ متنق يف ك مكان
نفاذ ميسور إىل التطبيقات واخلدمات
جودة مالئمة بتكلفة معقولة
واجهة مستعم ميسورة الفهم
إطالة عمر التجهيزات والبطاريات
خيار واسع من املطاري
قدرات خدمات معززة
قدرات فوترة ميسورة للمستعم
قدرات فوترة مرنة
قدرة على تكيي احملتوى مع متطلبات املستعم تبعاً لنمط املطراف واملوقع وتفضي املستعم
نفاذ إىل سوق واسعة جداً بفض درجة عالية من التماث يف واجهات برجمة التطبيقات
استحداث خدمات سريعة ومفتوحة وتأكيدها وتزويدها
جودة اخلدمة ) (QoSوإدارة األمن
تكيي أوتومايت للخدمة كوظيفة تابعة ملعدل البيانات املتاح ومنط املطراف
قدرات فوترة مرنة
استخدام أمث للموارد (الطي والتجهيزات)
جودة اخلدمة وإدارة األمن
قدرة على تقدمي خدمات متمايزة
مرونة يف تشكي الشبكة
خفض تكلفة املطاري وجتهيزات الشبكة بفض وفورات احلجم اإلمجالية
انتقال سلس من أنظمة  IMT-2000إىل أنظمة ما بعد IMT-2000
تعزيز قدرات التقاسم بني أنظمة  IMT-2000وأنظمة ما بعد IMT-2000
استيقان وحيد (مستق عن شبكة النفاذ)
قدرات فوترة مرنة
انتقاء منط النفاذ الستمثال تقدمي اخلدمات
خفض تكلفة املطاري وجتهيزات الشبكة بفض وفورات احلجم اإلمجالية
النفاذ إىل السوق عاملية
واجهات مادية ومنطقية مفتوحة بني األنظمة الفرعية النموذجية واملتكاملة
منصات قابلة للربجمة مت ّكن من تطوير سريع ومنخفض التكلفة

معمارية ومعايير االتصاالت المتنقلة الدولية

حتدد التوصية  ITU-R M.1645اإلطار واألهداف الشاملة لتطوير أنظمة االتصاالت  IMT-2000وأنظمة ما بعد  IMT-2000من
ِ
املستعم والتكنولوجيا ،وعلى أساس احتياجات البلدان النامية.
أج شبكات النفاذ الراديوي بناء على االجتاهات العاملية من حيث
وما فتئت املواصفات التقنية لالتصاالت  IMT-2000تتعزز منذ عام .2000
ويتم تعري االتصاالت  IMT-2000واالتصاالت  IMT-Advancedمن خالل جمموعة من التوصيات املرتابطة الصادرة عن االحتاد
واملشار إليها يف هذا الكتيب.
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 ITU-R M.1036وITU-R M.1580

وهناك عدد من توصيات القطاع  ITU-Rاألخرى بشأن االتصاالت ( IMTالتوصيات
و ITU-R M.1581و ،ITU-R M.1579وغريها) توفر جوانب التنفيذ ذات الصلة لتمكني أقصى قدر من الفعالية والكفاءة
يف استخدام ونشر األنظمة – والعم يف الوقت ذاته على احلد من األثر على األنظمة أو اخلدمات األخرى يف هذ النطاقات
ويف النطاقات اجملاورة – وتسهي منو أنظمة االتصاالت 41.IMT
ملزيد من املعلومات عن توصيات وتقارير القطاع  ،ITU-Rانظر امللحق .B
1.3.3

شبكة النفاذ الراديوي والمعايير في االتصاالت المتنقلة الدولية

توفر التوصيتان  ITU-R M.1457و ITU-R M.2012املواصفات التفصيلية للواجهات الراديوية لألرض يف االتصاالت IMT-2000

واالتصاالت  ،IMT-Advancedعلى التوايل .وتوفر هاتان التوصيتان معلومات حمددة بشأن الواجهات اهلوائية املستخدمة
يف شبكات  IMTلألرض.
وحتتوي التوصية  ITU-R M.1457على استعراض عام ومواصفات تفصيلية لك من الواجهات الراديوية يف االتصاالت :IMT-2000
(القسم  )1.5انتشار مباشر بالنفاذ  CDMAيف االتصاالت IMT-2000
(القسم  )2.5موجات حاملة متعددة بالنفاذ  CDMAيف االتصاالت IMT-2000
(القسم  )3.5إرسال مزدوج بتقسيم الزمن ) )TDDبالنفاذ  CDMAيف االتصاالت IMT-2000
(القسم  )4.5موجة حاملة وحيدة بالنفاذ  TDMAيف االتصاالت IMT-2000
(القسم  )5.5النفاذ املتعدد بتقسيم الرتدد/الزمن ) )FDMA/TDMAيف االتصاالت IMT-2000
(القسم  )6.5توصي شبكي السلكي يف منطقة حضرية كربى ) )WMANبإرسال مزدوج بتقسيم الزمن ))TDD
بالنفاذ املتعدد بتقسيم الرتدد املتعامد ) )OFDMAيف االتصاالت IMT-2000
وحتتوي التوصية  ITU-R M.2012على املواصفات التفصيلية للواجهات الراديوية لألرض يف االتصاالت .IMT-Advanced
وتشم التوصية حملات عامة ومواصفات تفصيلية للواجهتني الراديويتني لالتصاالت :IMT-Advanced
-

(امللحق  )1مواصفة تكنولوجيا الواجهات الراديوية .LTE-Advanced

-

(امللحق  )2مواصفة تكنولوجيا الواجهات الراديوية .WirelessMAN-Advanced

1.1.3.3

االتصاالت

1.1.1.3.3

االنتشار المباشر بالنفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة ) )CDMAفي االتصاالت

IMT-2000
IMT-2000

يشم هذا القسم االنتشار املباشر بالنفاذ  CDMAوشبكة النفاذ الراديوي الشام لألرض املتطورة ).)E-UTRAN
االنتشار المباشر بالنفاذ

CDMA

تضع شراكة منظمات وضع املعايري ) (SDOمواصفات الواجهة الراديوية  IMT-2000من أج تكنولوجيا االنتشار املباشر
بالنفاذ  42.CDMAوتسمى هذ الواجهة الراديوية النفاذ الراديوي الشام لألرض ) (UTRAبازدواج اإلرسال بتقسيم
الرتدد ) (FDDأو النفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة ) (CDMAيف النطاق الواسع ).(WCDMA
____________________
41

42

التوصيتان  ITU-R M.1457و ITU-R M.2012منفصلتان ومستقلتان وقائمتان بذاهتما ،ولك منهما نطاق معني .وتتطور كلتا التوصيتني
بشك مستق  ،وميكن أن يكون هناك بعض الرتاكب حبكم التماث يف احملتوى بينهما.
توضع هذ املواصفات ،يف الوقت الراهن ،ضمن مشروع شراكة اجلي الثالث ) ،(3GPPحيث منظمات وضع املعايري املشاركة هي :رابطة
صناعات ودوائر األعمال يف جمال االتصاالت الراديوية ) (ARIBورابطة معايري االتصاالت يف الصني ) (CCSAواملعهد األورويب ملعايري
االتصاالت ) (ETSIوالتحال إلجياد حلول صناعية لالتصاالت ( ،ATISاللجنة  )T1P1ورابطة تكنولوجيا االتصاالت ) (TTAوجلنة
تكنولوجيا االتصاالت ).(TTC

كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية

19

ويبدو يف الشك  4املعمارية اإلمجالية للشبكة الراديوية .وتتكون معمارية هذ الواجهة الراديوية من جمموعة من األنظمة الفرعية
للشبكات الراديوية ) (RNSموصولة بالشبكة األساسية ) (CNمن خالل الواجهة  .Iuوتتكون األنظمة  RNSمن مراقب شبكة
راديوية ) (RNCوكيان واحد أو أكثر يدعى العقدة  .Bوالعقدة  Bموصولة باملراقب  RNCمن خالل الواجهة  .Iubوتستطيع ك
عقدة  NodeBأن تتعام مع خلية واحدة أو أكثر .واملراقب  RNCمسؤول عن قرارات التسليم اليت تتطلب التشوير باجتا معدات
املستعم ) .(UEويف حالة دعم التنوع الكربي بني تختل العقد  ،Bيتضمن املراقب  RNCوظيفة مجع/فص للقيام بذلك .وميكن
أن تشم العقدة  Bوظيفة مجع/فص خيارية لدعم التنوع الكربي ضمن عقدة  .Bكما ميكن توصي املراقبني  RNCيف النظام
الفرعي  RNSمن خالل الواجهة  .Iurوالواجهتان  Iuو Iurمنطقيتان ،أي ميكن نق الواجهة  Iurعرب اتصال مادي مباشر بني
املراقبني  RNCأو عرب أي شبكة نق مناسبة.
الشك

4

معمارية شبكات النفاذ الراديوي
(الخاليا واردة في شكل إهليلج)
CN

Iu

Iu
RNS

RNS

Iur

RNC

Iub
Node B

RNC

Iub
Node B

Iub

Iub

Node B

Node B

UE
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( E-UTRANشبكة نفاذ راديوي شامل لألرض متطورة = )LTE
لقد استحدثت شبكة  E-UTRANمن أج تطوير تكنولوجيا النفاذ الراديوي لتحقيق معدل بيانات مرتفع ومعدل ُك ُمون منخفض
وتكنولوجيا نفاذ راديوي أمث بالرزم.
وتدعم شبكة  E-UTRANتشغي عرض النطاق القاب للتوسع يف اخليارات دون  MHz 5وصوالً إىل  MHz 20يف ك من الوصلة
الصاعدة والوصلة اهلابطة .وينصح جداً مبواءمة التشغي املتزاوج وغري املتزاوج وذلك لتجنب جتزئة التكنولوجيات اليت ال داعي هلا.
وتتأل معمارية شبكة النفاذ الراديوي  E-UTRANمن عقد  Bاملتطورة ) .(eNBوتستضي هذ العقد  eNBوظائ إدارة املوارد
وعق ْد  eNBمرتابطة فيما بينها وموصولة
الراديوية وانضغاط رأسية بروتوكول اإلنرتنت وتشفري تدفق بيانات املستعم  ،وما إىل ذلكُ .
بنواة رزم متطورة ).(EPC
وتتأل شبكة النفاذ الراديوي  E-UTRANمن عقد  Bمتطورة  ،eNBوهي توفر مستوي املستعم
وانتهائيات بروتوكول مستوي املراقبة (مراقب املوارد الراديوية ) )(RRCحنو معدات املستعم ) .(UEوالعقد  eNBsمرتابطة فيما بينها
بواسطة الواجهة  .X2وتكون العقد  eNodeBموصولة أيضاً بالشبكة األساسية املتطورة للرزم ) (EPCبواسطة الواجهة  ،S1وعلى
)(PDCP/RLC/MAC/PHY

كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية
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وجه التحديد بكيان إدارة التنقلية ) (MMEبواسطة اجلزء ما بني التحكم واملستوي  S1-Cوبالبوابة اخلادمة  S-GWبواسطة .S1-U
وتدعم الواجهة  S1عالقة "العديد بالعديد" بني الكيانات /MMEالبوابات اخلادمة والعقد .eNB
ويوضح الشك  5معمارية شبكة النفاذ الراديوي املتطورة .E-UTRAN
الشك

5

المعمارية اإلجمالية

MME/S-GW

MME/S-GW

S1

S1
S1

S1

E-UTRAN

X2
eNB

X2

X2

eNB

eNB
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وتستضي العقدة  eNBالوظائ التالية:
وظائ إلدارة املوارد الراديوية :التحكم باحلام الراديوي ،التحكم بالقبول الراديوي ،التحكم بتنقلية التوصي ،
التوزيع الدينامي للموارد حنو معدات املستعم يف ك من الوصلة الصاعدة والوصلة واهلابطة (اجل ْدولة)؛
انضغاط رأسية بروتوكول اإلنرتنت وتشفري تدفق بيانات املستعم ؛
انتقاء كيان إدارة التنقلية ) (MMEيف وصلة جتهيزات املستعم )(UE؛
تسيري بيانات مستوي املستعم حنو البوابة اخلادمة )(S-GW؛
جدولة وإرسال رسائ االستدعاء (الصادرة من الكيان )MME؛
جدولة ونق معلومات البث (الصادرة من  MMEأو )O&M؛
القياس وتشكي اإلبالغ عن قياس للتنقلية واجلدولة.
ويستضي كيان إدارة التنقلية ) (MMEالوظائ التالية:
تشوير طبقة عدم النفاذ )(NAS؛
أمن تشوير الطبقة NAS؛
التشوير ما بني عقد الشبكة األساسية ) (CNللتنقلية بني شبكات النفاذ 3GPP؛
إمكانية الوصول إىل التجهيزات  UEيف وضع اخلمول (مبا يف ذلك مراقبة وتنفيذ إعادة إرسال االستدعاء)؛
إدارة قائمة منطقة التتبع (من أج التجهيزات  UEيف وضع اخلمول والنشاط)؛
بوابة شبكة بيانات الرزم ) (PDN GWوانتقاء البوابة  GWاخلادمة؛
انتقاء كيان إدارة التنقلية ) (MMEلعمليات التسليم مع تغيري الكيان MME؛
انتقاء عقدة دعم  GPRSاخلادمة ) (SGSNلعمليات التسليم لشبكات نفاذ النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة )(GSM
أو IMT-2000 3GPP؛

كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية
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-

التجوال؛

-

االستيقان؛

-

وظائ إدارة املوجة احلاملة مبا يف ذلك إنشاء موجة حاملة تخصصة.

2.1.1.3.3

الموجة الحاملة متعددة بالنفاذ  CDMAفي االتصاالت

IMT-2000

جيري تطوير م واصفات ال واجهة الراديوية يف اال تصاالت  IMT-2000من أج تكنولوجيا املوجة احلاملة املتعددة
بالنفاذ  CDMAيف إطار شراكة منظمات وضع املعايري ) 43.(3GPP2وتدعى هذ الواجهة الراديوية .cdma2000
معمارية شبكات النفاذ  cdma2000 1xRTTوبيانات الرزم بمعدل مرتفع

)(MC

)(HRPD

يبني الشكالن  6و 7أدنا العالقة بني مكونات الشبكة لدعم االبتدائيات من حمطة متنقلة ) (MSواإلنتهائيات يف حمطة متنقلة،
وعمليات التبادل املباشر اللينة/األلْني دون تدخ من حمطة قاعدة ) (BSإىل حمطة قاعدة ) .(BSويصور هذان الشكالن أيضاً
املعمارية املنطقية اليت ال توحي بأي تنفيذ مادي معني .ويفرتض أن تكون وظيفة التشغي البيين ) (IWFلنداءات البيانات املوجهة
حنو الدارة موجودة يف مركز التبدي املتنق ) (MSCبتبدي الدارة ،وتعترب وظيفة وحدة االنتقاء/التوزيع ) (SDUمتشاركة يف املوقع
مع مراقب احملطة القاعدة ) (BSCاملصدر.
الشك

6

نموذج مرجعي لواجهات شبكات النفاذ  cdma2000بتبديل الدارة
MSC
Call control,
mobility
management

Switch

IWF
(This interface is not included
)in this specification.

A5
User traffic

A2
User traffic

A1
Signaling

A Reference point

Source
BS
)A10 (user traffic

PDSN

)A11 (signaling

)A8 (user traffic
)A9 (signaling

PCF

Target BS
)A3 (user traffic

BSC

)A3 (signaling

SDU and
XC
Functions
)A7 (signaling
Aquinter
Reference
point

Reference
point

BSC

SDU and
XC
Functions

A quinter
BTS
Ater
Reference
point

BTS
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توضع هذ املواصفات ،يف الوقت الراهن ،ضمن املشروع  2يف شراكة اجلي الثالث ) ،(3GPP2حيث منظمات وضع املعايري املشاركة هي:
رابطة صناعات ودوائر األعمال يف جمال االتصاالت الراديوية ) (ARIBورابطة معايري االتصاالت يف الصني ) (CCSAورابطة صناعة
االتصاالت ) (TIAورابطة تكنولوجيا االتصاالت ) (TTAوجلنة تكنولوجيا االتصاالت ).(TTC

كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية

22

الشك

7

نموذج مرجعي لواجهات شبكات النفاذ  cdma2000على أساس الرزم
MSCe
Call control,
mobility
management

MGW

A2p
User traffic
27

A1p
Signaling
48

Source
BS
)A10 (user traffic

PDSN

)A11 (signaling

)A8 (user traffic
)A9 (signaling

PCF

Target BS
)A3 (user traffic

BSC

BSC

)A3 (signaling

SDU
SDU

)A7 (signaling
Aquinter
Reference
point

Reference
point

A quinter
BTS
Ater
Reference
point

BTS
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توفر الواجهات احملددة يف الشكلني  6و 7ما يلي:
وصالت املوجة احلاملة (حركة املستعم ) ( A2و A2pو( A3احلركة) و A5و A8و)A10؛
وصلة تشوير بني مكونة عنصر القناة يف احملطة  BSاملقصد ووظيفة  SDUيف احملطة  BSاملصدر (تشوير )A3؛
وصلة تشوير مباشرة من  BSإىل (A7) BS؛
وصلة تشوير بني  BSومركز التبدي املتنق ) (MSCبتبدي الدارة )(A1؛
وصلة تشوير بني  BSوحماكاة مركز التبدي املتنق )(A1p) (MSCe؛
وصلة تشوير بني  BSووظيفة إدارة الرزم )(A9) (PCF؛
وصلة تشوير بني زوج  PCFوعقدة خدمة بيانات الرزم ) .(A11) (PDSNوتستعم رسائ تشوير  A11أيضاً
لتمرير معلومات متصلة باحملاسبة وغريها من  PCFإىل .PDSN
وبصفة عامة ،تستند الوظائ احملددة يف الواجهات إىل افرتاض أن الواجهات حتم معلومات متر عرب املسارات املنطقية التالية:
بني  BSو MSCفقط (معلومات إدارة  BSمثالً)؛
بني  MSو MSCعرب ( BSمثال ذلك تقوم  BSبنق رسائ الواجهات اهلوائية إىل الواجهة  A1أو )A1p؛
بني  BSوعناصر شبكة أخرى عرب MSC؛
بني  BSاملصدر و BSاملقصد؛
بني  BSوPCF؛
بني  PCFوPDSN؛
بني  MSو( PDSNمثال ذلك معلومات التصريح وتشوير بروتوكول اإلنرتنت املتنق ).)(MIP
-

كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية
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معمارية شبكة النفاذ  cdma2000لبيانات الرزم بمعدل مرتفع المتطورة

)(eHRPD

تستند تدفقات الرتاس والنداء يف مواصفة التشغي البيين ) (IOSلبيانات  eHRPDإىل النموذج املرجعي للمعمارية املبني يف الشك
والشك  .459وتشري اخلطوط املستمرة يف الشكلني إىل التشوير واملوجة احلاملة ،وتشري اخلطوط املتقطعة إىل التشوير فقط.

448

 S-GW( 3GPPو P-GWوHSS

وتشم تدفقات النداء  eHRPDشبكة النفاذ املتطورة  E-UTRANوغريها من كيانات النفاذ
و .)PCRFلالطالع على منوذج املعمارية لكيانات هذ الشبكات والواجهات املرتبطة هبا ،انظر املرجع .]1[ TS 23.402
الشك

8

التحكم في الجلسة وإدارة التنقلية في شبكات النفاذ المتطورة
IWS
function

A1/A1p

1  BS
MME
A21

S101

PDSN/
HSGW

A10
A11

IWS
function
A8

PCF/
ePCF

A21

IWS
function

A1/A1p

A1/A1p

MSC/MSCe

Source AN/
eAN
SC/MM
function

A9

Air interface

A12

A13 A16 A17 A18 A19 A24

AT/eAT

AN AAA

RT

SC/MM
function
Target AN/eAN
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ميكن لوظيفة التشغي البيين ) (IWSيف الشك  8أن تشارك املوقع يف احملطة القاعدة  x1أو يف  ،HRPD eANأو أن تكون قائمة بذاهتا .وعندما
تشارك الوظيفة  IWSاملوقع يف احملطة القاعدة  ،x1تُدعم الواجهة  A21بني احملطة القاعدة  x1و ،HRPD eANوالواجهة  A1/A1pتُدعم بني
مركز التبدي املتنق ) (MSCواحملطة القاعدة  .x1وعندما تكون الوظيفة  IWSجزءاً من  ،HRPD eANتكون الواجهة  A1/A1pبني MSC
و ،HRPD eANوتكون الواجهة  A21داخلية بالنسبة إىل  .HRPD eANوعندما تكون الوظيفة  IWSقائمة بذاهتا ،تُدعم الواجهة A1/A1p
بني  MSCو ،IWSوتُدعم الواجهة  A21بني  IWSو .HRPD eANوقد ال تكون وظائ  PDSNو HSGWيف نفس الكيان املادي.
ميكن لوظيفة التشغي البيين ) (IWSيف الشك  9أن تشارك املوقع يف احملطة القاعدة  x1أو يف  ،HRPD ePCFأو أن تكون قائمة بذاهتا .وعندما
تشارك الوظيفة  IWSاملوقع يف احملطة القاعدة  ،x1تُدعم الواجهة  A21بني احملطة القاعدة  x1و ،HRPD ePCFوالواجهة  A1/A1pتُدعم بني
مركز التبدي املتنق ) (MSCواحملطة القاعدة  .x1وعندما تكون الوظيفة  IWSجزءاً من  ،HRPD ePCFتكون الواجهة  A1/A1pبني MSC
و ،HRPD ePCFوتكون الواجهة  A21داخلية بالنسبة إىل  .HRPD ePCFوعندما تكون  IWSقائمة بذاهتا ،تُدعم الواجهة  A1/A1pبني MSC
و ،IWSوتُدعم الواجهة  A21بني  IWSو .HRPD ePCFوقد ال تكون وظائ  PDSNو HSGWيف نفس الكيان املادي.

كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية
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الشك

9

التحكم في الجلسة وإدارة التنقلية في وظيفة التحكم في الرزم المتطورة
IWS
function

A21

A1/A1p

1  BS

IWS
function

A21
IWS
function
PDSN/
HSGW

A10
A11

A8
A9
A14
A20
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SC/MM
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AN AAA
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A1/A1p

Source PCF/
ePCF

A12

A1/A1p

A13 A24

MME

Source AN/eAN
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A18A19

A15 A16 A17

AT/eAT

SC/MM
function
RT

Target PCF/
ePCF

Target AN/eAN
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3.1.1.3.3

ازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن ) (TDDبالنفاذ  CDMAفي االتصاالت

IMT-2000

توضع مواصفات الواجهة الراديوية  IMT-2000لتكنولوجيا ازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن ) (TDDبالنفاذ  CDMAيف إطار شراكة
مع منظمات وضع املعايري ) .46(SDOوتدعى هذ الواجهة الراديوية النفاذ الراديوي الشام لألرض ) (UTRAلإلرسال املزدوج
بتقسيم الزمن ) ،(TDDحيث ميكن متييز ثالثة خيارات :يسمى األول ) TDD (TD-SCDMAمبعدل 47Mchip/s 1,28
والثاين  TDDمبعدل  Mchip/s 3,84والثالث  TDDمبعدل  .Mchip/s 7,68وقد مت إدخال ازدواج اإلرسال E-UTRAN TDD
لتطوير  UTRAN TDDحنو معدل بيانات مرتفع وكمون منخفض والستمثال تكنولوجيا النفاذ الراديوي.
لالطالع على املعمارية اإلمجالية لشبكة
اإلمجالية لشبكة  E-UTRA TDD RANانظر الشك

IMT-2000 CDMA TDD RAN

4.1.1.3.3

.5

موجة حاملة وحيدة بالنفاذ  TDMAفي االتصاالت

انظر الشك

4

أعال  .ولالطالع على املعمارية

IMT-2000

حتتوي مواصفات الواجهة الراديوية ملوجة حاملة يف االتصاالت  IMT-2000بالنفاذ  TDMAعلى منوذجني تبعاً الستعمال مكونة
شبكة بتبدي الدارة  TIA/EIA-41أو مكونة شبكة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ) (GSMيف نظام اتصاالت متنقلة
شام ) (UMTSمتطور بتبدي الدارة .ويف كلتا احلالتني تستخدم مكونة شبكة بتبدي الدارة يف خدمة راديوية عامة بالرزم )(GPRS
ضمن النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ) (GSMاملعزز.

____________________
46
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توضع هذ املواصفات ،يف الوقت الراهن ،ضمن مشروع شراكة اجلي الثالث ) ،(3GPPحيث منظمات وضع املعايري املشاركة هي :رابطة
صناعات ودوائر األعمال يف جمال االتصاالت الراديوية ) (ARIBوالتحال إلجياد حلول صناعية لالتصاالت ) (ATISورابطة معايري االتصاالت
يف الصني ) (CCSAواملعهد األورويب ملعايري االتصاالت ) (ETSIورابطة تكنولوجيا االتصاالت ) (TTAوجلنة تكنولوجيا االتصاالت ).(TTC
صقلت فيما بعد إثر عملية املواءمة.
سبق أن استخدم نفس االسم  TD-SCDMAلواحد من املقرتحات األصلية اليت ُ

كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية
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استعمال واجهة راديوية في شبكة  TIA/EIA-41بتبديل الدارة
توضع م واصفات ال واجهة الراديوية  IMT-2000من أج تكنولوجيا النفاذ  TDMAمبوجة حامل ة واحد ة باستخدام
معيار  TIA/EIA-41يف مكونة شبكة بتبدي الدارة وذلك بواسطة  TIA TR45.3مع مدخالت من االحتاد العاملي لالتصاالت
الالسلكية .وتسمى هذ الواجهة الراديوية االتصال الالسلكي العاملي ،(UWC-136) 136-الذي حتدد بوصفه املعيار الوطين
األمريكي  .TIA/EIA-136وقد وضع هبدف حتقيق احلد األقصى من التماث بني  TIA/EIA-136و. GSM EDGE GPRS
وقد مت تصميم هذ الواجهة الراديوية لتوفري تكنولوجيا إرسال راديوي على أساس ( TIA/EIA-136تسمى  )136تلبي متطلبات
القطاع  ITU-Rبشأن االتصاالت  .IMT-2000فهي حتافظ على فلسفة تطور النفاذ  TDMAمن أنظمة اجلي األول إىل اجلي
الثالث وتلبي يف الوقت ذاته رغبات وأهداف النفاذ  TDMAاحملددة لنظام من اجلي الثالث.
الواجهة الراديوية باستعمال مكونة شبكة بتبديل الدارة في نظام  GSMمتطور شامل لالتصاالت المتنقلة

)(UMTS

توفر هذ الواجهة الراديوية مسار تطور لتكنولوجيا إضافية سابقة التصاالت  (GSM/GPRS) IMT-2000ملوجة حاملة وحيدة
بالنفاذ  TDMAيف االتصاالت  .IMT-2000وتضع الشراكة  3GPPمواصفات الواجهة الراديوية  IMT-2000من أج تكنولوجيا
موجة حاملة وحيدة بالنفاذ  TDMAباستخدام مكونة شبكة بتبدي الدارة  GSMيف نظام  UMTSمتطور وتنفذها جلنة
التكنولوجيات واألنظمة الالسلكية ) (WTSCلدى حتال حلول صناعة االتصاالت ) .(ATISوتستخدم مكونة تبدي الدارة
موجة حاملة مشرتكة برتدد  kHz 200على غرار مكونة تبدي الدارة مبعدل بيانات معزز  GSM EDGEيف الطور  2من
نظام  ،GPRSكما تستخدمها  136EHSلتوفري بيانات عالية السرعة ( 384كيلوبتة يف الثانية) .وباإلضافة إىل ذلك يستخدم
تشكي موجة حاملة مزدوجة جديد.
مكونة الشبكة بتبديل الدارة

TIA/EIA-41

يبني الشك  10عناصر الشبكة والنقاط املرجعية املرتبطة هبا ،واليت تشم نظاماً يستخدم مكونة شبكة بتبدي الدارة .TIA/EIA-41
وعقدة الشبكة االبتدائية  TIA/EIA-41املرئية لعقدة دعم  GPRSاخلادمة ) (SGSNهي مركز التبدي املتنق يف البوابة )/(MSC
سج موقع الزائر ) .(VLRوالواجهة بني بوابة  ،TIA/EIA-41وهي البوابة  ،MSC/VLRوالعقدة  SGSNهي واجهة  Gsاليت
تسمح بتسريب رسائ تشوير  TIA/EIA-136بني  MSوالبوابة  .MSC/VLRويتم تسريب رسائ التشوير هذ بشفافية عرب
العقدة  .SGSNويتم نق رسائ التشوير بني  MSو SGSNباستخدام طبقة بروتوكول تسريب الرسائ ) .(TOMويستخدم
تسريب الرسائ هذا إجراءات أسلوب التحكم املنطقي يف الوصلة ) (LLCدون إشعار لنق رسائ التشوير .وتنق الرسائ بني
العقدة  SGSNوالبوابة  MSC/VLRباستخدام بروتوكول جزء تطبيق النظام الفرعي يف احملطة القاعدة ).(BSSAP+
ولدى استالم رسالة تشوير  TIA/EIA-136من حمطة متنقلة ) (MSبواسطة بروتوكول  ،TOMحتي العقدة  SGSNالرسالة إىل
البوابة  MSC/VLRاملالئمة باستخدام بروتوكول  .BSSAP+ولدى استالم رسالة تشوير  TIA/EIA-136من بوابة  MSC/VLRبواسطة
بروتوكول  ،BSSAP+حتي العقدة  SGSNالرسالة إىل بوابة احملطة  MSاملشار إليها باستخدام بروتوكول تسريب الرسائ ).(TOM
وتؤدي احملطة  MSاليت تدعم كالً من مكونة الشبكة بتبدي الدارة  TIA/EIA-41وخدمات الرزم (الصن  )B136 MSحتديثات املوقع
يف نظام الدارة بتسريب رسالة التسجي حنو البوابة  .MSC/VLRوعندما يص نداء وارد من حمطة  MSما ،تستدعي البوابة MSC/VLR
املرتبطة بأحدث تسجي  MSمن خالل العقدة  .SGSNوقد يكون االستدعاء صلباً (دون معلومات الطبقة  3يف الرسالة) ،ويف هذ
احلالة تستخدم إجراءات استدعاء الواجهة  Gsبواسطة البوابة  MSC/VLRوالعقدة  .SGSNوإذا مل يكن استدعاء الدارة من أج نداء
صويت ،أو إذا كانت معلمات إضافية مرتبطة باالستدعاء ،جيري تسريب رسالة استدعاء الطبقة  3إىل احملطة  MSبواسطة
البوابة  .MSC/VLRولدى استالم استدعاء ما ،تعلق احملطة  MSجلسة بيانات الرزم وترتك قناة بيانات الرزم من أج قناة حتكم
مكرسة ) (DCCHمالئمة .وتتوفر معلومات البث يف قناة حتكم يف الرزم ملساعدة احملطة  MSبقائمة من قنوات  DCCHاملرشحة.
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وحاملا تكون يف قناة  ،DCCHترس احملطة  MSرداً على االستدعاء .ومتضي إجراءات إقامة النداء املتبقية ،من قبي تسمية قناة
احلركة ،كما يف حالة االستجابة الستدعاء عادية.
الشك

10

مكونات شبكة بتبديل الدارة

TIA/EIA-41

تشوير
التشوير وواجهة نق البيانات
 GERANيف هذا السياق هي احتاد  GSMو GPRSوEDGE
 من باب التبسيط ،ال تظهر مجيع عناصر الشبكة  TIA/EIA-41وETSI GPRS الواجهات املقرونة بعالمة * خاصة بالتنفيذ -الواجهة * Cكما هي معرفة يف [35] ETSI TS 129 002

مكونة الشبكة بتبديل الدارة  UMTSمتطورة من النظام

GSM

يبني الشك  11عناصر الشبكة والنقاط املرجعية املرتبطة هبا واليت تشتم على نظام يستخدم مكونة شبكة بتبدي الدارة
متطورة من النظام  GSMإىل جانب النظام  GPRSمبعدل بيانات معزز  GSM EDGEاملشرتك أو مكونة بتبدي الرزم
يف نظام  EGPRS2املعزز.
UMTS

ومبا أن شبكة  TDMA-SCتدعم موجة حاملة  EDGE 136EHSمشرتكة موصولة بشبكة فقرية  GPRSأساسية معززة أو شبكة
نفاذ راديوي  ،GSM EDGEإىل جانب أي مكونة بتبدي الدارة ،فإهنا تدعم احملطات املتنقلة والوظائ يف اإلصدارات  5و 6و 7و8
من  .GSM EDGEوباإلضافة إىل الواجهة  ،Gsفإن وظيفية  GSM SMSمدعومة أيضا من خالل الواجهة 48.Gd
ً

____________________
48

من باب التبسيط ،ال تظهر مجيع عناصر الشبكة هلذا النظام يف الشك .11
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الشك

11

مكونة شبكة بتبديل الدارة  UMTSمتطورة من النظام

مالحظات

GSM

تشوير
التشوير وواجهة نق البيانات
 GERANيف هذا السياق هي احتاد  GSMو GPRSوEDGE

 من باب التبسيط ،ال تظهر مجيع عناصر الشبكة الواجهات املقرونة بعالمة * خاصة بالتنفيذ -الواجهة * Cكما هي معرفة يف (35) ETSI TS 129 002

5.1.1.3.3

النفاذ  FDMA/TDMAفي االتصاالت

 TIA/EIA-41وETSI GPRS

IMT-2000

حتدد مواصفات الواجهة الراديوية لالتصاالت  IMT-2000لتكنولوجيا النفاذ املتعدد بتقسيم الرتدد/الزمن
مبجموعة من معايري املعهد األورويب ملعايري االتصاالت ) .(ETSIويطلق على هذ الواجهة الراديوية اسم االتصاالت الالسلكية
الرقمية احملسنة ) .(DECTوتوفر هذ التكنولوجيا جمموعة شاملة من الربوتوكوالت اليت توفر املرونة للتعام بني العديد من التطبيقات
والشبكات املختلفة .ومن مث فإن شبكة حملية و/أو عمومية ليست جزءاً من هذ املواصفات .وهذا موضح يف الشك .12
)(FDMA/TDMA

وال تشم الواجهة الراديوية ،من حيث املبدأ ،إال واجهة هوائية بني اجلزء الثابت ) (FPواجلزء احملمول ) .(PPووحدة التشغي
البيين ) (IWUبني شبكة ما وانتهائية راديوية ثابتة ) (FTختتص بشبكة بعينها وليست جزءاً من مواصفات الواجهة املشرتكة )،(CI
ولكن مواصفات اجلانبية حتدد الوحدات  IWUملختل الشبكات .وكذلك ،يستبعد أيضاً النظام النهائي ) 49(ESوالتطبيق
____________________
49

يتوق النظام النهائي ) (ESعلى التطبيق املعتمد يف اجلزء احملمول ) .(PPوبالنسبة لتطبيق خطاب هاتفي ،قد يكون النظام  ESعبارة عن
ميكروفون أو مكرب صوت أو لوحة مفاتيح أو شاشة عرض .وقد يكون النظام  ESكذلك مْن فذ حاسوب تسلسلي أو جهاز فاكس أو أي نظام
يتطلبه التطبيق.
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(التطبيقات) يف اجلزء احملمول .وحتتوي مواصفات الواجهة املشرتكة على متطلبات التوافق العامة من طرف إىل طرف ،بشأن نق
اخلطاب مثالً .وختضع الوحدة  IWUوالنظام  ESأيضاً ملتطلبات الربط العامة للشبكة العمومية ذات الصلة ،من قبي .PSTN/ISDN
الشك

12

بنية الواجهة المشتركة

شبكة حملية
و/أو عمومية

وتتوفر بالنسبة لك شبكة معينة ،حملية أم عاملية ،اخلدمات وامليزات احملددة لتلك الشبكة عرب الواجهة اهلوائية ملستعملي األجهزة
احملمولة .وباستثناء القدرة الالسلكية والتنقلية ،ال يقدم هذا املعيار خدمة معينة ،فهو شفاف بالنسبة للخدمات اليت تقدمها الشبكة
املوصولة .وهكذا فإن معيار الواجهة املشرتكة هو ،ويتعني أن يكون ،مبثابة صندوق أدوات حيتوي على بروتوكوالت ورسائ ميكن
االنتقاء منها للنفاذ إىل أي شبكة معينة ،ولتوفري وسائ لنجاح السوق من أج أنظمة سكنية بسيطة فضالً عن أنظمة أكثر تعقيداً
من ذلك بكثري ،من قبي خدمات  ISDNاملكتبية مثالً.
ونظام النفاذ  FDMA/TDMAيف االتصاالت  IMT-2000مناسب جداً الستخدامه كنظام نفاذ راديوي للتوصي مع شبكات
متنقلة .وعلى وجه التحديد مت توصي النفاذ إىل شبكات  GSM/UMTSبالتفصي  ،مما يسمح بتقدمي خدمات هذ
الشبكات  GSM/UMTSعرب االتصاالت الالسلكية الرقمية املعززة ) .(DECTوحيتوي املعيار  TS 101 863املتعدد األجزاء على
مواصفة التشغي البيين يف النظام .UMTS
6.1.1.3.3

التوصيل الشبكي  WMANبإرسال  TDDبالنفاذ  OFDMAفي

االتصاالت IMT-2000

قام فريق العم املعين بالنفاذ الالسلكي عريض النطاق  IEEE 802.16بوضع ومتابعة معيار معهد املهندسني الكهربائيني
واإللكرتونيني ) (IEEEاخلاص بالتوصي الشبكي الالسلكي يف منطقة حضرية كربى ) (WMANبإرسال متعدد بتقسيم
الزمن ) (TDDبالنفاذ املتعدد بتقسيم الرتدد املتعامد ) (OFDMAيف االتصاالت  .IMT-2000وتتوىل نشر مجعية املعايري التابعة
للمعهد املذكور ).(IEEE-SA
وتكنولوجيا الواجهة الراديوية احملددة يف املعيار  IEEE 802.16مرنة وتستخدم يف طائفة واسعة من التطبيقات وترددات التشغي والبيئات
التنظيمية .ويشتم املعيار  IEEE 802.16على مواصفات الطبقة املادية املتعددة ،تعرف واحدة منها باسم .WirelessMAN-OFDMA
واملكونة  OFDMA TDD WMANهي حالة خاصة من  WirelessMAN-OFDMAحتدد واجهة راديوية قابلة للتشغي البيين .وهذ
املعرفة هنا تعم يف أسلوب اإلرسال .TDD
املكونة ّ OFDMA TDD WMAN
والواجهة الراديوية  OFDMA TDD WMANمصممة حلم احلركة القائمة على الرزم ،مبا فيها بروتوكول اإلنرتنت .وهي مرنة
مبا يكفي لدعم طائفة متنوعة من معماريات شبكات الطبقات العليا من أج االستعمال الثابت أو املتجول أو املتنق بالكام
مع تسليم احلركة .وميكنه بسهولة أداء اجلوانب الوظيفية املالئمة خلدمات البيانات النوعية فضالً عن خدمات الصوت والوسائط
املتعددة احلامسة من حيث الزمن وخدمات اإلذاعة والبث املتعدد واخلدمات التنظيمية املطلوبة.
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ويقوم معيار الواجهة الراديوية بتوصي الطبقتني  1و ،2وال يتضمن مواصفة الطبقات األعلى يف الشبكة .وهو يوفر ميزة املرونة
واالنفتاح عند الواجهة بني الطبقتني  2و 3ويدعم جمموعة متنوعة من البىن التحتية الشبكية .وهذ الواجهة الراديوية متوافقة مع
عرفة يف التوصية  .ITU-T Q.1701وعلى وجه التحديد ،مثة تصميم ملعمارية شبكة من أج االستعمال األمث
معماريات الشبكة املُ ّ
للمعيار  IEE 802.16والواجهة الراديوية  OFDMA TDD WMANموصوف يف "املرحلة  3-2ملعمارية األنظمة الشبكية WiMAX
من طرف إىل طرف" ،وهو متاح من منتدى 50.WiMAX
ويوضح الشك  13كيفية تنضيد الربوتوكوالت .وتتأل طبقة مراقب النفاذ الوسيط ) (MACمن ثالث طبقات فرعية .توفر الطبقة
الفرعية للتقارب ) (CSاحملددة باخلدمة أي حتول أو تقاب لبيانات الشبكة اخلارجية ،الواردة عرب نقطة النفاذ إىل اخلدمة )(SAP
يف الطبقة الفرعية للتقارب ،إىل وحدات بيانات اخلدمة ) (SDUيف طبقة املراقب  MACالواردة من اجلزء املشرتك يف الطبقة الفرعية
عرف تدفق
للجزء املشرتك ) (CPSمن خالل  .MAC SAPوهذا يشم تصني وحدات  SDUيف الشبكة اخلارجية وربطها مب ّ
ومعرف هوية التوصي ) .(CIDوقد يشم أيضاً وظائ مث كبت رأسية احلمولة
اخلدمة ) (SFIDاملالئم يف املراقب ّ MAC
النافعة ) .(PHSويتم توفري مواصفات  CSمتعددة لتمثي واجهة مع تختل الربوتوكوالت .والنسق الداخلي للحمولة النافعة
يف الطبقة الفرعية للتقارب ) (CSفريد بالنسبة إليها ،وليس من املطلوب أن يفهم اجلزء املشرتك  MAC CPSنسق أو حتلي
أي معلومات من احلمولة النافعة يف الطبقة .CS
الشك

13

تنضيد البروتوكوالت في الشبكة  ،OFDMA TDD WMANمع بيان نقاط النفاذ إلى الخدمة

)(SAP

نطاق املعيار
كيان 802.16

802.16

طبقة فرعية للتقارب
خاصة باخلدمة
نظام مراقبة وإدارة الشبكة

طبقة فرعية
للجزء املشرتك
يف MAC
الطبقة الفرعية لألمن
قاعدة معلومات اإلدارة

الطبقة املادية

مستوي اإلدارة/التحكم

مستوي البيانات

ويوفر اجلزء املشرتك  MAC CPSوظيفية املراقب  MACاألساسية للنفاذ إىل النظام وتوزيع عرض النطاق وإقامة التوصي واحلفاظ
عليه .وهو يتلقى البيانات من تختل الطبقات  ،CSمن خالل نقطة النفاذ  ،MAC SAPاملصنفة حنو توصيالت  MACمعينة.
____________________
50

WiMAX End to End Network Systems Architecture Stage 2 -3, available at
http://www.wimaxforum.org/technology/documents/
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2.1.3.3

االتصاالت المتنقلة الدولية المتقدمة

1.2.1.3.3

تكنولوجيا التطور الطويل األجل المتقدمة

)(IMT-Advanced
)(LTE-Advanced

تتمتع شبكة النفاذ الراديوي يف تكنولوجيا التطور الطوي األج املتقدمة ) (LTE-Advancedمبعمارية مسطحة هلا منط عقدة وحيد
هو  eNodeBمسؤول عن مجيع الوظائ الراديوية يف خلية واحدة أو يف عدة خاليا .والعقدة  eNodeBموصولة بالشبكة األساسية
بواسطة الواجهة  ،S1وعلى وجه التحديد بالبوابة اخلادمة ) (S-GWبواسطة اجلزء ما بني املستعم واملستوي ) ،(S1-uوبكيان إدارة
التنقلية ) (MMEبواسطة اجلزء ما بني التحكم واملستوي ) .(S1-cوميكن لعقدة  eNodeBواحدة أن يكون هلا واجهات مع عدة
كيانات  MMEوبوابات  S-GWلغرض تقاسم العبء واإلطناب.
وتُستخدم الواجهة  ،X2اليت تص ما بني العقد  ،eNodeBبالدرجة األوىل لدعم التنقلية يف أسلوب نشط .وميكن استخدام هذ
الواجهة أيضاً لوظائ إدارة املوارد الراديوية ) (RRMمن قبي تنسيق التداخ بني اخلاليا ) .(ICICوتُستخدم الواجهة  X2أيضاً
لدعم التنقلية دون خسارة بني خاليا متجاورة بواسطة إحالة الرزم.
ومن املمكن تنسيق التداخ بني اخلاليا ) ،(ICICحيث تتبادل اخلاليا املتجاورة املعلومات اليت تساعد يف اجلدولة بغية خفض
سوية التداخ  ،من أج تكنولوجيا الواجهة الراديوية .وميكن استخدام التنسيق  ICICلعمليات النشر املتجانسة بوجود خاليا غري
العقد األخفض
مرتاكبة هلا قدرة إرسال مماثلة وكذلك لعمليات النشر املتغايرة ،حيث تغطي خلية أعلى قدرًة واحدة أو أكثر من ُ
قدرةً .ويوضح الشك  14واجهات شبكة النفاذ الراديوي يف تكنولوجيا التطور الطوي األج املتقدمة.
الشك
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واجهات شبكات النفاذ الراديوي
شبكة أساسية

2.2.1.3.3

شبكة االتصاالت  WirelessMANالمتقدمة

قام فريق العم  IEEE 802.16املعين بالنفاذ الالسلكي عريض النطاق بوضع ومتابعة معيار معهد املهندسني الكهربائيني
واإللكرتونيني ) (IEEEاخلاص بشبكة االتصاالت  WirelessMANاملتقدمة ،املعروف باسم املعيار  .IEEE 802.16.1وتتوىل نشر
مجعية املعايري التابعة للمعهد املذكور ).(IEEE-SA
اجلزء املشرتك يف الطبقة الفرعية املشرتكة )(CPS

ويوضح الشك  15تنضيد بروتوكوالت املعيار  .IEEE Std 802.16.1-2012ويوفر
للتحكم يف النفاذ الوسيط ) (MACوظيفية  MACاألساسية للنفاذ إىل النظام وتوزيع عرض النطاق وإقامة التوصي واحلفاظ عليه.
وهو يتلقى البيانات من تختل الطبقات الفرعية للتقارب ) ،(CSمن خالل نقطة النفاذ إىل اخلدمة ) (SAPيف التحكم ،MAC
املصنفة حنو توصيالت  MACمعينة .ويتم تطبيق جودة اخلدمة على إرسال وجدولة البيانات عرب الطبقة املادية ) .(PHYوحيتوي
التحكم  MACأيضاً على طبقة فرعية منفصلة لألمن توفر االستيقان وتبادل املفاتيح اآلمن والتشفري .ويتم نق البيانات ومراقبة
الطبقة املادية واإلحصاءات بني  MAC CPSوالطبقة  PHYعرب  .PHY SAPويضم التحكم  MACثالث طبقات فرعية .وتوفر
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الطبقة  CSاملخصصة خلدمة معينة أي حتوي أو مناقلة لبيانات الشبكة اخلارجية ،الواردة عرب  ،CS SAPإىل وحدات بيانات
اخلدمة ) (SDUيف التحكم  MACالذي يتلقاها  MAC CPSمن خالل  .MAC SAPوهذا يشم تصني وحدات SDUs
يف شبكات االتصال اخلارجية وربطها مبعرف هوية تدفق اخلدمة ) (SFIDاملالئم يف التحكم  ،MACوبالنسبة حملطة قاعدة
متقدمة ( )ABSأو حمطة متنقلة متقدمة ) ،(AMSيشم ترادف معرف احملطة م معرف التدفق ) STIDم  .(FIDوقد يشم
أيضاً وظائ من قبي كبت رأسية محولة نافعة ) .(PHSويتم توفري مواصفات طبقات فرعية للتقارب ) (CSمتعددة لتمثي الواجهة
مع تختل الربوتوكوالت .والنسق الداخلي للحمولة النافعة يف الطبقة  CSفريد بالنسبة إليها ،وليس من املطلوب أن يفهم اجلزء
املشرتك  MAC CPSنسق أو حتلي أي معلومات من احلمولة النافعة يف الطبقة .CS
الشك
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تنضيد البروتوكوالت في المعيار  ،IEEE 802.16.1مع بيان نقاط النفاذ إلى الخدمة

)(SAP

نطاق املعيار
كيان 802.161

802.161

طبقة فرعية للتقارب
خاصة باخلدمة

مستوي اإلدارة

نظام مراقبة وإدارة الشبكة

جزء إدارة

CX

قاعدة بيانات معلومات
التعايش املوزعة

طبقة فرعية
للجزء املشرتك

إدارة املوارد الراديوية املوزعة

)(MAC CPS

بروتوكول التعايش ()CXP

الطبقة الفرعية لألمن

قاعدة معلومات اإلدارة

الطبقة املادية

مستوي اإلدارة/التحكم

مستوي البيانات

2.3.3

الشبكة األساسية والمعايير في االتصاالت

1.2.3.3

التوصية  – ITU-T Q.1741.8مراجع االتصاالت  IMT-2000لإلصدار  10من الشبكة األساسية لنظام
االتصاالت المتنقلة الشامل ) (UMTSالمتطور من النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة )(GMS

IMT

حتدد هذ التوصية العضو يف أسرة االتصاالت  ،IMT-2000وهو "الشبكة األساسية لنظام االتصاالت املتنقلة الشام
املتطور من النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ) ،"(GSMالذي يقاب "اإلصدار  10من ."3GPP

)(UMTS

وتشك واجهات الشبكة األساسية احملددة يف هذ التوصية  ITU-T Q.1741والواجهات الراديوية وواجهات النفاذ الراديوي احملددة
يف التوصية  ITU-R M.1457مواصفات نظام كاملة هلذا العضو يف أسرة االتصاالت .IMT-2000
وتشم التوصية  380بنداً من بنود التعري ذات الصلة بالشبكة اليت ميكن استخدامها مبثابة قاموس عندما يرغب القراء يف معرفة
خالصة معىن أي من املصطلحات.
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تعرف هذ التوصية املصطلحات ذات الصلة بالشبكة األساسية ،واليت يستند الكثري منها إىل التعاري الواردة يف املراجع املدرجة
و ّ
يف البند  2من التوصية .ITU-T Q.1741.8
وتدعم الشبكة األساسية يف اإلصدار  10من  3GPPشبكات االتصاالت  IMT-2000وشبكات النفاذ الراديوي IMT-Advanced

كخيارات.

ولئن كان التشكي األساسي للشبكة املتنقلة الربية العمومية ) (PLMNاليت تدعم ميدان تبدي الرزم  GPRS( PSو EPCعلى
السواء) والتوصي البيين مع الشبكات  PSTN/ISDNو PDNمعروض يف الشك  ،16فإن هذا التشكي يقدم واجهات تشوير
وحركة مستعم تصادف يف الشبكة .PLMN
لذلك فإن ك الواجهات ضمن الشبكة  PLMNخارجية .وتقتصر هذ التوصية على وص
األساسية ) (CNوالواجهات اخلارجية من الشبكة  CNوإليها.
الشك

الواجهات الداخلية يف الشبكة

16

التشكيل األساسي لنفاذ  3GPPفي شبكة  PLMNتدعم خدمات وواجهات  CSو( PSباستعمال  GPRSو)EPS
Gp

SGi
PDN-GW

S9

Gi
Gx

GGSN

S5

S8

Gxc

S-GW
S4
S11
S12

GMSC
server

PSTN PSTN
Mc

CS-MGW

C

Gc
HSS
)(HLR, AuC

Gn
Gr/S6d

S6a

Nc

EIR

S13
S3

MME

Rx

PCRF

Gx

PSTN

Gf
Gs

SGSN

Nb

PSTN

D
F

G
VLR
B
MSC server

VLR
B
MSC server

E
Nc

Mc

Mc
CS-MGW

IuPS

Gb
IuPS

IuCS

Iur

S1-MME

A

BSS

RNC

BSC
Abis

Iub
Node B

Nb

IuCS

RNS

RNC

Node B

BTS

BTS

Cell

S1-U

Uu

EUTRAN- E-UTRAN
Uu
eNB

ME

eNB
X2

Um
MS

Cu

CN

or

USIM
Global Trends-16
.

مالحظة – الواجهات باللون األزرق متث وظائ  EPSوالنقاط املرجعية.

SIM-ME i/f
SIM

CS-MGW
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التوصية  – ITU-T Q.1742.11مراجع  3GPP2( IMT-2000حتى  31ديسمبر  )2012إلى الشبكة األساسية
المتطورة بمعيار  ANSI-41مع شبكة النفاذ cdma2000

حتدد هذ التوصية عضو أسرة " ،IMT-2000الشبكة األساسية املتطورة مبعيار  ANSI-41مع شبكة النفاذ ."cdma2000
وتشك واجهات الشبكة األساسية احملددة يف هذ التوصية ،والواجهات الراديوية وواجهات شبكات النفاذ الراديوي احملددة
يف التوصية  ،ITU-R M.1457مواصفات نظام كام هلذا العضو يف أسرة االتصاالت .IMT-2000
وتستند الشبكة األساسية  cdma2000إىل نظام متنق متطور من اجلي الثاين  .ANSI-41وقد وضعت املواصفات التقنية هلذ
الشبكة يف إطار مشروع شراكة اجلي الثالث (اعتمد يف  3GPP2اعتباراً من  31ديسمرب  )2006ونقلت إىل املنظمات املعنية بوضع
املعايري ) (SDOاإلقليمية .ويدعم النظام تختل التطبيقات من االتصاالت بنطاق ضيق إىل االتصاالت بنطاق عريض وينطوي
على إمكانية تنقلية متكاملة للشخص واملطراف لتلبية متطلبات املستعم واخلدمة.
وتشم التوصية  56بنداً من التعاري
خالصة معىن أي من املصطلحات.

ذات الصلة بالشبكة واليت ميكن أن تستخدم مبثابة قاموس عندما يرغب القراء يف معرفة

وتشتم املعمارية األساسية للشبكة األساسية املتطورة  ANSI-41مع عضو من أسرة شبكة النفاذ  cdma2000على شبكة أساسية
قائمة على الدارات وشبكة أساسية قائمة على الرزم وميدان متعدد الوسائط من بروتوكول اإلنرتنت كلياً.
ويعرض الشك  17كيانات الشبكة والنقاط املرجعية املرتبطة هبا اليت تشك الشبكة األساسية املتطورة  ANSI-41بشبكة
نفاذ  .cdma2000وكيانات الشبكة ممثلة مبربعات ومثلثات ومستطيالت مستديرة الزوايا ،ومتث الدوائر النقاط املرجعية .والنموذج
املرجعي للشبكة يف هذ التوصية هو جتميع من عدة مناذج مرجعية قيد االستعمال حالياً.
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شبكة أساسية متطورة  ANSI-41مع نموذج مرجعي لشبكة نفاذ

واجهة مع حالة أخرى من نفس
كيان الشبكة
تقاطع خطوط

cdma2000

كيان شبكة حمدد
كيان مركب

كيان مجاعي
نقطة واجهة مرجعية

مالحظة – اجلزء يف الشك ضمن اخلط املستمر هو الشبكة األساسية.
AAA

استيقان وختوي وحماسبة

MC

)(Authentication, Authorization and Accounting
AC

مركز استيقان

)(Message Center
ME

)(Authentication Center
BS

حمطة قاعدة

BSC

MPC

BTS

)(Base Transceiver System

مركز موقع متنق
)(Mobile Position Center

MS

)(Base Station Controller

نظام إرسال/استقبال قاعدي

جتهيزات متنقلة
)(Mobile Equipment

)(Base Station

مراقب حمطة قاعدة

مركز رسائ

حمطة متنقلة
)(Mobile Station

MSC

مركز تبدي متنق
)(Mobile Switching Center
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مطراف متنق

نقطة مجع بيانات النداء

MT

(Mobile Terminal)

كيان شبكة السلكية مدارة

(Call Data Collection Point)

نقطة توليد بيانات النداء

MWNE

(Managed Wireless Network Entity)

قاعدة بيانات تنقلية األرقام

مركز معلومات بيانات النداء

NPDB

نقطة تقدير بيانات النداء

OSF

وظيفة مجع

OTAF

قاعدة بيانات التسيري املنسق

PCF

مركز خدمة العمالء

PDE

جتهيزات دارة البيانات

PDN

وظيفة التسليم

PDSN

سج هوية التجهيزات

PSTN

كيان رسائ خدمة الطوارئ

SCP

كيان شبكة خدمات الطوارئ

SN

وكي مركزي

SME

سج مواقع املراكز

TA

نقطة نفاذ االعرتاض

TE

وظيفة العم والتشغي البيين

UIM

جهاز حميطي ذكي

VLR

شبكة رقمية متكاملة اخلدمات

VMS

(Wireless Priority Service Center)

ISDN

(Integrated Services Digital Network)

وظيفة تشغي بيين

WNE

(Wireless Network Entity)

مركز خدمات أولوية السلكية

IP

(Intelligent Peripheral)

(Voice Message System)

كيان شبكة السلكية

IIF

(Interworking and Interoperability)

(Visitor Location Register)

نظام رسائ صوتية

IAP

(Intercept Access Point)

(User Identity Module)

سج مواقع الزوار

HLR

(Home Location Register)

(Terminal Equipment)

منيطة هوية املستعم

HA

(Home Agent)

(Terminal Adapter)

جتهيزات مطرافية

ESNE

(Emergency Services Network Entity)

(Service Node)

مكي مطراف

ESME

(Emergency Services Message Entity)

(Service Node)

كيان رسائ قصرية

EIR

(Equipment Identity Register)

(Service Control Point)

عقدة خدمات

DF

(Delivery Function)

(Public Switched Telephone Network)

نقطة التحكم يف اخلدمة

DCE

(Data Circuit Equipment)

(Packet Data Serving Node)

شبكة اهلات العمومية املبدلة

CSC

(Customer Service Center)

(Packet Data Network)

عقدة خدمة بيانات الرزم

CRDB

(Coordinate Routing Data Base)

(Position Determining Entity)

شبكة بيانات الرزم

CF

(Collection Function)

(Packet Control Function)

كيان حتديد املوقع

CDRP

(Call Data Rating Point)

(Over-The-Air Service Provisioning Function)

وظيفة التحكم يف الرزم

CDIS

(Call Data Information)

(Operations System Function)

وظيفة توفري اخلدمة عرب األثري

CDGP

(Call Data Generation Point)

(Number Portability DataBase)

وظيفة نظام العمليات

CDCP

IWF

(Interworking Function)

كيان حتديد مواقع حملي

WPSC

LPDE

(Local Position Determining Entity)
2

تخدم شبكات بروتوكول تسريب الطبقة
(L2TP Network Server)

LNS
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ويوضح يف التوصية أيضاً منوذج معمارية الشبكة األساسية التايل فيما عدا النموذج املرجعي أعال :
ميدان تعدد الوسائط يف بروتوكول اإلنرتنت )(IP MMD
–
نظام فرعي لبيانات الرزم )(PDS
–
نظام فرعي جللسة تعدد الوسائط يف بروتوكول اإلنرتنت )(IMS
–
3.3.3

التعاون والعملية في وضع مواصفات الواجهات الراديوية في االتصاالت المتنقلة الدولية

إن نظام االتصاالت  IMT-2000هو نظام يرتبط بنشاط تنمية عاملي ،وقد مت إعداد مواصفات الواجهات الراديوية احملددة
يف التوصية  ITU-R M.1457من أج االتصاالت  IMT-2000والتوصية  ITU-R M.2012من أج االتصاالت IMT-Advanced
من قب االحتاد بالتعاون مع املنظمات الداعمة لتكنولوجيات الواجهات الراديوية ومشاريع الشراكات العاملية ومنظمات وضع
املعايري ) ،(SDOوبعد ذلك اعتمدهتا الدول األعضاء يف االحتاد.
وقد وفر القطاع  ITU-Rاإلطار واملتطلبات العاملية والشاملة ووضع املواصفات العاملية األساسية باالشرتاك مع تلك املنظمات وهي
موثقة يف التوصيتني  ITU-R M.1457و .ITU-R M.2012وهكذا مت إجراء التقييس املفص داخ املنظمة اخلارجية املعرتف هبا51،
واليت تطبق املواصفات األساسية العاملية الواردة يف هاتني التوصيتني على املعايري التفصيلية املنشورة اخلاصة هبا مبا يضمن إمكانية
التطبيق على الصعيد العاملي والقواسم املشرتكة مع االتصاالت املتنقلة الدولية.

ويسرتشد هنج التقييس املشرتك هذا بالقرار ( ITU-R 9االتصال والتعاون مع املنظمات املعنية األخرى وخصوصاً مع املنظمة الدولية
للتوحيد القياسي ) (ISOواللجنة الكهرتقنية الدولية ) )(IECوالقرار ( ITU-R 57املبادئ املتعلقة بعملية تطوير أنظمة االتصاالت
املتنقلة الدولية املتقدمة).
وكان القرار  ITU-R 57األساس الستحداث جمموعة حمددة جيداً من اإلجراءات 52يف القطاع  ITU-Rلتناول العملية واألنشطة
احملددة لتطوير مكونات األرض لالتصاالت  IMTيف توصيات الواجهات الراديوية 53.وتشم هذ اجملموعة من اإلجراءات اإلعالن
عن دعوة لتقدمي مقرتحات بشأن واجهات راديوية جديدة وحتديثات للواجهات الراديوية القائمة ،وإعداد توصيات وتقارير
القطاع  ITU-Rاليت حتدد متطلبات احلد األدىن التصاالت  IMTلألرض وعملية التقدمي وعملية التقييم ووضع مواصفات مفصلة
للواجهات الراديوية بالذات .وتوضع جداول زمنية مفصلة لك مرحلة من مراح العملية.
وقد أدى هذا النهج إىل التعاون الفعال والكفؤ مع املنظمات اخلارجية ذات الصلة العاملة يف جمال االتصاالت املتنقلة الدولية وهو
يسهم بشك إجيايب يف التخطيط والتنظيم وإدارة العم يف سواء يف القطاع  ITU-Rأو يف املنظمات اخلارجية مما أفضى إىل
حتسينات جارية ويف الوقت املناسب لالتصاالت  .IMTوجيري بالفع استخدام هذ اآللية الناجحة للتطوير املستقبلي لالتصاالت
املتنقلة الدولية إىل ما بعد  IMTاملتقدمة يف األنشطة اجلارية حاليا يف القطاع 54.ITU-R
ً
____________________
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معني وأساليب عم
عرف "املنظمة املعتمدة" يف هذا السياق بأهنا منظمة معتمدة لوضع املعايري تتص بقدرة قانونية ولديها أمانة دائمة وممث ّ
تُ ّ
واضحة ونزيهة وحسنة التوثيق.
أنشئت صفحات ويب يف القطاع  ITU-Rلتوثيق عملية تقدمي وتقييم االتصاالت  IMT-2000وعملية تقدمي وتقييم
االتصاالت  IMT-Advancedاملرتبطة بوضع و/أو مراجعة توصيات القطاع ذات الصلة من أج مكونات األرض يف الواجهات الراديوية .IMT
طبقت مؤخراً اإلجراءات احملددة يف سلسلة وثائق ” “IMT-ADVمن أج االتصاالت  IMT-Advancedبالرتادف مع القرار ITU-R 57
على التحسينات اجلارية لالتصاالت  IMT-2000من عام  2013فصاعداً كما هو حمدد يف سلسلة وثائق ” .“IMT-2000ومن شأن اعتماد
جمموعة موحدة من اإلجراءات لكلتا االتصاالت  IMT-2000و IMT-Advancedأن يعم على ترشيد األعمال سواء يف القطاع  ITU-Rأم
يف املنظمات اخلارجية ذات الصلة املعنية بتطوير االتصاالت .IMT
انظر "االتصاالت املتنقلة الدولية لعام  2020وما بعد "

كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية
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تقنيات تيسير التجوال

يكون تيسري التجوال من خالل:
استخدام نطاقات الرتدد اليت مت حتديدها لالتصاالت املتنقلة الدولية يف لوائح الراديو )(RR؛
(1
اتباع ترتيبات الرتدد يف التوصية " – ITU-R M.1036ترتيبات الرتدد لتنفيذ مكونة األرض يف االتصاالت املتنقلة
(2
الدولية ) (IMTيف النطاقات احملددة هلذ االتصاالت يف لوائح الراديو ) "(RR) (2102/03اليت توفر اإلرشاد بشأن
انتقاء ترتيبات تردد اإلرسال واالستقبال ملكونة األرض يف االتصاالت IMT؛
استخدام نطاقات التشغي  3GPPاحملددة يف اجلدول  5.5-1يف http://www.3gpp.org/ftp/ ( 3GPP TS 36.101
(3
 ،]2[ )Specs/archive/36_series/36.101/36101-c60.zipويف اجلدول  5.0يف 3GPP TS 25.101
( ،]3[ )http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/25_series/25.101/25101-c60.zipويف القسم  5.2يف املواصفة
التقنية ]4[ )http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/25_series/25.102/25102-c00.zip( 3GPP TS 25.102؛55
النطاق 3GPP2 C.S0057
استخدام نطاق التشغي  3GPP2احملدد يف اجلدول  1.5-1يف مواصفة صن
(4
(56.]5[ )http:/www.3gpp2.org/public_html/specs/C.S0057-E_v1.0_Bandclass Specification.pdf
وجدير بالذكر أن التكنولوجيا اليت يستخدمها نظام ما وتوافقها مع املواصفات واملعايري املوصى هبا يف التوصية
حتدد ذلك النظام بأنه  ،IMT-2000والتوصية  ITU-R M.2012حتدد ذلك النظام بأنه  ،IMT-Advancedبغض النظر عن نطاق
تردد التشغي كما هو موضح يف الفقرة ك) من إذ تضع يف اعتبارها يف التوصية  .ITU-R M.1580ولذلك من اجلدير بالذكر أيضاً
أن ترتيبات الرتددات املنسقة للنطاقات احملددة لالتصاالت  IMTقد تناولتها التوصية  ،ITU-R M.1036اليت تشري كذلك إىل أن
مبقدور بعض اإلدارات نشر أنظمة االتصاالت  IMT-2000يف نطاقات غري النطاقات احملددة لالتصاالت  IMTيف لوائح الراديو،
كما هو موضح يف الفقرة ل) من إذ تضع يف اعتبارها يف نفس التوصية املذكورة.
ITU-R M.1457

4

طيف االتصاالت المتنقلة الدولية

1.4

الطيف الدولي المحدد من أجل االتصاالت المتنقلة الدولية

مت حتديد عدد من نطاقات الرتدد لالتصاالت املتنقلة الدولية ) (IMTيف لوائح الراديو ) ،(RRطبعة  .2012وتقدم
التوصية  ITU-R M.1036إرشادات بشأن انتقاء ترتيبات إرسال واستقبال الرتددات املتعلقة مبكونات األرض ألنظمة  IMTوكذلك
الرتتيبات يف حد ذاهتا ،وذلك هبدف مساعدة اإلدارات يف املسائ التقنية املتصلة بالطي عند تنفيذ مكونة األرض ألنظمة IMT
واستعماهلا يف النطاقات احملددة يف لوائح الراديو.
والنطاقات التالية حمددة لالتصاالت  IMTيف طبعة  2012من لوائح الراديو ) ،(RRكما هو مبني يف اجلدول  .1وال حيول هذا
التحديد دون استعمال هذ النطاقات ألي تطبيق للخدمات اليت وزعت هلا أو حددت من أجلها وال مينحها أي أولوية يف لوائح
الراديو .وجدير بالذكر أن أحكاماً تنظيمية تختلفة تنطبق على ك نطاق .ويرد وص لالختالفات اإلقليمية لك نطاق يف تختل
احلواشي املنطبقة يف حالة ك نطاق ،حسبما هو موضح يف اجلدول .1

____________________
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من اجلدير بالذكر أن بعض النطاقات املوحدة قياسياً يف الشراكة  3GPPغري حمددة من أج االتصاالت  IMTوهي ليست جزءاً من ترتيبات
الرتدد املنسقة يف التوصية .ITU-R M.1036
من اجلدير بالذكر أن بعض النطاقات املوحدة قياسياً يف الشراكة  3GPP2غري حمددة من أج االتصاالت  IMTوهي ليست جزءاً من ترتيبات
الرتدد املنسقة يف التوصية .ITU-R M.1036

كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية
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اجلدول
النطاق

1

الحواشي التي تحدد النطاق من أجل

)(MHz

IMT

470-450

286AA.5

960-698

317A.5 ،313A.5

2 025-1 710

388.5 ،384A.5

2 200-2 110

388.5

2 400-2 300

384A.5

2 690-2 500

384A.5

3 600-3 400

433A.5 ،432B.5 ،432A.5 ،430A.5

كما ميكن لإلدارات أن تنشر أنظمة  IMTيف نطاقات غري تلك احملددة يف لوائح الراديو ،أو ميكنها أال تنشر هذ األنظمة
إال يف بعض النطاقات أو يف أجزاء من النطاقات احملددة لالتصاالت  IMTيف لوائح الراديو.

ترتيبات التردد

2.4

تدرج ترتيبات الرتدد لالتصاالت  IMTالواردة يف التوصية  ITU-R M.1036بقصد متكني االستخدام األكثر فعالية وكفاءة للطي
يف توفري خدمات االتصاالت  – IMTمع تقليص اآلثار املرتتبة على األنظمة أو اخلدمات األخرى يف هذ النطاقات – وتسهي
منو أنظمة هذ االتصاالت .IMT
ويرد يف اجلداول من  2إىل  7أدنا تفصي ترتيبات الرتدد املوصى هبا لتنفيذ االتصاالت  IMTيف النطاقات املدرجة يف اجلدول
أعال بناء على التوصية 57.ITU-R M.1036
ً
اجلدول

2

ترتيبات التردد في النطاق

MHz 470-450

ترتيبات التردد

مرسل محطة متنقلة

الترتيبات المتزاوجة
مرسل محطة قاعدة
فجوة مركزية
)(MHz

)(MHz

D1

454,800-450,000

5,2

464,800-460,000

10

D2

455,725-451,325

5,6

465,725-461,325

10

D3

456,475-452,000

5,525

466,475-462,000

10

D4

457,475-452,500

5,025

467,475-462,500

10

D5

457,500-453,000

5,5

467,500-463,000

10

D6

459,975-455,250

5,275

469,975-465,250

10

D7

457,500-450,000

5,0

470,000-462,500

12,5

)(MHz

1

مباعدة إرسال
مزدوج )(MHz

الترتيبات غير المتزاوجة
(مثل (MHz) )TDD
ال شيء
ال شيء
ال شيء
ال شيء
ال شيء
ال شيء
ال شيء
TDD 470-450

D8
D9

455,000-450,000

10,0

470,000-465,000

15

D10

458,000-451,000

3,0

468,000-461,000

10

D11

457,500-450,500

3,0

467,500-460,500

10

TDD 462,500-457,500

ال شيء
ال شيء

____________________
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التوصية  M.1036قيد املراجعة ،انظر الصيغة األخرية املعتمدة للجداول من  2إىل  7يف املوقع http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1036/en
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اجلدول

3

ترتيبات التردد المتزاوجة في النطاق

MHz 960-698

الترتيبات المتزاوجة

ترتيبات التردد

مرسل محطة متنقلة

فجوة مركزية

مرسل محطة قاعدة

مباعدة إرسال
مزدوج )(MHz

A1

849-824

20

894-869

45

A2

915-880

10

960-925

45

A3

862-832

11

821-791

41

A4

716-698
793-776

12
13

746-728
763-746

30
30

A5

748-703

10

803-758

55

)(MHz

)(MHz

ال شيء

A6

)(MHz

ال شيء

ال شيء

اجلدول
ترتيبات التردد في النطاق
ترتيبات التردد

الترتيبات غير المتزاوجة
(مثل (MHz) )TDD
ال شيء
ال شيء
ال شيء
728-716

ال شيء
806-698

4
MHz 2 200-1 710

الترتيبات المتزاوجة

مرسل محطة متنقلة فجوة مركزية مرسل محطة قاعدة

مباعدة إرسال
مزدوج )(MHz

الترتيبات غير المتزاوجة
(مثل (MHz) )TDD

)(MHz

)(MHz

)(MHz

B1

1 980-1 920

130

2 170-2 110

190

B2

1 785-1 710

20

1 880-1 805

95

ال شيء

B3

1 910-1 850

10

1 990-1 930

80

1 930-1 920

1 785-1 710
1 980-1 920

20
130

1 880-1 805
2 170-2 110

95
190

1 920-1 880
2 025-2 010

1 910-1 850
1 770-1 710

10
340

1 990-1 930
2 170-2 110

80
400

1 930-1 920

( B4منسقة
مع  B1و)B2
( B5منسقة مع B3
وأجزاء من  B1و)B2

اجلدول
ترتيبات التردد في النطاق
ترتيبات التردد
E1

مرسل محطة
متنقلة )(MHz

)(MHz

2 025-2 010

5
MHz 2 400-2 300

الترتيبات المتزاوجة

فجوة مركزية

1 920-1 880؛

مرسل محطة
قاعدة )(MHz

مباعدة إرسال
مزدوج )(MHz

الترتيبات غير المتزاوجة
(مثل (MHz) )TDD
TDD 2 400-2 300
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اجلدول

6

ترتيبات التردد في النطاق
(باستثناء المكونة الساتلية)

MHz 2 690-2 500

ترتيبات التردد

الترتيبات المتزاوجة
مرسل محطة متنقلة فجوة مركزية

C1

)(MHz

)(MHz

2 570-2 500

50

2 570-2 500

C2

50

مرسل محطة
قاعدة )(MHz

مباعدة إرسال
مزدوج )(MHz

استعمال فجوة
مركزية

)(MHz

2 690-2 620

120

TDD

TDD 2 620-2 570

120

FDD

2 620-2 570

2 690-2 620

إرسال مزدوج مرن بتقسيم الرتدد/الزمن

C3

اجلدول
ترتيبات التردد في النطاق
ترتيبات التردد

مرسل محطة متنقلة
)(MHz

7

MHz 3 600-3 400

الترتيبات المتزاوجة
مرسل محطة
فجوة مركزية
قاعدة )(MHz
)(MHz

F2

20

 FDD DLخارجية

)(FDD/TDD

مباعدة إرسال
مزدوج )(MHz

F1
3 490-3 410

الترتيبات غير
المتزاوجة
(مثل )TDD

3 590-3 510

100

الترتيبات غير
المتزاوجة (مثل )TDD
)(MHz

3 600-3 400

ال شيء

هنالك املزيد من املعلومات يف التوصية  - ITU-R M.1036ترتيبات الرتدد لتنفيذ مكونة األرض يف االتصاالت املتنقلة الدولية
يف النطاقات احملددة هلذ االتصاالت يف لوائح الراديو ).(RR
3.4

)(IMT

طرائق تقدير المتطلبات من الطيف لالتصاالت المتنقلة الدولية

منهجية تقدير املتطلبات من الطي من أج االتصاالت  IMTموصوفة يف التوصية  - ITU-R M.1768-1منهجية حساب
االحتياجات من الطي ملكونة األرض ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية .ويقدم التقرير  - ITU-R M.2290تقدير االحتياجات
املستقبلية من الطي لالتصاالت املتنقلة الدولية لألرض ،منظوراً عاملياً لالحتياجات املستقبلية من الطي املقدرة لالتصاالت IMT
لألرض .وال ترتبط معلمات الدخ املستخدمة يف هذا التقرير ببلد بعينه .فقد تكون االحتياجات من الطي يف بعض البلدان أدىن
من احلد األدىن املقدر وقد تكون يف بعض البلدان األخرى أعلى من احلد األعلى املقدر (انظر امللحق  4بالتقرير ،ITU-R M.2290
ملخص االحتياجات الوطنية من الطي يف بعض البلدان) .وال ميكن اعتماد املنهجية املستخدمة يف التقرير لتقدير إمجايل االحتياجات
من الطي لبلد ما لالتصاالت  IMTإال إذا استعيض عن مجيع قيم معلمات الدخ احلالية املستخدمة يف هذا التقرير بقيم تنطبق
على البلد املعين حتديداً (على النحو احملدد يف املنهجية بالذات).
لالتصاالت املتنقلة الدولية"

وهناك دلي للمستخدم بشأن املنهجية يف شك "دلي املستخدم ألداة تقدير املتطلبات من الطي
يف صفح ة الويب لفرقة العم  ITU - R WP 5Dيف ال عن وان http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/ :
 .rwp5d/Pages/default.aspxوكما هو موضح يف الدلي  ،يتم تنفيذ منهجية تقدير املتطلبات من الطي لالتصاالت املتنقلة
الدولية يف برجمية  MS Excelكأداة حاسبة للطي لتسهي استخدامها .واألداة متوفرة أيضاً يف إطار "املرجع" يف صفحة الويب
لفرقة العم  ITU-R WP 5Dللمستعملني الذين لديهم حساب ( TIESخدمة تبادل معلومات االتصاالت) لدى االحتاد.
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وتتأل األداة من  27جدول بيانات وسبع وحدات منوذجية كربية .وتقدم جداول البيانات قيم معلمات الدخ  ،ونتائج احلساب
الوسيطة املستمدة من حسابات اجلداول وحسابات الوحدات الكربية ،واملتطلبات النهائية من الطي  .ويتم تنفيذ األداة انطالقاً
من جدول افتتاح يسمى "األص " ،وهو جوهر األداة.
ويبني الشك  18أدنا العالقة بني الرسم االنسيايب للمنهجية واجلداول املقابلة يف أداة "حمساب الطي " وكذلك تختل معلمات
الدخ خلطوات احلساب يف املنهجية .وتدل اجلداول ذات اخللفية الرمادية يف الشك  18على املواقع يف األداة حيث تدرج قيم
معلمات الدخ  .واجلداول ذات اخللفية البيضاء يف الشك  18هي اليت ينفذ فيها احلساب الفعلي مبا يف ذلك حساب النتائج
الوسيطة .ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل دلي املستخدم.
الشك

18

معلمات الدخل ومخطط انسياب المنهجية والجداول المقابلة في أداة "محساب الطيف"
تخطط انسيايب للمنهجية

اجلداول ذات الصلة
يف أداة ’حمساب الطي ‘

اخلطوة  :1تعاري
اخلطوة :2
حتلي بيانات السوق اجملمعة

مدخالت السوق 2020
بيئة السوق
حجم اجللسات
دراسات السوق
الرئيسية
حجم احلركة يف املنطقة معدل الوصول يف املنطقة

دخ مؤخر
جمموعة  1 RATGو2
دخ  SEدخ معدل توزيع
دخ مؤخر
جمموعة  3 RATGو4
دخ معدل التوزيع
جمموع التوزيع
صفيفة معدل التوزيع
خيار حركة PS
خيار حركة CS
الكثافة اهلاتفية خليار حركة CS
الكثافة اهلاتفية خليار حركة PS

RATG

حساب قدرة

CS

دخل فئة
حساب قدرة

S

اخلطوة :3
حساب الطلب على احلركة

اخلطوة  :4توزيع احلركة

اخلطوة  :5حساب قدرة النظام

PS

دخل كفاءة
املتطلبات من الطي

RATG

الرئيسية
اجملمع
الطي املعدل و ّ
دخل مؤخر مجموعة
 1 RATGو2
اجملمع
الطي املعدل و ّ
الرئيسية
اجملمع
الطي املعدل و ّ

5

المسائل التنظيمية

1.5

الجوانب والترتيبات المؤسسية

معلمات وتعاري الدخ
جمموعات تكنولوجيا النفاذ الراديوي ()RATGs
بيئات اخلدمة ()SEs
البيئات الراديوية ()REs
الكثافات اهلاتفية
التقرير ITU-R M.2072
التقرير ITU-R M.2243
منطقة الخلية/القطاع
معلمات
كثافة املستعملني
معدل وصول اجللسة لك مستعم
نعوت
متوسط معدل بتات اخلدمة
السوق
متوسط فرتة اجللسة نسبة التنقلية
قيم  Jملقابلة أصناف التنقلية
نسبة التوزيع بني  RATGsاملتاحة
النسبة املئوية للتغطية السكانية
معدل بيانات التطبيقات
أصناف التنقلية املدعومة
دعم لتعدد البث
متوسط التأخر
احتمال احلجب
متوسط حجم رزم IP
اللحظة الثانية حلجم رزم IP

اخلطوة  :6حساب املتطلبات
من الطي غري املعدلة

الكفاءة الطيفية يف املنطقة

اخلطوة  :7تطبيق التعديالت

مدى النشر األدىن لك مشغ
لك بيئة راديوية
اخلشونة الطيفية
النطاق احلارس بني املشغلني
عدد حاالت نشر الشبكة املرتاكبة

اخلطوة  :8حساب جمموع
املتطلبات من الطي
اخلطوة :9
املتطلبات النهائية من الطي

يتوق تسهي جناح نشر أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية ) (IMTعلى وضوح السياسة الرامية إىل إتاحة الطي يف السوق.
ولضمان مواءمة سياسة الطي مع األهداف الرئيسية يف البلد ،من املهم أن تدرج مسألة االتصاالت يف جدول أولويات البلد.
وعلى هذا النحو ،تتمتع اهليئات التنظيمية واملؤسسات احلكومية األخرى بالدعم الالزم لتنفيذ أنشطتها.
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ومثة جانب مهم آخر يساعد على نشر االتصاالت  IMTيرتبط بالرتتيبات املؤسسية لتنفيذ السياسة .وينبغي للجهة املسؤولة عن
سياسة الطي أن تويل اهتماماً شديداً لدور ك مسؤول حكومي (على الصعيد الوطين واإلقليمي) ،ولدور اجلهات املعنية األخرى
يف السوق .ومن املهم أيضاً جتنب التداخ أو الثغرات يف املسؤولية من أج تسهي حتقيق األهداف وختفي حدة التوتر بني
املؤسسات وتشجيع االتفاقات.
وباإلضافة إىل ذلك ،جيب أن يكون لدى مجيع أصحاب املصلحة فهم واضح لعملية صنع القرار .وميكن حتقيق ذلك من خالل
وضع مدونة قواعد ممارسة لعملية صنع القرار ،مما يوفر للمنظمني واملشغلني على السواء فهماً واضحاً لكيفية صنع القرارات التنظيمية
وأي عمليات معمول هبا للطعن يف هذ القرارات.
2.5

الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة

حرصاً على اختاذ قرارات تنظيمية وقرارات سياسة عامة يف مصلحة اجلميع ،ينبغي أن تكون عملية صنع القرار مفتوحة وعمومية.
وهلذا املنحى فائدتان رئيسيتان .أوالً ،لدى تنفيذ عملية تنص على املراجعة والتعليق من جانب اجلمهور على اللوائح والقرارات
املقرتحة يطمئن واضعو السياسات واملنظمون إىل أن نظام الرقابة والسياسة ال يتطور يف فراغ وإىل أن التطورات الراهنة واملرتقبة
يف سوق االتصاالت املتنقلة تؤخذ يف االعتبار .ولدى ك من واضعي السياسات واملشغلني والبائعني رؤى فريدة بشأن سوق
االتصاالت املتنقلة ،وعندما تؤخذ معاً تتوفر أفض الفرص لتطوير قطاع االتصاالت املتنقلة على أساس أفض املمارسات الدولية
وأحدث املعلومات عن السوق والتكنولوجيا.
ثانياً ،من شأن عملية مفتوحة وعمومية لوضع السياسة أن تفضي إىل املزيد من الشفافية ،وهي مسة رئيسية يف أي عملية جيدة لصنع
القرار .ومن املرجح ،لدى التماس املدخالت من أصحاب املصلحة واجلمهور بوجه عام والتأكد من أن دوائر الصناعة تنهض بدور
حموري يف وضع السياسات واألولويات ،أن يتمكن املنظمون من صوغ نظام رقابة وسياسة تؤيد غالبية األطراف املهتمة ،إن مل يكن
كلها .وهناك أساليب تختلفة لضمان مشاركة أصحاب املصلحة من القطاع اخلاص يف العملية التنظيمية ،مبا يف ذلك اهليئات أو األفرقة
االستشارية الدائمة واملشاورات العامة والتماس املدخالت املستهدفة ،وال يستبعد أي منها اآلخر .والتعاون الوثيق بني اهليئات التنظيمية
ودوائر الصناعة أمر حاسم األمهية بالنسبة إلرساء نظام تنظيمي متني وتطوير صناعة ناجحة يف جمال االتصاالت املتنقلة.
3.5

معرفة األسواق

يتوق وضع سياسة جيدة لطي االتصاالت  IMTإىل حد كبري على معرفة اهليئات التنظيمية واملؤسسات احلكومية باحلالة الراهنة
يف السوق وباحتياجات اجملتمع .وملعرفة هذ االحتياجات ،ميكن للحكومات إجراء دراسات استقصائية ومجع البيانات من خالل
املشاورات العمومية وغري ذلك من وسائ التماس ردود الفع اليت متكن أطراف السوق واجملتمع من الكش عن آرائهم
واحتياجاهتم .ومن شأن هذ العملية أن تعزز عملية صنع القرار احلكومي وأن تعم على حتسني فعالية وجودة السياسات العامة.
وفضالً عن ذلك ،حري بالوكاالت احلكومية أن تأخذ يف االعتبار اجلوانب الثقافية والظروف االجتماعية والفوارق الدميغرافية ،ألن
هذ اجلوانب قد تؤثر على تطوير أدوات سياسة الطي .
4.5

ترخيص الطيف

1.4.5

اعتبارات ترخيص طيف االتصاالت المتنقلة الدولية

قد يؤثر الكثري من االعتبارات على شروط ترخيص طي االتصاالت املتنقلة الدولية ،ومنها:
متطلبات التكنولوجيا
التزامات التغطية/النشر
توقيت منح الرتاخيص
-

كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية
-

مدة صالحية الرتاخيص
حجم فدرات الطي
عدد املشغلني
تقاسم البىن التحتية
تنقلية األرقام.
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هنالك العديد من الطرائق ملنح تراخيص الطي  .وتتبع هذ الطرائق هنجني (1) :ختصيصات ال تقوم على أساس السوق مث عملية
املقارنة (ما يعرف أيضاً باسم مسابقات اجلمال) والقرعة (2) ،ختصيصات تقوم على أساس السوق مث املزادات .ويف حاالت
الطلب احملدود على نطاق تردد معني يف منطقة جغرافية معينة ،ميكن أيضاً النظر يف الرتخيص على أساس من يأيت أوالً ُخيدم أوالً.
والرتخيص هو امتياز وطين وعلى ك بلد أن يقرر ما هي املنهجية املالئمة للظروف القائمة يف إطار القانوين والتنظيمي والسوقي.
وينبغي ،إىل أقصى حد عملي ممكن ،ترخيص الطي مبا يتسق مع نطاقات الطي لالتصاالت املتنقلة املنسقة إقليمياً ودولياً
لتمكني وفورات احلجم واحلد من التداخ عرب احلدود وتسهي اخلدمات الدولية .وكذلك ينبغي لسلطات الرتخيص أن تنشر اخلطط
املزمعة لتحرير نطاقات الطي اإلضافية وذلك لتعزيز الفوائد من استخدام الطي  .وينبغي خلطط الطي هذ أن تتبع هنجاً مشولياً
على املدى الطوي وأن تتضمن جرداً شامالً ومفصالً إىل حد معقول لالستخدام الراهن.
وعالوًة على ذلك ،ميكن أيضاً أن تؤخذ يف االعتبار حقوق الطي املرنة والقابلة للنق عند منح تراخيص الطي  .وحسبما جاء
يف التقرير  ..." :ITU-R SM.2012يوصي االقتصاديون بأن يتاح ملستعملي الطي نق حقوق استعمال الطي اخلاصة هبم
(سواء خصصت عن طريق املزادات أو عن طريق آليات ختصيص أخرى) وبأن يتمتع مستخدمو الطي بدرجة عالية من املرونة
يف اختيار خدمات الطي اليت يقدموهنا للمستهلكني".
ملزيد من املعلومات عن طرائق ختصيص الطي  ،انظر البند  1.3.2يف التقرير .ITU-R SM.2012
5.5

المبادئ التوجيهية لتحرير الطيف (بما في ذلك إعادة التوزيع)

توفر التوصية  – ITU-R SM.1603-1إعادة توزيع الطي كطريقة لإلدارة الوطنية للطي  ،مبادئ توجيهية بشأن مسائ إعادة
وتعرف هذ التوصية إعادة نشر الطي (املعروفة أيضاً بإعادة توزيع الطي ) بأهنا "جمموعة من التدابري اإلدارية واملالية
توزيع الطي ّ .
والتقنية ترمي إىل إزاحة املستعملني أو التجهيزات من ختصيصات الرتدد القائمة كلياً أو جزئياً من نطاق تردد معني .وميكن عندئذ
توزيع نطاق الرتدد على نفس اخلدمة (اخلدمات) أو على خدمة (خدمات) تختلفة .وقد تستخدم هذ التدابري على مدى فرتة زمنية
قصرية أو متوسطة أو طويلة" .وتوفر التوصية أيضاً بعض التوجيهات املتعلقة باالعتبارات الوطنية أو مبسائ إعادة النشر.
6.5

تداول المطاريف على الصعيد العالمي

يسمح تداول املطاري على الصعيد العاملي للمستعملني حبم مطاريفهم الشخصية إىل البلد الذي يزورونه والقدرة على استعماهلا
حيثما كان ذلك ممكناً .وتضع التوصية  ITU-R M.1579األساس التقين للتداول العاملي ملطاري االتصاالت  IMT-2000لألرض،
على أساس أال تتسبب املطاري يف تداخ ضار يف أي بلد تتداول فيه .وميكن االطالع على املزيد من املعلومات
يف التوصية  - ITU-R M.1579التداول العاملي ملطاري االتصاالت  IMT-2000لألرض.
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7.5

البث غير المطلوب

ميكن االطالع على املعلومات بشأن البث غري املطلوب يف التوصية  - ITU-R M.1580اخلصائص العامة للبث غري املطلوب
يف احملطات القاعدة اليت تستعم الواجهات الراديوية لألرض يف أنظمة االتصاالت  ،IMT-2000والتوصية - ITU-R M.1581
اخلصائص النوعية للبث غري املطلوب يف احملطات املتنقلة اليت تستعم الواجهات الراديوية لألرض لالتصاالت .IMT-2000
وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن االطالع على املعلومات بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة )(IMT-Advanced
يف التوصية  - ITU-R M.2070اخلصائص املميزة للبث غري املطلوب يف احملطات القاعدة املستخدمة لواجهات راديوية لألرض
خاصة باالتصاالت  ،IMT-Advancedوالتوصية  - ITU-R M.2071اخلصائص املميزة للبث غري املطلوب يف احملطات املتنقلة
املستخدمة لواجهات راديوية لألرض خاصة باالتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة.
6

الخطوات التي يتعين النظر فيها لدى نشر أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية

1.6

القضايا والمسائل الرئيسية التي يتعين النظر فيها قبل نشر أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية

القضايا الرئيسية اليت يتعني النظر فيها هي:
مواءمة الطي
نضج التكنولوجيا املزمع استخدامها
تيسر األجهزة والقدرة على حتم التكالي
اجتاهات السوق
معايري الواجهات الراديوية اليت تشري إىل توصيات وتقارير القطاع ITU-R
الرتكيبة الدميغرافية واخلدمات (من قبي دعم اخلدمات والتطبيقات اجلديدة)
اإلطار الزمين للمرحلة االنتقالية
مساعدة العمالء يف التحول إىل التكنولوجيا اجلديدة
التوافق مع أنظمة االتصاالت القائمة.
2.6

انتقال األنظمة الالسلكية القائمة إلى االتصاالت المتنقلة الدولية

1.2.6

استراتيجية االنتقال

هناك بعض املسائ اليت جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند ختطيط االنتقال من النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ) (GSMإىل نظام
االتصاالت املتنقلة الدولية ) .(IMTوهذ املسائ هي:
مقدار الطي املتاح للنظام الالسلكي القائم (مث نظام )GSM
توازن احلركة بني النطاق املنخفض (مث  MHz 900/850يف نظام  )GSMوالنطاق املرتفع (مث MHz 1 900/1 800
يف نظام )GSM
حلول لزيادة سعة الشبكة  :GSMخدمات الصوت عرب قنوات تعدد املستعملني املتكيفة يف فتحة واحدة )،(VAMOS
والقنوات الفرعية املتعامدة ) ،(OSCوإعادة استخدام الرتددات الضيقة ،وما إىل ذلك
انتقال حركة الصوت إىل االتصاالت ( IMTمث )UMTS/LTE
قرارات إعادة توزيع التكنولوجيا (مث إدخال  HSPA/LTEيف النطاق  MHz 900/850والنطاق MHz 1 900/1 800
يف نظام )GSM
تخطط إعادة التوزيع (من قبي إدخال االتصاالت  IMTتدرجيياً يف نطاقات النظام  GSMأو إعادة توزيع
النطاقني  MHz 900/850و MHz 1 900/1 800يف نظام  GSMيف نفس الوقت).
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عملية االنتقال بصفة عامة

تتكون عملية انتقال الطي من ح يقل من الطي الالزم إىل احلد املرغوب دون الني من أداء الشبكة احلالية ،واليت ميكن أن
تنظم يف مخس مراح وأنشطة على النحو املبني أدنا وامللخص يف الشك .19
الشك

19

لمحة عن حل انتقال الطيف
دراسة اجلدوى

اقرتاح بشأن أفض اسرتاتيجيات خطط الرتدد العتمادها
اإلجراءات املطلوبة قب االقتطاع

إجراءات ما قب
إعادة التوزيع

وضع أفض السيناريوهات األساسية القتطاع الطي
وإدخال ( UMTSموازنة احلركة ،استمثال الرتدد الراديوي)
وضع خطة ترددات مثالية،
موازنة أداء الشبكة وعوائد االستثمار
يف املستقب
حتسني أداء الشبكة يف سيناريو جديد
(استمثال معدل بيانات مرتفع
خارجياً ())HO
الرصد
والتقرير النهائي

إعادة التوزيع
إجراءات ما بعد
إعادة التوزيع
تقييم األداء

دراسة الجدوى
اهلدف الرئيسي من هذ املرحلة هو تقييم ما إذا كان ميكن االنتقال ضمن معايري القبول (أي مستويات مؤشرات األداء الرئيسية
املتفق عليها ملقدار الطي الذي يتعني حترير ) .واملهمة األوىل هي حتديد مدى ختفيض الطي املطلوب ،وهي تتوق عادةً على
العوام التالية:
-

قيود املشغ

-

نضج الشبكة

-

منو احلركة املتوقع

-

تطور الشبكة.

إجراءات ما قبل إعادة التوزيع
يقرتح يف هذ املرحلة ،وباستخدام حصيلة دراسة اجلدوى ،جمموعة كاملة من اإلجراءات من أج وضع أفض سيناريو أساسي
لتنفيذ خطة ترددات جديدة بعد تقسيم الطي  .وتشم هذ اإلجراءات عادة استمثال الرتدد الراديوي واستمثال إدارة املوارد
الراديوية ).(RRM
وهناك العديد من الوظائ اليت ميكن استخدامها للمساعدة يف حتقيق األهداف (السعة والتداخ وإدارة احلركة) .ومن شأن هذ
الوظائ أن ختفض مستويات التداخ أو أن حتسن من قدرة الشبكة على التعام مع تزايد التداخ .
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وضع خطة الترددات وتنفيذها
يتم يف هذ املرحلة تنفيذ الرتدد النهائي يف ضوء االسرتاتيجيات احملددة يف املرحلة السابقة .وتشم هذ املرحلة العناصر التالية:
خطة الرتدد
حتديث قائمة اخلاليا اجملاورة
اخلطة االحتياطية
العودة إىل خطة الرتددات السابقة
عملية رد فع سريعة لتحديد وعالج أسوأ القطاعات أداءً.
إجراءات ما بعد إعادة التوزيع

ميكن اقرتاح جولة ثانية من إجراءات االستمثال بعد تنفيذ خطة الرتددات املعاد توزيعها .ورغبة يف فهم النطاق احلقيقي هلذ املرحلة،
ال بد من إجراء حتلي األداء وذلك لسببني رئيسيني ومها:
التأكد من عدم وجود تدهور شديد بعد إعادة التوزيع .وإذا كان األمر كذلك ،عندئذ جيري تفعي خطة احتياطية.
اإلقرار باإلجراءات الالزمة اليت يتعني تنفيذها من أج تلبية معايري القبول املتفق عليها.
تقييم األداء
تكون مراقبة الشبكة ،بعد مرحلة التنفيذ ،بالدرجة األوىل بواسطة أداة تستند إىل أنظمة دعم العمليات ) .(OSSوميكن استخدام
أدوات أخرى أيضاً للقيام مبهام مراقبة حمددة.
3.2.6

بعض دراسات الحالة

يعمد املشغلون يف أوروبا وآسيا إىل إعادة توزيع أجزاء من الطي يف نظام  GSMلديهم للسماح بإدخال التكنولوجيا اجلديدة.
وكان االجتا العام هو إعادة استخدام الطي  MHz 900من أج االتصاالت  IMT-2000والطي  MHz 1 800من أج
االتصاالت  .IMTوالدافع من أج االتصاالت  IMT-2000يف الطي  MHz 900هو حتسني التغطية ،ألن الطي املنخفض
الرتدد له خصائص تغطية أفض مقارنة بالرتددات األعلى ،األمر الذي يسمح بتغطية أعمق وأوسع .كما أن بيئة األجهزة الستخدام
الطي  MHz 900قوية جداً.
وجند ،يف العديد من األسواق ،أن الدافع لنشر االتصاالت  IMTيف النطاق  MHz 1 800القائم لديها هو مزيج من التخفي
على السعة وللربهان على ريادة السوق بإطالق خدمات االتصاالت  IMTقب إتاحة طي جديد ،مث النطاق .MHz 2 600
كما أن بيئة أجهزة االتصاالت  IMTقوية جداً أيضاً يف النطاق  ،MHz 1 800ال سيما فئة األجهزة الراقية يف السوق.
1.3.2.6

سيناريوهات عامة

خيتل الرتتيب النهائي الذي تتخذ شبكات النطاق العريض املتنقلة من حالة إىل أخرى .ومن قبي توضيح املسارات البديلة
املمكنة اليت ميكن أن يتخذها ثالثة مشغلني تختلفني ،يبني الشكالن  20و 21نقاط البداية ونقاط النهاية للتطور حنو شبكة نطاق
عريض متنقلة عالية األداء باستخدام تكنولوجيات نفاذ راديوي تختلفة.
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الشك

20

بدء توزيع نطاق التردد ونشر التكنولوجيا من منظور المشغّل

800 MHz
900 MHz

GSM
GSM
HSPA

1 800 MHz
2 100 MHz
2 600 MHz

Global Trends-20
.

الشك

21

تطور توزيع نطاق التردد وعملية النشر من منظور المشغّل

LTE

800 MHz

GSM/HSPA

900 MHz

GSM/LTE or GSM/HSPA
HSPA

1 800 MHz
2 100 MHz

LTE

2 600 MHz

Global Trends-21
.

وتستخدم ترددات أوروبية منوذجية لتوضيح االسرتاتيجيات هلذا التطور.
السيناريو  :1هذا املشغ ليس لديه نفاذ مبكر إىل أي من طي  MHz 2 600أو  MHz 800لالتصاالت ( IMTمث .)LTE
اخلطوة األوىل هنا هي إعادة توزيع الطي  MHz 900إىل االتصاالت ( IMT-2000نفاذ الرزم عايل السرعة  HSPAمثالً) من
أج تعزيز تغطية وسعة االتصاالت  ،IMT-2000وخاصةً يف املناطق الريفية .وكلما تناقصت حركة النظام  GSMنتيجة القدر
األكرب من االتصاالت  HSPA( IMT-2000مثالً) ،ميكن للمشغ إعادة توزيع الطي  MHz 1 800من أج االتصاالت IMT
( LTEمثالً) أو االتصاالت  HSPA( IMT-2000مثالً) لتوفري نطاق عريض متنق عايل األداء يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية.
ويتوق اختيار التكنولوجيا على وضع املشغ يف السوق ،وأسطول األجهزة احلايل واملتوقع ،والقدرة على خدمة كميات سوق كبرية
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من هوات  IMT-2000الذكية ( HSPAمثالً) يف نطاقات  3GPPالقائمة ،وتوفر نطاقات أخرى لالتصاالت  LTE( IMTمثالً).
ويستطيع املشغ  ،يف هذا السيناريو ،نشر االتصاالت  LTE( IMTمثالً) يف نطاقات أخرى حاملا تصبح متوفرة.
السيناريو  :2هذا املشغ نشر بالفع االتصاالت  WCDMA/HSPA( IMT-2000مثالً) يف النطاق  ،MHz 900وكذلك
يف النطاق  . MHz 2 100والطي الكام يف عمليات النشر هذ يكفي لتلبية اإلقبال الكبري على اهل وات الذكية
يف االتصاالت  HSPA( IMT-2000مثالً) .ومن املمكن ،جراء دفع اإلقبال على األجهزة املتمكنة من االتصاالت IMT-2000
والقادرة على استخدامها للنفاذ إىل الصوت والبيانات ونشر حتسينات كفاءة  ،GSMخدمة حركة  GSMضمن الطي .MHz 900
وهذا من شأنه أن حيرر ما يص إىل  MHz 1 800من الطي لنشر االتصاالت  LTE( IMTمثالً).
السيناريو  :3هذا املشغ لديه نفاذ مبكر إىل الطي  MHz 2 600لالتصاالت  LTE( IMTمثالً) ،وكذلك اخليار لنشر
االتصاالت  LTE( IMTمثالً) يف النطاق  MHz 800بفض املكاسب الرقمية (املتاحة بعد إغالق شبكات التلفزيون التماثلي
يف أوروبا) .واخلطوة األوىل للمشغ هي إعادة توزيع مقدار  MHz 900من الطي التصاالت WCDMA/HSPA( IMT-2000
مثالً) لتوفري تغطية أوسع وسعة أكرب التصاالت  ،IMT-2000وخاصة يف املناطق الريفية واألماكن املغلقة .ومن شأن زيادة استخدام
االتصاالت  WCDMA/HSPA( IMT-2000مثالً) يف املنطقة الواسعة أن يقل تدرجيياً من العبء على شبكة .GSM/EDGE
وباإلضافة إىل ذلك ،ينشر املشغ االتصاالت  LTE( IMTمثالً) يف النطاق  ،MHz 2 600يف النقاط الساخنة يف املناطق احلضرية،
وذلك لتقدمي خدمة نطاق عريض متنقلة عالية السرعة لتكملة النفاذ إىل االتصاالت  HSPA( IMT-2000مثالً) .وبعد ذلك ،ينشر
املشغ االتصاالت  LTE( IMTمثالً) يف النطاق  MHz 800لتوفري النطاق العريض عايل األداء يف منطقة واسعة ،مبا فيها املناطق الريفية.
ويف هناية املطاف ،عندما تتقلص حركة النظام  GSMبشك ملحوظ ،ميكن للمشغ إعادة توزيع الطي  MHz 1 800من أج
االتصاالت  LTE( IMTمثالً) ،وكذلك لتوفري املزيد من السعة والتغطية .وبديالً من ذلك ،إذا كانت احلاجة إىل سعة إضافية من
االتصاالت  HSPA( IMT-2000مثالً) أكثر إحلاحاً يف هذا الوقت ،يكون لدى املشغ خيار نشر االتصاالت IMT-2000
( HSPAمثالً) يف الطي .MHz 1 800
2.3.2.6

مثال النتقال شبكة إلى النطاق

LTE MHz 1 800

بذل أحد املشغلني يف االسرتاتيجيات الرئيسية يف أسرتاليا ،بعد إطالق شبكة النفاذ  WCDMAيف عام  ،2006جهوداً متضافرة
لنق مستعملي النظام  GSMإىل الشبكة اجلديدة .وهناك عوام كثرية تكمن وراء هذ االسرتاتيجية ،مبا فيها ترشيد الشبكة واتساق
العالمات التجارية والكفاءة التشغيلية .ولتحفيز املستعملني على االنتقال إىل االتصاالت  ،IMT-2000اعتمد املشغ على جمموعة
متنوعة من اخليارات ،مث الرتقيات اجملانية لألجهزة احملمولة وخطط التسعري اجلذابة "دون إضافة رسوم" .وعندما ينتق املستعملون
إىل التكنولوجيا األكثر تقدماً من املرجح أن يعتمدوا خدمات جديدة .ولكن رمبا كانت النتيجة األكثر أمهية هي قدرة املشغ على
"تفريغ" شبكة  GSMلديه وإعادة توزيع الطي  MHz 1 800إلطالق أول شبكة  LTEيف أسرتاليا يف سبتمرب .2011
ومنذ إطالق الشبكة ،تضاع يف ك عام حجم احلركة يف شبكة االتصاالت املتنقلة لدى هذا املشغ  .ويف أواخر عام  2010تنبأ
املشغ  ،من خالل أداة لنمذجة السعة ،أن قدرة الشبكة سوف تنفد قب إتاحة الطي اجلديد  – MHz 700اجملهز من أج .LTE
ولذلك ال بد من إجياد ح هلذ املسألة دون إبطاء.
ومل تكن إعادة توزيع الطي جديدة على هذا املشغ  .فقد جنح بالفع يف إدخال النفاذ  WCDMAيف نطاق  MHz 850معاد
توزيعه وبىن بيئة سليمة يف الوقت ذاته .وعندما بادر املشغ إىل استحداث بيئة طي  MHz 1 800إمجالية يف تكنولوجيا ،LTE
فقد اتبع نفس النهج وهنض بدور فاع بالعم مع موردي البنية التحتية ومصنعي األجهزة والشرائح واهليئات الصناعية .واليوم،
أصبح النطاق  MHz 1 800أكثر نطاقات  LTEشعبية على مستوى العامل.

كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية

49

وعندما أطلق هذا املشغ أول شبكة  LTEيف البالد ،كان ذلك يف نظر املراقبني يف دوائر الصناعة مبثابة ستة أشهر من التقدم على
املنافسني من شأهنا أن تعزز موق الشركة املهيمن أصالً .وكان اإلطالق نتيجة السرتاتيجية اهلندسة لدى املشغ بقدر ما كان
نتيجة اسرتاتيجية أعماله.
ملزيد من املعلومات املتعلقة باالنتقال ،انظر امللحق  – Iانتقال التكنولوجيا يف نطاق تردد معني.
3.3.2.6

مثال النتقال شبكة إلى االتصاالت  IMTفي النطاق

MHz 900
أنظمة UMTS

نُشرت يف فيتنام أنظمة االتصاالت املتنقلة الشاملة ) (UMTSيف النطاق  .MHz 2 100ونظراً الرتفاع تكلفة نشر
يف النطاق  MHz 2 100يف املناطق الريفية يف فيتنام ،كانت خدمات النطاق العريض املتنق يف هذ املناطق غري كافية .وأبدى
املشغلون مؤخراً رغبة قوية يف نشر أنظمة النطاق العريض املتنق  GSMيف النطاق  MHz 900لتغطية املناطق الريفية ،وذلك أساساً
بسبب خاصية االنتشار املمتازة وتكلفة النشر املنخفضة .وأنظمة  GSMيف النطاق  MHz 900هلا تغطية وطنية ،ومن الكفاءة إىل
حد كبري إعادة استخدام البنية التحتية احلالية ألنظمة  IMTيف نفس النطاق.
وأثارت الطلبات من املشغلني إعادة تقييم ختطيط الرتددات من جانب وزارة املعلومات واالتصاالت ،وذلك ألن ختطيط الرتددات
هلذا النطاق يقتصر على أنظمة  GSMفقط .ومت إخطار املشغلني بأن الوزارة سوف تعيد النظر يف التخطيط للنطاق .MHz 900
و ُمسح للمشغلني أصحاب الرتاخيص يف النطاق  MHz 900بإجراء جتارب يف أنظمة اتصاالت  IMTبشك حمدود يف نفس النطاق.
واختار املشغلون جتربة نظام االتصاالت  UMTSيف النطاق .MHz 900
وكش تقرير جتربة املشغلني عن تغطية ممتازة بأنظمة  ،UMTSوخدمة بيانات مماثلة خلدمة
ومتت تلبية مجيع مؤشرات األداء الرئيسية.

UMTS

يف النطاق ،MHz 2 100

وأشارت قياسات جودة اخلدمة  GSMاحلالية إىل عدم وجود أي احنطاط يف خدمات الصوت يف نظام .GSM
ويف الوقت نفسه ،درست الوزارة على حنو شام ختطيط النطاق  MHz 900من أج االتصاالت  .IMTوكانت النتيجة أنه سيكون
من املفيد للمجتمع كك  ،وخاصةً يف املناطق الريفية ،نشر االتصاالت  IMTيف النطاق  .MHz 900ووزعت الوزارة على اجلمهور
طلباً تلتمس فيه التعليق على السياسة اجلديدة ونظمت ورشة عم للوقوف على رأي املشغلني.

ونظراً لنجاح نتائج جتارب املشغلني وإمجاع ردود أصحاب املصلحة ،نفذت الوزارة تعميماً جديداً يسمح للمشغلني أصحاب
الرتاخيص يف النطاق  MHz 900بنشر نظام االتصاالت  IMTيف نفس النطاق.
كما أبلغت الوزارة املشغلني بعزمها على وضع ترتيب تردد على املدى الطوي لنظام  IMTيف النطاق  MHz 900يتبع خطة فدرات
مبقدار .MHz 5
وأشري على املشغلني باتباع خطة فدرات مبقدار  MHz 5بقدر ما هو ممكن عملياً لتجنب التكالي اليت ال داعي هلا ومشكالت
إعادة الرتتيب يف املستقب .
ويوضح الشك  22ترتيب املوجات احلاملة  IMTيف النطاق  MHz 900بالتعايش مع نظام .GSM
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22

مثال إلعادة توزيع النطاق  MHz 900في المرحلة االنتقالية

الفدرة

موجة حاملة
موجة حاملة

4

الفدرة

الفدرة

3

2

الفدرة

1

GSM

وصلة صاعدة

IMT

3.6

اختيار التكنولوجيا في نطاقات  IMTالمحددة

1.3.6

اعتبارات تكنولوجيا االتصاالت

IMT

من املهم النظر يف متطلبات عرض النطاق والتغطية والسعة عندما يُعتزم تطبيق نظام  IMTجديد .وبالنظر إىل تختل احتماالت
النشر فقد يكون جتميع الطي املستخدم بشك منفص لعمليات ازدواج اإلرسال بتقسيم الرتدد  FDDأو بتقسيم الزمن TDD
وسيلة فعالة لتعزيز االستفادة من موارد الطي  .ويتعني أن يكون يف اإلمكان تشغي جتميع ازدواج اإلرسال  FDDوTDD
يف التشكيلني التاليني:
-

موجات حاملة متعددة يف مواقع مشرتكة ،ميث جزء منها حامالت  FDDوالباقي حامالت .TDD

-

أمناط تختلفة من املوجات احلاملة يف مواقع تختلفة ،حامالت  FDDيف مواقع كربية مثالً ،وحامالت  TDDيف خاليا صغرية.

وإذا أردنا تطوير أنظمة ميكنها أن تدعم جتميع  FDDو ،TDDفال بد من تطوير تقنيات لتمكني جتهيزات املستعم ) (UEالقدمية
اليت تعم على أي من شبكات  FDDأو  TDDلتكون قادرة على العم على شبكة جتميع  .FDD-TDDويف هناية املطاف ميكن
أن تتمتع جتهيزات املستعم املطورة يف املستقب واليت تدعم جتميع  FDDو TDDبالزيادة يف معدل بيانات الذروة.
ملزيد من املعلومات عن املعايري املؤدية إىل اختاذ قرارات التكنولوجيا ،انظر القسم .7
2.3.6

المكونة الساتلية في االتصاالت المتنقلة الدولية

تتأل االتصاالت املتنقلة الدولية ) (IMTمن واجهات راديوية ذات مكونة لألرض ومكونة ساتلية على السواء .واملكونة لألرض
واملكونة الساتلية متكاملتان ،حيث توفر املكونة لألرض تغطية ملساحات واسعة من الرب تكون فيها الكثافة السكانية عالية مبا فيه
الكفاية لتمكني توفري األنظمة القائمة على األرض على حنو اقتصادي ،بينما توفر املكونة الساتلية اخلدمة يف مناطق أخرى بتغطية
تكاد تكون شاملة ،وال سيما بقوة يف توفري التغطية يف البحار واجلزر واملناطق اجلبلية ،واملناطق قليلة الكثافة بالسكان .ولذلك ميكن
حتقيق التغطية يف ك مكان باالتصاالت  IMTباستخدام جتميع من الواجهات الراديوية الساتلية ولألرض.
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وتشم املكونة الساتلية لالتصاالت  IMTكالً من االتصاالت  IMT-2000واالتصاالت  .IMT-Advancedوالواجهات الراديوية
للمكونة الساتلية  IMT-2000حمددة يف التوصية  ،ITU-R M.1850-1وهي:
-

الواجهة الراديوية الساتلية

(SRI-A) A

-

الواجهة الراديوية الساتلية

(SRI-B) B

-

الواجهة الراديوية الساتلية

(SRI-D) D

-

الواجهة الراديوية الساتلية

(SRI-E) E

-

الواجهة الراديوية الساتلية

(SRI-F) F

-

الواجهة الراديوية الساتلية

(SRI-G) G

-

الواجهة الراديوية الساتلية

(SRI-H) H

طور القطاع  ITU-Rالواجهات الراديوية للمكونة الساتلية لالتصاالت  .IMT-Advancedوقد حددت واجهتان راديويتان:
وقد ّ
-

BMSat

-

.SAT-OFDM

ملزيد من املعلومات عن الواجهات الراديوية للمكونة الساتلية لالتصاالت  ،IMT-Advancedانظر التوصية – ITU-R M.2047
امل واصفات التفصيلية لل واجهات ال راديوية الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية  -املتقدمة )، (IMT-Advanced
والتقرير  – ITU-R M.2279حصيلة التقييم وبناء التوافق يف اآلراء والقرار بشأن العملية الساتلية ( IMT-Advancedاخلطوات
من  4إىل  ،)7مبا يف ذلك خصائص الواجهات الراديوية الساتلية .IMT-Advanced
وميكن أيضاً اعتماد مواصفات الواجهات الراديوية للمكونة الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية من جانب أنظمة اخلدمة املتنقلة
الساتلية ) (MSSاألخرى وتطبيقها يف النطاقات أخرى للخدمة املتنقلة الساتلية.
4.6

تخطيط النشر

من الوسائ الرئيسية لتلبية متطلبات البيانات املتزايدة ألنظمة االتصاالت  IMTهو توفري القدرة الكافية لوصلة الربط لتجنب
االزدحام .ويؤدي ك من أنظمة األلياف واألنظمة الالسلكية دوراً يف وصلة الربط لبيانات االتصاالت  .IMTوتتمتع األلياف
بقدرة أكرب وتكلفة تشغي أدىن عموماً ،بينما تكون وصلة الربط الالسلكية أسرع وأسه تركيباً ،وخاصةً يف حالة توصي العديد
من اخلاليا الصغرية .وباإلضافة إىل ذلك ،تنطوي التقنيات الالسلكية على إمكانية توفري قدر أدىن من الكمون نظراً لالختالف
يف معدالت سرعة االنتشار بني شبكات األلياف والشبكات الالسلكية.
وعلى الرغم من تزايد نسبة حركة البيانات بواسطة األلياف يف وصلة الربط ،فإن العدد املطلق من وصالت الربط الالسلكية الثابتة
يتزايد مع ذلك بسرعة ،وخاصةً األنظمة اليت تتأل من عدد قلي من القفزات لدعم خاليا صغرية متنقلة يف املناطق احلضرية وغريها
من مناطق االستخدام املكث .
للمزيد من املعلومات املفصلة عن تصميم أنظمة وصالت الربط الالسلكية ،انظر امللحق  - Dوص أنظمة وصالت الربط الالسلكية.
للحصول على معلومات إضافية عن شبكات وصالت الربط الثابتة لالتصاالت املتنقلة الدولية يرجى الرجوع إىل أعمال فرقة
العم  5Cيف القطاع  ITU-Rاليت تقوم بإعداد مشروع تقرير جديد ]ITU-R F.[FS.IMT/BB؛ ومن املزمع االنتهاء من هذا العم
حبلول أكتوبر .2015
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7

المعايير المؤدية إلى قرارات اختيار التكنولوجيا

1.7

اآلثار المترتبة على الطيف واعتبارات تحديد القنوات وعرض النطاق

خيتل حالياً مدى توفر نطاقات الرتدد ومقدار عرض النطاق من بلد آلخر ومن منطقة إىل أخرى مما يؤدي إىل العديد من
التحديات من حيث التجوال وتعقيد األجهزة وقلة وفورات احلجم والتداخ  .ومن املسلم به أن من شأن حتديد وختصيص نطاقات
الرتدد املتجاورة الواسعة واملنسقة اليت تتماشى مع تطور التكنولوجيا يف املستقب أن خيف من هذ التحديات.
وكذلك ،من شأن السعي إىل تنسيق أكرب مع نطاقات تردد متجاورة أكرب أن يدعم استمرار إدخال األجهزة املتنقلة اليت هلا عمر
بطارية أطول ويف الوقت ذاته حتسني كفاءة الطي  ،ورمبا تقلي التداخ عرب احلدود.
ومن شأن املرونة يف استخدام الطي أن يوفر احللول التقنية لتلبية الطلب املتزايد على احلركة يف املستقب وأن يزيد من كفاءة
استخدام املوارد الراديوية مبا يف ذلك موارد الطي احملدودة .ومن شأن املرونة يف استخدام الطي أيضاً حتسني كفاءة الرتدد ،واليت
تشم جوانب مث التقنيات الراديوية اإلدراكية والنفاذ املشرتك املرخص به ) ،(ASAواإلدارة املشرتكة لتقنيات النفاذ الراديوي
املتعددة ).(RAT
2.7

أهمية الحلول المتعددة األساليب/النطاقات

لقد أفضى تزايد توفر األجهزة املتنقلة املتعددة الرتددات إىل تعزيز اجتا متزايد حنو استغالل تقنيات النفاذ الراديوي املتعددة ملعاجلة
القيود من حيث القدرة ومن حيث التوصيلية .ومن شأن إدماج تقنيات النفاذ الراديوي املتعددة أن يساعد على تيسري االندماج
السلس لنطاقات الطي اجلديدة والنطاقات القائمة املرخصة والنطاقات غري املرخصة لتلبية مطالب القدرة واخلدمة ولتقدمي جتربة
أفض للمستعم .
وتوفر الشبكات الراديوية املتعددة أيضاً فرصة ألنظمة االتصاالت  IMTيف املستقب لدعم مجيع جماالت التغطية :شبكات املنطقة
الواسعة ) (WANوشبكات املنطقة احمللية ) (LANوشبكات املنطقة الشخصية ) ،(PANبطريقة تتسم بالشفافية من منظور
املستعم النهائي.
3.7

مسار تطور التكنولوجيا

وضعت فرقة العم  ITU-R WP 5Dعملية ملواصلة مراجعة التوصيتني  ITU-R M.1457و ITU-R M.2012ذلك ألن العديد
من التقنيات اعتمدت وما زالت تعتمد خطوات تقدم تكنولوجية يف ك من أنظمة االتصاالت  IMTالقائمة واألحدث عهداً على
السواء .وميكن للدول األعضاء تتبع خطوات التقدم هذ بأساليب عديدة مبا يف ذلك تتبع أحدث املراجعات هلاتني التوصيتني.
وكانت التطورات يف صناعة االتصاالت املتنقلة كبرية على مدى العقد املاضي ،وقد أسهمت القدرة على إدخال هذ التقنيات
املتقدمة بسرعة يف النمو الكبري يف استخدام بيانات النطاق العريض املتنق .
4.7

اعتبارات وصالت الربط

تعين وصلة الربط ،يف هذا السياق ،جتميع ك احلركة اليت جيري نقلها إىل الشبكة األساسية .ونظراً لتزايد الطلب على حركة
االتصاالت يف النطاق العريض املتنق  ،ما فتئت تزداد أمهية وصالت الربط بوصفها بنية حتتية يف معمارية شبكات االتصاالت IMT
اليت تتطلب اهتماماً خاصاً .وال يؤثر أداء وصالت الربط على تدفق البيانات املتاحة للمستعملني فحسب وإمنا يؤثر أيضاً على
األداء العام لشبكة النفاذ الراديوي.
ومي ّكن األداء املرتفع لوصالت الربط مع الكمون املنخفض من تنسيق أكثر إحكاماً بني العقد ،يستخدم بدور الطي املتاح على
حنو أكثر كفاءة .وتتطلب الشبكات اليت تضم أعداداً كبرية من مواقع اخلاليا (الصغرية) حلول وصالت ربط ميكنها أن تستخدم
جمموعة تختارة من وسائط اإلرسال املادية ،مبا يف ذلك توصيلية املوجات الصغرية واأللياف والالسلكي.
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وينبغي أال حتد حلول وصالت الربط من شبكة النفاذ الراديوي ،مما يعين ضرورة توفر القدر الكايف من قدرة وصالت الربط يف مواقع
خاليا الشبكة .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن تنطوي حلول وصالت الربط على القدر الكايف من األداء من طرف إىل طرف لتلبية
جودة التجربة ) (QoEاملطلوبة لدى املستعم يف ك مكان من أج توفري النطاق العريض املتنق .
5.7

حياد التكنولوجيا

يف ضوء التغريات والتطورات السريعة اليت حتدث يف قطاع االتصاالت املتنقلة ،من شأن اتباع هنج حمايد من حيث التكنولوجيا
يف وضع السياسات واللوائح لقطاع االتصاالت الالسلكية أن يدعم النمو املستمر والقوي للنطاق العريض املتنق والذي سوف
يعود بالفائدة املباشرة على اجملتمع بأكمله ،يف القطاعني العام واخلاص على السواء .وغالباً ما تصبح السياسات واللوائح اليت حتكم
أو تتناول فقط حلول تكنولوجيا حمددة عوائق للنمو املستمر وحتد من املنافسة وختنق االبتكار.
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A

A

الملحق

الملحق

المختصرات والواجهات والنقاط المرجعية
المختصرات والواجهات

التداخ من قناة جماورة
(Adjacent Channel Leakage Ratio) نسبة التسرب من قناة جماورة
(Adjacent Channel Selectivity) انتقائية القناة اجملاورة
(Assisted GPS) النظام العاملي لتحديد املواقع املدعوم
(American National Standard Institute) معهد املعايري الوطنية األمريكي
(Association of Radio Industries and Businesses) رابطة الصناعات ومشاريع األعمال الراديوية
(Alliance for Telecommunications Industry Solutions) حتال حلول صناعة االتصاالت
(Authentication centre) مركز استيقان
(Business to Business) من مؤسسة أعمال إىل مؤسسة أعمال
(Broadcast Control Channel) قناة التحكم يف البث
(Base Station Controller) مراقب حمطة قاعدة
(Base Station Subsystem Application Part) جزء تطبيق نظام فرعي يف حمطة قاعدة
(Base station system) نظام حمطة قاعدة
(Base Transceiver Station) استقبال قاعدة-حمطة إرسال
(Compound annual growth rate) معدل منو سنوي مركب
(China Communications Standards Association) رابطة معايري االتصاالت يف الصني
(Code Division Multiple Access) نفاذ متعدد بتقسيم الشفرة
املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت
(Adjacent Channel Interference)

1.A
ACI
ACLR
ACS
A-GPS
ANSI
ARIB
ATIS
AuC
B2B
BCCH
BSC
BSSAP
BSS
BTS
CAGR
CCSA
CDMA
CEPT

(European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)

تصوير مولّد باحلاسوب
(Cell Global Identifier) معرف اخللية العاملي
(Cell Identity) هوية اخللية
(Cell ID) هوية اخللية
(Core network) شبكة أساسية
(Circuit switched – Media gateway function) وظيفة بوابة وسائط – بتبدي الدارة
(Dedicated Control Channel) قناة حتكم مكرسة
(Call-detail Record) سج تفاصي النداء
(Computer-generated imagery)

CGI
CGI
CI
CID
CN
CS-MGW
DCCH
CDR
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اتصاالت السلكية معززة رقمية
(Downlink) وصلة هابطة
(Distance Measuring Equipment) جتهيزات قياس املسافة
(Enhanced Data rate for GSM Evolution) GSM معدل بيانات معزز لتطور
(Enhanced GPRS)  معززGPRS
(Evolved High Rate Packet Data) بيانات رزم مبعدل مرتفع متطور
(Electromagnetic Hyper Sensitivity) حساسية كهرمغنطيسية مفرطة
(Electronic Industries Association) رابطة الصناعات اإللكرتونية
(mobile switching centre server (MSC server)) )MSC تخدم مركز تبدي متنق (تخدم
(Equipment Identity Register) سج هوية التجهيزات
(enhanced Node B)  معززةB عقدة
(Evolved Packet Core) نواة رزم متطورة
(Evolved Serving Mobile Location Center) مركز مواقع متنقلة خادمة متطورة
(European Telecommunications Standards Institute) املعهد األورويب ملعايري االتصاالت
(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) شبكة نفاذ راديوي شام لألرض متطورة
(Frequency Division Duplex) إرسال مزدوج بتقسيم الرتدد
(Frequency Division Multiple Access) نفاذ متعدد بتقسيم الرتدد
(Gateway GPRS Support Node) GPRS عقدة دعم بوابة
(Gateway Mobile Location Center) مركز موقع متنق للبوابة
(Gateway mobile Switching Center) مركز تبدي متنق للبوابة
 خدمة راديوية عامة بالرزم/نظام راديوي عام بالرزم
(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
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DECT
DL
DME
EDGE
EGPRS
eHRPD
EHS
EIA
E interface
EIR
eNB
EPC
E-SMLC
ETSI
E-UTRAN
FDD
FDMA
GGSN
GMLC
GMSC
GPRS

(General Packet Radio System / General Packet Radio Service)

نظام عاملي لتحديد املواقع
(Global Mobile Suppliers Association) الرابطة العاملية ملوردي االتصاالت املتنقلة
(Global System for Mobile Communications) النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
(GSM Association) الرابطة العاملية لالتصاالت املتنقلة
(Global Title) عنوان عاملي
(Home Location Register) سج مواقع األص
(PCRF in the home PLMN) ( األصPLMN) ( يف شبكة متنقلة برية عموميةPCRF) وظيفة السياسة وقواعد الرسوم
(High Rate Packet Data) بيانات رزم مبعدل مرتفع
(High Speed Packet Access) نفاذ الرزم عايل السرعة
(Home Subscriber Server) تخدم املشرتك األص
(Global Positioning System)

GPS
GSA
GSM
GSMA
GT
HLR
HPCRF
HRPD
HSPA
HSS
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الملحق

تنسيق التداخ بني اخلاليا

ICIC

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ICT

اللجنة الكهرتقنية الدولية

IEC

معهد املهندسني الكهربائيني واإللكرتونيني

IEEE

مواصفة قابلية التشغي البيين

IOS

بروتوكول اإلنرتنت

IP

املنظمة الدولية لتوحيد املعايري

ISO

وحدة التشغي البيين

IWU

(Key Performance Indicator)

مؤشر أداء رئيسي

KPI

(Location Area Code)

شفرة منطقة حملية

LAC

خدمات قائمة على املوقع

LBS

اتصال طريان رقمي يف النطاق

L-DACS

حتكم يف وصلة منطقية

LLC

 نشر أنظمة النفاذ الالسلكي عريض النطاق:5  اجلزء- )اخلدمة املتنقلة الربية (مبا يف ذلك النفاذ الالسلكي

LMH-BWA

(Inter-Cell Interference Coordination)
(Information and Communication Technology)

(International Electrotechnical Commission)
(Institute of Electrical and Electronics Engineers)

(Interoperability Specification)

(Internet Protocol)
(International Organization for Standardization)

(Interworking Unit)

(Location Based Services)
(L-band Digital Aeronautical Communication) L

(Logical Link Control)

(Land Mobile (including Wireless Access) – Volume 5: Deployment of Broadband Wireless
Access Systems)

وحدة قياس املوقع

LMU

(Long Term Evolution)

التطور الطوي األج

LTE

(Medium Access Controller)

مراقب النفاذ الوسيط

MAC

موجات حاملة متعددة

MC

الرمز الدليلي ال ُقطري لالتصاالت املتنقلة

MCC

(Location Measurement Unit)

(Multi-Carrier)
(Mobile Country Code)

خسارة االقرتان الدنيا

MCL

(Mobile Equipment)

جتهيزات متنقلة

ME

(Machine-to-Machine)

من آلة إىل آلة

M2M

كيان إدارة التنقلية

MME

الرمز الدليلي للشبكة املتنقلة

MNC

(Minimum Coupling Loss)

(Mobility Management Entity)
(Mobile Network Code)

)مركز التبدي املتنق (مركز تبدي اخلدمات املتنقلة

MSC

(Mobile Switching Centre - also appears as "Mobile-services Switching Centre")
(Mobile Switching Centre emulation)

حماكاة مركز تبدي متنق

MSCe

طبقة عدم النفاذ

NAS

تقارير إدارة الشبكة

NMR

(Non-Access-Stratum)
(Network Management Reports)
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منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

OECD

(Organization for Economic Co-operation and Development)

نفاذ متعدد بتقسيم الرتدد املتعامد
(Operation and Maintenance) التشغي والصيانة
(Out-Of-Band Emission) البث خارج النطاق
(Orthogonal Sub-channels) قنوات فرعية متعامدة
(Open System Interconnection) توصي بيين لنظام مفتوح
(Operational Support Systems) أنظمة الدعم التشغيلي
(Observed Time Difference of Arrival) فرق زمن الوصول املالحظ
(Petabyte) بيتابايتة
(Policy and Charging Rules Function) وظيفة السياسة وقواعد الرسوم
(Packet Data Convergence Protocol) بروتوكول تقارب بيانات الرزم
(Packet Data Network) شبكة بيانات الرزم
 حنو شبكة بيانات الرزمSGi البوابة اليت تنهي واجهة

(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)

OFDMA
O&M
OOBE
OSC
OSI
OSS
O-TDOA
PB
PCRF
PDCP
PDN
PDN GW

(gateway which terminates the SGi interface towards the PDN)

طبقة مادية
(Public Land Mobile Network) شبكة متنقلة برية عمومية
(Public Protection and Disaster Relief) محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث
(Packet Switched) بتبدي الرزم
(Public Switched Telephone Network) شبكة هاتفية عمومية تبديلية
(Quality of Service) جودة اخلدمة
(Radio Base Station) حمطة قاعدة راديوية
(Radio Frequency) تردد راديوي
(RF Pattern Printing) طباعة منط الرتدد الراديوي
(Radio Interface Technology) تكنولوجيا الواجهة الراديوية
(Radio Link Controller) مراقب الوصلة الراديوية
(Radio Network Controller) مراقب الشبكة الراديوية
)"نظام فرعي لشبكة راديوية (يأيت أيضاً "نظام شبكة راديوية
(Physical Layer)

PHY
PLMN
PPDR
PS
PSTN
QoS
RBS
RF
RFPM
RIT
RLC
RNC
RNS

(Radio Network Subsystem (also appears as "Radio Network System"))

لوائح الراديو
(Radio Resource Controller) مراقب املوارد الراديوية
(Radio Resource Management) إدارة املوارد الراديوية
(Radio Regulations)

RR
RRC
RRM
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بروتوكول حجز املوارد
(Radio Transmission Technologies) تكنولوجيات اإلرسال الراديوي
(Round Trip Time) زمن الذهاب واإلياب
(Standard Development Organization) منظمة وضع املعايري
(Selection/Distribution Unit; Service Data Unit) التوزيع؛ وحدة بيانات اخلدمة/وحدة االنتقاء
(serving GPRS support node)  اخلادمةGPRS عقدة دعم
(Serving Gateway) بوابة خادمة
؛ منوذج املعلومات املتخصصةGSM وحدة هوية املشرتك
(Resource Reservation Protocol)

الملحق
RSVP
RTT
RTT
SDO
SDU
SGSN
S-GW
SIM

(GSM Subscriber Identity Module; Specialised Information Model)

منصة موقع
)Serving Mobile Location Centre) مركز موقع متنق خادم
(Short Message Service) خدمة رسائ قصرية
(SMS gateway MSC) MSC  يفSMS بوابة
(SMS Interworking MSC) MSC  يفSMS تشغي بيين
(Signalling Transfer Point) نقطة نق التشوير
(Secure User Plane Location) موقع مستوي املستعم اآلمن
(Timing Advance) تقدمي التوقيت
(Traffic Channel) قناة احلركة
(Time Division Duplex) إرسال مزدوج بتقسيم الزمن
(Time Division Multiple Access) نفاذ متعدد بتقسيم الزمن
(Time Division Multiple Access – Single Carrier) نفاذ متعدد بتقسيم الزمن – موجة حاملة وحيدة
(Time Division Synchronous CDMA) نفاذ متعدد بتقسيم الشفرة متزامن بتقسيم الزمن
(Telecommunications Industry Association) رابطة صناعة االتصاالت
(Tunnelling Of Messages) تسريب الرسائ
(Telecommunications Technology Association) رابطة تكنولوجيا االتصاالت
(Telecommunication Technology Committee) جلنة تكنولوجيا االتصاالت
(User Equipment) جتهيزات املستعم
(Uplink) وصلة صاعدة
(Universal Mobile Telecommunications System) نظام اتصاالت متنقلة شام
(Universal Subscriber Identity Module) وحدة هوية املشرتك العاملية
(Uplink Time Difference of Arrival) فرق زمن الوصول يف الوصلة الصاعدة
(Universal Terrestrial Radio Access Network) شبكة النفاذ الراديوي الشام لألرض
(SUPL Location Platform) SUPL

SLP
SMLC
SMS
SMS-GMSC
SMS-IWMSC
STP
SUPL
TA
TCH
TDD
TDMA
TDMA-SC
TD-SCDMA
TIA
TOM
TTA
TTC
UE
UL
UMTS
USIM
U-TDOA
UTRAN
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UWC
VAMOS

االحتاد العاملي لالتصاالت الالسلكية
خدمات صوت فوق قنوات مستعملني متعددين تكيفية يف ثغرة واحدة

)(Universal Wireless Communications Consortium

)(Voice services over Adaptive Multi-user channels on One Slot
VLR
VPCRF
WCDMA
WMAN

سج موقع الزوار
وظيفة  PCRFيف شبكة  PLMNاملزارة )(PCRF in the visited PLMN
نفاذ  CDMAبالنطاق الواسع )(Wideband CDMA
توصي شبكي السلكي يف منطقة حضرية كربى )(Wireless Metropolitan Area Networking
)(Visitor location register

2.A

الواجهات

A

مركز تبدي متنق ) - (MSCنظام حمطة قاعدة

Abis

مراقب حمطة قاعدة ) - (BSCحمطة مرس -مستقب قاعدة

A1

A1p

A2

A2p
A3

A5
A7

)(BSS
)(BTS

حتم معلومات التشوير بني وظيفة التحكم يف النداء ووظيفة إدارة التنقلية يف مركز  MSCبتبدي الدارة ومكونة
التحكم يف النداء يف حمطة قاعدة )(BSC
حتم معلومات التشوير بني وظيفة التحكم يف النداء ووظيفة إدارة التنقلية يف  MSCeومكونة التحكم يف النداء
يف حمطة قاعدة )(BSC
توفر مساراً حلركة املستعم وحتم  kbps 64/56من معلومات تشكي بالشفرة النبضية )( (PCMللصوت املوجه
حنو الدارة) أو  kbps 64من معلومات رقمية غري مقيدة ) (UDIمن أج شبكة  ISDNبني مكونة البدالة يف MSC
بتبدي الدارة ووظيفة وحدة االنتقاء/التوزيع ) (SDUيف احملطة القاعدة .BS
توفر مساراً جللسات حركة املستعم القائمة على الرزم وحتم معلومات الصوت عرب رزم  IPبني  MGWو.BS

تنق حركة املستعم والتشوير من أج تسليم ّلني/ألْني بني احملطات  BSعندما تربط حمطة  BSهدف بوظيفة انتقاء
الرت ضمن حمطة  BSمصدر.
توفر مساراً حلركة املستعم لنداءات البيانات املوجهة حنو الدارة بني  BSمصدر ومركز  MSCبتبدي الدارة.
حتم معلومات التشوير بني  BSمصدر و BSهدف من أج تسليم ّلني/ألْني بني احملطات .BS

A8

حتم حركة املستعم بني  BSو.PCF

A9

حتم معلومات التشوير بني  BSو.PCF

A10

حتم حركة املستعم بني  PCFو.PDSN

A11

حتم معلومات التشوير بني  PCFو.PDSN

B

واجهة داخلية حمددة ألغراض النمذجة.

C

تخدم مركز تبدي متنق للبوابة (تخدم  – )GMSCسج موقع األص

D

سج موقع الزوار ) – (VLRسج موقع األص

F

تخدم مركز تبدي متنق (تخدم  – )MSCسج هوية التجهيزات

G

سج موقع الزوار ) – (VLRسج موقع الزوار

)(HLR

)(HLR

)(VLR

)(EIR
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Gb

عقدة دعم  GPRSاخلادم ) – (SGSNنظام احملطة القاعدة

Gc

سج موقع األص ) – (EIRعقدة دعم  GPRSالبوابة

Gd

واجهة بني  SGSNو SMSالبوابة

Gf

سج هوية التجهيزات ) – (EIRعقدة دعم  GPRSاخلادم

Gn

عقدة دعم  GPRSالبوابة ) – (GGSNعقدة دعم  GPRSاخلادم

Gp

عقدة دعم  GPRSاخلادم ) – (SGSNشبكة بيانات خارجية

Gr

سج موقع األص ) – (HLRعقدة دعم  GPRSاخلادم

Gs

مركز تبدي متنق )/(MSCسج موقع الزوار ) – (VLRعقدة دعم  GPRSاخلادم

Gxc

S-GW – PCRF/VPCRF

Iu

واجهة تواص بني  RNCوواجهة الشبكة األساسية (مركز تبدي متنق وعقدة دعم  GPRSاخلادم)

Iub

RNC – Node B

IuCS

مركز تبدي متنق ) RNS – (MSCأو

IuPS

عقدة دعم  GPRSاخلادم ) RNS– (SGSNأو

Iur

)(BSS

)(GGSN

)(SGSN
)(SGSN

)(SGSN
)(SGSN

BSS
BSS

اقبني
واجهة منطقية بني مراقبي شبكة راديوية ) (RNCمع أهنا متث منطقياً وصلة من نقطة إىل نقطة بني املر ْ
فقد ال يكون التنفيذ املادي وصلة من نقطة إىل نقطة

Lb/Iupc

واجهة بني

 SMLCوRSC/RNC

Lg/SLg

واجهة بني

 GMLCوMSC/MME

Lh/SLh

واجهة بني

 GMLCوHLR/HSS

S1

واجهة قياسية بني  – eNBنواة الرزم املتطورة

S1-MME

MME – E-UTRAN

S1-u

واجهة تص  eNBمع  S-GWبواسطة جزء مستوي املستعم

S1-c

واجهة تص  eNBمع  MMEبواسطة جزء مستوي التحكم

S3
S4
S5
S6a

MME – SGSN
S-GW – SGSN
S-GW – PDN GW
MME – HSS

S6d

سج موقع األص ) – (HLRعقدة دعم  GPRSاخلادم

S8

( S-GW – PDN GW S8البدي ما بني  PLMNيف )S5

S9
S10
S11

HPCRF – VPCRF
MME – MME
MME – S-GW
 E-SMLCوMME

SLs

الواجهة بني

Um

الواجهة اهلوائية بني

 BTSوMS

)(EPC

)(SGSN

RNC
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Uu

واجهة راديوية بني  UTRANوجتهيزات املستعم

X2

تدعم تبادل معلومات التشوير بني حمطتني  ،eNBوتستخدم أساساً لدعم التنقلية يف أسلوب نشط.

3.A

النقاط المرجعية

B

واجهة بني

 MSCوVLR

C

واجهة بني

 MSCوHLR

D

واجهة بني

 VLRوHLR

d

واجهة بني

 IAPوDF

D1

واجهة بني

 OTAFوVLR

Di
–
–
–
–

واجهة بني:
 IPوISDN
 IWFوISDN
 MSCو]ESBE[ ISDN
 SNوISDN

E

واجهة بني

 MSCوMSC

E3

واجهة بني

 MPCوMSC

E5

واجهة بني

 MPCوPDE

E9

واجهة بني

 MPCوSCP

E11

واجهة بني

 CRDBوMPC

E12

واجهة بني

 MSCوPDE

e

واجهة بني

 CFوDF

F

واجهة بني

 MSCوEIR

G

واجهة بني

 VLRوVLR

Gi

 – GGSNشبكات بيانات الرزم

Gx

PCEF – PCRF/H-PCRF/V-PCRF

H

واجهة بني

 HLRوAC

I

واجهة بني

 CDISوCDGP

J

واجهة بني

 CDGPوCDCP

K

واجهة بني

 CDGPوCDRP

M1

واجهة بني

 SMEوMC

M2

واجهة من  MCإىل

MC
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A

M3

واجهة من  SMEإىل

Mc

تخدم مركز تبدي متنق (تخدم  – )MSCبوابة وسائط بتبدي الدارة

SME
)(CS-MGW

N

واجهة بني

 HLRوMC

N1

واجهة بني

 HLRوOTAF

Nb

بوابة وسائط بتبدي الدارة ) – (CS-MGWبوابة وسائط بتبدي الدارة

Nc

تخدم مركز تبدي متنق (تخدم  – )MSCتخدم مركز تبدي متنق بوابة (تخدم )GMSC

O1

واجهة بني

 MWNEوOSF

O2

واجهة بني

 OSFوOSF

Pi
–
–
–
–
–

واجهة بني:
 AAAوAAA
 AAAوPDN
 IWFوPDN
 MSCوPDN
 PDSNو.PDN

Q

واجهة بني

 MCوMSC

Q1

واجهة بني

 MSCوOTAF

Rx

وظيفة التطبيق – وظيفة السياسة وقاعدة الرسوم

S12

S-GW – UTRAN

S13

MME – EIR

SGi

 – PDN GWشبكات بيانات الرزم

T1

واجهة بني

 MSCوSCP

T2

واجهة بني

 HLRوSDP

T3

واجهة بني

 IPوSCP

T4

واجهة بني

 HLRوSN

T5

واجهة بني

 IPوMSC

T6

واجهة بني

 MSCوOSF

T7

واجهة بني

 OSFوSN

T8

واجهة بني

 SCPوSCP

T9

واجهة بني

 HLRوIP

V

واجهة بني

 OTAFوOTAF

)(PCRF

)(CS-MGW
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 CSCوOTAF

X

واجهة بني

Y

واجهة بني كيان شبكة السلكية

Z

واجهة بني

 MSCوNPDB

Z1

واجهة بني

 MSCوVMS

Z2

واجهة بني

 HLRوVMS

Z3

واجهة بني

 MCوVMS

) (WNEوIWF
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B

الملحق

B

منشورات مرجعية
1.B

منشورات االتحاد الدولي لالتصاالت

1.1.B

توصيات االتحاد الدولي لالتصاالت

التوصيات المتعلقة باالتصاالت  IMTلألرض (وما يتصل بها):
–

التوصية  – ITU-R M.678االتصاالت املتنقلة الدولية –

–

التوصية  – ITU-R M.819االتصاالت املتنقلة الدولية –  (IMT-2000) 2000يف خدمة البلدان النامية

–

التوصية  – ITU-R M.1036ترتيبات الرتدد لتنفيذ مكونة األرض يف االتصاالت املتنقلة الدولية ) (IMTيف النطاقات
احملددة هلذ االتصاالت يف لوائح الراديو )(RR) (2012/03

–

التوصية  – ITU-R M.1224مفردات املصطلحات من أج االتصاالت املتنقلة الدولية

–

التوصية  – ITU-R M.1457املواصفات املفصلة للواجهات الراديوية لألرض ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية 2000 -

(IMT-2000) 2000

)(IMT

)(IMT-2000
–

التوصية  – ITU-R M.1580اخلصائص النوعية للبث غري املطلوب من احملطات القاعدة اليت تستخدم الواجهات
الراديوية لألرض يف االتصاالت املتنقلة الدولية IMT-2000

–

التوصية  – ITU-R M.1581اخلصائص النوعية للبث غري املطلوب من احملطات املتنقلة اليت تستخدم الواجهات
الراديوية لألرض يف االتصاالت املتنقلة الدولية IMT-2000

–

التوصية  – ITU-R M.1579التداول العاملي ملطاري األرض يف االتصاالت املتنقلة الدولية -

–

التوصية  – ITU-R M.1645اإلطار واألهداف الشاملة للتطور املقب ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية -
وما بعدها

2000
2000

للتطور املقب ألنظمة االتصاالت املتنقلة

–

التوصية  – ITU-R M.1768منهجية حساب االحتياجات من الطي
الدولية  2000 -وما بعدها

–

التوصية  – ITU-R M.1801معايري الواجهات الراديوية ألنظمة النفاذ الالسلكي عريض النطاق ،مبا يف ذلك
التطبيقات املتنقلة واجلوالة ،يف اخلدمة املتنقلة العاملة دون الرتدد GHz 6

–

التوصية  – ITU-R M.1822إطار للخدمات اليت تدعمها أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية

)(IMT

–

التوصية
الدولية (IMT-2000) 2000 -

–

التوصية  – ITU-R M.2012املواصفات املفصلة للواجهات الراديوية لألرض يف االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة

ITU-R M.1850

للمكونة الساتلية يف االتصاالت املتنقلة
– املواصفات التفصيلية للواجهات الراديوية
ّ

)(IMT-Advanced

للمزيد من املعلومات ،انظر قائمة توصيات القطاع  ITU-Rبشأن االتصاالت .IMT
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2.1.B

تقارير االتحاد الدولي لالتصاالت

التقارير المتعلقة باالتصاالت  IMTلألرض (وما يتصل بها):
التقرير  – ITU-R M.2038اجتاهات التكنولوجيا (فيما يتعلق بأنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية 2000 -
–
) (IMT-2000وما بعدها)
التقرير  – ITU-R M.2039خصائص أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية  IMT-2000لألرض من أج دراسات
–
تقاسم/تداخ الرتددات
التقرير  – ITU-R M.2242األنظمة الراديوية اإلدراكية اخلاصة بأنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية
–
التقرير  – ITU-R M.2243تقييم عمليات النشر والتنبؤات العاملية املتعلقة بالنطاق العريض املتنق من أج
–
االتصاالت املتنقلة الدولية
التقرير  – ITU-R M.2072تنبؤات أسواق االتصاالت املتنقلة العاملية
–
التقرير  – ITU-R M.2078االحتياجات املقدرة من عرض نطاق الطي من أج التطور املقب لالتصاالت املتنقلة
–
الدولية  2000 -واالتصاالت املتنقلة الدولية  -املتقدمة
–
التقرير  – ITU-R M.2079املعلومات التقنية والتشغيلية لتحديد الطي من أج مكونة األرض يف التطور املقب
لالتصاالت املتنقلة الدولية  2000 -واالتصاالت املتنقلة الدولية  -املتقدمة
للمزيد من املعلومات انظر :قائمة تقارير القطاع  ITU-Rبشأن االتصاالت .IMT
3.1.B

كتيبات االتحاد الدولي لالتصاالت

وضع القطاع  ITU-Rوأفرقة العم التابعة له عدداً من كتيبات  ،ITU-Rكما يلي:
كتيّب خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية )(www.itu.int/pub/R-HDB-52
–
كتيّب بشأن أنظمة الرتحي الراديوي الرقمية )(www.itu.int/pub/R-HDB-24
–
كتيّب أنظمة وشبكات الرتددات التكيفية يف النطاقات اهلكتومرتية/الديكامرتية )(MF/HF
–
)(www.itu.int/pub/R-HDB-40

–

كتيّب االتصاالت املتنقلة الربية (مبا يف ذلك النفاذ الالسلكي) اجمللد  : 1النفاذ الالسلكي الثابت

–

كتيّب االتصاالت املتنقلة الربية (مبا يف ذلك النفاذ الالسلكي) ،اجمللد  :2املبادئ والنهج املتعلقة بالتطور حنو
االتصاالت املتنقلة الدولية /2000 -أنظمة االتصاالت األرضية املتنقلة العامة املرتقبة )(IMT-2000/FPLMTS

)(www.itu.int/pub/R-HDB-25

)(www.itu.int/pub/R-HDB-30
–

كتيّب االتصاالت املتنقلة الربية (مبا يف ذلك النفاذ الالسلكي) ،اجمللد  :3اإلرسال واألنظمة املتقدمة لتبادل الرسائ

)(www.itu.int/pub/R-HDB-47
–
–
–
–

الذكية )(www.itu.int/pub/R-HDB-49

دلي االتصاالت املتنقلة الربية (مبا فيها النفاذ الالسلكي) ،اجمللد  :4أنظمة النق
كتيّب االتصاالت املتنقلة الربية (مبا يف ذلك النفاذ الالسلكي) ،اجمللد  :5نشر أنظمة النفاذ الالسلكي عريض
النطاق )(www.itu.int/pub/R-HDB-57
كتيّب االنتقال إىل أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية  – 2000 -اإلضافة ( 1املراجعة  )1لكتيّب نشر أنظمة
االتصاالت املتنقلة الدولية (www.itu.int/pub/R-HDB-46) 2000 -
كتيّب بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية  :2000 -طبعة خاصة على قرص (www.itu.int/pub/R-HDB-37) CD-ROM
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2.B

تقارير منتدى نظام االتصاالت المتنقلة الشامل

1.2.B

–

UMTS Forum Report 1, “A Regulatory Framework for UMTS”, 1997

–

UMTS Forum Report 2, “The Path towards UMTS – Technologies for the Information Society”,
1998

–

UMTS Forum Report 4, “Considerations of Licensing Conditions for UMTS Network
Operations”, 1998

–

UMTS Forum Report 5, “Minimum Spectrum Demand per Public Terrestrial UMTS Operator in
the Initial Phase”, 1998

–

UMTS Forum Report 6, UMTS/IMT-2000 Spectrum, 1998

–

UMTS Forum Report 31, UMTS Next Generation Devices, January 2004

–

UMTS Forum Report 33, 3G Offered Traffic Characteristics, November 2003

–

UMTS Forum Report 35, Mobile Market Evolution and Forecast: Long term sociological, social
and economical trends, June 2004

–

UMTS Forum Report 36, Benefits of Mobile Communications for the Society, June 2004

–

UMTS Forum Report 37, “Magic Mobile Future 2010-2020”, April 2005

–

UMTS Forum Report 38, “Coverage Extension Bands for UMTS/IMT-2000 in the bands between
470-600 MHz”, January 2005

–

UMTS Forum Report 39, “The Global Market for High Speed Packet Access (HSPA):
Quantitative and Qualitative analysis”, March 2006

–

UMTS Forum Report 40, “Development of spectrum requirement forecasts for IMT-2000 and
systems beyond IMT-2000 (IMT-Advanced)”, January 2006

–

UMTS Forum Report 41, “Market Potential for 3G LTE”, July 2007

–

UMTS Forum Report 42, “LTE Mobile Broadband Ecosystem: the Global Opportunity”, June
2009

–

UMTS Forum Report 43, “Two Worlds Connected: Consumer Electronics Meets Mobile
Broadband”, January 2011

–

UMTS Forum Report 44, “Mobile Traffic Forecasts 2010-2020”, May 2011

–

UMTS Forum White Paper “Spectrum for future development of IMT-2000 and IMT-Advanced”,
2012

–

UMTS Forum Report 45, “Study of Spectrum allocations and usage in the range
3 400-4 200 MHz (C-band)”, February 2014
(GSMA)

منشورات الرابطة العالمية لالتصاالت المتنقلة

2.2.B

–

GSMA mobile policy handbook

–

GSMA mobile economy series

–

Understanding 5G: perspectives on future technological advancements in mobile, December 2014

–

Today, tomorrow, and the future – managing data demand in Asia Pacific, November 2014

–

Enabling mobile broadband: a toolkit, November 2014

–

Wireless backhaul spectrum policy recommendations and analysis, October 2014

–

The cost of spectrum auction distortions, October 2014

–

Data demand explained, July 2014

–

Will Wi-Fi relieve congestion on cellular networks?, May 2014

–

The GSMA spectrum primer series: introducing radio spectrum, March 2014
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–

The GSMA spectrum primer series: the spectrum policy dictionary, March 2014

–

The impact of licensed shared access use of spectrum, February 2014

–

Coexistence of ISDB-T and LTE, November 2013

–

Valuing the use of spectrum in the EU, June 2013

–

Securing the digital dividend for mobile broadband, May 2013

–

Advancing 3GPP networks: optimisation and overload management techniques to support
smartphones, June 2012

–

Licensing to support the mobile broadband revolution, May 2012

–

HSPA & LTE advancements, February 2012

–

GSMA spectrum handbook: understanding the basics of spectrum policy for mobile
telecommunications, December 2011

–

Mobile broadband evolution: securing the future of mobile broadband for the GSM community,
February 2011

–

The momentum behind LTE worldwide, January 2011

–

MIMO in HSPA: the real-world impact, November 2010

–

The 2.6 GHz spectrum band: an opportunity for global mobile broadband, January 2010
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التطبيقات والخدمات
1.C

التطبيقات والخدمات القائمة على الموقع

تساعد التطبيقات واخلدمات القائمة على املوقع يف حتديد املوقع اجلغرايف هلات /جهاز متنق  ،وحتدد املوقع للتطبيق الذي يطلب هذ
املعلومات .وميكن تقسيم األنظمة اليت تعتمد على املوقع إىل :أ ) القائمة على الشبكة؛ ب) القائمة على اجلهاز احملمول؛ ج) اهلجينة.
القائمة على الشبكة :تستخدم التقنيات القائمة على الشبكة البنية التحتية لشبكة مقدم اخلدمة لتحديد موقع
أ)
اجلهاز احملمول .والفائدة من التقنيات القائمة على الشبكة (من منظور مشغ االتصاالت املتنقلة) هو أهنا ميكن أن
تنفذ دون دعم حمدد من أج اخلدمات القائمة على املوقع ) (LBSمن األجهزة احملمولة .وتتوق دقة التقنيات
القائمة على الشبكة على املسافة بني املواقع وعدد خاليا احملطة القاعدة اجملاورة.
القائمة على اجلهاز احملمول :تستخدم التقنية القائمة على اجلهاز احملمول عموماً النظام العاملي لتحديد املواقع ).(GPS
ب)
ويف هذ احلالة يتم حساب حتديد املوقع من جانب اجلهاز احملمول ،ومن مث تكون معلومات املوقع عموماً أكثر دقة.
اهلجينة :تستخدم أنظمة حتديد املوقع اهلجينة توليفة من التقنيات القائمة على الشبكة والقائمة على اجلهاز احملمول.
ج)
ومن األمثلة على ذلك نظام حتديد املواقع  GPSاملدعوم ،الذي يستخدم على السواء معلومات النظام GPS
ومعلومات الشبكة حلساب املوقع .وتوفر التقنيات اهلجينة أفض دقة بني األسلوبني ولكنها ترث القيود والتحديات
املرتبطة بالتكنولوجيات القائمة على الشبكة والقائمة على األجهزة احملمولة.
1.1.C

تقنيات دقة الموقع

فيما يلي تقنيات املوقع:
تعري هوية اخللية Cell Id
–
–
–

Cell Id +TA/ Cell ID+RTT
تعري هوية اخللية املعزز ))(Cell ID (ECID

–

مضاهاة منط الرتدد الراديوي
تقدير فرق وقت الورود يف الوصلة الصاعدة (وحدة قياس املوقع) ))(U-TDOA (LMU
تقدير فرق وقت الورود املالحظ )(O-TDOA
النظام العاملي لتحديد املواقع املدعوم )(A-GPS
مزيج من أي من التقنيات املدرجة أعال .

1.1.1.C

معرف هوية الخلية
يف آلية حتديد املوقع هذ  ،يتم حتوي خلية اهلدف اخلادمة يف جهاز املستعم ) (UEإىل شك جغرايف .وهذ آلية
سريعة لتحديد املوقع ولكنها منخفضة الدقة .وهلذا حيتاج كيان حتديد املوقع إىل قاعدة بيانات من الصور املولّدة
باحلاسوب ) (CGIوالتغطية الراديوية املقابلة.
ميكن تنفيذ معرف هوية اخللية ،عندما ميكن نشر  ،بغض النظر عن التكنولوجيا.
السمات البارزة:
دقة حمدودة
’‘1
ال حاجة إىل نشر إضايف هام يف الشبكة
’‘2
تعم يف ك تقنيات الشبكة (.)LTE ،WCDMA ،GSM
’‘3

–
–
–
–

أ)
ب)
ج)
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Cell Id +TA/ Cell ID+RTT

أ)

يستند تقدمي التوقيت ) (TAإىل معلمة هذا التقدمي القائمة .وقيمة  TAمعروفة حملطة اإلرسال-االستقبال القاعدة )(BTS

ب)

السمات البارزة:
طريقة  Cell Id + TA/ Cell Id + RTTلتحديد املوقع هي جمرد تعزيز لطريقة .Cell Id
’‘1
معلمة  TAهي تقدير للمسافة (بزيادات تدرجيية مبقدار  550مرتاً) من املطراف املتنق إىل احملطة القاعدة.
’‘2

اخلادمة .وللحصول على قيم  TAيف حالة كون احملطة املتنقلة ) (MSيف وضع اخلمول يقام نداء خاص ،ال يالحظه
مشرتك النظام ( GSMال نغمة رنني) .عندئذ يستخدم معرف اهلوية  cell-IDيف اخللية اخلادمة و TAالوارد لتحديد
املسافة التقريبية جلهاز املستعم من الربج.
ويقيس زمن الذهاب واإلياب ) (RTTاملسافة بني جهاز نفاذ  WCDMAاحملمول واحملطة القاعدة ،أي بغرض مماث
كما هو حال  TAيف  .GSMوتتوق الدقة على عوام شىت مث املسافة بني املواقع ،ودقة قواعد بيانات مواقع
اخلاليا واالستقرار يف خصائص الرتدد الراديوي يف الشبكة .وهو يعم يف شبكة نفاذ .WCDMA

’‘3
’‘4

الزمن  RTTيقيس املسافة بني جهاز نفاذ  WCDMAاحملمول واحملطة القاعدة ،أي بغرض مماث كما هو
حال  TAيف .GSM
يعم يف مجيع تقنيات الشبكات.

3.1.1.C

أسلوب

أ)
ب)

ميكن أيضاً استخدام تقارير إدارة الشبكة ) ،(NMRشأن قياس القدرة ،لتعزيز دقة  RTTو.CGI
السمات البارزة:
’‘1
’‘2

4.1.1.C

}E-CID {(Cell Id +TA)/(Cell ID+RTT) & NMR

دقة متوسطة حبوايل  200مرت يف املناطق احلضرية تبعاً للمسافة بني املواقع وعدد اخلاليا اجملاورة.
يعم يف مجيع تقنيات الشبكات.

طباعة نمط التردد الراديوي

)(RFPM

طباعة منط الرتدد الراديوي ) (RFPMهي طريقة لتحديد املوقع تستخدم أمناط الرتدد الراديوي امللحوظة يف املنطقة لتحديد موقع
جهاز املستعم باستخدام تقارير إدارة الشبكة ) (NMRكمدخالت رئيسية .وتقارن طباعة  RFPMبيانات "بصمة األصبع" الواردة
من األجهزة احملمولة مع قاعدة بيانات شدة الرتددات الراديوية من نفس املنطقة .ويؤدي ذلك إىل حتسني الدقة إىل حد كبري.
وتتوق الدقة على عوام تختلفة مث املسافة بني املواقع ،ودقة قواعد بيانات مواقع اخلاليا واالستقرار يف خصائص الرتدد الراديوي
يف الشبكة .وتعم طباعة النمط  RFPMمع شبكات  GSMو.WCDMA
أ)
ب)
ج)

جانبيات الرتدد الراديوي/مضاهاة النمط/بصمة األصبع  -هذ التكنولوجيا قادرة على تلبية متطلبات  300/100مرت
للحلول القائمة على الشبكة يف العديد من املناطق احلضرية وبعض الضواحي الكثيفة .وميكن حتقيق الدقة يف املناطق
احلضرية وشبه احلضرية/الريفية تبعاً للمسافة بني املواقع وعدد اخلاليا اجملاورة.
تعم يف مجيع تقنيات الشبكات.
متطلبات بصمات الرتدد الراديوي:
يتطلب األسلوب اختبارات القرص الدورية ومجع بيانات تشم املنطقة املطلوبة .ويتعني مجع العينات عند
’‘1
نقاط زمنية تختلفة يف يوم واحد أو تعدي بيانات أمناط الرتدد الراديوي حبسب تختل خصائص هذا
الرتدد يف يوم واحد.
يتعني أخذ عدد كبري من العينات باملعلمات املطلوبة.
’‘2
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’‘3

ينبغي أيضاً إجراء اختبار القرص يف البناء واختبار القرص احملمول للمواقع املزدمحة (وهي غري قابلة
للتحريك) ودجمها مع اختبار القرص يف اهلواء الطلق لتوليد بيانات منط الرتدد الراديوي.

’‘4

اختبار قرص تزايدي أو تولي منط قياس الرتدد الراديوي مطلوب يف حالة تغيري قدرة اهلوائي أو املي أو
عرض احلزمة أو عند تركيب حمطة قاعدة جديدة أو توق أي حمطة قاعدة عن اإلشعاع ،وتغريات
الطوبولوجيا بسبب تغيري يف التضاريس وتطور البنية التحتية واملالمح امليدانية ،وما إىل ذلك.

فرق زمن الوصول في الوصلة الصاعدة ) – (U-TDOAوحدة إدارة الموقع

)(LMU

أ)

يقوم هذا احل على برجميات ومعدات يتعني تركيبها إىل جانب حمطة إرسال-استقبال قاعدة ) (BTSقائمة .وهو
يتطلب بنية حتتية أساسية جلمع ومعاجلة وتقدمي املعلومات املطلوبة.

ب)

التكنولوجيا قادرة على تلبية اشرتاط  300/100مرت للحلول القائمة على الشبكة .وميكن حتقيق قدر أكرب من الدقة
يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية/الريفية تبعاً للمسافة بني املواقع وعدد اخلاليا اجملاورة.
يتطلب تشغي وصيانة إضافية ملعدات وحدة قياس املوقع ).(LMU

د)

يعم يف شبكات .GSM

ه)

متطلبات وحدة قياس املوقع ):(LMU

ج)

6.1.1.C

’‘1

مطلوب خليتان جماورتان على األق .

’‘2

ألغراض التزامن ،مطلوب بنية حتتية لنظام ( GPSهوائي  ،GPSكب ).

’‘3

مطلوب توصيلية تشوير بني تخدم  LMUو( LMUsكائنة يف حمطة إرسال-استقبال قاعدة ).)(BTS

’‘4

هي عنصر نشط تتطلب توصيلية يف حمطة .BTS

فرق زمن الوصول الملحوظ

)(O-TDOA

أ)

يتعني نشر من أج .LTE

ب)

فرق زمن الوصول امللحوظ ) (O-TDOAهو أسلوب تثليث للوصلة اهلابطة يتطلب جتهيزات املستعم للكش عن
خليتني جماورتني على األق من عقد .eNodeB

ج)

تتطلب جتهيزات املستعم الدعم من برجمية  O-TDOAمن أج معاجلة اإلشارات الواردة من عقد
متعددة وتتفاع مع تخدم ( E-SMLC/SLPمركز مواقع متنقلة خادم متطور/منصة موقع مستوي املستعم اآلمن).

7.1.1.C

النظام العالمي لتحديد المواقع المدعوم

eNodeB

)(A-GPS

النظام العاملي لتحديد املواقع ) (GPSهو تكنولوجيا قائمة على السوات  .يف هذ احلالة يقوم جتهيز املستعم حبساب موقعه ويرسله إىل
الشبكة .ومثة بدي لنظام  GPSهو نظام  GPSاملدعوم ) (A-GPSحيث توفر الشبكة بيانات املساعدة األولية إىل جتهيز املستعم بغية
تقليص زمن حتديد املوقع .ويتأثر أداء اآللية القائمة عموماً على  GPSداخ املباين أو يف املناطق اليت ال تكون فيها السماء صافية.
أ)

السمات البارزة:

’‘1

دقة جيدة يف املناطق شبه احلضرية/الريفية/النائية .يف ظروف إشارة قوية (يف بيئة ريفية مثالً وظروف مساء
صافية) ،قد تفوق الدقة  10أمتار .يف بعض البيئات احلضرية الكثيفة أو يف الداخ  ،قد تتدهور الدقة
إىل مدى  100-50مرت.

’‘2

ال يعم إال عندما يكون نظام  GPSمركب على أجهزة املستعم احملمولة.

’‘3

متكني  GPSخيضع لتحكم املستعم .
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2.1.C

العوامل التي تؤثر على دقة الموقع

يف ك طرائق حتديد املوقع ،باستثناء  ،A-GPSتتوق الدقة على املسافة بني املواقع وعدد اخلاليا اجملاورة حملطات  .BTSوبتخفيض
املسافة بني املواقع تزداد الدقة.
وكذلك كلما ازداد عدد اخلاليا اجملاورة تزداد الدقة.
3.1.C

أ)
ب)

ج)

المالمح والمسائل المطلوبة في دعم الخدمات القائمة على الموقع
مطلوب توفر عقد املواقع ،أي ( GMLCمركز موقع متنق بوابة) و( SMLCمركز موقع متنق خادم) وما يرتبط
هبما من واجهات.
فيما يلي املتطلبات يف تختل عناصر الشبكة لدعم اخلدمات القائمة على املوقع ):(LBS
مراقب حمطة قاعدة/مراقب شبكة راديوية ):(BSC/RNC
’‘1
 واجهة  Lb/Iupcيف ك BSC/RNC ميزات الشبكة مطلوبة يف ك BSC/RNC شفرة نقطة فريد ة  GT/RNCID /يف مجيع  BSC/RNCعرب مجيع الشبكات املتنقلة الربيةالعمومية )(PLMN
 إمكانية الوصول عرب ( STP - BSC/RNCنقطة حتوي التشوير) أم مباشرة؟ قيمة ( CGIمعرف هوية خلية عاملي) كاملة ) (MCC+MNC+LAC+CIيوفرها BSCّ
 قيمة  CGIكاملة ) (MCC+MNC+LAC/RNCID+CIDيوفرها .RNC اشرتاط مح إضايف عرب  BSC/RNCجلميع نداءات ( CDRسج تفاصي النداء).مركز التبدي املتنق /كيان إدارة التنقلية ):(MSC/MME
’‘2
 واجهة  Lg/SLg & SLsيف ك MSC/MME مميزات الشبكة مطلوبة يف ك MSC/MMEسج مواقع األص /تخدم املشرتك األص ):(HLR/HSS
’‘3
 واجهة  Lh/SLhعلى ك HLR/HSS ميزات الشبكة مطلوبة يف ك .HLR/HSS:BTS/Node B/E-Node B
’‘4
 اشرتاط املسافة بني املواقع .تزداد الدقة بتناقص املسافة بني املواقع وتزايد عدد اخلاليا اجملاورة بالنسبةللحلول القائمة على الشبكة.
كلما تزايد استعمال اخلدمات القائمة على املواقع يكون هلا تأثري على تختل عناصر الشبكة والتشوير وما إىل ذلك،
األمر الذي قد يستوجب تعدي أبعاد تختل عناصر الشبكة.
)(LBS
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وصف أنظمة وصالت الربط الالسلكية
–
–
–
–
–
–
–
–

التوصية  – ITU-R F.746ترتيبات الرتددات الراديوية ألنظمة اخلدمة الثابتة
التوصية  – ITU-R F.752تقنيات التنوع ألنظمة النفاذ الالسلكي الثابت من نقطة إىل نقطة
التوصية  – ITU-R F.755األنظمة من نقطة إىل عدة نقاط يف اخلدمة الثابتة
التوصية  – ITU-R F.1093آثار االنتشار عرب مسريات متعددة يف تصميم وتشغي أنظمة النفاذ الالسلكي الثابت
الرقمي يف خط البصر
التوصية  – ITU-R F.1101خصائص األنظمة الالسلكية الثابتة الرقمية حتت  GHz 17تقريباً
التوصية  – ITU-R F.1102خصائص األنظمة الالسلكية الثابتة العاملة يف نطاقات الرتدد فوق  GHz 17تقريباً
التوصية  – ITU-R F.1668أهداف األداء من حيث اخلطأ للوصالت الالسلكية الثابتة الرقمية احلقيقية املستخدمة
يف مسريات ووصالت مرجعية افرتاضية بطول km 27 500
التوصية  – ITU-R F.1703أهداف التيسر للوصالت الالسلكية الثابتة الرقمية احلقيقية املستخدمة يف مسريات
ووصالت مرجعية افرتاضية بطول km 27 500
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وصف الواجهات الراديوية واألنظمة في االتصاالت
االنتشار المباشر بالنفاذ  CDMAفي االتصاالت

IMT-2000

IMT-2000

يبني الشك  23معمارية بروتوكوالت الواجهة الراديوية لشبكات النفاذ الراديوي .وجند ،من املنظور العام ،أن معمارية الربوتوكوالت
مشاهبة ملعمارية بروتوكول القطاع  ITU-Rالراهنة املوصوفة يف التوصية  .ITU-R M.1035وتنقسم الطبقة  (L2) 2إىل الطبقات
الفرعية التالية :التحكم يف الوصلة الراديوية ) (RLCوالتحكم يف النفاذ الوسيط ) (MACوبروتوكول التقارب لبيانات الرزم )(PDCP
والتحكم يف البث املفرد/املتعدد ) .(BMCوتنقسم الطبقة  (L3) 3وطبقة التحكم  RLCإىل مستوي التحكم ) (C-planeومستوي
املستعم ) .(U-planeويف مستوي التحكم ،تنقسم الطبقة  L3إىل طبقات فرعية حيث تتقاب أدىن طبقة فرعية ،وتسمى طبقة
التحكم يف املوارد الراديوية ) ،(RRCمع الطبقة  .L2ويفرتض أن ينتمي تشوير الطبقة األعلى ،مث إدارة التنقلية ) (MMوالتحكم
يف النداء ) ،(CCإىل الشبكة األساسية ) .(CNوليس هنالك من عناصر  L3يف هذ الواجهة الراديوية من أج مستوي
املستعم ).(U-plane
ومتث ك فدرة يف الشك  23حالة من أحوال الربوتوكول املعين .وتبدو نقاط النفاذ إىل اخلدمة ) (SAPللتواص من الند إىل الند
يف شك دوائر مفلطحة يف الواجهات بني الطبقات الفرعية .وتوفر نقطة النفاذ  SAPبني التحكم  MACوالطبقة املادية قنوات
النق  .وتتميز قناة النق بكيفية نق املعلومات عرب الواجهة الراديوية (لتكوين فكرة عامة عن أمناط قنوات النق احملددة ،انظر
البند " 3.1.1.5الطبقة املادية" والبند " 1.3.1.1.5قناة النق " يف التوصية  .)ITU-R M.1457وتوفر النقاط  SAPبني التحكم RLC
والطبقة الفرعية  MACالقنوات املنطقية .وتتميز القناة املنطقية حبسب منط املعلومات املنقولة عرب واجهة الراديو .وتنقسم القنوات
املنطقية إىل قنوات حتكم وقنوات حركة .ويف هذا االستعراض ال تُبحث مبزيد من الوص األمناط املختلفة من القنوات املنطقية.
ويف مستوي التحكم ،تتحدد الواجهة بني طبقة التحكم  RRCوالطبقات الفرعية  L3األعلى ( )MM ،CCبنقاط  SAPللتحكم
العام ) (GCواإلشعار ) (Ntوالتحكم املخصص ) .(DCوال تناقش النقاط  SAPمبزيد من التفصي يف هذا االستعراض.
وكذلك يبدو يف الشك  23التوصيالت بني  RRCو MACوكذلك بني  RRCوالطبقة  L1اليت توفر خدمات التحكم احمللية بني
الطبقات (مبا يف ذلك نتائج القياس) .وهنالك واجهة حتكم مكافئة بني الطبقة  RRCوالطبقة الفرعية  .RLCوتسمح هذ
الواجهات للتحكم  RRCبتشكي الطبقات األدىن .وهلذا الغرض يتم تعري نقاط حتكم منفصلة بني  RRCوك طبقة
أدىن ( RLCو MACو.)L1
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الشك

23

معمارية بروتوكوالت الواجهات الراديوية في الطبقة الفرعية  L2( RRCو)L1
التشوير يف املستوي

التشوير يف املستوي

U

C

جتنب االزدواجية
حدود التشوير
من مستعم إىل مستعم

التحكم
التحكم
التحكم

التحكم
التحكم

قنوات منطقية
قنوات نق
طبقة مادية

ازدواج اإلرسال  TDDبالنفاذ  CDMAفي االتصاالت

IMT-2000

معمارية بروتوكوالت الواجهات الراديوية من أج ازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن ) (TDDبالنفاذ  CDMAيف االتصاالت
هي نفس معمارية االنتشار املباشر  CDMAاملوضحة يف الشك .23
الموجة الحاملة المتعددة بالنفاذ  CDMAفي االتصاالت

IMT-2000

IMT-2000

تتميز هذ الواجهة الراديوية ،كما هو مبني يف الشك  ،24ببنية طبقية توفر توليفة من خدمات الصوت ورزم البيانات وخدمات
بيانات الدارة ،وفقاً للنموذج املرجعي ( ISO/OSIأي الطبقة  - 1الطبقة املادية ،والطبقة  - 2طبقة الوصالت) .وتنقسم الطبقة 2
بدورها إىل الطبقة الفرعية للتحكم يف النفاذ إىل الوصالت ) (LACوالطبقة الفرعية للتحكم يف النفاذ الوسيط ) .(MACوتستفيد
التطبيقات وبروتوكوالت الطبقة العليا املقابلة لطبقات  OSIمن  3إىل  7من اخلدمات اليت يقدمها التحكم  ،LACمن قبي خدمات
التشوير واخلدمات الصوتية وخدمات البيانات (بيانات الرزم وبيانات الدارة).
وتنطوي هذ الواجهة الراديوية على منوذج خدمة وسائط متعددة معمم .مما يسمح بأي توليفة من خدمات الصوت وبيانات الرزم
وخدمات بيانات الدارة .وتشم الواجهة الراديوية أيضاً آلية للتحكم جبودة اخلدمة ملوازنة تختل متطلبات جودة اخلدمة يف اخلدمات
املرتادفة املتعددة (لدعم قدرات جودة اخلدمة يف طبقة شبكات  ISDNأو بروتوكول حجز املوارد .)RSVP
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المعمارية العامة للواجهات الراديوية
خدمات
الصوت

خدمات البيانات

تشوير الطبقة العليا

LAC

MAC

ازدواج اإلرسال وتوفري جودة اخلدمة
الطبقة املادية

التشوير حنو واجهة الطبقة املادية

الطبقة الفرعية
الطبقة الفرعية

الطبقات OSI
 3إىل 7

الطبقة OSI
2

الطبقة OSI
1
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وصف المنظمات الخارجية
1.F

مشروع الشراكة

3GPP

يضم مشروع شراكة اجلي الثالث ) (3GPPست منظمات لوضع معايري االتصاالت ( ARIBو ATISو CCSAو ETSIو TTAو)TTC
وتعرف
يشار إليها باسم "املنظمات الشريكة" وهي توفر لألعضاء بيئة مستقلة ومستقرة إلنتاج التقارير واملواصفات اليت حتدد ّ
تقنيات  .3GPPويركز العم الذي جيري داخ  3GPPعلى مشاريع ودراسات حمددة هتدف إىل تطور وحتسني املعايري اليت تستخدم
كأساس لصناعة االتصاالت املتنقلة اخللوية العاملية.
ويشم املشروع تقنيات شبكات االتصاالت اخللوية ،مبا فيها النفاذ الراديوي وشبكة النق األساسية وقدرات اخلدمة  -وكذلك
العم يف جماالت التشفري واألمن وجودة اخلدمة .وهو بذلك يوفر مواصفات أنظمة كاملة .كما توفر املواصفات نقاط تعليق للنفاذ
غري الراديوي إىل الشبكة األساسية ،وللتعام مع شبكات .Wi-Fi
واملواصفات والدراسات  3GPPهي وليدة مسامهات ،من جانب الشركات األعضاء ،يف أفرقة العم وعلى مستوى أفرقة املواصفات التقنية.
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع
2.F

مشروع الشراكة

http://www.3gpp.org/about-3gpp/about-3gpp

3GPP2

املشروع  2لشراكة اجلي الثالث ) (3GPP2هو مشروع تعاوين لوضع مواصفات اتصاالت اجلي الثالث ،وهو يضم مصاحل أمريكا
الشمالية واملصاحل اآلسيوية لوضع املواصفات العاملية من أج تطور شبكة العمليات املشرتكة بني األنظمة لالتصاالت الراديوية
اخللوية  (MC_CDMA/cdma2000) ANSI/TIA/EIA-41حنو االتصاالت  IMT-2000واملواصفات العاملية لتقنيات اإلرسال
الراديوي ) (RTTتستند إىل املعيار .ANSI/TIA/EIA-41
وقد ُولد املشروع  3GPP2من مبادرة لالتصاالت املتنقلة الدولية " "IMT-2000قام هبا االحتاد الدويل لالتصاالت ).(ITU
3.F

معهد المهندسين

IEEE

تضع مجعية معايري معهد املهندسني الكهربائيني واإللكرتونيني ) ،(IEEE-SAوهي هيئة لوضع املعايري ضمن املعهد  IEEEمعرتف
هبا عاملياً ،املعايري بتوافق اآلراء من خالل عملية مفتوحة تشارك فيها دوائر الصناعة وتضم يف كنفها جمموعة واسعة من أصحاب
املصلحة .وحتدد معايري  IEEEاملواصفات وأفض املمارسات بناء على املعرفة العلمية والتكنولوجية الراهنة .وتضم حافظة IEEE-SA
أكثر من  900معيار معمول به وأكثر من  500معيار قيد التطوير.
وتضع جلنة املعايري  IEEE 802 LAN/MANوتستكم معايري تواص الشبكات واملمارسات املوصى هبا لشبكات املناطق احمللية
واملناطق احلضرية الكربى وغريها من شبكات املناطق ،وذلك باستخدام عملية مفتوحة ومعرتف هبا ،وتنادي باستخدامها على
أساس عاملي .وأكثر املعايري استخداماً على نطاق واسع هي من أج شبكة إثرنت ،وتوصي شبكات املناطق احمللية  LANمادياً
وافرتاضياً ،وشبكة املنطقة احمللية ) (LANالالسلكية ،وشبكة املنطقة الشخصية ) (PANالالسلكية ،وشبكة املنطقة احلضرية )(MAN
الالسلكية ،والتعايش الالسلكي ،وخدمات تسليم الوسائط املستقلة ،وشبكة املنطقة اإلقليمية ) (RANالالسلكية .وتقوم بنشر
هذ املعايري مجعية معايري املعهد  .(IEEE-SA) IEEEوهنالك أفرقة عم يركز ك منها على جمال معني.
ويقوم فريق العم  IEEE 802.16املعين بالنفاذ إىل النطاق العريض الالسلكي بوضع واستكمال معايري املعهد  IEEEذات الصلة
من أج التوصي  ،IMT-2000 OFDMA TDD WMANاملعروفة باسم املعيار  IEEE 802.16واملعيار .IEEE 802.16.1
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التوصيات والتقارير المنشورة واألنشطة الجارية في القطاع
بشأن االتصاالت  IMTلألرض

ITU-R

مخطط العالقة اإلجمالية لنواتج فرقة العمل  ITU-R WP 5Dواألنشطة الجارية (منذ )WP 5D #13

1.G

 IMT-2000وIMT-Advanced
–

الجوانب المتعلقة –
بالتطبيقات والخدمات –
–
–
–
الجوانب المتعلقة
بالتكنولوجيا

الجوانب المتعلقة
بالطيف

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

”58“IMT-2020

– التوصية

]ITU-R M.[IMT.VISION

التقرير
التقرير ITU-R M.2291-0
التقرير ]ITU-R M.[IMT.AV
– التقرير ITU-R M.2320-0
التوصية ITU-R M.1457
– التقرير ]ITU-R M.[IMT.ABOVE 6 GHz
التوصيتان ITU-R M.1580-5
وITU-R M.1581-5
التوصية ITU-R M.2012
التوصيتان  ITU-R M.2070وITU-R M.2071
مراجعة التوصية ITU-R M.1579-1
التقرير ]ITU-R M.[IMT.ARCH
التقرير ITU-R M.2289-0
– التقرير ITU-R
]M.[IMT.BEYOND2020 TRAFFIC
التوصية ITU-R M.1768-1
التقرير ITU-R M.2290-0
مراجعة التوصية ITU-R M.1036-4
التقرير ]ITU-R M.[IMT.ARRANGEMENTS
التقرير ITU-R M.2039-3
التقرير ITU-R M.2292-0
التقرير ]ITU-R M.[IMT.SMALL Cell
التقرير ]ITU-R M.[TDD.COEXISTENCE
ITU-R M.2117-1

توصيات وتقارير القطاع  ITU-Rالمنشورة والمتعلقة باالتصاالت  IMTلألرض

2.G
1.2.G

المعرفة بالبرمجيات في الخدمات المتنقلة البرية وخدمة الهواة
التقرير  - ITU-R M.2117-1أجهزة الراديو ّ
وخدمة الهواة الساتلية

املعرفة بالربجميات ) (SDRبالنسبة لألنظمة املتنقلة الربية مبا يف ذلك،
يتناول هذا التقرير التطبيق واآلثار املرتتبة على أجهزة الراديو ّ
دون حصر ،أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية وأنظمة اإلرسال وأنظمة النق الذكية ) (ITSواألنظمة املتنقلة العمومية مبا يف ذلك
محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث ) (PPDRواألنظمة اخللوية من اجلي األول والثاين ،مبا يف ذلك التحسينات املدخلة
____________________
58

املصطلح " "IMT-2020هو مصطلح مؤقت ،ومن املتوقع أن تتحدد التسمية النهائية املزمع اعتمادها لتطوير االتصاالت املتنقلة الدولية
يف املستقب يف مجعية االتصاالت الراديوية لعام .2015
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عليها ،وأنظمة خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية .وهو يتناول مسائ اخلصائص وتنزي الربجميات وأمنها واالعتبارات التشغيلية مث
استخدام الطي واملرونة ،فضالً عن االعتماد واملطابقة وتطبيقات  SDRألنظمة متنقلة برية حمددة.

وقد استندت املراجعة األوىل هلذا التقرير إىل النتائج األخرية لدراسات القطاع  ITU-Rبشأن أجهزة  SDRوالنظام الراديوي
اإلدراكي ) .(CRSوتضع الدراسة األخرية يف القطاع  ITU-Rتعاري واضحة لك من  SDRو .CRSوقد أزيلت من هذا التقرير
حمتويات ال نظام  CRSوالتكنولوجيات املرتبطة به  ،ألن املوضوعات بشأن النظام  CRSمف صلة وموصوفة جيداً
يف التقرير  .ITU-R M.2225وقد مت تغيري عبارة "أنظمة  IMT-2000وما بعدها" لتصبح "أنظمة  "IMTعموماً ،مع مراعاة تقدم
الدراسة يف القطاع  ITU-Rبشأن االتصاالت  IMT-2000واالتصاالت  .IMT-Advancedوقد مت أيضاً حتديث تطبيقات
األجهزة  SDRبشأن أنظمة النق الذكية ) (ITSوأنظمة محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث ) (PPDRوكذلك أنظمة
خدمات اهلواة وخدمات اهلواة الساتلية وفقاً ملا أحرز من تقدم مؤخراً يف التكنولوجيات ذات الصلة.
2.2.G

التوصية  – ITU-R M.1457-11المواصفات المفصلة للواجهات الراديوية لألرض ألنظمة االتصاالت IMT-2000

وضعت هذ التوصية استناداً إىل نتائج عملية تقييم حمددة اعتمدها القطاع  ITU-Rبشأن املقرتحات الراديوية  IMT-2000اليت
طُرحت استجابة جملموعة من املتطلبات احملددة .وقد أويل االهتمام أيضاً لبناء التوافق يف اآلراء ،مع التسليم باحلاجة إىل تقلي عدد
تختل الواجهات الراديوية وتعزيز القواسم املشرتكة اخلاصة هبا مع مراعاة احتياجات املستعم النهائي ،والعم يف الوقت ذاته على
تضمني أفض قدرات األداء املمكنة يف تختل بيئات التشغي الراديوي .IMT-2000
وتوصي مجعية االتصاالت الراديوية بأن تكون الواجهات الراديوية املدرجة أدنا واجهات مكونة األرض يف أنظمة االتصاالت :IMT-2000
االنتشار املباشر بالنفاذ  CDMAيف االتصاالت IMT-2000
–
املوجات احلاملة املتعددة بالنفاذ  CDMAيف االتصاالت IMT-2000
–
ازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن  TDDبالنفاذ  CDMAيف االتصاالت IMT-2000
–
املوجة احلاملة الوحيدة بالنفاذ  TDMAيف االتصاالت IMT-2000
–
النفاذ املتعدد بتقسيم الرتدد/الزمن ) (FDMA/TDMAيف االتصاالت IMT-2000
–
–
شبكة التوصي الشبكي الالسلكي يف منطقة حضرية كربى ) (WMANبازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن TDD
بالنفاذ  OFDMAيف االتصاالت IMT-2000
وقد شارك يف مراجعات هذ التوصية االحتاد واملنظمات املهتمة بتكنولوجيا الواجهات الراديوية ومشاريع الشراكة العاملية ومنظمات
وضع املعايري .وقد خضعت التحديثات والتحسينات واإلضافات بشأن الواجهات الراديوية املدرجة يف هذ التوصية لعملية حمددة
للتطوير والتنقيح لضمان اتساقها مع األغراض واألهداف األصلية احملددة لالتصاالت  IMT-2000مع التسليم بضرورة االلتزام
مبراعاة االحتياجات املتغرية يف السوق العاملية.
وتشم التغيريات الرئيسية للمراجعة احلادية عشرة للتوصية  ITU-R M.1457إضافة قدرات معززة لبعض الواجهات الراديوية وبعض
التغيريات املرتتبة على ذلك يف أقسام االستعراض يف النص ،فضالً عن املواصفات العاملية األساسية .كما مت حتديث مراجع اإلحالة.
وباإلضافة إىل ذلك ،أعيد إدراج القسم "( 6توصيات بشأن حدود البث غري املطلوب") وامللحق "( 1االختصارات") (ذلك ألهنما
حذفا سهواً يف الصيغة األسبق من التوصية) .كما أضيفت حاشية يف املقدمة لتوضيح العالقة بني التوصية ITU-R M.1457
والتوصية  .ITU-R M.2012وعالوةً على ذلك ،أضيفت عبارة توضيحية بشأن املواصفات يف بداية ك قسم .2.x.5
3.2.G

التوصية  - ITU-R M.1457-12المواصفات المفصلة للواجهات الراديوية لألرض ألنظمة االتصاالت IMT-2000

هتدف هذ املراجعة الثانية عشرة للتوصية  ITU-R M.1457إىل مواصلة حتديث التقنيات احملددة يف مكونة األرض
لالتصاالت  .IMT-2000وتشم التغيريات الرئيسية إضافة قدرات معززة لبعض الواجهات الراديوية ،وبعض التغيريات املرتتبة على
ذلك يف أقسام االستعراض يف النص ،فضالً عن املواصفات العاملية األساسية .كما مت حتديث مراجع اإلحالة.
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التوصية
المتنقلة الدولية

ITU-R M.1768-1

 -منهجية حساب االحتياجات من الطيف لمكونة األرض في االتصاالت

تقدم هذ التوصية منهجية حلساب املتطلبات من الطي ملواصلة تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية .وحتتوي املنهجية على مزيج
معقد من اخلدمات من دراسات السوق مع فئات خدمات ذات أحجام حركة تختلفة وقيود تختلفة من حيث جودة اخلدمة .وتأخذ
املنهجية يف احلسبان طبيعة احلركة املتفاوتة من زمن آلخر ومن منطقة ألخرى .وتطبق املنهجية هنجاً حمايداً من حيث التكنولوجيا
للتعام مع األنظمة الناشئة وكذلك األنظمة راسخة باستخدام هنج جمموعة تقنيات النفاذ الراديوي ) (RATGمع جمموعة حمدودة
من املعلمات الراديوية .وتشم جمموعات  RATGاألربع املدروسة ك التكنولوجيات الراديوية ذات الصلة.
 :RATG1أنظمة ما قب  IMTوأنظمة  IMT-2000وتعزيزاهتا.
 :RATG2أنظمة  IMT-Advancedاملوصوفة يف التوصية .ITU-R M.2012
 :RATG3شبكات املنطقة احمللية الراديوية القائمة وتعزيزاهتا.
 :RATG4أنظمة اإلذاعة الرقمية املتنقلة وتعزيزاهتا.
وتعم املنهجية على توزيع احلركة على تختل جمموعات  RATGوالبيئات الراديوية باستخدام املعلومات التقنية وذات الصلة
بالسوق .ومل يتم بالنسبة للمجموعتني  RATG3و RATG4احتساب أي متطلبات من الطي  .أما يف احلركة املوزعة على
اجملموعتني  RATG1و ،RATG2فتعم املنهجية على حتوي كميات احلركة من دراسات السوق إىل احتياجات السعة باستخدام
خوارزميات منفصلة لفئيت اخلدمة بتبدي الرزم وبتبدي الدارة (على أساس احلجز) وتأخذ يف االعتبار الكسب احلاص من تعدد
إرسال خدمات الرزم اليت تتسم خبصائص تختلفة من حيث جودة اخلدمة .وتقوم املنهجية بتحوي متطلبات السعة إىل املتطلبات
من الطي باستخدام قيم الكفاءة الطيفية .وتراعي املنهجية نشر الشبكات عملياً لتعدي املتطلبات من الطي وحتسب املتطلبات
اإلمجالية من الطي من أج املضي يف تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية.
وتشم املراجعة األوىل هلذ التوصية اثنني من التغيريات يف املنهجية نفسها وعدداً من التحديثات الصياغية .والتغيريات يف املنهجية
هي كما يلي:
إدخال مفهوم خشونة نشر الطي لك مشغ ولك بيئة راديوية لتحسني اإلضافات التدرجيية.
مت ،يف ضوء تعزيز نشر الشبكة يف االتصاالت  ،IMT-Advancedتغيري هنج تقاسم الطي بني البيئات الراديوية
املختلفة يف هذ االتصاالت ) (RATG2لتمكني اخلاليا الكربية واخلاليا الصغرية من استخدام نفس الرتددات .وقد يؤثر
هذا التغيري على جوانب كفاءة استخدام الطي اليت يتعني أن تؤخذ يف االعتبار يف قيم املعلمات املدخلة.
5.2.G

"دليل المستعمل ألداة تقدير المتطلبات من الطيف لالتصاالت  "IMTفي موقع فرقة العمل ITU-R WP 5D

على شبكة الويب

يعرض الدلي أداة تنفيذ املنهجية لتحديد املتطلبات اإلمجالية من الطي لالتصاالت  IMTيف التوصية  .ITU-R M.1768-1وميكن
أيضاً استخدام هذ املنهجية واألداة لتقدير املتطلبات الكلية من الطي لالتصاالت  IMTبالنسبة لبلد معني إذا مت حتديد ك قيم
معلمات الدخ (كما هو موضح يف املنهجية نفسها).
6.2.G

التقرير  – ITU-R M.2289-0معلمات جوانب الراديو المقبلة الستعمالها في منهجية تقدير طيف مكونة
األرض لالتصاالت المتنقلة الدولية الموصوفة في التوصية ITU-R M.1768-1

يعرض هذا التقرير معلمات جوانب الراديو املقبلة الستعماهلا يف منهجية تقدير االحتياجات من الطي ملكونة األرض لالتصاالت
املتنقلة الدولية املوصوفة يف التوصية  ITU-R M.1768-1بالرتادف مع تطوير تقدير املتطلبات من الطي يف املستقب ألنظمة
االتصاالت املتنقلة الدولية لألرض ،وهو يركز أساساً على السنوات  2020وما بعدها.

كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية
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7.2.G

التقرير
تقاسم/تداخل الترددات

ITU-R M.2292-0

– خصائص أنظمة االتصاالت

IMT-2000

لألرض الستعمالها في دراسات

كانت أنظمة االتصاالت  IMTهي الطريقة الرئيسية لنق تطبيقات النطاق العريض املتنق عرب مساحات واسعة .ورغبة يف استيعاب
كمية متزايدة من حركة االتصاالت املتنقلة والطلب من جانب املستعم للحصول على معدالت أعلى لنق البيانات ،من املزمع
نشر االتصاالت  ،IMT-Advancedوهي تطور نسبة إىل  ،IMT-2000يف ك أحناء العامل.
وقد حيتاج األمر إىل إجراء دراسات تقاسم للرتددات وحتليالت للتداخ  ،ضمن القطاع  ،ITU-Rتنطوي على أنظمة االتصاالت
املتنقلة الدولية وغريها من األنظمة واخلدمات اليت تعم يف نفس النطاقات أو يف النطاقات اجملاورة .وإلجراء دراسات التقاسم
املطلوبة بني أنظمة االتصاالت  IMTواألنظمة يف اخلدمات األخرى ،حيتاج األمر إىل معرفة خصائص مكونة األرض ألنظمة
االتصاالت .IMT-Advanced
ويقدم هذا التقرير اخلصائص األساسية لألنظمة
األنظمة وغريها من األنظمة واخلدمات.
8.2.G

IMT-Advanced

لألرض الستخدامها يف دراسات التقاسم والتوافق بني هذ

التقرير  – ITU-R M.2291-0استعمال االتصاالت المتنقلة الدولية في تطبيقات النطاق العريض الخاصة
بحماية الجمهور واإلغاثة في حاالت الكوارث

يبحث هذا التقرير يف كيفية استخدام االتصاالت  ،IMTوالتطور الطوي األج ) (LTEعلى وجه اخلصوص ،لدعم تطبيقات
محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث ) (PPDRالراهنة واملقبلة .وترد تفاصي تطبيقات النطاق العريض يف االتصاالت PPDR
يف تختل قرارات وتوصيات وتقارير القطاع  ،ITU-Rويقيّم هذا التقرير قدرات أنظمة  LTEلدعم هذ التطبيقات .ويبحث هذا
التقرير أيضاً يف الفوائد اليت ميكن أن تتحقق عند استخدام املزايا التقنية والقدرات الوظيفية للواجهات الراديوية املشرتكة من أج
تلبية احتياجات االتصاالت لدى وكاالت السالمة العامة .ويص التقرير أيضاً املزايا والفوائد اليت جتع أنظمة  LTEمناسبة بشك
خاص للتطبيقات  PPDRباملقارنة مع أنظمة  PPDRالتقليدية.
9.2.G

التقرير  – ITU-R M.2290-0تقدير المتطلبات المستقبلية من الطيف في االتصاالت المتنقلة الدولية لألرض

يقدم هذا التقرير نتائج الدراسات بشأن املتطلبات املقدرة من الطي لالتصاالت  IMTلألرض .ويتم حساب املتطلبات املقدرة
من الطي باستخدام منهجية حمددة يف التوصية  ITU-R M.1768-1وقيم معلمات الدخ املقابلة ،مع مراعاة التطورات احلديثة
يف التكنولوجيا ونشر شبكات االتصاالت  IMTلألرض فضالً عن التطورات األخرية يف أسواق االتصاالت املتنقلة.
ويقدر جمموع االحتياجات من الطي لك من اجملموعة ( RATG1أي ما قب أنظمة  IMTو IMT-2000والتحسينات اخلاصة هبا)
واجملموعة ( RATG2أي  )IMT-Advancedيف عام  2020باستخدام اجملموعتني املختلفتني من الظروف مبا يعكس االختالفات
يف األسواق وعمليات النشر وتوقيت منو البيانات املتنقلة يف تختل البلدان .ويبلغ جمموع االحتياجات املقدرة من الطي لك من
اجملموعتني  1 RATGو 2مقدار  MHz 1 340و MHz 1 960لظروف كثافة املستعم األدىن واألعلى ،على التوايل.
10.2.G

التوصية  – ITU-R M.2012-1المواصفات التفصيلية للواجهات الراديوية لألرض لالتصاالت المتنقلة الدولية -
المتقدمة )(IMT-Advanced

حتدد هذ التوصية تقنيات الواجهات الراديوية لألرض يف االتصاالت  IMT-Advancedوتوفر املواصفات املفصلة للواجهات
ال راديوية "  " LTE-Advancedو"  ." WirelessMAN-Advancedوتتناول هذ امل واصفات بالتفصي م زايا ومعلمات
االتصاالت  .IMT-Advancedوالغرض من املراجعة األوىل للتوصية  ITU-R M.2012هو حتديث التقنيات احملددة ملكونة األرض
يف االتصاالت  .IMT-Advancedوتشم التغيريات الرئيسية إضافة قدرات معززة لك من تقنييت الواجهات الراديوية يف امللحقني،
وبعض التغيريات املرتتبة على ذلك يف األقسام العامة يف النص ،فضالً عن املواصفات األساسية العاملية .كما مت حتديث مراجع اإلحالة.
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وعالوًة على ذلك ،أضيفت حاشية يف املقدمة لتوضيح العالقة بني التوصيتني  ITU-R M.1457و ITU-R M.2012كما أضيفت
الفقرة ب) يف إذ تالحظ أيضاً لإلشارة إىل نتائج التقييم بشأن تكنولوجيا الواجهة الراديوية ) (RIT/SRITاملراجعة.
11.2.G

التوصية  – ITU-R M.1579-2تداول مطاريف أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية لألرض على صعيد العالم

الغرض من هذ التوصية هو وضع األساس التقين لتداول مطاري أنظمة  IMTلألرض على صعيد العامل شريطة أال تتسبب هذ
املطاري يف تداخ ضار يف أي بلد تتداول فيه ،وذلك:
-

بأن تراعي مواصفات الواجهات الراديوية لألرض ألنظمة  IMT-2000وIMT-Advanced؛

-

بأن متتث حلدود البث غري املطلوب يف الواجهات الراديوية لألرض ألنظمة  IMT-2000و.IMT-Advanced

وتضي هذ املراجعة للتوصية  ITU-R M.1579-1األساس التقين لتداول مطاري االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة على صعيد العامل.
12.2.G

التوصية  – ITU-R M.1580-5الخصائص النوعية للبث غير المطلوب للمحطات القاعدة التي تستعمل الواجهات
الراديوية لألرض في االتصاالت IMT-2000؛ والتوصية  – ITU-R M.1581-5الخصائص النوعية للبث غير
المطلوب للمحطات المتنقلة التي تستعمل الواجهات الراديوية لألرض في االتصاالت IMT-2000

تتناول التوصية  ITU-R M.1580-5اخلصائص النوعية للبث غري املطلوب من احملطات القاعدة اليت تستعم الواجهات الراديوية لألرض
يف االتصاالت  .IMT-2000وتتناول التوصية  ITU-R M.1581-5اخلصائص النوعية للبث غري املطلوب للمحطات املتنقلة اليت تستعم
الواجهات الراديوية لألرض يف االتصاالت  ،IMT-2000واملناسبة لوضع األساس التقين لتداول مطاري  IMT-2000على الصعيد
العاملي .وخيضع تنفيذ خصائص احملطات القاعدة/املتنقلة اليت تستعم الواجهات الراديوية لألرض يف االتصاالت  IMT-2000يف أي
من النطاقات يف هذ التوصية لالمتثال للوائح الراديو.
13.2.G

التوصية  – ITU-R M.2070الخصائص النوعية للبث غير المطلوب للمحطات القاعدة التي تستعمل الواجهات
الراديوية لألرض في االتصاالت IMT-Advanced؛ والتوصية  – ITU-R M.2071الخصائص النوعية للبث غير
المطلوب للمحطات المتنقلة التي تستعمل الواجهات الراديوية لألرض في االتصاالت IMT-Advanced

تتناول التوصية  ITU-R M.2070اخلصائص النوعية للبث غري املطلوب من احملطات القاعدة اليت تستعم الواجهات الراديوية
لألرض يف االتصاالت  .IMT-Advancedوتتناول التوصية  ITU-R M.2071اخلصائص النوعية للبث غري املطلوب من احملطات
املتنقلة اليت تستعم الواجهات الراديوية لألرض يف االتصاالت  ،IMT-Advancedواملناسبة لوضع األساس التقين لتداول
مطاري  IMT-Advancedعلى الصعيد العاملي .وخيضع تنفيذ خصائص احملطات القاعدة/املتنقلة اليت تستعم الواجهات الراديوية
لألرض يف االتصاالت  IMT-Advancedيف أي من النطاقات يف هذ التوصية لالمتثال للوائح الراديو.
14.2.G

التقرير  – ITU-R M.2039-3خصائص أنظمة االتصاالت
تحليل تقاسم/تداخل الترددات

IMT-2000

لألرض الستعمالها في دراسات

يقدم هذا التقرير اخلصائص األساسية ألنظمة االتصاالت  IMT-2000لألرض فقط الستخدامها يف دراسات حتلي تقاسم الرتددات
والتداخ يف أنظمة االتصاالت  IMT-2000وبني هذ األنظمة وغريها من األنظمة.
وتوفر التوصيات  ITU-R M.1457و ITU-R M.1580و ITU-R M.1581معلومات تقييس متعلقة بواجهات االتصاالت .IMT-2000
وال يتناول هذا التقرير املعلمات اخلاصة بواجهات االتصاالت  .IMT-Advancedوإمنا يتناوهلا التقرير .ITU-R M.2292
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وقد ُمجعت خصائص واجهات االتصاالت  IMT-2000حبسب أمداء الرتدد:
أق من ،GHz 1
ما بني  1و،GHz 3
ما بني  3و.GHz 6
وتنعكس االختالفات اخلاصة بأي نطاق ،إن وجدت ،يف اجلداول.
15.2.G

التقرير  – ITU-R M.2320اتجاهات التكنولوجيا في المستقبل فيما يخص أنظمة االتصاالت المتنقلة
الدولية لألرض

يوفر هذا التقرير حملة عامة عن اجلوانب التقنية يف املستقب ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية لألرض تشم اإلطار
الزمين  2020-2015وما بعد  .وهو يتضمن معلومات عن اخلصائص التقنية والتشغيلية ألنظمة االتصاالت  ،IMTمبا يف ذلك تطور
هذ االتصاالت بفض التقدم يف التكنولوجيا وتقنيات كفاءة استخدام الطي ونشرها.
والتقنيات املوصوفة يف هذا التقرير هي جمموعات من العوام التمكينية التكنولوجية اليت ميكن تطبيقها يف املستقب  .وال يستبعد هذا
التقرير اعتماد أي تكنولوجيات أخرى قائمة أو ستظهر يف املستقب .
16.2.G

التقرير
المتنقلة الدولية

ITU-R M.2334

– أنظمة الهوائيات المنفعلة والنشطة للمحطات القاعدة في أنظمة االتصاالت

يتناول هذا التقرير عدة جوانب يف أنظمة اهلوائيات النشطة واملنفعلة للمحطات القاعدة يف أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية )،(IMT
مبا يف ذلك تعاري أنظمة اهلوائيات واملكونات املرتبطة هبا واملصطلحات ،وتعاري ملعلمات األداء املشرتك وحدود التسامح،
واملبادئ التوجيهية بشأن معلمات األداء وحدود التسامح ،واعتبارات املفاهيم املتقدمة.
3.G
1.3.G

األعمال الجارية والمزمعة في إطار فرقة العمل
مشروع التوصية الجديدة
لالتصاالت المتنقلة الدولية لعام  2020وما بعده

ITU-R WP 5D

]ITU-R M.[IMT.VISION

– اإلطار واألهداف العامة للتطوير المستقبلي

حيدد مشروع هذ التوصية اجلديدة اإلطار واألهداف العامة للتطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية ) (IMTلعام
وما بعد يف ضوء األدوار اليت ميكن أن تؤديها االتصاالت  IMTلتلبية احتياجات اجملتمع الشبكي يف املستقب على حنو أفض .
ويرد يف هذ التوصية بالتفصي وص إطار التنمية املستقبلية لالتصاالت  IMTلعام التقرير وما بعد  .وتتحدد معامل هذا اإلطار
يف ضوء تطور أنظمة هذ االتصاالت حىت اآلن بناءً على اإلطار واألهداف العامة الواردين يف التوصية  .ITU-R M.1645وتتناول
هذ التوصية إطار وأهداف التنمية املستقبلية لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام  2020وما بعد اليت تلبي احتياجات سيناريوهات
اخلدمة يف املستقب وحاالت االستخدام يف املسار التطوري لالتصاالت  IMTالقائمة فضالً عن القدرات اجلديدة لنظام .IMT
2020

2.3.G

مشروع المراجعة الخامسة للتوصية  – ITU-R M.1036ترتيبات التردد ألغراض تنفيذ مكونة األرض
في االتصاالت المتنقلة الدولية في النطاقات المحددة في لوائح الراديو

ينطوي مشروع هذ املراجعة اخلامسة للتوصية على إرشادات بشأن اختيار ترتيبات الرتدد يف اإلرسال واالستقبال ملكونة األرض ألنظمة
االتصاالت املتنقلة الدولية ) (IMTفضالً عن الرتتيبات نفسها ،وذلك بغية مساعدة اإلدارات بشأن املسائ التقنية املتعلقة بالطي
ذات الصلة بتنفيذ واستخدام مكونة األرض لالتصاالت املتنقلة الدولية يف النطاقات احملددة يف لوائح الراديو .ويوصى برتتيبات الرتدد
من زاوية متكني أكرب قدر من الفعالية والكفاءة يف استخدام الطي لتقدمي خدمات االتصاالت  – IMTوالعم يف الوقت ذاته على
احلد من التأثري على األنظمة أو اخلدمات األخرى يف هذ النطاقات – وتسهي منو أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية.
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G

مشروع المراجعة الثانية للتوصية
في االتصاالت المتنقلة الدولية المتقدمة )(IMT-Advanced
ITU-R M.2012

– المواصفات التفصيلية للواجهات الراديوية لألرض

الغرض من مشروع هذ املراجعة الثانية للتوصية  ITU-R M.2012هو تضمني آخر التحديثات التقنية يف تكنولوجيا الواجهات
الراديوية ) (RITوجمموعة تكنولوجيا الواجهات الراديوية ) (SRITالقائمة يف االتصاالت  IMT-Advancedبناءً على مقرتحات
دعاة املواصفة األساسية العاملية ) ،(GCSوإضافة تكنولوجيات  RIT/SRITجديدة عند اقرتاح أنظمة جديدة وتقييمها واملوافقة
على إدراجها مبوجب العملية اجلارية.
4.3.G

مشروع التقرير الجديد ] – ITU-R M.[IMT.ABOVE 6 GHzالجدوى التقنية لالتصاالت المتنقلة الدولية
في النطاقات فوق GHz 6

الغرض من هذا التقرير هو دراسة وتقدمي معلومات عن اجلدوى التقنية لالتصاالت املتنقلة الدولية ) (IMTيف النطاقات فوق .GHz 6
وتشتم اجلدوى التقنية على معلومات عن مدى مالءمة أنظمة  IMTاحلالية ،وتطورها و/أو تكنولوجيات الواجهات الراديوية IMT
احملتملة اجلديدة وهنج األنظمة ،للتشغي يف نطاقات فوق  ،GHz 6مع مراعاة تأثري خصائص االنتشار املتعلقة بالتشغي املمكن
يف املستقب لالتصاالت  IMTيف تلك النطاقات .وينظر التقرير يف عوام التمكني التقنية مث التطورات يف املكونات النشطة واملنفعلة
وتقنيات اهلوائيات ومعماريات النشر ونتائج احملاكاة واختبارات األداء.
5.3.G

مشروع التقرير الجديد
المتنقلة الدولية لما بعد عام 2020

]ITU-R M.[IMT.BEYOND2020 TRAFFIC

– تقديرات حركة االتصاالت

يتضمن مشروع هذا التقرير اجلديد تقديرات حركة االتصاالت املتنقلة الدولية (مبا يف ذلك النطاق العريض اخللوي واملتنق ) وتقديرات
أعداد االشرتاكات ،كما يتضمن معلومات أخرى ذات صلة تؤثر على تقدير احلركة .ويشم هذا التقرير الفرتة  2025-2020وما بعدها.
6.3.G

مشروع التقرير الجديد ] – ITU-R M.[IMT.SMALL CELLدراسة التوافق بين شبكات الخدمة الثابتة
الساتلية ) (FSSوأنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية ) (IMTفي النطاق  MHz 3 600-3 400لعمليات نشر
الخاليا الصغيرة

يتضمن مشروع التقرير اجلديد دراسة التوافق بني شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية ) (FSSوأنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية
يف النطاق  MHz 3 600-3 400لعمليات نشر اخلاليا الصغرية يف نفس املنطقة اجلغرافية ويف املناطق اجلغرافية اجملاورة بناء على
التوزيعات/التحديدات القائمة الصادرة عن املؤمتر  .WRC-07وال ينظر هذا التقرير يف تأثري األمناط األخرى احملتملة لنشر
االتصاالت  IMTبناءً على خاليا كربية وخاليا صغرية ،اليت تعم مبوجب أحكام لوائح الراديو ،وذلك ألهنا واردة أصالً
يف التقرير  .ITU-R M.2109وينظر التقرير أيضاً يف تقنيات التخفي  ،مث التقنيات املطاطة واملرنة ،الستخدامها يف عمليات نشر
اخلاليا الصغرية يف  IMTلتسهي محاية شبكات اخلدمة  FSSيف احلاالت اليت تعترب فيها آليات تقاسم الطي مناسبة.
)(IMT

7.3.G

مشروع التقرير الجديد
اإلرسال بتقسيم الزمن ) (TDDفي النطاق MHz 2 400-2 300

]ITU-R M.[TDD.COEXISTENCE

– تعايش شبكتين من شبكات ازدواج

لقد مت حتديد النطاق  MHz 2 400-2 300عاملياً من أج االتصاالت  IMTيف املؤمتر  WRC-07وفقاً للحاشية  384A.5يف لوائح
الراديو .ويُستخدم النطاق  ،MHz 2 400-2 300أو خيطط الستخدامه ،يف النفاذ الالسلكي العريض النطاق ) (BWAاملتنق
مبا يف ذلك تكنولوجيات االتصاالت املتنقلة الدولية يف عدد من البلدان .ويتناول مشروع التقرير اجلديد هذا مسألة التعايش بني
فدرتني من الطي متجاورتني ومتشاركتني يف املوقع يف النطاق  MHz 2 400-2 300يف أسلوب ازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن )(TDD
من أج تعزيز الفوائد النامجة عن االستخدام املنسق للنطاق.
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مشروع التقرير الجديد ] – ITU-R M.[IMT.ARCHمعمارية وطوبولوجيا شبكات االتصاالت المتنقلة الدولية

يقدم مشروع هذا التقرير اجلديد حملة عامة عن معمارية وطوبولوجيا الشبكات  IMTويلقي نظرة على حتديد أبعاد متطلبات النق
يف شىت أشكال هذ الطوبولوجيا .وتتناول هذ الوثيقة تختل اجلوانب املعمارية بدرجة عامة من التفصي .
9.3.G

مشروع التقرير الجديد ] – ITU-R M.[IMT.AVالقدرات والتطبيقات السمعية البصرية المتفاعلة بالبث
الوحيد والمتعدد عبر أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية ) (IMTلألرض

يص مشروع هذا التقرير اجلديد اخلصائص التقنية والتشغيلية للخدمات والتطبيقات السمعية البصرية املتفاعلة بالبث الوحيد
واملتعدد املقدمة عرب أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية ) (IMTلألرض ( AVعرب  ،)IMTويأخذ يف االعتبار احتياجات ومتطلبات
املستعم املتطورة واالجتاهات والسلوكيات اجلديدة لديه ،واالحتياجات اخلاصة واألدوار واملهام يف االقتصادات النامية.
10.3.G

مشروع التقرير الجديد ] – ITU-R M.[IMT.ARRANGEMENTSترتيبات القنوات لالتصاالت المتنقلة
الدولية المكيفة لنطاق التردد دون  MHz 790حتى حوالي  MHz 694لإلقليم 1

يقدم مشروع هذا التقرير اجلديد ترتيبات القنوات املنسقة لالتصاالت  IMTاملكيفة لنطاق الرتدد دون  MHz 790حىت حوايل MHz 694

لإلقليم  ،1كما هو مبني يف الفقرة  2من "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" يف القرار ) ،232 (WRC-12اليت تتناول مباشرة البند
من جدول أعمال املؤمتر  ،WRC-15مع مراعاة الرتتيبات القائمة يف اإلقليم  1يف النطاقات ما بني  790و MHz 862على النحو
احملدد يف الصيغة األخرية من التوصية  ،ITU-R M.1036وذلك لضمان التعايش مع الشبكات العاملة يف التوزيع اجلديد والشبكات
التشغيلية يف النطاق .MHz 862-790
2.1

األنشطة الجارية في إطار فرقة العمل  ITU-R WP 5Dالمخطط لالنتهاء منها في يونيو :(WP 5D #22) 2015
مشروع التقرير اجلديد ]ITU-R M.[IMT.SMALL CELL
مراجعة التوصية ITU-R M.1036
مشروع التوصية اجلديدة ]ITU-R M.[IMT VISION
مشروع التقرير اجلديد ]ITU-R M.[IMT.ABOVE 6 GHz
مراجعة التوصية ITU-R M.2012-1
مشروع التقرير اجلديد ]ITU-R M.[IMT.ARCH
مشروع التقرير اجلديد ]ITU-R M.[IMT.BEYOND 2020 TRAFFIC
مشروع التقرير اجلديد ]ITU-R M.[IMT.AV
مشروع التقرير اجلديد ]ITU-R M.[TDD.COEXISTENCE
4.G

قائمة كاملة بتوصيات وتقارير القطاع  ITU-Rبشأن االتصاالت المتنقلة الدولية

)(IMT

مجيع توصيات وتقارير القطاع  ITU-Rبشأن االتصاالت املتنقلة الدولية ،مبا فيها التوصيات والتقارير الواقعة خارج مسؤولية فرقة
العم  ،5Dمدرجة يف صفحيت الويب التاليتني:
قائمة بتوصيات القطاع  ITU-Rبشأن االتصاالت املتنقلة الدوليةwww.itu.int/itu-r/go/imt-rec :
قائمة بتقارير القطاع  ITU-Rبشأن االتصاالت املتنقلة الدوليةwww.itu.int/itu-r/go/imt-rep :
-

الملحق

89

H

الملحق

H

توصيات وتقارير االتصاالت المتنقلة الدولية ) (IMTالساتلية
(وغيرها من التوصيات والتقارير ذات الصلة)
–
–
–

–
–
–
–
–

للمكونة الساتلية يف االتصاالت املتنقلة
التوصية  – ITU-R M.1850-1املواصفات التفصيلية للواجهات الراديوية
ّ
الدولية (IMT-2000) 2000 -
التقرير  – ITU-R M.2176-1الرؤية واملتطلبات للواجهة (للواجهات) الراديوية الساتلية يف االتصاالت املتنقلة
الدولية  -املتقدمة
التقرير  – ITU-R M.2279حصيلة التقييم وبناء توافق اآلراء والقرار بشأن عملية االتصاالت املتنقلة الدولية -
املتقدمة الساتلية (اخلطوات  4إىل  ،)7مبا يف ذلك خصائص الواجهات الراديوية الساتلية يف االتصاالت املتنقلة
الدولية  -املتقدمة
التوصية  – ITU-R M.2047املواصفات التفصيلية للواجهات الراديوية الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية  -املتقدمة
التوصية  – ITU-R M.687-2االتصاالت املتنقلة الدولية (IMT-2000) 2000 -
التوصية  – ITU-R M.818-2التشغي الساتلي داخ االتصاالت املتنقلة الدولية (IMT-2000) 2000 -
التوصية  – ITU-R M.1167إطار املكونة الساتلية يف االتصاالت املتنقلة الدولية (IMT-2000) 2000 -
التوصية  – ITU-R M.1391-1منهجية حساب متطلبات الطي الساتلية يف االتصاالت املتنقلة الدولية 2000 -
)(IMT-2000

–
–

التقرير  – ITU-R M.2041التقاسم والتوافق يف النطاقات املتجاورة يف النطاق  GHz 2,5بني مكونة األرض واملكونة
الساتلية يف االتصاالت املتنقلة الدولية (2003) 2000 -
التقرير  – ITU-R M.2077تنبؤات احلركة وتقديرات االحتياجات من الطي للمكونة الساتلية يف أنظمة االتصاالت
املتنقلة الدولية  IMT-2000وما بعدها للفرتة من  2010إىل 2020
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انتقال التكنولوجيا في نطاق تردد معين
1.I

توزيع موارد التردد

هنالك أسلوبان لتوزيع الرتددات ،تبعاً الستعمال موارد الطي من جانب املشغ ومها :توزيع الرتددات على احلافة وتوزيع الرتددات
مصوران يف الشك .25
الوسيط .وهذان األسلوبان ّ
الشك

25

توزيعات التردد في تكنولوجيا النفاذ الراديوي ) (RATالمتعدد

مشغ آخر

مشغ آخر

توزيع الرتددات على احلافة
يتم ترتيب أنظمة االتصاالت املتنقلة الشاملة/التطور الطوي األج ) (UMTS/LTEوالنظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
جنباً إىل جنب ،وهي حتافظ على مباعدة ترددات مركزية قياسية من  UMTS/LTEو GSMلدى املشغلني اآلخرين.

)(GSM

توزيع الرتددات الوسيط
يتم ،ضمن النطاق الرتددي لدى مشغ ما ،ترتيب األنظمة  UMTS/LTEيف الوسط وأنظمة  GSMعلى كال اجلانبني .وإذا كان
لدى املشغ موارد تردد وفرية ،فقد يوزع موجات حاملة  UMTSثانية أو عرض نطاق  LTEأكرب عندما تتوسع خدمات الشبكة.
وعند هذ النقطة ،ميكن ترتيب أنظمة  UMTS/LTEعلى جانب واحد من نطاق الرتدد لدى املشغ من أج توزيع وسيط
ال متناظر .ويكون الطي  GSMعلى اجلانب اآلخر على أوسع قدر ممكن ،وهكذا فإن أنظمة  UMTS/LTEاملخطط هلا
ال تتطلب التعدي  ،مما يسه توسيع السعة على حنو سلس.
وبالنسبة لألسلوب الوحيد اجلانب ،ال حيتاج األمر سوى إىل نطاق حارس إضايف واحد ،بينما حيتاج األمر يف التوزيع الوسيط إىل
نطاقني حارسني إضافيني .وال يتطلب التوزيع الوسيط دراسة التداخ مع أنظمة املشغلني اآلخرين.
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تخطيط مباعدة الترددات غير القياسية
نظراً حملدودية موارد الرتدد وارتفاع الطلب على قدرة النظام  ،GSMميكن اعتماد مباعدة الرتددات غري القياسية لزيادة كفاءة الرتدد.

ويف شبكة نظام  UMTSبرتدد  ،MHz 900قد يكون عرض النطاق أق من  MHz 5بسبب موارد الرتدد األصغر من شبكة .GSM
ولذلك تُعتمد مباعدة الرتددات غري القياسية .والنظام  UMTSبرتدد  MHz 4,2هو احل املوصى به لك من جدوى نشر
شبكة  UMTSوالفائدة اليت تعود على نظام  .GSMوفضالً عن ذلك ،ميكن اعتماد الرتددين  MHz 4,6وMHz 3,8
يف نظام  .UMTSوميكن يف الشك  ،26عند استخدام عرض النطاقات  MHz 4,6و MHz 4,2و MHz 3,8غري القياسية
يف النظام  ،UMTSحفظ قنوات الرتدد  2و 4و ،6على التوايل ،من أج النظام .GSM

ومن املمكن تشغي نفاذ النطاق الواسع  WCDMAمبوجة حاملة منخفضة تص إىل  .MHz 4,2ومع ذلك ،جدير بالذكر أنه
حىت لو كان عرض النطاق أق من  MHz 5غري قياسي من أج حمطة متنقلة ) (MSأو حمطة راديوية قاعدة ) (RBSفإنه ال يؤدي
سوى إىل خسارة دنيا من القدرة بالنسبة للنفاذ .WCDMA
وطريقة التوزيع الوسيط هو احل املفض عند توزيع  MHz 4,2من أج النفاذ  .WCDMAويف هذ احلالة ،من املفض وضع
املوجة  WCDMAيف وسط الطي اخلاص هبا لتجنب السيناريوهات غري املنسقة مع املشغلني اآلخرين.
الشك

26

تشكيل المباعدة غير القياسية في النظام

UMTS

U4.6 M

2.4 MHz

2.4 MHz

U4.2 M
2.2 MHz

2.2 MHz

U3.8 M
2.0 MHz

2.0 MHz

Global Trends-26
.

هنالك مشكلة مشاهبة بالنسبة لنطاقات  MHz 1 800حيث اجتا إعادة التوزيع هو  .LTEفإذا كان مورد الرتدد
الذي ميلكه مشغ واحد غري كاف ،ميكن عندئذ متكني عرض النطاق املكث حبيث ميكن نشر شبكة  LTE1800بإعادة التوزيع
من شبكات النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ).(GSM
MHz 1 800

الملحق
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وتنخفض موارد الرتدد يف النظام  GSMبشك كبري بعد إعادة التوزيع .ولكن حركة  GSMلن تنخفض يف املدى القصري ،ب قد
ترتفع قليالً يف بعض املناطق .وقد يؤدي ذلك إىل مسائ تتعلق بالسعة يف نظام  .GSMوميكن معاجلة هذ املسألة من خالل
انتقال احلركة والتشدد يف إعادة استخدام الرتدد.
حل المنطقة العازلة
يف حالة تداخ أنظمة  GSMو UMTS/LTEيف نفس القناة ،حيتاج األمر إىل فاص مباعدة للحد من التداخ يف نفس القناة
كما هو موضح يف الشك  27أدنا  .وتشك املناطق اليت تنشر فيها شبكات  UMTS/LTEواملناطق الطرفية التابعة هلا منطقة
من منط النطاق .وال ميكن لشبكات  ،GSMيف هذ املنطقة ،أن تستخدم الرتددات املرتاكبة يف أطياف الرتدد  UMTS/LTEومن
مث تتناقص سعة الشبكة  .GSMومن شأن املباعدة الواسعة للتداخ يف نفس القناة أن تقل من آثار التداخ يف نفس القناة من
أنظمة  GSMو UMTS/LTEعلى أداء الشبكة .ومن أج مباعدة التداخ يف نفس القناة ،يقوم ح ختطيط منطقة عازلة على
املضاهاة وعلى إحصاءات احلركة يف املوقع ملراعاة تختل السيناريوهات.
الشك

27

حل المنطقة العازلة

منطقة

GSM

منطقة عازلة

منطقة

IMT

2.I

التعايش بين النظام  GSMواالتصاالت  IMTفي الترددات المتجاورة

1.2.I

مسائل التداخل والتشكيل البيني

التداخل
عند تنفيذ إعادة التوزيع يف النظام  ،GSMفيما عدا التداخ بني  GSMو UMTS/LTEيف إطار املباعدة القياسية أو غري القياسية،
يكون تداخ النطاق الضيق يف الشبكة  UMTS/LTEأكثر صرامة .وقد يكون التداخ ضيق النطاق من حمطات إرسال واستقبال
النظام  GSMمل يتم إزالته متاماً ،أو قد يكون من مصدر تداخ اخلارجي ،مث إشارات املرور وإشارة البث ،وما إىل ذلك .وإشارات
التداخ هذ ليست ثابتة كما أن شدهتا متغرية.
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التشكيل البيني
 UMTSأو LTE

ميكن أن حتدث مشكالت التشكي البيين بعد إعادة التوزيع يف النظام  ،GSMعندما تتعايش أنظمة  GSMمع
يف نطاق واحد .وقد ينجم التشكي البيين عن تقادم اهلوائي أو تفكك وصلة التغذية/الربط ،وما إىل ذلك ،ما قد يصادف أيضاً
يف مجيع توليفات تكنولوجيا النفاذ الراديوي ) (RATاألخرى (وكذلك عملية  RAT GSMوحيدة).
مباعدة النطاق الحارس والموجة الحاملة
يتضح تعري النطاق احلارس ومباعدة املوجة احلاملة املستخدم يف هذ الوثيقة يف الشك  28أدنا :
الشك

28

مباعدة الموجة الحاملة والنطاق الحارس
املوجة

2

مباعدة املوجات

املوجة

1

النطاق احلارس

مباعدة املوجة احلملة :نطاق الرتدد بني مركزي موجتني حاملتني.
النطاق احلارس :نطاق الرتدد غري املستخدم بني موجتني حاملتني.
2.2.I

التعايش بين النظام  GSMوالنفاذ

WCDMA

يقدم الشك  29مثاالً على التقاسم/التعايش بني النظام  GSMوالنفاذ  WCDMAيف الرتددات املتجاورة .ويف حالة مشغ ينشر
النفاذ  WCDMAضمن طي  GSMاحملدود احلايل لديه ،ميكن تلخيص املسألة على النحو التايل:
إعادة توزيع الكثري من املوجات احلاملة  GSMجيع إعادة ختطيط تردد " GSMصعباً" لكنه يثري مسائ تداخ
"قليلة" بني األنظمة (احلالة أ) أدنا ).
إعادة توزيع القلي من املوجات احلاملة  GSMجيع إعادة ختطيط تردد " GSMسهالً" لكنه يثري مسائ تداخ
"كثرية" بني األنظمة (احلالة ب) أدنا ).
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الشك

29

سيناريوهان إلعادة التوزيع

أ ) عرض نطاق أوسع من أج  – WCDMAموجات  GSMأق

ب) عرض نطاق أضيق من أج  – WCDMAموجات  GSMأكثر

1.2.2.I

سيناريوهات التداخل والمواقع

نظراً ملا قد ينطوي عليه املرس و/أو املستقب من عيوب ،من املمكن ذكر بعض السيناريوهات عن كيفية التداخ بني
و.WCDMA
الشك

30

ما هي المشاكل المحتملة وأين تكمن
سيناريوهان للموقع
• منسق ،مجيع  WCDMAو GSM RBSsكائنة
يف نفس املوقع اجلغرايف
•
غري منسق ،ال تقاسم يف املوقعWCDMA ،
و GSM RBSsيف مواقع جغرافية تختلفة

أسلوبان ’إلدراج‘ موجة

WCDMA

أربع حاالت:
1
2
3
4

 GSM RBSتتداخ يف WCDMA UE
 WCDMA RBSتتداخ يف GSM MS
 GSM MSتتداخ يف WCDMA RBS
 WCDMA UEتتداخ يف GSM RBS

كما يبدو يف الشك  ،30هناك أربع حاالت تداخ هامة:
-

تداخ
تداخ
تداخ
تداخ

الوصلة اهلابطة  GSMيف الوصلة اهلابطة
الوصلة اهلابطة  WCDMAيف الوصلة اهلابطة GSM
الوصلة الصاعدة  GSMيف الوصلة الصاعدة WCDMA
الوصلة الصاعدة  WCDMAيف الوصلة الصاعدة .GSM
WCDMA

GSM

كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية
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وباإلضافة إىل ذلك ،يتعني النظر يف سيناريوهني بصدد املوقع:
 WCDMAوGSM

-

مواقع منسقة ،أي تتقاسم املوقع هوائيات

-

مواقع غري منسقة ،أي ليس هنالك من تقاسم يف املوقع.

2.2.2.I

خسارة السعة في الوصلة الهابطة  WCDMAبسبب

GSM

يكون التحكم يف خسارة السعة ( WCDMA DLالوصلة اهلابطة) بواسطة انتقائية قناة املطراف  WCDMAاليت تتطلب مباعدة
مبقدار  MHz 2,8على األق .
ولذلك من الصعب التنبؤ باألداء إذا اخنفضت مباعدة املوجة احلاملة .ولكن بغض النظر عن أداء املطراف ،وعندما تكون مباعدة
القناة يف حدود  ،MHz 2,3-2,2يتزايد تسرب القناة بشك مدهش ويكون من الصعب جداً يف الواقع التشغي مع هذا القدر من
املباعدة يف القناة.
ومع ذلك ،إذا أمكن التحكم يف قدرة القناة  GSMمبا فيه الكفاية وكانت محولة احلركة خفيفة ،من املمكن التشغي يف ظ تأثري
مقبول يف سعة الوصلة اهلابطة.
ومثة طريقة لتحقيق ذلك وهي التأكد من استخدام قنوات النظام  GSMاليت ترتاكب مع املوجة احلاملة ( WCDMAيكون التباعد
أق من  )MHz 2,6يف طبقة خلية فرعية منخفضة احلركة واستخدام حتكم صارم يف قدرة حمطة إرسال-استقبال قاعدة )(BTS
(ومن مث ينخفض أيضاً التأثري على سعة النفاذ  WCDMAيف الوصلة اهلابطة).
3.2.2.I

خسارة السعة في الوصلة الصاعدة  WCDMAبسبب

GSM

يفرتض أن يتحكم تسرب قناة املطراف  GSMيف خسارة السعة ( WCDMA ULيف الوصلة الصاعدة) .ويتصرف تسرب قناة
املطراف  GSMبشك مقبول حىت حدود تباعد يف املوجة احلاملة مبقدار  ،MHz 2,3-2,2حيث يصبح التشغي دون ذلك
صعباً جداً.
ويالحظ أن مطاري النظام  GSMهلا مدى دينامي حمدود للتحكم يف القدرة ،وعند مسار صغري إىل حد ما تعجز ببساطة عن
التنظيم حنو األسف  .وهذا يعين أن مطراف  GSMواحداً ميكن أن يتسبب يف ارتفاع شديد يف ضوضاء ( WCDMA ULيف الوصلة
الصاعدة) وتدهور شديد مقاب يف التغطية.
والعالج هنا هو التأكد من أن العبء الواقع على املوجات احلاملة املرتاكبة (أي موجة حاملة بفاص مباعدة يف القناة من املوجة
احلاملة  WCDMAأدىن من  MHz 2,4مثالً) جيب أن يكون منخفضاً جداً يف الواقع.
ومثة عالج آخر وهو جتنب استخدام هذ املوجات احلاملة  GSMعلى مقربة من احملطة القاعدة.
4.2.2.I

خسارة السعة في الوصلة الصاعدة  GSMبسبب

WCDMA

يتحكم تسرب قناة املطراف  WCDMAيف أداء ( GSM ULيف الوصلة الصاعدة) وهو غري ذي أمهية لفاص مباعدة بني املوجات
احلاملة مبقدار .MHz 2,8
ومن بيانات املواصفات تكون النقطة احلرجة دون املباعدة مبقدار  MHz 2,6-2,5حيث يزداد تسرب القناة فجأة.
ويتدهور أداء  GSM ULعند مباعدة قناة دون  ،MHz 2,5ولكن مبا أن مطاري  WCDMAهلا مدى دينامي أكرب يف جمال
التحكم يف السعة فإن تأثريها أق بكثري مما هو متوقع يف خسارة  ،WCDMA ULكما أن أداء  GSM ULيف قنوات مرتاكبة
يف املوجة احلاملة  WCDMAال يتأثر إىل حد كبري.

الملحق
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خسارة السعة في الوصلة الهابطة  GSMبسبب

WCDMA

إن انقطاع ( GSM DLيف الوصلة اهلابطة) غري ذي أمهية بالنسبة ملباعدة يف املوجة احلاملة مبقدار .MHz 2,8
وعلى افرتاض أن احملطة القاعدة  WCDMAتتحكم يف أداء  GSM DLعند فواص مباعدة أصغر ،يبدو أن النقطة احلرجة هي
عند مباعدة قناة يف حدود  .MHz 2,6-2,5ويبدو أن االخنفاض ما دون ذلك صعب جداً.
6.2.2.I

خالصة

السيناريو املفض هو استخدام مواقع  GSMو WCDMAمنسقة وإدراج املوجة احلاملة  WCDMAبني موجتني  .GSMوينبغي
أن تكون املوجات احلاملة  GSMاألقرب/املرتاكبة قناة حركة ) (TCHفقط ،وليس قناة حتكم يف البث ) ،(BCCHوأن يكون هلا
أق مح حركة ممكن وحتكم صارم يف السعة .ويسمح هذا الرتتيب باستخدام مباعدة موجة حاملة منخفضة تص إىل MHz 2,5
مع احنطاط أداء منخفض يف ك من  WCDMAو.GSM
3.I

تعايش مختلف تكنولوجيات  GSM/CDMA-MC/UMTS/LTEفي النطاقين  MHz 850وMHz 900

على الرغم من استخدام نطاق الطي ( MHz 900وصلة صاعدة ،MHz 915-880 :وصلة هابطة )MHz 960-925 :من أج
تكنولوجيا  GSMيف البداية ،فإن هذا النطاق يستخدم أيضاً يف الوقت احلاضر يف العديد من البلدان من أج تكنولوجيا UMTS
و .LTEوكذلك ،يستخدم نطاق الطي ( MHz 850وصلة صاعدة ،MHz 849-824 :وصلة هابطة )MHz 894-869 :يف البداية
لتكنولوجيا  CDMA-MCويستخدم اآلن أيضاً لتكنولوجيا  UMTSو ،LTEكبدي  .ونظراً للقرب ما بني طي الوصلة اهلابطة
يف النطاق  MHz 850وطي الوصلة الصاعدة يف النطاق  ،MHz 900هناك احتمال أكرب للتداخ بني النطاقات .وكذلك ،نظراً لتعدد
التكنولوجيات املستخدمة يف طي النطاق  ،MHz 900/850هناك احتمال للتداخ ضمن نطاق الطي  .MHz 900/850ولئن كانت
عمليات النشر املتشاركة/املنسقة حت معظم مشاك التداخ ضمن النطاق ،فإن مشاك التداخ بني النطاقات موجودة يف ك من
سيناريوهني النشر املتشارك وغري املتشارك .ومشاك التداخ بني النطاقات بني الوصلة اهلابطة يف النطاق  MHz 850والوصلة الصاعدة
يف النطاق  MHz 900عند حدود  MHz 890/880شديدة جداً يف طبيعتها وحتتاج إىل اهتمام خاص من أج ح مشاك التداخ هذ .
وعند استخدام تكنولوجيات  CDMAو UMTSو LTEيف النطاق ( MHz 850على افرتاض أن إمكانية  GSM850يف منطقة
آسيا واحمليط اهلادئ مستبعدة جداً) وأي من تكنولوجيات  GSMو UMTSو LTEيف النطاق ( MHz 900كما هو موضح
يف الشك  ،)31يالحظ وجود األمناط التالية من مشاك التداخ بني الوصلة اهلابطة يف النطاق  MHz 850والوصلة الصاعدة
يف النطاق  MHz 900عند حدود :MHz 880/890
إرسال من احملطة القاعدة  CDMA/UMTS/LTE850يؤثر على أداء استقبال احملطة القاعدة GSM/UMTS/LTE900
(تتأثر الوصلة الصاعدة يف النطاق .)MHz 900
إرسال من احملطة املتنقلة  GSM/UMTS/LTE900يؤثر على أداء استقبال احملطة املتنقلة CDMA/UMTS/LTE850
(تتأثر الوصلة اهلابطة يف النطاق .)MHz 850
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الشك

31

مشاكل التداخل بين النطاقات بين أنظمة النطاقين
املشغ

 MHz 850وMHz 900

املشغ

B

تداخ من  BTSإىل

A

BTS

CMDA/UMTS/LTE850 BTS

GSM/UMTS/LTE900 BTS

 890/880إىل  :MHz 915وصلة صاعدة
GMS/UMTS/LTE900 Node-B Rx and UE Tx

 869إىل  :MHz 890/880وصلة هابطة
CDMA/UMTS/LTE850 Node-B Tx and UE Rx

تداخ من  UEإىل

UE

GSM/UMTS/LTE900 UE

CMDA/UMTS/LTE850 UE

Global Trends-31

1.3.I

مشاكل التداخل بين النطاقات وداخل النطاقات بين النطاقين

 MHz 850وMHz 900

مشاك التداخ بني النطاقات هي أساساً مشاك تداخ من منط الوصلة اهلابطة-الصاعدة أو منط الوصلة الصاعدة-اهلابطة وهي
أكثر حدة يف طبيعتها .وهذا النمط من مشاك التداخ يصعب التعام معه ألنه يؤدي عادةً إىل احنطاط األداء إذا مل يعاجل
بشك صحيح .وهناك منطان من مشاك التداخ بني النطاقات ومها:
مرس يف الوصلة اهلابطة يف آخر موجة حاملة برتدد ( MHz 850إرسال من حمطة قاعدة) يؤثر على مستقب
يف الوصلة الصاعدة يف أول موجة حاملة برتدد ( MHz 900استقبال يف حمطة قاعدة)؛
مرس يف الوصلة الصاعدة يف أول موجة حاملة برتدد ( MHz 900إرسال من حمطة متنقلة) يؤثر على مستقب
يف الوصلة اهلابطة يف أول موجة حاملة برتدد ( MHz 850استقبال من حمطة متنقلة).
ومثة مشكلتا تداخ رئيسيتان حيث يؤثر إرسال املعتدي على استقبال الضحية ،ومها:
بث خارج النطاق ) (OOBEإلشارة معتدية تتسبب يف تداخ ضمن النطاق ميكن أن يؤدي إىل احنطاط األداء
ِ
يف الوصلة الصاعدة يف مستقب الضحية
إشارة معتدي ة عالية القدرة يف قناة جماورة ت تصرف مبثابة تداخ قناة جماورة ) (ACIقوي قد تُبط حساسية
مستقب الضحية
وبينما ال ميكن احلد من هذا النمط من التداخ  OOBEإال يف املصدر (يف مرس املعتدي) بتحسني خواص نسبة تسرب القناة
اجملاورة ) (ACLRلدى املعتدي من خالل ترشيح إضايف يف املرس  ،فإنه ميكن احلد من منط التداخ  ACIيف املقصد (يف مستقب
الضحية) بتحسني خصائص انتقائية القناة اجملاورة ) (ACSلدى الضحية من خالل ترشيح إضايف يف املستقبِ  .وللحصول على
اخلصائص اإلضافية املطلوبة  ،ACLR/ACSفإن الرتشيح اإلضايف ممكن يف احملطات القاعدة .وقد ال يكون من املمكن ،ألسباب
تتعلق بالتكالي واملساحة ،إجراء هذا الرتشيح اإلضايف يف األجهزة املتنقلة.
وميكن استخدام النهج القائم على احلد األدىن خلسارة االقرتان ) (MCLحلساب كمية العزل املطلوبة ملواجهة تأثري البث خارج
النطاق فضالً عن تداخ القناة اجملاورة لدى املعتدي .ويتحقق العزل املطلوب يف أحوال التداخ بني النطاقات من حمطة قاعدة
إىل حمطة قاعدة جزئياً من خالل العزل املكاين من خالل الفص املادي بني اهلوائيات والبقاء عرب املرشحات اخلاصة يف مسارات
مرس املعتدي ومستقب الضحية.
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ويف حالة مشاك التداخ بني النطاقات ،هناك نوعان تختلفان من املشاك  :إحدامها عندما تؤثر إشارة مرس حمطة قاعدة
يف النطاق  MHz 850يف أداء مستقب حمطة قاعدة يف النطاق  ، MHz 900واأل خرى عندما يؤثر مرس حمطة متنقلة
يف النطاق  MHz 900يف أداء مستقب حمطة متنقلة يف النطاق  .MHz 850ويف حالة توفر عزل بأق من  dB 90بني هوائي حمطة
قاعدة يف النطاق  MHz 850وهوائي حمطة قاعدة يف النطاق  ،MHz 900دوماً على افرتاض  10إىل ( dB 15أكثر من القيمة
املعيارية املطلوبة) من نسبة التسرب  ACLRوانتقائية  ACSإضافية متاحة للمحطات القاعدة ،هناك حاجة ملقدار  dB 30+إضافية
من نسبة التسرب ( ACLRمن خالل ترشيح  )OOBEيف مسار مرس احملطة القاعدة يف النطاق  MHz 850وكذلك dB 20+
إضافية من انتقائية ( ACSمن خالل ترشيح  )ACIيف مسار مستقب احملطات القاعدة يف النطاق .MHz 900
ويف حالة مرس متنق يف النطاق  MHz 900يؤثر على مستقب متنق يف النطاق  ،MHz 850يكون التشغي اخلايل من التداخ
غري ممكن ،ذلك ألن اشرتاط  ACLR/ACSاإلضايف مرتفع ،وكذلك ليس من املمكن (من منظور التكلفة واملساحة) تضمني
مرشحات إضافية يف األجهزة املتنقلة .ومع ذلك ،فإن احتمال حدوث التداخ من جهاز متنق إىل جهاز متنق منخفض جداً،
ذلك ألن تقارب جهازين متنقلني يف نطاق  MHz 900و MHz 850يف وقت واحد يف حالة نشطة ويف حالة ضع تغطية أمر
نادر جداً .وحىت يف حال عدم توفر ح إضايف ممكن للرتشيح يف األجهزة املتنقلة (ال يتوفر ح التخفي لتداخ املرس املتنق
لدى املعتدي يف املستقب املتنق لدى الضحية) ،ونظراً لالخنفاض الشديد يف احتمال حدوث هذا التداخ من جهاز متنق إىل
جهاز متنق (أق من  2يف املائة) ،فإن إمكانية احنطاط الوصلة اهلابطة لدى الضحية ستكون أق بكثري أيضاً.
ولذلك ،ولتجنب مشاك التداخ بني النطاقات ،من املستحسن (ملشغلي األجهزة الالسلكية املتنقلة) شراء جتهيزات احملطة القاعدة
مع مرشحات إضافية يف ك من أنظمة  UMTS850و UMTS900و LTE900منذ البداية .وإذا مل يكن ذلك يف البداية ،من
املمكن أيضاً إضافة هذ املرشحات يف مرحلة الحقة.
وعند إدخال تكنولوجيات  IMTجديدة (مث  UMTSو )LTEيف نطاق الطي  MHz 900بالرتاكب مع تكنولوجيا
احلالية من خالل اقتطاع بعض الطي  ،يتعني على املشغلني بذل عناية خاصة على جبهتني :أوالً ،اختيار التكنولوجيا املناسبة
للرتاكب ،وثانياً مقدار الطي الالزم هلذ التكنولوجيا اجلديدة .كما ينبغي توفر الدراية التقنية بشأن مشاك التداخ املمكن ضمن
النطاق ومعرفة سب ووسائ معاجلة مشاك التداخ هذ .
GSM

وقد حتدث مشاك التداخ ضمن النطاق بني نوعني من التكنولوجيا تعمالن يف فتحات متجاورة من الطي  ،وخصوصاً عندما
تُنشر احملطات القاعدة يف هذين النوعني من التكنولوجيا بطريقة غري منسقة .ويف تراكب سيناريو التكنولوجيا اجلديدة ،سيكون
النشر منسقاً على األغلب ،ومن مث لن يكون هنالك أي مشاك تداخ ضمن النطاق .وهناك ميزة طفيفة لرتاكب UMTS900
على تراكب ( LTE900يف احلالة املنسقة) ،بسبب توفر نطاق حارس إضايف مبقدار  MHz 5يف املوجة احلاملة ،UMTS900
تسمح مبوجتني حاملتني  GSMإضافيتني (قناة نق  )TCH ،يف ك جانب من املوجة احلاملة ( UMTS900أي ما جمموعه
أربع موجات حاملة  ،)GSMمقارنةً بعدم إمكانية استعمال موجات  GSMإضافية مبقدار  MHz 5يف املوجة احلاملة .LTE900
ويف حالة نشر غري منسقة (غري متشاركة) حملطة قاعدة (على حافة طي املشغ ) ،بالنسبة حلد أدىن من التداخ ضمن النطاق،
حيتاج األمر إىل اقتطاع  MHz 5من الطي من أج موجة حاملة  UMTS900و MHz 5,2من أج موجة حاملة .LTE900
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مقدار النطاق الحارس المطلوب في حالة تداخل بين النطاقات من أجل ترشيح فعال التكلفة

حيتاج األمر إىل قدر كاف من النطاق احلارس ) (GBبني نظامني بني النطاقات ،ال لتلبية املعايري على أساس قيم نسب التسرب
من قناة جماورة ) (ACLRوانتقائية القناة اجملاورة ) (ACSفحسب ولكن لتوفري مرشحات فعالة التكلفة لتحقيق عزل إضايف لتلبية
متطلبات العزل الكام لتشغي خال من التداخ أيضاً .ولتحقيق ترشيح فعال من حيث التكلفة يف احملطات القاعدة ،حيتاج األمر
إىل حوايل  MHz 2,0-1,6من النطاق احلارس بني املوجات احلاملة املتجاورة بني النطاقات .وأي نطاق حارس إضايف مرغوب
فيه دوماً ،ألنه يساعد يف تعزيز العزل من املرشحات بتكلفة أق  ،ولكنه يؤدي إىل هدر قدر من الطي  .ويبني اجلدول  8الوارد
أدنا مقادير مباعدة مقرتحة من احلافة إىل احلافة (نطاق حارس) بوحدة  MHzبني موجتني حاملتني متجاورتني إحدامها معتدية
واألخرى ضحية .ونفرتض أنه من املمكن ،من حيث فعالية التكلفة ،احلصول على القدر اإلضايف املطلوب من نسبة ACLR
(حىت  )dB 50لعزل البث خارج النطاق ) (OOBEوالقدر اإلضايف املطلوب من انتقائية القناة اجملاورة )( (ACSحىت  )dB 35لعزل
التداخ من القناة اجملاورة ) (ACIمن خالل مرشحات خاصة ،هبذا القدر من النطاق احلارس.
اجلدول

8

المقادير المقترحة لنطاق حارس بين الموجتين الحاملتين
التكنولوجيا في النطاق

4.I

MHz 850

التكنولوجيا في النطاق

 MHz 850و59MHz 900

مباعدة مقترحة من حافة إلى حافة
(نطاق حارس بوحدة )MHz

MHz 900

)CDMA (1,23 MHz

)GSM (200 kHz

1,6

)CDMA (1,23 MHz

)UMTS (5 MHz

1,6

)CDMA (1,23 MHz

)LTE (5/10/15/20 MHz

3,0/2,5/2,1/1,8

)UMTS (5 MHz

)GSM (200 kHz

1,6

)UMTS (5 MHz

)UMTS (5 MHz

1,6

)UMTS (5 MHz

)LTE (5/10/15/20 MHz

2,8/2,3/1,9/1,6

)LTE (5/10/15/20 MHz

)GSM (200 kHz

3,0/2,5/2,1/1,8

)LTE (5/10/15/20 MHz

)UMTS (5 MHz

2,8/2,3/1,9/1,6

)LTE (5/10/15/20 MHz

)LTE (5/10/15/20 MHz

3,0/2,5/2,1/1,8

دراسات التعايش في بلدان المؤتمر  CEPTبين  GSMواألنظمة األخرى

عندما كلفت املفوضية األوروبية املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت ) (CEPTبوضع الشروط التقنية للسماح بتشغي
تكنولوجيا التطور الطوي األج ) (LTEورمبا تكنولوجيات أخرى ضمن النطاقات MHz 960 - 925 / MHz 915 - 880
و ، (MHz 1 800/900) MHz 1 880-1 805/MHz 1 785-1 710قام املؤمتر بدراسة الشروط التقنية اليت ميكن فيها نشر
تكنولوجيا ( LTEوغريها من التكنولوجيات) يف النطاقات .MHz 1 800/900
ويلخص تقرير  CEPTرقم "( 40ضمن النطاق")
 MHz 960 - 925 / MHz 915 - 880و 1 880 - 1 805 / MHz 1 785-1 710
[]6

د راسة الت وافق لتشغي ك من

1 800/900) MHz

____________________
59

 LTEو WiMAX

يقوم هذا على افرتاض عزل اهلوائي مبقدار  .dB 60ملزيد من املعلومات التفصيلية ،انظر املرجع ].[9

. (MHz

يف النطاقات
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 LTE/WiMAXو ،GSMيتم اشتقاق مقدار مباعدة الرتدد بني حافة قناة LTE/WiMAX

وبناءً على حتلي نتائج حماكاة التداخ بني
وأقرب حافة قناة يف املوجة احلاملة  GSMعلى النحو التايل:
عندما يكون تشغي شبكات  LTE/WiMAXيف النطاق  MHz 1 800/900وشبكات  GSMيف النطاق
 MHz 1 800/900غري منسق ،يكون مقدار مباعدة الرتدد املوصى به بني حافة قناة  LTE/WiMAXوحافة قناة
أقرب موجة حاملة  GSMهو  kHz 200أو أكثر.
عندما يكون تشغي شبكات  LTE/WiMAXيف النطاق  MHz 1 800/900وشبكات  GSMيف النطاق
 MHz 1 800/900منسقاً (مواقع متشاركة) ،ال حاجة إىل مباعدة الرتدد بني حافة قناة  LTE/WiMAXوحافة قناة
أقرب موجة حاملة .GSM
ميكن ختفيض مقدار مباعدة الرتدد املوصى به مبقدار  kHz 200أو أكثر لتشغي غري منسق بناء على اتفاق بني
مشغلي الشبكات ،علماً بأن نظام النطاق العريض  LTE/WiMAXقد يعاين من بعض التداخ من  GSMبسبب
أثر حجب النطاق الضيق يف مستقب جتهيزات املستعم يف احملطة القاعدة ) (BS/UEيف نظام .LTE/WiMAX
ويلخص تقرير  CEPTرقم "( 41النطاق اجملاور") [ ]7دراسة التوافق بني  LTEو WiMAXيف النطاقات MHz 960-925/MHz 915-880

و (MHz 1 800/900) MHz 1 880-1 805/MHz 1 785-1 710واألنظمة العاملة يف النطاقات اجملاورة.

ويلخص تقرير  CEPTرقم  ]8[ 42التحقيق بشأن التوافق بني نظام  UMTSوأنظمة النطاقات اجملاورة فوق  .MHz 960ويركز التقرير
على التوافق بني  UMTS 900من جهة ،وأنظمة الطريان (القائمة DME :واملقبلة )L-DACS :يف النطاق MHz 1 164/1 215-960
من جهة أخرى.
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