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 iii كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية

 تصدير

هو قصة جناح و  ،(IMT)االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية  ،هذا (ITU)يتناول كتّيب االحتاد الدويل لالتصاالت 
لذين ميثلون اهليئات واللوائح ذات الصلة ا املتقدمةيف جمال االتصاالت املتنقلة  من ذوي املهارةللتعاون الدويل بني اخلرباء املؤهلني 

 التنظيمية الوطنية ومشغلي الشبكات املتنقلة واجلهات الفاعلة الرئيسية يف صناعة االتصاالت املتنقلة الدولية.

ذ  هل املقبلةة يالتصاالت املتنقلة الدولية، فإن هذا الكتّيب ال حيتوي بالضرورة على مجيع جوانب التنما يف جمال ونظراً للتقدم السريع
التصاالت. ومع ذلك فإنه يوفر دلياًل مفيدًا للسمات الرئيسية لألنظمة احلالية واالجتاهات املستقبلية. ويرجى من القراء التحقق ا

 إليها يف هذا الكتيب. احملالمن الرجوع إىل أحدث صيغة من املراجع 

 ITU-R يف القطاع 5D مناقشات مجيع املشاركني يف فرقة العم  ونود أن نعرب عن الشكر اخلاص واالمتنان للمسامهة املفيدة يف
 البيانات واملعلمات يف أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية القائمة. من قبي وأولئك الذين قدموا عناصر مفيدة 

اد الدويل لالتصاالت، االحت يف فرقة املعنيةاألسامهات عديدة من املشاركني يف تختل  مبوضع هذا الكتّيب أيضًا  استعني يفوقد 
)اجلوانب  ITU-R WP 5D: فرقة العم  ، وهيك  يف جمال مسؤوليته  ،سيما األفرقة املسؤولة عن حفظ املعلومات وحتديثها وال

)جوانب الشبكة األساسية( وفريق  ITU-T SG 13)اجلوانب الساتلية( وجلنة الدراسات  ITU-R WP 4Bالراديوية( وفرقة العم  
 )اجلوانب اخلاصة بالبلدان النامية(. ITU-D Q.25/2 املسألة

الحتاد الدويل لالتصاالت، سوف يكون أداة عملية اليت يصدرها اوحنن نعتقد أن هذا الكتيب، إىل جانب املنشورات األخرى 
ري خدمات النطاق توف ملساعدة اإلدارات واجلهات املعنية األخرى يف مساعيها لتطوير شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية من أج 

 املتنق . العريض
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 مقدمة 1

من قبي  متطلبات اخلدمة واجتاهات  عنها، ويوفر املعلومات العامة (IMT)حيدد هذا الكتّيب ما هي االتصاالت املتنقلة الدولية 
الطلب وخصائص األنظمة واملعلومات املوضوعية عن الطي  واملسائ  التنظيمية واملبادئ التوجيهية للتطور واالنتقال وتطور الشبكة 

 .االتصاالت هذ  األساسية يف

 تنقلة الدولية.كما يتناول هذا الكتّيب جمموعة شىت من املسائ  املتعلقة بنشر أنظمة االتصاالت امل

 الغرض والنطاق 1.1

إن غرض ونطاق هذا الكتّيب 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 

 - االتصاالت املتنقلة الدولية وشبكات (IMT-2000) 2000 -االتصاالت املتنقلة الدولية  واالسرتاتيجيات يف جمال نشر شبكات
 .(IMT-Advanced) املتقدمة

ويركز الكتّيب على اجلوانب التقنية والتشغيلية وجوانب الطي  ذات الصلة يف أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية، مبا يف ذلك 
 .االتصاالت فضالً عن اخلدمات والتطبيقات اليت تدعمها شبكاهتذ  املعلومات عن النشر واخلصائص التقنية هلا

 ويشتم  كذلك على معلومات جديدة عن IMT-2000 االتصاالت لى حتديث املعلومات السابقة بشأنعهذا الكتّيب  وينطوي
إىل العم  املستمد من  فيه . وباإلضافة إىل ذلك، حيالITU-R M.2012من التوصية مستمدة املتقدمة  IMT االتصاالت

التصاالت املتنقلة ا من أج النطاق العريض املتنق  والتنبؤات العاملية املتعلقة بنشر التقييم عمليات  - ITU-R M.2243 التقرير
شارك فيه أفرقة من قطاعات عاونيًا تالدولية، فيما يتعلق بأي اعتبارات مستقبلية يتم حتديدها. وكان هذا الكتّيب وسيبقى جهداً ت

بدور القيادة والتنسيق واملسؤولية يف وضع  (ITU-R)يف قطاع االتصاالت الراديوية  5D االحتاد الثالثة، حيث تضطلع فرقة العم 
ع يف قطا  13 الساتلية، وجلنة الدراسات االتصاالت جبوانب ITU-R 4Bفرقة العم  و األرض،  اتصاالت النصوص بشأن جوانب

باجلوانب  (ITU-D)تنمية االتصاالت  يف قطاع Q.25/2 جبوانب الشبكة األساسية، وفريق املسألة (ITU-T)تقييس االتصاالت 
 اخلاصة بالبلدان النامية.

فرقة  تواص  أن ضرورة الذي يقرر ITU-R 77/5وقد أويل اهتمام خاص الحتياجات البلدان النامية استجابة للجزء األول من املسألة 
 دراسة االحتياجات امللحة للبلدان النامية من أج  توفري النفاذ الفعال من حيث التكلفة إىل شبكات االتصاالت العاملية. 5D العم 

لبلدان ا ملمثلي من أج  توفري حتديث 5Dويتضمن هذا الكتّيب أيضاً ملخصاً للنتائج املرجوة واألنشطة اجلارية يف إطار فرقة العم  
 على حضور اجتماعات فرقة العم  هذ . يندر غري القا

 شرح المصطلحات الرئيسية المستخدمة في هذا الكتّيب 2.1

ومنظمة  (ITU) تضم جلنة النطاق العريض من أج  التنمية الرقمية ممثلني من االحتاد الدويل لالتصاالت جلنة النطاق العريض
م  اللجنة على طائفة من شىت وجهات النظر وتشت .(UNESCO)األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

هنج متعدد أصحاب املصلحة من أج  النهوض بنشر شبكات النطاق العريض، فضاًل عن توفري هنج  يف
 جديد حنو التزام األمم املتحدة ودوائر األعمال.

IMT تشم  االتصاالت املتنقلة الدولية (IMT)  االتصاالت كالً من IMT-2000  االتصاالتو IMT-Advanced 
 .ITU-R 56القرار  وهي تستند معاً إىل

ITU االحتاد الدويل لالتصاالت 
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ITU-R  قطاع االتصاالت الراديوية -االحتاد الدويل لالتصاالت 
ITU-T  قطاع تقييس االتصاالت -االحتاد الدويل لالتصاالت 

ITU-D  قطاع تنمية االتصاالت -االحتاد الدويل لالتصاالت 

3GPP اجلي  الثالث مشروع شراكة 

3GPP2  لشراكة اجلي  الثالث الثايناملشروع 

 اتجاهات االستعمال ومتطلبات الخدمات 2

 مقدمة 1.2

لعريض املتنق  وألي النطاق ااستعمال كيفية فهم   ال بد من االتصاالت املتنقلة الدولية جمال فهم االجتاهات احلالية يف رغبًة يف
يع هذ  املواضوتوفر لبلدان النامية. باتطلبات اخلاصة امل وما هي( IMT لتقنيات االتصاالتأغراض )مبا يف ذلك املالمح الرئيسية 

 التالية متتناول األقساو . الكتّيبيف األقسام الالحقة من هذا  تبحثاملوضوعات اليت  التعمق يف فهمقوم عليه ياألساس الذي  معاً 
اجتاهات و  ،لة إىل آلة(آواحلركة من  حركة الفيديو والشبكات االجتماعيةو  املتنقلة اجتاهات الطلب )مث  استخدام اإلنرتنت بالبحث

االتصاالت هذ  استخدام و  ،تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة الدوليةل استعمالك  يف  املالمح الرئيسية و  ،األجهزةيف ركة و احلالسوق يف 
 لنفاذ.البلدان النامية، مث  احلواجز اليت حتول دون ا فيما خيصواالعتبارات  ،مة املناطق احلضرية والريفية والنائيةخلد

 اتجاهات االستعمال 2.2

 استعمال اإلنترنت المتنقلة 1.2.2

اس استعمال ولئن كان من املمكن قيالسنوات املاضية.  طوالعامل ال مستوىعلى  ينمو بسرعة املتنقلةاإلنرتنت  ما فتئ استعمال
معدالت ملتنقلة و عند النظر يف حجم حركة البيانات ا ما يكون أبرزهو  -والنمو املتوقع  - النموفلعّ  ، وسائ عدة ب املتنقلةاإلنرتنت 

 ةبيتابايت 800 1وايل اإلمجايل من حركة البيانات الشهرية حب احلجم ةكمي  مثالً  Ericssonقدرت شركة  قدفالبيانات. سرعة تدفق هذ  
تنقلة أن الزيادة يف حركة البيانات املواضعو هذا الكتّيب  ، الحظأوسعمنظور  ولوضع هذا الرقم يف 2013.1الربع الثالث من عام  يف
ع الرابع من يف الرب ةاملقدر  ةشهريالمجايل حركة البيانات املتنقلة إجتاوزت  منه إىل الربع الثالث 2013الربع الثاين من عام  من
، أشار 2013 يف عامو ئة. ايف امل 80، منت حركة البيانات املتنقلة بنسبة Ericssonحتلي   يفسنة  فرتة أحدث. ويف 2009 عام

وأجهزة  يةواللوح املتنقلة يباحلواس احلركة املتولدة عنجتاوز  األجهزة املتنقلة املتولدة عنالتحلي  إىل أن إمجايل حركة اإلنرتنت املتنقلة 
أن حركة  )GSMA(التصاالت املتنقلة العاملية لرابطة الفريق اخلاص يف اليف مقارنة أخرى، الحظ و  2.التسيري املتنقلة ألول مرة

ملستقب ، من املتوقع أن ا وبالتطلع إىل 3يف مجيع السنوات األخرى جمتمعة. فاقت احلركة 2012يف عام  املتولدة املتنقلةاالتصاالت 
روتوكول ، عند النظر يف مصادر حركة بذلك خرى. مثالاألاإلنرتنت  استعماليف التفوق على مصادر املتنقلة جهزة األ تستمر

احلواسيب  أجهزة غري يتولد مننص  سوف الأن ما يقرب من  Cisco شركة قدرتاإلنرتنت عرب شبكات االتصاالت يف العامل، 
____________________ 

1 (2013) at 10, available at Ericsson Mobility Report: On the Pulse of the Networked SocietyEricsson,  
2013.pdf-november-report-mobility-/docs/2013/ericssonreshttp://www.ericsson.com/ 

2 3) at 11, available at(201 Ericsson Mobility Report: On the Pulse of the Networked SocietyEricsson,  
2013.pdf-november-report-mobility-http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson 

3 , available at5The Mobile Economy 201GSMA,  
http://www.gsmamobileeconomy.com/GSMA_Global_Mobile_Economy_Report_2015.pdf 

http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-november-2013.pdf
http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-november-2013.pdf
http://www.gsmamobileeconomy.com/GSMA_Global_Mobile_Economy_Report_2015.pdf
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املتولدة ركة احل بينما تنمو هأن أيضاً  Cisco وقد تنبأت 2012.4ئة يف عام ايف امل 26من  ، ارتفاعاً 2017 حبلول عام (PC) الشخصية
تنمو سوف  (M2M)آلة إىل آلة  فإن احلركة منئة، ايف امل 14 ةنسبب (CAGR)الشخصية مبعدل منو سنوي مركب  من احلواسيب

 4.يف املائة 104 معدل منو قدر  املتنقلةاهلوات  و  تشهد احلواسيب اللوحية يف املائة، وسوف 79 بنسبة
، مبعدل منو 2017و 2012بني عامي  اً فضع 13 وف تزداد مبقدارأن حركة البيانات املتنقلة س Ciscoوعلى الصعيد العاملي، تقدر 

رع سيكون هذا املعدل ثالث مرات أسو  2017.4حبلول عام يف الشهر  إيكسابايتة 2,11لتص  إىل  يف املائة، 66سنوي مركب قدر  
يف السنوات  سريعاً  دماً تق هااعتمادتقدم تكنولوجيا اهلوات  الذكية و  وقد تقدمت الثابتة خالل الفرتة نفسها. االتصاالت من حركة

ن املرجح أن تشك  تضم الفئة اليت مهي خدمات النطاق العريض، و  مما وفر للمستعملني النفاذ القوي املتنق  إىلالقليلة املاضية، 
، شكلت اهلوات  الذكية Ericssonقامت به حتلي   ألحدث وفقاً و النطاق العريض املتنق . يف ن أجهزة املشرتكني اجلزء األكرب م

مجيع يف املائة من  40حوايل  بينما شكلت، 2013يف الربع الثالث من عام  بيعتاليت  األجهزة املتنقلةيف املائة من  55حوايل 
املائة  يف 30 إىل 25 حيث يرتبط جمردلنمو إضايف،  كبرياً   أن هناك جماالً  اً إىلوأشار التحلي  أيض 2012.5يف عام  بيعتاليت  األجهزة

مليار اشرتاك يف هناية  1,9 اشرتاكات اهلوات  الذكية ستبلغأن  Ericssonتوقع تاهلوات  الذكية. و ب األجهزة املتنقلةمن اشرتاكات 
 إدخال تكنولوجيا التطور الطوي  ما نأخذ يف االعتبار. وعند2019حبلول هناية عام  اتمليار  5,6 ها سوف تبلغ، ولكن2013عام 

 للغاية. اً سريع كان  النمو جند أنيف اهلوات  الذكية  (LTE) األج 

، 2011 يف يوليو LTEيف املائة من اهلوات  الذكية متمكناً من تكنولوجيا  5وأشار أحد التحليالت إىل أنه بينما كان ما يقرب من 
زالت  وإىل جانب النمو يف اهلوات  الذكية، ما LTE.6يف املائة منها تستفيد من شبكات  30أكثر من  2013أصبح يف أغسطس 

. LTEسرعة التوصيلية املتنقلة تزداد يف شىت أحناء العامل، وما زالت الشبكات واألجهزة تعتمد أحدث التكنولوجيات، مث  
كيلوبايتة يف الثانية، ولكن من املتوقع أن ينمو   526كان   2012صي  الشبكات يف عام تو  سرعةإىل أن متوسط  Cisco وأشارت

. ومن املتوقع أن يبلغ متوسط معدالت 2017ميغابايتة يف الثانية يف عام  3,9يف املائة، وسوف يتجاوز  49مبعدل سنوي مركب بنسبة 
وهناك أدلة غري مؤكدة تدعم الفكرة بأن  7ميغابايتة يف الثانية. 5,6ليص  إىل  2017ه حبلول عام أضعاف ثالثةبيانات اهلوات  الذكية 

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.

 (Apps)البرمجيات المتنقلة عروض تطبيقات  2.2.2
"، الستخدامها appsاسم "ب الشائعةنتشار السريع لتطبيقات الربجميات، اال هو الستخدام البيانات املتنقلة ةالرئيسي من الدوافعكان 

ك ما يقرب ، كان هناتاالتطبيق نظامني يف جمالاالعتبار أكرب  وعندما يؤخذ يفيف اهلوات  الذكية وغريها من األجهزة املتنقلة. 
 تطبيق 000 800( وحوايل Appleلدى  iPodو iPadو iPhoneأجهزة  يدير )نظام التشغي  الذي iOSلنظام تطبيق متاحة  000 900 من

 ،النظامنيكبري بني   تراكب حدوثاملرجح  منو  8اللوحية(.األجهزة املتنقلة و واسعة من  لطائفة)نظام التشغي   Androidلنظام متاحة 
 كنة منمم التشغي  من أج  الوصول إىل أكرب قاعدة لكال نظامي تصلح تطبيقات إىل إطالقالعديد من املطورين  حيث يعمد

____________________ 
4 ), available at4(201 Trends and Analysis –The Zettabyte Era Cisco,  

-index-networking-provider/visual-http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service

.vni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html 
5 (2013) at 4, available at Ericsson Mobility Report: On the Pulse of the Networked Society, nEricsso 

2013.pdf-embernov-report-mobility-http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson 
6 2013,” (2013), available at-Mobile Suppliers Association, “LTE: user device segmentation: 2011 Global 

http://www.gsacom.com/downloads/pdf/LTE_user_device_segmentation_250813.php4 
7 ), available at4(201 Trends and Analysis –The Zettabyte Era , Cisco 

-index-networking-provider/visual-http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service

vni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html 
8 statistics-http://www.mobilestatistics.com/mobileMobile Statistics, “Total apps available,” available at  

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html
http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-november-2013.pdf
http://www.gsacom.com/downloads/pdf/LTE_user_device_segmentation_250813.php4
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html
http://www.mobilestatistics.com/mobile-statistics/
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 Android قاتأن معدل النمو لتطبي معإىل حد كبري يف السنوات األخرية،  اً ثابت اً منو  النظامني شهد كالقد عمالء احملتملني. و ال
 .اً واسع تفاوتاً  اتتطبيقال تنزي ازداد يف اآلونة األخرية. وتتفاوت تقديرات 

يقتصر  ما ال) 2013تطبيقات اهلوات  الذكية يف عام تنزي  لمليار  56يكون هناك ما جمموعه سللبحوث أنه  ABI مؤسسة قدروت
مليار  82 تنزي  للبحوث Portio مؤسسة قدرت بينما(، Blackberryو Windows Phone يضاً ب  يشم  أ، Androidو iOS على

 تأن تنزيالت التطبيقا باملالحظة، من اجلدير الرقم على وجه الدقة. وبغض النظر عن 2013أحناء العامل يف عام  شىتتطبيق يف 
 .2008يف عام  Appleتطبيقات إطالق متجر  لدى اً ، بدأت جديهي ظاهرة جديدة نسبياً  هذ  املتنقلة

 iOS تطبيقات من ما يقدر بنحو مخسة مليارات تنزي ، مت مثالً  2010في عام فالتطبيقات.  تنزيالت بسرعة عددوكذلك، ازداد 
أوائ   يف Androidتطبيقات من  مليار 50و iOSتطبيقات من مليار  48ا يقدر بنحو مب، مقارنة Androidتطبيقات  من 000 289و

ة عن  ركة النامجاحلقدار م الستبانةحركة الشبكة  إىل فرزن و احمللل حيث يعمدة، يف فئات معين عموماً تطبيقات وجتمع ال. 2013 عام
ة املتنقلتطبيقات الركة حل املئوية لنسبل Ericsson تفصي  1الشك   عرضويركة يف املستقب . احلأمناط ب، وكذلك للتنبؤ فئةك  

 .2019 عام حلركة يفوالتنبؤ با الراهنة

 كثردفع استخدام البيانات املتنقلة، وهو ما ميث  أ ي يفتوى الفيديو احمل يستمر أن Ericssonتوقع تعلى وجه اخلصوص، و 
 .2019من احلركة حبلول عام  املائة يف 50 من

 1الشك  

 2019و 2013حركة التطبيقات المتنقلة، 

 

 Ericssonاملصدر:  

 السرعة والسعةمن  ، تتوسع تطبيقات الربجميات املتنقلة لالستفادةوسعتها ات املتنقلةشبكال تزايد معدالت سرعةاستمرار  ويف سياق
أن حركة البيانات املتنقلة سوف االستشارية ب A.T. Kearnyشركة و  (GSMA)العاملية لالتصاالت املتنقلة يتنبأ حتلي  الرابطة . و معاً 

 الرابطة حتلي  ويتنبأ 9.ةبيتابايت 11 156بلغ يعدل شهري مب، 2017و 2012يف املائة بني عامي  66 ةنسببتنمو مبعدل سنوي مركب 
نق  الصوت  :2017-2012يف املائة خالل الفرتة  30أكثر من ب اً مركب اً سنوي اً شهد منو يأن العديد من اخلدمات سوف ب املذكورة

 وتقاسميف املائة(  89) (M2M)والتواص  من آلة إىل آلة يف املائة(  62يف املائة( واأللعاب ) 34) (VoIP) بواسطة بروتوكول اإلنرتنت
 ةمالدوافع اهلااألقسام التالية بعض هذ   وسوف تتناوليف املائة(.  75الفيديو )و يف املائة(  55بيانات )اليف املائة( و  34امللفات )

 زيد من التفصي .مب

____________________ 
9 , available at5The Mobile Economy 201, GSMA 

http://www.gsmamobileeconomy.com/GSMA_Global_Mobile_Economy_Report_2015.pdf 

 ، بلغ نصيب الفيديو2013يف 
 من حركة البيانات املتنقلة %35

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

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

 مطالعة الويب 
10%  2013يف 

 يبلغ نصيب
 التواص  االجتماعي

 2019و 2013يف  10%

http://www.gsmamobileeconomy.com/GSMA_Global_Mobile_Economy_Report_2015.pdf
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 حركة الفيديو 3.2.2

ومن املتوقع أن  .تستمر على هذا املنوالتزايد حركة البيانات املتنقلة بوترية سريعة، ومن املتوقع أن ت، 1.2.2 البندكما لوحظ يف 
 اً من حركة البيانات شهري ةيتبيتابا 000 7ث  أكثر من ميتوقع أن والذي من امل، املتنق الفيديو  الدافع األكرب هلذا النمو هو يكون

، 2019 حىت عاميف املائة  55 قدر مبعدل سنوي متوسط  سوف تزدادأن حركة الفيديو املتنق  ب Ericssonوتتنبأ . 2017حبلول عام 
 10.سوف متث  أكثر من نص  حركة البيانات املتنقلة عاملياً  ئذ  وعند

 ةشبكات املتنقلال تنشر وإذعلى حنو متزايد النشاط السائد بني مشرتكي النطاق العريض املتنق . ميث  الفيديو املتنق  وما فتئ 
 أعلىنوعية من ، قادرة على تقدمي حمتوى ((LTEوالتطور الطوي  األج   ((HSPAنفاذ الرزم عايل السرعة  تكنولوجيات، مث 

. وتشم  هذ  من املصادر طائفة أوسعاستهالك احملتوى من  ةاملتنقلاخلدمات ، أصبح من األسه  ملشرتكي أعلى ةسرع مبعدالت
جتميع أنظمة الفيديو، و  تقاسمخدمات ما شاهبها من و  YouTubeوخدمات  الكبلي ، شبكات التلفزيوندون حصراملصادر، 

وغريها.  iQiyiو Youkuو Huluو Netflixو Amazon.comو Googleلدى  Google Playو Appleلدى  iTunesمث   ،احملتوى
" املشاهدة"زمن  جمموع يف املائة من 40نسبة  ميثلون مستعملي األجهزة املتنقلةأن  Google، ذكرت 2014من يناير  اعتباراً و 

 يف املائة من األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم 41 إىلما يص  هنالك ، ألحد التحليالت اً وفقو . ونتيجة لذلك، YouTube11 ملوقع
ومن التطورات  12حمتوى الفيديو عرب الشبكات الثابتة أو املتنقلة على أساس أسبوعي على األق . ونسنة يشاهد 69و 65بني 

سرعة اليانات ومتطلبات حجم حركة البال يزال بينما و . األلعاب اإللكرتونيةحركة الفيديو املتنق  هو  املزيد مناحملتملة اليت قد تدفع 
وقع أن يتغري هذا تامل من، نسبياً ًا منخفض املتنقلةجهزة األاملتاحة على الالعبني العب أو متعددة ال وحيدة لعديد من األلعابل

، يالفيديو لتدفق اعناصر مث  ميزات تعدد الالعبني واحملتوى عايل الوضوح و  يتضمن املزيد من األلعابومبا أن  13الوضع يف املستقب .
 ركة الفيديو.حلمهية أكثر أ دافعاً  اإللكرتونية قد تصبح األلعابف

 الشبكات االجتماعية على األجهزة المتنقلة 4.2.2
أن هذ  احلصة  Ericssonتقدر و املائة من إمجايل حركة البيانات املتنقلة. يف  10وايل حب الشبكات االجتماعية حالياً  نشاط ريقدّ 

شم  على حنو متزايد املزيد من احملتوى يالشبكات االجتماعية سوف  نشاط، على الرغم من أن 2019 حىت عامسوف تظ  ثابتة 
شبكات االجتماعية هي الجند أن  جهزهتم املتنقلةألعند النظر يف كيفية استخدام الناس و البيانات، مث  الصور والفيديو. ب الغين

يف النسبة املئوية حلركة التواص   2013و 2012زيادة بني عامي إىل  Ericssonت ركة البيانات. وأشار حلد بالفع  ثاين أكرب مولّ 
 14االجتماعي على اهلوات  الذكية.

احملمولة  احلواسيبو  األجهزة اللوحيةاستخدام  اً لتواص  االجتماعي يفوق كثري ل املتنقلة األجهزةأن استخدام  وال بد من اإلشارة إىل
 .2  الشك الشبكات االجتماعية مخسة يف املائة، كما هو مبني يف ناملتولدة عحركة البيانات املتنقلة  مل تتجاوز، حيث هلذا التواص 

 

 

 
____________________ 

10 (2013) at 13, available at Ericsson Mobility Report: On the Pulse of the Networked Society, Ericsson 
2013.pdf-november-report-mobility-http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson 

11 accessed on January 2 2014., http://www.youtube.com/yt/press/statistics.htmlYouTube, “Statistics”, available at  
12 (2013) at 13, available at Ericsson Mobility Report: On the Pulse of the Networked Society, Ericsson 

2013.pdf-november-report-mobility-docs/2013/ericssonhttp://www.ericsson.com/res/ 
13 (2013) at 26, available at Ericsson Mobility Report: On the Pulse of the Networked Society, Ericsson 

2013.pdf-november-report-mobility-p://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericssonhtt 
14 (2013) at 15, available at Ericsson Mobility Report: On the Pulse of the Networked SocietyEricsson,  

2013.pdf-november-report-mobility-http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson 

http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-november-2013.pdf
http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html
http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-november-2013.pdf
http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-november-2013.pdf
http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-november-2013.pdf
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 2الشك  

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

 

 Ericssonاملصدر:  

إىل أن أكثر  بلداً  41من املستمدة  Googleبيانات  تشري ،يف استعماهلااهلوات  الذكية  أصحاب وقت كيفية قضاءب وفيما يتعلق
 ونيفعل منهم يف املائة 25، وأكثر من الشبكات االجتماعية على األق  شهرياً  يستخدموناهلوات  الذكية  مستعمليمن نص  
الشبكات االجتماعية على  إىليف املائة من مستخدمي اهلوات  الذكية  75أكثر من  ينُفذُ  من تلك البلدان، 27يف و  15.ذلك يومياً 

ة الذكي ت واأن الشبكات االجتماعية هي النشاط األكثر شعبية بني مستخدمي اهل Ericssonقامت به ظهر حتلي  ويُ . األق  شهرياً 
كان استخدام اهلات  الذكي األكثر و  16ساعة يف الشهر. 1,13يف الواليات املتحدة، وهو ما ميث   Androidو iOS يف نظامي
 .من االستخدام شهرياً  اتساع 8,5 اليت بلغ نصيبها، هو أنشطة التسليةهذا التحلي   املرتبة الثانية يف شعبية يف

 الحركة من آلة إلى آلة 5.2.2

بسرعة عدد  ازداداملعدات،  أمناطتختل   تضمني التوصيلية يفض تكلفة اواخنف املتنقلة وقدرهتا اتشبكال تغطية يف سياق تزايد
 وبتقدميوضع الأو  الةاحلمن  أو آخر نوع برصد الكثري من هذ  األجهزة باستمراريقوم  باإلنرتنت. ومن املتوقع أن املوصولةاألجهزة 
 ((M2M ن آلة إىل آلةم التصاالتاتشم  أن  لتعري  املستخدم، ميكنل وتبعاً . فيما بينهاو/أو التواص   املستعملني إىل املعلومات

اإلنرتنت ب املوصولةواألجهزة والسيارات  شبكات الكهرباء "الذكية"و  واسعة من األجهزة، مث  أجهزة االستشعار عن بعد طائفة
 على سبي  املثال ال احلصر. الصناعة التحويلية،معدات و 

____________________ 
15 /http://www.thinkwithgoogle.com/mobileplanet/en, “Our Mobile Planet”, available at Google 
16 (2013) at 26, available at Ericsson Mobility Report: On the Pulse of the Networked Society, Ericsson 

2013.pdf-november-report-mobility-ww.ericsson.com/res/docs/2013/ericssonhttp://w 
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 اليت تستخدمبعض الشركات  ، كان2012عام يف  ((OECDيف امليدان االقتصادي  منظمة التعاون والتنمية صدر عن لتقرير وفقاً و 
 يف ذلك الوقتكانت   OnStarويعتقد أن  17بالفع  مليون جهاز. يدير اإلنرتنت املتمكنة منلتوصي  األجهزة  املتنقلةشبكات ال

 يف بعض البلدان. ةاملتنقل االتصاالتعدد مشرتكي  جمموعأكثر من  أي، جهازماليني  6 أكثر من تدير

على  هبا ستشهدملاأحد التقديرات  وجاء يفباإلنرتنت.  املوصولةواسعة من التقديرات بشأن العدد احملتم  لألجهزة  طائفةهناك و 
خرى األتقديرات وال 2020.18باإلنرتنت حبلول عام  موصولمتنق   جهازمليار  50نطاق واسع أنه قد يكون هناك ما يص  إىل 

 كبري  تسمح بقدراليت  لتنبؤاتوامن التعاري   طائفةعلى  يتوق يف املستقب   التوصيلية تقدير فإن بالطبع،و أق  من ذلك بكثري. 
اليت دخلت حيز االستخدام، هناك اتفاق واسع النطاق  M2Mبغض النظر عن العدد الفعلي لألجهزة و يف املنهجية.  من التغاير

 تقدرو العامل.  شبكات املتنقلة يفالركة إضافية عرب دفع بدور  حييكون هناك منو كبري يف السوق، من املتوقع أن س هأن على
 2017.19و 2012يف املائة بني عامي  82 بنسبة اً مركب اً سنوي اً تشهد منو وف س M2Mأن االتصاالت  Cisco شركة

 الدوافع األخرى لحركة البيانات في المستقبل 6.2.2

اليت ملزيد من اخلدمات ا يعتمدون املستعملني نظراً ألن أضعافاً مضاعفةنمو الطلب على اخلدمات السحابية املتنقلة يمن املتوقع أن 
دمات املتعددة شأن اخل من. و متصاعدينمو بشك    تولد املتنق  الذي. والنتيجة هي أن حجم احملتوى تستوجب قابلية النفاذ إليها

 ينمو لسوفو  السحايب تخزينوالاحلوسبة السحابية  من الطلب على عظماأل القسطحتم   أن األجهزة املتنقلة اليت تلتقطهاالوسائط 
أن ب ARC Chart20وتتنبأ شركة ) تزايد استبانة بيكس  الكامرياستمرار ال نظراً هذ  بشك  كبري  الوسائط ملفات حجممتوسط 
 (.2015حبلول عام  السحابية من اخلدمات بيتابايتة 400 9 ستهلكيسوف  ةاملتنقل املتولد عن االتصاالتاحملتوى 

 خاللنية من احلكومة اإللكرتو  وغريها من خدمات التعليم اإللكرتوينو خدمات الصحة اإللكرتونية  أيضًا النفاذ إىلومن املتوقع 
 الرعاية االجتماعية. جوانب يف حتسنيمما يسهم األجهزة املتنقلة، 

. الً عن الفوائد األخرىفضالتكالي   ورات يفذلك ألهنا حتقق وفالكثري من االهتمام باخلدمات السحابية  حتظى على ذلك، وعالوةً 
تكنولوجيا  املوصولة اليت تستضي  تخدماتتتطلب هذ  اخلدمات السحابية ضمان نق  البيانات بني العمالء ومراكز البيانات و 

ركة البيانات فإن ح املتنقلة اتشبكالمن خالل  املوصولة بالسحاباملتنقلة  اخلدماتعدد مستخدمي  ونظرًا الزدياد. املعلومات
 تنمو بشك  مستمر. سوف املتنقلة

 21انات املتنقلة.حركة البي تزداداملعاجلة، من املتوقع أن  قدرة جراء تزايدتطبيقات الربجميات املتنقلة  ويف ضوء التقدم يف

العتبار عند التخطيط بد من أخذها يف ا دمات والتطبيقات الرقمية اليت الاخلتقدمي  هاماً يف جمال اً ة تطور يسحابال ومتث  املعمارية
هذ  التطورات التكنولوجية هي القدرة على نق   لك األسس االقتصادية و . ((IMT االتصاالت املتنقلة الدولية تكنولوجيالتطور 

 رتونيةك: االتصاالت واملعلومات واحملتوى والتجارة اإللنذكر منهاالبيانات عرب احلدود لتسهي  عدد من الوظائ  الرئيسية 
سالس   ، من قبي وراء إنتاج الوظائ  املذكورة مراعاة الوقائع الكامنة من ذلك، ال بد من كثرب  واأل. وغريها، M2M والتواص 

____________________ 
17 Machine Communications: Connecting Billions of Devices”, OECD Digital Economy-to-OECD (2012), “Machine 

en-http://dx.doi.org/10.1787/5k9gsh2gp043Papers, No. 192 at 8, OECD Publishing.  
18 Machine Communications: Connecting Billions of Devices”, OECD Digital Economy-to-OECD (2012), “Machine 

en-http://dx.doi.org/10.1787/5k9gsh2gp043Papers, No. 192 at 8, OECD Publishing.  
19 ), available at4(201 Trends and Analysis –The Zettabyte Era Cisco,  

-index-networking-provider/visual-http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service

WP.htmlvni/VNI_Hyperconnectivity_ 
20 ARC Chart Research Report on the mobile cloud: Market analysis and forecasts, June 2011 
 .10.3البند  ،تقييم عمليات النشر والتنبؤات املتعلقة بالنطاق العريض املتنق  من أج  االتصاالت املتنقلة الدولية – R M.2243-ITUالتقرير  21

http://dx.doi.org/10.1787/5k9gsh2gp043-en
http://dx.doi.org/10.1787/5k9gsh2gp043-en
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html
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تكنولوجيا  تتوق  أنظمة، ((B2Bالتواص  بني مؤسسة أعمال وأخرى  العاملي. وهذا يعين أنه يف سوقعلى الصعيد القيمة 
قدرة الشركات على  على ،وظائ  اجلديدةوالهذ  التكنولوجيات  لتنفيذ يف يومنا هذا، املطلوبةاملعلومات واالتصاالت املعقدة 

لتعاون القدرة على ا جداً توفرمن الضروري ومن مث متعددة،  مناطقمن  األنظمة انطالقاً تطوير وإنتاج ودمج وإدارة ودعم هذ  
 .تختل  املناطقعرب  وتبادل البيانات

 اتجاهات السوق 3.2
 2013إلى  2007على مستوى العالم من  IMTمعلومات المشتركين في شبكات  1.3.2

 2007مليون يف عام  268يفيد االحتاد الدويل لالتصاالت بأن عدد اشرتاكات النطاق العريض املتنق  على مستوى العامل ارتفع من 
إىل أن عدد اشرتاكات النطاق العريض املتنق  يف البلدان النامية  2013وأشار االحتاد أيضاً يف عام  2013.22مليار يف عام  2,1إىل 

. ومع 22مليار، متجاوزاً عدد االشرتاكات يف البلدان املتقدمة 16,1مليون إىل  472، من 2011ارتفع بأكثر من الضع  منذ عام 
من   75 بلدان املتقدمة والبلدان النامية. ووفقاً لالحتاد الدويل لالتصاالت، لدىذلك، ال تزال الفجوة كبرية من حيث التغلغ  بني ال

 23نسمة يف البلدان النامية. 100من ك   20نسمة يف البلدان املتقدمة اشرتاك نطاق عريض متنق  نشط، باملقارنة مع  100ك  
، فإن : تعميم النطاق العريض2013طاق العريض حالة الن، بعنوان 2013وكما أشارت جلنة النطاق العريض يف تقرير هلا عام 

، وأظهرت معدل منو سنوي 2008اشرتاكات النطاق العريض املتنق  جتاوزت اشرتاكات النطاق العريض الثابت يف عام 
منو عدل للجنة النطاق العريض، يتمتع بأعلى م ومن شأن ذلك أن يصن  النطاق العريض املتنق  بأنه، وفقاً  24املائة. يف 30 يقارب

 2:1)صعوداً من  3:1يف أي من أنشطة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث يتجاوز اشرتاكات النطاق العريض الثابت بنسبة 
القادمة. وتشري ، من املتوقع تسارع النمو خالل السنوات القليلة IMT(. وعند النظر يف منو اشرتاكات االتصاالت 2010 عام يف

 IMT ، إىل أن غالبية االشرتاكات يف أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية كانت بالفع  أجهزة3، املوضحة يف الشك  Ericssonبيانات 
 2019.25غالبية االشرتاكات املتنقلة يف مجيع مناطق العامل حبلول عام  IMT، بينما سوف متث  أجهزة 2013يف عام 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
وميكن االطالع  ،6 ، الصفحة(2013): حقائق وأرقام بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" 2013االحتاد الدويل لالتصاالت، "العامل يف  22

 e.pdf-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013-http://www.itu.int/en/ITU عليه يف
وميكن االطالع  ،6 ، الصفحة(2013): حقائق وأرقام بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" 2013االحتاد الدويل لالتصاالت، "العامل يف  23

 e.pdf-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013-http://www.itu.int/en/ITU عليه يف
 ، وميكن االطالع عليه12، الصفحة (2013): تعميم النطاق العريض 2013النطاق العريض يف  حالةجلنة النطاق العريض،  24

 annualreport2013.pdf-http://www.broadbandcommission.org/Documents/bb يف
25 (2013) at 9, available at Ericsson Mobility Report: On the Pulse of the Networked SocietyEricsson,  

2013.pdf-november-report-mobility-http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013-e.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013-e.pdf
http://www.broadbandcommission.org/Documents/bb-annualreport2013.pdf
http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-november-2013.pdf
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 3الشك  

 2019و 2013االشتراكات المتنقلة بحسب التكنولوجيا، 

 
 Ericssonاملصدر:  

 نمط األجهزة 2.3.2

 أمناطدد متزايد من ع مت تطويرسرعة، القدرة ومعدالت الزيادة  املتنق  إىل جانب النطاق العريض توصيلية انتشار استمرار يف ضوء
 الرابطة العاملية صرحت ، على سبي  املثال،LTE تكنولوجيا . وعند النظر يف األجهزة اليت تدعماملستعملنياحتياجات  شىت األجهزة خلدمة

 منوذجاً  455، مبا يف ذلك LTE بني أجهزةاهلوات  الذكية تشم  أكرب فئة  بأن 2013يف نوفمرب  ((GSAاملتنقلة  االتصاالتملوردي 
كما أن   LTE.26األجهزة  أمناطمجيع  من يف املائة 36لبعض املشغلني و/أو الرتددات(، أو  خصيصاً  ُطّورت مناذج متغايرة منها)

 .األجهزة ميدان هذ  يفسريعة النمو  مكوناتوالنقاط الساخنة الشخصية هي  LTE احلواسيب اللوحية املتمكنة من تكنولوجيا
 (2013)نوفمبر  LTEأجهزة المستعملين 

 
 

____________________ 
26 mber 7, 2013) at 2, available at(NoveReport: Status of the LTE Ecosystem Global Mobile Suppliers Association,  

http://www.gsacom.com/downloads/pdf/GSA_lte_ecosystem_report_071113.php4 

من االشرتاكات املتنقلة 
أمريكا الشمالية سيكون  يف

LTE 2019 حبلول 

من االشرتاكات يف الشرق األوسط 
. وسيكون 2013 يف 2Gوإفريقيا هي 

 2019يف  3G/4G نفس الرقم

 اشرتاكات متنقلة

 منائط
 ألواح
 دفرتيات

 PCبطاقات 
 خاليا فيمتو
 هوات  ذكية

 ات/نقاط ساخنة شخصيةمسري 
 مضافات
 كامريات

http://www.gsacom.com/downloads/pdf/GSA_lte_ecosystem_report_071113.php4
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تحلي  أن هناك الر قدّ ي. و 2012كانت يف عام   املتميزةذروة السوق الشرتاكات اهلات  املتنق  األساسية أو  إن Ericssonوتقول 
ومن  2019.27اشرتاك حبلول هناية عام  اتمليار  6,5، وأن هذا الرقم سريتفع إىل 2013مليار اشرتاك هات  ذكي حبلول هناية عام  9,1

وآسيا فريقيا إ وات  ذكية يفهب العادية همهواتف عندما يستبدل املستعملونمنو اشرتاكات اهلات  الذكي يف املقام األول  أن يأيت املتوقع
النمو   ستمر يفتوسوف نخفضة التكلفة. املفر األجهزة اإىل تو  والشرق األوسط خالل السنوات القليلة القادمة، ويرجع ذلك جزئياً 

. 2019 عام يفمليون  800إىل  2013 عام مليون يف 300املتنقلة، من  احلواسيب احملمولة واللوحية وأجهزة التسيري كذلك اشرتاكات
اع يف أوروبا الغربية اليت تباألجهزة احملمولة اهلوات  الذكية مجيع  حيث تكاد متث اختالفات إقليمية كبرية،  أيضاً  Ericsson تتوقعو 

 27.فريقياإيف الشرق األوسط و األجهزة احملمولة يف املائة من اشرتاكات  50 بنسبة، مقارنة 2019 عام وأمريكا الشمالية يف

 المستعملينتحسين الشبكات وتجربة  3.3.2

من أج  زيادة  مديث شبكاهتلتح مبالغ كبريةشبكات املتنقلة ال ومشغلينفق ، ةحركة البيانات املتنقل على ستمرار منو الطلبال نظراً 
 LTE على ترقيات شبكة أمريكي دوالر اتمليار  8,7 وننفقيس شغلنياملقدر أحد التحليالت أن ي. و املستعم قدرهتا وحتسني جتربة 

 املقاييسمن و  2015.28مليار دوالر حبلول عام  36و 2013مليار دوالر يف عام  24إىل  هذا املبلغ رتفعي، و 2012وحدها يف عام 
يف مجيع املناطق  سوف تزدادسرعة ال بأن معدالت Cisco وتفيد. ةشبكة املتنقلال سرعةهو متوسط  املستعم تجربة ل األكثر شيوعاً 

لة بالشبكة املتنق التوصي  سرعةوعلى الصعيد العاملي، كان متوسط  2017.29 جهزة من اآلن وحىت عامميع أنواع األبالنسبة جلو 
 ةميغابت 3,9يتجاوز وف يف املائة، وس 49 قدر ينمو هذا املعدل مبعدل سنوي مركب و الثانية. بتة يف كيلو   526مقدار  2012عام  يف
 .2017الثانية يف عام  يف

توقع أن من امل، و اإلمجايلأربعة أضعاف املعدل  حالياً  تكاد تفوق، موماً ع IMTشبكات  يف، ةالذكيات  و سرعة اهلومعدالت 
البيانات  ةسرعمعدالت  أن متوسط Ciscoتقدر و يف الثانية.  بتةميغا 6,5ص  إىل ت، ل2017تضاع  ثالث مرات حبلول عام ت

منطقة  حيث يزداد املعدل يف، 2017عام  حىتق   املائة على األيف 36 قدر يف مجيع املناطق، مبعدل سنوي مركب ، املتنقلة ستزيد
 يف املائة. 68 قدر فريقيا مبعدل سنوي مركب إالشرق األوسط و 

يف السنوات جتارياً  LTEتكنولوجيا  ترويج وبفض شبكات املتنقلة يف العامل. العلى نطاق واسع يف  IMTتكنولوجيا  انتشرتقد و 
أحناء العامل.  شىتيف  بلداً  92يف  LTE ةشبك 244، كان هناك 2013ديسمرب  وحىت. ملرتقية شبكاهت حثيثاً يسعى املشغلون األخرية، 

جتارية  ةشبك 35، مل يكن هناك سوى 2011يف أكتوبر و  30.بلداً  51يف  ةشبك 113كان هناك   وقب  أكثر من سنة بقلي ،
 يستقر حيث بدأ، (HSPA(عايل السرعة  نفاذ الرزم نشر عمليات ي يفمع تباطؤ نسب LTEاجتا  نشر  ويرتادف 31.بلداً  21 يف

قيد  HSPA ةشبك 532، كان هناك 2013ديسمرب  وحىت. LTE حنوالرأمسالية  منفقاهت وحّول املشغلون وجهة HSPA النفاذ زخم
جتارية،  HSPA ةشبك 482وقب  ذلك بعام، كان هناك  HSPA+.32 يف املائة من املشغلني شبكات 63أكثر من  وأطلق، التشغي 

____________________ 
27 (2013) at 7, available at worked SocietyEricsson Mobility Report: On the Pulse of the NetEricsson,  

2013.pdf-november-report-mobility-http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson 
28 )ess Infrastructure Spending by 2013 (January 2012IHS, LTE Expected to Dominate Wirel  
29 ), available at4(201 Trends and Analysis –The Zettabyte Era Cisco,  

-index-networking-provider/visual-http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service

WP.htmlvni/VNI_Hyperconnectivity_ 
30 (November 2, 2012), available at Evolution to LTE ReportGSA,  

http://gsacom.com/downloads/pdf/GSA_Evolution_to_LTE_report_011112.php4 
31 (October 12, 2011), available atReport rev. 2 Evolution to LTE , GSA 

http://gsacom.com/downloads/pdf/gsa_evolution_to_lte_report_121011.php4 
32 (December 2, 2013), available at GSA, “3GPP systems mobile broadband wallchart,” 

http://gsacom.com/downloads/pdf/3GPP_systems_mobile_broadband_wallchart_111213.php4 

http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-mobility-report-november-2013.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html
http://gsacom.com/downloads/pdf/GSA_Evolution_to_LTE_report_011112.php4
http://gsacom.com/downloads/pdf/gsa_evolution_to_lte_report_121011.php4
http://gsacom.com/downloads/pdf/3GPP_systems_mobile_broadband_wallchart_111213.php4
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جتارية  ةشبك 424كان هناك   2011، ويف عام +HSPA شبكات أطلقت HSPA مشغلي شبكاتيف املائة من  52 ونسبة
 HSPA.33 شبكات يف املائة أطلقت 36 منها

التقنيات  مرتواستالنطاق العريض املتنق .  ملستعمليمعدالت البيانات املتاحة  إىل زيادة مستمرة يف IMTتطور أنظمة  وأفضى
 تكنولوجيا جديدة.ك  بيانات الذروة مع ك  تكرار و  ةسرع رفع معدالت يف

يف استخدام  شاهدتيف بعض األحيان دعم معدالت النمو السريعة اليت  ال تستطيع وحدهالالتقدم يف التكنولوجيا بيد أن خطوات 
ن يف مجيع و ن واملنظمو املشغل يسعى اء العامل. وهكذاأحن شىتبشك  خاص يف املناطق احلضرية يف  يصحهذا و البيانات املتنقلة. 

 ،ذلك الجديدة من الطي . مث إتاحة نطاقات، وخاصة من خالل املتنق  لنطاق العريضلطي  ال إىل إتاحة املزيد منأحناء العامل 
 للبث ستخدم سابقاً ت تكان  الطي  من "ةرقمي مكاسبالنتقال من البث التماثلي إىل البث التلفزيوين الرقمي إىل "ا ميكن أن يؤدي

الطي   تاحةإل اتعملي يفأحناء العامل  شىتمعظم البلدان يف  شرعأخرى. وقد  الستعماالتولكن ميكن اآلن إتاحتها  اإلذاعي
 املقبلة. عشروات الهذ  التحوالت يف السن معظم للقيام بذلك. ومن املتوقع االنتهاء من هي ختططأو  املتنق  لنطاق العريضلاملتاح 

 المبادرات السياساتية لترويج شبكات النطاق العريض المتنقل 4.3.2

خطة وطنية  وضع ي من قبمن األساليب لتعزيز النطاق العريض املتنق   شىتاحلكومات واملنظمات املتعددة األطراف جمموعة تتبع 
طبيق بعض االجتاهات ميكن ت فإنه ق العريض املتنق ،ك  بلد يواجه حتديات فريدة لزيادة اعتماد النطا  ولئن كانلنطاق العريض. ل

هتدف إىل زيادة  فرعية خطط يف شك مبادرات النطاق العريض املتنق  تتطور ما  أو النهج العامة يف كثري من احلاالت. وغالباً 
 أنعريض املتنق  النطاق الحتسني اعتماد  ميكنهاالسياسة اليت  ومن هذا املنطلق، ميكن لنُ ُهج. أعماعتماد النطاق العريض بشك  

 ج املستخدمة لزيادة اعتماد النطاق العريض الثابت.هُ تتبع عن كثب الن ُ 

جمال  يف املتاح د(األول )ب  الوحيالنطاق العريض املتنق  هو اخليار يكون ويف حاالت أخرى، كما هو احلال يف العديد من البلدان النامية، 
 :يلي ما ض املتنق النطاق العري توفريإىل زيادة  الرامية ج السياسةهُ للكثري من األفراد واجملتمعات. وميكن أن تشم  ن ُ  النطاق العريض

ية، مبا يف ذلك البنية التحت توسيع النطاق العريض من خالل توفريقابلة للقياس لتحسني و  ملموسة أهدافوضع  -
 ة؛لشبكات املتنقلا وحتديثنشر 

 ؛الطي  استعمال ، مبا يف ذلك مرونةاملتنقلةلخدمات ل استعمالهالطي  وكفاءة  إتاحةضمان  -

 ؛تتسم بالكفاءة والشفافيةأسواق تنافسية  توفر ضمان -

 النطاق العريض؛ النفاذ إىلللجميع يف  اإلنصافضمان  -

 تشجيع االستثمار يف الشبكات واخلدمات والتطبيقات املتنقلة. -

احل  الرئيسي لتسهي  تقدمي بوصفها ، GHz 1دون العاملة يف نطاقات الرتدد  ةشبكات املتنقلالنشر  تشجيع النهجهذ  أحد من و 
 .اليت تفتقر إىل اخلدمةخدمات النطاق العريض املتنق  يف املناطق 

 :ما يلي إىل زيادة الطلب على النطاق العريض املتنق  الرامية ج السياسةهُ ن ُ  ميكن أن تشم و 

 خدمات وتطبيقات النطاق العريض؛ الطلب على تشجيع -

ل ، رمبا من خالهاوآلية مناسبة لتقدمي دمةاخلألجهزة و/أو رسوم لإعانات إىل النظر فيما إذا كانت هناك حاجة  -
 ؛الشام  أو اخلدمة الشاملةللنفاذ  برنامج

 (؛والصريفة املتنقلة نقلةاملت الصحةة و املتنقل)مث  احلكومة  األجهزة املتنقلة ملستعملياملعلومات واخلدمات املفيدة  إتاحة -

 النطاق العريض املتنق . املتمكنة من فوائد خدمات بشأناحلاليني واحملتملني  املستعملنيتثقي   -

____________________ 
33 wallchart,” (November 2012), available atGSA, “3GPP systems mobile broadband  

and “Mobile Broadband Wallchart: http://gsacom.com/downloads/pdf/MBB_wallchart_November_2012.php4 
3GPP Systems,” (November 7, 2011), available at 

http://gsacom.com/downloads/pdf/MBB_wallchart_071111.php4 

http://gsacom.com/downloads/pdf/MBB_wallchart_November_2012.php4
http://gsacom.com/downloads/pdf/MBB_wallchart_071111.php4
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حتسني ترمي إىل سياسة  ج  هُ ن ُ  مؤخراً فقد اقرتحت  ال تركز جلنة النطاق العريض على النطاق العريض املتنق  على وجه التحديد وبينما
، كجزء من هدفها املتمث  مثالً  2013عام لتقرير اللجنة  فقد جاء يفالنفاذ إىل النطاق العريض تنطبق على قطاع االتصاالت املتنقلة. 

طر قانونية وتنظيمية أ توفريعن  وتوزيعات طي  معقولة، فضالً  مناسبةوضع سياسات طي  ب اقرتاح، العريض يف تعميم النطاق
أمهية وضع خطة  إىلالتقرير  أشاريف نفس املناقشة، و  34بيئة للمنافسة املستدامة. وتوفري هاستثمارات وحتفيز مستقرة لتشجيع اال

طبقة ناملو ة النطاق العريض ناليت تقدمت هبا جل األخرى سياسةالالنطاق. ومن بني توصيات  هذا لتوجيه تطوير العريض لنطاقلوطنية 
 .ومها متكامالن، التغلغ النطاق العريض بأسعار معقولة وحتسني  إتاحةهي الرتكيز على  املتنقلةدمات اخلعلى 

، ضمن : املستقب   املرتكز إىل النطاق العريض2010مهمة قيادية ملحة لعام  :بعنوانلجنة النطاق العريض، لول األ تقريرالوأشار 
للمجتمعات  النطاق العريض املتمكنة منوالتطبيقات  دماتاخلأهداف سياسة وطنية لتشم  تقدمي  وضع ضرورة إىل توصياته

وسيلة  املتنقلة تكنولوجياتوفر ال، على وجه اخلصوص النائية باجملتمعاتفيما يتعلق و  35.غريها، من بني املستضعفة واحملرومة والنائية
 كن من خالهلا الوصول إىل هذ  اجملموعات.مي – دية اقتصادياً اجمل الوحيدة وسيلةورمبا ال -رئيسية 

 المزايا الرئيسية لالتصاالت المتنقلة الدولية 4.2

 IMT-2000 يا الرئيسية لالتصاالتاالمز  1.4.2
 هي: IMT-2000 لالتصاالت الرئيسية املزايا

 ؛أحناء العامل شىتدرجة عالية من القواسم املشرتكة للتصميم يف  -

 ؛ومع الشبكات الثابتة IMT-2000توافق اخلدمات ضمن  -

 جودة عالية؛ -

 ؛صغري لالستخدام يف مجيع أحناء العامل مطراف -

 ؛التجوال يف مجيع أحناء العاملعلى قدرة  -

 .واملطاري واسعة من اخلدمات  وطائفةالوسائط  تعدد تطبيقات تشغي  قدرة على -

 الراديويةالواجهات . وتدعم هذ  IMT-2000 التصاالت ألرضل يةواجهة الراديو المواصفات  ITU-R M.1457حتدد التوصية و 
عامل على نطاق ال التوافقاملقدرة على ضمان  املزايا املذكورة أعال ، مث  ، مبا يف ذلكIMT-2000ومعلمات تصميم النظام  مزايا

 والتجوال الدويل والنفاذ إىل خدمات البيانات عالية السرعة.

 IMT-Advancedالمزايا الرئيسية للشبكات  2.4.2

 هي: ((IMT-Advancedملتنقلة الدولية املتقدمة ا الرئيسية لالتصاالت املزايا

املرونة لدعم طائفة  على يف الوقت نفسه الوظائ  على الصعيد العاملي واحلفاظ يفدرجة عالية من القواسم املشرتكة  -
 ؛التكلفةواسعة من اخلدمات والتطبيقات بطريقة فّعالة من حيث 

 ؛الثابتةومع الشبكات  IMT االتصاالت توافق اخلدمات ضمن -

 القدرة على التشغي  البيين مع أنظمة نفاذ راديوية أخرى؛ -

 ودة؛اجلعالية  متنقلةخدمات  -

____________________ 
، وميكن االطالع عليه 04، الصفحة (2013): تعميم النطاق العريض 2013النطاق العريض يف  حالةجلنة النطاق العريض،  34

 annualreport2013.pdf-http://www.broadbandcommission.org/Documents/bb يف
، ميكن االطالع عليه 57، الصفحة (2010): بناء املستقب  على أساس النطاق العريض 2010النطاق العريض، مهمة قيادية ملحة لعام  جلنة 35

 http://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/Report_1.pdf يف

http://www.broadbandcommission.org/Documents/bb-annualreport2013.pdf
http://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/Report_1.pdf
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 ؛أحناء العامل شىتيف  لالستعمالمناسبة  املستعم معدات  -

 ؛ميسورة االستعمال تطبيقات وخدمات ومعدات -

 ؛التجوال يف مجيع أحناء العاملعلى قدرة  -

 للتنقلية Gbps 1ة والعالي للتنقلية Mbps 100تقدمة )املتطبيقات الدمات و اخل لدعممعدالت ذروة حمسنة للبيانات  -
 36ة(.املنخفض

 املتطورة. املستعم تلبية احتياجات من تقدمة امل IMT اتصاالت ومتكن هذ  امليزات

املتقدمة وتتناول بالتفصي  مواصفات الواجهة  IMTتقنيات الواجهة الراديوية لألرض يف االتصاالت  ITU-R M.2012حتدد التوصية و 
املتقدمة، مبا فيها املزايا املذكورة  IMTوم ْعل مات االتصاالت  مالمحالراديوية هذ  بالتفصي   الواجهاتتتناول مواصفات الراديوية. و 
 رعة.النفاذ إىل خدمات البيانات عالية السو مستوى العامل وإمكانية التجوال الدويل القدرة على ضمان التوافق على  أعال ، مث 

 خدمة المناطق الحضرية والريفية والنائية 5.2

مدى مالءمة ك  منها على  ويتوق استنادًا إىل معايري تختلفة،  ((MBBالعريض املتنق  يتوفر عدد من أنظمة وتطبيقات النطاق 
 ترتس  فيها البنية يف البلدان اليت ملو االستخدام )ثابت مقاب  جوال/متنق (، وعلى متطلبات األداء واملتطلبات اجلغرافية وغريها. 

 ةالسكانية يف البيئات احلضري اجملموعاتاخلدمات إىل  لتقدميبسهولة أكرب  MBB النطاق التحتية السلكية، ميكن نشر أنظمة
 اإلنرتنت . وقد يتطلب بعض املستخدمني جمرد النفاذ عريض النطاق إىلالنائيةيف املناطق  اجملموعات السكانيةالكثيفة، فضاًل عن 

يتطلب  ذلك، قد على وعالوةً ملسافات قصرية، فيما ميكن أن يتطلب مستخدمون آخرون النفاذ عريض النطاق عرب مسافات أطول. 
 جوالة أو متنقلة أو ثابتة أو مزجياً من الثالثة.  لديهم MBB النطاق أن تكون تطبيقاتهؤالء املستخدمون عينهم 

 تختل  تخدامعلى التفاع  بني املتطلبات، واس أي منها خيار تنفيذ ويتوق  ،حلول النفاذ املتعدد هنالك عدد منوخالصة القول، 
 ةالشبكة املطلوب ساعاتمقاب  غري املرخص(، وعلى  بهرخص التكنولوجيات لتلبية هذ  املتطلبات، وعلى مدى تيسر الطي  )امل

 37حضرية(. شبكات مناطق )شبكات حملية مقاب  MBB النطاق تطبيقات وخدمات لتقدمي

 من أجل تطبيقات متخصصة IMTاستعمال االتصاالت  6.2

. وميكن النظر ((PPDRلكوارث من أج  محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت ا IMTيبحث هذا الكتّيب يف استعمال االتصاالت 
 تطبيقات خاصة أخرى يف املستقب  إذا اقتضى األمر. يف

 من أجل تطبيقات حماية الجمهور واإلغاثة في حاالت الكوارث IMTاستعمال االتصاالت  1.6.2

مبا يف ذلك استخدام  ،(IMT) املتنقلة الدوليةالتصاالت لاحلالية واحملتملة يف املستقب   االستعماالت ITU-R M.2291يتناول التقرير 
 (PPDR) محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارثالعريض يف تطبيقات لدعم اتصاالت النطاق  (LTE) التطور الطوي  األج 

 أمثلة لنشر يقدم التقرير أيضاً و . ITU-Rالصادرة عن القطاع  على النحو املبني يف القرارات والتوصيات والتقارير ذات الصلة
لدعم تطبيقات النطاق  IMTودراسات حالة وسيناريوهات أنظمة  PPDR لالتصاالت الراديوية يف عمليات IMT تكنولوجيا

من خالل اجلمع  (Rev.WRC-12) 646 يف القرارمعرفة  PPDR وعملياتمث  البيانات والفيديو.  PPDR عمليات يف العريض
 األولصطلح  املويشري الكوارث". يف حاالتغاثة إلل" و"االتصاالت الراديوية ماية اجلمهورحل الراديويةبني مصطلحي "االتصاالت 

املمتلكات على القانون والنظام ومحاية األرواح و  احلفاظاالتصاالت الراديوية اليت تستعملها الوكاالت واملنظمات املسؤولة عن "إىل 
ة عن االتصاالت الراديوية اليت تستعملها الوكاالت واملنظمات املسؤول"إىل املصطلح الثاين  يشريبينما  ."ومواجهة حاالت الطوارئ

____________________ 
  M.1645 R-ITU معدالت البيانات مقتبسة من التوصية 36
37 BWA-LMH  
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كات اليت متث  هتديداً كبرياً على نطاق واسع للحياة البشرية أو الصحة أو املمتلو مواجهة حاالت االضطرابات الشديدة يف اجملتمع 
اط بشري، وما إذا كانت تطورت فجأة أو نتيجة أو البيئة، سواء كان ذلك من جراء وقوع حادث أو من جراء ظاهرة طبيعية أو نش

 بناءً يف االحتاد الدويل لالتصاالت،  PPDRاالتصاالت الراديوية  بشأن وقد أجريت عدة دراسات ."لعمليات معقدة طويلة األج 
 .ITU-R M.2033والتقرير  (Rev.WRC-12) 646 قرارال على

 اعتبارات من أجل البلدان النامية 7.2

العديد تم اآلن تقدمي يالبلدان النامية، و  غالبيةفرتة طويلة االتصاالت الثابتة يف  منذ واهلوات  املتنقلة IMTتصاالت اال قد جتاوزتل
انية ستكون إمكبالنسبة لبعض الناس يف البلدان النامية، و . IMT بواسطة االتصاالتمن خدمات النطاق العريض يف البلدان النامية 

 .IMT اتصاالت جهاز بواسطةشبكة اإلنرتنت  إىل ةوالوحيد األوىلالنفاذ 

أن توفر فرصًا لتمكني األفراد يف شىت طبقات  ،منخفضة التكلفة IMTهوات  ذكية  ومن شأن هذ  التوصيلية، مشفوعة بأجهزة
املزارعون  تقييراقب األطباء عن بعد مرضى القلب يف القرى الريفية؛ ويسأن  IMTميكن بفض  أجهزة على سبي  املثال، و اجملتمع. 

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 

فوائد هائلة  وبينما نشهد .  مكان النفاذ إىل احملتوى التعليمي داخ  الفصول الدراسية وخارجها على مدار الساعةاألطفال يف ك
ت االجتماعية لدعم يتعني القيام به يف العديد من اجملاال مماجماالت رئيسية مث  التعليم والرعاية الصحية والتجارة، هناك الكثري  يف

على  اوقد بدأنا بالكاد ندرك قدراهتيف التاري ، على أوسع نطاق منصة تكنولوجية نفذت هي  IMTية اهلوات  الذكو خطة التنمية. 
 .حياة الناس يف كبري نيحتس إدخال

 أن تساعد أيضاً  IMTمن خالل شبكات  املتمكنة ((IOT إنرتنت األشياءو  ((M2M آلة إىل آلةمن تطبيقات ال مزاياومن شأن 
 الفجوة الرقمية. سدالبلدان النامية على 

طلبات املتبالتنمية للبلدان األمريكية( على قائمة  مصرف، املصدر: 3)اجلدول  2013النطاق العريض  للجنة تقرير السنويالحيتوي و 
 اخلاصة/احلواجز اليت تواجهها البلدان النامية ويقدم أمثلة على اسرتاتيجيات للتغلب على هذ  احلواجز.

 النفاذ والسياسات العمومية للتغلب عليهاالحواجز التي تعترض سبيل 

 أمثلة استراتيجيات للتغلب على الحواجز الحاجز/العائق

مستويات منخفضة للقوة الشرائية يف بعض  1
 املناطق الريفية وشبه احلضرية

 إعانات لصاحل املستعملني النهائيني لضمان اعتماد النطاق العريض، حاملا ُيضمن النفاذ •

 من املشغلني إىل املستعملني النهائينيعروض تخفضة  •

 مراكز اتصاالت لتقاسم االستعمال إلطالق أسواق النطاق العريض •

 (PPP) شراكات القطاع العام والقطاع اخلاص •

موارد مالية حمدودة متاحة من خالل بعض  2
 صناديق اخلدمة الشاملة

السياسات مع املشغلني، تبعاً لالحتياجات احمللية والتموي   واضعو ضرورة أن يعم  •
 ضمان املوارد املالئمة لصناديق اخلدمة الشاملة وفعاليتهاعلى احلكومي، 

 الدعم )من الوكاالت الدولية مثاًل( للمشاريع املخصصةتوفر  •

 واضحةصارمة و  بناء على معايري النفاذ الشام  واخلدمة الشاملةإيالء األولوية إىل مشاريع  •
جيا تكنولو املستويات املنخفضة من مهارات  3

 لدى بعض السكان املعلومات واالتصاالت
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلتدريب على  •

 توصي  املؤسسات التعليمية •

 يف املدارس واجلامعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتدروس  •

 بتكلفة منخفضة أو جماناً  واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات توفري معدات  •

نقص املرافق األساسية )امليا  والكهرباء،  4
 إىل ذلك( وما

 فتوحة للجمهور حيث النفاذ إىل املرافق مضموناملمراكز االتصاالت  •

 يف املساحات العامة حيث النفاذ إىل املرافق مضمون Wi-Fiالنفاذ  •
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 أمثلة استراتيجيات للتغلب على الحواجز الحاجز/العائق

 أو اإلعانات ملعدات املستهلك اإللكرتونية لألسر املعيشية احملتاجة توزيع املعدات مباشرة • ونيةاملستهلك اإللكرت  جتهيزاتحمدودية تيسر  5

 مراجعة أنظمة رسوم االسترياد لضمان فعاليتها •

 )التوريد( باهظة أو تقييدية التجهيزاتسياسات اعتماد  أال تكون ضرورة •

معدالت ضرائب مرتفعة على خدمات  6
 معدات االتصاالت وأ

ختفيضات هادفة لضرائب ورسوم االسترياد على خدمات وأجهزة النطاق العريض،  •
 ذلك رفع رسوم الكماليات يف مبا

نية حتتية ، فضاًل عن بتضامنيةخطة نطاق عريض وطنية، تشم  نشر شبكة فقرية وطنية  • نقص البىن التحتية/ارتفاع تكالي  النشر 7
 داخ  املباين

 تقدمي منح للمشغلني لتوسيع البىن التحتية  •

 تقاسم البىن التحتية واألشغال •

تأخريات إدارية يف إصدار التصرحيات لنشر  8
 بىن حتتية جديدة

 إشراك الوكاالت والوزارات املعنية يف وقت مبكر •

 ترشيد إجراءات الرتخيص •

 إزالة الشكليات والتأخريات •

 ام امتالك األراضيإزالة احلواجز والعوائق أم •

 إعانة دائمة يف جانب الطلب، بعد االستثمار يف جانب العرضبرامج  • منو اقتصادي حمدود يف بعض املناطق 9

 ترشيد ممارسات الرتخيص وإعادة التوزيع • قيود مفروضة على مقدار الطي  املتاح  10

 تنفيذ التحول الرقمي •

  سياسات أكثر فعالية لتوزيع/ختصيص الطي •

 إعانات ومنح لتطوير احملتوى احمللي • حمدودية تيسر احملتوى احمللي ذي الصلة 11

 علومات املحرية و فتوحة امل ت حكومة إلكرتونية وسياسات احلكومةتطوير خدما •

"تكنولوجيا للنفاذ من أج  اتصاالت النطاق العريض،  بعنوان ITU-D فإن التقرير الصادر عن القطاع وباإلضافة إىل ذلك،
تختل  التكنولوجيات املتاحة للنفاذ عريض  علىالبلدان النامية  يطلع 38ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية، يف البلدان النامية" يف مبا

ويشم  هذا  .IMTالنطاق باستخدام التكنولوجيات السلكية والالسلكية لالتصاالت األرضية والساتلية، مبا يف ذلك االتصاالت 
النشر الفعال  ىالتقرير املسائ  التقنية ذات الصلة بنشر تكنولوجيات النفاذ عريض النطاق عن طريق حتديد العوام  اليت تؤثر عل

ضمن قطاعي  ي قيد النظرههبا أو اليت  املعمولذ  التكنولوجيات، فضاًل عن تطبيقاهتا، مع الرتكيز على التكنولوجيات واملعايري هل
 االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت.

 IMTالخصائص والتكنولوجيات والمعايير في أنظمة  3
 مقدمة 1.3

 .ITU-R 56على القرار  مجاعياً بناءً  IMT-Advancedو IMT-2000االتصاالت  ((IMTدولية تشم  االتصاالت املتنقلة ال

 باستمرار متاشياً مع اجتاهات املستعملني وتطورات التكنولوجيا. IMTويتم تعزيز قدرات أنظمة 

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

 
 

____________________ 
 ،"تكنولوجيا النفاذ التصاالت النطاق العريض مبا يف ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية للبلدان النامية، "D-ITUتقرير القطاع  38

 SG02.25-STG-http://www.itu.int/pub/D-2014متاح يف املوقع 

http://www.itu.int/pub/D-STG-SG02.25-2014
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 فاهيم واألهداف في أنظمة االتصاالت المتنقلة الدوليةالم 2.3
 مفاهيم أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية

النفاذ عن طريق وصلة  IMTوتوفر أنظمة ، 2000 عام حوايلاخلدمة يف  IMT-2000أنظمة اجلي  الثالث لالتصاالت  دخلت
 االت الثابتةاليت تدعمها شبكات االتص مبا فيها اخلدمات املتنقلة املتقدمة، واسعة من خدمات االتصاالت لطائفةراديوية أو أكثر 

 وخلدمات اليت أصبحت على حنو متزايد تقوم على أساس الرزم، ،/اإلنرتنت(PSTNاهلاتفية العمومية التبديلية  شبكاتالمث  )
 .ى ختص مستعملي االتصاالت املتنقلةأخر 

وما بعدها لشبكات النفاذ الراديوي  IMT-2000االتصاالت  تطورحتدد إطار بأهنا  ITU-R M.1645التوصية  وهي موصوفة يف
 .احتياجات البلدان النامية مبا يف ذلكاملستعِم  والتكنولوجيا،  من حيثعلى أساس االجتاهات العاملية 

 IMTلالتصاالت  قدرات جديدة تشتم  علىهي أنظمة متنقلة  ((IMT-Advancedاملتقدمة  - املتنقلة الدوليةاالتصاالت و 
 .IMT-2000االتصاالت  توفرهااليت  القدراتتتجاوز 

 الواجهة )الواجهات(على األنظمة ومكوِّنات األنظمة واجلوانب املتصلة هبا اليت تشم   "IMT-Advanced"يطبَّق مصطلح و 
 IMT.39-2000أنظمة  فيما بعديوية اجلديدة اليت تدعم القدرات اجلديدة لألنظمة الراد

 Mbit/s 100خدمات وتطبيقات متقدمة )حتددت قيمة  لدعممعدالت ذروة حمسنة للبيانات  IMT-Advancedوتوفر أنظمة االتصاالت 
 .40املنخفض مبثابة هدفني للبحث( التنقلية ملعدل Gbit/s 1لتنقلية العايل وقيمة املعدل 

اسعة من و  ضمن طائفة لتطبيقات املتعددة الوسائط والعالية اجلودةا يف جمالقدرات ب IMT-Advancedأنظمة االتصاالت تتمتع و 
ضة والعالية املنخف لتنقليةا تدعم تطبيقات ، وهيةات اجلارياليت توفر حتسيناً ملموساً يف األداء ويف نوعية اخلدم اخلدمات واملنصات

 وفقاً لطلب املستعملني وطلبات اخلدمة يف بيئات مستعملني متعددين.  البياناتواسعة من معدالت وطائفة 

 مبا يتماشى مع التطورات التكنولوجية. IMT-Advanced االتصاالت تعزيز قدرات أنظمة باستمرار جيريو 

ضرورة حتقيق معدالت بيانات أعلى  IMT-Advancedواالتصاالت  IMT-2000التطوير املقب  لالتصاالت  يتناولمن املنتظر أن و 
 .حالياً  القائمة IMTمن املعدالت اليت توفِّرها أنظمة 

ار زمين منسَّق االتفاق على إط . ومن املفض شرطان أساسيان لنجاح أنظمة االتصاالت املتنقلة التشغي  العاملي ووفورات احلجمو 
جمال  يفذات الصلة ة اخلربة املكتسب بالطي ، مع مراعاة وما يتص  منهاتشغيلية التقنية و ال من الناحية مشرتكة معلمات أنظمة لوضع

 وغريها. IMT-2000االتصاالت 
وإىل اخنفاض تدرجيي  التعقيد احلد منإىل  IMT-Advancedلالتصاالت  الواجهات اهلوائيةبني  القواسم املشرتكة تعزيزقد يؤدي و 

 .املتعددة األساليب  يف تكلفة املطاري
 األهداف

، 1997 يف عام أخرياً قحت نُ قد ، و اليت حتم  نفس العنوان ITU-R M.687 يف التوصيةمعّرفة  IMT-2000 االتصاالت أهداف
 التوصية األصلية. ، انظرالتشغيلية. ملزيد من التفاصي و  والتقنيةاألهداف العامة  وهي تشم 

____________________ 
، قدرات األنظمة السابقة، وميكن R M.1645-ITU، كما يرد وصفها يف التوصية 2000 - االتصاالت املتنقلة الدوليةتشم  أنظمة ما بعد  39

 ITU-R 56يف القرار  قررتمن  2وتطوراهتا املقبلة اليت تفي باملعايري الواردة يف الفقرة  2000 - أيضًا أن يكون تعزيز االتصاالت املتنقلة الدولية
 املتقدمة. - الت املتنقلة الدوليةجزءاً من االتصا

 .M.1645 R-ITU معدالت البيانات مقتبسة من التوصية 40
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 منظوراتمن  ITU-R M.1645يف التوصية  ة أيضاً موجز وما بعدها  IMT-2000وأهداف التطور املستقبلية ألنظمة االتصاالت 
 :ITU-R M.1645التوصية  يف 2.2.4البند من  املقتبسيف اجلدول التايل هو موضح كما   ،متعددة

 األهداف من منظورات متعددة

 األهداف المنظور

 المستعمل النهائي

 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 

 مقدم المحتوى
 قدرات فوترة مرنة

 احملتوى مع متطلبات املستعم  تبعاً لنمط املطراف واملوقع وتفضي  املستعم قدرة على تكيي  

 نفاذ إىل سوق واسعة جداً بفض  درجة عالية من التماث  يف واجهات برجمة التطبيقات

 مقدم الخدمة

 وتأكيدها وتزويدهااستحداث خدمات سريعة ومفتوحة 
 وإدارة األمن (QoS) جودة اخلدمة

 دمة كوظيفة تابعة ملعدل البيانات املتاح ومنط املطرافتكيي  أوتومايت للخ

 قدرات فوترة مرنة

 مشّغل الشبكة

 استخدام أمث  للموارد )الطي  والتجهيزات(

 جودة اخلدمة وإدارة األمن

 قدرة على تقدمي خدمات متمايزة

 مرونة يف تشكي  الشبكة

 اليةخفض تكلفة املطاري  وجتهيزات الشبكة بفض  وفورات احلجم اإلمج

 IMT-2000إىل أنظمة ما بعد  IMT-2000انتقال سلس من أنظمة 

 IMT-2000وأنظمة ما بعد  IMT-2000تعزيز قدرات التقاسم بني أنظمة 

 استيقان وحيد )مستق  عن شبكة النفاذ(

 قدرات فوترة مرنة

 انتقاء منط النفاذ الستمثال تقدمي اخلدمات

 الجهة المصنعة/
 مطور التطبيق

 املطاري  وجتهيزات الشبكة بفض  وفورات احلجم اإلمجاليةخفض تكلفة 

 النفاذ إىل السوق عاملية

 واجهات مادية ومنطقية مفتوحة بني األنظمة الفرعية النموذجية واملتكاملة

 منصات قابلة للربجمة متّكن من تطوير سريع ومنخفض التكلفة

 معمارية ومعايير االتصاالت المتنقلة الدولية 3.3

من  IMT-2000 وأنظمة ما بعد IMT-2000التصاالت أنظمة ا اإلطار واألهداف الشاملة لتطوير ITU-R M.1645توصية حتدد ال
 .النامية املستعِم  والتكنولوجيا، وعلى أساس احتياجات البلدان من حيثلى االجتاهات العاملية بناء ع شبكات النفاذ الراديويأج  

 .2000منذ عام تتعزز  IMT-2000ت التقنية لالتصاال املواصفاتوما فتئت 

 االحتادالصادرة عن رتابطة املجمموعة من التوصيات  خاللمن  IMT-Advancedاالتصاالت و  IMT-2000 االتصاالت يتم تعري و 
 .الكتيبشار إليها يف هذا وامل
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 ITU-R M.1580و ITU-R M.1036)التوصيات  IMTالتصاالت بشأن اخرى األ ITU-R القطاع وهناك عدد من توصيات
اءة الفعالية والكف أقصى قدر من تمكنيل( توفر جوانب التنفيذ ذات الصلة ، وغريهاITU-R M.1579و ITU-R M.1581و
 لنطاقاتا على األنظمة أو اخلدمات األخرى يف هذ  األثر احلد من والعم  يف الوقت ذاته على –نظمة األاستخدام ونشر  يف

 IMT.41وتسهي  منو أنظمة االتصاالت  –النطاقات اجملاورة  ويف

 .Bامللحق  ، انظرITU-Rقطاع التوصيات وتقارير  عنملزيد من املعلومات 

 شبكة النفاذ الراديوي والمعايير في االتصاالت المتنقلة الدولية 1.3.3

 IMT-2000 التصاالتا لألرض يف الراديوية للواجهاتاملواصفات التفصيلية  ITU-R M.2012و ITU-R M.1457توفر التوصيتان 
 ةتخدمسامل الواجهات اهلوائية، على التوايل. وتوفر هاتان التوصيتان معلومات حمددة بشأن IMT-Advanced التصاالتاو 

 لألرض. IMTشبكات  يف

 :IMT-2000 االتصاالتالراديوية يف واجهات العام ومواصفات تفصيلية لك  من  استعراضعلى  ITU-R M.1457توي التوصية وحت

 IMT-2000يف االتصاالت  CDMA( انتشار مباشر بالنفاذ 1.5)القسم  -
 IMT-2000يف االتصاالت  CDMA( موجات حاملة متعددة بالنفاذ 2.5)القسم  -

 IMT-2000يف االتصاالت  CDMAبالنفاذ  ((TDD إرسال مزدوج بتقسيم الزمن( 3.5)القسم  -
 IMT-2000يف االتصاالت  TDMAموجة حاملة وحيدة بالنفاذ  (4.5)القسم  -
 IMT-2000 يف االتصاالت ((FDMA/TDMA( النفاذ املتعدد بتقسيم الرتدد/الزمن 5.5)القسم  -
 ((TDDبإرسال مزدوج بتقسيم الزمن  ((WMAN( توصي  شبكي السلكي يف منطقة حضرية كربى 6.5)القسم  -

 IMT-2000يف االتصاالت  ((OFDMAاملتعامد بالنفاذ املتعدد بتقسيم الرتدد 
. IMT-Advancedالتصاالت ا يف ألرضلالراديوية  للواجهاتاملواصفات التفصيلية على  ITU-R M.2012التوصية  وحتتوي
 :IMT-Advancedني لالتصاالت تالراديوي للواجهتنيالتوصية حملات عامة ومواصفات تفصيلية  وتشم 

 .LTE-Advancedالراديوية  الواجهاتمواصفة تكنولوجيا ( 1)امللحق  -

 .WirelessMAN-Advancedالراديوية  الواجهاتمواصفة تكنولوجيا ( 2)امللحق  -

 IMT-2000االتصاالت  1.1.3.3

 IMT-2000في االتصاالت  ((CDMAاالنتشار المباشر بالنفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة  1.1.1.3.3
 .((E-UTRANوشبكة النفاذ الراديوي الشام  لألرض املتطورة  CDMAر املباشر بالنفاذ يشم  هذا القسم االنتشا

 CDMAاالنتشار المباشر بالنفاذ 
 نتشار املباشراالتكنولوجيا من أج   IMT-2000 يةالراديو  ةواجهالمواصفات  )SDO( منظمات وضع املعايريضع شراكة ت

بازدواج اإلرسال بتقسيم  )UTRA(النفاذ الراديوي الشام  لألرض  يةواجهة الراديو هذ  ال سمىوت CDMA.42 بالنفاذ
 .(WCDMA) يف النطاق الواسع (CDMA) النفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة أو (FDD) الرتدد

____________________ 
 تنيتوصيال تانطاق معني. وتتطور كل منهماك  ولا، مبذاهت تانوقائم تانومستقل تانمنفصل R M.2012-ITUو R M.1457-ITU تانالتوصي 41

 هما.يف احملتوى بين التماث حبكم  الرتاكبكون هناك بعض يبشك  مستق ، وميكن أن 
رابطة ، حيث منظمات وضع املعايري املشاركة هي: )3GPP(توضع هذ  املواصفات، يف الوقت الراهن، ضمن مشروع شراكة اجلي  الثالث  42

ويب ملعايري واملعهد األور  (CCSA)ورابطة معايري االتصاالت يف الصني  (ARIB)صناعات ودوائر األعمال يف جمال االتصاالت الراديوية 
وجلنة  (TTA)( ورابطة تكنولوجيا االتصاالت T1P1، اللجنة ATISوالتحال  إلجياد حلول صناعية لالتصاالت ) (ETSI) االتصاالت

 .(TTC)تكنولوجيا االتصاالت 



 19 كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية

 

الفرعية  ةاألنظممن جمموعة من  الراديويةهذ  الواجهة  وتتكون معمارية. الراديويةللشبكة  املعمارية اإلمجالية 4يف الشك   ويبدو
شبكة  من مراقب RNS األنظمة تكونوت. Iuواجهة المن خالل  (CN)بالشبكة األساسية  موصولة (RNS) يةراديو ال اتشبكلل

 ك وتستطيع  . Iubواجهة المن خالل  RNCموصولة باملراقب  Bالعقدة و . Bالعقدة  يدعىأو أكثر  واحد وكيان (RNC) يةراديو 
معدات  باجتا  التشويرتسليم اليت تتطلب المسؤول عن قرارات  RNCواملراقب حدة أو أكثر. عام  مع خلية واأن تت NodeB عقدة

ميكن و . بذلك للقيام فص وظيفة مجع/ RNCيتضمن املراقب ، Bعقد البني تختل   الكربيالتنوع  دعم يف حالةو . (UE)املستعم  
يف النظام  RNCكما ميكن توصي  املراقبني .  B عقدة ضمن الكربيلدعم التنوع  فص  خياريةوظيفة مجع/ Bأن تشم  العقدة 

 عرب اتصال مادي مباشر بني Iurواجهة ال ميكن نق  ، أيتانمنطقي Iurو Iuوالواجهتان . Iurواجهة المن خالل  RNS الفرعي
 أو عرب أي شبكة نق  مناسبة. RNC املراقبني

 4الشك  

 معمارية شبكات النفاذ الراديوي

 كل إهليلج()الخاليا واردة في ش
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E-UTRAN  = شبكة نفاذ راديوي شامل لألرض متطورة(LTE) 

منخفض  مرتفع ومعدل ُكُمون بياناتمن أج  تطوير تكنولوجيا النفاذ الراديوي لتحقيق معدل  E-UTRAN شبكة استحدثتلقد 
 .بالرزم أمث نفاذ راديوي تكنولوجيا و 

يف ك  من الوصلة  MHz 20إىل صوالً و  MHz 5 يف اخليارات دون القاب  للتوسعتشغي  عرض النطاق  E-UTRAN شبكة وتدعم
 داعي هلا. . وينصح جداً مبواءمة التشغي  املتزاوج وغري املتزاوج وذلك لتجنب جتزئة التكنولوجيات اليت الالصاعدة والوصلة اهلابطة

وظائ  إدارة املوارد  eNB هذ  العقد . وتستضي (eNB)طورة تامل Bمن عقد  E-UTRANوتتأل  معمارية شبكة النفاذ الراديوي 
لة و وموص فيما بينهامرتابطة  eNBإىل ذلك. وُعق ْد ، وما املستعم  تدفق بياناتالراديوية وانضغاط رأسية بروتوكول اإلنرتنت وتشفري 

 .(EPC) ةرزم متطور  بنواة

 (PDCP/RLC/MAC/PHY)مستوي املستعم  توفر هي ، و eNB متطورة Bعقد  من E-UTRANالنفاذ الراديوي وتتأل  شبكة 
بينها  فيما مرتابطة eNBsوالعقد . (UE)معدات املستعم   ( حنو(RRC)مراقب املوارد الراديوية راقبة )وانتهائيات بروتوكول مستوي امل

، وعلى S1 الواجهةبواسطة  (EPC)املتطورة للرزم  بالشبكة األساسيةأيضاً  موصولة eNodeB. وتكون العقد X2واجهة ال بواسطة
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. S1-U بواسطة S-GWوبالبوابة اخلادمة  S1-C اجلزء ما بني التحكم واملستويبواسطة  (MME)وجه التحديد بكيان إدارة التنقلية 
 .eNB اخلادمة والعقد بواباتال/MME الكيانات بني "العديد بالعديد"عالقة  S1واجهة ال تدعمو 

 .E-UTRAN ي املتطورةالراديو  النفاذ شبكة معمارية 5الشك  ويوضح 

 5الشك  

 المعمارية اإلجمالية
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 الوظائ  التالية: eNBتستضي  العقدة و 

، التوصي ية لتنقبتحكم ال، الراديوي القبولب، التحكم يراديو ال باحلام  : التحكميةوظائ  إلدارة املوارد الراديو  -
 لة(؛و دْ اجلواهلابطة ) الوصلة الصاعدة والوصلةيف ك  من  حنو معدات املستعم لموارد لدينامي التوزيع ال

 ؛املستعم وتشفري تدفق بيانات  ية بروتوكول اإلنرتنتط رأساضغان -

 ؛(UE)وصلة جتهيزات املستعم   يف (MME)انتقاء كيان إدارة التنقلية  -

 ؛(S-GW)اخلادمة  البوابة حنو ملستعم مستوي ابيانات  تسيري -

 (؛MME الصادرة من الكيان) االستدعاءجدولة وإرسال رسائ   -

 (؛O&Mأو  MMEمن  الصادرةجدولة ونق  معلومات البث ) -

 واجلدولة. يةتنقلللاإلبالغ عن قياس تشكي  و  القياس -

 الوظائ  التالية: (MME) كيان إدارة التنقلية  ستضي وي
 ؛(NAS)تشوير طبقة عدم النفاذ  -

 ؛NASأمن تشوير الطبقة  -

 ؛3GPPبني شبكات النفاذ  يةللتنقل (CN)التشوير ما بني عقد الشبكة األساسية  -

 (؛االستدعاءوضع اخلمول )مبا يف ذلك مراقبة وتنفيذ إعادة إرسال يف  UEإمكانية الوصول إىل التجهيزات  -

 (؛اخلمول والنشاطيف وضع  UE أج  التجهيزاتمن تتبع )الإدارة قائمة منطقة  -

 اخلادمة؛ GW وانتقاء البوابة (PDN GW)بوابة شبكة بيانات الرزم  -

 ؛MME الكيان لعمليات التسليم مع تغيري (MME)إدارة التنقلية  كيان  انتقاء -

 (GSM)النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة  شبكات نفاذلعمليات التسليم ل (SGSN)اخلادمة  GPRSانتقاء عقدة دعم  -
 ؛IMT-2000 3GPPأو 
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 التجوال؛ -

 االستيقان؛ -

 .ةتخصص ةحامل موجة مبا يف ذلك إنشاء املوجة احلاملةوظائ  إدارة  -

 IMT-2000في االتصاالت  CDMAالموجة الحاملة متعددة بالنفاذ  2.1.1.3.3

 (MC)من أج  تكنولوجيا املوجة احلاملة املتعددة  IMT-2000تصاالت جيري تطوير مواصفات الواجهة الراديوية يف اال
 .cdma2000وتدعى هذ  الواجهة الراديوية  3GPP2(.43(يف إطار شراكة منظمات وضع املعايري  CDMA بالنفاذ

 (HRPD)وبيانات الرزم بمعدل مرتفع  cdma2000 1xRTTمعمارية شبكات النفاذ 

واإلنتهائيات يف حمطة متنقلة،  (MS) حمطة متنقلة االبتدائيات من شبكة لدعمالأدنا  العالقة بني مكونات  7و 6يبني الشكالن 
 أيضاً  ويصور هذان الشكالن. (BS) حمطة قاعدةإىل  (BS)اللينة/األْلني  دون تدخ  من حمطة قاعدة  باشروعمليات التبادل امل

املوجهة  لنداءات البيانات (IWF)البيين  التشغي  وظيفةويفرتض أن تكون بأي تنفيذ مادي معني.  توحياملنطقية اليت ال  املعمارية
متشاركة يف املوقع  (SDU) وظيفة وحدة االنتقاء/التوزيع عتربت، و بتبدي  الدارة (MSC) التبدي  املتنق  يف مركز ةموجودحنو الدارة 

 .املصدر (BSC)مع مراقب احملطة القاعدة 

 6الشك  

 بتبديل الدارة cdma2000نموذج مرجعي لواجهات شبكات النفاذ 
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____________________ 
، حيث منظمات وضع املعايري املشاركة هي: GPP2(3(يف شراكة اجلي  الثالث  2توضع هذ  املواصفات، يف الوقت الراهن، ضمن املشروع  43

ورابطة صناعة  (CCSA)ورابطة معايري االتصاالت يف الصني  (ARIB)رابطة صناعات ودوائر األعمال يف جمال االتصاالت الراديوية 
 .(TTC)وجلنة تكنولوجيا االتصاالت  (TTA)ورابطة تكنولوجيا االتصاالت  (TIA) االتصاالت
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 7الشك  

 على أساس الرزم cdma2000نموذج مرجعي لواجهات شبكات النفاذ 
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 ما يلي: 7و 6توفر الواجهات احملددة يف الشكلني 

 (؛A10و A8و A5)احلركة( و A3و A2pو A2)حركة املستعم ( ) وصالت املوجة احلاملة -

 (؛A3املصدر )تشوير  BSيف احملطة  SDUاملقصد ووظيفة  BSوصلة تشوير بني مكونة عنصر القناة يف احملطة  -

 ؛BS (A7)إىل  BSوصلة تشوير مباشرة من  -

 ؛(A1)بتبدي  الدارة  (MSC)ومركز التبدي  املتنق   BSوصلة تشوير بني  -

 ؛(A1p) (MSCe)وحماكاة مركز التبدي  املتنق   BSوصلة تشوير بني  -

 ؛(A9) (PCF)ووظيفة إدارة الرزم  BSوصلة تشوير بني  -

أيضاً  A11 . وتستعم  رسائ  تشوير(A11) (PDSN)وعقدة خدمة بيانات الرزم  PCFوصلة تشوير بني زوج  -
 .PDSNىل إ PCFلتمرير معلومات متصلة باحملاسبة وغريها من 

 وبصفة عامة، تستند الوظائ  احملددة يف الواجهات إىل افرتاض أن الواجهات حتم  معلومات متر عرب املسارات املنطقية التالية:

 مثاًل(؛ BSفقط )معلومات إدارة  MSCو BSبني  -

 (؛A1pأو  A1بنق  رسائ  الواجهات اهلوائية إىل الواجهة  BS)مثال ذلك تقوم  BSعرب  MSCو MSبني  -

 ؛MSCوعناصر شبكة أخرى عرب  BSبني  -

 املقصد؛ BSاملصدر و BSبني  -

 ؛PCFو BSبني  -

 ؛PDSNو PCFبني  -

 (.(MIP))مثال ذلك معلومات التصريح وتشوير بروتوكول اإلنرتنت املتنق   PDSNو MSبني  -
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 (eHRPD)لبيانات الرزم بمعدل مرتفع المتطورة  cdma2000معمارية شبكة النفاذ 

 844 الشك  بني يفامل للمعماريةالنموذج املرجعي  إىل eHRPD لبيانات )IOS(الرتاس  والنداء يف مواصفة التشغي  البيين  تستند تدفقات
 فقط. شويرإىل التاخلطوط املتقطعة تشري و  ة،امليف الشكلني إىل التشوير واملوجة احل املستمرةطوط اخلتشري و . 945 الشك و 

 HSSو P-GWو 3GPP (S-GWالنفاذ من كيانات  اوغريه E-UTRANشبكة النفاذ املتطورة  eHRPD النداءوتشم  تدفقات 
 .TS 23.402 [1] ، انظر املرجعواجهات املرتبطة هباوال اتشبكاللكيانات هذ   املعماريةمنوذج الطالع على (. لPCRFو

 8الشك  

 التحكم في الجلسة وإدارة التنقلية في شبكات النفاذ المتطورة
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____________________ 
 ماعندو . قائمة بذاهتاتكون  أن، أو HRPD eANأو يف  1xقاعدة الطة احمليف أن تشارك املوقع  8يف الشك   )IWS( ي  البيينالتشغوظيفة لميكن  44

بني  تُدعم A1/A1pواجهة وال، HRPD eANو 1xقاعدة الطة احملبني  A21واجهة الدعم تُ ، 1xقاعدة الطة احمل املوقع يف IWSوظيفة ال تشارك
 MSCبني  A1/A1pواجهة تكون ال، HRPD eANمن  اً جزء IWSوظيفة ال تكون عندماو . 1xقاعدة الطة احملو  (MSC) املتنق التبدي   مركز

 A1/A1pواجهة الدعم تُ ، قائمة بذاهتا IWS تكون الوظيفة عندماو . HRPD eANإىل  ة بالنسبةداخلي A21واجهة وتكون ال، HRPD eANو
 .يف نفس الكيان املادي HSGWو PDSN وظائ  قد ال تكونو . HRPD eANو IWSبني  A21واجهة الدعم تُ ، و IWSو MSCبني 

 ماعندو . قائمة بذاهتاتكون  أن، أو HRPD ePCFأو يف  1xقاعدة الطة احمليف أن تشارك املوقع  9يف الشك   )IWS( التشغي  البيين وظيفةلميكن  45
بني  تُدعم A1/A1pواجهة وال، HRPD ePCFو 1xقاعدة الطة احملبني  A21واجهة الدعم تُ ، 1xقاعدة الطة احمل املوقع يف IWSوظيفة ال تشارك

 MSCبني  A1/A1pواجهة تكون ال، HRPD ePCFمن  اً جزء IWSوظيفة ال تكون عندماو . 1xقاعدة الطة احملو  (MSC) املتنق التبدي   مركز
 MSC بني A1/A1pواجهة الدعم تُ ، قائمة بذاهتا IWS تكون عندماو . HRPD ePCFإىل  ة بالنسبةداخلي A21واجهة وتكون ال، HRPD ePCFو
 .يف نفس الكيان املادي HSGWو PDSN وظائ  قد ال تكونو . HRPD ePCFو IWSبني  A21واجهة الدعم تُ ، و IWSو
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 التحكم في الجلسة وإدارة التنقلية في وظيفة التحكم في الرزم المتطورة
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 IMT-2000في االتصاالت  CDMAبالنفاذ  (TDD)ازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن  3.1.1.3.3
شراكة  يف إطار CDMA بالنفاذ (TDD)ازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن لتكنولوجيا  IMT-2000 ةالراديوي الواجهةمواصفات  توضع

لإلرسال املزدوج  )UTRA(لألرض  الشام راديوي النفاذ ية الواجهة الراديو ال وتدعى هذ . 46)SDO(عايري املمنظمات وضع  مع
 Mchip/s 1,2847مبعدل   TDTDD)-(SCDMAيسمى األول  :ثالثة خيارات ميكن متييزحيث  ،)TDD(بتقسيم الزمن 

 E-UTRAN TDDازدواج اإلرسال  وقد مت إدخال .Mchip/s 7,68مبعدل  TDDوالثالث  Mchip/s 3,84مبعدل  TDD والثاين
 .النفاذ الراديويتكنولوجيا  والستمثال منخفض كمونمرتفع و معدل بيانات  حنو UTRAN TDDر يلتطو 

املعمارية  ولالطالع علىأعال .  4الشك   انظر IMT-2000 CDMA TDD RANبكة اإلمجالية لشاملعمارية  لالطالع على
 .5الشك   انظر E-UTRA TDD RANاإلمجالية لشبكة 

 IMT-2000في االتصاالت  TDMAموجة حاملة وحيدة بالنفاذ  4.1.1.3.3
تبعاً الستعمال مكونة  منوذجنيعلى  TDMAبالنفاذ  IMT-2000 ية ملوجة حاملة يف االتصاالتواجهة الراديو الحتتوي مواصفات 

يف نظام اتصاالت متنقلة  (GSM) العاملي لالتصاالت املتنقلةالنظام  أو مكونة شبكة TIA/EIA-41شبكة بتبدي  الدارة 
 (GPRS) الرزمبعامة وية رادي خدمةتستخدم مكونة شبكة بتبدي  الدارة يف يف كلتا احلالتني و  متطور بتبدي  الدارة. (UMTS) شام 
 املعزز. (GSM) النظام العاملي لالتصاالت املتنقلةضمن 

 
 

____________________ 
رابطة ، حيث منظمات وضع املعايري املشاركة هي: GPP(3(توضع هذ  املواصفات، يف الوقت الراهن، ضمن مشروع شراكة اجلي  الثالث  46

ورابطة معايري االتصاالت  (ATIS)والتحال  إلجياد حلول صناعية لالتصاالت  (ARIB)صناعات ودوائر األعمال يف جمال االتصاالت الراديوية 
 .(TTC)وجلنة تكنولوجيا االتصاالت  (TTA)ورابطة تكنولوجيا االتصاالت  (ETSI)واملعهد األورويب ملعايري االتصاالت  (CCSA)يف الصني 

 لواحد من املقرتحات األصلية اليت ُصقلت فيما بعد إثر عملية املواءمة. SCDMA-TDسبق أن استخدم نفس االسم  47
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 بتبديل الدارة TIA/EIA-41شبكة  فياستعمال واجهة راديوية 
 باستخدام ةواحد ةحاملمبوجة  TDMA النفاذ تكنولوجيا من أج  IMT-2000 يةواجهة الراديو المواصفات  توضع
التصاالت لحتاد العاملي االمع مدخالت من  TIA TR45.3 وذلك بواسطة بتبدي  الدارةشبكة  يف مكونة TIA/EIA-41 معيار

حتدد بوصفه املعيار الوطين ، الذي (UWC-136) 136-العاملي االتصال الالسلكي يةواجهة الراديو هذ  السمى وتالالسلكية. 
 .GSM EDGE GPRS و TIA/EIA-136 بني التماث  من احلد األقصىحتقيق هبدف  وقد وضع. TIA/EIA-136األمريكي 

ي متطلبات ( تلب136)تسمى  TIA/EIA-136إرسال راديوي على أساس تكنولوجيا  لتوفري يةوقد مت تصميم هذ  الواجهة الراديو 
األول إىل اجلي  ي  اجلمن أنظمة  TDMAالنفاذ  افظ على فلسفة تطورحت فهي. IMT-2000بشأن االتصاالت  ITU-Rقطاع ال

 .الثالث ي من اجلاحملددة لنظام  TDMA النفاذ رغبات وأهداف ذاتهي يف الوقت الثالث وتلب

 (UMTS)متطور شامل لالتصاالت المتنقلة  GSMالواجهة الراديوية باستعمال مكونة شبكة بتبديل الدارة في نظام 
ة حاملة وحيدة ملوج IMT-2000 (GSM/GPRS) سابقة التصاالتإضافية  لتكنولوجيامسار تطور  يةراديو الهذ  الواجهة  توفر

 تكنولوجيا من أج  IMT-2000 ةالراديوي الواجهةمواصفات  3GPPوتضع الشراكة . IMT-2000يف االتصاالت  TDMAبالنفاذ 
 نةجل وتنفذها متطور UMTSيف نظام  GSMباستخدام مكونة شبكة بتبدي  الدارة  TDMA موجة حاملة وحيدة بالنفاذ

ة تبدي  الدارة ستخدم مكونوت. (ATIS)لدى حتال  حلول صناعة االتصاالت  (WTSC) الالسلكية التكنولوجيات واألنظمة
من  2يف الطور  GSM EDGE مبعدل بيانات معزز على غرار مكونة تبدي  الدارة kHz 200موجة حاملة مشرتكة برتدد 

يستخدم وباإلضافة إىل ذلك  يف الثانية(. بتةكيلو   384لتوفري بيانات عالية السرعة ) 136EHS استخدمهت، كما GPRS نظام
 .جديد ةمزدوج تشكي  موجة حاملة

 TIA/EIA-41بتبديل الدارة  الشبكةمكونة 
. TIA/EIA-41  الدارة بتبدي شبكة مكونة يستخدم اً واليت تشم  نظام ،عناصر الشبكة والنقاط املرجعية املرتبطة هبا 10يبني الشك  

 /(MSC) املتنق  يف البوابةمركز التبدي   هي (SGSN) اخلادمة GPRSدعم  عقدةل املرئية TIA/EIA-41شبكة االبتدائية العقدة و 
اليت  Gs هي واجهة SGSN، والعقدة MSC/VLR، وهي البوابة TIA/EIA-41. والواجهة بني بوابة (VLR)سج  موقع الزائر 

 التشوير هذ  بشفافية عرب. ويتم تسريب رسائ  MSC/VLRوالبوابة  MSبني  TIA/EIA-136تسمح بتسريب رسائ  تشوير 
. ويستخدم (TOM)باستخدام طبقة بروتوكول تسريب الرسائ   SGSNو MS. ويتم نق  رسائ  التشوير بني SGSN العقدة

دون إشعار لنق  رسائ  التشوير. وتنق  الرسائ  بني  (LLC) التحكم املنطقي يف الوصلة تسريب الرسائ  هذا إجراءات أسلوب
 .(+BSSAP)جزء تطبيق النظام الفرعي يف احملطة القاعدة  باستخدام بروتوكول MSC/VLR والبوابة SGSNالعقدة 

الرسالة إىل  SGSN، حتي  العقدة TOMبواسطة بروتوكول  (MS)من حمطة متنقلة  TIA/EIA-136ولدى استالم رسالة تشوير 
بواسطة  MSC/VLRمن بوابة  TIA/EIA-136ولدى استالم رسالة تشوير . +BSSAPبروتوكول املالئمة باستخدام  MSC/VLR البوابة

 .(TOM)بروتوكول تسريب الرسائ  املشار إليها باستخدام  MSالرسالة إىل بوابة احملطة  SGSN، حتي  العقدة +BSSAPبروتوكول 

( حتديثات املوقع B136 MSزم )الصن  وخدمات الر  TIA/EIA-41اليت تدعم كالً من مكونة الشبكة بتبدي  الدارة  MSوتؤدي احملطة 
 MSC/VLRما، تستدعي البوابة  MSوعندما يص  نداء وارد من حمطة  .MSC/VLRيف نظام الدارة بتسريب رسالة التسجي  حنو البوابة 

يف هذ  يف الرسالة(، و  3. وقد يكون االستدعاء صلباً )دون معلومات الطبقة SGSNمن خالل العقدة  MSاملرتبطة بأحدث تسجي  
. وإذا مل يكن استدعاء الدارة من أج  نداء SGSNوالعقدة  MSC/VLRبواسطة البوابة  Gsاحلالة تستخدم إجراءات استدعاء الواجهة 

بواسطة  MSإىل احملطة  3صويت، أو إذا كانت معلمات إضافية مرتبطة باالستدعاء، جيري تسريب رسالة استدعاء الطبقة 
جلسة بيانات الرزم وترتك قناة بيانات الرزم من أج  قناة حتكم  MS. ولدى استالم استدعاء ما، تعلق احملطة MSC/VLR البوابة

املرشحة.  DCCHبقائمة من قنوات  MSمالئمة. وتتوفر معلومات البث يف قناة حتكم يف الرزم ملساعدة احملطة  (DCCH)مكرسة 
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على االستدعاء. ومتضي إجراءات إقامة النداء املتبقية، من قبي  تسمية قناة  رداً  MS، ترس  احملطة DCCHوحاملا تكون يف قناة 
 حالة االستجابة الستدعاء عادية. احلركة، كما يف

 10ك  شال

 TIA/EIA-41مكونات شبكة بتبديل الدارة 

 

 GSMمتطورة من النظام  UMTSمكونة الشبكة بتبديل الدارة 

 UMTS  الدارة يستخدم مكونة شبكة بتبدينظام  على م تعناصر الشبكة والنقاط املرجعية املرتبطة هبا واليت تش 11يبني الشك  
 املشرتك أو مكونة بتبدي  الرزم GSM EDGEمبعدل بيانات معزز  GPRSإىل جانب النظام  GSMمتطورة من النظام 

 املعزز. EGPRS2 نظام يف
أساسية معززة أو شبكة  GPRSمشرتكة موصولة بشبكة فقرية  EDGE 136EHSاملة موجة ح دعمت TDMA-SCشبكة  ومبا أن

 8و 7و 6و 5، إىل جانب أي مكونة بتبدي  الدارة، فإهنا تدعم احملطات املتنقلة والوظائ  يف اإلصدارات GSM EDGEنفاذ راديوي 
 Gd.48مدعومة أيضاً من خالل الواجهة  GSM SMS، فإن وظيفية Gs . وباإلضافة إىل الواجهةGSM EDGEمن 

 

 

 
____________________ 

 .11من باب التبسيط، ال تظهر مجيع عناصر الشبكة هلذا النظام يف الشك   48

 تشوير
 التشوير وواجهة نق  البيانات

GERAN  يف هذا السياق هي احتادGSM وGPRS وEDGE 
 ETSI GPRSو TIA/EIA-41لتبسيط، ال تظهر مجيع عناصر الشبكة من باب ا -
 الواجهات املقرونة بعالمة * خاصة بالتنفيذ -
 ETSI TS 129 002 [35]كما هي معرفة يف   *Cالواجهة  -
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 11الشك  
 GSMمتطورة من النظام  UMTSمكونة شبكة بتبديل الدارة 

 

 IMT-2000في االتصاالت  FDMA/TDMAالنفاذ  5.1.1.3.3
 (FDMA/TDMA) لتكنولوجيا النفاذ املتعدد بتقسيم الرتدد/الزمن IMT-2000لالتصاالت  ةالراديوي الواجهةمواصفات  حتدد

اسم االتصاالت الالسلكية  ةالراديوي الواجهة  . ويطلق على هذ(ETSI) مبجموعة من معايري املعهد األورويب ملعايري االتصاالت
تطبيقات الالعديد من  بني للتعام وفر املرونة توفر هذ  التكنولوجيا جمموعة شاملة من الربوتوكوالت اليت تو . (DECT)الرقمية احملسنة 

 .12 ك الش وهذا موضح يفمن هذ  املواصفات.  ليست جزءاً  عموميةفإن شبكة حملية و/أو  ومن مثختلفة. املشبكات الو 

التشغي  وحدة و . (PP)زء احملمول اجلو  (FP)بني اجلزء الثابت  ئيةهوا ، من حيث املبدأ، إال واجهةيةواجهة الراديو ال وال تشم 
، (CI)شرتكة املواجهة المن مواصفات  جزءاً  توليس بعينهاشبكة ب ختتص (FT) ةثابت يةراديو  وانتهائية ما بني شبكة (IWU) البيين
تطبيق وال ES(49( ئينهاالنظام ال يستبعد أيضاً ، . وكذلكملختل  الشبكات IWU الوحدات حتدد اجلانبيةمواصفات  ولكن

____________________ 
عبارة عن  ES النظام قد يكون ،لتطبيق خطاب هاتفيوبالنسبة . )PP( اجلزء احملمول عتمد يفاملتطبيق العلى  )ES(يتوق  النظام النهائي  49

 نظام جهاز فاكس أو أي أو تسلسلي حاسوب ذف  ن ْ م   كذلك  ES النظام يكون وقدشاشة عرض.  وألوحة مفاتيح  أو مكرب صوت أو ميكروفون
 .التطبيق هيتطلب

 تشوير

 التشوير وواجهة نق  البيانات

GERAN  يف هذا السياق هي احتادGSM وGPRS وEDGE 
 مالحظات

 ETSI GPRSو TIA/EIA-41من باب التبسيط، ال تظهر مجيع عناصر الشبكة  -
 الواجهات املقرونة بعالمة * خاصة بالتنفيذ -

 ETSI TS 129 002 (35)كما هي معرفة يف   *Cالواجهة  -



 كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية 28

 

نق   بشأن طرف،ىل إ من طرفمتطلبات التوافق العامة  املشرتكة على الواجهة حتتوي مواصفاتو زء احملمول. اجل( يف التطبيقات)
 .PSTN/ISDNمن قبي  ذات الصلة،  العموميةالعامة للشبكة  الربطملتطلبات  أيضاً  ESالنظام و  IWUختضع الوحدة . و اخلطاب مثالً 

 12الشك  

 بنية الواجهة المشتركة

 

األجهزة  ئية ملستعملياواجهة اهلو التلك الشبكة عرب لددة احمليزات املدمات و اخلعاملية،  م، حملية أمعينةلك  شبكة بالنسبة  وتتوفر
يت تقدمها الشبكة شفاف بالنسبة للخدمات ال وفه ،قدم هذا املعيار خدمة معينةي، ال يةباستثناء القدرة الالسلكية والتنقلو . احملمولة
ميكن الت ورسائ  بروتوكو حيتوي على  مبثابة صندوق أدواتأن يكون،  ويتعنيهو،  الواجهة املشرتكة. وهكذا فإن معيار املوصولة

 ن أنظمة أكثر تعقيداً ع أنظمة سكنية بسيطة فضالً  من أج  توفري وسائ  لنجاح السوقلإىل أي شبكة معينة، و  االنتقاء منها للنفاذ
 .مثالً  املكتبية ISDNخدمات  من قبي من ذلك بكثري، 

شبكات  للتوصي  مع يراديو  نفاذالستخدامه كنظام  مناسب جداً  IMT-2000يف االتصاالت  FDMA/TDMAونظام النفاذ 
هذ   مي خدماتيسمح بتقد مما، بالتفصي  GSM/UMTSإىل شبكات  توصي  النفاذعلى وجه التحديد مت و . متنقلة

 تعدد األجزاء علىامل TS 101 863املعيار  . وحيتوي(DECT) تصاالت الالسلكية الرقمية املعززةاال عرب GSM/UMTS الشبكات
 .UMTS مواصفة التشغي  البيين يف النظام

  IMT-2000في االتصاالت OFDMAبالنفاذ  TDDبإرسال  WMANالتوصيل الشبكي  6.1.1.3.3
معيار معهد املهندسني الكهربائيني بوضع ومتابعة  IEEE 802.16فريق العم  املعين بالنفاذ الالسلكي عريض النطاق قام 

بإرسال متعدد بتقسيم  (WMAN)بالتوصي  الشبكي الالسلكي يف منطقة حضرية كربى اخلاص  (IEEE)واإللكرتونيني 
وتتوىل نشر  مجعية املعايري التابعة . IMT-2000يف االتصاالت  (OFDMA) تعدد بتقسيم الرتدد املتعامدبالنفاذ امل (TDD) الزمن

 .(IEEE-SA) املذكورلمعهد ل

 واسعة من التطبيقات وترددات التشغي  والبيئات طائفةمرنة وتستخدم يف  IEEE 802.16عيار املاحملددة يف  ةالراديوي الواجهةوتكنولوجيا 
. WirelessMAN-OFDMA مواصفات الطبقة املادية املتعددة، تعرف واحدة منها باسمعلى  IEEE 802.16م  املعيار تالتنظيمية. ويش

هذ  و  للتشغي  البيين. قابلة ةراديوي واجهةحتدد  WirelessMAN-OFDMAحالة خاصة من هي  OFDMA TDD WMANاملكونة و 
 .TDD اإلرسال هنا تعم  يف أسلوب املعرّفة OFDMA TDD WMAN املكونة

 ةرنم يحلم  احلركة القائمة على الرزم، مبا فيها بروتوكول اإلنرتنت. وه ةمصمم OFDMA TDD WMAN ةاديويالر  والواجهة
من معماريات شبكات الطبقات العليا من أج  االستعمال الثابت أو املتجول أو املتنق  بالكام   ةمتنوع طائفةيكفي لدعم  مبا

وت والوسائط فضاًل عن خدمات الص النوعيةاجلوانب الوظيفية املالئمة خلدمات البيانات  أداءمع تسليم احلركة. وميكنه بسهولة 
 .املطلوبةالزمن وخدمات اإلذاعة والبث املتعدد واخلدمات التنظيمية  احلامسة من حيثاملتعددة 

 حمليةشبكة 
 و/أو عمومية
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الشبكة. وهو يوفر ميزة املرونة  األعلى يف طبقاتالوال يتضمن مواصفة  ،2و 1بتوصي  الطبقتني  ةالراديوي الواجهةويقوم معيار 
مع  ةوافقمت ةالراديوي الواجهة  وهذ ويدعم جمموعة متنوعة من البىن التحتية الشبكية. 3و 2بني الطبقتني  الواجهةواالنفتاح عند 

عرّ 
ُ
مث  مال األتصميم ملعمارية شبكة من أج  االستع وعلى وجه التحديد، مثة. ITU-T Q.1701فة يف التوصية معماريات الشبكة امل

 WiMAXملعمارية األنظمة الشبكية  2-3يف "املرحلة موصوف  OFDMA TDD WMAN ةالراديوي والواجهة IEE 802.16للمعيار 
 WiMAX.50، وهو متاح من منتدى طرف"إىل من طرف 

توفر الطبقة  ية.ثالث طبقات فرع من (MAC)وتتأل  طبقة مراقب النفاذ الوسيط . تالربوتوكوال كيفية تنضيد  13الشك   ويوضح
 (SAP)دمة خلا النفاذ إىلنقطة  الواردة عرببيانات الشبكة اخلارجية، ل تقاب دمة أي حتول أو باخل احملددة (CS) لتقاربل الفرعية

ة الفرعيطبقة ال يفشرتك املزء اجل الواردة من MACيف طبقة املراقب  (SDU)، إىل وحدات بيانات اخلدمة الطبقة الفرعية للتقارب يف
ف تدفق عرّ مبشبكة اخلارجية وربطها يف ال SDU وحدات . وهذا يشم  تصني SAP MACمن خالل  (CPS)للجزء املشرتك 

مولة احل يةرأس كبتوظائ  مث    شم  أيضاً ي وقد. (CID) التوصي  هوية فومعرّ  MAC املالئم يف املراقب (SFID)دمة اخل
افعة الن الداخلي للحمولة والنسقمع تختل  الربوتوكوالت.  لتمثي  واجهةمتعددة  CSيتم توفري مواصفات و . (PHS) النافعة

أو حتلي   نسق MAC CPS أن يفهم اجلزء املشرتكطلوب من امل، وليس بالنسبة إليهافريد  (CS) الطبقة الفرعية للتقارب يف
 .CS النافعة يف الطبقة مولةاحلمعلومات من  أي

 13الشك  

 (SAP)، مع بيان نقاط النفاذ إلى الخدمة OFDMA TDD WMANتنضيد البروتوكوالت في الشبكة 

  

فاظ واحل وإقامة التوصي عرض النطاق وتوزيع إىل النظام  للنفاذاألساسية  MAC وظيفية املراقب MAC CPS اجلزء املشرتك يوفرو 
 .معينة MAC املصنفة حنو توصيالت، MAC SAP نقطة النفاذ ، من خاللCSالطبقات البيانات من تختل   وهو يتلقى. عليه

____________________ 
50 , available at3-WiMAX End to End Network Systems Architecture Stage 2 

http://www.wimaxforum.org/technology/documents/ 

 802.16نطاق املعيار 

 802.16كيان 

طبقة فرعية للتقارب 
 خاصة باخلدمة

 طبقة فرعية
 للجزء املشرتك

 MACيف 

 الطبقة الفرعية لألمن

 قاعدة معلومات اإلدارة املاديةالطبقة 

 مستوي اإلدارة/التحكم مستوي البيانات

كة
لشب

رة ا
وإدا

قبة 
 مرا

ظام
ن

 

http://www.wimaxforum.org/technology/documents/
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 (IMT-Advanced)االتصاالت المتنقلة الدولية المتقدمة  2.1.3.3
 (LTE-Advanced)المتقدمة  التطور الطويل األجل تكنولوجيا 1.2.1.3.3

مبعمارية مسطحة هلا منط عقدة وحيد  (LTE-Advanced)تتمتع شبكة النفاذ الراديوي يف تكنولوجيا التطور الطوي  األج  املتقدمة 
موصولة بالشبكة األساسية  eNodeBمسؤول عن مجيع الوظائ  الراديوية يف خلية واحدة أو يف عدة خاليا. والعقدة  eNodeBهو 

، وبكيان إدارة (S1-u) بواسطة اجلزء ما بني املستعم  واملستوي (S-GW) بالبوابة اخلادمةالتحديد  ، وعلى وجهS1الواجهة بواسطة 
مع عدة   واجهاتواحدة أن يكون هلا  eNodeB. وميكن لعقدة (S1-c) بواسطة اجلزء ما بني التحكم واملستوي (MME)التنقلية 

 لغرض تقاسم العبء واإلطناب. S-GWوبوابات  MMEكيانات 
  . وميكن استخدام هذنشط، بالدرجة األوىل لدعم التنقلية يف أسلوب eNodeB العقد ما بني ص ت اليت، X2الواجهة ستخدم تُ و 

أيضاً  X2الواجهة ستخدم تُ . و (ICIC)من قبي  تنسيق التداخ  بني اخلاليا  (RRM)أيضًا لوظائ  إدارة املوارد الراديوية  الواجهة
 لدعم التنقلية دون خسارة بني خاليا متجاورة بواسطة إحالة الرزم.

، حيث تتبادل اخلاليا املتجاورة املعلومات اليت تساعد يف اجلدولة بغية خفض (ICIC)ومن املمكن تنسيق التداخ  بني اخلاليا 
لعمليات النشر املتجانسة بوجود خاليا غري  ICICوميكن استخدام التنسيق  ، من أج  تكنولوجيا الواجهة الراديوية.سوية التداخ 

قد األخفض واحدة أو أكثر من العُ  مرتاكبة هلا قدرة إرسال مماثلة وكذلك لعمليات النشر املتغايرة، حيث تغطي خلية أعلى قدرةً 
 .املتقدمة التطور الطوي  األج  تكنولوجيا ي يفراديو ال النفاذ اجهات شبكةو  14الشك   ويوضح. قدرةً 

 14لشك  ا
 واجهات شبكات النفاذ الراديوي

 
 المتقدمة WirelessMAN شبكة االتصاالت 2.2.1.3.3

 معيار معهد املهندسني الكهربائينيومتابعة  املعين بالنفاذ الالسلكي عريض النطاق بوضع IEEE 802.16قام فريق العم  
. وتتوىل نشر  IEEE 802.16.1املعيار  ، املعروف باسماملتقدمة WirelessMAN بشبكة االتصاالتاخلاص  (IEEE)واإللكرتونيني 

 .(IEEE-SA) املذكورمعهد لمجعية املعايري التابعة ل

 (CPS)اجلزء املشرتك يف الطبقة الفرعية املشرتكة  يوفرو  .IEEE Std 802.16.1-2012ت املعيار بروتوكوال تنضيد 15ويوضح الشك  
. اظ عليهواحلف وإقامة التوصي عرض النطاق وتوزيع إىل النظام  للنفاذاألساسية  MAC وظيفية (MAC)للتحكم يف النفاذ الوسيط 

، MAC يف التحكم (SAP)نقطة النفاذ إىل اخلدمة  ، من خالل(CS)الطبقات الفرعية للتقارب البيانات من تختل   وهو يتلقى
 حيتويو . (PHY)وجدولة البيانات عرب الطبقة املادية  على إرساليتم تطبيق جودة اخلدمة و . معينة MAC املصنفة حنو توصيالت

تم نق  البيانات ومراقبة يو والتشفري.  نماآلوتبادل املفاتيح  توفر االستيقانألمن لمنفصلة على طبقة فرعية  أيضاً  MAC التحكم
 وفروتثالث طبقات فرعية.  MAC التحكم ضمي. و SAP PHYعرب  PHYوالطبقة  MAC CPSواإلحصاءات بني الطبقة املادية 

 شبكة أساسية



 31 كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية

 

، إىل وحدات بيانات CS SAP عرب الواردةبيانات الشبكة اخلارجية، ل مناقلة  أو يخلدمة معينة أي حتو  املخصصة CS الطبقة
 SDUs وحدات . وهذا يشم  تصني MAC SAPمن خالل  MAC CPSالذي يتلقاها  MACيف التحكم  (SDU) اخلدمة

، وبالنسبة حملطة قاعدة MACاملالئم يف التحكم  (SFID) مبعرف هوية تدفق اخلدمةاالتصال اخلارجية وربطها  اتشبك يف
شم  وقد ي. FID)م  (STIDتدفق الطة م معرف احملمعرف  يشم  ترادف ،(AMS)أو حمطة متنقلة متقدمة  (ABS) متقدمة

 لتمثي  الواجهةمتعددة  (CS) طبقات فرعية للتقارب يتم توفري مواصفاتو . (PHS) نافعة محولة يةرأس من قبي  كبتوظائ   أيضاً 
أن يفهم اجلزء طلوب من امل، وليس بالنسبة إليهافريد  CSالنافعة يف الطبقة  الداخلي للحمولة والنسقمع تختل  الربوتوكوالت. 

 .CS النافعة يف الطبقة مولةاحلأو حتلي  أي معلومات من  نسق MAC CPS املشرتك

 15الشك  

 (SAP)، مع بيان نقاط النفاذ إلى الخدمة IEEE 802.16.1تنضيد البروتوكوالت في المعيار 

 

 IMTالشبكة األساسية والمعايير في االتصاالت  2.3.3

لنظام  األساسيةمن الشبكة  10لإلصدار  IMT-2000مراجع االتصاالت  – ITU-T Q.1741.8التوصية  1.2.3.3
 (GMS) من النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة المتطور (UMTS) الشاملاالتصاالت المتنقلة 

 (UMTS) الشام لنظام االتصاالت املتنقلة  األساسيةوهو "الشبكة  ،IMT-2000أسرة االتصاالت  يف عضوالالتوصية  هذ  حتدد
 ".3GPPمن  10، الذي يقاب  "اإلصدار "(GSM)طور من النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة تامل

النفاذ الراديوي احملددة  وواجهاتالراديوية  والواجهات ITU-T Q.1741 احملددة يف هذ  التوصية األساسيةشبكة ال واجهاتتشك  و 
 .IMT-2000يف أسرة االتصاالت ذا العضو هلكاملة   نظام مواصفات ITU-R M.1457التوصية  يف

معرفة  يف القراء ما يرغبقاموس عند استخدامها مبثابةبنود التعري  ذات الصلة بالشبكة اليت ميكن بنداً من  380وتشم  التوصية 
 .من املصطلحاتمعىن أي خالصة 

 802.161نطاق املعيار 
 802.161كيان 

 طبقة فرعية للتقارب
 خاصة باخلدمة

 طبقة فرعية
 للجزء املشرتك
(MAC CPS) 

 الطبقة الفرعية لألمن

 قاعدة معلومات اإلدارة الطبقة املادية

 مستوي اإلدارة/التحكم مستوي البيانات

كة
لشب

رة ا
وإدا

قبة 
 مرا

ظام
ن

 

 مستوي اإلدارة

 CXجزء إدارة 
 قاعدة بيانات معلومات

 التعايش املوزعة
 إدارة املوارد الراديوية املوزعة

 (CXPبروتوكول التعايش )
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 املدرجةاردة يف املراجع التعاري  الو  إىل منها كثريالستند يالشبكة األساسية، واليت بف هذ  التوصية املصطلحات ذات الصلة تعرّ و 
 .ITU-T Q.1741.8من التوصية  2يف البند 

  IMT-Advancedوشبكات النفاذ الراديوي  IMT-2000االتصاالت  شبكات 3GPPمن  10اإلصدار يف تدعم الشبكة األساسية و 
 كخيارات.

على  EPCو PS (GPRS تبدي  الرزم ميدان دعماليت ت (PLMN) العمومية الربية املتنقلةاألساسي للشبكة  ولئن كان التشكي 
تشوير واجهات فإن هذا التشكي  يقدم  ،16يف الشك   معروض PDNو PSTN/ISDNوالتوصي  البيين مع الشبكات سواء( ال
 .PLMN يف الشبكة تصادف مستعم حركة و 

ص  الواجهات الداخلية يف الشبكة على و هذ  التوصية وتقتصر خارجية.  PLMN الشبكة واجهات ضمنالك    فإن لذلك
 .يهاوإل CNالشبكة  ارجية مناخلواجهات وال (CN)األساسية 

 16الشك  

 (EPSو GPRS)باستعمال  PSو CSوواجهات  تدعم خدمات PLMNفي شبكة  3GPPالتشكيل األساسي لنفاذ 
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 والنقاط املرجعية. EPSالواجهات باللون األزرق متث  وظائ   – مالحظة
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لشبكة األساسية ا ( إلى2012ديسمبر  31حتى  3GPP2) IMT-2000مراجع  – ITU-T Q.1742.11التوصية  2.2.3.3
 cdma2000نفاذ الشبكة مع  ANSI-41بمعيار  المتطورة

 ."cdma2000مع شبكة النفاذ  ANSI-41 مبعيار الشبكة األساسية املتطورة، "IMT-2000 عضو أسرة حتدد هذ  التوصية

حملددة ا ات النفاذ الراديويواجهات شبكو  الراديويةواجهات وال ،تشك  واجهات الشبكة األساسية احملددة يف هذ  التوصيةو 
 .IMT-2000االتصاالت  أسرةيف عضو المواصفات نظام كام  هلذا  ،ITU-R M.1457التوصية  يف

املواصفات التقنية هلذ   وقد وضعت. ANSI-41 إىل نظام متنق  متطور من اجلي  الثاين cdma2000 األساسيةتستند الشبكة و 
( ونقلت إىل املنظمات املعنية بوضع 2006ديسمرب  31ن اعتباراً م 3GPP2اعتمد يف جلي  الثالث )االشبكة يف إطار مشروع شراكة 

وينطوي  تصاالت بنطاق عريضاالتصاالت بنطاق ضيق إىل االالنظام تختل  التطبيقات من  ويدعماإلقليمية.  (SDO)املعايري 
 تنقلية متكاملة للشخص واملطراف لتلبية متطلبات املستعم  واخلدمة. على إمكانية

معرفة  يف قراءال ما يرغبقاموس عند مبثابةاليت ميكن أن تستخدم و ري  ذات الصلة بالشبكة اتعالمن  بنداً  56وتشم  التوصية 
 .من املصطلحاتمعىن أي  خالصة

 أساسيةعلى شبكة  cdma2000نفاذ الشبكة مع عضو من أسرة  ANSI-41املتطورة  األساسيةتشتم  املعمارية األساسية للشبكة و 
 .كلياً بروتوكول اإلنرتنت   منقائمة على الرزم وميدان متعدد الوسائط  أساسيةبكة قائمة على الدارات وش

بشبكة  ANSI-41املتطورة  األساسيةا اليت تشك  الشبكة هب املرتبطةكيانات الشبكة والنقاط املرجعية   17ويعرض الشك  
عية. والنموذج ومتث  الدوائر النقاط املرج زوايا،مستديرة الممثلة مبربعات ومثلثات ومستطيالت  الشبكة كياناتو . cdma2000 نفاذ

 من عدة مناذج مرجعية قيد االستعمال حالياً.جتميع املرجعي للشبكة يف هذ  التوصية هو 
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 17الشك  

 cdma2000مع نموذج مرجعي لشبكة نفاذ  ANSI-41شبكة أساسية متطورة 

 

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

AAA  وحماسبة وختوي استيقان 

(Authentication, Authorization and Accounting) 
MC  مركز رسائ 

(Message Center) 

AC مركز استيقان 
(Authentication Center) 

ME جتهيزات متنقلة 
(Mobile Equipment) 

BS حمطة قاعدة 
(Base Station) 

MPC  مركز موقع متنق 
(Mobile Position Center) 

BSC مراقب حمطة قاعدة 
(Base Station Controller) 

MS حمطة متنقلة 
(Mobile Station) 

BTS  إرسال/استقبال قاعدينظام 
(Base Transceiver System) 

MSC  مركز تبدي  متنق 
(Mobile Switching Center) 

 كيان شبكة حمدد
 كيان مركب

 كيان مجاعي

 واجهة مرجعيةنقطة 

واجهة مع حالة أخرى من نفس  
 كيان الشبكة
 تقاطع خطوط
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CDCP نقطة مجع بيانات النداء 
(Call Data Collection Point) 

MT  مطراف متنق 
(Mobile Terminal) 

CDGP نقطة توليد بيانات النداء 
(Call Data Generation Point) 

MWNE  شبكة السلكية مدارةكيان 
(Managed Wireless Network Entity) 

CDIS مركز معلومات بيانات النداء 
(Call Data Information) 

NPDB قاعدة بيانات تنقلية األرقام 
(Number Portability DataBase) 

CDRP نقطة تقدير بيانات النداء 
(Call Data Rating Point) 

OSF وظيفة نظام العمليات 
(Operations System Function) 

CF وظيفة مجع 
(Collection Function) 

OTAF وظيفة توفري اخلدمة عرب األثري 
(Over-The-Air Service Provisioning Function) 

CRDB  املنسققاعدة بيانات التسيري 
(Coordinate Routing Data Base) 

PCF وظيفة التحكم يف الرزم 
(Packet Control Function) 

CSC مركز خدمة العمالء 
(Customer Service Center) 

PDE كيان حتديد املوقع 
(Position Determining Entity) 

DCE جتهيزات دارة البيانات 
(Data Circuit Equipment) 

PDN شبكة بيانات الرزم 
(Packet Data Network) 

DF وظيفة التسليم 
(Delivery Function) 

PDSN  خدمة بيانات الرزمعقدة 
(Packet Data Serving Node) 

EIR سج  هوية التجهيزات 
(Equipment Identity Register) 

PSTN شبكة اهلات  العمومية املبدلة 
(Public Switched Telephone Network) 

ESME كيان رسائ  خدمة الطوارئ 
(Emergency Services Message Entity) 

SCP دمةنقطة التحكم يف اخل 
(Service Control Point) 

ESNE كيان شبكة خدمات الطوارئ 
(Emergency Services Network Entity) 

SN عقدة خدمات 
(Service Node) 

HA   مركزيوكي 
(Home Agent) 

SME كيان رسائ  قصرية 
(Service Node) 

HLR  املراكزسج  مواقع 
(Home Location Register) 

TA مكي  مطراف 
(Terminal Adapter) 

IAP  االعرتاضنقطة نفاذ 
(Intercept Access Point) 

TE جتهيزات مطرافية 
(Terminal Equipment) 

IIF وظيفة العم  والتشغي  البيين 
(Interworking and Interoperability) 

UIM  منيطة هوية املستعم 
(User Identity Module) 

IP  ذكي حميطيجهاز 
(Intelligent Peripheral) 

VLR سج  مواقع الزوار 
(Visitor Location Register) 

ISDN شبكة رقمية متكاملة اخلدمات 
(Integrated Services Digital Network) 

VMS نظام رسائ  صوتية 
(Voice Message System) 

IWF وظيفة تشغي  بيين 
(Interworking Function) 

WNE كيان شبكة السلكية 
(Wireless Network Entity) 

LPDE كيان حتديد مواقع حملي 
(Local Position Determining Entity) 

WPSC مركز خدمات أولوية السلكية 
(Wireless Priority Service Center) 

LNS 2بروتوكول تسريب الطبقة  تخدم شبكات  
(L2TP Network Server) 
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 النموذج املرجعي أعال : فيما عداالشبكة األساسية التايل  معماريةمنوذج أيضاً  يف التوصية ويوضح

 (IP MMD) ميدان تعدد الوسائط يف بروتوكول اإلنرتنت –
 (PDS) نظام فرعي لبيانات الرزم –
 (IMS) نظام فرعي جللسة تعدد الوسائط يف بروتوكول اإلنرتنت –

 االتصاالت المتنقلة الدولية التعاون والعملية في وضع مواصفات الواجهات الراديوية في 3.3.3

الراديوية احملددة  الواجهاتوقد مت إعداد مواصفات  ،عاملي تنميةهو نظام يرتبط بنشاط  IMT-2000 االتصاالت إن نظام
 IMT-Advancedمن أج  االتصاالت  ITU-R M.2012والتوصية  IMT-2000من أج  االتصاالت  ITU-R M.1457 التوصية يف

ضع الشراكات العاملية ومنظمات و  ومشاريع الواجهات الراديويةمن قب  االحتاد بالتعاون مع املنظمات الداعمة لتكنولوجيات 
 الدول األعضاء يف االحتاد. وبعد ذلك اعتمدهتا، (SDO) املعايري

ظمات وهي باالشرتاك مع تلك املن األساسيةملواصفات العاملية ووضع ا اإلطار واملتطلبات العاملية والشاملة ITU-Rالقطاع  وفروقد 
 51فص  داخ  املنظمة اخلارجية املعرتف هبا،امل التقييس. وهكذا مت إجراء R M.2012-ITUو R M.1457-ITU موثقة يف التوصيتني

 مبا يضمن إمكانية هبا اخلاصة ورةاملنش املعايري التفصيلية على تنيالتوصي هاتنياملواصفات األساسية العاملية الواردة يف  تطبق واليت
 التصاالت املتنقلة الدولية.ا مع تطبيق على الصعيد العاملي والقواسم املشرتكةال

)االتصال والتعاون مع املنظمات املعنية األخرى وخصوصاً مع املنظمة الدولية  ITU-R 9بالقرار شرتك هذا امل التقييسويسرتشد هنج 
)املبادئ املتعلقة بعملية تطوير أنظمة االتصاالت  ITU-R 57والقرار  ((IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)للتوحيد القياسي 

 .املتنقلة الدولية املتقدمة(

العملية واألنشطة  لتناول R-ITU القطاع يف 52من اإلجراءات حمددة جيداً  جمموعة الستحداثاألساس  R 57-ITUقرار وكان ال
عالن موعة من اإلجراءات اإلاجملتشم  هذ  و  53.يةالراديو  اتواجهالتوصيات يف  IMTلالتصاالت  ات األرضاحملددة لتطوير مكون

 الراديوية القائمة، وإعداد توصيات وتقارير للواجهاتجديدة وحتديثات  راديويةواجهات  بشأن عن دعوة لتقدمي مقرتحات
لة مواصفات مفص وضععملية التقييم و و عملية التقدمي و  لألرض IMT التصاالتاليت حتدد متطلبات احلد األدىن  ITU-R القطاع

 جداول زمنية مفصلة لك  مرحلة من مراح  العملية. وتوضع. بالذات يةالراديو  اتواجهلل
و همع املنظمات اخلارجية ذات الصلة العاملة يف جمال االتصاالت املتنقلة الدولية و  ؤوقد أدى هذا النهج إىل التعاون الفعال والكف

 مما أفضى إىليف املنظمات اخلارجية  وأ ITU-Rقطاع ال سواء يفتنظيم وإدارة العم  يف التخطيط و اليسهم بشك  إجيايب يف 
تصاالت املستقبلي لال للتطوير. وجيري بالفع  استخدام هذ  اآللية الناجحة IMTالتصاالت يف الوقت املناسب لو حتسينات جارية 
 R-ITU.54قطاع اليف  املتقدمة يف األنشطة اجلارية حالياً  IMT إىل ما بعداملتنقلة الدولية 

 
____________________ 

 أهنا منظمة معتمدة لوضع املعايري تتص  بقدرة قانونية ولديها أمانة دائمة وممث  معنّي وأساليب عم بتُعّرف "املنظمة املعتمدة" يف هذا السياق  51
 يهة وحسنة التوثيق. واضحة ونز 

تقدمي وتقييم وعملية  IMT-2000تقدمي وتقييم االتصاالت لتوثيق عملية  R-ITUأنشئت صفحات ويب يف القطاع   52
 .IMT املرتبطة بوضع و/أو مراجعة توصيات القطاع ذات الصلة من أج  مكونات األرض يف الواجهات الراديوية Advanced-IMT االتصاالت

 R 57-ITUبالرتادف مع القرار  Advanced-IMTمن أج  االتصاالت  “ADV-IMT”ءات احملددة يف سلسلة وثائق طبقت مؤخرًا اإلجرا 53
ومن شأن اعتماد  .“IMT-2000”فصاعداً كما هو حمدد يف سلسلة وثائق  2013من عام  IMT-2000على التحسينات اجلارية لالتصاالت 

أم  ITU-Rأن يعم  على ترشيد األعمال سواء يف القطاع  IMT-Advancedو IMT-2000جمموعة موحدة من اإلجراءات لكلتا االتصاالت 
 .IMTيف املنظمات اخلارجية ذات الصلة املعنية بتطوير االتصاالت 

  "وما بعد  2020االتصاالت املتنقلة الدولية لعام نظر "ا 54

file://///blue/dfs/pool/ARA/ITU-R/MANUELS/ا
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=study-groups&rlink=rsg5-imt-advanced&lang=en
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=study-groups&rlink=rsg5-imt-advanced&lang=en
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=study-groups&rlink=rsg5-imt-advanced&lang=en
http://www.itu.int/md/R07-IMT.ADV-C
http://www.itu.int/md/R12-IMT.2000-C
http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/imt-2020/Pages/default.aspx
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 تقنيات تيسير التجوال 4.3

 :خاللالتجوال من  يكون تيسري
 ؛(RR)استخدام نطاقات الرتدد اليت مت حتديدها لالتصاالت املتنقلة الدولية يف لوائح الراديو  1)
"ترتيبات الرتدد لتنفيذ مكونة األرض يف االتصاالت املتنقلة  – ITU-R M.1036رتدد يف التوصية الترتيبات  اتباع 2)

توفر اإلرشاد بشأن  " اليت(RR) (2102/03)يف النطاقات احملددة هلذ  االتصاالت يف لوائح الراديو  (IMT) الدولية
 ؛IMTاإلرسال واالستقبال ملكونة األرض يف االتصاالت  انتقاء ترتيبات تردد

 /3GPP TS 36.101 (http://www.3gpp.org/ftpيف  5.5-1احملددة يف اجلدول  3GPP  استخدام نطاقات التشغي )3

c60.zip-Specs/archive/36_series/36.101/36101) [2] 3يف  5.0، ويف اجلدولGPP TS 25.101 
(c60.zip-http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/25_series/25.101/25101) [3] املواصفة  يف 5.2، ويف القسم

 55؛3GPP TS 25.102 (c00.zip-http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/25_series/25.102/25102) [4]التقنية 
 3GPP2 C.S0057يف مواصفة صن  النطاق  1.5-1احملدد يف اجلدول  3GPP2استخدام نطاق التشغي   )4

(E_v1.0_Bandclass Specification.pdf-http:/www.3gpp2.org/public_html/specs/C.S0057) [5].56 
 ITU-R M.1457واملعايري املوصى هبا يف التوصية  مع املواصفات هاوتوافقما أن التكنولوجيا اليت يستخدمها نظام  وجدير بالذكر

بغض النظر عن نطاق  ،IMT-Advanced بأنهالنظام  ذلكحتدد  ITU-R M.2012، والتوصية IMT-2000 بأنهالنظام  ذلكحتدد 
 أيضاً  بالذكرمن اجلدير لذلك و . ITU-R M.1580التوصية  يف إذ تضع يف اعتبارها الفقرة ك( من كما هو موضح يف  التشغي تردد 

إىل أن  كذلك، اليت تشري  ITU-R M.1036قد تناولتها التوصية  IMTأن ترتيبات الرتددات املنسقة للنطاقات احملددة لالتصاالت 
  لوائح الراديو، يف IMTاحملددة لالتصاالت يف نطاقات غري النطاقات  IMT-2000مبقدور بعض اإلدارات نشر أنظمة االتصاالت 

 يف نفس التوصية املذكورة. إذ تضع يف اعتبارهامن  ل(لفقرة كما هو موضح يف ا

 طيف االتصاالت المتنقلة الدولية  4
 الطيف الدولي المحدد من أجل االتصاالت المتنقلة الدولية 1.4

تقدم و . 2012طبعة  ،(RR)يف لوائح الراديو  (IMT) مت حتديد عدد من نطاقات الرتدد لالتصاالت املتنقلة الدولية
وكذلك  IMT إرشادات بشأن انتقاء ترتيبات إرسال واستقبال الرتددات املتعلقة مبكونات األرض ألنظمة ITU-R M.1036 يةالتوص

 IMT حد ذاهتا، وذلك هبدف مساعدة اإلدارات يف املسائ  التقنية املتصلة بالطي  عند تنفيذ مكونة األرض ألنظمةيف الرتتيبات 
 واستعماهلا يف النطاقات احملددة يف لوائح الراديو.

وال حيول هذا  .1، كما هو مبني يف اجلدول (RR) من لوائح الراديو 2012يف طبعة  IMTوالنطاقات التالية حمددة لالتصاالت 
يف لوائح  ي أولويةأ مينحهاأو حددت من أجلها وال  هلا ي تطبيق للخدمات اليت وزعتألهذ  النطاقات  استعمالالتحديد دون 

أن أحكاماً تنظيمية تختلفة تنطبق على ك  نطاق. ويرد وص  لالختالفات اإلقليمية لك  نطاق يف تختل   بالذكرالراديو. وجدير 
 .1احلواشي املنطبقة يف حالة ك  نطاق، حسبما هو موضح يف اجلدول 

 
____________________ 

جزءاً من ترتيبات وهي ليست  IMTغري حمددة من أج  االتصاالت  GPP3من اجلدير بالذكر أن بعض النطاقات املوحدة قياسياً يف الشراكة  55
 . ITU-R M.1036الرتدد املنسقة يف التوصية 

وهي ليست جزءاً من ترتيبات  IMTغري حمددة من أج  االتصاالت  GPP23من اجلدير بالذكر أن بعض النطاقات املوحدة قياسياً يف الشراكة  56
 .ITU-R M.1036الرتدد املنسقة يف التوصية 

http://www.3gpp.org/ftp/%20Specs/archive/36_series/36.101/36101-c60.zip
http://www.3gpp.org/ftp/%20Specs/archive/36_series/36.101/36101-c60.zip
http://www.3gpp.org/ftp/%20Specs/archive/36_series/36.101/36101-c60.zip
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/25_series/25.101/25101-c60.zip
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/25_series/25.102/25102-c00.zip%20%5b4
http://www.3gpp2.org/public_html/specs/C.S0057-E_v1.0_Bandclass_Specification.pdf
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 1اجلدول 

 IMTالحواشي التي تحدد النطاق من أجل  (MHz)النطاق 

450-470 286AA.5 

698-960 313A.5 ،317A.5 
1 710-2 025 384A.5 ،388.5 
2 110-2 200 388.5 
2 300-2 400 384A.5 

2 500-2 690 384A.5 

3 400-3 600 430A.5 ،432A.5 ،432B.5 ،433A.5 

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

 ترتيبات التردد 2.4

االستخدام األكثر فعالية وكفاءة للطي   بقصد متكني ITU-R M.1036الواردة يف التوصية  IMTلالتصاالت  ترتيبات الرتدد تدرج
تسهي  و  –مع تقليص اآلثار املرتتبة على األنظمة أو اخلدمات األخرى يف هذ  النطاقات  – IMT االتصاالت يف توفري خدمات

 .IMT هذ  االتصاالت منو أنظمة

 1 يف النطاقات املدرجة يف اجلدول IMT تاالتصاال ترتيبات الرتدد املوصى هبا لتنفيذ أدنا  تفصي  7إىل  2 من ولايف اجلدويرد 
 R M.1036-ITU.57توصية العلى  بناءً  أعال 

 2اجلدول 
 MHz 450-470ترتيبات التردد في النطاق 

 ترتيبات التردد

الترتيبات غير المتزاوجة  الترتيبات المتزاوجة
مرسل محطة متنقلة  (MHz)( TDD)مثل 

(MHz) 
فجوة مركزية 

(MHz) 
مرسل محطة قاعدة 

(MHz) 
مباعدة إرسال 

 (MHz)مزدوج 

D1 450,000-454,800 5,2 460,000-464,800 10 ال شيء 
D2 451,325-455,725 5,6 461,325-465,725 10 ال شيء 

D3 452,000-456,475 5,525 462,000-466,475 10 ال شيء 

D4 452,500-457,475 5,025 462,500-467,475 10 ال شيء 

D5 453,000-457,500 5,5 463,000-467,500 10 ال شيء 

D6 455,250-459,975 5,275 465,250-469,975 10 ال شيء 

D7 450,000-457,500 5,0 462,500-470,000 12,5 ال شيء 

D8     450-470 TDD 

D9 450,000-455,000 10,0 465,000-470,000 15 457,500-462,500 TDD 

D10 451,000-458,000 3,0 461,000-468,000 10 ال شيء 

D11 450,500-457,500 3,0 460,500-467,500 10 ال شيء 

____________________ 
 M.1036/en-REC-http://www.itu.int/rec/Rيف املوقع  7إىل  2قيد املراجعة، انظر الصيغة األخرية املعتمدة للجداول من  M.1036التوصية  57

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1036/en


 39 كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية

 

 3اجلدول 

 MHz 960-698 في النطاق متزاوجةالترتيبات التردد 

 ترتيبات التردد

 اوجةمتز الترتيبات غير ال متزاوجةالترتيبات ال
مرسل محطة متنقلة  (MHz)( TDD)مثل 

(MHz) 
فجوة مركزية 

(MHz) 
 مرسل محطة قاعدة

(MHz) 
إرسال  مباعدة
 (MHz)مزدوج 

A1 824-849 20 869-894 45 ال شيء 

A2 880-915 10 925-960 45 ال شيء 

A3 832-862 11 791-821 41 ال شيء 

A4 698-716 
776-793 

12 
13 

728-746 
746-763 

30 
30 

728-716 

A5 703-748 10 758-803 55 ال شيء 

A6 806-698  شيء ال ال شيء ال شيء 

 4اجلدول 

 MHz 2 200-1 710 ترتيبات التردد في النطاق

 ترتيبات التردد

 اوجةمتز الترتيبات غير ال متزاوجةالترتيبات ال
مرسل محطة متنقلة  (MHz)( TDD)مثل 

(MHz) 
فجوة مركزية 

(MHz) 
 مرسل محطة قاعدة

(MHz) 
مباعدة إرسال 

 (MHz)مزدوج 

B1 1 920-1 980 130 2 110-2 170 190 1 880-1 920؛ 
2 010-2 025 

B2 1 710-1 785 20 1 805-1 880 95 ال شيء 

B3 1 850-1 910 10 1 930-1 990 80 1 920-1 930 

B4 منسقة( 
 (B2و B1 مع

1 710-1 785 
1 920-1 980 

20 
130 

1 805-1 880 
2 110-2 170 

95 
190 

1 880-1 920 
2 010-2 025 

B5 منسقة مع( B3 
 (B2و B1 منوأجزاء 

1 850-1 910 
1 710-1 770 

10 
340 

1 930-1 990 
2 110-2 170 

80 
400 

1 920-1 930 

 5اجلدول 

 MHz 2 400-2 300 ترتيبات التردد في النطاق

 ترتيبات التردد

 متزاوجةالترتيبات غير ال متزاوجةالترتيبات ال
مرسل محطة  (MHz)( TDD)مثل 

 (MHz)متنقلة 
فجوة مركزية 

(MHz) 
مرسل محطة 

 (MHz)قاعدة 
مباعدة إرسال 

 (MHz)مزدوج 

E1     2 300-2 400 TDD 
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 6اجلدول 

 MHz 500 2-690 2 ترتيبات التردد في النطاق

 المكونة الساتلية( باستثناء)

 ترتيبات التردد

الترتيبات غير  متزاوجةالترتيبات ال
 متزاوجةال

( TDD)مثل 
(MHz) 

مرسل محطة متنقلة 
(MHz) 

فجوة مركزية 
(MHz) 

مرسل محطة 
 (MHz)قاعدة 

مباعدة إرسال 
 (MHz)مزدوج 

استعمال فجوة 
 مركزية

C1 2 500-2 570 50 2 620-2 690 120 TDD 2 570-2 620 TDD 

C2 2 500-2 570 50 2 620-2 690 120 FDD 2 570-2 620 
FDD DL خارجية 

C3 بتقسيم الرتدد/الزمن مرن  إرسال مزدوج(FDD/TDD) 
 

 7اجلدول 

 MHz 600 3-400 3 ترتيبات التردد في النطاق

 ترتيبات التردد

الترتيبات غير  متزاوجةالترتيبات ال
( TDD)مثل  متزاوجةال

(MHz) 
مرسل محطة متنقلة 

(MHz) 
فجوة مركزية 

(MHz) 
مرسل محطة 

 (MHz)قاعدة 
مباعدة إرسال 

 (MHz)مزدوج 

F1     3 400-3 600 

F2 3 410-3 490 20 3 510-3 590 100 ال شيء 

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

  لة الدوليةطرائق تقدير المتطلبات من الطيف لالتصاالت المتنق 3.4

منهجية حساب  - ITU-R M.1768-1يف التوصية  موصوفة IMT االتصاالت من أج الطي  من تطلبات املمنهجية تقدير 
االحتياجات تقدير  - ITU-R M.2290. ويقدم التقرير األرض ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية ةاالحتياجات من الطي  ملكون

 IMT لالتصاالت لالحتياجات املستقبلية من الطي  املقدرة عاملياً  منظوراً ، املتنقلة الدولية لألرضلالتصاالت  املستقبلية من الطي 
ض البلدان أدىن قد تكون االحتياجات من الطي  يف بعفالتقرير ببلد بعينه.  هذا ترتبط معلمات الدخ  املستخدمة يف وال لألرض.

 ،ITU-R M.2290 بالتقرير 4 ألخرى أعلى من احلد األعلى املقدر )انظر امللحقمن احلد األدىن املقدر وقد تكون يف بعض البلدان ا
دير إمجايل االحتياجات التقرير لتق ملخص االحتياجات الوطنية من الطي  يف بعض البلدان(. وال ميكن اعتماد املنهجية املستخدمة يف

تنطبق  التقرير بقيم هذا إال إذا استعيض عن مجيع قيم معلمات الدخ  احلالية املستخدمة يف IMTمن الطي  لبلد ما لالتصاالت 
 (.بالذات على البلد املعين حتديداً )على النحو احملدد يف املنهجية

" الدوليةاملتنقلة  لالتصاالتالطي  من  داة تقدير املتطلبات"دلي  املستخدم أل يف شك نهجية امل بشأنلمستخدم لهناك دلي  و 
groups/rsg5/ -R/study-http://www.itu.int/en/ITU :عنوانال يف R WP 5D-ITU الويب لفرقة العم  ةيف صفح

rwp5d/Pages/default.aspx.  املتنقلة  الطي  لالتصاالت من تطلباتاملكما هو موضح يف الدلي ، يتم تنفيذ منهجية تقدير و
الويب  ةحصف يفيف إطار "املرجع"  األداة متوفرة أيضاً و لطي  لتسهي  استخدامها. ل حاسبة كأداة  MS Excel برجمية الدولية يف

 .لدى االحتاد تصاالت(اال)خدمة تبادل معلومات  TIESعملني الذين لديهم حساب للمست ITU-R WP 5D لفرقة العم 

http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/%20rwp5d/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/%20rwp5d/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/%20rwp5d/Pages/default.aspx
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ساب احل نتائجو ، الدخ  اتقيم معلم وتقدم جداول البيانات. منوذجية كربيةوسبع وحدات  جدول بيانات 27األداة من  وتتأل 
انطالقاً داة األيذ يتم تنفو الطي . من  تطلبات النهائيةامل، و الوحدات الكربيةوحسابات  اجلداولمن حسابات  املستمدةطة يالوس
 جوهر األداة. وهو"، األص سمى "يافتتاح  جدولمن 

معلمات  تل تخ الطي " وكذلك حمساباملقابلة يف أداة " واجلداولمنهجية لل االنسيايبأدنا  العالقة بني الرسم  18ويبني الشك  
قيم  تدرجداة حيث األواقع يف املعلى  18اخللفية الرمادية يف الشك   ذات وتدل اجلداولنهجية. يف املساب احلخلطوات  الدخ 
نفذ فيها احلساب الفعلي مبا يف ذلك حساب النتائج يهي اليت  18اخللفية البيضاء يف الشك   ذات واجلداول. الدخ  اتمعلم

 . ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل دلي  املستخدم.الوسيطة

 18الشك  
 معلمات الدخل ومخطط انسياب المنهجية والجداول المقابلة في أداة "محساب الطيف"

 

 المسائل التنظيمية 5
 الجوانب والترتيبات المؤسسية 1.5

الطي  يف السوق.  الرامية إىل إتاحةالسياسة  على وضوح (IMT) نشر أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية جناح تسهي يتوق  
. ات البلدأولويجدول  يفاالتصاالت  تدرج مسألة ، من املهم أنالبلدسياسة الطي  مع األهداف الرئيسية يف  مواءمةضمان ول

 .االدعم الالزم لتنفيذ أنشطتهباحلكومية األخرى  واملؤسسات تتمتع اهليئات التنظيمية، وعلى هذا النحو

 

 معلمات وتعاري  الدخ 
 (RATGsتكنولوجيا النفاذ الراديوي )جمموعات 

 (SEsبيئات اخلدمة )
 (REsالبيئات الراديوية )
 الكثافات اهلاتفية

 ITU-R M.2072التقرير 
 ITU-R M.2243التقرير 

  منطقة الخلية/القطاع
 كثافة املستعملني

 معدل وصول اجللسة لك  مستعم 
 متوسط معدل بتات اخلدمة

 التنقليةنسبة  متوسط فرتة اجللسة
 ملقابلة أصناف التنقلية Jقيم 

معلمات 
نعوت 
 السوق

 املتاحة RATGsنسبة التوزيع بني 
 النسبة املئوية للتغطية السكانية

 معدل بيانات التطبيقات
 أصناف التنقلية املدعومة

 دعم لتعدد البث

 متوسط التأخر
 احتمال احلجب

 IPمتوسط حجم رزم 
 IPاللحظة الثانية حلجم رزم 

 الكفاءة الطيفية يف املنطقة

مدى النشر األدىن لك  مشغ  
 لك  بيئة راديوية
 اخلشونة الطيفية

 النطاق احلارس بني املشغلني
 عدد حاالت نشر الشبكة املرتاكبة

 تخطط انسيايب للمنهجية

 : تعاري 1اخلطوة 

 :2اخلطوة 
 حتلي  بيانات السوق اجملمعة

 :3اخلطوة 
 احلركة حساب الطلب على

 : توزيع احلركة4اخلطوة 

 : حساب قدرة النظام5اخلطوة 

 : حساب املتطلبات6اخلطوة 
 من الطي  غري املعدلة

 : تطبيق التعديالت7اخلطوة 

 : حساب جمموع8اخلطوة 
 املتطلبات من الطي 

 :9اخلطوة 
 املتطلبات النهائية من الطي 

 اجلداول ذات الصلة 
 ‘الطي  حمساب’يف أداة 

 بيئة السوق

 الرئيسية

 SEدخ  

 2020مدخالت السوق 
 حجم اجللسات

 حجم احلركة يف املنطقة
 دراسات السوق

 معدل الوصول يف املنطقة

 جمموع التوزيع دخ  معدل التوزيع 4و RATG 3جمموعة  دخ  مؤخر RATGدخ  معدل توزيع  2و RATG 1جمموعة  دخ  مؤخر
 CSخيار حركة  PSخيار حركة 

 PSالكثافة اهلاتفية خليار حركة  CSالكثافة اهلاتفية خليار حركة 

 صفيفة معدل التوزيع

 CSحساب قدرة  Sدخل فئة 
 PSحساب قدرة 

 RATGدخل كفاءة 

 املتطلبات من الطي 

 الطي  املعدل واجملّمع الرئيسية

 دخل مؤخر مجموعة
RATG 1 2و 

 الطي  املعدل واجملّمع

 الرئيسية

 الطي  املعدل واجملّمع
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جهة املسؤولة عن لل وينبغيسياسة. ال لتنفيذة يرتتيبات املؤسسباليرتبط  IMT يساعد على نشر االتصاالتجانب مهم آخر ومثة 
عنية األخرى اجلهات امل ولدور(، واإلقليميالوطين على الصعيد حكومي ) مسؤوللدور ك   شديداً  اً اهتمام أن تويلسياسة الطي  

بني  املسؤولية من أج  تسهي  حتقيق األهداف وختفي  حدة التوتر يف أو الثغرات جتنب التداخ  يف السوق. ومن املهم أيضاً 
 املؤسسات وتشجيع االتفاقات.

لك من خالل ذمجيع أصحاب املصلحة فهم واضح لعملية صنع القرار. وميكن حتقيق  لدى وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن يكون
 التنظيمية القرارات نعصلكيفية  اً واضح اً فهم على السواءلمنظمني واملشغلني ل مما يوفروضع مدونة قواعد ممارسة لعملية صنع القرار، 

 وأي عمليات معمول هبا للطعن يف هذ  القرارات.

 الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة 2.5

. وعموميةوحة عملية صنع القرار مفت تكون، ينبغي أن اجلميعيف مصلحة  سياسة عامةوقرارات اختاذ قرارات تنظيمية  حرصًا على
للوائح والقرارات ا جانب اجلمهور على والتعليق من تنص على املراجعةعملية  لدى تنفيذ، أوالً . تانرئيسي املنحى فائدتانذا وهل

الراهنة واملرتقبة  أن التطورات وإىلتطور يف فراغ ال يوالسياسة  ةرقابالأن نظام  إىل واملنظمونالسياسات  وواضعيطمئن املقرتحة 
سوق  شأنبواملشغلني والبائعني رؤى فريدة  ولدى ك  من واضعي السياسات. سوق االتصاالت املتنقلة تؤخذ يف االعتبار يف

املمارسات الدولية  ض أف على أساسفرص لتطوير قطاع االتصاالت املتنقلة الأفض   االتصاالت املتنقلة، وعندما تؤخذ معًا تتوفر
 تكنولوجيا.الالسوق و  وأحدث املعلومات عن

صنع لعملية جيدة  مسة رئيسية يف أيهي زيد من الشفافية، و املإىل  أن تفضيسياسة ال وعمومية لوضععملية مفتوحة  من شأن ،ثانياً 
دور ب تنهضالصناعة  دوائر وجه عام والتأكد من أنالتماس املدخالت من أصحاب املصلحة واجلمهور ب ومن املرجح، لدىالقرار. 

إن مل يكن   ،تؤيد  غالبية األطراف املهتمةوسياسة  ةنظام رقاب صوغ أن يتمكن املنظمون منالسياسات واألولويات،  وضعحموري يف 
 اهليئات أو األفرقةك ا يف ذلالقطاع اخلاص يف العملية التنظيمية، مب منأصحاب املصلحة  لضمان مشاركة هناك أساليب تختلفةو كلها. 

 اهليئات التنظيمية التعاون الوثيق بنيو . اآلخرأي منها  وال يستبعدواملشاورات العامة والتماس املدخالت املستهدفة،  الدائمةستشارية اال
 .لةيف جمال االتصاالت املتنق ناجحة وتطوير صناعة متنينظام تنظيمي  إلرساءبالنسبة  األمهية الصناعة أمر حاسمدوائر و 

 معرفة األسواق 3.5

الراهنة  الةاحلبواملؤسسات احلكومية  إىل حد كبري على معرفة اهليئات التنظيمية IMTاالتصاالت  سياسة جيدة لطي  يتوق  وضع
بيانات من خالل ال ومجع دراسات استقصائيةاالحتياجات، ميكن للحكومات إجراء  هذ  ملعرفةو احتياجات اجملتمع. بالسوق و  يف

هم آرائ من الكش  عنالسوق واجملتمع  أطراف ردود الفع  اليت متكن العمومية وغري ذلك من وسائ  التماساملشاورات 
 ات العامة.حتسني فعالية وجودة السياس وأن تعم  على هذ  العملية أن تعزز عملية صنع القرار احلكوميومن شأن واحتياجاهتم. 

، ألن االعتبار اجلوانب الثقافية والظروف االجتماعية والفوارق الدميغرافية يف أن تأخذ الوكاالت احلكوميةب حريذلك،  وفضاًل عن
 هذ  اجلوانب قد تؤثر على تطوير أدوات سياسة الطي .

 ترخيص الطيف 4.5

 اعتبارات ترخيص طيف االتصاالت المتنقلة الدولية 1.4.5

 تصاالت املتنقلة الدولية، ومنها:ترخيص طي  اال قد يؤثر الكثري من االعتبارات على شروط

 متطلبات التكنولوجيا -

 التزامات التغطية/النشر -

 توقيت منح الرتاخيص -



 43 كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية

 

 مدة صالحية الرتاخيص -

 حجم فدرات الطي  -

 عدد املشغلني -

 تقاسم البىن التحتية -

 تنقلية األرقام. -

 الدوليةمبادئ وطرائق ترخيص االتصاالت المتنقلة  2.4.5

مث  عملية  ال تقوم على أساس السوق ختصيصات (1)هنجني: الطرائق تتبع هذ  و تراخيص الطي .  ملنحق ائالعديد من الطر  هنالك
يف حاالت و السوق مث  املزادات.  ختصيصات تقوم على أساس (2) والقرعة،باسم مسابقات اجلمال(  أيضاً  ما يعرفاملقارنة )
. دم أوالً خيُ  أيت أوالً ي على أساس من النظر يف الرتخيص يف منطقة جغرافية معينة، ميكن أيضاً معني دد نطاق تر على دود احملالطلب 

 .يالسوقو نظيمي إطار  القانوين والتالقائمة يف الئمة للظروف املنهجية هي املوطين وعلى ك  بلد أن يقرر ما  امتيازالرتخيص هو و 

 ودولياً  قة إقليمياً املنس لالتصاالت املتنقلةمع نطاقات الطي  مبا يتسق الطي   ترخيص، ممكن مليعحد  إىل أقصى وينبغي،
اخلطط نشر ن تأ ينبغي لسلطات الرتخيص وكذلكخ  عرب احلدود وتسهي  اخلدمات الدولية. اتداللتمكني وفورات احلجم واحلد من 

 تتبع هنجاً مشولياً أن  ذ هالطي   وينبغي خلططالطي .  الفوائد من استخدام لتعزيز وذلك ضافيةاإلنطاقات الطي  لتحرير  املزمعة
 .الراهنالستخدام لإىل حد معقول  ومفصالً  شامالً  تضمن جرداً وأن تعلى املدى الطوي  

وحسبما جاء . تراخيص الطي  منحعند  للنق  والقابلة رنةاملعتبار حقوق الطي  أن تؤخذ يف اال على ذلك، ميكن أيضاً  وعالوةً 
"... يوصي االقتصاديون بأن يتاح ملستعملي الطي  نق  حقوق استعمال الطي  اخلاصة هبم  :ITU-R SM.2012تقرير ال يف

)سواء خصصت عن طريق املزادات أو عن طريق آليات ختصيص أخرى( وبأن يتمتع مستخدمو الطي  بدرجة عالية من املرونة 
 اختيار خدمات الطي  اليت يقدموهنا للمستهلكني." يف

 .ITU-R SM.2012التقرير  يف 1.3.2 البندالطي ، انظر  ختصيصق ائطر  عنن املعلومات ملزيد م

 المبادئ التوجيهية لتحرير الطيف )بما في ذلك إعادة التوزيع( 5.5

، مبادئ توجيهية بشأن مسائ  إعادة إعادة توزيع الطي  كطريقة لإلدارة الوطنية للطي  – ITU-R SM.1603-1التوصية  توفر
 ن التدابري اإلدارية واملاليةجمموعة مبأهنا "( الطي  إعادة توزيعاملعروفة أيضاً بإعادة نشر الطي  ) الطي . وتعّرف هذ  التوصيةتوزيع 
ميكن عندئذ و  ترمي إىل إزاحة املستعملني أو التجهيزات من ختصيصات الرتدد القائمة كلياً أو جزئياً من نطاق تردد معني. والتقنية

منية تختلفة. وقد تستخدم هذ  التدابري على مدى فرتة ز  (خدمات) رتدد على نفس اخلدمة )اخلدمات( أو على خدمةتوزيع نطاق ال
 إعادة النشر. سائ مببعض التوجيهات املتعلقة باالعتبارات الوطنية أو  أيضاً  لتوصيةوتوفر اقصرية أو متوسطة أو طويلة". 

 تداول المطاريف على الصعيد العالمي 6.5

ستعماهلا م  مطاريفهم الشخصية إىل البلد الذي يزورونه والقدرة على احبلمستعملني لتداول املطاري  على الصعيد العاملي  يسمح
لألرض،  IMT-2000التصاالت ملطاري  ااألساس التقين للتداول العاملي  ITU-R M.1579التوصية . وتضع حيثما كان ذلك ممكناً 

ات زيد من املعلومامل. وميكن االطالع على تتداول فيهيف تداخ  ضار يف أي بلد املطاري  تسبب ت أالعلى أساس 
 لألرض. IMT-2000التداول العاملي ملطاري  االتصاالت  - ITU-R M.1579 التوصية يف
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 البث غير المطلوب 7.5

 املطلوبالعامة للبث غري اخلصائص  - ITU-R M.1580يف التوصية  املطلوبغري  البثعلومات بشأن املميكن االطالع على 
 - ITU-R M.1581، والتوصية IMT-2000أنظمة االتصاالت يف الراديوية لألرض  الواجهاتطات القاعدة اليت تستعم  احمل يف

. IMT-2000 الراديوية لألرض لالتصاالت الواجهاتحملطات املتنقلة اليت تستعم  يف ا املطلوباخلصائص النوعية للبث غري 
 (IMT-Advanced)تصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة اال بشأنعلومات املعلى  االطالعوباإلضافة إىل ذلك، ميكن 

ة لألرض راديوي لواجهاتطات القاعدة املستخدمة احملغري املطلوب يف  للبثاخلصائص املميزة  - ITU-R M.2070 التوصية يف
غري املطلوب يف احملطات املتنقلة  للبثاخلصائص املميزة  - ITU-R M.2071، والتوصية IMT-Advancedخاصة باالتصاالت 

 املتقدمة. راديوية لألرض خاصة باالتصاالت املتنقلة الدولية لواجهاتاملستخدمة 

 الخطوات التي يتعين النظر فيها لدى نشر أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية 6

 نظر فيها قبل نشر أنظمة االتصاالت المتنقلة الدوليةالمسائل الرئيسية التي يتعين الالقضايا و  1.6

 القضايا الرئيسية اليت يتعني النظر فيها هي:

 مواءمة الطي  -

 املزمع استخدامهانضج التكنولوجيا  -

 األجهزة والقدرة على حتم  التكالي  تيسر -

 اجتاهات السوق -

 ITU-Rقطاع التشري إىل توصيات وتقارير  ية اليتراديو ال اتواجهالمعايري  -

 دعم اخلدمات والتطبيقات اجلديدة(من قبي  واخلدمات ) الدميغرافيةالرتكيبة  -

 اإلطار الزمين للمرحلة االنتقالية -

 مساعدة العمالء يف التحول إىل التكنولوجيا اجلديدة -

 .القائمةمع أنظمة االتصاالت التوافق  -

 الالسلكية القائمة إلى االتصاالت المتنقلة الدوليةانتقال األنظمة  2.6

 استراتيجية االنتقال 1.2.6

نظام  إىل (GSM) النظام العاملي لالتصاالت املتنقلةاالنتقال من يف االعتبار عند ختطيط  أن تؤخذهناك بعض املسائ  اليت جيب 
 هي: املسائ هذ  و . (IMT)االتصاالت املتنقلة الدولية 

 (GSM نظام السلكي القائم )مث النظام للالطي  املتاح  مقدار -

 MHz 1 900/1 800 )مث  والنطاق املرتفع( GSM يف نظام MHz 900/850)مث   النطاق املنخفضبني  احلركةتوازن  -
 (GSM يف نظام

 ،(VAMOS)فتحة واحدة  يف ةتكيفاملاملستعملني : خدمات الصوت عرب قنوات تعدد GSMلشبكة ا سعةحلول لزيادة  -
 وما إىل ذلك، ةضيقالإعادة استخدام الرتددات و ، (OSC) ةتعامداملالقنوات الفرعية و 

 (UMTS/LTE)مث   IMT االتصاالت صوت إىلالحركة انتقال  -

 MHz 1 900/1 800 والنطاق MHz 900/850يف النطاق  HSPA/LTE إدخالالتكنولوجيا )مث   توزيعقرارات إعادة  -
 (GSM يف نظام

 توزيعأو إعادة  GSMالنظام  نطاقات تدرجييًا يف IMTمن قبي  إدخال االتصاالت ) التوزيعإعادة  تخطط -
 يف نفس الوقت(. GSM يف نظام MHz 1 900/1 800و MHz 900/850 النطاقني
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 عملية االنتقال بصفة عامة 2.2.6

 ميكن أن أداء الشبكة احلالية، واليت الني  مندون  املرغوب داحلإىل ح  يقل  من الطي  الالزم من الطي   عملية انتقالتتكون 
 .19يف الشك   وامللخص تنظم يف مخس مراح  وأنشطة على النحو املبني أدنا 

 19الشك  

 لمحة عن حل انتقال الطيف

 

 دراسة الجدوى

اء الرئيسية مؤشرات األد ضمن معايري القبول )أي مستويات االنتقالاهلدف الرئيسي من هذ  املرحلة هو تقييم ما إذا كان ميكن 
على  عادةً  هي تتوق و الطي  املطلوب،  مدى ختفيضاملهمة األوىل هي حتديد و (. الذي يتعني حترير ملقدار الطي   املتفق عليها

 العوام  التالية:

 قيود املشغ  -

 نضج الشبكة -

 ركة املتوقعاحلمنو  -

 .شبكةالتطور  -

 إجراءات ما قبل إعادة التوزيع

 ياسأفض  سيناريو أس وضعدراسة اجلدوى، جمموعة كاملة من اإلجراءات من أج   حصيلةباستخدام و يقرتح يف هذ  املرحلة، 
إدارة املوارد  واستمثال استمثال الرتدد الراديوي تشم  هذ  اإلجراءات عادةو الطي .  تقسيملتنفيذ خطة ترددات جديدة بعد 

 .(RRM)يوية الراد

هذ  من شأن (. و احلركةخ  وإدارة اوالتد السعةوهناك العديد من الوظائ  اليت ميكن استخدامها للمساعدة يف حتقيق األهداف )
 خ .االتد تزايدقدرة الشبكة على التعام  مع  أن حتسن منخ  أو امستويات التد ختفضالوظائ  أن 

 اقرتاح بشأن أفض  اسرتاتيجيات خطط الرتدد العتمادها

 اإلجراءات املطلوبة قب  االقتطاع

 دراسة اجلدوى

 إجراءات ما قب 
 إعادة التوزيع

 إعادة التوزيع

 إجراءات ما بعد
 إعادة التوزيع

 تقييم األداء

 وضع أفض  السيناريوهات األساسية القتطاع الطي 

 )موازنة احلركة، استمثال الرتدد الراديوي( UMTSوإدخال 

 وضع خطة ترددات مثالية،

 االستثمار موازنة أداء الشبكة وعوائد

 يف املستقب 

  حتسني أداء الشبكة يف سيناريو جديد

 )استمثال معدل بيانات مرتفع

 ((HOخارجياً )

 الرصد

 والتقرير النهائي
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 وضع خطة الترددات وتنفيذها

 التالية: العناصرة ددة يف املرحلة السابقة. وتشم  هذ  املرحلاحملسرتاتيجيات اال يف ضوءالنهائي  الرتدد املرحلة تنفيذيتم يف هذ  

 خطة الرتدد -

 اخلاليا اجملاورةحتديث قائمة  -

 ةطة االحتياطياخل -

 إىل خطة الرتددات السابقة العودة -

 .ت أداءً أسوأ القطاعا وعالجعملية رد فع  سريعة لتحديد  -

 إجراءات ما بعد إعادة التوزيع

طاق احلقيقي هلذ  املرحلة، نالفهم  ورغبة يف. ات املعاد توزيعهارتددالبعد تنفيذ خطة  االستمثالميكن اقرتاح جولة ثانية من إجراءات 
 :ومها ال بد من إجراء حتلي  األداء وذلك لسببني رئيسيني

 .ةتياطيخطة اح جيري تفعي  عندئذ، األمر كذلكإذا كان و . التوزيعبعد إعادة  شديدالتأكد من عدم وجود تدهور  -

 من أج  تلبية معايري القبول املتفق عليها. اليت يتعني تنفيذها اإلجراءات الالزمةب اإلقرار -

 تقييم األداء

ميكن استخدام و . (OSS)دعم العمليات أنظمة  بواسطة أداة تستند إىل بالدرجة األوىل التنفيذ، مرحلة بعد ،مراقبة الشبكة تكون
 حمددة. مراقبةللقيام مبهام  أدوات أخرى أيضاً 

 بعض دراسات الحالة 3.2.6

إدخال التكنولوجيا اجلديدة. بللسماح  لديهم GSM يف نظام أجزاء من الطي  توزيعإعادة إىل ن يف أوروبا وآسيا و املشغليعمد 
من أج   MHz 800 1الطي  و  IMT-2000من أج  االتصاالت  MHz 900 الطي  إعادة استخدام هووكان االجتا  العام 

الطي  املنخفض  ألن ،هو حتسني التغطية MHz 900 الطي  يف IMT-2000 والدافع من أج  االتصاالت. IMTاالتصاالت 
 ألجهزة الستخداما أن بيئة اكمتغطية أعمق وأوسع.  بعلى، األمر الذي يسمح األرتددات بالخصائص تغطية أفض  مقارنة له الرتدد 
 .جداً  ةقوي MHz 900 الطي 

التخفي  هو مزيج من  لديهاالقائم  MHz 800 1 النطاقيف  IMT االتصاالت الدافع لنشرأن يف العديد من األسواق، وجند، 
.  MHz 2 600 النطاق طي  جديد، مث  إتاحة قب  IMT االتصاالت إطالق خدماتبالسوق  ةريادوللربهان على  على السعة

 السوق. فئة األجهزة الراقية يف، ال سيما MHz 800 1 النطاق يف أيضاً  قوية جداً  IMTالتصاالت كما أن بيئة أجهزة ا

 سيناريوهات عامة 1.3.2.6

البديلة  ملساراتا ومن قبي  توضيحشبكات النطاق العريض املتنقلة من حالة إىل أخرى.  الذي تتخذ الرتتيب النهائي  خيتل 
شبكة نطاق  حنو لتطورلنهاية الط ابداية ونقالط انق 21و 20الشكالن  بنيي، نيتختلف مشغلني ةثالث أن يتخذهامكنة اليت ميكن امل

 تختلفة. نفاذ راديوي تكنولوجياتعريض متنقلة عالية األداء باستخدام 
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 20الشك  

 بدء توزيع نطاق التردد ونشر التكنولوجيا من منظور المشّغل

Global Trends-20
.

2 600 MHz

2 100 MHz

1 800 MHz

900 MHz

800 MHz

GSM

HSPA

GSM

 

 21الشك  

 تطور توزيع نطاق التردد وعملية النشر من منظور المشّغل

Global Trends-21
.

2 600 MHz

2 100 MHz

1 800 MHz

900 MHz

800 MHz

GSM/LTE or GSM/HSPA

HSPA

GSM/HSPA

LTE

LTE

 

 وتستخدم ترددات أوروبية منوذجية لتوضيح االسرتاتيجيات هلذا التطور.

(. LTE )مث  IMTلالتصاالت  MHz 800أو  MHz 600 2هذا املشغ  ليس لديه نفاذ مبكر إىل أي من طي   :1السيناريو 
مثالً( من  HSPA)نفاذ الرزم عايل السرعة  IMT-2000إىل االتصاالت  MHz 900اخلطوة األوىل هنا هي إعادة توزيع الطي  

نتيجة القدر  GSMيف املناطق الريفية. وكلما تناقصت حركة النظام  ، وخاصةً IMT-2000أج  تعزيز تغطية وسعة االتصاالت 
 IMT من أج  االتصاالت MHz 800 1مثاًل(، ميكن للمشغ  إعادة توزيع الطي   HSPA) IMT-2000األكرب من االتصاالت 

(LTE  أو االتصاالت )ًمثالIMT-2000 (HSPA  .لتوفري نطاق عريض متنق  عايل األداء يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية )مثاًل
ا على وضع املشغ  يف السوق، وأسطول األجهزة احلايل واملتوقع، والقدرة على خدمة كميات سوق كبرية ويتوق  اختيار التكنولوجي
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مثاًلIMT (LTE  .)القائمة، وتوفر نطاقات أخرى لالتصاالت  3GPPمثاًل( يف نطاقات  HSPAالذكية ) IMT-2000من هوات  
 مثاًل( يف نطاقات أخرى حاملا تصبح متوفرة. LTE) IMTويستطيع املشغ ، يف هذا السيناريو، نشر االتصاالت 

 ، وكذلكMHz 900النطاق  ( يفمثالً  WCDMA/HSPA) IMT-2000 االتصاالت هذا املشغ  نشر بالفع  :2السيناريو 
 كيةاإلقبال الكبري على اهلوات  الذ لتلبية  يكفيهذ   النشرالطي  الكام  يف عمليات و . MHz 100 2 النطاق يف
 IMT-2000 املتمكنة من االتصاالت جهزةومن املمكن، جراء دفع اإلقبال على األ(. مثالً  HSPA) IMT-2000 االتصاالت يف

 .MHz 900الطي   ضمن GSMحركة  خدمة، GSMكفاءة   اتحتسين ونشرالصوت والبيانات  والقادرة على استخدامها للنفاذ إىل
 (.مثالً  LTE) IMTلنشر االتصاالت  الطي من  MHz 800 1 ما يص  إىل حيررمن شأنه أن هذا و 

 لنشر(، وكذلك اخليار مثالً  LTE) IMTلالتصاالت  MHz 600 2طي  المبكر إىل  نفاذهذا املشغ  لديه  :3السيناريو 
 غالق شبكات التلفزيون التماثليإ)املتاحة بعد  بفض  املكاسب الرقمية MHz 800 النطاق( يف مثالً  LTE) IMT االتصاالت

 IMT-2000 (WCDMA/HSPAتصاالت الطي  المن  MHz 900 توزيع مقدارلمشغ  هي إعادة لاخلطوة األوىل و أوروبا(.  يف
 خداماست ومن شأن زيادة ، وخاصة يف املناطق الريفية واألماكن املغلقة.IMT-2000أوسع وسعة أكرب التصاالت  ( لتوفري تغطيةمثالً 

 .GSM/EDGEعلى شبكة  من العبء يقل  تدرجيياً أن واسعة النطقة امل( يف مثالً  WCDMA/HSPA) IMT-2000 االتصاالت

، يف النقاط الساخنة يف املناطق احلضرية ،MHz 600 2( يف النطاق مثالً  LTE) IMT االتصاالت نشر املشغ يوباإلضافة إىل ذلك، 
 ينشر بعد ذلك،و (. مثالً  HSPA) IMT-2000 لتكملة النفاذ إىل االتصاالتلتقدمي خدمة نطاق عريض متنقلة عالية السرعة  وذلك
 ناطق الريفية.امل فيها مبالتوفري النطاق العريض عايل األداء يف منطقة واسعة،  MHz 800( يف النطاق مثالً  LTE) IMT االتصاالت املشغ 

  من أج MHz 800 1الطي   توزيعبشك  ملحوظ، ميكن للمشغ  إعادة  GSM النظام تقلص حركةتيف هناية املطاف، عندما و 
 ة منضافيإ إىل سعة اجةاحلمن ذلك، إذا كانت  الً يبدو التغطية. و  من السعةزيد امل(، وكذلك لتوفري مثالً  LTE) IMTاالتصاالت 
 IMT-2000 االتصاالت املشغ  خيار نشر يكون لدى يف هذا الوقت، ( أكثر إحلاحاً مثالً  HSPA) IMT-2000االتصاالت 

(HSPA  ًيف الطيمثال )  800 1 MHz. 

  MHz LTE 800 1مثال النتقال شبكة إلى النطاق  2.3.2.6

متضافرة  اً جهود، 2006يف عام  WCDMA النفاذ بعد إطالق شبكة ،يف االسرتاتيجيات الرئيسية يف أسرتاليا نيشغلامل بذل أحد
اتساق شبكة و ال ترشيد هاإىل الشبكة اجلديدة. وهناك عوام  كثرية تكمن وراء هذ  االسرتاتيجية، مبا في GSM النظام مستعمليلنق  

، اعتمد املشغ  على جمموعة IMT-2000 االتصاالت النتقال إىلا املستعملني على ولتحفيزالعالمات التجارية والكفاءة التشغيلية. 
املستعملون نتق  ي ماوعند. "دون إضافة رسوم" ذابةاجلخطط التسعري لألجهزة احملمولة و اجملانية رتقيات المتنوعة من اخليارات، مث  

على درة املشغ  ق هي خدمات جديدة. ولكن رمبا كانت النتيجة األكثر أمهية من املرجح أن يعتمدوا اً تقدماألكثر التكنولوجيا  إىل
 .2011سرتاليا يف سبتمرب أيف  LTEإلطالق أول شبكة  MHz 800 1 الطي توزيع وإعادة لديه  GSM" شبكة تفريغ"

تنبأ  2010ام يف أواخر عو هذا املشغ .  االتصاالت املتنقلة لدىركة يف شبكة احلشبكة، تضاع  يف ك  عام حجم المنذ إطالق و 
. LTE هز من أج اجمل – MHz 700الطي  اجلديد  إتاحة قب  سوف تنفدلشبكة ا قدرة، أن السعة، من خالل أداة لنمذجة املشغ 

 .دون إبطاء إجياد ح  هلذ  املسألةذلك ال بد من ول

معاد  MHz 850 نطاق يف WCDMA يف إدخال النفاذبالفع  فقد جنح الطي  جديدة على هذا املشغ .  توزيعإعادة  ومل تكن
، LTEإمجالية يف تكنولوجيا  MHz 800 1وعندما بادر املشغ  إىل استحداث بيئة طي  . الوقت ذاتهيف  سليمة ةوبىن بيئتوزيعه 

اليوم، و الصناعية.  الشرائح واهليئاتو األجهزة مصنعي العم  مع موردي البنية التحتية و بدور فاع  ب وهنضنفس النهج  فقد اتبع
 العامل. على مستوىشعبية  LTEنطاقات  أكثر MHz 800 1النطاق  أصبح



 49 كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية

 

ن التقدم على مستة أشهر  مبثابةصناعة ال يف دوائر نيراقباملنظر يف  ذلك انيف البالد، ك LTEهذا املشغ  أول شبكة  أطلقعندما و 
 كانغ  بقدر ما  املشلدى طالق نتيجة السرتاتيجية اهلندسة اإل. وكان أصالً موق  الشركة املهيمن  من شأهنا أن تعزز املنافسني

 اسرتاتيجية أعماله. نتيجة

 يف نطاق تردد معني. انتقال التكنولوجيا – Iامللحق  انظر املتعلقة باالنتقال،علومات امل ملزيد من

 MHz 900في النطاق  IMTمثال النتقال شبكة إلى االتصاالت  3.3.2.6
 UMTSأنظمة  تكلفة نشر ونظراً الرتفاع. MHz 100 2 النطاقيف  (UMTS)ة االتصاالت املتنقلة الشامل يف فيتنام أنظمة تشر نُ 

 أبدىو يف املناطق الريفية يف فيتنام، كانت خدمات النطاق العريض املتنق  يف هذ  املناطق غري كافية.  MHz 100 2يف النطاق 
 وذلك أساساً  ،لتغطية املناطق الريفية MHz 900يف النطاق  GSM نشر أنظمة النطاق العريض املتنق  ة يفقوي رغبة مؤخراً ون شغلامل

ومن الكفاءة إىل هلا تغطية وطنية،  MHz 900 يف النطاق GSM أنظمةو نخفضة. امل نشرالمتازة وتكلفة امل االنتشاربسبب خاصية 
 يف نفس النطاق. IMTالبنية التحتية احلالية ألنظمة  استخدام إعادةكبري   حد  

طيط الرتددات خت وذلك ألن ،واالتصاالت املعلوماتوزارة  جانب إعادة تقييم ختطيط الرتددات من املشغلنيطلبات من الوأثارت 
. MHz 900للنطاق النظر يف التخطيط  سوف تعيدأن الوزارة ب شغلنياملمت إخطار و فقط.  GSMأنظمة النطاق يقتصر على  اهلذ
يف نفس النطاق.  بشك  حمدود IMT اتصاالت أنظمة بإجراء جتارب يف MHz 900نطاق الالرتاخيص يف  أصحاب مشغلنيللح مسُ و 
 .MHz 900النطاق  يف UMTS جتربة نظام االتصاالت نو اختار املشغلو 

، MHz 2 100 النطاق يف UMTSدمة خل مماثلة، وخدمة بيانات UMTSبأنظمة  تغطية ممتازة عن املشغلني جتربةتقرير  وكش 
 مجيع مؤشرات األداء الرئيسية. ومتت تلبية

 .GSMيف نظام  خدمات الصوت يف احنطاطأي  إىل عدم وجوداحلالية  GSMوأشارت قياسات جودة اخلدمة 

. وكانت النتيجة أنه سيكون IMTمن أج  االتصاالت  MHz 900 النطاق شام  ختطيطعلى حنو زارة الو  تيف الوقت نفسه، درسو 
اجلمهور  ووزعت الوزارة على. MHz 900 النطاق يف IMT االتصاالت يف املناطق الريفية، نشر من املفيد للمجتمع كك ، وخاصةً 

 رأي املشغلني.للوقوف على ورشة عم  ونظمت السياسة اجلديدة  علىتعليق تلتمس فيه الطلباً 

 أصحاب لمشغلنيل يسمح جديداً  وزارة تعميماً ال نفذتإمجاع ردود أصحاب املصلحة، و نجاح نتائج جتارب املشغلني ل ونظراً 
 يف نفس النطاق. IMT االتصاالت نشر نظامب MHz 900يف النطاق خيص ارت ال

فدرات خطة  يتبع MHz 900يف النطاق  IMTلنظام  ترتيب تردد على املدى الطوي  بعزمها على وضع شغلنياملوزارة الأبلغت  كما
 .MHz 5 مبقدار

 التكالي  اليت ال داعي هلا ومشكالتلتجنب  اً عملي ما هو ممكن بقدر MHz 5 فدرات مبقدارخطة  باتباعاملشغلني  وأشري على
 املستقب .يف  رتتيبالإعادة 

 .GSM نظام تعايش معبال MHz 900 النطاقيف  IMT املوجات احلاملة ترتيب 22ويوضح الشك  
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 22الشك  

 في المرحلة االنتقالية MHz 900مثال إلعادة توزيع النطاق 

                                        

 

 المحددة IMTاختيار التكنولوجيا في نطاقات  3.6

 IMTاعتبارات تكنولوجيا االتصاالت  1.3.6

احتماالت تختل  جديد. وبالنظر إىل  IMTعتزم تطبيق نظام يُ عندما  والسعةنظر يف متطلبات عرض النطاق والتغطية المن املهم 
 TDD بتقسيم الزمن أو FDD ازدواج اإلرسال بتقسيم الرتدد بشك  منفص  لعمليات املستخدمجتميع الطي  فقد يكون  النشر

 TDDو FDDازدواج اإلرسال  جتميعويتعني أن يكون يف اإلمكان تشغي  االستفادة من موارد الطي .  لتعزيزوسيلة فعالة 
 :نيالتالي التشكيلني يف

 .TDD حامالتوالباقي  FDDحامالت جزء منها ميث  ، كةمشرت مواقع يف متعددة  موجات حاملة -

 .صغريةخاليا  يف TDD وحامالت، كربية مثالً مواقع   يف FDDحامالت مواقع تختلفة،  يف املوجات احلاملةتختلفة من اط أمن -

القدمية  (UE) املستعم  جتهيزاتتطوير تقنيات لتمكني  فال بد من، TDDو FDDأن تدعم جتميع  هاميكن أنظمةتطوير  وإذا أردنا
ميكن  يف هناية املطافو . FDD-TDD جتميعلتكون قادرة على العم  على شبكة  TDD أو FDD شبكات مناليت تعم  على أي 

 .معدل بيانات الذروةيف زيادة بال TDDو FDDجتميع  اليت تدعمو  جتهيزات املستعم  املطورة يف املستقب تمتع أن ت

 .7 القسم انظرإىل اختاذ قرارات التكنولوجيا،  ةؤدياملعايري امل عنملزيد من املعلومات 

 المكونة الساتلية في االتصاالت المتنقلة الدولية 2.3.6

ة لألرض املكونو . على السواءساتلية  ةومكون ة لألرضمكون من واجهات راديوية ذات (IMT)تتأل  االتصاالت املتنقلة الدولية 
عالية مبا فيه انية تكون فيها الكثافة السك الربمن  واسعة ساحاتملألرض تغطية ل ةوفر املكونتيث ، حتانالساتلية متكامل واملكونة

أخرى بتغطية  يف مناطق ةدماخل ةالساتلي ةوفر املكونبينما ت، على حنو اقتصادي القائمة على األرض الكفاية لتمكني توفري األنظمة
لذلك ميكن و  التغطية يف البحار واجلزر واملناطق اجلبلية، واملناطق قليلة الكثافة بالسكان.تكاد تكون شاملة، وال سيما بقوة يف توفري 

 باستخدام جتميع من الواجهات الراديوية الساتلية ولألرض. IMTيف ك  مكان باالتصاالت التغطية حتقيق 

 4الفدرة  3الفدرة  2الفدرة  1الفدرة 

 GSMموجة حاملة 

 IMTموجة حاملة 
 وصلة صاعدة
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الراديوية والواجهات . IMT-Advancedاالتصاالت و  IMT-2000 االتصاالت من كالً   IMT لالتصاالت الساتلية ةشم  املكونوت
 :وهي، ITU-R M.1850-1يف التوصية حمددة  IMT-2000الساتلية  ةللمكون

 A (SRI-A)الواجهة الراديوية الساتلية  -

 B (SRI-B)الواجهة الراديوية الساتلية  -
 D (SRI-D)الواجهة الراديوية الساتلية  -

 E (SRI-E)الواجهة الراديوية الساتلية  -
 F (SRI-F)الواجهة الراديوية الساتلية  -
 G (SRI-G)الواجهة الراديوية الساتلية  -
 H (SRI-H)الواجهة الراديوية الساتلية  -

 :يتانراديو  تانواجه وقد حددت. IMT-Advancedالساتلية لالتصاالت  ةللمكون يةواجهات الراديو ال ITU-Rطّور القطاع وقد 

- BMSat 

- SAT-OFDM. 

 – ITU-R M.2047لتوصية ، انظر اIMT-Advancedلالتصاالت  ةالساتلي ةالراديوية للمكون علومات عن الواجهاتملزيد من امل
 ،(IMT-Advanced)املتقدمة -الراديوية الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية للواجهاتاملواصفات التفصيلية 

 طواتاخل) IMT-Advanced العملية الساتلية بشأن اآلراء والقرارتوافق يف الالتقييم وبناء حصيلة  – ITU-R M.2279 والتقرير
 .IMT-Advanced الساتلية يةراديو الواجهات ال(، مبا يف ذلك خصائص 7إىل  4 من

اخلدمة املتنقلة  أنظمة جانبالساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية من  ةالراديوية للمكون الواجهاتاعتماد مواصفات  اً وميكن أيض
 .للخدمة املتنقلة الساتليةنطاقات أخرى الاألخرى وتطبيقها يف  (MSS)الساتلية 

 تخطيط النشر 4.6

لتجنب  لوصلة الربطهو توفري القدرة الكافية  IMT االتصاالت متطلبات البيانات املتزايدة ألنظمة لتلبية من الوسائ  الرئيسية
األلياف  وتتمتع. IMT االتصاالت بياناتل وصلة الربط دورًا يفاأللياف واألنظمة الالسلكية  ويؤدي ك  من أنظمة .االزدحام

العديد  توصي  حالة يف ، وخاصةً تركيباً الالسلكية أسرع وأسه   تكون وصلة الربط، بينما تكلفة تشغي  أدىن عموماً قدرة أكرب و ب
لالختالف  ظراً ن قدر أدىن من الكمونتوفري  إمكانية الالسلكية على التقنيات تنطوي من اخلاليا الصغرية. وباإلضافة إىل ذلك،

 الالسلكية.الشبكات األلياف و  شبكات نتشار بنياال ةسرع معدالت يف

الالسلكية الثابتة  وصالت الربط، فإن العدد املطلق من يف وصلة الربطاأللياف  بواسطةنسبة حركة البيانات  تزايدعلى الرغم من و 
 حلضرية وغريهادعم خاليا صغرية متنقلة يف املناطق التتأل  من عدد قلي  من القفزات اليت نظمة األ ذلك بسرعة، وخاصةً مع يتزايد 

 .من مناطق االستخدام املكث 

 الالسلكية. وصالت الربطوص  أنظمة  - Dامللحق  انظر ،الالسلكية وصالت الربطعن تصميم أنظمة  املفصلةعلومات امل للمزيد من

 رقةفالثابتة لالتصاالت املتنقلة الدولية يرجى الرجوع إىل أعمال  وصالت الربطشبكات  عنول على معلومات إضافية للحص
االنتهاء من هذا العم   ومن املزمع ؛ITU-R F.[FS.IMT/BB] قوم بإعداد مشروع تقرير جديداليت ت ITU-Rيف القطاع  5C العم 
 .2015أكتوبر  حبلول
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 إلى قرارات اختيار التكنولوجياالمعايير المؤدية  7

 اآلثار المترتبة على الطيف واعتبارات تحديد القنوات وعرض النطاق 1.7

ن يؤدي إىل العديد م مما من بلد آلخر ومن منطقة إىل أخرىنطاقات الرتدد ومقدار عرض النطاق  مدى توفر حالياً  خيتل 
نطاقات  صيصوخت حتديد من شأن خ . ومن املسلم به أناحلجم والتدا وقلة وفورات األجهزةالتجوال وتعقيد  من حيثالتحديات 

 ديات.من هذ  التح خيف واملنسقة اليت تتماشى مع تطور التكنولوجيا يف املستقب  أن  الواسعةتجاورة املالرتدد 

عمر  ليت هلاا ملتنقلةاألجهزة ا استمرار إدخالدعم أكرب أن ي تردد متجاورة نطاقاتتنسيق أكرب مع إىل السعي من شأن ، وكذلك
 خ  عرب احلدود.اتدال ورمبا تقلي  ،حتسني كفاءة الطي ويف الوقت ذاته بطارية أطول 

 وأن يزيد من كفاءة  ركة يف املستقبعلى احلوفر احللول التقنية لتلبية الطلب املتزايد ياستخدام الطي  أن ومن شأن املرونة يف 
رتدد، واليت الفاءة حتسني ك أيضاً  استخدام الطي ومن شأن املرونة يف دودة. احملوارد الطي  مبا يف ذلك م الراديويةملوارد ااستخدام 

 النفاذ الراديوي، واإلدارة املشرتكة لتقنيات (ASA)به  والنفاذ املشرتك املرخص اإلدراكية الراديوية تشم  جوانب مث  التقنيات
 .(RAT) ملتعددةا

 األساليب/النطاقاتأهمية الحلول المتعددة  2.7

ملعاجلة تعددة لنفاذ الراديوي املااجتا  متزايد حنو استغالل تقنيات  الرتددات إىل تعزيز تعددةامل املتنقلةجهزة األتزايد توفر  لقد أفضى
ندماج سري االعلى تيساعد يتعددة أن امل النفاذ الراديويتقنيات  ومن شأن إدماج القيود من حيث القدرة ومن حيث التوصيلية.

تقدمي جتربة لو  ةدمواخل ةلتلبية مطالب القدر  ةغري املرخص ة والنطاقاترخصامل والنطاقات القائمة ديدةاجلنطاقات الطي  ل السلس
 .للمستعم أفض  

نطقة امل: شبكات جماالت التغطيةيف املستقب  لدعم مجيع  IMTفرصة ألنظمة االتصاالت  تعددة أيضاً الراديوية املشبكات ال وتوفر
من منظور بطريقة تتسم بالشفافية  ،(PAN)الشخصية  املنطقة وشبكات (LAN)احمللية  املنطقة وشبكات (WAN)واسعة ال

 النهائي. املستعم 

 مسار تطور التكنولوجيا 3.7

العديد  ذلك ألن ITU-R M.2012و ITU-R M.1457 تنيالتوصي ملواصلة مراجعةعملية  ITU-R WP 5Dوضعت فرقة العم  
القائمة واألحدث عهداً على  IMT االتصاالت من أنظمة يف ك تكنولوجية وما زالت تعتمد خطوات تقدم  اعتمدتنيات من التق
. تنيالتوصي اتنيهلمبا يف ذلك تتبع أحدث املراجعات  بأساليب عديدةهذ   خطوات التقدم . وميكن للدول األعضاء تتبعالسواء

تقنيات القدرة على إدخال هذ  القد أسهمت على مدى العقد املاضي، و  ةكبري   لةصناعة االتصاالت املتنقكانت التطورات يف و 
 بسرعة يف النمو الكبري يف استخدام بيانات النطاق العريض املتنق . ةتقدمامل

 اعتبارات وصالت الربط 4.7

حركة  طلب علىونظرًا لتزايد الركة اليت جيري نقلها إىل الشبكة األساسية. احلك    جتميع ،يف هذا السياق وصلة الربط، عينت
 IMT االتصاالت شبكات ماريةمعبنية حتتية يف  ما فتئت تزداد أمهية وصالت الربط بوصفهاالنطاق العريض املتنق ، يف االتصاالت 

على  أيضاً  إمنا يؤثرو  عملني فحسبالبيانات املتاحة للمست تدفقعلى  أداء وصالت الربطال يؤثر و . خاصاً  اليت تتطلب اهتماماً 
 .النفاذ الراديوياألداء العام لشبكة 

على  املتاح بني العقد، يستخدم بدور  الطي  تنسيق أكثر إحكاماً  منمع الكمون املنخفض  املرتفع لوصالت الربط األداء وميّكن
أن تستخدم  هاكنمي وصالت ربطصغرية( حلول ال)يا كبرية من مواقع اخلال  اً أعداد اليت تضمتتطلب الشبكات و أكثر كفاءة.  حنو

 الالسلكي.و واأللياف  املوجات الصغرية توصيلية املادية، مبا يف ذلكاإلرسال من وسائط  تختارة جمموعة
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يف مواقع  صالت الربطو قدرة  منكايف ضرورة توفر القدر ال، مما يعين النفاذ الراديويشبكة  وصالت الربط منحلول  وينبغي أال حتد
لتلبية  طرف من األداء من طرف إىل كايفال وصالت الربط على القدرحلول  تنطويأن  ينبغيذلك،  الشبكة. وباإلضافة إىل خاليا
 يف ك  مكان من أج  توفري النطاق العريض املتنق . املطلوبة لدى املستعم  (QoE)تجربة الجودة 

 حياد التكنولوجيا 5.7

تكنولوجيا ال ن حيثم اتباع هنج حمايدمن شأن التغريات والتطورات السريعة اليت حتدث يف قطاع االتصاالت املتنقلة،  يف ضوء
سوف  الذيو دعم النمو املستمر والقوي للنطاق العريض املتنق  أن يالسياسات واللوائح لقطاع االتصاالت الالسلكية  وضع يف
 واللوائح اليت حتكمياسات سالتصبح  وغالباً ما .على السواءالقطاعني العام واخلاص  يفأكمله، عود بالفائدة املباشرة على اجملتمع بي

 نق االبتكار.ختمن املنافسة و  وحتدحمددة عوائق للنمو املستمر  تكنولوجياأو تتناول فقط حلول 
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 المختصرات والواجهات والنقاط المرجعية

1.A والواجهات المختصرات 

ACI التداخ  من قناة جماورة (Adjacent Channel Interference) 

ACLR نسبة التسرب من قناة جماورة (Adjacent Channel Leakage Ratio) 

ACS انتقائية القناة اجملاورة (Adjacent Channel Selectivity) 

A-GPS النظام العاملي لتحديد املواقع املدعوم (Assisted GPS) 

ANSI معهد املعايري الوطنية األمريكي (American National Standard Institute) 

ARIB رابطة الصناعات ومشاريع األعمال الراديوية (Association of Radio Industries and Businesses) 

ATIS حتال  حلول صناعة االتصاالت (Alliance for Telecommunications Industry Solutions) 

AuC مركز استيقان (Authentication centre) 

B2B من مؤسسة أعمال إىل مؤسسة أعمال (Business to Business) 

BCCH قناة التحكم يف البث (Broadcast Control Channel) 

BSC مراقب حمطة قاعدة (Base Station Controller) 

BSSAP جزء تطبيق نظام فرعي يف حمطة قاعدة (Base Station Subsystem Application Part) 

BSS نظام حمطة قاعدة (Base station system) 

BTS استقبال قاعدة-حمطة إرسال (Base Transceiver Station) 

CAGR  مركبمعدل منو سنوي (Compound annual growth rate) 

CCSA رابطة معايري االتصاالت يف الصني (China Communications Standards Association) 

CDMA نفاذ متعدد بتقسيم الشفرة (Code Division Multiple Access) 

CEPT املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت 

(European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)  

CGI تصوير موّلد باحلاسوب (Computer-generated imagery) 

CGI معرف اخللية العاملي (Cell Global Identifier) 

CI هوية اخللية (Cell Identity) 

CID هوية اخللية (Cell ID) 

CN شبكة أساسية (Core network) 

CS-MGW  بتبدي  الدارة –وظيفة بوابة وسائط (Circuit switched – Media gateway function) 

DCCH قناة حتكم مكرسة (Dedicated Control Channel) 

CDR سج  تفاصي  النداء (Call-detail Record) 
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DECT اتصاالت السلكية معززة رقمية (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) 

DL وصلة هابطة (Downlink) 

DME جتهيزات قياس املسافة (Distance Measuring Equipment) 

EDGE  معدل بيانات معزز لتطورGSM (Enhanced Data rate for GSM Evolution) 

EGPRS GPRS معزز (Enhanced GPRS) 

eHRPD بيانات رزم مبعدل مرتفع متطور (Evolved High Rate Packet Data) 

EHS حساسية كهرمغنطيسية مفرطة (Electromagnetic Hyper Sensitivity) 

EIA رابطة الصناعات اإللكرتونية (Electronic Industries Association) 

E interface  تخدم(  تخدم مركز تبدي  متنقMSC) (mobile switching centre server (MSC server)) 

EIR سج  هوية التجهيزات (Equipment Identity Register) 

eNB  عقدةB معززة (enhanced Node B) 

EPC نواة رزم متطورة (Evolved Packet Core) 

E-SMLC مركز مواقع متنقلة خادمة متطورة (Evolved Serving Mobile Location Center) 

ETSI املعهد األورويب ملعايري االتصاالت (European Telecommunications Standards Institute) 

E-UTRAN شبكة نفاذ راديوي شام  لألرض متطورة (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 

FDD إرسال مزدوج بتقسيم الرتدد (Frequency Division Duplex) 

FDMA نفاذ متعدد بتقسيم الرتدد (Frequency Division Multiple Access) 

GGSN  عقدة دعم بوابةGPRS (Gateway GPRS Support Node) 

GMLC مركز موقع متنق  للبوابة (Gateway Mobile Location Center) 

GMSC  متنق  للبوابةتبدي  مركز (Gateway mobile Switching Center) 

GPRS نظام راديوي عام بالرزم/ خدمة راديوية عامة بالرزم 
(General Packet Radio System / General Packet Radio Service)  

GPS نظام عاملي لتحديد املواقع (Global Positioning System) 

GSA الرابطة العاملية ملوردي االتصاالت املتنقلة (Global Mobile Suppliers Association) 

GSM النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة (Global System for Mobile Communications) 

GSMA  العاملية لالتصاالت املتنقلةالرابطة (GSM Association) 

GT عنوان عاملي (Global Title) 

HLR  سج  مواقع األص (Home Location Register) 

HPCRF  وظيفة السياسة وقواعد الرسوم(PCRF) شبكة متنقلة برية عمومية يف (PLMN)  األص (PCRF in the home PLMN) 

HRPD بيانات رزم مبعدل مرتفع (High Rate Packet Data) 

HSPA نفاذ الرزم عايل السرعة (High Speed Packet Access) 

HSS  تخدم املشرتك األص (Home Subscriber Server) 
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ICIC تنسيق التداخ  بني اخلاليا (Inter-Cell Interference Coordination) 

ICT تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (Information and Communication Technology) 

IEC اللجنة الكهرتقنية الدولية (International Electrotechnical Commission) 

IEEE معهد املهندسني الكهربائيني واإللكرتونيني (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

IOS مواصفة قابلية التشغي  البيين (Interoperability Specification) 

IP بروتوكول اإلنرتنت (Internet Protocol) 

ISO املنظمة الدولية لتوحيد املعايري (International Organization for Standardization) 

IWU وحدة التشغي  البيين (Interworking Unit) 

KPI مؤشر أداء رئيسي (Key Performance Indicator) 

LAC شفرة منطقة حملية (Location Area Code) 

LBS خدمات قائمة على املوقع (Location Based Services) 

L-DACS  اتصال طريان رقمي يف النطاقL (L-band Digital Aeronautical Communication) 

LLC حتكم يف وصلة منطقية (Logical Link Control) 

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

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

Access Systems)  

LMU وحدة قياس املوقع (Location Measurement Unit) 

LTE  التطور الطوي  األج (Long Term Evolution) 

MAC  الوسيطمراقب النفاذ (Medium Access Controller) 

MC موجات حاملة متعددة (Multi-Carrier) 

MCC الرمز الدليلي الُقطري لالتصاالت املتنقلة (Mobile Country Code) 

MCL خسارة االقرتان الدنيا (Minimum Coupling Loss) 

ME جتهيزات متنقلة (Mobile Equipment) 

M2M من آلة إىل آلة (Machine-to-Machine) 

MME كيان إدارة التنقلية (Mobility Management Entity) 

MNC الرمز الدليلي للشبكة املتنقلة (Mobile Network Code) 

MSC )مركز التبدي  املتنق  )مركز تبدي  اخلدمات املتنقلة 
(Mobile Switching Centre - also appears as "Mobile-services Switching Centre")  

MSCe  حماكاة مركز تبدي  متنق (Mobile Switching Centre emulation) 

NAS طبقة عدم النفاذ (Non-Access-Stratum) 

NMR تقارير إدارة الشبكة (Network Management Reports) 
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OECD منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

(Organization for Economic Co-operation and Development)  

OFDMA نفاذ متعدد بتقسيم الرتدد املتعامد (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 

O&M التشغي  والصيانة (Operation and Maintenance) 

OOBE البث خارج النطاق (Out-Of-Band Emission) 

OSC قنوات فرعية متعامدة (Orthogonal Sub-channels) 

OSI توصي  بيين لنظام مفتوح (Open System Interconnection) 

OSS أنظمة الدعم التشغيلي (Operational Support Systems) 

O-TDOA فرق زمن الوصول املالحظ (Observed Time Difference of Arrival) 

PB بيتابايتة (Petabyte) 

PCRF وظيفة السياسة وقواعد الرسوم (Policy and Charging Rules Function) 

PDCP بروتوكول تقارب بيانات الرزم (Packet Data Convergence Protocol) 

PDN شبكة بيانات الرزم (Packet Data Network) 

PDN GW  البوابة اليت تنهي واجهةSGi حنو شبكة بيانات الرزم 
(gateway which terminates the SGi interface towards the PDN)  

PHY طبقة مادية (Physical Layer) 

PLMN شبكة متنقلة برية عمومية (Public Land Mobile Network) 

PPDR محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث (Public Protection and Disaster Relief) 

PS بتبدي  الرزم (Packet Switched) 

PSTN  عمومية تبديليةشبكة هاتفية (Public Switched Telephone Network) 

QoS جودة اخلدمة (Quality of Service) 

RBS حمطة قاعدة راديوية (Radio Base Station) 

RF تردد راديوي (Radio Frequency) 

RFPM طباعة منط الرتدد الراديوي (RF Pattern Printing) 

RIT تكنولوجيا الواجهة الراديوية (Radio Interface Technology) 

RLC مراقب الوصلة الراديوية (Radio Link Controller) 

RNC مراقب الشبكة الراديوية (Radio Network Controller) 

RNS )"نظام فرعي لشبكة راديوية )يأيت أيضاً "نظام شبكة راديوية 
(Radio Network Subsystem (also appears as "Radio Network System"))  

RR لوائح الراديو (Radio Regulations) 

RRC مراقب املوارد الراديوية (Radio Resource Controller) 

RRM إدارة املوارد الراديوية (Radio Resource Management) 
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RSVP بروتوكول حجز املوارد (Resource Reservation Protocol) 

RTT تكنولوجيات اإلرسال الراديوي (Radio Transmission Technologies) 

RTT زمن الذهاب واإلياب (Round Trip Time) 

SDO منظمة وضع املعايري (Standard Development Organization) 

SDU وحدة االنتقاء/التوزيع؛ وحدة بيانات اخلدمة (Selection/Distribution Unit; Service Data Unit) 

SGSN  عقدة دعمGPRS اخلادمة (serving GPRS support node) 

S-GW بوابة خادمة (Serving Gateway) 

SIM  وحدة هوية املشرتكGSM؛ منوذج املعلومات املتخصصة 
(GSM Subscriber Identity Module; Specialised Information Model)  

SLP منصة موقع SUPL (SUPL Location Platform) 

SMLC مركز موقع متنق  خادم Serving Mobile Location Centre)) 

SMS خدمة رسائ  قصرية (Short Message Service) 

SMS-GMSC  بوابةSMS  يفMSC (SMS gateway MSC) 

SMS-IWMSC  تشغي  بيينSMS  يفMSC (SMS Interworking MSC) 

STP نقطة نق  التشوير (Signalling Transfer Point) 

SUPL موقع مستوي املستعم  اآلمن (Secure User Plane Location) 

TA تقدمي التوقيت (Timing Advance) 

TCH قناة احلركة (Traffic Channel) 

TDD إرسال مزدوج بتقسيم الزمن (Time Division Duplex) 

TDMA نفاذ متعدد بتقسيم الزمن (Time Division Multiple Access) 

TDMA-SC  موجة حاملة وحيدة –نفاذ متعدد بتقسيم الزمن (Time Division Multiple Access – Single Carrier) 

TD-SCDMA نفاذ متعدد بتقسيم الشفرة متزامن بتقسيم الزمن (Time Division Synchronous CDMA) 

TIA رابطة صناعة االتصاالت (Telecommunications Industry Association) 

TOM  تسريب الرسائ (Tunnelling Of Messages) 

TTA  تكنولوجيا االتصاالترابطة (Telecommunications Technology Association) 

TTC جلنة تكنولوجيا االتصاالت (Telecommunication Technology Committee) 

UE  جتهيزات املستعم (User Equipment) 
UL وصلة صاعدة (Uplink) 

UMTS  نظام اتصاالت متنقلة شام (Universal Mobile Telecommunications System) 

USIM وحدة هوية املشرتك العاملية (Universal Subscriber Identity Module) 

U-TDOA فرق زمن الوصول يف الوصلة الصاعدة (Uplink Time Difference of Arrival) 

UTRAN  شبكة النفاذ الراديوي الشام  لألرض(Universal Terrestrial Radio Access Network) 
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UWC االحتاد العاملي لالتصاالت الالسلكية (Universal Wireless Communications Consortium) 

VAMOS خدمات صوت فوق قنوات مستعملني متعددين تكيفية يف ثغرة واحدة 

(Voice services over Adaptive Multi-user channels on One Slot)  

VLR سج  موقع الزوار (Visitor location register) 

VPCRF  وظيفةPCRF  يف شبكةPLMN املزارة (PCRF in the visited PLMN) 

WCDMA  نفاذCDMA بالنطاق الواسع (Wideband CDMA) 

WMAN توصي  شبكي السلكي يف منطقة حضرية كربى (Wireless Metropolitan Area Networking) 

2.A الواجهات 

A   مركز تبدي  متنق(MSC) -  نظام حمطة قاعدة(BSS) 
Abis  مراقب حمطة قاعدة(BSC) -  مستقب  قاعدة -حمطة مرس(BTS) 

A1  حتم  معلومات التشوير بني وظيفة التحكم يف النداء ووظيفة إدارة التنقلية يف مركزMSC  بتبدي  الدارة ومكونة
 (BSC)التحكم يف النداء يف حمطة قاعدة 

A1p يفة التحكم يف النداء ووظيفة إدارة التنقلية يف حتم  معلومات التشوير بني وظMSCe  ومكونة التحكم يف النداء
 (BSC)حمطة قاعدة  يف

A2   64/56توفر مسارًا حلركة املستعم  وحتم kbps  من معلومات تشكي  بالشفرة النبضية(PCM)  للصوت املوجه(
 MSCبني مكونة البدالة يف  ISDNمن أج  شبكة  (UDI)من معلومات رقمية غري مقيدة  kbps 64حنو الدارة( أو 

 .BSيف احملطة القاعدة  (SDU)بتبدي  الدارة ووظيفة وحدة االنتقاء/التوزيع 
A2p  توفر مساراً جللسات حركة املستعم  القائمة على الرزم وحتم  معلومات الصوت عرب رزمIP  بنيMGW وBS. 

A3 لنّي/أْلني  بني احملطات  تنق  حركة املستعم  والتشوير من أج  تسليمBS حمطة عندما تربط BS  هدف بوظيفة انتقاء
 مصدر. BSالرت  ضمن حمطة 

A5  توفر مساراً حلركة املستعم  لنداءات البيانات املوجهة حنو الدارة بنيBS  مصدر ومركزMSC .بتبدي  الدارة 

A7  حتم  معلومات التشوير بنيBS مصدر وBS  ْني  بني احملطات هدف من أج  تسليم لنّي/ألBS. 

A8  حتم  حركة املستعم  بنيBS وPCF. 

A9  حتم  معلومات التشوير بنيBS وPCF. 

A10  حتم  حركة املستعم  بنيPCF وPDSN. 

A11  حتم  معلومات التشوير بنيPCF وPDSN. 

B .واجهة داخلية حمددة ألغراض النمذجة 

C  تخدم( تخدم مركز تبدي  متنق  للبوابةGMSC )–   سج  موقع األص(HLR) 
D  سج  موقع الزوار(VLR) –   سج  موقع األص(HLR) 

F  تخدم(  تخدم مركز تبدي  متنقMSC )–  سج  هوية التجهيزات(EIR) 

G  سج  موقع الزوار(VLR) –  سج  موقع الزوار(VLR) 



 A 61ملحق ال

 

bG  عقدة دعمGPRS  اخلادم)SGSN( –  نظام احملطة القاعدة)BSS( 

cG  سج  موقع األص )EIR( –  دعم عقدةGPRS  البوابة)GGSN( 
dG  واجهة بنيSGSN وSMS البوابة 

fG  سج  هوية التجهيزات)EIR( –  عقدة دعمGPRS  اخلادم)SGSN( 

nG  دعم عقدةGPRS  البوابة)GGSN( –  عقدة دعمGPRS  اخلادم)SGSN( 

pG  عقدة دعمGPRS  اخلادم)SGSN( –  شبكة بيانات خارجية 

rG   سج  موقع األص)HLR( –  عقدة دعمGPRS  اخلادم)SGSN( 

sG   مركز تبدي  متنق)MSC(/ سج  موقع الزوار)VLR( –  عقدة دعمGPRS  اخلادم)SGSN( 

xcG PCRF/VPCRF –GW -S 

Iu  واجهة تواص  بنيRNC  مركز تبدي  متنق  وعقدة دعم( وواجهة الشبكة األساسيةGPRS )اخلادم 

Iub RNC – Node B 
IuCS   مركز تبدي  متنق(MSC) – RNS  أوBSS  
IuPS  عقدة دعمGPRS  اخلادم(SGSN) –RNS  أوBSS 

Iur ي شبكة راديوية واجهة منطقية بني مراقب(RNC)  مع أهنا متث  منطقياً وصلة من نقطة إىل نقطة بني املراقبنْيRNC 
 فقد ال يكون التنفيذ املادي وصلة من نقطة إىل نقطة

Lb/Iupc  واجهة بنيSMLC وRSC/RNC 
Lg/SLg  واجهة بنيGMLC وMSC/MME 

Lh/SLh  واجهة بنيGMLC وHLR/HSS 

S1  واجهة قياسية بنيeNB –  نواة الرزم املتطورة(EPC) 

S1-MME MME – E-UTRAN 

S1-u   واجهة تصeNB  معS-GW  بواسطة جزء مستوي املستعم 
S1-c   واجهة تصeNB  معMME لتحكمبواسطة جزء مستوي ا 

S3 MME – SGSN 
S4 S-GW – SGSN 
S5 S-GW – PDN GW 

S6a MME – HSS 

S6d   سج  موقع األص(HLR) –  عقدة دعمGPRS  اخلادم(SGSN) 

S8 S-GW – PDN GW S8  البدي  ما بني(PLMN  يفS5) 
S9 HPCRF – VPCRF 

S10 MME – MME 
S11 MME – S-GW 

SLs  الواجهة بنيE-SMLC وMME 

Um  الواجهة اهلوائية بنيBTS وMS 
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Uu  واجهة راديوية بنيUTRAN  وجتهيزات املستعم 

X2  تدعم تبادل معلومات التشوير بني حمطتنيeNB.وتستخدم أساساً لدعم التنقلية يف أسلوب نشط ، 

3.A النقاط المرجعية 

B  واجهة بنيMSC وVLR 
C  واجهة بنيMSC وHLR 
D  واجهة بنيVLR وHLR 

d واجهة بني IAP وDF 

1D  واجهة بنيOTAF وVLR 

iD :واجهة بني 
– IP وISDN 

– IWF وISDN 

– MSC وISDN [ESBE] 
– SN وISDN 

E  واجهة بنيMSC وMSC 
3E  واجهة بنيMPC وMSC 

5E  واجهة بنيMPC وPDE 

9E  واجهة بنيMPC وSCP 

11E  واجهة بنيCRDB وMPC 

12E  واجهة بنيMSC وPDE 
e  واجهة بنيCF وDF 

F  واجهة بنيMSC وEIR 
G  واجهة بنيVLR وVLR 

iG GGSN – شبكات بيانات الرزم 
xG PCRF-PCRF/V-PCRF/H –PCEF  

H  واجهة بنيHLR وAC 

I  واجهة بنيCDIS وCDGP 

J  واجهة بنيCDGP وCDCP 

K  واجهة بنيCDGP وCDRP 

1M  واجهة بنيSME وMC 

2M  واجهة منMC  إىلMC 
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3M  واجهة منSME  إىلSME 
cM  تخدم(  تخدم مركز تبدي  متنقMSC )–  بوابة وسائط بتبدي  الدارة)MGW-CS( 

N  واجهة بنيHLR وMC 

1N  واجهة بنيHLR وOTAF 

bN  بوابة وسائط بتبدي  الدارة)MGW-CS( –  بوابة وسائط بتبدي  الدارة)MGW-CS( 

cN  تخدم(  تخدم مركز تبدي  متنقMSC )–  تخدم( تخدم مركز تبدي  متنق  بوابةGMSC) 

1O  واجهة بنيMWNE وOSF 

2O  واجهة بنيOSF وOSF 

iP :واجهة بني 
– AAA وAAA 

– AAA وPDN 

– IWF وPDN 

– MSC وPDN 

– PDSN وPDN. 
Q  واجهة بنيMC وMSC 

1Q  واجهة بنيMSC وOTAF 

xR  وظيفة السياسة وقاعدة الرسوم  –وظيفة التطبيق)PCRF( 

S12 S-GW – UTRAN 
S13 MME – EIR 

iSG PDN GW – شبكات بيانات الرزم 
1T  واجهة بنيMSC وSCP 

2T  واجهة بنيHLR وSDP 
3T  واجهة بنيIP وSCP 

4T  واجهة بنيHLR وSN 

5T  واجهة بنيIP وMSC 

6T  واجهة بنيMSC وOSF 

7T  واجهة بنيOSF وSN 
8T  واجهة بنيSCP وSCP 

9T  واجهة بنيHLR وIP 

V  واجهة بنيOTAF وOTAF 
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X  واجهة بنيCSC وOTAF 

Y  واجهة بني كيان شبكة السلكية(WNE) وIWF 
Z  واجهة بنيMSC وNPDB 

Z1  واجهة بنيMSC وVMS 

Z2  واجهة بنيHLR وVMS 

Z3  واجهة بنيMC وVMS 
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 منشورات مرجعية

1.B منشورات االتحاد الدولي لالتصاالت 

1.1.B توصيات االتحاد الدولي لالتصاالت 

 (:وما يتصل بهالألرض ) IMTالتوصيات المتعلقة باالتصاالت 

 (IMT-2000) 2000 –االتصاالت املتنقلة الدولية  – ITU-R M.678التوصية  –

 يف خدمة البلدان النامية (IMT-2000) 2000 –االتصاالت املتنقلة الدولية  – ITU-R M.819التوصية  –
يف النطاقات  (IMT)ترتيبات الرتدد لتنفيذ مكونة األرض يف االتصاالت املتنقلة الدولية  – ITU-R M.1036التوصية  –

 (RR) (2012/03)احملددة هلذ  االتصاالت يف لوائح الراديو 
 (IMT)مفردات املصطلحات من أج  االتصاالت املتنقلة الدولية  – ITU-R M.1224التوصية  –
 2000 -املواصفات املفصلة للواجهات الراديوية لألرض ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية  – ITU-R M.1457التوصية  –

(IMT-2000)  
اخلصائص النوعية للبث غري املطلوب من احملطات القاعدة اليت تستخدم الواجهات  – ITU-R M.1580التوصية  –

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

 IMT-2000ت املتنقلة الدولية الراديوية لألرض يف االتصاال
 2000 -التداول العاملي ملطاري  األرض يف االتصاالت املتنقلة الدولية  – ITU-R M.1579التوصية  –
 2000 -اإلطار واألهداف الشاملة للتطور املقب  ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية  – ITU-R M.1645التوصية  –

 بعدها وما
منهجية حساب االحتياجات من الطي  للتطور املقب  ألنظمة االتصاالت املتنقلة  – ITU-R M.1768التوصية  –

 وما بعدها 2000 - الدولية
معايري الواجهات الراديوية ألنظمة النفاذ الالسلكي عريض النطاق، مبا يف ذلك  – ITU-R M.1801التوصية  –

 GHz 6ون الرتدد التطبيقات املتنقلة واجلوالة، يف اخلدمة املتنقلة العاملة د
 (IMT)إطار للخدمات اليت تدعمها أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية  – ITU-R M.1822التوصية  –
املواصفات التفصيلية للواجهات الراديوية للمكّونة الساتلية يف االتصاالت املتنقلة  – ITU-R M.1850التوصية  –

  (IMT-2000) 2000 - الدولية
 تقدمةاالتصاالت املتنقلة الدولية امل يفالراديوية لألرض  للواجهاتاملواصفات املفصلة  – ITU-R M.2012التوصية  –

(IMT-Advanced)  
 .IMTبشأن االتصاالت  ITU-Rانظر قائمة توصيات القطاع  ،للمزيد من املعلومات
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2.1.B تقارير االتحاد الدولي لالتصاالت 

 )وما يتصل بها(:لألرض  IMTالتقارير المتعلقة باالتصاالت 
 2000 -اجتاهات التكنولوجيا )فيما يتعلق بأنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية  – ITU-R M.2038التقرير  –

(IMT-2000) )وما بعدها 

لألرض من أج  دراسات  IMT-2000خصائص أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية  – ITU-R M.2039التقرير  –
 تقاسم/تداخ  الرتددات

 األنظمة الراديوية اإلدراكية اخلاصة بأنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية – ITU-R M.2242التقرير  –
تقييم عمليات النشر والتنبؤات العاملية املتعلقة بالنطاق العريض املتنق  من أج   – ITU-R M.2243التقرير  –

 االتصاالت املتنقلة الدولية

 اق االتصاالت املتنقلة العامليةتنبؤات أسو  – ITU-R M.2072التقرير  –
االحتياجات املقدرة من عرض نطاق الطي  من أج  التطور املقب  لالتصاالت املتنقلة  – ITU-R M.2078التقرير  –

 املتقدمة -واالتصاالت املتنقلة الدولية  2000 -الدولية 

قب  أج  مكونة األرض يف التطور امل املعلومات التقنية والتشغيلية لتحديد الطي  من – ITU-R M.2079التقرير  –
  املتقدمة -واالتصاالت املتنقلة الدولية  2000 -لالتصاالت املتنقلة الدولية 

 .IMTبشأن االتصاالت  ITU-Rللمزيد من املعلومات انظر: قائمة تقارير القطاع 

3.1.B كتيبات االتحاد الدولي لالتصاالت 
 ، كما يلي:ITU-Rله عدداً من كتيبات وأفرقة العم  التابعة  ITU-Rوضع القطاع 

 )HDB-www.itu.int/pub/R-52(كتّيب خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية  –

 )HDB-www.itu.int/pub/R-24(كتّيب بشأن أنظمة الرتحي  الراديوي الرقمية  –

  (MF/HF)كتّيب أنظمة وشبكات الرتددات التكيفية يف النطاقات اهلكتومرتية/الديكامرتية  –
)40-HDB-www.itu.int/pub/R(  

 : النفاذ الالسلكي الثابت1كتّيب االتصاالت املتنقلة الربية )مبا يف ذلك النفاذ الالسلكي( اجمللد  –
)25-HDB-www.itu.int/pub/R(  

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

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

 : اإلرسال واألنظمة املتقدمة لتبادل الرسائ 3كتّيب االتصاالت املتنقلة الربية )مبا يف ذلك النفاذ الالسلكي(، اجمللد  –
)47-HDB-www.itu.int/pub/R(  

 )HDB-www.itu.int/pub/R-49( : أنظمة النق  الذكية4دلي  االتصاالت املتنقلة الربية )مبا فيها النفاذ الالسلكي(، اجمللد  –
: نشر أنظمة النفاذ الالسلكي عريض 5كتّيب االتصاالت املتنقلة الربية )مبا يف ذلك النفاذ الالسلكي(، اجمللد  –

  )HDB-www.itu.int/pub/R-57( النطاق

( لكتّيب نشر أنظمة 1)املراجعة  1اإلضافة  – 2000 -ت املتنقلة الدولية كتّيب االنتقال إىل أنظمة االتصاال –
 )HDB-www.itu.int/pub/R-46( 2000 -االتصاالت املتنقلة الدولية 

 )ROM-CD )37-HDB-www.itu.int/pub/R: طبعة خاصة على قرص 2000 -كتّيب بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية  –

file:///C:/GA/WP%205D/IMT%20Handbook/www.itu.int/pub/R-HDB-52
file:///C:/GA/WP%205D/IMT%20Handbook/www.itu.int/pub/R-HDB-24
file:///C:/GA/WP%205D/IMT%20Handbook/www.itu.int/pub/R-HDB-40
file:///C:/GA/WP%205D/IMT%20Handbook/www.itu.int/pub/R-HDB-25
file:///C:/GA/WP%205D/IMT%20Handbook/www.itu.int/pub/R-HDB-30
file:///C:/GA/WP%205D/IMT%20Handbook/www.itu.int/pub/R-HDB-47
file:///C:/GA/WP%205D/IMT%20Handbook/www.itu.int/pub/R-HDB-49
file:///C:/GA/WP%205D/IMT%20Handbook/www.itu.int/pub/R-HDB-57
file:///C:/GA/WP%205D/IMT%20Handbook/www.itu.int/pub/R-HDB-46
http://www.itu.int/pub/R-HDB-%2037
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2.B المنشورات الخارجية 

1.2.B  نظام االتصاالت المتنقلة الشاملتقارير منتدى (UMTS) 

– 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 

2.2.B  الرابطة العالمية لالتصاالت المتنقلةمنشورات (GSMA) 
– 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 

http://mph.gsma.com/publicpolicy/handbook
http://www.gsma.com/me-reports/
https://gsmaintelligence.com/files/analysis/?file=141208-5g.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2014/11/GSMA_Huawei_Analaysys-Mason-MBB-Forum-report-FINAL1.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2014/11/GSMA_MBB_Toolkit_ExecSummary.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2014/12/Wireless-Backhaul-Spectrum-Policy-Recommendations-and-Analysis-Report.-Nov14.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2014/11/The-Cost-of-Spectrum-Auction-Distortions.-GSMA-Coleago-report.-Nov14.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2014/07/GSMA-Data-Demand-Explained-FINAL-ENGLISH.-Nov14.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2014/05/Wi-Fi-Offload-Paper.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2014/03/Introducing-Radio-Spectrum-Online-HighRes.pdf
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2014/03/The-Spectrum-Policy-Dictionary-Online-HighRes.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2014/02/The-Impacts-of-Licensed-Shared-Use-of-Spectrum.-Deloitte.-Feb-20142.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2014/01/ATDI.Report-on-LTE-and-ISDB-T-coexistence-study-Issue-1.-2013.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2013/06/Economic-Value-of-Spectrum-Use-in-Europe_Junev4.1.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2013/07/GSMA-Policy-Position-on-the-Digital-Dividend.pdf
http://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads/2013/02/Opt-Overload-Man-Tech-Support-Smart-Phones.pdf
http://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads/2013/02/Opt-Overload-Man-Tech-Support-Smart-Phones.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2012/05/gsma_licensing_report.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2012/03/hspalteenhancementsgsmapaperfeb2012final.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2012/09/Spectrum-GSMA-Spectrum-Handbook-2012.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2012/09/Spectrum-GSMA-Spectrum-Handbook-2012.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2012/03/05032009134226.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2012/03/momemtumbehindltewhitepaperjan10.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2012/03/umtsmimofinal.pdf
http://www.gsma.com/spectrum/the-2-6ghz-spectrum-band-an-opportunity-for-global-mobile-broadband/
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 Cملحق ال
 التطبيقات والخدمات

1.C التطبيقات والخدمات القائمة على الموقع 

يطلب هذ   الذي طبيقللت املوقع وحتدد، متنق يف حتديد املوقع اجلغرايف هلات /جهاز  على املوقعواخلدمات القائمة  اتالتطبيق تساعد
 .ةج( اهلجين ؛القائمة على اجلهاز احملمولعلى الشبكة؛ ب( القائمة (  أ  تعتمد على املوقع إىل:اليت نظمة األ تقسيم ميكنو املعلومات. 

تحديد موقع لمة داخل مقدمالبنية التحتية لشبكة  شبكةال القائمة علىالتقنيات تستخدم  على الشبكة: القائمة ( أ 
و أهنا ميكن أن ( هاالتصاالت املتنقلةمشغ   منظورشبكة )من ال القائمة علىمن التقنيات  والفائدة. اجلهاز احملمول

التقنيات وتتوق  دقة . األجهزة احملمولةمن  (LBS) املوقع القائمة علىدمات من أج  اخلتنفذ دون دعم حمدد 
 قاعدة اجملاورة.الطة احملقع وعدد خاليا اشبكة على املسافة بني املو ال القائمة على

. (GPS) واقعالنظام العاملي لتحديد امل عموماً  القائمة على اجلهاز احملمولتقنية الستخدم ت: مة على اجلهاز احملمولالقائ ب(
 كثر دقة.أ معلومات املوقع عموماً  ومن مث تكون، من جانب اجلهاز احملمولاملوقع  حتديد الة يتم حساباحل  يف هذو 

. مة على اجلهاز احملمولوالقائشبكة ال القائمة علىمن التقنيات  توليفة أنظمة حتديد املوقع اهلجينة تستخدم ة:اهلجين ج(
 GPSمعلومات النظام سواء ال، الذي يستخدم على املدعوم GPS ومن األمثلة على ذلك نظام حتديد املواقع

 رث القيود والتحدياتت هاولكن ألسلوبنيبني اأفض  دقة  ةالتقنيات اهلجينوتوفر شبكة حلساب املوقع. المعلومات و 
 .والقائمة على األجهزة احملمولةشبكة ال القائمة علىالتكنولوجيات ب املرتبطة

1.1.C تقنيات دقة الموقع 

 فيما يلي تقنيات املوقع:

 Cell Idتعري  هوية اخللية  –
– Cell Id +TA/ Cell ID+RTT 
 (Cell ID (ECID))تعري  هوية اخللية املعزز  –
 الرتدد الراديويمضاهاة منط  –
 (U-TDOA (LMU))يف الوصلة الصاعدة )وحدة قياس املوقع(  تقدير فرق وقت الورود –
 (O-TDOA)املالحظ  تقدير فرق وقت الورود –

 (A-GPS)النظام العاملي لتحديد املواقع املدعوم  –

 مزيج من أي من التقنيات املدرجة أعال . –

1.1.1.C ةمعرف هوية الخلي 

آلية  وهذ إىل شك  جغرايف.  (UE)اهلدف اخلادمة يف جهاز املستعم  هذ ، يتم حتوي  خلية  يف آلية حتديد املوقع ( أ 
دة لصور املولّ قاعدة بيانات من اإىل املوقع حتديد هلذا حيتاج كيان و دقة. ال ةنخفضم هاتحديد املوقع ولكنل سريعة

 املقابلة. الراديويةوالتغطية  (CGI) احلاسوبب
 بغض النظر عن التكنولوجيا. ،ميكن نشر  ، عندماليةاخل هوية ميكن تنفيذ معرف ب(
 البارزة: السمات ج(

 دقة حمدودة ‘1’

 ال حاجة إىل نشر إضايف هام يف الشبكة ‘2’

 .(GSM ،WCDMA ،LTE)تعم  يف ك  تقنيات الشبكة  ‘3’
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2.1.1.C Cell Id +TA/ Cell ID+RTT  
 (BTS) االستقبال القاعدة-طة اإلرسالمعروفة حمل TAقيمة و . هذا التقدمي القائمة معلمة إىل (TA) التوقيت تقدمييستند  ( أ 

 هالحظي الخاص،  يقام نداءيف وضع اخلمول  (MS)كون احملطة املتنقلة يف حالة   TAلحصول على قيم ول. اخلادمة
لتحديد  الوارد TAو يف اخللية اخلادمة cell-ID اهلويةعندئذ يستخدم معرف )ال نغمة رنني(.  GSM النظام مشرتك

 من الربج. جلهاز املستعم املسافة التقريبية 

  مماث  غرضب، أي القاعدةواحملطة احملمول  WCDMA جهاز نفاذ املسافة بني (RTT)ياب اإلذهاب و ال زمنيقيس و  
 مواقع دقة قواعد بياناتو قع، ا املو مث  املسافة بني شىتدقة على عوام  ال وتتوق . GSMيف  TA هو حال كما

 .WCDMA نفاذ شبكة يفيعم  وهو الشبكة. يف  الرتدد الراديويواالستقرار يف خصائص  اخلاليا

 البارزة: السمات ب( 

 .Cell Idلطريقة جمرد تعزيز  يلتحديد املوقع ه Cell Id + TA/ Cell Id + RTTطريقة  ‘1’

 .القاعدةإىل احملطة  املطراف املتنق ( من مرتاً  550 تدرجيية مبقدار تقدير للمسافة )بزيادات يه TAمعلمة  ‘2’

هو  كما  مماث  غرضب، أي القاعدةواحملطة احملمول  WCDMA جهاز نفاذ يقيس املسافة بني RTTالزمن  ‘3’
 .GSMيف  TA حال

 يعم  يف مجيع تقنيات الشبكات. ‘4’

3.1.1.C  أسلوبE-CID {(Cell Id +TA)/(Cell ID+RTT) & NMR} 

 .CGIو RTT، شأن قياس القدرة، لتعزيز دقة (NMR)ميكن أيضاً استخدام تقارير إدارة الشبكة  ( أ 

 السمات البارزة: ب(

 مرت يف املناطق احلضرية تبعاً للمسافة بني املواقع وعدد اخلاليا اجملاورة. 200دقة متوسطة حبوايل  ‘1’
 تقنيات الشبكات.يعم  يف مجيع  ‘2’

4.1.1.C  طباعة نمط التردد الراديوي(RFPM) 

ديد موقع يف املنطقة لتح امللحوظة الراديوي الرتدد لتحديد املوقع تستخدم أمناط هي طريقة (RFPM)طباعة منط الرتدد الراديوي 
 الواردة" ة األصبعبيانات "بصم RFPMطباعة  قارنوتكمدخالت رئيسية.   (NMR) تقارير إدارة الشبكة باستخدامجهاز املستعم  

د كبري. دقة إىل حاليؤدي ذلك إىل حتسني و الرتددات الراديوية من نفس املنطقة.  شدةمع قاعدة بيانات  األجهزة احملمولةمن 
 الراديوي الرتدد صائصواالستقرار يف خ اخلالياقع ادقة قواعد بيانات مو و قع، ادقة على عوام  تختلفة مث  املسافة بني املو ال وتتوق 

 .WCDMAو GSMمع شبكات  RFPM طباعة النمط عم وتالشبكة. يف 

 رتم 300/100التكنولوجيا قادرة على تلبية متطلبات هذ   -/مضاهاة النمط/بصمة األصبع الرتدد الراديويجانبيات  ( أ 
يق الدقة يف املناطق ميكن حتقو  احلضرية وبعض الضواحي الكثيفة. من املناطق للحلول القائمة على الشبكة يف العديد

 .اخلاليا اجملاورةقع وعدد ااملو  تبعاً للمسافة بنيالريفية وشبه احلضرية/احلضرية 

 عم  يف مجيع تقنيات الشبكات.ت ب(

 :الرتدد الراديوي متطلبات بصمات ج(

 عندالعينات  مجع ويتعني املنطقة املطلوبة. تشم رية ومجع بيانات الدو قرص السلوب اختبارات األيتطلب  ‘1’
هذا صائص خ تل الراديوي حبسب تخ الرتدد ط زمنية تختلفة يف يوم واحد أو تعدي  بيانات أمناطانق

 يف يوم واحد.الرتدد 

 .املعلمات املطلوبةبعدد كبري من العينات يتعني أخذ  ‘2’
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ي غري قابلة هو ) املزدمحةللمواقع  القرص احملمولاختبار و يف البناء القرص اختبار  إجراء أيضاً  ينبغي ‘3’
 .الراديوي الرتدد اهلواء الطلق لتوليد بيانات منط القرص يف( ودجمها مع اختبار للتحريك

املي  أو  وأوائي اهل قدرةيف حالة تغيري الراديوي مطلوب  الرتدد منط قياس تولي تزايدي أو  قرصاختبار  ‘4’
، وتغريات عن اإلشعاعحمطة قاعدة جديدة أو توق  أي حمطة قاعدة  تركيب أو عند احلزمة عرض

  ذلك.واملالمح امليدانية، وما إىلالبنية التحتية تطور و التضاريس بسبب تغيري يف الطوبولوجيا 

5.1.1.C  فرق زمن الوصول في الوصلة الصاعدة(U-TDOA) –  وحدة إدارة الموقع(LMU) 

هو قائمة. و  (BTS)استقبال قاعدة -حمطة إرسال نباإىل ج ومعدات يتعني تركيبهاعلى برجميات   احلهذا يقوم  ( أ 
 وتقدمي املعلومات املطلوبة. ومعاجلةيتطلب بنية حتتية أساسية جلمع 

دقة من الأكرب قدر  وميكن حتقيقللحلول القائمة على الشبكة.  مرت 300/100اشرتاط التكنولوجيا قادرة على تلبية  ب(
 .اخلاليا اجملاورةقع وعدد ااملو  تبعاً للمسافة بنيالريفية وشبه احلضرية/املناطق احلضرية  يف

 .(LMU) وحدة قياس املوقعملعدات إضافية  تشغي  وصيانة طلبيت ج(

 .GSMيعم  يف شبكات  ( د

 :(LMU) وحدة قياس املوقعمتطلبات  ( ه

 على األق . خليتان جماورتانمطلوب  ‘1’

 ، كب (.GPS )هوائي GPS لنظام مطلوب بنية حتتيةزامن، ألغراض الت ‘2’

 (.(BTS)استقبال قاعدة -حمطة إرساليف  كائنة) LMUsو LMU تخدمتشوير بني  توصيليةمطلوب  ‘3’

 .BTSتوصيلية يف حمطة تطلب تعنصر نشط  هي ‘4’

6.1.1.C  فرق زمن الوصول الملحوظ(O-TDOA) 

 .LTEمن أج  نشر  يتعني  ( أ 

لكش  عن ل جتهيزات املستعم تطلب ياهلابطة  للوصلةهو أسلوب تثليث  (O-TDOA)فرق زمن الوصول امللحوظ  ب(
 .eNodeB من عقد على األق  خليتني جماورتني

 eNodeB عقد منالواردة  من أج  معاجلة اإلشارات O-TDOA من برجمية دعمجتهيزات املستعم  ال تطلبت ج(
 .(موقع مستوي املستعم  اآلمن /منصةمتطورخادم  مركز مواقع متنقلة) E-SMLC/SLP تخدم تفاع  معتمتعددة و 

7.1.1.C  المدعوم  العالمي لتحديد المواقعالنظام(A-GPS) 

إىل  ويرسلهعه ساب موقحب جتهيز املستعم    احلالة يقوم. يف هذقائمة على السوات هو تكنولوجيا  (GPS)تحديد املواقع العاملي لنظام ال
بغية  جتهيز املستعم شبكة بيانات املساعدة األولية إىل التوفر  حيث (A-GPS) املدعوم GPSنظام  هو GPSنظام لبدي  ومثة الشبكة. 

 سماء صافية.ال ال تكون فيها أو يف املناطق اليت املباين داخ  GPSعلى  عموماً  القائمةلية ويتأثر أداء اآلحتديد املوقع.  تقليص زمن

 البارزة: لسماتا ( أ 

ظروف مساء و  مثالً فية بيئة ري يف. يف ظروف إشارة قوية )النائية/ة/الريفيةشبه احلضري املناطق دقة جيدة يف ‘1’
دقة ر القد تتدهو الكثيفة أو يف الداخ ،  . يف بعض البيئات احلضريةأمتار 10لدقة ا تفوق قدصافية(، 

 .مرت 100-50مدى إىل 

 .أجهزة املستعم  احملمولةعلى مركب  GPSنظام  يكونإال عندما يعم  ال  ‘2’

 .املستعم  لتحكمخيضع  GPSمتكني  ‘3’
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2.1.C العوامل التي تؤثر على دقة الموقع 

ض يخفوبت. BTS حملطاتقع وعدد اخلاليا اجملاورة ادقة على املسافة بني املو ال ، تتوق A-GPS، باستثناء حتديد املوقع طرائق يف ك 
 .دقةتزداد ال قعااملو بني املسافة 

 دقة.ال تزدادعدد اخلاليا اجملاورة  وكذلك كلما ازداد

3.1.C  الخدمات القائمة على الموقعالمالمح والمسائل المطلوبة في دعم (LBS) 
وما يرتبط ( خادم متنق موقع  )مركز SMLCوبوابة(  متنق موقع  )مركز GMLCأي  ،قعاقد املو مطلوب توفر ع ( أ 

 .واجهات هبما من

 :(LBS) اخلدمات القائمة على املوقع عناصر الشبكة لدعمتختل   تطلبات يفاملفيما يلي  ب(

 :(BSC/RNC)مراقب حمطة قاعدة/مراقب شبكة راديوية  ‘1’

 BSC/RNCك  يف   Lb/Iupcواجهة  -

 BSC/RNCميزات الشبكة مطلوبة يف ك   -

 الشبكات املتنقلة الربية مجيع عرب BSC/RNC مجيعيف  GT/RNCID/ةنقطة فريد شفرة -
 (PLMN) العمومية

 ؟ةمباشر  م( أالتشوير قطة حتوي ن) BSC/RNC - STPإمكانية الوصول عرب  -

 BSC يوفرها (MCC+MNC+LAC+CI) ةخلية عاملي( كامل هوية ف)معرّ  CGIقيمة  -

 .RNC يوفرها (MCC+MNC+LAC/RNCID+CID) كاملة  CGI قيمة -

 (.النداء صي ا)سج  تف CDRنداءات ميع جل BSC/RNC عربإضايف  اشرتاط مح  -

 :(MSC/MME)مركز التبدي  املتنق /كيان إدارة التنقلية  ‘2’

 MSC/MMEيف ك   Lg/SLg & SLsواجهة  -

 MSC/MMEمميزات الشبكة مطلوبة يف ك   -

 :(HLR/HSS)سج  مواقع األص /تخدم املشرتك األص   ‘3’

 HLR/HSSعلى ك   Lh/SLhواجهة  -

 .HLR/HSSميزات الشبكة مطلوبة يف ك   -

’4‘ BTS/Node B/E-Node B: 

 خلاليا اجملاورة بالنسبةاعدد  وتزايدقع ااملو بني سافة امل بتناقصدقة تزداد ال .بني املواقعاشرتاط املسافة  -
 للحلول القائمة على الشبكة.

 وير وما إىل ذلك،والتش عناصر الشبكة تختل  يكون هلا تأثري على على املواقع اخلدمات القائمة كلما تزايد استعمال ج(
 عناصر الشبكة. تختل أبعاد  تعدي  يستوجبقد  األمر الذي
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 وصف أنظمة وصالت الربط الالسلكية

 الراديوية ألنظمة اخلدمة الثابتةترتيبات الرتددات  – ITU-R F.746التوصية  –
 تقنيات التنوع ألنظمة النفاذ الالسلكي الثابت من نقطة إىل نقطة – ITU-R F.752التوصية  –
 األنظمة من نقطة إىل عدة نقاط يف اخلدمة الثابتة – ITU-R F.755التوصية  –

ابت شغي  أنظمة النفاذ الالسلكي الثاالنتشار عرب مسريات متعددة يف تصميم وت آثار – ITU-R F.1093التوصية  –
 الرقمي يف خط البصر

 تقريباً  GHz 17خصائص األنظمة الالسلكية الثابتة الرقمية حتت  – ITU-R F.1101التوصية  –

 تقريباً  GHz 17خصائص األنظمة الالسلكية الثابتة العاملة يف نطاقات الرتدد فوق  – ITU-R F.1102التوصية  –
للوصالت الالسلكية الثابتة الرقمية احلقيقية املستخدمة  اخلطأأهداف األداء من حيث  – ITU-R F.1668التوصية  –

 km 27 500مسريات ووصالت مرجعية افرتاضية بطول  يف
 مسريات يف املستخدمةأهداف التيسر للوصالت الالسلكية الثابتة الرقمية احلقيقية  – ITU-R F.1703التوصية  –

 km 27 500طول بمرجعية افرتاضية  ووصالت
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 IMT-2000وصف الواجهات الراديوية واألنظمة في االتصاالت 

 IMT-2000في االتصاالت  CDMAاالنتشار المباشر بالنفاذ 
 تربوتوكواللامعمارية  أن العام، وجند، من املنظور. ات النفاذ الراديويلشبك يةواجهة الراديو ال تمعمارية بروتوكوال 23يبني الشك  

الطبقات  إىل (L2) 2طبقة ال وتنقسم. ITU-R M.1035يف التوصية  املوصوفة الراهنة ITU-R القطاع بروتوكول ملعماريةمشاهبة 
 (PDCP)الرزم بروتوكول التقارب لبيانات و  (MAC) الوسيط والتحكم يف النفاذ (RLC)الوصلة الراديوية  التحكم يف :الفرعية التالية

مستوي و  (C-plane)التحكم  إىل مستوي RLCالتحكم  وطبقة (L3) 3طبقة ال. وتنقسم (BMC)املتعدد يف البث املفرد/التحكم و 
طبقة  وتسمىأدىن طبقة فرعية،  قاب تت طبقات فرعية حيث إىل L3مستوي التحكم، تنقسم الطبقة  يفو . (U-plane)املستعم  
والتحكم  (MM) يةمث  إدارة التنقل ،علىاألطبقة ال تشوير ينتمي . ويفرتض أنL2 الطبقة مع ،(RRC) يةاملوارد الراديو  التحكم يف
ية من أج  مستوي يف هذ  الواجهة الراديو  L3عناصر  وليس هنالك من. (CN)الشبكة األساسية  إىل ،(CC) يف النداء
 .(U-plane) املستعم 

لند ا إىل الند للتواص  من (SAP)اخلدمة  النفاذ إىلنقاط  وتبدوالربوتوكول املعين.  حالة من أحوال 23يف الشك   فدرةك  ومتث   
والطبقة املادية قنوات  MAC التحكم بني SAPتوفر نقطة النفاذ فرعية. و الطبقات البني  اتواجهاليف مفلطحة دوائر  يف شك 

انظر  احملددة،نق  لاقنوات  أمناطعامة عن  لتكوين فكرة) يةواجهة الراديو النق  املعلومات عرب  يةكيفبتتميز قناة النق  و . النق 
 RLC بني التحكم SAPوتوفر النقاط . (ITU-R M.1457التوصية  يف"قناة النق "  1.3.1.1.5البند "الطبقة املادية" و  3.1.1.5 البند

قنوات التنقسم عرب واجهة الراديو. و  املنقولةاملعلومات  طسب منحبنطقية املقناة التتميز و نطقية. املقنوات ال MACوالطبقة الفرعية 
قنوات املنطقية. ختلفة من الامل األمناطزيد من الوص  مب تُبحث يف هذا االستعراض الو وقنوات حركة.  حتكم قنوات إىلنطقية امل
 للتحكم SAPبنقاط  (CC ،MM) األعلى L3 والطبقات الفرعية RRC طبقة التحكم بني تتحدد الواجهة، مستوي التحكميف و 

 .يف هذا االستعراض مبزيد من التفصي  SAPالنقاط  ال تناقشو . (DC)خصص املتحكم الو  (Nt) واإلشعار (GC)العام 

بني  التحكم احملليةخدمات  اليت توفر L1الطبقة و  RRCبني وكذلك  MACو RRCالت بني يوصالت 23يف الشك   وكذلك يبدو
تسمح هذ  و . RLC الفرعيةطبقة الو  RRC الطبقة بني مكافئةواجهة حتكم  وهنالك)مبا يف ذلك نتائج القياس(.  اتطبقال

وك  طبقة  RRCحتكم منفصلة بني  نقاطهلذا الغرض يتم تعري  و . األدىنالطبقات  بتشكي  RRCللتحكم الواجهات 
 (.L1و MACو RLC) أدىن
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 23الشك  

 (L1و L2) RRCمعمارية بروتوكوالت الواجهات الراديوية في الطبقة الفرعية 

 

 IMT-2000في االتصاالت  CDMAبالنفاذ  TDDازدواج اإلرسال 

 IMT-2000 يف االتصاالت CDMAبالنفاذ  (TDD)ازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن معمارية بروتوكوالت الواجهات الراديوية من أج  
 .23املوضحة يف الشك   CDMAهي نفس معمارية االنتشار املباشر 

 IMT-2000في االتصاالت  CDMAالموجة الحاملة المتعددة بالنفاذ 

ات البيانات وخدم ورزمالصوت  خدمات من توليفةتوفر  يةبنية طبقب ،24كما هو مبني يف الشك    ية،واجهة الراديو ال تتميز هذ 
 2طبقة التنقسم و (. توصالالطبقة  - 2طبقة اللطبقة املادية، و ا - 1طبقة ال)أي  ISO/OSIرجعي امللنموذج ل بيانات الدارة، وفقاً 

 وتستفيد .(MAC)للتحكم يف النفاذ الوسيط  طبقة الفرعيةوال (LAC) توصالال النفاذ إىللتحكم يف ل الطبقة الفرعيةإىل بدورها 
خدمات  من قبي ، LAC التحكم قدمهايمن اخلدمات اليت  7إىل  3من  OSIطبقات ل املقابلةالتطبيقات وبروتوكوالت الطبقة العليا 

 وبيانات الدارة(. الرزم اخلدمات الصوتية وخدمات البيانات )بياناتو  التشوير

 الرزم ياناتبو  صوتتوليفة من خدمات الأي بيسمح  ممامنوذج خدمة وسائط متعددة معمم.  على يةهذ  الواجهة الراديو  وتنطوي
اخلدمات  يفدمة متطلبات جودة اخل ملوازنة تختل ودة اخلدمة جب للتحكمآلية  أيضاً  يةواجهة الراديو الشم  تو وخدمات بيانات الدارة. 

 (.RSVP بروتوكول حجز املوارد أو ISDN يف طبقة شبكات جودة اخلدمة قدرات تعددة )لدعمامل املرتادفة

 

 Uالتشوير يف املستوي  Cالتشوير يف املستوي 

 

 جتنب االزدواجية
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 حدود التشوير
 التحكم مستعم من مستعم  إىل 
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 24الشك  

 المعمارية العامة للواجهات الراديوية
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OSI الطبقات
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 وصف المنظمات الخارجية

1.F  3مشروع الشراكةGPP 

 (TTCو TTAو ETSIو CCSAو ATISو ARIBاالتصاالت ) لوضع معايري منظمات ست (3GPP) الثالثمشروع شراكة اجلي  يضم 
 وتعّرفحتدد  ليتاعضاء بيئة مستقلة ومستقرة إلنتاج التقارير واملواصفات لأل وهي توفر" املنظمات الشريكةيشار إليها باسم "

  ستخدمتعلى مشاريع ودراسات حمددة هتدف إىل تطور وحتسني املعايري اليت  3GPPري داخ  جي الذي. ويركز العم  3GPP تقنيات
 املتنقلة اخللوية العاملية. االتصاالت كأساس لصناعة

 وكذلك -وشبكة النق  األساسية وقدرات اخلدمة  يالراديو  النفاذ هاويشم  املشروع تقنيات شبكات االتصاالت اخللوية، مبا في
 اذاط تعليق للنفنقواصفات املكاملة. كما توفر   أنظمةيوفر مواصفات  وهو بذلكواألمن وجودة اخلدمة.  التشفري يف جماالتالعم  

 .Wi-Fiمع شبكات  وللتعام إىل الشبكة األساسية،  يغري الراديو 

 .التقنية املواصفات أفرقة العم  وعلى مستوى أفرقةالشركات األعضاء، يف  جانب، من اتمسامه هي وليدة 3GPPاملواصفات والدراسات و 

 3gpp-3gpp/about-http://www.3gpp.org/aboutملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع 

2.F  3مشروع الشراكةGPP2 

مريكا أ مصاحل ضمي ، وهومواصفات اتصاالت اجلي  الثالثلوضع هو مشروع تعاوين  (3GPP2)لشراكة اجلي  الثالث  2 شروعامل
وية من أج  تطور شبكة العمليات املشرتكة بني األنظمة لالتصاالت الرادي املواصفات العاملية لوضع يةصاحل اآلسيو املالشمالية و 

 اإلرسالواملواصفات العاملية لتقنيات  IMT-2000حنو االتصاالت  ANSI/TIA/EIA-41 (MC_CDMA/cdma2000)اخللوية 
 .ANSI/TIA/EIA-41تستند إىل املعيار  (RTT) الراديوي

 .(ITU) الدويل لالتصاالتقام هبا االحتاد  "IMT-2000من مبادرة لالتصاالت املتنقلة الدولية " 3GPP2 ملشروعا لدوُ وقد 

3.F  معهد المهندسينIEEE 

معرتف  IEEE ضمن املعهدوضع املعايري ل، وهي هيئة (IEEE-SA)معهد املهندسني الكهربائيني واإللكرتونيني  مجعية معايريتضع 
أصحاب  وعة واسعة منجمم وتضم يف كنفهاصناعة ال تشارك فيها دوائرمن خالل عملية مفتوحة  اآلراء توافقبعايري امل، هبا عاملياً 

 IEEE-SA افظةتضم ح. و الراهنةعلى املعرفة العلمية والتكنولوجية  بناءاملواصفات وأفض  املمارسات  IEEEمعايري وحتدد املصلحة. 
 قيد التطوير. معيار 500ن وأكثر م معمول به معيار 900أكثر من 

 الشبكات واملمارسات املوصى هبا لشبكات املناطق احمللية تواص  معايريوتستكم   IEEE 802 LAN/MAN نة املعايريجل وتضع
على  تخدامهاوتنادي باس، وذلك باستخدام عملية مفتوحة ومعرتف هبا، من شبكات املناطق وغريها واملناطق احلضرية الكربى

مادياً  LANية احملل املناطق شبكاتوتوصي  إثرنت،  من أج  شبكة على نطاق واسع هي أكثر املعايري استخداماً و  أساس عاملي.
 (MAN) وشبكة املنطقة احلضرية ،الالسلكية (PAN) ة، وشبكة املنطقة الشخصيةالسلكيال (LAN)وشبكة املنطقة احمللية ، وافرتاضياً 

نشر ب وتقومالالسلكية.  (RAN)شبكة املنطقة اإلقليمية املستقلة، و وخدمات تسليم الوسائط تعايش الالسلكي، والالالسلكية، 
 .معني جمال على وهنالك أفرقة عم  يركز ك  منها. IEEE (IEEE-SA)املعهد  معايري مجعية هذ  املعايري

ذات الصلة  IEEE املعهد معايريتكمال بوضع واس النطاق العريض الالسلكي بالنفاذ إىل املعين IEEE 802.16فريق العم   ويقوم
 .IEEE 802.16.1واملعيار  IEEE 802.16املعروفة باسم املعيار ، IMT-2000 OFDMA TDD WMAN التوصي  من أج 

http://www.3gpp.org/about-3gpp/about-3gpp
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 ITU-Rالتوصيات والتقارير المنشورة واألنشطة الجارية في القطاع 

 لألرض IMTبشأن االتصاالت 

1.G  مخطط العالقة اإلجمالية لنواتج فرقة العملITU-R WP 5D  منذ( واألنشطة الجاريةWP 5D #13) 

 IMT-2000 وIMT-Advanced 2020”-“IMT58 

الجوانب المتعلقة 
 بالتطبيقات والخدمات

 ITU-R M.[IMT.VISION]التوصية  – –

 ITU-R M.2117-1التقرير  –

 ITU-R M.2291-0 التقرير –

 ITU-R M.[IMT.AV]التقرير  –

الجوانب المتعلقة 
 بالتكنولوجيا

 ITU-R M.1457 التوصية –

 ITU-R M.1580-5 التوصيتان –
 ITU-R M.1581-5و

 ITU-R M.2012 التوصية –

 ITU-R M.2071و ITU-R M.2070 التوصيتان –

  ITU-R M.1579-1مراجعة التوصية –

 ITU-R M.[IMT.ARCH]التقرير  –

 ITU-R M.2320-0التقرير  –

 ITU-R M.[IMT.ABOVE 6 GHz] التقرير –

الجوانب المتعلقة 
 بالطيف

 ITU-R M.2289-0التقرير  –

 ITU-R M.1768-1 التوصية –

 ITU-R M.2290-0التقرير  –

  ITU-R M.1036-4مراجعة التوصية –

 ITU-R M.[IMT.ARRANGEMENTS] التقرير –

 ITU-R M.2039-3التقرير  –

 ITU-R M.2292-0التقرير  –

 ITU-R M.[IMT.SMALL Cell] التقرير –

 ITU-R M.[TDD.COEXISTENCE] التقرير –

 ITU-R التقرير –
M.[IMT.BEYOND2020 TRAFFIC] 

2.G  توصيات وتقارير القطاعITU-R  المنشورة والمتعلقة باالتصاالتIMT لألرض 

1.2.G  التقريرITU-R M.2117-1 -  ّفة بالبرمجيات في الخدمات المتنقلة البرية وخدمة الهواة أجهزة الراديو المعر
 وخدمة الهواة الساتلية

، مبا يف ذلك الربية ألنظمة املتنقلةبالنسبة ل (SDR) فة بالربجمياتثار املرتتبة على أجهزة الراديو املعرّ اآلتطبيق و اليتناول هذا التقرير 
مبا يف ذلك  العموميةاألنظمة املتنقلة و  (ITS)أنظمة النق  الذكية و حصر، أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية وأنظمة اإلرسال  دون

دخلة املمبا يف ذلك التحسينات  ،األنظمة اخللوية من اجلي  األول والثاينو  (PPDR)واإلغاثة يف حاالت الكوارث  اجلمهورمحاية 
____________________ 

 دوليةالتصاالت املتنقلة الا لتطويرادها اعتم املزمع ة النهائيةالتسميأن تتحدد  ومن املتوقع مؤقت،" هو مصطلح IMT-2020صطلح "امل  58
 .2015 لعام يف مجعية االتصاالت الراديوية املستقب  يف
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ارات التشغيلية مث  وأمنها واالعتب ياتتنزي  الربجمو صائص اخل مسائ يتناول هو . و الساتليةاهلواة خدمة واة و اهل خدمة وأنظمة عليها،
 ألنظمة متنقلة برية حمددة. SDRواملطابقة وتطبيقات  االعتمادعن  استخدام الطي  واملرونة، فضالً 

 ينظام الراديو وال SDRأجهزة  بشأن ITU-Rقطاع الالنتائج األخرية لدراسات  إىلذا التقرير هل األوىلاملراجعة  تاستندقد و 
من هذا التقرير وقد أزيلت . CRSو SDRلك  من واضحة تعاري   ITU-Rيف القطاع الدراسة األخرية  وتضع. (CRS) اإلدراكي

 جيداً  صلة وموصوفةمف CRS بشأن النظاماملوضوعات  ، ألنوالتكنولوجيات املرتبطة به CRSنظام الحمتويات 
تقدم  اعاةر م، مع عموماً  "IMT"أنظمة  لتصبح" هاما بعدو  IMT-2000أنظمة " عبارةمت تغيري وقد . ITU-R M.2225 التقرير يف
 حتديث تطبيقات أيضاً  متوقد . IMT-Advancedاالتصاالت و  IMT-2000 بشأن االتصاالت ITU-R القطاع يف لدراسةا

أنظمة وكذلك  (PPDR)واإلغاثة يف حاالت الكوارث  اجلمهورمحاية وأنظمة  (ITS) بشأن أنظمة النق  الذكية SDR األجهزة
 .ذات الصلةتكنولوجيات ملا أحرز من تقدم مؤخراً يف ال اهلواة الساتلية وفقاً خدمات اهلواة و  خدمات

2.2.G  التوصيةITU-R M.1457-11 –  الراديوية لألرض ألنظمة االتصاالت  للواجهاتالمواصفات المفصلةIMT-2000 

اليت  IMT-2000الراديوية قرتحات امل بشأن ITU-R اعتمدها القطاعنتائج عملية تقييم حمددة  استنادًا إىلوضعت هذ  التوصية 
 باحلاجة إىل تقلي  عدد التسليمتوافق يف اآلراء، مع اللبناء أيضاً االهتمام  وقد أويلاستجابة جملموعة من املتطلبات احملددة.  طُرحت
  يف الوقت ذاته على والعمالنهائي،  عم احتياجات املست مراعاةمع  هبا القواسم املشرتكة اخلاصة وتعزيز يةواجهات الراديو ال تختل 
 .IMT-2000 الراديوي أفض  قدرات األداء املمكنة يف تختل  بيئات التشغي  نيتضم

 :IMT-2000 االتصاالت أنظمة يف األرض ةمكون واجهاتأدنا   املدرجة الراديويةواجهات ال بأن تكونة وتوصي مجعية االتصاالت الراديوي

 IMT-2000يف االتصاالت  CDMAاالنتشار املباشر بالنفاذ  –
 IMT-2000يف االتصاالت  CDMAاملوجات احلاملة املتعددة بالنفاذ  –
 IMT-2000يف االتصاالت  CDMAبالنفاذ  TDDازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن  –

 IMT-2000يف االتصاالت  TDMAاملوجة احلاملة الوحيدة بالنفاذ  –
 IMT-2000االتصاالت يف  (FDMA/TDMA)املتعدد بتقسيم الرتدد/الزمن  النفاذ –

 TDD بازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن (WMAN)شبكة التوصي  الشبكي الالسلكي يف منطقة حضرية كربى  –
 IMT-2000يف االتصاالت  OFDMA بالنفاذ

منظمات و لعاملية مشاريع الشراكة اية و الراديو  اتواجهالتكنولوجيا املهتمة بهذ  التوصية االحتاد واملنظمات  مراجعات شارك يفوقد 
حمددة عملية لية يف هذ  التوص املدرجة الراديويةواجهات ال بشأنخضعت التحديثات والتحسينات واإلضافات وقد عايري. امل وضع

لتزام بضرورة اال التسليممع  IMT-2000تصاالت واألهداف األصلية احملددة لال األغراضمع  اتساقهالضمان  والتنقيحتطوير لل
 لسوق العاملية.ا يف االحتياجات املتغرية مبراعاة

وبعض  يةواجهات الراديو ال إضافة قدرات معززة لبعض ITU-R M.1457لتوصية ل ةعشر  ةوتشم  التغيريات الرئيسية للمراجعة احلادي
. اإلحالة ث مراجععن املواصفات العاملية األساسية. كما مت حتدي النص، فضالً  االستعراض يفالتغيريات املرتتبة على ذلك يف أقسام 

ما ألهنذلك )"االختصارات"( ) 1"( وامللحق املطلوبغري  البث)"توصيات بشأن حدود  6 القسم أعيد إدراجوباإلضافة إىل ذلك، 
 ITU-R M.1457 توضيح العالقة بني التوصيةلقدمة املحاشية يف  أضيفتمن التوصية(. كما  الصيغة األسبقيف  سهواً  حذفا

 .x.5.2واصفات يف بداية ك  قسم امل بشأنتوضيحية  أضيفت عبارةعلى ذلك،  . وعالوةً ITU-R M.2012والتوصية 

3.2.G  التوصيةITU-R M.1457-12 -  الراديوية لألرض ألنظمة االتصاالت  للواجهاتالمواصفات المفصلةIMT-2000 
األرض  ةمكون يفددة احملتقنيات ال إىل مواصلة حتديث ITU-R M.1457لتوصية ل   املراجعة الثانية عشرةدف هذهت

ات املرتتبة على ، وبعض التغيري يةواجهات الراديو ال. وتشم  التغيريات الرئيسية إضافة قدرات معززة لبعض IMT-2000 تصاالتلال
 .اإلحالةعن املواصفات العاملية األساسية. كما مت حتديث مراجع  النص، فضالً  االستعراض يفذلك يف أقسام 
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4.2.G  التوصيةITU-R M.1768-1 - التصاالت ا في األرض ةالطيف لمكون من منهجية حساب االحتياجات
 الدولية المتنقلة

على مزيج نهجية وي املوحتتالطي  ملواصلة تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية. من تطلبات املتقدم هذ  التوصية منهجية حلساب 
تأخذ و جودة اخلدمة.  قيود تختلفة من حيثحركة تختلفة و  أحجاممعقد من اخلدمات من دراسات السوق مع فئات خدمات ذات 

تكنولوجيا ال  من حيثاً حمايد اً نهجية هنجاملتطبق و . املتفاوتة من زمن آلخر ومن منطقة ألخرىركة احلاملنهجية يف احلسبان طبيعة 
مع جمموعة حمدودة  (RATG)ات النفاذ الراديوي نظمة راسخة باستخدام هنج جمموعة تقنياألنظمة الناشئة وكذلك األللتعام  مع 

 ذات الصلة. التكنولوجيات الراديويةك    سةاملدرو ربع األ RATGتشم  جمموعات . و يةمن املعلمات الراديو 

RATG1  أنظمة ما قب :IMT  وأنظمةIMT-2000 ا.وتعزيزاهت 

RATG2 أنظمة :IMT-Advanced يف التوصية  املوصوفةITU-R M.2012. 

RATG3وتعزيزاهتا.القائمة الراديوية احمللية  املنطقة : شبكات 

RATG4 وتعزيزاهتا املتنقلةالرقمية  اإلذاعة: أنظمة. 

 ذات الصلةو باستخدام املعلومات التقنية  يةبيئات الراديو الو  RATG على تختل  جمموعاتركة احلع يتوز على نهجية وتعم  امل
على  ةوزعاملحلركة أما يف ا الطي .من احتساب أي متطلبات  RATG4و RATG3 بالنسبة للمجموعتني يتمومل  السوق.ب

استخدام ب احتياجات السعةركة من دراسات السوق إىل كميات احل   يحتو على نهجية امل فتعم ، RATG2و RATG1 اجملموعتني
احلاص  من تعدد  سبالكاالعتبار  يفأخذ تو ة )على أساس احلجز( ر االد لفئيت اخلدمة بتبدي  الرزم وبتبدي خوارزميات منفصلة 

املتطلبات  إىل لسعةامتطلبات  بتحوي  نهجيةامل وتقوم جودة اخلدمة.من حيث صائص تختلفة خب الرزم اليت تتسمخدمات  إرسال
تطلبات امللطي  وحتسب امن تطلبات امل لتعدي  اً عملي اتنهجية نشر الشبكامل وتراعيمن الطي  باستخدام قيم الكفاءة الطيفية. 

 التصاالت املتنقلة الدولية.اتطوير  أج  املضي يف الطي  منمن اإلمجالية 

التغيريات يف املنهجية و . غيةالصيامن التحديثات  وعدداً املنهجية نفسها  يف هلذ  التوصية اثنني من التغيريات تشم  املراجعة األوىلو 
 ما يلي:كهي  

 .اإلضافات التدرجييةلتحسني  يةلك  بيئة راديو و نشر الطي  لك  مشغ   خشونةإدخال مفهوم  -

 ةيبيئات الراديو ال، تغيري هنج تقاسم الطي  بني IMT-Advancedتعزيز نشر الشبكة يف االتصاالت  مت، يف ضوء -
 قد يؤثرو استخدام نفس الرتددات. من  الصغريةواخلاليا  الكربيةخلاليا ا لتمكني (RATG2)االتصاالت  هذ  املختلفة يف

 .املدخلة اتلمعاملاالعتبار يف قيم  يفأن تؤخذ  يتعنيالطي  اليت  استخدام كفاءة  جوانب هذا التغيري على

5.2.G  دليل المستعمل ألداة تقدير المتطلبات من الطيف لالتصاالت"IMT في موقع فرقة العمل "ITU-R WP 5D 
 على شبكة الويب

. وميكن ITU-R M.1768-1يف التوصية  IMTمن الطي  لالتصاالت  املتطلبات اإلمجاليةنهجية لتحديد املأداة تنفيذ يعرض الدلي  
بلد معني إذا مت حتديد ك  قيم بالنسبة ل IMT لالتصاالت الطي  من الكلية املتطلباتداة لتقدير األهذ  املنهجية و  استخدام أيضاً 
 )كما هو موضح يف املنهجية نفسها(. الدخ  اتمعلم

6.2.G  التقريرITU-R M.2289-0 –  ةمنهجية تقدير طيف مكون الستعمالها في المقبلةراديو المعلمات جوانب 
 ITU-R M.1768-1في التوصية  الموصوفةة الدولية األرض لالتصاالت المتنقل

 لالتصاالت االحتياجات من الطي  ملكونة األرض منهجية تقدير يف عماهلاالست املقبلةراديو الانب و يعرض هذا التقرير معلمات ج
ة الطي  يف املستقب  ألنظممن تطلبات املمع تطوير تقدير  بالرتادف ITU-R M.1768-1التوصية يف  املتنقلة الدولية املوصوفة

 وما بعدها. 2020 على السنوات ركز أساساً هو يألرض، و لاالتصاالت املتنقلة الدولية 
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7.2.G  التقريرITU-R M.2292-0 –  خصائص أنظمة االتصاالتIMT-2000  لألرض الستعمالها في دراسات
 تقاسم/تداخل الترددات

استيعاب   رغبة يفو واسعة.  اتمساح عرب ة لنق  تطبيقات النطاق العريض املتنق الطريقة الرئيسيهي  IMT االتصاالت كانت أنظمة
من املزمع  ات،لبيانا لنق  للحصول على معدالت أعلى من جانب املستعم والطلب  املتنقلةكمية متزايدة من حركة االتصاالت 

 امل.الع ك  أحناء  يف ،IMT-2000 نسبة إىل تطور   يوه ،IMT-Advanced نشر االتصاالت

تنطوي على أنظمة االتصاالت  ،ITU-R، ضمن القطاع لتداخ ل تلرتددات وحتلياللدراسات تقاسم  إجراءإىل  األمر تاجحيقد و 
سات التقاسم إلجراء دراو النطاقات اجملاورة.  يف واخلدمات اليت تعم  يف نفس النطاقات أو األنظمةاملتنقلة الدولية وغريها من 

ألنظمة األرض  ةخصائص مكونمعرفة إىل  حيتاج األمرخرى، األدمات اخلنظمة يف األو  IMT االتصاالت بني أنظمة املطلوبة
 .IMT-Advancedاالتصاالت 

 هذ  دراسات التقاسم والتوافق بني ها يفألرض الستخدامل IMT-Advanced ويقدم هذا التقرير اخلصائص األساسية لألنظمة
 .واخلدمات األنظمةنظمة وغريها من األ

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

 تطبيقات لدعمعلى وجه اخلصوص،  (LTE)التطور الطوي  األج  ، و IMTكيفية استخدام االتصاالت يف  هذا التقرير  يبحث
 PPDR صاالتاالت العريض يف النطاق . وترد تفاصي  تطبيقاتواملقبلة الراهنة (PPDR) مهور واإلغاثة يف حاالت الكوارثمحاية اجل
هذا  ويبحثلدعم هذ  التطبيقات.  LTE أنظمةهذا التقرير قدرات يقّيم و  ،ITU-Rالقطاع  قرارات وتوصيات وتقارير  يف تختل

 من أج  لراديوية املشرتكةا للواجهات التقنية والقدرات الوظيفية استخدام املزايا تتحقق عند الفوائد اليت ميكن أنيف  التقرير أيضاً 
مناسبة بشك   LTE ظمةأن املزايا والفوائد اليت جتع  يص  التقرير أيضاً و وكاالت السالمة العامة.  لدى تلبية احتياجات االتصاالت

 يدية.التقل PPDRباملقارنة مع أنظمة  PPDRخاص للتطبيقات 

9.2.G  التقريرITU-R M.2290-0 – قدير المتطلبات المستقبلية من الطيف في االتصاالت المتنقلة الدولية لألرضت 
تطلبات املقدرة امليتم حساب و رض. لأل IMTتصاالت الطي  لالمن تطلبات املقدرة امل بشأنيقدم هذا التقرير نتائج الدراسات 

التطورات احلديثة  مراعاةاملقابلة، مع  الدخ  اتقيم معلمو  ITU-R M.1768-1الطي  باستخدام منهجية حمددة يف التوصية من 
 عن التطورات األخرية يف أسواق االتصاالت املتنقلة. ألرض فضالً ل IMT االتصاالت ونشر شبكات التكنولوجيايف 

 (ااخلاصة هب والتحسينات IMT-2000و IMT أنظمة )أي ما قب  RATG1 ةمن اجملموع الطي  لك  من حتياجاتجمموع االقدر يو 
الفات االخت مبا يعكس الظروفمن  اجملموعتني املختلفتنيباستخدام  2020( يف عام IMT-Advanced)أي  RATG2اجملموعة و 

لطي  لك  من ا من قدرةاالحتياجات املجمموع ويبلغ البلدان.  تختل  نشر وتوقيت منو البيانات املتنقلة يفال عملياتيف األسواق و 
 ، على التوايل.املستعم  األدىن واألعلىكثافة   لظروف MHz 960 1و MHz 340 1مقدار  2و RATG 1اجملموعتني 

10.2.G   التوصيةITU-R M.2012-1 –  الراديوية لألرض لالتصاالت المتنقلة الدولية للواجهاتالمواصفات التفصيلية - 
 (IMT-Advanced)المتقدمة 

 اتواجهاملفصلة للواصفات املوتوفر  IMT-Advancedيف االتصاالت ألرض ل يةالراديو  اتواجهالحتدد هذ  التوصية تقنيات 
 ومعلمات مزايا بالتفصي  واصفاتاملهذ  وتتناول ". WirelessMAN-Advancedو" "LTE-Advanced" يةالراديو 

األرض  ةددة ملكوناحملتقنيات هو حتديث ال ITU-R M.2012لتوصية ل األوىلوالغرض من املراجعة . IMT-Advanced التصاالتا
، امللحقنييف  ةيالراديو  اتواجهالتقنييت  لك  من. وتشم  التغيريات الرئيسية إضافة قدرات معززة IMT-Advancedالتصاالت ا يف

 .اإلحالة يث مراجععن املواصفات األساسية العاملية. كما مت حتد النص، فضالً  يف العامةقسام األوبعض التغيريات املرتتبة على ذلك يف 
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كما أضيفت   ITU-R M.2012و ITU-R M.1457 تنيتوضيح العالقة بني التوصيلقدمة املحاشية يف  أضيفتذلك،  على وعالوةً 
 املراجعة. (RIT/SRIT)بشأن تكنولوجيا الواجهة الراديوية إىل نتائج التقييم  لإلشارة الحظ أيضاً إذ تيف  ب(الفقرة 

11.2.G  التوصيةITU-R M.1579-2 – لألرض على صعيد العالم تداول مطاريف أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية 

 هذ تسبب ت شريطة أال العامل لألرض على صعيد IMT مطاري  أنظمةالغرض من هذ  التوصية هو وضع األساس التقين لتداول 
 :تتداول فيه، وذلكيف تداخ  ضار يف أي بلد املطاري  

 ؛IMT-Advancedو IMT-2000لألرض ألنظمة  يةالراديو  اتواجهالمواصفات بأن تراعي  -

 .IMT-Advancedو IMT-2000لألرض ألنظمة  يةالراديو  اتواجهاملطلوب يف الغري  البثحلدود  بأن متتث  -

 .عيد العاملعلى ص االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة مطاري األساس التقين لتداول  ITU-R M.1579-1لتوصية لراجعة املضي  هذ  وت

12.2.G  التوصيةITU-R M.1580-5 –  لواجهاتاللمحطات القاعدة التي تستعمل  المطلوبالخصائص النوعية للبث غير 
نوعية للبث غير لا الخصائص – ITU-R M.1581-5؛ والتوصية IMT-2000التصاالت ا في الراديوية لألرض

 IMT-2000التصاالت ا في الراديوية لألرض الواجهاتللمحطات المتنقلة التي تستعمل  المطلوب

 حملطات القاعدة اليت تستعم  الواجهات الراديوية لألرضامن  املطلوبغري  النوعية للبثصائص اخل ITU-R M.1580-5التوصية  تتناول
عم  للمحطات املتنقلة اليت تست املطلوباخلصائص النوعية للبث غري  ITU-R M.1581-5صية التو تتناول . و IMT-2000يف االتصاالت 

على الصعيد  IMT-2000 مطاري ناسبة لوضع األساس التقين لتداول امل، و IMT-2000الواجهات الراديوية لألرض يف االتصاالت 
يف أي  IMT-2000 تيف االتصاالألرض لالراديوية  الواجهاتاليت تستعم  املتنقلة /قاعدةالتنفيذ خصائص احملطات  ضعوخي. العاملي

 متثال للوائح الراديو.اليف هذ  التوصية ل النطاقاتمن 

13.2.G  التوصيةITU-R M.2070 –  لواجهاتاللمحطات القاعدة التي تستعمل  المطلوبالخصائص النوعية للبث غير 
نوعية للبث غير لالخصائص ا – ITU-R M.2071؛ والتوصية IMT-Advancedالتصاالت ا في الراديوية لألرض

 IMT-Advancedالتصاالت ا في الراديوية لألرض الواجهاتللمحطات المتنقلة التي تستعمل  المطلوب

حملطات القاعدة اليت تستعم  الواجهات الراديوية امن  املطلوبغري  النوعية للبثصائص اخل ITU-R M.2070التوصية  تتناول
حملطات ا املطلوب مناخلصائص النوعية للبث غري  ITU-R M.2071التوصية تتناول . و IMT-Advancedيف االتصاالت لألرض 

ناسبة لوضع األساس التقين لتداول امل، و IMT-Advancedاملتنقلة اليت تستعم  الواجهات الراديوية لألرض يف االتصاالت 
الراديوية  لواجهاتاليت تستعم  ااملتنقلة /قاعدةالتنفيذ خصائص احملطات  ضعوخي. على الصعيد العاملي IMT-Advanced مطاري 

 متثال للوائح الراديو.اليف هذ  التوصية ل النطاقاتيف أي من  IMT-Advanced يف االتصاالتألرض ل

14.2.G   التقريرITU-R M.2039-3 –  خصائص أنظمة االتصاالتIMT-2000 لألرض الستعمالها في دراسات 
 قاسم/تداخل التردداتت تحليل

ألرض فقط الستخدامها يف دراسات حتلي  تقاسم الرتددات ل IMT-2000يقدم هذا التقرير اخلصائص األساسية ألنظمة االتصاالت 
 .األنظمةنظمة وغريها من هذ  األوبني  IMT-2000أنظمة االتصاالت  يفالتداخ  و 

 .IMT-2000 االتصاالت اجهاتبو متعلقة  تقييسمعلومات  ITU-R M.1581و ITU-R M.1580و ITU-R M.1457توفر التوصيات و 

 .ITU-R M.2292تقرير ال وإمنا يتناوهلا. IMT-Advanced االتصاالت واجهاتاخلاصة بعلمات املهذا التقرير وال يتناول 
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 الرتدد: أمداء حبسب IMT-2000 االتصاالت خصائص واجهات وقد مُجعت

 ،GHz 1أق  من  -

 ،GHz 3و 1ما بني  -

 .GHz 6و 3ما بني  -

 ، إن وجدت، يف اجلداول.اخلاصة بأي نطاقختالفات االوتنعكس 

15.2.G  التقريرITU-R M.2320 –  اتجاهات التكنولوجيا في المستقبل فيما يخص أنظمة االتصاالت المتنقلة
 لألرض الدولية

اإلطار  شم تألرض ل اجلوانب التقنية يف املستقب  ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية حملة عامة عنيوفر هذا التقرير 
 ، مبا يف ذلك تطورIMTوما بعد . وهو يتضمن معلومات عن اخلصائص التقنية والتشغيلية ألنظمة االتصاالت  2020-2015 الزمين
 رها.نشالطي  و  استخدام التقدم يف التكنولوجيا وتقنيات كفاءة بفض االتصاالت  هذ 

هذا وال يستبعد املستقب .  اليت ميكن تطبيقها يف التمكينية التكنولوجيةالتقنيات املوصوفة يف هذا التقرير هي جمموعات من العوام  و 
 .تظهر يف املستقب سأو  أخرى قائمةالتقرير اعتماد أي تكنولوجيات 

16.2.G  التقريرITU-R M.2334 – أنظمة االتصاالت في محطات القاعدة لللهوائيات المنفعلة والنشطة ا أنظمة
 الدولية المتنقلة

، (IMT) نقلة الدوليةأنظمة االتصاالت املت يفقاعدة اللمحطات ل النشطة واملنفعلة اتاهلوائي يف أنظمةيتناول هذا التقرير عدة جوانب 
 ،التسامحدود حاألداء املشرتك و  ، وتعاري  ملعلماتواملصطلحات اهب مبا يف ذلك تعاري  أنظمة اهلوائيات واملكونات املرتبطة

 تقدمة.املفاهيم املواعتبارات  وحدود التسامح،األداء  معلماتاملبادئ التوجيهية بشأن و 

3.G  األعمال الجارية والمزمعة في إطار فرقة العملITU-R WP 5D 

1.3.G  مشروع التوصية الجديدةITU-R M.[IMT.VISION] –  اإلطار واألهداف العامة للتطوير المستقبلي
 وما بعده 2020لالتصاالت المتنقلة الدولية لعام 

 2020 لعام (IMT)حيدد مشروع هذ  التوصية اجلديدة اإلطار واألهداف العامة للتطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية 
لتلبية احتياجات اجملتمع الشبكي يف املستقب  على حنو أفض .  IMTبعد  يف ضوء األدوار اليت ميكن أن تؤديها االتصاالت  وما

وما بعد . وتتحدد معامل هذا اإلطار  التقريرلعام  IMTويرد يف هذ  التوصية بالتفصي  وص  إطار التنمية املستقبلية لالتصاالت 
. وتتناول ITU-R M.1645اردين يف التوصية على اإلطار واألهداف العامة الو  يف ضوء تطور أنظمة هذ  االتصاالت حىت اآلن بناءً 

ي احتياجات سيناريوهات وما بعد  اليت تلب 2020هذ  التوصية إطار وأهداف التنمية املستقبلية لالتصاالت املتنقلة الدولية لعام 
 .IMT يدة لنظامالقائمة فضاًل عن القدرات اجلد IMTاخلدمة يف املستقب  وحاالت االستخدام يف املسار التطوري لالتصاالت 

2.3.G  مشروع المراجعة الخامسة للتوصيةITU-R M.1036 –  األرض  مكونةترتيبات التردد ألغراض تنفيذ
 في لوائح الراديواالتصاالت المتنقلة الدولية في النطاقات المحددة  في

األرض ألنظمة ة ملكون اإلرسال واالستقبال الرتدد يف إرشادات بشأن اختيار ترتيبات علىتوصية لل اخلامسةمشروع هذ  املراجعة ينطوي 
الطي  بمساعدة اإلدارات بشأن املسائ  التقنية املتعلقة  بغية، وذلك نفسهاعن الرتتيبات  فضالً  (IMT) االتصاالت املتنقلة الدولية

رتدد الرتتيبات ب ويوصى الراديو.األرض لالتصاالت املتنقلة الدولية يف النطاقات احملددة يف لوائح  ةتنفيذ واستخدام مكونبذات الصلة 
 والعم  يف الوقت ذاته على – IMTالطي  لتقدمي خدمات االتصاالت  يف استخدام كفاءةالفعالية و ال أكرب قدر منمتكني  زاويةمن 
 وتسهي  منو أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية. –تأثري على األنظمة أو اخلدمات األخرى يف هذ  النطاقات المن  احلد
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3.3.G  مشروع المراجعة الثانية للتوصيةITU-R M.2012 –  الراديوية لألرض  للواجهاتالمواصفات التفصيلية
 (IMT-Advanced)المتقدمة  التصاالت المتنقلة الدوليةا في

ات جهيف تكنولوجيا الواآخر التحديثات التقنية  هو تضمني ITU-R M.2012لتوصية ل الثانيةمشروع هذ  املراجعة  الغرض من
مقرتحات  على بناءً  IMT-Advancedالقائمة يف االتصاالت  (SRIT)وجمموعة تكنولوجيا الواجهات الراديوية  (RIT)الراديوية 

 ةوافقاملوتقييمها و  ةديجد عند اقرتاح أنظمةجديدة  RIT/SRITتكنولوجيات  ، وإضافة(GCS) املواصفة األساسية العامليةدعاة 
 .اجلاريةالعملية  مبوجبعلى إدراجها 

4.3.G  مشروع التقرير الجديدITU-R M.[IMT.ABOVE 6 GHz] –  الجدوى التقنية لالتصاالت المتنقلة الدولية
  GHz 6 فوقالنطاقات  في

 .GHz 6يف النطاقات فوق  (IMT)الغرض من هذا التقرير هو دراسة وتقدمي معلومات عن اجلدوى التقنية لالتصاالت املتنقلة الدولية 
 IMTاحلالية، وتطورها و/أو تكنولوجيات الواجهات الراديوية  IMTوتشتم  اجلدوى التقنية على معلومات عن مدى مالءمة أنظمة 

، مع مراعاة تأثري خصائص االنتشار املتعلقة بالتشغي  املمكن GHz 6احملتملة اجلديدة وهنج األنظمة، للتشغي  يف نطاقات فوق 
ات النشطة واملنفعلة املكون يف تلك النطاقات. وينظر التقرير يف عوام  التمكني التقنية مث  التطورات يف IMTاملستقب  لالتصاالت  يف

 وتقنيات اهلوائيات ومعماريات النشر ونتائج احملاكاة واختبارات األداء.

5.3.G  مشروع التقرير الجديدITU-R M.[IMT.BEYOND2020 TRAFFIC] –  تقديرات حركة االتصاالت
 2020نقلة الدولية لما بعد عام المت

( وتقديرات املتنق و التصاالت املتنقلة الدولية )مبا يف ذلك النطاق العريض اخللوي اديد تقديرات حركة اجلتقرير اليتضمن مشروع هذا 
 بعدها. وما 2025-2020هذا التقرير الفرتة  ويشم ركة. احلمعلومات أخرى ذات صلة تؤثر على تقدير  كما يتضمن  ،أعداد االشرتاكات

6.3.G  مشروع التقرير الجديدITU-R M.[IMT.SMALL CELL] – الخدمة الثابتة بين شبكات التوافق  ةدراس
لعمليات نشر  MHz 600 3-400 3في النطاق  (IMT) ظمة االتصاالت المتنقلة الدوليةوأن (FSS) الساتلية

 الخاليا الصغيرة
 (IMT) وأنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية (FSS) التوافق بني شبكات اخلدمة الثابتة الساتليةديد دراسة اجلتقرير اليتضمن مشروع 

على ناء بيف نفس املنطقة اجلغرافية ويف املناطق اجلغرافية اجملاورة  لعمليات نشر اخلاليا الصغرية MHz 600 3-400 3النطاق يف 
 تملة لنشراحملخرى األ األمناطتأثري  وال ينظر هذا التقرير يف .WRC-07 الصادرة عن املؤمتر التوزيعات/التحديدات القائمة

 صالً أ وذلك ألهنا واردةأحكام لوائح الراديو،  اليت تعم  مبوجب، كربية وخاليا صغريةخاليا   على بناءً  IMT االتصاالت
نشر عمليات  يفامها الستخد ،رنةوامل املطاطة تقنياتالمث   ،تقنيات التخفي  وينظر التقرير أيضاً يف .ITU-R M.2109 التقرير يف

 .ةآليات تقاسم الطي  مناسب فيها يف احلاالت اليت تعترب FSS اخلدمة لتسهي  محاية شبكات IMTيف  صغريةال اخلاليا

7.3.G  مشروع التقرير الجديدITU-R M.[TDD.COEXISTENCE] –  تعايش شبكتين من شبكات ازدواج
 MHz 2 400-2 300في النطاق  (TDD)اإلرسال بتقسيم الزمن 

يف لوائح  384A.5للحاشية  وفقاً  WRC-07 املؤمتر يف IMTاالتصاالت   من أج عاملياً  MHz 2 400-2 300قد مت حتديد النطاق ل
 املتنق  (BWA)العريض النطاق  ، يف النفاذ الالسلكيأو خيطط الستخدامه ،MHz 2 400-2 300النطاق وُيستخدم الراديو. 

 التعايش بني سألةممشروع التقرير اجلديد هذا يتناول ذلك تكنولوجيات االتصاالت املتنقلة الدولية يف عدد من البلدان. و  يف مبا
 (TDD) ازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن يف أسلوب MHz 2 400-2 300النطاق تني ومتشاركتني يف املوقع يف الطي  متجاور  فدرتني من
 .للنطاقنسق املستخدام االالفوائد النامجة عن  تعزيزمن أج  
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8.3.G  مشروع التقرير الجديدITU-R M.[IMT.ARCH] – معمارية وطوبولوجيا شبكات االتصاالت المتنقلة الدولية 

  نقمتطلبات ال حتديد أبعادعلى  ةنظر  ويلقي IMTمشروع هذا التقرير اجلديد حملة عامة عن معمارية وطوبولوجيا الشبكات  يقدم
 من التفصي . ةعامبدرجة اجلوانب املعمارية  تختل  هذ  الوثيقة وتتناولطوبولوجيا. الهذ   شىت أشكال يف

9.3.G  مشروع التقرير الجديدITU-R M.[IMT.AV] – ث المتفاعلة بالب القدرات والتطبيقات السمعية البصرية
 ألرضل (IMT) عبر أنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية الوحيد والمتعدد

ملتفاعلة بالبث الوحيد ا والتطبيقات السمعية البصرية للخدماتيص  مشروع هذا التقرير اجلديد اخلصائص التقنية والتشغيلية 
االعتبار احتياجات ومتطلبات  ويأخذ يف(، IMT عرب AV) ألرضل (IMT) املقدمة عرب أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية واملتعدد

 ية.هام يف االقتصادات الناماملر و ادو األو  اخلاصة الحتياجاتوا، لديه االجتاهات والسلوكيات اجلديدةو  عم  املتطورةاملست

10.3.G  مشروع التقرير الجديدITU-R M.[IMT.ARRANGEMENTS] –  ترتيبات القنوات لالتصاالت المتنقلة
 1لإلقليم  MHz 694حتى حوالي  MHz 790الدولية المكيفة لنطاق التردد دون 

 MHz 694حىت حوايل  MHz 790املكيفة لنطاق الرتدد دون  IMTالتصاالت نسقة لاملمشروع هذا التقرير اجلديد ترتيبات القنوات  يقدم
 2.1 مباشرة البند ، اليت تتناول(WRC-12) 232القرار يف  "يدعو قطاع االتصاالت الراديوية" من 2الفقرة  ، كما هو مبني يف1 لإلقليم

على النحو  MHz 862و 790بني  ما نطاقاتاليف  1 اإلقليم، مع مراعاة الرتتيبات القائمة يف WRC-15املؤمتر  من جدول أعمال
كات اجلديد والشب التوزيع يف العاملةشبكات اللضمان التعايش مع  وذلك ،ITU-R M.1036من التوصية  ةاألخري  الصيغةاحملدد يف 

 .MHz 862-790النطاق التشغيلية يف 

 :(WP 5D #22) 2015المخطط لالنتهاء منها في يونيو  ITU-R WP 5Dالجارية في إطار فرقة العمل األنشطة 

 ITU-R M.[IMT.SMALL CELL]مشروع التقرير اجلديد  -

 ITU-R M.1036مراجعة التوصية  -

 ITU-R M.[IMT VISION]مشروع التوصية اجلديدة  -
 ITU-R M.[IMT.ABOVE 6 GHz] مشروع التقرير اجلديد -
 ITU-R M.2012-1 مراجعة التوصية -

 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]مشروع التقرير اجلديد  -

4.G القطاع  قائمة كاملة بتوصيات وتقاريرITU-R  بشأن االتصاالت المتنقلة الدولية(IMT) 
فرقة  مسؤولية خارج الواقعة التوصيات والتقارير مبا فيها ،بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية ITU-Rتوصيات وتقارير القطاع مجيع 
 :تنيالويب التالي صفحيت، مدرجة يف 5D العم 

 rec-r/go/imt-www.itu.int/itu: االتصاالت املتنقلة الدوليةبشأن  R-ITUقائمة بتوصيات القطاع  -

 rep-r/go/imt-www.itu.int/itu :االتصاالت املتنقلة الدوليةبشأن  R-ITUقائمة بتقارير القطاع  -

 
 

http://www.itu.int/itu-r/go/imt-rec
http://www.itu.int/itu-r/go/imt-rep
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 الساتلية (IMT)توصيات وتقارير االتصاالت المتنقلة الدولية 

 )وغيرها من التوصيات والتقارير ذات الصلة(

املواصفات التفصيلية للواجهات الراديوية للمكّونة الساتلية يف االتصاالت املتنقلة  – ITU-R M.1850-1التوصية  –
 (IMT-2000) 2000 - الدولية

الرؤية واملتطلبات للواجهة )للواجهات( الراديوية الساتلية يف االتصاالت املتنقلة  – ITU-R M.2176-1التقرير  –
 املتقدمة - الدولية

 -حصيلة التقييم وبناء توافق اآلراء والقرار بشأن عملية االتصاالت املتنقلة الدولية  – ITU-R M.2279التقرير  –
(، مبا يف ذلك خصائص الواجهات الراديوية الساتلية يف االتصاالت املتنقلة 7إىل  4املتقدمة الساتلية )اخلطوات 

 املتقدمة -الدولية 

 املتقدمة  -جهات الراديوية الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية املواصفات التفصيلية للوا – ITU-R M.2047التوصية  –

 (IMT-2000) 2000 -االتصاالت املتنقلة الدولية  – ITU-R M.687-2التوصية  –

 (IMT-2000) 2000 -التشغي  الساتلي داخ  االتصاالت املتنقلة الدولية  – ITU-R M.818-2التوصية  –
 2000 (IMT-2000) -املكونة الساتلية يف االتصاالت املتنقلة الدولية إطار  – ITU-R M.1167التوصية  –
 2000 -منهجية حساب متطلبات الطي  الساتلية يف االتصاالت املتنقلة الدولية  – ITU-R M.1391-1التوصية  –

(IMT-2000)  

بني مكونة األرض واملكونة  GHz 2,5التقاسم والتوافق يف النطاقات املتجاورة يف النطاق  – ITU-R M.2041التقرير  –
 (2003) 2000 -الساتلية يف االتصاالت املتنقلة الدولية 

تنبؤات احلركة وتقديرات االحتياجات من الطي  للمكونة الساتلية يف أنظمة االتصاالت  – ITU-R M.2077التقرير  –
 2020إىل  2010وما بعدها للفرتة من  IMT-2000املتنقلة الدولية 
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 انتقال التكنولوجيا في نطاق تردد معين

1.I توزيع موارد التردد 

افة وتوزيع الرتددات حلا على : توزيع الرتدداتومها املشغ من جانب موارد الطي   تبعاً الستعمالتوزيع الرتددات، ل هنالك أسلوبان
 .25يف الشك   األسلوبان مصّورانوهذان . الوسيط

 25الشك  

 المتعدد (RAT)توزيعات التردد في تكنولوجيا النفاذ الراديوي 

 

 افةتوزيع الرتددات على احل

 (GSM) النظام العاملي لالتصاالت املتنقلةو  (UMTS/LTE)ة/التطور الطوي  األج  االتصاالت املتنقلة الشاملأنظمة  يتم ترتيب
 املشغلني اآلخرين. لدى GSMو UMTS/LTE منقياسية  ترددات مركزية مباعدةعلى  وهي حتافظإىل جنب،  جنباً 

 توزيع الرتددات الوسيط

 إذا كانو على كال اجلانبني.  GSMوأنظمة  الوسطيف  UMTS/LTEاألنظمة  ، ترتيبلدى مشغ  ماضمن النطاق الرتددي  ،يتم
توسع خدمات الشبكة. ت عندماأكرب  LTE عرض نطاق ثانية أو UMTSحاملة  يوزع موجاتاملشغ  موارد تردد وفرية، فقد  لدى
 من أج  توزيع وسيطاملشغ   لدى على جانب واحد من نطاق الرتدد UMTS/LTEأنظمة  ، ميكن ترتيبالنقطةهذ   وعند

 هلا املخطط UMTS/LTEوهكذا فإن أنظمة ممكن،  قدراآلخر على أوسع على اجلانب  GSMالطي   ويكون .متناظر ال
 على حنو سلس. السعة، مما يسه  توسيع التعدي تتطلب  ال

إىل  لتوزيع الوسيطايف  حيتاج األمر رس إضايف واحد، بينمااحنطاق إىل  ال حيتاج األمر سوىانب، الوحيد اجللألسلوب  وبالنسبة
 خ  مع أنظمة املشغلني اآلخرين.االتد دراسة التوزيع الوسيطال يتطلب و . نيإضافي نيحارس نطاقني

 مشغ  آخر

 مشغ  آخر
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 ةقياسيالالترددات غير  مباعدةتخطيط 

 دد.رت اللزيادة كفاءة  ةقياسيالالرتددات غري  مباعدة، ميكن اعتماد GSM النظام ة موارد الرتدد وارتفاع الطلب على قدرةيدودحمل نظراً 

. GSM صغر من شبكةاألرتدد البسبب موارد  MHz 5، قد يكون عرض النطاق أق  من MHz 900 برتدد UMTS شبكة نظام يفو 
هو احل  املوصى به لك  من جدوى نشر  MHz 4,2برتدد  UMTSالنظام . و ةقياسيالالرتددات غري ولذلك تُعتمد مباعدة 

 MHz 3,8و MHz 4,6 نميكن اعتماد الرتددي ذلك، وفضاًل عن. GSM نظام والفائدة اليت تعود على UMTS شبكة
 ةقياسيالغري  MHz 3,8و MHz 4,2و MHz 4,6 النطاقات، عند استخدام عرض 26يف الشك   ميكنو . UMTS نظام يف
 .GSM ، على التوايل، من أج  النظام6و 4و 2 رتددالحفظ قنوات ، UMTSالنظام  يف

جدير بالذكر أنه . ومع ذلك، MHz 4,2منخفضة تص  إىل  مبوجة حاملة WCDMA تشغي  نفاذ النطاق الواسعومن املمكن 
ال يؤدي فإنه  (RBS) قاعدة راديويةأو حمطة  (MS)غري قياسي من أج  حمطة متنقلة  MHz 5عرض النطاق أق  من  حىت لو كان

 .WCDMA بالنسبة للنفاذمن القدرة  سوى إىل خسارة دنيا

 وضع املفض من  ،يف هذ  احلالةو . WCDMA النفاذ  من أج MHz 4,2 عتوزي عندهو احل  املفض   التوزيع الوسيططريقة و 
 مع املشغلني اآلخرين. غري املنسقةسيناريوهات اللتجنب  هبا الطي  اخلاص وسط يف WCDMA املوجة

 26الشك  

 UMTSتشكيل المباعدة غير القياسية في النظام 

Global Trends-26
.

2.4 MHz 2.4 MHz

U4.6 M

2.2 MHz2.2 MHz

U4.2 M

2.0 MHz

U3.8 M

2.0 MHz

 

 MHz 1 800 كان مورد الرتدد  إذاف. LTEهو  التوزيعإعادة حيث اجتا   MHz 800 1 نطاقاتلبالنسبة  مشكلة مشاهبة هنالك
التوزيع إعادة ب LTE1800حبيث ميكن نشر شبكة  املكث عرض النطاق  متكني ميكن عندئذ  مشغ  واحد غري كاف، الذي ميلكه 
 .(GSM) النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة من شبكات
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ب  قد يف املدى القصري،  لن تنخفض GSMحركة لكن . و التوزيعبشك  كبري بعد إعادة  GSM يف النظام رتددالوارد م وتنخفض
املسألة من خالل هذ   معاجلة. وميكن GSMنظام يف  بالسعة ذلك إىل مسائ  تتعلققد يؤدي و يف بعض املناطق. ترتفع قلياًل 
 إعادة استخدام الرتدد. والتشدد يف انتقال احلركة

 عازلةالمنطقة الحل 

قناة  لا نفس خ  يفاللحد من التد حيتاج األمر إىل فاص  مباعدةقناة، ال نفس يف UMTS/LTEو GSM تداخ  أنظمة يف حالة
قة منط الطرفية التابعة هلاناطق وامل UMTS/LTEشبكات  اليت تنشر فيهااملناطق وتشك  أدنا .  27كما هو موضح يف الشك  

ومن  UMTS/LTEيف أطياف الرتدد املرتاكبة الرتددات  أن تستخدم، املنطقة  يف هذ، GSMميكن لشبكات وال . من منط النطاق
 اة منالتداخ  يف نفس القن آثارمن قل  أن تقناة ال نفس خ  يفاواسعة للتدال املباعدة ومن شأن. GSMشبكة ال سعة تتناقص مث

 ح  ختطيط منطقة عازلة على يقومالقناة، نفس يف ومن أج  مباعدة التداخ  على أداء الشبكة.  UMTS/LTEو GSM أنظمة
 السيناريوهات. ملراعاة تختل ركة يف املوقع احلإحصاءات على ضاهاة و امل

 27الشك  

 حل المنطقة العازلة

 

 

2.I  النظام التعايش بينGSM  واالتصاالتIMT في الترددات المتجاورة 

1.2.I مسائل التداخل والتشكيل البيني 

 خلاتدال

، ةقياسيالالقياسية أو غري  يف إطار املباعدة UMTS/LTEو GSM، فيما عدا التداخ  بني GSMالتوزيع يف النظام إعادة تنفيذ  عند
 إرسال واستقبال اتخ  ضيق النطاق من حمطاقد يكون التدو أكثر صرامة.  UMTS/LTEضيق يف الشبكة الخ  النطاق اتديكون 
إشارات و  ، وما إىل ذلك.بثالإشارة و خ  اخلارجي، مث  إشارات املرور اكون من مصدر تدي، أو قد متاماً  إزالتهمل يتم  GSM النظام

 .ةمتغري  كما أن شدهتاليست ثابتة  هذ  خ  اتدال

 منطقة عازلة

 IMTمنطقة 

 GSMمنطقة 
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 البينيالتشكيل 

 LTEأو  UMTSمع  GSM أنظمة ، عندما تتعايشGSMالتوزيع يف النظام البيين بعد إعادة  مشكالت التشكي ميكن أن حتدث 
 أيضاً  د يصادفما ق، /الربط، وما إىل ذلكتغذيةأو تفكك وصلة ال وائياهل عن تقادمالبيين  ينجم التشكي قد و واحد.  نطاقيف 

 (.وحيدة RAT GSMخرى )وكذلك عملية األ (RAT) اديويتكنولوجيا النفاذ الر  يف مجيع توليفات

 مباعدة النطاق الحارس والموجة الحاملة

 أدنا : 28املستخدم يف هذ  الوثيقة يف الشك   ومباعدة املوجة احلاملة النطاق احلارستعري   يتضح

 28الشك  

 الحاملة والنطاق الحارسمباعدة الموجة 

 

 مباعدة املوجة احلملة: نطاق الرتدد بني مركزي موجتني حاملتني.

 النطاق احلارس: نطاق الرتدد غري املستخدم بني موجتني حاملتني.

2.2.I  التعايش بين النظامGSM  والنفاذWCDMA 

نشر ويف حالة مشغ  ي. املتجاورة يف الرتددات WCDMAالنفاذ و  GSM النظام /التعايش بنيالتقاسمعلى  مثاالً  29الشك   قدمي
 على النحو التايل: املسألةميكن تلخيص  لديه، احلايل دوداحمل GSMطي   ضمن WCDMAالنفاذ 

تداخ   يثري مسائ " لكنه اً "صعب GSMجيع  إعادة ختطيط تردد  GSM املوجات احلاملةمن  الكثري توزيعإعادة  -
 أدنا (. أ( )احلالة بني األنظمة "قليلة"

يثري مسائ  تداخ  " لكنه سهالً " GSMجيع  إعادة ختطيط تردد  GSM املوجات احلاملةمن  القلي  توزيعإعادة  -
 أدنا (. ب( )احلالة بني األنظمة "كثرية"

 
 
 
 
 
 
 
 

 2املوجة  1املوجة 

 مباعدة املوجات

 النطاق احلارس
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 29الشك  

 سيناريوهان إلعادة التوزيع

 
 

1.2.2.I سيناريوهات التداخل والمواقع 

 GSM اخ  بنيالتد كيفية  عنسيناريوهات البعض  من املمكن ذكر ،عيوبمن  املستقب و/أو  املرس  نظرًا ملا قد ينطوي عليه
 .WCDMAو

 30الشك  

 ما هي المشاكل المحتملة وأين تكمن

 

 :خ  هامةاهناك أربع حاالت تد، 30الشك   يبدو يف كما

 WCDMAاهلابطة  الوصلة يف GSM اهلابطةالوصلة  تداخ  -

 GSMاهلابطة  الوصلة يف WCDMA اهلابطةتداخ  الوصلة  -

 WCDMAالصاعدة  الوصلة يف GSMتداخ  الوصلة الصاعدة  -

 .GSMالصاعدة  الوصلة يف WCDMAتداخ  الوصلة الصاعدة  -

 أق  GSMموجات  – WCDMA( عرض نطاق أوسع من أج   أ 
 

 أكثر GSMموجات  – WCDMAب( عرض نطاق أضيق من أج  
 

 سيناريوهان للموقع

 كائنة  GSM RBSsو WCDMAمنسق، مجيع  •
 يف نفس املوقع اجلغرايف

 WCDMAغري منسق، ال تقاسم يف املوقع،  •
 يف مواقع جغرافية تختلفة  RBSsGSMو

 
 
 

 WCDMAموجة ‘ إلدراج’أسلوبان 

 أربع حاالت:
1 GSM RBS  تتداخ  يفWCDMA UE 
2 WCDMA RBS  تتداخ  يفGSM MS 
3 GSM MS  تتداخ  يفWCDMA RBS 
4 WCDMA UE  تتداخ  يفGSM RBS 
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 :املوقع بصدد نيسيناريوه يتعني النظر يف ،باإلضافة إىل ذلكو 

 GSMو WCDMAهوائيات  قعاملو  تتقاسممواقع منسقة، أي  -

 املوقع. يف تقاسم ليس هنالك منمنسقة، أي غري مواقع  -

2.2.2.I  خسارة السعة في الوصلة الهابطةWCDMA  بسببGSM 

مباعدة اليت تتطلب  WCDMAاملطراف انتقائية قناة  بواسطةاهلابطة( الوصلة ) WCDMA DL السعة خسارةالتحكم يف  يكون
 على األق . MHz 2,8 مبقدار

 ون مباعدةوعندما تك، املطرافبغض النظر عن أداء  ولكن. مباعدة املوجة احلاملةاألداء إذا اخنفضت بولذلك من الصعب التنبؤ 
القدر من  هذامع  التشغي يف الواقع  من الصعب جداً  ويكون مدهشبشك   قناةالتسرب  يتزايد ،MHz 2,3-2,2يف حدود قناة ال

 القناة. املباعدة يف

تأثري   التشغي  يف ظمن املمكن  خفيفة،ركة وكانت محولة احلمبا فيه الكفاية  GSMقناة ال قدرةالتحكم يف  أمكنومع ذلك، إذا 
 .الوصلة اهلابطة سعة يف مقبول

تباعد ال )يكون WCDMA ترتاكب مع املوجة احلاملةاليت  GSM النظام قنوات استخدامهي التأكد من و طريقة لتحقيق ذلك ومثة 
 (BTS)دة استقبال قاع-حتكم صارم يف قدرة حمطة إرسال واستخدامركة احلمنخفضة  فرعية ( يف طبقة خليةMHz 2,6من أق  

 (.يف الوصلة اهلابطة WCDMA سعة النفاذتأثري على ال ومن مث ينخفض أيضاً )

3.2.2.I  خسارة السعة في الوصلة الصاعدةWCDMA  بسببGSM 

 قناة تسرب ويتصرف (.يف الوصلة الصاعدة) WCDMA UL السعة يف خسارة GSM املطرافتسرب قناة يتحكم يفرتض أن 
التشغي  دون ذلك يصبح  حيث، MHz 2,3-2,2املوجة احلاملة مبقدار  يف تباعدحدود مقبول حىت  بشك  GSM املطراف

 .جداً  اً صعب

 نعببساطة  تعجز إىل حد ما صغري وعند مسار للتحكم يف القدرة، دينامي حمدودهلا مدى  GSM مطاري  النظام الحظ أنوي
الوصلة  )يف WCDMA UL يف ضوضاء شديد يف ارتفاع سببتميكن أن ي اً واحد GSM مطراف. وهذا يعين أن حنو األسف تنظيم ال

 وتدهور شديد مقاب  يف التغطية.الصاعدة( 

من املوجة  ناةقيف ال موجة حاملة بفاص  مباعدة)أي  املوجات احلاملة املرتاكبةعلى  العبء الواقعالعالج هنا هو التأكد من أن و 
 يف الواقع. جداً  اً كون منخفضي( جيب أن مثالً  MHz 2,4 أدىن من WCDMA احلاملة

 قاعدة.الطة احملعلى مقربة من  GSM املوجات احلاملةهو جتنب استخدام هذ  و عالج آخر ومثة 

4.2.2.I  خسارة السعة في الوصلة الصاعدةGSM  بسببWCDMA 

 مباعدة بني املوجاتص  اأمهية لف ذيغري  وهو )يف الوصلة الصاعدة( GSM ULيف أداء  WCDMA املطرافتسرب قناة يتحكم 
 .MHz 2,8احلاملة مبقدار 

 قناة فجأة.التسرب  ديزداحيث  MHz 2,6-2,5دون املباعدة مبقدار النقطة احلرجة تكون واصفات املمن بيانات و 

جمال دينامي أكرب يف  مدى هلا WCDMA مطاري أن  مبا، ولكن MHz 2,5 دونقناة عند مباعدة  GSM ULأداء  ويتدهور
مرتاكبة قنوات يف  GSM ULأداء  ، كما أنWCDMA UL خسارة متوقع يف مما هوأق  بكثري  هاتأثري  فإن يف السعة التحكم

 كبري.  ال يتأثر إىل حد   WCDMA املوجة احلاملة يف



 I 97ملحق ال

 

5.2.2.I  خسارة السعة في الوصلة الهابطةGSM  بسببWCDMA 

 .MHz 2,8بالنسبة ملباعدة يف املوجة احلاملة مبقدار أمهية  يغري ذ)يف الوصلة اهلابطة(  GSM DLانقطاع إن 

هي رجة احلنقطة ال يبدو أن ،أصغر عند فواص  مباعدة GSM DLأداء  تتحكم يف WCDMA القاعدةعلى افرتاض أن احملطة و 
 .ما دون ذلك صعب جداً ويبدو أن االخنفاض . MHz 2,6-2,5يف حدود  قناةعند مباعدة 

6.2.2.I خالصة 

. وينبغي GSM موجتنيبني  WCDMA وإدراج املوجة احلاملةمنسقة  WCDMAو GSMمواقع السيناريو املفض  هو استخدام 
 وأن يكون هلا، (BCCH) قناة حتكم يف البث وليس ،فقط (TCH)رتاكبة قناة حركة األقرب/امل GSMاملوجات احلاملة كون تأن 
 MHz 2,5منخفضة تص  إىل  مباعدة موجة حاملةاستخدام ب الرتتيبيسمح هذا و . وحتكم صارم يف السعةحركة ممكن  مح  أق 
 .GSMو WCDMA يف ك  منأداء منخفض  احنطاطمع 

3.I  تعايش مختلف تكنولوجياتGSM/CDMA-MC/UMTS/LTE  850في النطاقين MHz 900و MHz 

 من أج ( MHz 960-925هابطة:  وصلة ،MHz 915-880وصلة صاعدة: ) MHz 900الطي   نطاق استخدام على الرغم من
 UMTS ياتكنولوج  من أجيف الوقت احلاضر يف العديد من البلدان أيضًا هذا النطاق يستخدم فإن ، يف البداية GSM تكنولوجيا

البداية  يف (MHz 894-869وصلة هابطة: ، MHz 849-824وصلة صاعدة: ) MHz 850الطي   نطاق، يستخدم وكذلك. LTEو
 اهلابطة ونظرًا للقرب ما بني طي  الوصلة .، كبدي LTEو UMTSلتكنولوجيا  اآلن أيضاً  يستخدمو  CDMA-MCلتكنولوجيا 

وكذلك، نظراً لتعدد . النطاقاتخ  بني اتدلل أكرب، هناك احتمال MHz 900 وطي  الوصلة الصاعدة يف النطاق MHz 850 النطاق يف
ولئن كانت . MHz 900/850نطاق الطي   ضمنخ  التداحتمال ل، هناك MHz 900/850 يف طي  النطاق التكنولوجيات املستخدمة

من  ك  موجودة يف النطاقاتخ  بني االتد مشاك ، فإن ضمن النطاقخ  االتد مشاك   معظم حت املتشاركة/املنسقة نشرال عمليات
الوصلة الصاعدة و  MHz 850 يف النطاقاهلابطة  الوصلة بني النطاقاتخ  بني االتد ومشاك . املتشاركغري املتشارك و النشر  نيسيناريوه

 .هذ   خاتدال مشاك وحتتاج إىل اهتمام خاص من أج  ح   تهايف طبيع شديدة جداً  MHz 890/880 عند حدود MHz 900 يف النطاق

يف منطقة  GSM850إمكانية  أن )على افرتاض MHz 850 النطاق يف LTEو UMTSو CDMAوعند استخدام تكنولوجيات 
)كما هو موضح  MHz 900نطاق اليف  LTEو UMTSو GSM تكنولوجيات ( وأي منجداً  مستبعدةآسيا واحمليط اهلادئ 

الوصلة الصاعدة و  MHz 850 يف النطاقاهلابطة الوصلة خ  بني اتدال مشاك التالية من  وجود األمناط(، يالحظ 31الشك   يف
 :MHz 880/890عند حدود  MHz 900 النطاق يف

 GSM/UMTS/LTE900قاعدة الطة احملؤثر على أداء استقبال ي CDMA/UMTS/LTE850إرسال من احملطة القاعدة  -
 (.MHz 900)تتأثر الوصلة الصاعدة يف النطاق 

 CDMA/UMTS/LTE850 املتنقلةطة احملؤثر على أداء استقبال ي GSM/UMTS/LTE900إرسال من احملطة املتنقلة  -
 (.MHz 850)تتأثر الوصلة اهلابطة يف النطاق 

 
 
 
 
 
 
 



 كتيب االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية 98

 

 31الشك  

 MHz 900و MHz 850التداخل بين النطاقات بين أنظمة النطاقين  مشاكل

Global Trends-31

CMDA/UMTS/LTE850 BTS GSM/UMTS/LTE900 BTS

CMDA/UMTS/LTE850 UE GSM/UMTS/LTE900 UE

 

1.3.I 850التداخل بين النطاقات وداخل النطاقات بين النطاقين  مشاكل MHz 900و MHz 

 وهيهلابطة ا-الوصلة الصاعدة منط أوالصاعدة -اهلابطة تداخ  من منط الوصلة مشاك  هي أساساً  النطاقاتخ  بني االتد مشاك 
عاجل ي األداء إذا مل احنطاطإىل  ادةً ؤدي عيخ  يصعب التعام  معه ألنه اتدال مشاك من  النمطهذا و . تهاأكثر حدة يف طبيع

 :اومه النطاقاتخ  بني اتدال مشاك من  منطانهناك و بشك  صحيح. 

مستقب  ؤثر على يحمطة قاعدة(  من )إرسال MHz 850 يف آخر موجة حاملة برتدداهلابطة مرس  يف الوصلة  -
 حمطة قاعدة(؛ استقبال يف) MHz 900موجة حاملة برتدد أول  الوصلة الصاعدة يف يف

مستقب  ؤثر على ي( متنقلةحمطة  من )إرسال MHz 900 يف أول موجة حاملة برتدد مرس  يف الوصلة الصاعدة -
 (.متنقلةحمطة  استقبال من) MHz 850موجة حاملة برتدد أول  الوصلة اهلابطة يف يف

 :امهو  ،الضحية إرسال املعتدي على استقبال ؤثرحيث ين اخ  رئيسيتاتدومثة مشكلتا 

داء األ احنطاطؤدي إىل يالنطاق ميكن أن  ة تتسبب يف تداخ  ضمنإلشارة معتدي (OOBE)خارج النطاق  بث -
 الضحية مستقِب يف  الوصلة الصاعدة يف

بط  حساسيةقد  قوي (ACI)قناة جماورة مبثابة تداخ  تصرف تجماورة  ة عالية القدرة يف قناةمعتدي إشارة -  ُت
 الضحية مستقب 

قناة تسرب ال خواص نسبة تحسنيباملعتدي(  مرس املصدر )يف  يفإال  OOBE وبينما ال ميكن احلد من هذا النمط من التداخ 
 مستقب )يف  املقصديف  ACI فإنه ميكن احلد من منط التداخ ، يف املرس  إضايف ترشيحاملعتدي من خالل لدى  (ACLR) اجملاورة

ى للحصول علو . يف املستقِب  من خالل ترشيح إضايفية الضح لدى (ACS)قناة اجملاورة خصائص انتقائية ال بتحسنيالضحية( 
باب ، ألسوقد ال يكون من املمكنضايف ممكن يف احملطات القاعدة. اإل فإن الرتشيح، ACLR/ACSاخلصائص اإلضافية املطلوبة 

 .املتنقلةاألجهزة ضايف يف إجراء هذا الرتشيح اإل ،تتعلق بالتكالي  واملساحة

خارج  البثحلساب كمية العزل املطلوبة ملواجهة تأثري  (MCL)قرتان االالنهج القائم على احلد األدىن خلسارة  ميكن استخدامو 
قاعدة طة حم أحوال التداخ  بني النطاقات من ملعتدي. ويتحقق العزل املطلوب يفلدى ا قناة اجملاورةالخ  اعن تد النطاق فضالً 

اصة يف مسارات اخلرشحات امل عرب والبقاءالفص  املادي بني اهلوائيات  خالل من خالل العزل املكاين من جزئياً حمطة قاعدة  إىل
 الضحية. مستقب املعتدي و مرس  

 Bاملشغ   Aاملشغ  

 BTSإىل  BTSتداخ  من 

 UEإىل  UEتداخ  من 

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

 : وصلة صاعدةMHz 915إىل  890/880
GMS/UMTS/LTE900 Node-B Rx and UE Tx 
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إحدامها عندما تؤثر إشارة مرس  حمطة قاعدة  :شاك املمن  تختلفان ، هناك نوعانبني النطاقاتخ  االتد حالة مشاك يف و 
 عندما يؤثر مرس  حمطة متنقلةخرى األو  ،MHz 900 قاعدة يف النطاقحمطة  مستقب  أداء يف MHz 850 النطاق يف
هوائي حمطة  بني dB 90أق  من ب توفر عزل يف حالةو  .MHz 850 مستقب  حمطة متنقلة يف النطاق أداء يف MHz 900 النطاق يف

 )أكثر من القيمة dB 15إىل  10على افرتاض  دوماً  ،MHz 900 هوائي حمطة قاعدة يف النطاقو  MHz 850النطاق  يفقاعدة 
إضافية  +dB 30 ملقدارإضافية متاحة للمحطات القاعدة، هناك حاجة  ACSانتقائية و  ACLR نسبة التسرب املطلوبة( من املعيارية

 +dB 20وكذلك  MHz 850 يف النطاققاعدة ال مسار مرس  احملطة ( يفOOBE ترشيح)من خالل  ACLR نسبة التسرب من
 .MHz 900 القاعدة يف النطاقطات احمل مسار مستقب  ( يفACI ترشيح)من خالل  ACS انتقائية من ةإضافي

 يكون التشغي  اخلايل من التداخ ، MHz 850 النطاق مستقب  متنق  يف ؤثر علىي MHz 900 النطاق مرس  متنق  يف يف حالةو 
 تضمني( واملساحةالتكلفة من منظور ع، وكذلك ليس من املمكن )ضايف مرتفاإل ACLR/ACS اشرتاط ، ذلك ألنممكن غري

 ،فض جداً منخ التداخ  من جهاز متنق  إىل جهاز متنق  حدوث . ومع ذلك، فإن احتمالاألجهزة املتنقلةمرشحات إضافية يف 
ضع  تغطية أمر  حالة يفو يف وقت واحد يف حالة نشطة  MHz 850و MHz 900 تقارب جهازين متنقلني يف نطاقألن ذلك 

املتنق   املرس خ  ادح  التخفي  لت يتوفر)ال  يف األجهزة املتنقلةرتشيح لل ممكن ح  إضايف وحىت يف حال عدم توفر. نادر جداً 
ن جهاز متنق  إىل مخ  اتدحدوث هذا الاحتمال  ونظراً لالخنفاض الشديد يفالضحية(، املتنق  لدى  املستقب  يفاملعتدي  لدى

 .بكثري أيضاً كون أق  تضحية سلدى الاهلابطة احنطاط الوصلة إمكانية فإن (، يف املائة 2)أق  من  جهاز متنق 

 القاعدةاحملطة  يزاتجته( شراء املتنقلة الالسلكية األجهزة ، من املستحسن )ملشغليالنطاقاتخ  بني االتد مشاك لتجنب و ، ولذلك
، من يكن ذلك يف البدايةإذا مل و . منذ البداية LTE900و UMTS900و UMTS850أنظمة  من إضافية يف ك  مرشحاتمع 

 إضافة هذ  املرشحات يف مرحلة الحقة. املمكن أيضاً 

 GSM تكنولوجيا بالرتاكب مع MHz 900الطي   يف نطاق( LTEو UMTS مث ) ةجديد IMT وعند إدخال تكنولوجيات
تكنولوجيا املناسبة اختيار ال أواًل، :خاصة على جبهتنياية بذل عناملشغلني يتعني على بعض الطي ،  اقتطاعاحلالية من خالل 

داخ  املمكن ضمن الدراية التقنية بشأن مشاك  الت توفرهلذ  التكنولوجيا اجلديدة. كما ينبغي  الالزمطي  المقدار  وثانياً  للرتاكب،
 .هذ خ  اتدمشاك  السب  ووسائ  معاجلة معرفة و  النطاق

عندما  صاً جاورة من الطي ، وخصو تيف فتحات م نمن التكنولوجيا تعمال نوعنيبني  النطاق ضمنخ  االتدمشاك   وقد حتدث
يا اجلديدة، سيكون سيناريو التكنولوج تراكبيف و بطريقة غري منسقة.  هذين النوعني من التكنولوجيا يفقاعدة الطات احملنشر تُ 
 UMTS900طفيفة لرتاكب  ميزةهناك و . ضمن النطاق خ اتدمشاك  أي  ومن مث لن يكون هنالك ،األغلباً على نشر منسقال

، UMTS900 يف املوجة احلاملة MHz 5مبقدار حارس إضايف  نطاقنسقة(، بسبب توفر املالة احل)يف  LTE900تراكب  على
جمموعه ما  )أي UMTS900 املوجة احلاملةيف ك  جانب من  (TCH)قناة نق ،  تنيإضافي GSM مبوجتني حاملتنيسمح ت

 .LTE900 يف املوجة احلاملة MHz 5مبقدار ضافية إ GSM بعدم إمكانية استعمال موجات (، مقارنةً GSMموجات حاملة  أربع
 ،النطاق ضمن  خاحلد أدىن من التد بالنسبةطة قاعدة )على حافة طي  املشغ (، غري منسقة )غري متشاركة( حملنشر  حالةيف و 

 .LTE900 حاملة من أج  موجة MHz 5,2و UMTS900حاملة  أج  موجة منمن الطي   MHz 5حيتاج األمر إىل اقتطاع 
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2.3.I مقدار النطاق الحارس المطلوب في حالة تداخل بين النطاقات من أجل ترشيح فعال التكلفة 

التسرب  نسب قيم أساس علىاملعايري  لتلبية ال ،بني النطاقات بني نظامني (GB) حيتاج األمر إىل قدر كاف من النطاق احلارس
مرشحات فعالة التكلفة لتحقيق عزل إضايف لتلبية  لتوفريولكن فحسب  (ACS)انتقائية القناة اجملاورة و  (ACLR)من قناة جماورة 
حيتاج األمر ، لقاعدةا لتكلفة يف احملطاتا من حيث فعالولتحقيق ترشيح  .أيضاً  خ االتد من خال لتشغي  الكام متطلبات العزل 

وب مرغإضايف نطاق حارس أي و . املوجات احلاملة املتجاورة بني النطاقاترس بني ااحل النطاقمن  MHz 2,0-1,6حوايل  إىل
الوارد  8اجلدول  ويبني الطي . قدر من يؤدي إىل هدر همن املرشحات بتكلفة أق ، ولكن يساعد يف تعزيز العزل، ألنه دوماً  فيه

 ةمعتدي  متجاورتني إحدامهاحاملتني موجتني بني MHzبوحدة رس( اح نطاقمن احلافة إىل احلافة ) مباعدة مقرتحة مقاديرأدنا  
 ACLR صول على القدر اإلضايف املطلوب من نسبةاحل، التكلفة فعالية ، من حيثأنه من املمكن نفرتضو ضحية. األخرى و 
عزل ( لdB 35 حىت) (ACS)من انتقائية القناة اجملاورة  والقدر اإلضايف املطلوب (OOBE)البث خارج النطاق  ( لعزلdB 50 حىت)

 .هبذا القدر من النطاق احلارسمن خالل مرشحات خاصة،  (ACI)التداخ  من القناة اجملاورة 

 8اجلدول 

 MHz59 900و MHz 850المقادير المقترحة لنطاق حارس بين الموجتين الحاملتين 

 MHz 900 في النطاقالتكنولوجيا  MHz 850 التكنولوجيا في النطاق
 حافة إلى حافةمباعدة مقترحة من 

 (MHz)نطاق حارس بوحدة 

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 

4.I  في بلدان المؤتمردراسات التعايش CEPT  بينGSM  واألنظمة األخرى 

بوضع الشروط التقنية للسماح بتشغي   (CEPT)عندما كلفت املفوضية األوروبية املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت 
 MHz/925-960 MHz 915-880ورمبا تكنولوجيات أخرى ضمن النطاقات  (LTE)تكنولوجيا التطور الطوي  األج  

 ، قام املؤمتر بدراسة الشروط التقنية اليت ميكن فيها نشرMHz 1 785-1 710/1 805-1 880 MHz 1 800/900) (MHzو
 .MHz 800/900 1)وغريها من التكنولوجيات( يف النطاقات  LTE تكنولوجيا

يف النطاقات  WiMAXو LTEدراسة التوافق لتشغي  ك  من  [6])"ضمن النطاق"(  40رقم  CEPTويلخص تقرير 
880-915 MHz/925-960 MHz وMHz 1 785-1 710/1 805-1 880 MHz 1 800/900) (MHz. 

____________________ 
 .[9]. ملزيد من املعلومات التفصيلية، انظر املرجع dB 60يقوم هذا على افرتاض عزل اهلوائي مبقدار  59



 I 101ملحق ال

 

 LTE/WiMAXالرتدد بني حافة قناة  يتم اشتقاق مقدار مباعدة، GSMو LTE/WiMAXعلى حتلي  نتائج حماكاة التداخ  بني  بناءً و 
 على النحو التايل: GSM يف املوجة احلاملةوأقرب حافة قناة 

يف النطاق  GSM وشبكات MHz 800/900 1 النطاق يف LTE/WiMAXشبكات  يكون تشغي  عندما -
1 800/900 MHz  ،الرتدد املوصى به بني حافة قناة  يكون مقدار مباعدةغري منسقLTE/WiMAX  وحافة قناة

 أو أكثر. kHz 200 هو GSMموجة حاملة أقرب 

 يف النطاق GSM وشبكات MHz 800/900 1 النطاق يف LTE/WiMAXشبكات  يكون تشغي  عندما -
1 800/900 MHz الرتدد بني حافة قناة  ال حاجة إىل مباعدة، اً )مواقع متشاركة(منسقLTE/WiMAX  وحافة قناة

 .GSMموجة حاملة أقرب 

غري منسق بناء على اتفاق بني  لتشغي أو أكثر  kHz 200 مبقدارالرتدد املوصى به مقدار مباعدة ميكن ختفيض  -
بسبب  GSMخ  من ابعض التد من قد يعاين LTE/WiMAX نظام النطاق العريض أنب علماً مشغلي الشبكات، 
 .LTE/WiMAXيف نظام  (BS/UE)الضيق يف مستقب  جتهيزات املستعم  يف احملطة القاعدة  أثر حجب النطاق

 MHz/925-960 MHz 915-880يف النطاقات  WiMAXو LTEدراسة التوافق بني  [7])"النطاق اجملاور"(  41رقم  CEPTويلخص تقرير 
 واألنظمة العاملة يف النطاقات اجملاورة. MHz 1 785-1 710/1 805-1 880 MHz 1 800/900) (MHzو

. ويركز التقرير MHz 960فوق  ةاجملاور  النطاقاتوأنظمة  UMTS نظام التوافق بني بشأنالتحقيق  [8] 42 رقم CEPTويلخص تقرير 
 MHz 164 215/1 1-960النطاق ( يف L-DACS: واملقبلة DME: القائمةمن جهة، وأنظمة الطريان ) UMTS 900على التوافق بني 
 .من جهة أخرى
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