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 تمهيـد
مجيع خدمات  يف يويةاستعمال طيف الرتددات الراد يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل

 توصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد ال
التصاالت الراديوية ا ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

وقطاع  تصاالتصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االيرد و 
 1 امللحق واملشار إليها يف (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC)االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية 
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 وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
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 ITU-R  SM.2257-3التقـرير  

 إدارة الطيف ومراقبته خالل األحداث الكبرى
(2015-2014-2013-2012) 

 مقدمة 1

اهتمام واملهرجانات املوسيقية والزيارات الرمسية، على  1بية وسباقات الفورموال األحداث الكربى، مثل األلعاب األوملتستحوذ 
و أكثر من أاجلمهور. وعلى الرغم من عدم وجود تعريف موحد لألحداث الكربى حىت اآلن، فهي تتميز بأمهية معينة لواحدة 

فيها  لف األطراف مباخمت ظمة املشاركة والتنسيق منعلى ذلك، تتطلب األحداث الكربى بصورة منت املناطق أو حىت البلدان. وعالوةً 
معظم احلاالت متكن املعرفة املسبقة للطلب على الطيف واستعمال الطيف  يف اإلدارات احلكومية. وعلى النقيض من الكوارث،

من األجهزة الراديوية  خالل األحداث الكربى. وتتميز األحداث الكربى أساساً مبجموعة متنوعة من التطبيقات الراديوية وبعدد كبري
 اتبكشاجملمعة داخل منطقة حمدودة. وترتاوح التطبيقات بني اإلذاعة والشرطة واإلسعاف وامليكروفونات والكامريات الالسلكية وال

 . ولذلك من األمهية مبكان لدى إقامة حدث كبري أن ي ضطلع بالقدر الكايف من ختطيط الطيف والرتخيص(RLAN) راديويةاللية احمل
قنية على املعدات ذلك، فإن القيود الت على ومراقبة الطيف والتفتيش على احملطات الراديوية ومعاجلة التداخالت الراديوية. وعالوةً 

 دث.املوقع أثناء احل يف إدارة الرتددات يف آخر حلظة تتطلب سرعة ومرونة بوجه خاص يف وطلبات الرتخيص املقدمة
 اإلدارات املسؤولة عن أنشطة إدارة الرتددات وإنفاذها، مثل إدارة الطيف ومراقبته والتفتيش عليه والغرض من هذا التقرير هو إرشاد

احملطات الراديوية. ورغم أن هذا التقرير يشري إىل األحداث الكربى، فإن االعتبارات األساسية تصح أيضًا لألحداث اخلاصة  يف
 الصغرى اإلقليمية أو احمللية.

 جمال إدارة الطيف وأنشطة املراقبة خالل األحداث الكربى. يف التقرير أمثلة عملية عن أنشطة اإلدارات وتورد امللحقات هبذا

 البحث عن المعلومات 2
نظرًا لكثرة األحداث خالل عام، تنبغي دراسة املعلومات املستقاة من الصحف والتلفزيون واإلنرتنت وتقوميات األحداث لتحديد 

ِلما  ية خاصة ِلما هلا من أمهية اقتصادية أو سياسية، أو ِلما ي توقع هلا من عدد الرتاخيص قصرية األمد، أوما قد حيتاج منها إىل عنا
 خطة سنوية. يف طرأ من مشاكل خالل األحداث املاضية. وينبغي تسجيل هذه األحداث

تكون اخلطة  لومات جديدة. وينبغي أنوجيب التعامل مع اخلطة السنوية بطريقة مرنة فهي رمبا حتتاج إىل مراجعة عند توافر مع
مرأًى من املوظفني، بوضعها على الشبكة اإللكرتونية الداخلية مثاًل، حبيث ميكن لألشخاص املعنيني التصرف على النحو  على

 الواجب حياهلا.

 اعتبارات عامة 3

 فريق التنظيم 1.3
موقع احلدث. أما تنظيم األحداث الكربى،  يف ود لهميكن ملدير ترددات واحد أن ينظم صغار األحداث بالكامل دون أي وج

اإلدارة.  يف حيث يتعني التنسيق بني عدة جهات، فهو يتطلب ترشيح مدير مشروع من ذوي اخلربة املعروفني على نطاق واسع
التفتيش الراديوي. وقد و  احلد األدىن موظفني من قسم إدارة الرتددات ومن قسم املراقبة الراديوية يف وسيدعم املديَر فريق تنظيم يضم

 ينضم إىل الفريق حمامون وحماسبون وغريهم بصفة دائمة أو مؤقتة حسب االقتضاء.
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 التنسيق مع المنظمات األخرى 2.3

 ختطيط وإقامة األحداث الكربى: يف ميكن للجهات التالية أن تشارك

 اجلهة املنظمة للحدث؛ -
 ها والتفتيش عليها؛اإلدارة املسؤولة عن إدارة الرتددات ومراقبت -
 السلطات احمللية؛ -
 الشرطة واإلسعاف واإلطفائية؛ -
 القوات املسلحة؛ -
 منظمات حكومية أخرى؛ -
 أجهزة أمن اجلهة املنظمة؛ -
 مشغلو االتصاالت؛ -
 هيئة إذاعة؛ -
 الصحافة؛ -
 املشاركون، مثل األفرقة والفرق املوسيقية؛ -
 رة )لتنسيق الرتددات مثاًل(.البلدان اجملاو  يف السلطات العامة -

 تخطيط الترددات 3.3
يهدف ختطيط الرتددات إىل تلبية الطلب على الطيف قدر اإلمكان ومحاية مستخدمي الطيف اآلخرين، ومحاية خدمات السالمة 

طة الرتددات خل بوجه خاص. وقد يشتد الطلب على الطيف خالل األحداث الكربى مثل األلعاب األوملبية مبا يفوق كثرياً ما ميكن
 أن توفره على القنوات العادية. وال بد من أن حتل هذه املشكلة باخلروج عن خطة الرتددات.

 وباإلضافة إىل ذلك، فإن الرتتيب الرتددي املعني للمعدات املستخدمة قد يقيد إمكانيات التخصيصات الرتددية.

م بعض خالل املفاوضات مع املستخدمني العاديني. وقد ال تلز  تراخيص قصرية األمد من يف وقد يتاح احلصول على بعض القنوات
 القنوات ألصحاب الرتاخيص خالل عطلة هناية األسبوع، على سبيل املثال. فيمكن استخدامها للحدث.

سهيل توكثريًا ما يكون طلب الصحافة على الطيف اختبارًا حامسًا إلدارة الرتددات. وقد ثبتت فائدة ترشيح هيئة إذاعية مضيفة ل
مجيع الشركات  التعاون وتوفري األساس التقين والتنظيمي للصحافة. وميكن أن ي عهد إىل اهليئة اإلذاعية املضيفة تنسيق الرتددات بني

 اإلذاعية أو حىت الرتخيص لبعض النطاقات الرتددية.
مع اوضات ب من احلدود. وقد تسفر املفوقد يصبح تنسيق الرتددات مع بلدان اجلوار قضية ذات صلة إذا كان احلدث واقعاً بالقر 

 اإلدارة اجملاورة عن تقصري مؤقت ملسافات إعادة استخدام الرتددات وبالتايل عن إمكانيات إطالة املسافات اخلاصة ببلد احلدث.
بلدان.  3 ورات عربدحاالت األحداث املتعددة اجلنسيات، مثل السباقات اجلارية على  يف وقد يزداد ختطيط الرتددات تعقيداً على تعقيد

 احلدود. بورع فليس باألمر البسيط على هيئات اإلذاعة واملشجعني املرافقني للفرق أن يقوموا بتغيري ترددات معداهتم عند
راقبة م ويف جممل األحوال، فإن املعرفة املكثفة باالستخدام الفعلي للطيف شرط أساسي لنجاح إدارة الرتددات. ومن هنا ميكن اعتبار

 هذا الصدد. يف ببضعة أشهر أداة مناسبةف "اخلايل من األعباء اإلضافية" قبل إقامة احلدث الطي
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 الترخيص 4.3
يما س يكون إجراء التقدم للحصول على ترخيص قصري األمد أو مؤقت حلدث خاص، بسيطًا قدر اإلمكان. وال أن ينبغي

ذات  ات. وسيكون من املفيد توفر استمارات الطلبات والتعليماتاإلجراءات اإلدارية ليست مألوفة لألجانب املتقدمني بالطلب أن
يرسل  نأ اللغات األجنبية أيضاً. وينبغي أن تشري التعليمات بوضوح إىل اجلهة اليت يتعني على مقدم الطلب يف الصلة حول كيفية إجنازها

 مقدماً. ي أيضاً أن ت عرف رسوم الرتخيصطلبه إليها واملعلومات اليت يتعني عليه تقدميها مثل الرتددات والقدرة. وينبغ
 حوزة موظفي الرتخيص قائمة بالرتددات املتاحة مبا فيها القنوات اإلضافية املوفرة خصيصاً هلذا احلدث. يف وينبغي أن يكون

ى ر وإذا كان البد من رفض طلب ما، ينبغي أن توضح اإلدارة أسباهبا وأن تعرض ترددات بديلة أو أن تتقدم مبقرتحات أخ
 االقتضاء. حسب

 تحصيل الرسوم 5.3
ص وعدد خمتلف البلدان، إىل معايري خمتلفة، مثل نوع اخلدمة الراديوية ومدة الرتخي يف ميكن أن تستند رسوم الرتاخيص قصرية األمد،

 إىل آخر. املعدات. ومن هنا ميكن أن ختتلف رسوم الرتخيص إىل حد كبري من بلد  
بد  الرسوم. فإذا ما وردت الطلبات قبل وقت كاف من احلدث، تسري اإلجراءات العادية. والصيل حتوينبغي أال ي ستهان مبشاكل 

آخر حلظة. فهل من املقبول عدم إصدار ترخيص بسبب غياب دليل موثق على دفع  يف من وضع إجراءات للطلبات اليت ترد
 هذا الصدد. يف الرسوم؟ حيتاج املوظفون للوائح واضحة جداً وسند إداري

بعض األحيان.  يف موقع احلدث نفسه، وهو أمر ال مفر منه يف ويزداد حتصيل الرسوم صعوبة إذا تعني إصدار الرتاخيص أو تعديلها
وقت الحق ينطوي على درجة عالية من خماطر فقدان املال. وإذا وجب سداد تراخيص  يف فإصدار ترخيص وإرسال الفاتورة بريدياً 

 يةعدم التيقن من توفر ما يكفي من النقد لدى مجيع املتقدمني، والثان يف مشكلتان أخريان. األوىلاللحظة األخرية نقداً، تظهر 
طريق بطاقة االئتمان  التخزين اآلمن للنقد املستوىف. وهلذا السبب، فإن بعض اإلدارات ال تقبل الدفع نقداً. ولعل الدفع عن يف

فع ية حتتية إضافية مثل قارئات البطاقات. وحيثما تدعم إدارة ما وظائف الديكون احلل األيسر استخداماً. بيد أن ذلك يتطلب بن
 آخر بديل للدفع. عرب شبكة اإلنرتنت، يتعني أن يعترب ذلك كخيار  

 الوسم 6.3
عدة إدارات وسم معدات راديوية سبق تفتيشها من قبل. فيمكن ملنظم احلدث ضمان عدم استخدام إال املعدات اليت  استحسنت

لصقًا خاصًا باحلدث على أرض الواقع. وجيب أن ت رى امللصقات بوضوح وينبغي أن يصعب نسخها أو تعديلها. وميكن حتمل م
 استخدام ألوان خمتلفة وتصاميم خمتلفة لتمييز أحداث أو مواقع خمتلفة.

 التداخل في التحقيق 7.3
ثاًل ية كبرية، وتتطلب استجابة فورية، كأن حيدث تداخل مكثرياً ما تكون حاالت التداخل الراديوي خالل األحداث الكربى ذات أمه

ويالً. وعالوة طعلى وصلة راديوية بني طائرة عمودية وجممع التلفزيون على األرض. فاحلصول على مركبة من حمطة املراقبة سيستغرق وقتاً 
ون ملركبات القياس يك املناسب. ومن هنا ينبغي أن على ذلك، فإن احلشود وحركة املرور املزدمحة وصعوبة التحرك لن تسمح باختاذ اإلجراء

 اجلوار. يف واألجهزة احملمولة باليد سبق احلضور على أرض الواقع. وميكن استكمال ذلك مبحطات مراقبة ثابتة

 الخدمات اللوجستية 8.3
اضح، وعدم ارد بشكل و يتطلب إعداد األحداث وتنفيذها موظفني مؤهلني ومعدات القياس ومركبات. وينبغي حتديد هذه املو 

احلواسيب والنفاذ  نفس الوقت. كما ال ميكن جتاهل ما يلزم من البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات مثل يف إسنادها ملهام أخرى
 إىل قاعدة البيانات، والربط الشبكي والتوصيل البيين مع املكتب.
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وقت مبكر كاف قبل  يف من األحيان جيب اعتماد املوظفني واملركبات ومتثل هتيئة املوظفني واملركبات مسألة هامة أخرى. ويف كثري
 احلدث. وال بد من مناقشة املوضع املضمون ملركبات املراقبة وقدرهتا على التنقل مع اجلهة املنظمة. وميكن القيام بالعمل اإلداري

كهرباء واقع. ويعد توافر إمدادات المكتب على أرض ال يف كشك مستأجر، أو على حنو أفضل بكثري يف سيارة مغلقة أو يف
 مجيع احلاالت. يف وخطوط االتصاالت أمراً ضرورياً 

سبيل  االعتبار أن املوظفني قد ال يكونون قادرين على مغادرة منطقة معينة من موقع احلدث لفرتة طويلة، على يف وينبغي أن يؤخذ
 ح العمل.لوائ يف ق بديل حسب احلماية الوطنية املنصوص عليها. لذلك قد تدعو احلاجة لفري1املثال، خالل سباقات الفورموال 

وعادة ما يكون جلب ومغادرة مركبات املراقبة أمراً تعوزه الكفاءة بل مستحياًل أحياناً خالل حدث ميتد لعدة أيام. وبالتايل، جيب 
وقت  يف اليةاً إلمكانية تعذر وجود غرف خحجز غرف الفنادق نظر  يف ترتيب نقل املوظفني من الفنادق وإليها. ومن املهم اإلبكار

 قصري قبل احلدث.

 معدات االتصاالت الراديوية الالزمة إلدارة الطيف وموظفي المراقبة 9.3
واصل بني احلاجة إىل الت يف باخلدمات اللوجستية. وباملثل البد من النظراملعنية  8.3 الفقرة يف سبق تناول بعض جوانب االتصاالت

املركبات داخل وخارج  يف مكاتبها احمللية أو الراجلة باألجهزة احملمولة باليد أو العاملة يف ددات وأفرقة املراقبة العاملةفريق إدارة الرت 
األحداث  يف تنهار ظل ظروف طبيعية. غري أن مثل هذه الشبكات قد يف موقع احلدث. وقد يكفي استخدام شبكات اهلاتف العامة

ملنع حوادث  (PMR) اتصاالت راديوية متنّقلة خاصة إنشاء شبكة يف قوع كوارث. فينبغي النظرحال و  يف واسعة النطاق وخاصة
البسيطة مثل أجهزة  FM اليت تستخدم تكنولوجيا اصةاخلتنّقلة املراديوية التصاالت الا من هذا القبيل. ومن املزايا اهلامة لشبكات

قت واحد و  يف جانب عدة مستخدمني ار وإمكانية استخدامها منالتخاطب الالسلكي، انعدام التأخري بسبب أوقات االستقر 
 على نفس القناة.

 المظهر الماثل للعيان 10.3
العمل وكذلك أثناء فرتات  يف -أي وقت  يف إن أفرقة الرتخيص على أرض الواقع وأفرقة مراقبة الطيف والتفتيش عليه متثل منظمتها

جح ير وودي. ويشمل ذلك التعاون الوثيق وتبادل املعلومات من األفرقة املشاركة. وير مظهر قد يف الراحة. وتقتضي الضرورة أن تظهر
ايل مظهر سيئ، وبالت يف ألي مناقشات بشأن اإلجراءات ونقص املعلومات أمام العمالء وغريهم من األشخاص أن ي ظهر اإلدارة

 ال بد من جتنبها.
احللول  ومن إدخال زي رمسي كي ميكن التعرف على املوظفني فوراً. يف ن النظرولنفس السبب من املهم اختيار املالبس الالئقة. وميك

 الزهيدة ارتداء سرتة حتمل شارة اإلدارة أو ببساطة شارة "إدارة الرتددات".

 جرااات التحييريةاإل 4

 الجهة المنظمة للحدثباالتصال  1.4
أرض  الطيف على احلاالت اليت ال تتجه فيها النية للقيام برتخيص يف مرحلة مبكرة جداً حىت يف اجلهة املنظمةبيستفاد من االتصال 

رخصة  الواقع أو حلضور أفرقة التفتيش خالل احلدث. وتبني التجربة أن العديد من املنظمني واملشاركني ال علم هلم باحلاجة إىل
املشاركني  سيما معدات ت الراديوية، والراديوية وال يفهمون مشاكل التداخل فهمًا كافياً. فاالستخدام غري املصرح به للمعدا

 األجانب، قد يؤدي إىل تداخل شديد على خدمات اإلذاعة والسالمة واخلدمات الراديوية األخرى.
شكل مكتوب. وينبغي إبالغ اجلهة املنظمة مببادئ ختصيص الرتددات وبالرتددات الصاحلة  يف وينبغي أن يكون أول اتصال
لنشرات واملواد اإلعالمية األخرى املتاحة. وحسب أمهية احلدث، ميكن أن تدعى اجلهة املنظمة لالستعمال. وينبغي إرفاق ا

 اجتماع. إىل
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والغرض من هذا االجتماع هو التوصل إىل فهم متبادل للمطالب واملشاكل، ووضع أساس متني الختاذ قرار بشأن مسري 
رتاخيص الرتاخيص، مثل الرتاخيص الدائمة والرتاخيص املؤقتة وال العمل. وينبغي للجهة املنظمة أن تفهم األنواع املختلفة من

العديد اإلدارات(. وينبغي أن حتصل اإلدارة على صورة عامة لعدد مستخدمي الرتددات  يف العامة )املدعوة "رخصة إعفاء"
 والطيف املطلوب.

 خطة العمل 2.4
ية األنشطة ضوح التواريخ واملسؤوليات. وتوضح القائمة التالينبغي لفريق التنسيق أن يضع خطة عمل. وجيب أن حتدد اخلطة بو 

احملتملة اليت قد تكون قابلة للتطبيق، حسب أمهية احلدث وحجمه. ونظراً لتنوع األحداث، ليس هناك ترتيب "صحيح" لألنشطة.  
سنتني  أسابيع أو 8  قبلوقد يكون منطلق التخطيط املسبق واإلجراءات األوىل كما يتعذر تقدمي قواعد عامة بشأن التوقيت.

 احلدث. من

 األنشطة ما قبل الحدث
 التشاور مع اجلهة املنظمة كتابياً؛ -
 مقابلة استشارية مع اجلهة املنظمة؛ -
 معلومات بشأن خدمة املراقبة الراديوية/التفتيش الراديوي؛ -
 اجتماعات أخرى مع اجلهة املنظمة؛ -
 يسية للجهة املنظمة؛ ورابط إلكرتوين إىل وكالة الطيف؛ي نصح بتوفري معلومات على الصفحة الرئ -
 توفري املعلومات ذات الصلة باحلدث على الصفحة الرئيسية لوكالة الطيف؛ -
 زيارة موقع احلدث؛ -
 إعداد جدول زمين؛ -
 هل الوسم مطلوب: أجل أم كال؟ -
 إسناد املهام خلدمة مراقبة الطيف/التفتيش على الطيف؛ -
 ياجات من القوى العاملة؛حتديد االحت -
 استعراض احلالة املتعلقة باالعتماد؛ -
 حتديد موقع مركبات القياس ومركبات نقل الركاب؛ -
 تنظيم التغذية الكهربائية؛ -
 االتصال باجلهة اإلذاعية املضيفة فيما يتعلق بتنسيق الطيف؛ -
 االتصال باملنظمات األمنية )الشرطة واإلسعاف، وما إىل ذلك(؛ -
 مراقبة الطيف )"اخلايل من األعباء اإلضافية"(؛ -
 السماح بتقدمي طلبات بشأن الطيف؛ -
 التعامل مع الطلبات املقدمة: -

 الطلبات )توفر الطيف، التوافق(؛ يف النظر -
 تنسيق الطيف مع اإلدارات اجملاورة؛ -
 املوافقة على الطلبات؛ -
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 احلجز الفندقي؛ -
 على أرض الواقع؛تنظيم مكتب ومعدات مكتبية  -
 ختطيط االتصاالت )الراديوية، اهلاتفية، عرب اإلنرتنت(؛ -
 موقع احلدث؛ يف اإلعداد لتحصيل الرسوم -
 ترتيب جدول املوظفني؛ -
 إجراء التنسيق الالزم مع أي بلد جماور. -

 األنشطة خالل الحدث 5
ألسئلة  ينبغي أن يتسع صدر مجيع الزمالء لجإجابة على مجيع اال يكون العمالء واجلمهور عادة مطلعني على بنية اإلدارة. وبالتايل

 املتصلة باملراقبة والرتخيص والتفتيش. وينبغي أن يتلقى أي شريك مستفسر جواباً على الفور أو أن حيال إىل موظف خمتص.

 األنشطة خالل الحدث
 احلدث؛ يف التنسيق بني املوظفني املشاركني -
 مد؛معاجلة الطلبات قصرية األ -
 ذلك التاريخ والوقت؛ يف توثيق مجيع األنشطة مبا -
 تقدمي املشورة للعمالء؛ -
 االتصال باألشخاص املعنيني )مدير احلدث والشركات والسلطات العامة(؛ -
 التفتيش على املعدات الراديوية وومسها، وينبغي على األقل أن يتم التحقق من الرتددات؛ -
 مراقبة الطيف؛ -
 التداخل؛ يف التحقيق -
 حتديد االستخدام غري املرخص للرتددات وإزالته. -

 األنشطة ما بعد الحدث 6
ن. وتصنَّف أقرب وقت ممك يف موقعه قائمة. ولكن األفرقة رمبا تريد مغادرة احلدث يف تظل إمكانية إعطاء خالصة أوىل للحدث

 القائمة أدناه. يف أنشطة ما بعد االجتماع

 األنشطة ما بعد الحدث
 إزالة املعدات؛ -
 رحلة اإلياب؛ يف نقل املوظفني -
 إعادة املعدات املستعارة؛ -
 تسوية احلسابات؛ -
 االنتهاء من التعامل مع التداخل عند الضرورة؛ -
 إجراءات قانونية )يف حاالت االنتهاكات احملددة(؛ يف الشروع -
 األحداث الالحقة؛ يف ستخدامهاذلك النتائج ذات الصلة، ال يف ينبغي االحتفاظ بالتقارير، مبا -



 ITU-R  SM.2257-3 7 التقرير  

 

 إنشاء إحصاءات للتقييم والستخدامها الحقاً؛ -
 االستعراض النهائي. -

وينبغي ملدير املشروع أن يرأس اجتماعاً الستخالص املعلومات بعد وقت قصري من انقضاء احلدث. وينبغي أن يغتنم هذه الفرصة 
ا تقريراً هنائياً ميكن عراض الصعوبات املتصورة وحتليل املشاكل اليت مل حتل أن يفرز ليتطرق إىل أبرز النقاط ويشكر فريقه. وينبغي الست

 أن ي ستخدم إلعداد احلدث الرئيسي املقبل.

 الخالصة 7
التطبيقات  الطلب اإلضايف على الطيف، وجمموعة متنوعة من يف األحداث الكربى يف يتمثل التحدي الذي يعرتض إدارة الطيف

ية، والقيود املفروضة على التنقل، واحلاجة إىل اختاذ قرارات على املدى القصري بطريقة مرنة. ويعد التخطيط الدقيق واملعدات الراديو 
ذا التقرير على مقاس ه يف والتعاون الوثيق مع مجيع األطراف املعنية أمراً ضروريًا لنجاح احلدث. وميكن تكييف املداوالت املذكورة

 أحداث أصغر.
  تنفيذها.اإلعداد لألحداث الكربى ويف يف ملحقات هذا التقرير هو تقدمي مقرتحات ملن سيشاركون يف ثلة الواردةوالغرض من األم

 وقت مبكر قبل إقامة حدث كبري. يف ولعل مثة فائدة ترجى من زيارة اإلدارات األخرى أو تبادل املعلومات خطياً 
 
 

 1ق ـملحال
 

 ب األولمبيةإدارة الطيف ومراقبته خالل دورة األلعا
 2008بيجين عام  في األلعاب األولمبية للمعوقينودورة 

 أهمية إدارة الطيف ومراقبته خالل حدث كبير 1
 همة تقريباً، وخاصةً كل األحداث امل يف مع انتشار تكنولوجيا املعلومات، تتزايد حراجة الدور الذي تؤديه تطبيقات االتصاالت الراديوية

 األلعاب األوملبية. وتعتمد هذه األحداث الكربى بشدة على استخدام عدد كبري من التطبيقات الراديويةحدث هام مثل إىل بالنسبة 
وضع أحياناً كثري من احلاالت "جناح أو فشل" احلدث الكبري، وال يسمح ال يف مجيع اجلوانب تقريباً. ويتوقف على هذه التطبيقات يف

سات األلعاب األوملبية عمومًا خالل فرتة زمنية حمدودة وضمن مساحة أو رقعة تعج حىت هبفوة صغرية. وعالوة على ذلك، جتري مناف
املشاكل الكربى رافعاً  باألجهزة اإللكرتونية، مما يفضي إىل "بيئة" معقدة للغاية هلذه التطبيقات الراديوية. وجيلب ذلك كله العديد من

يم تعطل االتصاالت الراديوية. ويعرض هذا امللحق كيف جرى تنظالطلب على منظمي الطيف ومهندسي مراقبة الطيف لضبط خماطر 
 ت. وميكن أن يكون مرجعًا لدورا2008 بيجني عام يف األلعاب األوملبية للمعوقنيالطيف ومراقبته خالل دورة األلعاب األوملبية ودورة 

 املستقبل وغريها من األحداث الرياضية الكربى على حد سواء. يف األلعاب األوملبية

 نظرة عامة على دورة األلعاب األولمبية )بعض اإلحصائيات( 2
 اإلحصائيات 1.2

 تقدم اإلحصائيات أدناه بعض املعلومات العامة املتعلقة باأللعاب األوملبية:
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 دول ومناطق؛ 204رياضي من  000 11أكثر من  -
 سيلة إعالمية ونيف؛و  100صحفي غري معتمد من  900 5صحفي معتمد وما يربو على  000 26أكثر من  -
 ؛األلعاب األوملبية يف موظف ومتطوع 000 70خدم أكثر من  -
 بلداً؛ 50عائالت مالكة، وما إىل ذلك( من أكثر من  يف من كبار الشخصيات )رؤساء دول، وأعضاء 110أكثر من  -
 منطقة خاضعة لسيطرة اخلاصة )مثل مقر منظمي دورة األلعاب(. 15مضماراً رياضياً و 36 -

 أنواع المعدات الراديوية الرئيسية وتردداتها خالل دورة األلعاب 2.2
 به اللجنة )على النحو الذي أوصت األوملبية فيما يلي سرد ملعدات االتصاالت الراديوية الرئيسية املستخدمة خالل دورة األلعاب

 األوملبية الدولية واجلهة املضيفة لدورة األلعاب املاضية(.
 .3.1الفقرات الفرعية إىل الشكل  يف ملختصرات الظاهرةحتيل ا –ة ـمالحظ

 (FL)الموجات الصغرية الثابتة  وصالت 1.2.2
 ي ستخدم هذا النوع من املعدات بني نقطتني ثابتتني إلرسال اإلشارات الفيديوية أو السمعية، أو بيانات أخرى.

 (ML)وصالت الموجات الصغرية المتنقلة  2.2.2
املتنقلة  غريةاملوجات الص وصالتعلى منت املركبات أو السفن أو الطائرات العمودية. وعموماً، ت ستخدم تقع احملطات الطرفية 

 .MHz 30و MHz 8إلرساالت الفيديو، وستحتل عرض نطاق يرتاوح بني 
 (SNG)جمع األخبار بواسطة الساتل  3.2.2

كي ترسل املشاهد واألصوات املرتبطة هبا   (SNG)لساتل جيب أن يتسىن النشر السريع للمحطة الطرفية جلمع األخبار بواسطة ا
ن(، ولتوفر توجيه اهلوائي ومراقبة اإلشارة املرَسلة )حيثما أمك يف إشارات الربنامج الصويت، ولتوفر قدرة استقبال حمدودة تساعد أو

املستخدمني  سناً مععليها تعايشاً حاتصاالت ثنائية االجتاه؛ حبيث يتعايش تشغيل معدات مجع األخبار بواسطة الساتل واإلشراف 
األخرى،  ووصالت املوجات الصغرية C النطاق يف . إال أن التداخل قد يقع بني مجع األخبار بواسطة الساتلKuالنطاق  يف اآلخرين

 هذه احلالة. يف لذلك يلزم إجراء حتليل
 (LMRS)األنظمة الراديوية المتنقلة البرية  4.2.2

 ستخدمني املعدات اليدوية أو احملمولة ألغراض االتصاالت.يستعمل عدد كبري من امل
 (TBS)أنظمة التعليمات  5.2.2

املقام األول للتواصل بني مدير األنشطة وموظفيه، كمقدمي الربامج ومن جيرون املقابالت واملصورين  يف ت ستخدم هذ األنظمة
 MHz 470-403 النطاق يف (TBS)عليمات ومشغلي الصوت، ومشغلي ومهندسي اإلضاءة. وتعمل معدات أنظمة الت

ختطيط الرتددات  يف بد من توخي احلرص ، بوجه عام. ونظراً لكثرة املستخدمني احلاليني ألنظمة التعليمات، الMHz 167-137و
 للمستخدمني األوملبيني مبساعدة قاعدة بيانات احملطات الراديوية.

 (HR)تجاهين األجهزة الراديوية المحمولة باليد ذات اال 6.2.2
هي و  كثري من األحيان بأجهزة التخاطب الالسلكي، ويستعملها عدد كبري من املستخدمني على نطاق واسع. يف ت عرف هذه األجهزة

 .(TBS)تستخدم نفس نطاقات معدات أنظمة التعليمات 
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 (CC)الكاميرات الالسلكية  7.2.2

يزيد  رسال إشارات فيديوية ومسعية عالية اجلودة على مدًى قصري )الكامريات الفيديوية القادرة على التقاط وإالهذا نوع من 
لالسلكية كامريات االمرت(. وهي إما حممولة باليد أو بوسائل أخرى وتتألف من دارات إرسال وبطارية وهوائي. وتعمل معدات  500 عن

 .MHz 20و MHz 8 ويف عرض نطاق يرتاوح بني GHz 2,7و 2,0النمطية على الرتددات ما بني 
 (WM)الميكروفونات الالسلكية  8.2.2

مل أو ترتدى على اللباس واملزودة مبرسل مدمج أو يرتدى على اللباس. وهي تالئم املرتمجني  هي لفوريني اامليكروفونات املهنية اليت حت 
باستثناء عدد  ،kHz 120 بعرض والصحفيني، وكانت ت ستخدم غالباً خالل املؤمترات الصحفية. وتشغل امليكروفونات الالسلكية نطاقاً 

، األمر الذي سّهل إعادة استخدام (mW 50-30) . وقدرة هذا النوع من املعدات منخفضة جداً kHz 180منها يشغل نطاقاً بعرض 
 الرتددات.

 عدمعدات التحكم عن ب   9.2.2
كامريات الالسلكية ال يف تحكم، للMHz 470-403النطاق  يف عد العاملةعد والتحكم عن ب  است خدمت معدات القياس عن ب  

خداماً، النطاق األكثر است يف املركبات، أو معدات تسجيل الوقت والنقاط. ونظرًا لكوهنا من املعدات احلرجة، فقد عملت أو
 وينبغي إيالء االنتباه إىل تعايشها مع غريها من املعدات.

 (WLAN)الشبكة المحلية الالسلكية  10.2.2
مواقع األحداث والفنادق ذات الصلة باأللعاب األوملبية واملراكز التشغيلية. وكانت مثان من هذه القنوات  يف قناة إمجاالً  16أتيحت 

 اخلدمة لتلبية الطلب من املستخدمني. يف ذات طبيعة مؤقتة، وقد و ضعت MHz 5 350-5 150الواقعة ضمن النطاق 
 (IEMS)نظام المراقبة داخل األذن  11.2.2

هو معدات استقبال صغرية است خدمت ملراقبة االتصاالت السمعية بني اجلهات الفاعلة وغريها.  (IEMS)اخل األذن نظام املراقبة د
. وتقع ترددات kHz 200 ، باستثناء عدد منها يشغل نطاقاً بعرضkHz 125نطاقاً بعرض  (WM)وتشغل امليكروفونات الالسلكية 

 تقريباً. MHz 860-520 إرساهلا ضمن النطاق

 المراحل الثالث إلدارة الطيف ومراقبته قبل األلعاب وأثنااها 3.2
واالستعدادات هلا، ميكن تقسيم إدارة الطيف ومراقبته إىل ثالث مراحل،  2008بيجني عام  يف خالل دورة األلعاب األوملبية

األلعاب، ولكل من هذه املراحل مرحلة اإلعداد طويل األجل، ومرحلة ما قبل دورة األلعاب مباشرًة، واملرحلة خالل دورة  وهي
 أولويات خمتلفة.

 ذلك: يف (. خالل هذه الفرتة، ن فذ عدد من املهام التحضريية، مبا2006مرحلة اإلعداد طويل األجل )قبل هناية ديسمرب  1.3.2
 استقصاء الطلب احملتمل على املوارد الرتددية؛ -
 ؛(EMC) بعض الدراسات األولية لتحليل التوافق الكهرمغنطيسي -
 حتسني مرافق مراقبة الطيف ودجمها؛ -
 تصميم موقع إلكرتوين يعىن بتقدمي طلبات بشأن الرتددات؛ -
 الشروع بصياغة مجيع أنواع خطط العمل واإلجراءات. -

 وتبني (. وتنطوي هذه الفرتة على أثقل أعباء العمل،2008ويوليو  2007مرحلة ما قبل دورة األلعاب مباشرًة )بني يناير  2.3.2
 أهنا األعظم شأناً بالنسبة لنجاح املرحلة املقبلة.

 إطالق املوقع اإللكرتوين املعين بتقدمي طلبات بشأن الرتددات؛ -
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 ختطيط الرتددات وختصيصها؛ -
 حتسني إجراءات مراقبة الطيف واختبار املعدات؛ -
 مواقع األحداث؛ يف مراقبة "طيف اخللفية" -
 التدريب التقين؛ -
 رين والتجارب )وخاصة خالل أحداث اختبار "حظاً سعيداً يا بيجني"(.التما -

 (2008وسبتمرب  2008املرحلة خالل دورة األلعاب )بني يوليو  3.3.2

 مراقبة الطيف؛ -
 اختبار املعدات؛ -
 حاالت الطوارئ بشأن التداخل الراديوي غري املتوقع. -

 إدارة الطيف 3
 تحليلهاستطالع الطلب على الترددات و  1.3

عت الطلبات على الرتددات من املستخدمني احملليني واألجانب عن طريق املراسلة أو من ذلك  االجتماعات، وف رغ يف مج 
وأثينا سيدين  يف ،2004وعام  2000شهراً من بدء دورة األلعاب. كما زار فريق إدارة الطيف نظراءه من دورة األلعاب لعام  18 قبل

دورة  عن 30%بنسبة  قد يرتفععلى الرتددات لفريق على بينة من احلالتني السابقتني، قدر أن الطلب على التوايل. وإذا صار ا
 ألعاب أثينا.

 جمع الموارد الترددية 2.3
 GHz 5,35-5,15و ضعت النطاقات غري املخططة قيد االستخدام املؤقت. )على سبيل املثال، أ ذن باستخدام النطاق  -

 خالل دورة األلعاب(. (WLAN)لالسلكية مؤقتاً للشبكة احمللية ا
جرى استعراض شامل للبيانات الوصفية للمحطات الراديوية، واستعيدت الرتددات غري املستخدمة أو املستخدمة بطريقة  -

 غري قانونية.
ض" عدد كبري -  ع قدت اجتماعات لتنسيق الرتددات مع إدارة اإلذاعة وبعض املشغلني. )على سبيل املثال، "اقرت 

 بيجني ملعدات امليكروفون الالسلكي(. يف الرتددات من إدارة اإلذاعة احمللية من

 التقدم بطلب للحصول على ترددات 3.3
أ طلق موقع على شبكة اإلنرتنت ك رس لتقدمي طلبات بشأن الرتددات خالل دورة األلعاب. وتبني أنه أداة جيدة هليئة إدارة الطيف 

 خفف من عبء العمل بفضل األمتتة العالية ملعاجلة الطلبات. وللمستخدمني على حد سواء. وقد
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 1.1الشـكل 
 الموقع اإللكتروني لتقديم طلبات بشأن الترددات في صفحة االستقبال

 

، الذين تقدموا بطلبات للحصول على عدد كبري من (BOB)بالنسبة إىل مستخدمي الرتددات املهمني مثل إذاعة بيجني األوملبية 
 كن معاجلة طلباهتم دفعة واحدة.الرتددات، مت

املؤَهلة  ومن شأن التصويبات املتكررة للطلبات أن تشكل ضغوطاً شديدة على إدارة الطيف. ومن أجل احلد من عدد الطلبات غري
حية، ميكن تفهم نا وختفيف الضغط، من املهم ملديري الطيف أن يكونوا على تواصل جيد مع مستخدمي املعدات الراديوية. فمن

املتاحة لطلبهم.  الرتددات احتياجات املستخدمني جيداً، ومن ناحية أخرى، ميكن توعية املستخدمني بندرة الرتددات واطالعهم على
باإلضافة إىل ذلك، ميكن ملديري الطيف أن يقدموا املشورة أيضًا بشأن نوع املعدات للمستخدم، مما جيعل الطلبات أقل عرضة 

 للتصحيحات املتكررة.
 أشهر من األوملبياد. 8، أي قبل 2007ديسمرب  يف اجلزء األكرب من عبء العمل املتعلق بطلبات الرتددات ظهر أن 2.1من الشكل  ويتضح
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 2.1الشـكل 
 عبا العمل المتعلق بطلبات الترددات الراديوية

 

 3.1الشـكل 
 دورة األلعاب في التطبيقات الراديوية المستخدمة

 

 يص التردديالتخطيط والتخص 4.3

 إعادة استخدام الترددات في اعتبارات 1.4.3

 موقعًا من املواقع املخصصة لغري أغراض املسابقات إىل ست مناطق على النحو املوضح 15جرى تقسيم واحد وثالثني موقعًا و
طبيق إعادة ملدى، ميكن تاملناطق املختلفة. ولألجهزة قصرية ا يف وهكذا ميكن تطبيق إعادة االستخدام املكانية؛ 4.1 الشكل يف

 مواقع األحداث املختلفة. يف االستخدام املكانية حىت
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 فرتات خمتلفة داخل املنطقة نفسها. يف وميكن تطبيق إعادة استخدام الوقت للمعدات املقرر استخدامها
(، وتشمل هذه املناطق املنطقة الغربية 4.1 كلمناطق خمتلفة وفقًا ملوضعها )انظر الش يف جيري جتميع مواقع احلدث واألماكن الرئيسية -مالحظـة 

عتبار )على الواملنطقة الوسطى واملنطقة الشمالية ومنطقة اجلامعات واملنطقة الشرقية. وينبغي أيضاً أن تؤخذ األحداث اليت تغطي منطقة واسعة بعني ا
 سبيل املثال سباق املاراثون أو سباقات الدراجات على الطرق(.

 4.1الشـكل 
 بيجين ت مواقع األحداث فيتوزيعا

 

موقع احلدث ميكن  يف االعتبار أثناء التخطيط إلعادة استخدام الرتددات. فاهليكل اخلرساين يف جيب أن يؤخذ هيكل موقع احلدث
 غشاء حني أن املركز الوطين للرياضات املائية هبيكله املصنوع من يف ، MHz 400على الرتدد  dB 30 أن يوهن اإلشارة مبقدار

ETFE  ال يتسبب إال بالقليل من التوهني للموجات الراديوية على الرتددMHz 400 . 
 فئات الترددات 2.4.3

يف ختصيصات الرتددات، جرى تقسيم الرتددات املتاحة إىل فئات خمتلفة. وضمن الفئة نفسها، مل تكن هناك ترددات متجاورة أو 
إسناد  ت عنداملرتبة الثالثة ألي ترددين ضمن الفئة الواحدة. وميكن استخدام الفئاالنقاط الرتددية للتشكيل البيين من  يف تردد يقع

 املنطقة نفسها خالل نفس الفرتة. باإلضافة إىل ذلك، ح جزت بعض الرتددات يف التخصيصات للمعدات املختلفة املستخدمة
 "متعددة االستعماالت" والرتددات الرديفة حلاالت غري متوقعة.

 المنطقة الشمالية

 المنطقة الغربية

 المركزيةالمنطقة 

 المنطقة الشرقية

 منطقة
 الجامعات

 موقع حدث القرية األولمبية شارع رئيسي
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 دورة األلعاب في ت الترددية لمعدات االتصاالت الراديوية النمطية المستخدمةالنطاقا 3.4.3

 1.1اجلـدول 
 دورة األلعاب ونطاقاتها الترددية في معدات االتصاالت الراديوية النمطية المستخدمة

 عرض النطاق لكل قناة المدى الترددي التطبيق

 اتصاالت راديوية ثنائية االجتاه مبا فيها 
LMRS/TBS/HRS 

MHz 800/MHz 470-403/MHz 174-137 kHz 25/kHz 12,5 

 اتصاالت متنقلة عمومية
GSM/CDMA/TD-SCDMA 

/MHz 1 800/MHz 900 
MHz 2 000/MHz 800 

/MHz 1,25/kHz 200 
MHz 1,6 

WLAN GHz 5,8/GHz 5,1/GHz 2,4 MHz 22 

 MHz 806-500 kHz 125 سلكية ميكروفونات ال

ات متنقلة تعمل على سلكية ومعد كامريات ال
 املوجات الصغرية

MHz 3 700-3 200/MHz 2 700-1 920 MHz 20/MHz 10 

  MHz 2 400-2 475/MHz 3نطاق  الوقت ونتيجة املسابقة

  Kuأو النطاق  Cالنطاق  معدات ساتلية، وثابتة تعمل على املوجات الصغرية

 مراقبة الطيف 4
 مختلف مراحل في األهداف والمهام 1.4

  رتة اإلعدادف -
 أجريت قياسات إلشغال الرتددات لتكون أساساً لوضع خطة الرتددات.

  لعاب مباشرةقبل دورة األ -
أجريت مراقبة الرتددات املخصصة لضمان خلو الطيف من التداخل. ويف حالة التداخل على الرتدد املخصص، جيرى 

 حتقيق لتحديد مصدر التداخل وإزالته.
  خالل دورة األلعاب -

 خضعت الرتددات املخصصة ملراقبة لصيقة هبدف محاية االتصاالت الراديوية.

 تشكيالت محطات المراقبة 2.4
حتليل أويل  يف تتألف شبكة املراقبة الثابتة األرضية من مركز حتكم واحد وتسع حمطات مراقبة ثابتة. وت ستخدم شبكة املراقبة هذه

 ت االختبار.املدينة الذي تصدر منه اإلشارة حت يف للموضع
مركبيت  مرافق املراقبة ضمن املناطق: جرى تقسيم مجيع املالعب األوملبية إىل إحدى عشرة منطقة مراقبة، وج هزت كل منطقة مبركبة أو

 مراقبة وجرت مراقبة الطيف.
اً الخنفاض ملالعب. ونظر وميكن أن تكون معدات املراقبة احملمولة مفيدة جداً ألن معظم املعدات الراديوية كانت ت ستخدم داخل ا

حالة الطيف بني الداخل واخلارج. ولذلك، فمن املهم أن ت نشر معدات املراقبة احملمولة داخل  يف قدرة إرساهلا، هناك فرق كبري
 األحداث. مواقع
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ذاعة احلدث وباإلضافة إىل مراقبة الطيف األرضي، تتحمل منظمة مراقبة الطيف مسؤولية مراقبة بث السواتل، وهو أمر حاسم إل
ن  بيجني، روقبت السواتل احلاملة لبث دورة األلعاب ع يف إرساله إىل أصقاع أخرى من العامل. وخالل دورة األلعاب األوملبية أو

الذين سيتعاملون مع  كثب. ويف حالة التداخل أو اإلرسال الساتلي، يرسل نظام املراقبة التلقائي رسائل حتذير إىل مهندسي املراقبة
من أجل مراقبة  (SHF) سنتيمرتيةالوجات على الفور. وباإلضافة إىل ذلك، است خدمت مركبتا مراقبة مكرستني لنطاق املاألمر 

 الوصالت الساتلية الصاعدة وغري ذلك من البث الذي يقع ضمن هذا النطاق.

 شبكة المراقبة 3.4
 الطيف لىمكن مسؤويل املراقبة من احلصول على نظرة شاملة عالثابتة واحملطات املتنقلة شبكياً، مما  املراقبةحمطات  ر بطت مجيع

 مواقع خمتلفة. ويف الوقت نفسه، متكن معاجلة نتائج حتديد االجتاه الستخالص مواقع احملطات حتت االختبار. يف

 دراسات حالة حل التداخل 4.4

 الطيف يض النطاق عند مراقبةالتحليل اآلني للطيف عر  في الحالة األولى: دراسة حالة التكنولوجيات الجديدة
ن حتليل اإلشارات املرنة بعض األحيان ع يف نظراً حملدودية التوليف أو وقت الكنس، يعجز املستقِبل باخلفاق الفوقي أو حملل الطيف

دث هذه اإلشارات تداخاًل كبريًا على التطبيقات الر  ديوية. اتردديًا أو إشارات الرشقات داخل مدًى ترددي واسع. وميكن أن حت 
املرن، بفضل  ولكن ميكن القيام مبراقبة آنية ملا يصل إىل مئات امليغاهرتزات من الطيف، والكشف بسهولة عن التداخل الرشقي أو

 النطاق الواسع. يف للتحليل اآلين (FFT)حتويل فورييه السريع  تكنولوجيا

 5.1الشـكل 
 ا  استخدام تحليل الطيف اآلني لكشف اإلشارات المرنة ترددي

 

الشكل(.  ، عجز حملل الطيف التقليدي عن كشف إشارة كنس ذات تشكيل ترددي )اجلزء العلوي من5.1الشكل  يف وكما هو مبني
 أسلوب الشالل لديه )اجلزء السفلي من الشكل(. يف ويف الوقت نفسه، سجل احمللل اآلين أثرها
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 (ISM) علمية والطبيةالصناعية وال الحالة الثانية: تداخل راديوي ناجم عن المعدات
، و جد تداخل راديوي 2008فرباير  يف خالل حدث اختبار "حظاً سعيداً يا بيجني" )وهي جتربة شاملة قبل انطالق دورة األلعاب(

. وتسبب هذا الداخل مبعدالت عالية من (NAC)املركز الوطين للرياضات املائية  يف (WLAN)على نظام الشبكة احمللية الالسلكية 
ال وأبطأ نفاذ مستخدمي الشبكة احمللية الالسلكية على حنو غري عادي. ومن خالل حتديد االجتاه، جرى حتديد مصدر األعط

إشارًة ترددها  املركز الوطين للرياضات املائية يف التداخل على أنه "فرن املوجات الصغرية )امليكروويف( مزدوج القناة" الذي سرَّب
MHz 2 458  50وترتاوح قدرهتا بني- dBm 70و- dBm وقد استخدم هذا النوع من أفران امليكروويف العمالقة إلعداد الطعام .

دورة األلعاب. وباإلضافة إىل ذلك، يعود التداخل جزئياً إىل بنية الغشاء اخلاص للطبقة اخلارجية للمركز الوطين للرياضات  يف للعاملني
 سري من املوجات الراديوية.زر الياملائية. فبنية الغشاء هذه ال توهن إال الن

 6.1الشـكل 
 الجوف الداخلي "لفرن الميكروويف مزدوج القناة"

 

. وعلى خدمات االتصاالت (ISM) الصناعية والعلمية والطبية"للتطبيقات  MHz 2 500-2 400ويف الصني، "أ سند" النطاق 
أمهية دورة  قد تنجم عن هذه التطبيقات". ولكن بالنظر إىل الراديوية العاملة ضمن هذه النطاقات أن تتقبل التداخالت الضارة اليت

. ولذلك، مت التوصل إىل حل وسط يقضي بتثبيت مرافق تدريع حول (WLAN)األلعاب، تنبغي محاية الشبكة احمللية الالسلكية 
 الفرن، فتحسنت جودة خدمة الشبكة احمللية الالسلكية كثرياً.

 اختبار المعدات 5

 الغرض منها 1.5

الغرض من اختبار املعدات هو التحقق من التزام معدات املستخدمني باملعايري التقنية للرتخيص الرتددي املمنوح من  إن
 الطيف. مديري

 أفرقة االختبار ومواقع االختبار 2.5
. وكان مكان املواقع ةو ضعت حتت تصرف وسائل اإلعالم والالعبني أربعة مواقع لالختبارات الثابتة وثالثة مواقع لالختبارات املتنقل

هذه املواقع  يف . وتوفرت(OLV)والقرية األوملبية  (MPC)واملركز اإلعالمي الرئيسي  (IBC)مركز اإلذاعة الدويل  يف الثالثة الثابتة
 وطابعات وسوم. GTEMمعدات مثل أجهزة حتليل الطيف، وجمموعات اختبار االتصاالت، وقاعات 
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 عبا العمل 3.5
 بأربعة أسابيع إىل أسبوعني.املسابقات قبل ذروته  يف عبء العمل ار املعدات، يبدوبالنسبة إىل اختب

 المعلمات التي يتعين فحصها 4.5
 تشمل املعلمات اليت يتعني إخضاعها الختبارات إلزامية، الرتدد والقدرة وعرض النطاق واإلرساالت اهلامشية.

 المعدات تحت االختبار في نسبة العينة 5.5

 2.1اجلـدول 
 المعدات تحت االختبار في نسبة العينة والمعايير التقنية

 نسبة العينة المعدات

 5-10％ وصلة ثابتة أو متنقلة

 5-10％ مجع األخبار بواسطة الساتل، أو ساتل ثابت

LMRS/TBS/HR ％20-10 

 10-20％ سلكية كامريا ال

 5-10％ سلكي ميكروفون ال

 ％20-10 (WLAN) الشبكة احمللية الالسلكية

 مصادر التداخل األخرى 6.5
واصل وحدة إمداد متألغراض غري االتصاالت أن تتسبب بالتداخل. فعلى سبيل املثال، ميكن ل ميكن ألجهزة ت ستخدم

وميكن ألفران امليكروويف أن تتداخل ، MHz 30أن تتداخل على أنظمة تسجيل الوقت والنقاط عند الرتدد  (UPS) بالقدرة
. ومن األمهية مبكان للجهات املنظمة للطيف ومنظمات املراقبة أن تقيم اتصاالت (WLAN)احمللية الالسلكية معدات الشبكة  على

جيدة مع املنظمني اآلخرين للحدث، فمثاًل ينبغي اإليعاز ملوظفي األمن أن حياولوا أال يستعملوا أجهزة التشويش الراديوي. ومن 
مكان. فخالل احلدث، لن يتسع الوقت كثرياً إلصالح األعطال، وستكون إمكانية املهم أيضًا التصدي للمشاكل مسبقًا قدر اإل

 الوصول إىل املوظفني املعنيني بتنظيم الطيف ومراقبته حمدودة للغاية.

 االستنتاجات 6

 إدارة الطيف 1.6
لطلب تجاوز هذا اي توقع أن يؤول الطلب على موارد الطيف خالل حدث كبري إىل ازدياد فازدياد. ويرجح جدًا أن ي -

 دورة ألعاب بيجني. يف خالل دورة األلعاب األوملبية املقبلة نظريه
سبيل  وباستثناء عدد قليل من التطبيقات اهلامة )تطبيقات تسجيل الوقت والنقاط وتطبيقات حفلي االفتتاح واخلتام على -

ري ومقاييس . ولذلك، ينبغي أن تكون معاياستخدام الطيف بني تطبيقات متعددة حالً واضحاً  يف املثال(، صار التشارك
 التشارك موضوعاً هاماً جداً للدراسة.
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 مراقبة الطيف 2.6
ثال، ينبغي تثبيت التداخل وحتديد موقعه. فعلى سبيل امل يف تعد تشكيلة وتغطية وتوزيع مرافق املراقبة حامسة للتحقيق -

 على أعلى ارتفاع ممكن لتحسني تغطيته. (VHF/UHF) ديسيمرتيةنظام املراقبة ضمن نطاق املوجات املرتية/ال
 رتنت.نطاق واسع وحتليالً متعمقاً دون اتصال بشبكة اإلن يف وإن تقدم التكنولوجيا الرقمية جيعل من املمكن إجراء مراقبة آنية -

 اختبار المعدات 3.6
ن ا. والقدرة هي معلمة أخرى هامة، ولكيعد الرتدد وعرض النطاق من املعلمات اهلامة الختبارات املعدات والتحقق منه -

ية بعض أنواع املعدات ذات اهلوائي املدمج، يستحسن التقدير التقرييب للقدرة املشعة املكافئة املتناح يف نظرًا لصعوبتها
(e.i.r.p.) الفضاء احلر. يف حبساب اخلسارة 

 إدارة الطيف ومراقبته ضمن مواقع الحدث 4.6

طيف ومهندسي املراقبة ضمن مواقع احلدث أن حيصلوا على أدق وأحدث املعلومات بشأن من املهم جدًا ملديري ال -
 استخدام املعدات الراديوية من حيث مكاهنا وزماهنا ومستخدميها.

 أنظمة المعلومات 5.6
ارة دإن امتالك قاعدة بيانات دقيقة للمحطات الراديوية وقاعدة بيانات دقيقة للمعدات سريسي أساسًا متينًا لجإ -

 الراديوية. واملراقبة
وال بد من الربط الشبكي حملطات املراقبة الثابتة ومواقع اختبار املعدات ومركبات املراقبة وما إليها، ألن ذلك حيسن كثرياً  -

 من الكفاءة ووقت االستجابة.
 
 

 2ق ـملحال
 

 إدارة الطيف ومراقبته خالل دورة ألعاب عموم أمريكا

 2007البرازيل عام  في المقامة للمعوقينكا ودورة ألعاب عموم أمري

 مقدمة 1

مجيع مراحل أحداث مثل  يف خدمات مثل األمن والصحة والنقل والطاقة، وما إليها، تؤدي االتصاالت دورًا خاصاً رغم أمهية 
جاح احلدث. وميكن ضرورياً لن ألعاب عموم أمريكا، وكأس العامل واأللعاب األوملبية. ويعد تكامل هذه اجلوانب البنيوية التحتية أمراً 

 2007موم أمريكا ألعاب ع دورة يف لكثافة عالية من األجهزة اإللكرتونية املختلفة أن تشكل سيناريو اتصاالت معقد كالذي حصل
ورة عموم أمريكا ودب دورة ألعاالربازيل. ويهدف هذا التقرير إىل عرض كيفية تنفيذ إدارة الطيف ومراقبته خالل  يف اليت أقيمت

 املستقبل. يف ، من أجل توفري مرجع آخر لألحداث الكربىللمعوقنيعموم أمريكا ألعاب 
 (CO-Rio) لتلبية طلب اللجنة املنظمة لدورة األلعاب (ANATEL)هيئة االتصاالت الوطنية أما أنشطة التخطيط اليت قامت هبا 

 األلعاب األوملبية للمعوقنيدورة األلعاب األوملبية ودورة ن ع (ACA)إىل تقرير سلطة االتصاالت األسرتالية  جزئياً  قد استندتف
 .2000سيدين عام  يف



 ITU-R  SM.2257-3 19 التقرير  

 

 2007نظرة عامة على دورة ألعاب عموم أمريكا عام  2

 معلومات عامة 1.2

طقة من العديد من البلدان من 2007مدينة ريو عام  يف املقامة للمعوقنيعموم أمريكا ألعاب عموم أمريكا ودورة دورة ألعاب  مجعت
 األمريكتني. وتعطي األرقام التالية معلومات عامة عن هذا احلدث:

 بلداً؛ 42رياضياً من  633 5 -
 صحفياً معتمداً؛ 395 1 -
 دورة ألعاب عموم أمريكا؛ يف فرداً من القوة العاملة املعتمدة 054 21 -
 ؛وقنيللمع دورة ألعاب عموم أمريكا يف فرداً من القوة العاملة املعتمدة 514 6 -
ختصصات  10 يف مشاركاً  115 1دورة ألعاب عموم أمريكا، و يف حدثاً  332ختصصاً رياضياً و 47 يف مشاركاً رياضياً  633 5 -

 حدثاً. 287ويف  للمعوقني دورة ألعاب عموم أمريكا يف رياضية
 ساعة من الصور احلية؛ 759 -
 ؛(HDTV)نسق التلفزيون عايل الوضوح  يف ساعة منتجة 675 -
 ؛(SDTV)نسق التلفزيون عادي الوضوح  يف ساعة منتجة 84 -
 موقع حدث مزوداً بالبث املباشر؛ 15 -
 موقع حدث بتغطية مسجلة مسبقاً؛ 12 -
 جهاز تسجيل؛ 30كامريا و  100أكثر من  -
 هيئة إذاعية معتمدة؛ 000 2أكثر من  -
 مقطورة بث إذاعي. 20وأكثر من  (MU)وحدات متنقلة  10 -

 (TOC)العمليات التكنولوجية  مركز 2.2

، وتوىل املركز مسؤولية مجيع 2007عموم أمريكا ألعاب التشغيل التكنولوجي خالل دورة  (TOC)نسق مركز العمليات التكنولوجية 
 أوجه التكنولوجيا احلرجة وعمليات صنع القرار خالل األزمات. وإىل جانب ذلك، توىل املركز تقدمي معلومات عن خطة الرتددات

 واملستلزمات الطيفية. وتوضح املعلومات التالية البنية التحتية العامة ملركز العمليات التكنولوجية:

 مرت من الكبالت الكهربائية؛ 000 16 -
 مرت من كبالت البيانات والصوت؛ 000 5 -
 من القدرة الكهربائية؛ (kVA)كيلو فولت أمبري   500 -
 ؛(1TR=12 000 BTU/h)للدقة(  36للراحة و 130 TR) TR 166سعة تربيدية مبقدار  -
 مرتاً من جماري تكييف اهلواء؛ 475 -
 مرتاً مربعاً من اجلدران اجلافة؛ 350 1مرت مربع من اجلدران القرميدية و 600 -
 خطاً هاتفياً؛ 180 -
 سطحاً مكتبياً؛ 250 -
 فرصة عمل؛ 180 -
 ؛(kVA)مبري كيلو فولت أ  500نظام كهربائي حلاالت الطوارئ قدرته  -
 هيكل خلدمات الصوت والبيانات والطاقة وتكييف اهلواء مدعوم برديف كامل. -
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 إدارة الطيف 3
 يئة االتصاالتباالتصال هب 2007عموم أمريكا ألعاب  عن تنظيم دورةاملسؤولة  (CO-Rio) اللجنة املنظمة لدورة األلعابقامت 
 الربازيل. يف ت. وهذه اهليئة هي السلطة التنظيمية املسؤولة عن قضايا االتصاالتقبل مخسة أشهر من بدء املباريا (ANATEL) الوطنية

 الطيف المطلوب 1.3
األحداث الكربى تتطلب بنية حتتية خاصة، مثل االتصاالت والنقل والطاقة وغريها. ويعترب دعم االتصاالت أساسياً  يف هناك أنشطة

التصاالت. ل كبرياً   لب أنشطة مثل األمن واإلذاعة وإدارة العمليات استخداماً لكامل سلسلة األنشطة املتالزمة مع احلدث. وتتط
أمكن  نطاقات عدة تعترب بالغة األمهية لنجاح دورة األلعاب. وهبذا الطلباللجنة املنظمة لدورة األلعاب  ولتلبية هذا الطلب، طلبت

 قبة الطيف.القيام بتخطيط الرتددات، وجرى ترشيد استخدام املوارد املتاحة ملرا
والنقطة األخرى ذات الصلة هي الطلب الكبري على موارد الطيف لقطاع األمن. ويف هذه احلالة، وألسباب تتعلق بكفاءة استخدام 

 اسرتاتيجيات من قبيل إعادة استخدام الرتددات. يف الطيف، ال بد من النظر
 ربع مناطق حدث رئيسية، على النحو املعروضوملا كان استخدام الطيف حامسًا إلحياء احلدث، ح ددت رقعة تشمل أ

كمنطقة حتكم خاصة تعاََل فيها طلبات الرتخيص كافة من مكتب مركزي، وترجئ الطلبات غري الضرورية لفرتة ما ،  1.2 الشكل يف
 . (CO-Rio)اللجنة املنظمة لدورة األلعاب بعد احلدث، عدا طلبات 

 فترة اإلعداد 2.3
البنية و  األولويات املتعلقة باملوارد الطيفية بوضع (ANATEL)هيئة االتصاالت الوطنية يق مهام ش كل ضمن بعد االتصال األول، قام فر 

 الشغل الشاغل لتخطيط الطيف. (CO-Rio)اللجنة املنظمة لدورة األلعاب  التحتية لالتصاالت. وكانت املوارد املتاحة وطلبات
كون املناطق اليت ستستخدم للمسابقات لتقييم النطاقات اليت من شأهنا أن ت يف وقبل املباريات، جرت مراقبة الطيف باستمرار

 مناسبة ملقرتحات دورة األلعاب.
. 2007فريق تنسيق للعمل حصرًا مع املعنيني بدورة ألعاب عموم أمريكا  هيئة االتصاالت الوطنية وباإلضافة إىل ذلك، أنشأت

ة الرئيسية واختبار املعدات إنفاذ األنشط يف أصبح املركز التشغيلي. ونظر التنسيقريو الذي  يف اهليئةمكتب  يف وجرى هذا التنسيق
 ومراقبة الطيف.

كل  يف (ANATEL)هيئة االتصاالت الوطنية وأخذ التخطيط ألنشطة اإلنفاذ بعني االعتبار وجود ما ال يقل عن اثنني من وكالء 
 اجململ. يف وكيل 100ع خمتلفة، مما استدعى توفر مواق يف منافسة، والعوامل اللوجستية وتزامن املسابقات

 ويف جمال اختبار املعدات، است خدم ملصق خاص لتحديد املعدات اليت مت اختبارها. وقد منع هذا اإلجراء تكرار اختبار املعدات.
سمح بالتشغيل املتواصل أن ت حتديد مواقع لركن الوحدات املتنقلة اليت من شأهنا يف ومتثلت إحدى الصعوبات الرئيسية خالل اإلعداد

 جماالت مثل الطاقة واألمن. يف ذلك دعم البنية التحتية يف خالل املباريات، مبا

 مرحلة ما قبل دورة األلعاب مباشرة   3.3

 لطيف.اقبل أسبوعني من بدء دورة األلعاب، فرغ فريق التنسيق من العمل التخطيطي إلنفاذ األنشطة الرئيسية واختبار املعدات ومراقبة 
الرئيسية اإلجراءات  نع وعرض فريق التنسيق التخطيط لدورة األلعاب على مجيع املوظفني املشاركني. وتضمن هذا العرض دورة قصرية

 اللوجستية. مجيع أحناء املالعب. وباإلضافة إىل ذلك، اخت رب تنظيم النقل واخلدمات يف اليت ستطبق مثل النهج ومراقبة الطيف
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 ل دورة األلعابالمرحلة خال 4.3
إىل مناطق املسابقات للقيام بأنشطة مثل مراقبة الطيف  (ANATEL)هيئة االتصاالت الوطنية ذهب أفراد خمولون خصيصًا من 

 د.عآخر منهم خارج مناطق املسابقات من أجل مراقبة األنشطة عن ب   نفرواختبار املعدات وعمليات التفتيش. وبقي 
 ذلك اليوم. يف ذين عملوا خالل ذلك اليوم تقريراً لفريق التنسيق عن األحداث ذات الصلة اليت وقعتوكل يوم، قدم مجيع األعضاء ال

 مراقبة الطيف 5.3
ظمة لدورة اللجنة املن است خدمت ثالث حمطات ثابتة وواحدة متنقلة لتحديد البيانات الوصفية لطيف كل نطاق طلبته

ت وفقًا لتخطيط الرتددات املنجز. وأ خذت بعني االعتبار النطاقات الرتددية . وش كلت إعدادات هذه احملطا(CO-Rio) األلعاب
، وجوانب أخرى مثل تيسر الطيف وإعادة استخدام الرتددات واخلدمات األساسية لأللعاب وموضع مواقع اللجنةاليت طلبتها 

 احلدث، من أجل التخطيط لكفاءة استخدام الطيف.
وجات اليت تؤثر تأثريًا ذا شأن على االنتشار الراديوي ما فوق نطاق امل الرحبةو بالتالل وتتميز تضاريس مدينة ريو دي جانري 

 وهكذا، است خدمت حمطة املراقبة املتنقلة بشكل مكثف لتغطية املناطق اليت يتعذر استخدام حمطة املراقبة الثابتة فيها. .(VHF) املرتية
 املسابقات قبل احلدث، أساسياً لتخطيط الطيف.مناطق  يف وكان حصاد البيانات، عن استخدام الطيف

 حمطة املراقبة املتنقلة بيانات عن استخدام الطيف.مناطق املسابقات اليت مجعت فيها  1.2ويعرض الشكل 

 1.2الشـكل 
 2007مناطق المسابقات لدورة ألعاب عموم أمريكا 

 

املتعمد الذي ميكن أن يتداخل على أنظمة االتصاالت، و ضعت خالل املباريات، ومن أجل ضمان احلماية من البث املتعمد أو غري 
 مناطق املسابقات. يف أكثر من ثالث حمطات مراقبة متنقلة
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 (SHF) سنتيمتريةوال (UHF) ديسيمتريةوال (VHF)الطيف المتاح لنطاقات الموجات المترية  6.3

خاصة  فة من خدمات االتصاالت، جرى ختصيص تراخيصرغم أن مجيع النطاقات الرتددية تقريباً كانت قد خ صصت ألنواع خمتل
االعتبار جوانب اخلدمات األولية والدفاع واألمن وحمطات االتصاالت الراديوية األخرى  يف خالل املباريات. وأخذت هذه الرتاخيص

 ذات الرتاخيص الصادرة قبل هذا احلدث.
ّخصة ومراقبة الطيف. وقد قدمت نتائج هذه اإلجراءات املعلومات ويعرض اجلدول التايل جزءاً من الدراسات القائمة على حمطة مر 

االعتبار الرتاخيص الصادرة  يف . ومل يأخذ مستوى التيسر2007االسرتاتيجية بشأن الطيف املتاح قبل بدء دورة ألعاب عموم أمريكا 
مل على ث والتدخل الضار احملتقبل دورة األلعاب فقط، بل أيضًا تيسر الطيف والتنسيق مع مستخدمني آخرين خالل احلد

 املستخدمني غري املشغلني من قبل.
أمهية  ولتقييم مستوى التيسر، تراعي نواح  كإجراءات التنسيق التطبيقات من نقطة إىل نقطة ومن نقطة إىل نقاط متعددة، فضالً عن

 اخلدمة، ومثاهلا خدمة اهلاتف العمومي واالتصاالت املتنقلة العمومية.

 التيسر التطبيق (MHz) دديالنطاق التر 

 منخفض اخلدمات الثابتة، اخلدمة البحرية املتنقلة، الراديو للهواة، خدمة اإلذاعة الثانوية 267-138

 متوسط اخلدمة الثابتة واملتنقلة 399,9-335,4

 منخفض اخلدمة الثابتة واملتنقلة 411,675-406,1

 متوسط لراديو للهواةتقاسم القنوات، خدمة متعددة الوسائط، ا 432-420

 متوسط اخلدمة الثابتة واملتنقلة 450-440

 منخفض جداً  اخلدمة الثابتة واملتنقلة 470-450

 منخفض  ISM ،MMDSخدمة اإلذاعة الثانوية،  300 690-2 2

 متوسط خدمة اإلذاعة الثانوية 300 400-3 3

 منخفض تصاالت متعددة الوسائطخدمة اإلذاعة الثانوية، خدمة اهلاتف الثابت، ا 400 600-3 3

 منخفض خدمة ساتلية 650 770-6 6

 متوسط خدمة اإلذاعة الثانوية 990 410-6 7

 متوسط خدمة اإلذاعة الثانوية 150 300-10 10

 متوسط اخلدمة الثابتة 200 250-12 13

 منخفض اخلدمة الثابتة واملتنقلة، وصالت اهلاتف املتنقل 700 800-17 17

 منخفض اخلدمة الثابتة واملتنقلة، وصالت اهلاتف املتنقل 260 360-19 19

 مرتفع اخلدمة الثابتة واملتنقلة 200 800-21 21

 مرتفع اخلدمة الثابتة واملتنقلة 400 000-22 23

 المعدات الراديوية المستخدمة خالل دورة األلعاب 7.3
استخدمت،  قائمة جزئية باملعدات اليت دورة األلعاب. ورغم كونه اللالرئيسية خ املعدات الراديوية يعرض الرسم التايل استخدام

 ميكن تبنّي أن اجلهة املنظمة لدورة األلعاب استخدمت امليكروفون الالسلكي على نطاق واسع.
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اسطة الساتل و باإلضافة إىل ذلك، أفادت اجلهة املنظمة للحدث باستخدام هائل لألجهزة الراديوية احملمولة باليد وجلمع األخبار ب
 وللشبكة احمللية الالسلكية.

 ترخيص االستخدام المؤقت للطيف 4
قبل دورة األلعاب مباشرة، ن فذت صيغة جديدة من نظام الرتخيص لرتخيص االستخدام املؤقت للطيف، على حنو يتيح تقدمي 

د الرتاخيص هذا اإلجراء. وميثل الرسم أدناه عد طلبات رقمياً ويلغي االستمارات الورقية، مما مسح بتحقيق املزيد من الكفاءة بشأن
 ، ويبني تزايد األنشطة بعشرة أمثال خالل ألعاب عموم أمريكا.2007عام  يف الصادرة

 
، عندما جرت دورة ألعاب عموم 2007يوليو من عام  يف يتضح أن عدد الرتاخيص املؤقتة الصادرة حملطات ثابتة ومتنقلة بلغ ذروته

استخدام خدمات االتصاالت خالل دورة األلعاب واسع النطاق. ويف هذه الفرتة، ارتبطت معظم الرتاخيص  . وكان2007أمريكا 
 الصادرة بدورة األلعاب.
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 االستنتاجات 5

 إدارة الطيف 1.5

ساعد  دقجناح دورة األلعاب. وعلى الرغم من قصر الفرتة الزمنية املتاحة إلجناز التخطيط، ف يف ساهم ختطيط الطيف مسامهة كبرية
 جتنب مضار كثرية تتعلق بالتداخل وتبديد املوارد. يف التخطيط

ن املشاكل النامجة عن الواقع خفف كثرياً م يف ويسمح إجراء اإلبالغ الفوري باالستفادة املثلى من املوارد املتاحة ملراقبة الطيف. وهو
 التداخل الضار.

خالل أحداث  ريو، تقتضي الضرورة حمطات مراقبة متنقلة ملراقبة الطيف يف ويف الرحاب ذات التضاريس غري املنتظمة كاليت تصاَدف
. إذ يسمح هذا النوع من البنية التحتية بالتعرف على اإلشارات الضعيفة اليت يتعذر الكشف عنها 2007مثل ألعاب عموم أمريكا 

حتديد مصادر  يف راقبة املتنقلة من املساعدةبواسطة حمطة مراقبة ثابتة، على سبيل املثال. وإىل جانب ذلك، متكنت حمطات امل
 ثوان قليلة. يف التداخل بدقة جيدة

 اختبار المعدات 2.5

 الله.بداية احلدث وخ يف اتضحت مدى أمهية اإلعالن عن دور اإلدارة لكل وفد رياضي. فهذا اإلجراء يتالىف متاعب احلوادث

 االستخدام المؤقت للطيف 3.5

الزمن.  فرتة قصرية من يف تخدام املؤقت للطيف إىل ازدياد كبري، مما يتطلب تقييم عدد كبري من الطلباتكما ذ كر أعاله، فإن االس
 وميكن هلذا النوع من احلاالت أن يعرِّض إمتام احلدث ملخاطر ال لزوم هلا، وبالتايل ينبغي جتنبه.

عدات نظمة. ومن شأن ذلك أن حيسن إجراءات مثل شراء املوأخرياً، ال بد من بناء بيئة تعاونية بني السلطة التنظيمية واللجنة امل
وختطيط الرتددات وحتديد مقاس البنية التحتية، وما إىل ذلك. وباإلضافة إىل ذلك، فإنه يسمح بإجراء االختبارات التمهيدية لتضييق 

 دائرة الشك بشأن كامل نظام االتصاالت الذي سينفَّذ.
 

 3ق ـملحال
 

 منتدى التعاون االقتصاديخالل االجتماع األول لمؤتمر قمة إدارة الطيف ومراقبته 

 سول مؤتمر قمةو  2005 (APEC) لدول آسيا والمحيط الهادئ

 جمهورية كوريا في 2010 (G20) مجموعة العشرينل

 مقدمة 1
ستغرق ر، كما ياألحداث الكربى، مثل األلعاب األوملبية واجتماع القمة ومباريات كأس العامل، على اهتمام اجلمهو تستحوذ 

التحضري هلا الكثري من الوقت. وخالل احلدث ي ستخدم الكثري من التطبيقات واملعدات الراديوية داخل مسرح احلدث، وبالتايل 
هناك إمكانية كبرية للتداخل أو الضوضاء الراديوي. وتتضمن التطبيقات اإلذاعة واالتصاالت والشرطة وامليكروفون الالسلكي، وهلم 

ك فإن التخطيط املنهجي للطيف، والرتخيص باستخدامه، ومراقبته، والتفتيش عليه، وإزالة التداخل منه، أمور مهمة للغاية جرا. ولذل
 الستضافة احلدث بنجاح.
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 والغرض من هذا التقرير هو تقدمي املعلومات لجإدارات من خالل إطالعها على اخلربات العامة ملفوضية االتصاالت
 جمال الرتخيص ومراقبة الطيف وإزالة التداخل. يف احلاالت من األنشطة خاصة بعض يف (KCC) الكورية

 نظرة عامة على األنشطة خالل حدث كبير 2
 المهام العامة للفريق التحييري الستيافة الحدث الكبير 1.2

ستقصياً األحداث احمللية نوية مينفذ الفريق التحضريي عادة املهام التالية إلجناح احلدث الكبري. بادئ ذي بدء، يضع الفريق خطة س
والدولية، وينسج عالقة وثيقة مع املنظمات ذات الصلة عن طريق االتصال معها بانتظام. وقبل احلدث مباشرة، من املهم جداً 

وَّل به خقياس البيئة الراديوية حول الساحة وإزالة التداخل على املوارد الطيفية. وخالل احلدث، يراقب الفريق النطاق الرتددي امل
 ألغراض األمن والشرطة واإلذاعة وهلم جرا. وبعد وقوع احلدث، يناقش الفريق النتيجة وجيد حاًل للمشكلة.

 قبل الحدث 2.2
 يقوم الفريق التحضريي بقياس البيئة الراديوية ومراقبة الطيف حول مسرح احلدث ملنع التداخل الراديوي قبل بدء احلدث.

حال عدم  يف مكان الكشف؛ وخاصة يف شارة غري املرغوب فيها، يزيلهما الفريق على وجه السرعةوعند كشف تداخل راديوي أو إ
 وصول اإلشارة إىل مركبة مراقبة الطيف، ينتقل الفريق إىل ذلك املكان ويستقصي السبب.

هو يركز على نطاق ترددي القانونية. فموقع ثابت للبحث عن انتهاكات لوائح الراديو واحملطات الراديوية غري  يف كما تتعزز مراقبة الطيف
 .(CS) مسرح احلدث. وإذا ما الت قطت إشارة راديوية غري قانونية، ي بلغ الفريق فريق رضا العمالء يف معني ي ستخدم

 (CS)فريق رضا العمالا 
 من بعض الموظفين ومركبة مراقبة. (KCC)يتألف فريق رضا العمالا التابع لمفوضية االتصاالت الكورية 

وعندما ال ميكن للمستخدمني تشغيل حمطاهتم الراديوية بشكل طبيعي بسبب التداخل أو املوجات الكهرمغنطيسية، يتعامل فريق 
 غضون عشرة أيام، وحيمي البيئة الراديوية. يف رضا العمالء مع هذه املصاعب

 الراديويةدمة مالء بوقت الوصول" واألخرى هي "اخلوميكن لفريق رضا العمالء عادة تنفيذ مهمتني رئيسيتني. إحدامها هي "إبالغ الع
ن أجل م مركز جامع". أما "اإلبالغ بوقت الوصول" فهو خدمة إلعالم العميل مبوعد اجمليء الفعلي لفريق رضا العمالء إىل املوقع يف

ى من عميل لقى املوظفون شكو مركز جامع" فهي معدة للتعامل مع الشكوى. ومبجرد أن يت يف حل املشكلة. وأما "اخلدمة الراديوية
طر العميل بالنتيجة.  عن طريق اهلاتف أو اإلنرتنت، يزيل فريق رضا العمالء مصدر التداخل مث ُي 

 خالل الحدث 3.2
 مراقبة. الفريق التحضريي( مراقبة الطيف وحتديد االجتاه مبركبة يف هم أعضاءأعضاؤه حاملا يبدأ احلدث، ينفذ فريق رضا العمالء )

 إزالته.حوزة الفريق معدات حممولة الستقصاء تداخل راديوي و  يف الفريق من أربعة موظفني يشغلون مركبة املراقبة. كما توجد ويتكون
نظام بة املراقبة بواسطة مرك يف املوكلة إليه هي اكتشاف االنتهاكات والتداخالت الراديوية ةكما يقوم الفريق مبراقبة الطيف. فاملهم

 لراديوية ومعدات مراقبة. ويقوم نظام القياس هذا تلقائياً بعمليات املسح ويفتش النطاق الرتددي املخوَّل.قياس من النوعية ا

 بعد الحدث 4.2

يضع  هذا التقرير، يف بعد اختتام احلدث، يقدم الفريق التحضريي تقريراً عن نتائج أنشطته ملفوضية االتصاالت الكورية. ولدى النظر
  ويتخذون تدابري حتسينية إذا كان ذلك ضرورياً.املسؤولون املعنيون حالً 
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 حاالت إدارة الطيف والمراقبة الراديوية خالل حدث كبير 3

 2005 (APEC) منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئاجتماع قمة  1.3

 نظرة عامة 1.1.3

لتشغيل شبكات السلكية والالسلكية وخدمات  الفريق التحضريي مؤقتًا لدعم (KCC)شكلت مفوضية االتصاالت الكورية 
ة الراديوي املراقبة. ونفذ هذا الفريق أنشطة (APEC) منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا واحمليط اهلادئ اتصاالت جيدة خالل قمة

 وإزالة التداخل بواسطة عشرة مشغلني انتشروا يومياً حول منطقة االجتماع خالل هذا احلدث.
 الطيفإدارة  2.1.3

تلقى الفريق طلبًا مسبقًا بشأن الطيف من مكتب اإلعداد للقمة ورخَّص حملطات راديوية ختص شركة إذاعية وحلرس الشخصيات 
 الرتددات والقدرة واستخدام األماكن.اهلامة آخذاً بعني االعتبار 

 وناتت الطوارئ واملعدات الصغرية )ميكروفحاال يف موقع احلدث أثناء احلدث إال حملطات راديوية معدة لالتصاالت يف ومل يرخَّص
 سلكية وأجهزة االتصال الداخلي وأجهزة التخاطب الالسلكية(. ومت الرتخيص للتطبيقات األخرى كافة قبل احلدث. ال

 يمراقبة الطيف 3.1.3
ت حمطات لرتددات. واست خدممبراقبة الطيف تقصيًا النتهاكات لوائح الراديو واالستخدام القانوين ل (CS)قام فريق رضا العمالء 

بقعة عمياء أو  يف املراقبة الثابتة ملراقبة الرتددات الراديوية املخّولة حول مناطق االجتماعات. ويف احلاالت اليت تقتضي مراقبة الطيف
 إزالة التداخل على الفور، ن شرت مركبة مراقبة حول منطقة االجتماع على مدار الساعة.

 واإلجراااتحاالت االنتهاكات  4.1.3
 في حالة وقوع انتهاكات، هناك نوعان من اإلجرااات الممكنة:

تقاطع الرتدد الذي كان يستخدمه أحد الوفود مع اتصاالت الشرطة، فط لب إىل الوفد الكف عن استخدام ذلك النطاق  -
 الرتددي.

عيض شركة االتصاالت. فاستسلكي عائد ل تعطلت بعض املعدات الالسلكية جراء تداخل راديوي من جهاز شبكة ال -
 جهاز الشبكة الالسلكي هذا بآخر سلكي. عن

 2010 (G20) مجموعة العشرينل المراقبة الراديوية الساتلية خالل قمة سول 2.3

 نظرة عامة 1.2.3

ة، لدوليالطلب على االتصاالت ا يف زيادة كبرية، ميكن أن تطرأ (G20) موعة العشرينجمل دولية مثل قمة سولالخالل األحداث 
 املراقبة مركز وخاصة االتصاالت الساتلية. ولذلك ال بد من دعم اتصاالت ساتلية مستقرة خالل احلدث. ويف هذا السياق، يقوم

الكوري بتنفيذ العديد من األنشطة حلماية الشبكات الساتلية. وتقع على عاتق املركز محاية الشبكات  (SRMC)الراديوية الساتلية 
زيرة الكورية عن طريق شبه اجل من التداخالت من احملطات األرضية والفضائية، ومراقبة اإلشارات الساتلية الواردة إىل الساتلية الكورية

 .G20استخدام املعدات الثابتة واملتنقلة خالل قمة 

 المراقبة الراديوية الساتلية 2.2.3

 KOREASAT-3) ،KOREASAT-5 ،HANBYUL ،(CHEOLIANاملستقرة بالنسبة إىل األرض  ةخضعت السواتل الكورية األربع
قام رجالن الراديوية الساتلية، و  املراقبة غرفة عمليات مركز يف نوفمرب. فن شر مشغالن 12إىل  8ملراقبة مشددة قبل احلدث وبعده، من 

 آخران بتشغيل مركبة املراقبة.
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 المراقبةاعتبارات 
 االت.تل، وإيالء األولوية للنطاقات املخصصة لجإذاعة واالتصترتيب متعاقب لكل سا يف ينبغي تنفيذ مراقبة مشددة -
 .G20إيالء أولوية أعلى للتعامل مع التداخل خالل قمة  -
 ينبغي نشر مركبات املراقبة الراديوية الساتلية املتنقلة حول موقع احلدث. -
 ينبغي الفصل بني تسجيل تقرير املراقبة وبني إدارة هذا التقرير. -

 اسمعلمات القي
 املوقع املداري واالستقطاب والرتدد املتوسط. -
 dBW 55 االتصاالت الثابتة أو املتنقلة + يف القصوى حملطة (.e.i.r.p) يتعني أال تتجاوز القدرة املشعة املكافئة املتناحية -

 من لوائح الراديو.( 3.21 )انظر الرقم
 dBW 47 من املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض + 0,5أي اجتاه ضمن  يف يتعني أال تتجاوز القدرة املشعة املكافئة املتناحية -

 من لوائح الراديو.( 4.21 )انظر الرقم
 والقدرة املشعة املكافئة املتناحية. (PFD)عرض النطاق املشغول وكثافة تدفق القدرة  -

 ومل تظهر نتيجة غري عادية خالل هذا احلدث.

 الخالصة 4
الطلب على اإلذاعة واالتصاالت. ولذلك، فمن الضروري دعم االتصاالت  يف زيادة كبريةميكن أن تطرأ  ى،خالل األحداث الكرب 

عامل مع التداخل ختطيط الرتددات والتخويل واملراقبة والت يف السلسة الستضافة احلدث بنجاح. ولكي يتسىن ذلك، مثة أمهية بالغة
 صلة.وإقامة عالقة تعاونية مع مجيع األطراف ذات ال

 ولعل هذا التقرير فيما يتعلق ببعض احلاالت يعود بالفائدة على اإلدارات.
 

 

 4ق ـملحال
 

 ألمانيا في 2006إدارة الطيف ومراقبته خالل كأس العالم لكرة القدم عام 
 (FIFA) االتحاد الدولي لكرة القدم برعاية

 مقدمة 1
، وهي السلطة املسؤولة عن (Bundesnetzagentur)كة االحتادية األملانية وفقًا ألحكام احلكومة األملانية، أعطى رئيس وكالة الشب

يونيو  9اليت أقيمت ما بني  2006 (FIFA)إدارة الرتددات وقضايا املراقبة، أولوية قصوى لدعم بطولة كأس العامل لكرة القدم 
 أملانيا. يف 2006يوليو  9و

، كان ال بد من ختصيص ترددات هليئات اإلذاعة وموظفي األمن واجلهة ملعبًا مشغواًل بكثافة أصالً  12ورغم كون الطيف حول 
 عدة مدن. يف مدرجات املشاهدين ومواقع التدريب وفنادق الفرق، وما إىل ذلك، يف وغريهماملنظمة 
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 وكانت املهام الرئيسية املنوطة بوكالة الشبكة االحتادية كما يلي:
 إلضافيني خالل هذا احلدث؛توفري ترددات كافية ملستخدمي الرتددات ا -
 تداخل؛ال ضمان إمكانية استخدام الرتددات ذات الصلة باألمن )الشرطة واملطافئ واإلسعاف وخدمة الطريان واجليش( مبنأى عن -
 حل مشاكل التداخل مع اخلدمات الراديوية األخرى على وجه السرعة. -

 التنظيم والتعاون 2
أملانيا. وجرى أول اتصال بني وكالة الشبكة االحتادية  يف أن احلدث سيقام (FIFA)  لكرة القدماالحتاد الدويل: قرر 2000يوليو  6يف 

حىت وقت املباريات. وفيما يتعلق بإدارة الرتددات، كان  2002واللجنة املنظمة. وتكررت االتصاالت على أساس منتظم من عام 
ريق مهام ركة أجنبية. ويف مرحلة مبكرة شكلت وكالة الشبكة االحتادية فهناك اتصال وثيق مع اهليئة اإلذاعية املضيفة اليت كانت ش

 الوكالة املعنية. يف يتألف من موظفني من مجيع اإلدارات

 توزيع المعلومات 3
وقت مبكر بشأن املستخدمني الراديويني ضروريًا لتشغيل خال من التداخل. وقد استكملت  يف يعد احلصول على املعلومات

 سية ملوقع وكالة الشبكة االحتادية وفقاً لذلك من أجل اإلجابة على األسئلة التالية:الصفحة الرئي
 ما هي شروط استخدام الرتددات؟ -
 من ميكن االستفهام منه؟ -
 من يقدم الرتاخيص؟ -
 ما الذي جيب أن ي لحظ؟ -

 الصفحة الرئيسية ما يلي: يف وقد تضمنت املعلومات الواردة
 ذلك املهل )احلدود الزمنية( ونقاط االتصال؛ يف ات ذات الصلة مباالوصف العام لجإجراء -
 القائمة احلمراء للرتددات اليت ال ميكن استخدامها؛ -
 القائمة اخلضراء للرتددات املرخصة بشكل عام؛ -
 استمارات الطلبات اخلاصة اليت تضمن تقدمي مجيع املعلومات ذات الصلة. -
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 1.4الشـكل 

 FIFA 2006اسبة كأس العالم لكرة القدم استمارة طلب خاص بمن

 

 2.4الشـكل 
 القائمة الخيراا والقائمة الحمراا للترددات
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هذه . وقد استخدمت وكالة الشبكة 2006وأبريل  2005ديسمرب  يف نظمت هيئة اإلذاعة املضيفة اجتماعات هيئات اإلذاعة العاملية
 مبكرة. مرحلة يف ندوب. وأمكن الرد على أسئلة كثرية وتبينت مشاكلم 600االجتماعات لتقدم شرحاً عن اإلجراءات إىل 

 2005كأس القارات  4

أمكن  2005. ويف يونيو FIFA 2006سيناريو اختبار مهمًا ملسابقة كأس العامل لكرة القدم  2005قدمت مسابقة كأس القارات 
 مالعب: 5 يف اختبار املسائل التالية

 ليزية؛معرفة املوظفني باللغة اإلجن -
خدمة  وبني املالعب من خالل (BnetzA)تبادل البيانات بني فريق املشروع املركزي التابع لوكالة الشبكة االحتادية األملانية  -

 ؛(RAS)عد النفاذ عن ب  
 التعاون بني فريق املشروع املركزي واألفرقة احمللية؛ -
 املعدات التقنية؛ -
 االعتماد؛ -
 اجلدول الزمين للخدمة؛ -
 التعاون مع الشرطة؛ -
 اللباس )إدارة الطيف واملراقبة(. -

 فريق المشروع واألفرقة المحلية 5
 ز فريق املشروع املركزي املؤلف مما يصلماين يف (BnetzA)املكتب الرئيسي لوكالة الشبكة االحتادية األملانية  يف ش كل

 موظفني، ليقوم هذا الفريق مبهام التنسيق العام. 8 إىل
مجيع  يف أفرقة حملية تتألف من مديري ترددات وموظفي مراقبة راديوية، وز ودت هذه األفرقة باملركبات واألجهزة احملمولة وش كلت

مواقع احلدث االثين عشر. وتولت املسؤولية عن امللعب ومدرجات املشاهدين وفنادق الفرق املتنافسة وميادين التدريب، وما 
 ذلك. إىل

ميونيخ، واستضاف مكاتب واستوديوهات أكثر  يف IBC)أو  (IMCسؤول عن املركز اإلعالمي الدويل وكان هناك فريق إضايف م
 هيئة إذاعية. 70من 

لفريق املشروع واألفرقة احمللية اختبار  ، أتيح2 الفقرة يف ون ظمت دورات تدريبية لألفرقة لرتميم معرفتها باللغة اإلجنليزية. وكما جاء
 . وأدى ذلك إىل التعديل املتكرر لجإجراءات وإىل حل سائر املشاكل.FIFA 2005أس القارات ك يف جهوزيتهم التشغيلية

 الترخيص 6
ملشاهدين. أماكن أخرى مثل الفنادق ومدرجات ا يف املالعب االثين عشر وبني استخدامها يف هناك اختالفات بني استخدام الرتددات

 ى، فإنه يدوم لفرتات أطول من الوقت باملقارنة مع املالعب.هذه األماكن األخر  يف ولئن كان حجز الرتددات أقل
اعة املالعب اعتباراً من بضع ساعات قبل املباراة حىت ساعتني بعد املباراة. وال ي سمح إال هليئة اإلذ يف ويتكثف استخدام الرتددات

 اية املباراة.هن يف ستخدام الرتدداتاملضيفة وبضع هيئات إذاعية أخرى بإنتاج الصور التلفزيونية من املالعب. وقد زاد ا
وتعني إرسال مجيع طلبات الرتددات إىل مكتب املشروع املزود برقم الفاكس وعنوان الربيد اإللكرتوين اخلاص به. وف حصت الطلبات 

 ضعتقاعدة بيانات مركزية وو   يف للتأكد من اكتماهلا ووجاهتها. ونوقشت أوجه الغموض مع مقدم الطلب. وسجلت الطلبات
 متناول األفرقة احمللية االثين عشر. يف
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اكل، وخصصت حال وجود مش يف وتابعت األفرقة احمللية معاجلة الطلبات. فتحققت من تيسر الرتددات، وحبثت عن البدائل
 الرتددات، وأعدت الوثائق ذات الصلة، مبا فيها الرسوم املستحقة، وأرسلتها إىل أصحاب الطلبات.

 فيما يلي: وتتلخص جتربة الفريق
 الوقت املناسب قبل احلدث. يف ميكن تناول معظم طلبات احلصول على ختصيصات ترددية -
بعض األحيان لتخصيص ترددات جديدة. وأدى ذلك إىل زيادة   يف يف حالة املعدات الراديوية البديلة، دعت احلاجة -

 ويل للمعدات الراديوية.وقت االختبار والتشغيل األ يف عبء العمل قبل احلدث مباشرة يف كبرية
 مل تكن هناك سوى فئة قليلة من مستخدمي الرتددات ممن مل يتقدموا مطلقاً بطلب للحصول على ترخيص. -
 (OK 2006) 2006ويعزى ذلك إىل جودة اإلعداد واملعلومات من جانب وكالة الشبكة االحتادية، واللجنة املنظمة عام  -

 ملية.واالجتماعني مع هيئات اإلذاعة العا
ورون خمتلفون بعض األحيان. فقد شّغل صحفيون مص يف كما احتاج استخدام املعدات املرخصة عموماً )أو املعفية من الرتخيص( عناية فائقة

 ترددات أخرى مرصودة لألجهزة قصرية أو (ISM) الصناعية والعلمية والطبية عد باستخدام الرتدداتالعديد من الكامريات املتحكم فيها عن ب  
املدى. وأدى ذلك إىل شكاوى بشأن التفعيل غري املقصود للكامريات. وقامت اهليئة اإلذاعية املضيفة، اليت خصصت القنوات الراديوية 

 للصحفيني املصورين خالل االجتماع التلقيين الصباحي معهم، باستكشاف األخطاء وإصالحها.
التوزيع  3.4 طلب لتخصيص ترددات. ويبني الشكل 000 10انية أكثر من ، تلقت اإلدارة األمل2006عام  يف ويف مسابقة كأس العامل

 .2006الزمين للطلبات الواردة بشأن ختصيص ترددات حلدث واحد، على سبيل املثال، إحدى مباريات كأس العامل 

 3.4الشـكل 

 عدد الطلبات على مر الزمن
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. (%) مئوية ل نسبةشك يف اتطلبات الرتدد تظهرور العمودي يف احملو  احملور األفقي. يف أسابيع يف ويوضح الشكل خط الزمن
 احلدث. موعد إىلأسفل الزاوية اليمىن  يف تقاطعالنقطة وتشري 

دث )مثل مباراة من احلقبل أسبوع واحد فقط  تردطلبات المن مجيع  21%أن حوايل  يمن أهم احلقائق اليت ميكن حتليلها هو 
 ريقة فرزط بسببالواقع  يف وتتعذر رؤية ذلكيوم احلدث نفسه ) يف تردطلبات المن  4% ؛ بل إن(2006كأس العامل  يف واحدة

يوم  يف معهم معدات مثل امليكروفونات الالسلكيةموظفو الشركات اإلذاعية  لبجي ،سبيل املثال فعلى اإلحصائي(. ا العرضهذ
 تقدم الدعم فوراً.أن  دارةعلى اإل ،يف هذه احلالةو  .لوجه اإلدارة وجهاً ويتصلون مبوظفي  احلدث،

ن علَ ت ،ن ناحيةمهاتني الذروتني بواقعني خمتلفني. ف قبل احلدث. وميكن تفسري 19و 17 األسبوعني يف ذروتني أخرينيويوضح الشكل 
 .قريباً ت نفس الوقت يف الطلبات ، تردمن هذه املعرفة انطالقاً و  مؤمترات كبرية. يف اإلذاعيةشركات لطلب تردد" لي  "كيف إجراءات 

واردة إىل فرتتفع أعداد طلبات الرتددات ال األحداث الكربى. واحدة مضيفة" هيئة إذاعية" تستضيفما  غالباً  ،من ناحية أخرىو 
 .بطبيعة احلالهذه اهليئة اإلذاعية 

 ن واالعتمادو موظفال 7
 مساًء. 08:00أيام األسبوع حىت كل  يف اً ان متاحكو . املباريات من أسابيع 4ميونيخ قبل  يف املركز اإلعالمي الدويل يف كتباملافتتح 
من  يومنيقبل  وفتح أبوابه ،موظفني 6ا جمموعه مب مزوداً  (BnetzA)وكالة الشبكة االحتادية األملانية كشك معلومات من   وتوفر

 مجيع املالعب. يف املباراة األوىل

 4.4كل ـالش
 (BnetzA)وكالة الشبكة االتحادية األلمانية كشك معلومات 

 

ن مال تلتزم هبذه التقسيمات، كان  يةوجات الراديو ومبا أن امل مناطق عدة. إىل (IBC)ومركز اإلذاعة الدويل تقسيم املالعب  جرى
 املواقع. أكرب عدد ممكن من ىلإالوكالة من الوصول  وموظفيتمكن  الضروري أن

جلزء  ارييشفردياً. و  الزمالء. يعرِّف اجلزء األول منها شارات تعريف ذات جزأين (OK 2006) 2006اللجنة املنظمة عام  تأصدر 
 .(IBC)االثين عشر ومركز اإلذاعة الدويل  لكل من املالعبمناطق  7وقد أ صدر شارات ملا يصل إىل  وقع.املالثاين إىل 

 املواقع. ميعجل زنايم يف مكتب املشروع يف واعت مد زميالن جلدول العمل. آخر وفقاً و زميل وجرى تداول شارات املناطق بني 
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 IBC)أو  (IMC المركز اإلعالمي الدولي 8

 عن حجم املركز اإلعالمي الدويل. الصور التالية تعطي انطباعاً لعل 

 5.4كل ـالش
 المركز اإلعالمي الدولي
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 مهام مراقبة الطيف 9
 تعني االضطالع باملهام التالية:

 االستطالع األويل للرتددات؛ -
 اجملمع التلفزيوين؛ يف تيش على مستخدمي الرتددات ومعداهتمالتف -
 املالعب )موظفو األمن، واإلطعام، وغريهم(؛ يف التفتيش على مستخدمي الرتددات اآلخرين -
 التداخل؛ يف التحقيق -
 مراقبة الطيف وحتديد البث غري املرخص. -

 مراقبة الطيف قبل الحدث 1.9

الرتددات غري املستخدمة  GHz 3,5و MHz 148لنطاق وقياسات إشغال القنوات( ما بني كشف استقصاء أويل للطيف )مسح ا
 البحث عن املستخدمني غري املرخص هلم. يف اليت ميكن أن ختَصص للحدث وساعد

، ادقميادين التدريب والفن يف . ومل تنفذ أي قياسات(IBC)واقتصرت القياسات على املالعب االثين عشر ومركز اإلذاعة الدويل 
 وما إىل ذلك.

 برلني أيضاً. يف مهرجان املشجعني يف وتبني التجربة أنه كان ينبغي القيام بالقياسات -

 مراقبة الطيف خالل الحدث 2.9

 عد من أجل حتديد البث غري املصرح به.الطيف بشكل دائم خالل البطولة من حمطات ي تحكم فيها عن ب   روقب
 جوار املالعب. يف أيام احلدث يف وكان معدات القياس املتنقلة متاحة

 .(IBC)مركز اإلذاعة الدويل  يف وكانت هناك وحدة متنقلة موجودة بشكل دائم
 وكانت األجهزة احملمولة باليد متاحة ضمن امللعب.

 مدرجات املشاهدين، ويف غري مكان. يف كما ن شرت مركبات املراقبة أحياناً 

 زه المشجعينمتن 10
املشجعني خارج ملعب ميونيخ. ويوجد هنا أيضاً الكثري من املصادر احملتملة للتداخل مثل شاشات العرض  زهمتن 6.4يوضح الشكل 

 الفيديوي الكبرية واملعدات الراديوية.
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 6.4الشـكل 

 زه المشجعينمتن

 

 التداخل والمشاكل في التحقيق 11
 ميكن استخالص االستنتاجات التالية من احلدث:

 رقعة صغرية، ال ميكن جتنب التداخالت متاماً. يف  من املعداتعند استخدام الكثري -
السنة. وقد يؤدي إىل اختالل التدريع ضد الرتددات الراديوية والبث  يف تركَّب معدات املستخدم وت فكَّك عدة مرات -

 اهلامشي.
 وكانت املشاكل الرئيسية كما يلي: -

 و؛من شاشات الفيدي (EMC)مشاكل توافق كهرمغنطيسي  •
 التشكيل البيين جراء عدم كفاية التباعد املكاين؛ •
 الربجمة اخلاطئة للمعدات الراديوية. •

 الوسم 12
بارها. وكانت وقت مبكر مسبقاً. وقد و مست مجيع املعدات اليت مت اخت يف جرى إبالغ مجيع املستخدمني بشأن التفتيش على املعدات

 بعض األمثلة. 7.4ات وميكن حتديد مفعوهلا ملباراة واحدة. ويوضح الشكل مباري 4الوسوم سارية املفعول ملا يصل إىل 
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 7.4الشـكل 
 أمثلة على وسم المعدات الراديوية

 

 

 بعض األرقام الجديرة باالهتمام 13
 اإلعداد ألحداث مماثلة. يف لعل األرقام التالية تفيد

 من الزمالء؛ 200جرى اعتماد  -
 تردد؛ 000 10ط لب حنو  -
 املالعب االثين عشر؛ يف منها لالستخدام 500 6ند أ س -
 من الطلبات؛ 85%مت قبول  -
 من مقدمي الطلبات؛ 150ترخيص قصري األجل إىل  000 1جرى إصدار  -
 بالغاً بشأن تداخل قبل املباريات وبعدها؛ 84 -
 بالغاً بشأن تداخل خالل املباريات؛ 12 -
 حالة تداخل؛ 60مت حل  -
 ملصقة. 000 6ر من جرى إصدار أكث -

 الخالصة 14
ارة الرتددات رقعة حمدودة حتدياً خلدمة إد يف شكلت كمية املعدات اإللكرتونية بشكل عام، واملعدات الراديوية على وجه اخلصوص،

إجناح  يف ةمرحلة مبكرة للغاية ومشاركة ومعلومات مجيع أصحاب املصلح يف واملراقبة الراديوية. وأمثر التخطيط الدقيق هلذا احلدث
 عدد حمدود منها. يف احلدث وحصر مشاكل التداخل
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 5ق ـملحال

 
 (F1) 1إدارة الطيف ومراقبته خالل سباق الفورموال 

 في اإلمارات العربية المتحدة
 مقدمة 1

إلدارة  يبوظة أبكشر اإلمارات العربية املتحدة واليت نظمتها  يف أ قيمتهو أحد األحداث الدولية الكربى اليت  1إن سباق الفورموال 
 مرة واحدة كل عام. 2009ياس أبوظيب. وجيري إحياء هذا احلدث بنجاح منذ عام  يف (ADMM)رياضة السيارات 

موقع احلدث نفسه من أجل اخلدمات والتطبيقات  يف تردد الستخدامها 600إدارة الطيف لتوزيع أكثر من  يف ويتطلب احلدث كفاءة
. وتضمنت طلبات احلصول على تراخيص 1وفرق الفورموال  إلدارة رياضة السيارات يأبوظبشركة لبها الالسلكية املختلفة اليت تتط

عد واألمن وامليكروفونات الراديوية ووحدات البيانات والكامريات استخدام الطيف أجهزة التخاطب الالسلكية والقياس عن ب  
سلكي إىل اإلمارات العربية املتحدة من أجل حدث الفورموال  جهاز ال 500 12الالسلكية والبث اإلذاعي وغريها. واست ورد أكثر من 

 حصرياً. 1

 (TRA)مشاركة هيئة تنظيم االتصاالت  2
اركت منذ مرحلة التخطيط فقد شومراقبته ملا كانت هيئة تنظيم االتصاالت السلطة التنظيمية الوحيدة املعنية بإدارة الطيف الراديوي 

يئة مذكرة تفاهم مع جلنة إدارة احلدث املسؤولة أيضاً عن اجلوانب األمنية. ووفقاً ملذكرة التفاهم ستقوم هلذا احلدث. وقد وقعت اهل
 ما يلي: يف اهليئة بتقدمي الدعم

 إدارة الرتددات وختصيصات الرتددات وتنسيقها؛ -
 تقليل التداخل واالستخدام غري القانوين إىل أدىن حد؛ -
 الل احلدث.األمن والسالمة لالتصاالت خ -

 وللوفاء بالتزاماهتا، شكلت اهليئة فريقاً من األقسام/الدوائر التالية:
 قسم مراقبة الطيف؛ -
 قسم توزيع الطيف؛ -
 قسم الطيف اإلذاعي؛ -
 الشؤون املالية. -

 ومشلت املسؤوليات الرئيسية ختصيصات الرتددات ومراقبة خلو الطيف من التداخل. ومتثل التحدي فيما يلي:
 جراء دراسات استقصائية للرتددات الراديوية قبل احلدث وأثناءه للتوصل إىل ضوضاء اخللفية والطيف النظيف؛إ -
الستخدامها  (SHF) سنتيمرتيةوال (UHF) ديسيمرتيةوال (VHF)نطاقات املوجات املرتية  يف تردد 600ختصيص أكثر من  -

 وقت واحد؛ يف هلذا احلدث ضمن رقعة صغرية
 فرتة استجابة قصرية جداً؛ يف خدام الطيف وكشف أي تداخل ضار وتسويتهمراقبة است -
 إصدار تراخيص وتسوية فواتري وتصاريح للمعدات على أرض الواقع؛ -
 التعامل مع موافقات التخليص اجلمركي للمعدات املستوردة. -

 أنشطة التحيير قبل الحدث 3
 ما يلي: يف تتلخص أهم األنشطة ما قبل احلدث

 لتشكيل فريق هلذا احلدث؛ (TRA)سيق الداخلي ضمن إدارات هيئة تنظيم االتصاالت التن -
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 تشكيل الفريق ووضع خطة املشروع؛ -
 حتديد مقتنيات املراقبة املطلوبة خالل هذا احلدث؛ -
 ؛حتليل املتطلبات الرتددية بناء على مناقشات مع منظمي احلدث بشأن نوع املعدات الالسلكية اليت ست ستخدم -
اجتماع مفصل مع منظمي احلدث إلعداد وثائق توجيهية ملستخدمي املعدات الالسلكية تطلعهم على اإلجراءات  -

 واملتطلبات؛
 مسح املوقع قبل التخصيص )قياسات إشغال الطيف(؛ -
 عقد اجتماعات مع منظمات السالمة العامة لتنسيق متطلباهتا الرتددية؛ -
 التخليص اجلمركي للمعدات الالسلكية؛التنسيق للموافقة على النوع و  -
وعات، مع املوقع يعىن بالتخويل باستخدام الطيف ومبراقبته وبإعداد فواتري رسومه وباملدف يف تفاصيل بشأن إنشاء مكتب -

 املرافق ومتطلبات النفاذ إىل الطيف؛
 ة نتائج املراقبة؛املنطقة بعد إقرار صح يف التخطيط املفصل للطيف على القنوات الرتددية املتاحة -
 زيارات ميدانية لتحديد مواقع نصب معدات املراقبة. -

 

 تصاريح الطيف واستخدامه 4
 .2011ام حدث ع يف تفاصيل عن عدد التخصيصات املسندة ألنواع خمتلفة من املعدات الالسلكية املستخدمة 1.5اجلدول  يف ترد

 1.5اجلـدول 
 عدد التخصيصات الترددية التطبيق

 57 سلكية ا الكامري 

 72 وصلة بيانات

 9 مجع األخبار رقمياً بواسطة الساتل

 329 جهاز راديوي متنقل خاص

 134 سلكي ميكروفون ال

 FM 1حمطة إذاعة 

 602 العدد الكلي

 تخطيط المشروع واالستطالعات الميدانية والتنسيق
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 .2011حىت عام  2009عدد التخصيصات ألنواع خمتلفة من املعدات الالسلكية من عام  يف يوضح الرسم البياين التايل التغريات احلاصلة
 

 

 تحديات إدارة الطيف 5
ية التخصيص كانت على صلة باألجهزة الراديوية املتنقلة اخلاصة وامليكروفونات الالسلك يف التحديات الرئيسيةأن  1.5يبني اجلدول 

 والكامريات الالسلكية.

 (PMR)التحديات التي تعترض التخصيصات لألجهزة الراديوية المتنقلة الخاصة  1.5
متكن إدارة التخصيصات لألجهزة الراديوية املتنقلة اخلاصة ضمن منطقة معينة. فيمكن استيعاب عدد كبري من التخصيصات من 

 ديسيمرتيةالو  (VHF) كل من نطاقي املوجات املرتية يف خالل التصريح مبستويات القدرة املطلوبة وحتقيق التوازن بني التخصيصات
(UHF)كن أما  يف متتلك معدات مربجمة مسبقاً تستخدمها 1حلبة الفورموال  يف أن غالبية الفرق املشاركة يف . ويتمثل التحدي الفعلي

 مجيع أحناء العامل. ويف بعض األحيان ال تكون الرتددات املربجمة متاحة بسهولة ملنسقي الفريق املسؤولني عن الرتتيبات يف خمتلفة
 حمددة وتنتظر الرد خالل مهلة قصرية. ويكون هذا التحدي على أشده عموماً اللوجستية فيما ترد طلبات فعلية بشأن ترددات 

 السنة األوىل من احلدث، ويهون بعد ذلك إذ تتوفر قاعدة بيانات األحداث السابقة. يف

 التحديات التي تعترض التخصيصات للميكروفونات الالسلكية 2.5
 ،(UHF) ديسيمرتيةالنطاق املوجات  يف (PMSE)اإلذاعية لألحداث اخلاصة  تعمل غالبية امليكروفونات الالسلكية وغريها من املعدات

ية الطلبات أن غالب يف حيث يوزَّع هذا النطاق إما لجإذاعة )التماثلية أو الرقمية( أو لالتصاالت املتنقلة. ويتمثل التحدي
اق مستخدمًا للتلفزيون التماثلي. وت تخذ . وال يزال هذا النطMHz 790-470املدى الرتددي  يف للميكروفونات الالسلكية ترد

 اخلطوات التالية إلجراء ختطيط الطيف:
 تخطيط الطيف 1.2.5

تستخدم تقنيات تستعني باحلاسوب لتخطيط الطيف وحتديد املتاح منه. وتوفر الربجميات قائمة من القنوات التلفزيونية املشفوعة 
(. وميكن استخدام القنوات ذات القيم املنخفضة 1.5رتيب تصاعدي )الشكل ت يف بقيم شدة اجملال القابلة لالستعمال لكل قناة

 لشدة اجملال القابلة لالستعمال من أجل امليكروفونات الالسلكية.

0

50

100

150

200

250

300

350

FM RADIO DSNG WIRELESS
CAMERA

DATA LINK WIRELESS MIC PMR

سنوات لنمط االستخدام3مقارنة عبر 

2009 2010 2011

FMراديو  ليالتجميع السات
الرقمي لألخبار

كامريا ال سلكية وصلة بيانات ميكروفون
ال سلكي

وية شبكة اتصاالت رادي
متنقلة خاصة



  ITU-R  SM.2257-3 التقرير  41

 

 1.5الشـكل 

 

 مراقبة الطيف 2.2.5
( 2.5 ت )الشكلاأوقات خمتلفة من اليوم للتأكد من دقة القياس يف جترى بعد ذلك استطالعات مراقبة الطيف على أرض الواقع

اهرة التحقق من صحة تيسر الطيف. وهذا أمر مطلوب نظرًا ألن ظ يف وملقارنة النتيجة املتوقعة مع الوضع الفعلي. ويساعد ذلك
 منطقة اخلليج تنتج أحياناً قيم شدة جمال خمتلفة عن القيم املتوقعة. يف االنتشار باجملرى

 2.5الشـكل 

 

 مسح ترددي، بث تلفزيوني

 (MHz)الرتدد 
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 التخصيص الترددي 3.2.5
على التخصيصات، يقدم مقدم الطلب تفاصيل املعدات إىل جانب الرتددات املفضلة. وتوفر معظم الشركات املصنعة  للحصول

 رتددات املفضلة لتجنب التشكيل البيين.ال( حتتوي على 3.5للميكروفونات الالسلكية جداول ترددية )الشكل 

 3.5الشـكل 

 

 ( قبل ختصيص الرتددات ملقدم الطلب:4.5لتشكيل البيين باستخدام برجميات )الشكل ويف حال عدم توفر هذا اجلدول، ميكن حساب ا

 4.5الشـكل 

 

 2العمود  3العمود  1العمود  القناة

 شدة اإلشارة لشديد فيي من المرتبة الثالثة ومشكلة التباين اوضع خطة قنوات لتجنب التداخل الناجم عن التشكيل البين

 القنوات املختارة القنوات املمنوعة ةي من املرتبة الثالثقنوات يقع فيها تشكيل بين
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 التحديات التي تعترض مراقبة الطيف 6
 إن التحديات اليت تعرتض مراقبة الطيف خالل احلدث هي التالية:

 قصر الوقت املتاح للرد؛ -
 ها؛موقع احلدث وحتديد مواضع يف تيسر معدات املراقبة -
 كشف مصدر التداخل الضار، وخصوصاً عندما تتجاور غالبية املعدات الالسلكية عن كثب؛ -
 املنشآت املؤقتة إشكاالت التسرب اإلشعاعي من املوصالت مسببًة تداخالت ضارة؛ يف تظهر -
 التنسيق مع اجلهات املختلفة وتعيني مسؤويل االتصال؛ -
 إنفاذ الطيف. -

 ة من إدارة الطيف ومراقبته خالل األحداثمجمل الدروس المستفاد 7
 تتلخص الدروس املستفادة فيما يلي:

 التخطيط املسبق لتوفر الطيف، وللمتطلبات واملشروع؛ -
 التواصل مجيع أصحاب املصلحة والتنسيق معهم؛ -
 نشر اإلجراءات واملبادئ التوجيهية السترياد املعدات الالسلكية؛ -
 خدام الطيف واللوائح الناظمة لذلك؛نشر إجراءات التصريح باست -
 موقع احلدث؛ يف دعم إدارة الطيف ومراقبته بالكامل -
 املرونة والتخطيط للطوارئ حيال تغري متطلبات استعمال الطيف؛ -
 تفاصيل عن إجراءات وأساليب التواصل مع فريق املشروع. -
 
 

 6ق ـملحال

 
 هائيةالن المباريات أثنااإدارة الطيف ومراقبة الطيف 

 أوكرانيا في 2012األوروبية لعام بطولة كرة القدم ل

 مقدمة 1

مرة كل أربع سنوات، هي واحدة من األحداث الدولية  (UEFA) االحتاد األورويب لكرة القدم ينظمها اليتبطولة كرة القدم األوروبية، 
 .أوروبا يف كرة القدم  عامل يف الكربى
وهي  أوكرانيا ) يف أربع مدن يف EURO-2012النهائية لبطولة كرة القدم  جرت املبارياتلقدم، ورويب لكرة القرار االحتاد األ ووفقاً 

 .2012يوليو  1يونيو حىت  8بولندا من  يف أربع مدنيف كييف ودونيتسك وخاركيف ولفيف(، و 

حمدودة  مساحةكية ضمن السللاعدات امل خمتلف عدد كبري منبتشغيل كرة القدم   تتميز بطوالتفيما يتعلق بقضايا إدارة الطيف، و 
 وخارجها. املالعب حرمداخل  -
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الوطنية  اهليئة، اعتمدت هاوبعد هاوأثناء EURO-2012 مباريات قبل يةعدات الراديو املتسهيل االسترياد املؤقت وتشغيل  يف ورغبة
سترياد وتشغيل الإجراءات إصدار أذونات "بشأن املوافقة على  2011ديسمرب  1املؤرخ  689 القرارأوكرانيا  يف لتنظيم االتصاالت

  :وفقا هلذا القرار". و EURO-2012أثناء مباريات األجانب  للمستعملني الراديويةاملعدات 
 هاوبعد هاوأثناء املباريات قبل EURO-2012 عتزم استخدامها ألغراضاألجانب ومعداهتم اليت ي   املستعملني تشمل املوافقة -

 البطولة(؛ مباريات اختتام من بعد شهرين إضافيني أي - 2012أغسطس  31 )حىت

 أراضي أوكرانيا؛ يف مؤقتاً  الراديويةعدات املذن السترياد إلحاجة ال  -

 ؛(UCRF) ياأوكران يف يةلرتددات الراديو امركز  EURO-2012 أثناء مبارياتإدارة الطيف ومراقبة الطيف يضطلع ب -

 (.من احلدث ين)قبل أقل من شهر  2012بريل أ 15 يف حدد املوعد النهائي لتقدمي الطلبات -

 EURO-2012مرحلة التحيير الطويل األجل لمباريات البطولة  في المهام المحددة 2

 :التالية أثناء الفرتة التحضريية مت االضطالع باملهامو . 2009هناية عام  يف EURO-2012ملباريات استعداداته  UCRFمركز الرتددات  بدأ

عت  - ية من االحتاد والتكنولوجيات الراديو  اترتددللاحملتملني واملستعملني  الطيف املطلوب مقدار ات أولية عنمعلوممج 
 ؛مباريات البطولة تاستضاف اليت سبق أن بلدانال منو  لكرة القدم ورويباأل

 ؛الراديويةسترياد وتشغيل املعدات ال ةحلصول على أذونات مؤقتاطلب  اتمت تبسيط إجراء -

 االستخدام غري املشروع والتحقق من وإزالة الراهنشغل الطيف )التحقق من االستخدام ل أولية قياسات أجريت -
 توفر الرتددات(؛

 مليمستعالطيف ومحاية  على وختطيط الرتددات لتلبية الطلب املقدر (EMC)التوافق الكهرمغنطيسي  حتليلأجري  -
 احمللية القائمة؛ اترتددال

ور املشجعني، مجهومناطق  ّمعاتاإلعالم واجمل وسائط )املالعب ومراكز العب اليت يتعني مراقبتهامناطق املمت حتديد  -
 التقنية؛ واملرافقالطيف  ملراقبة القوى العاملة من مطلوب وما هو( ذلك إىل وما

 ؛ EURO-2012ملبارياتمكرسة على الويب  UCRF موقع مركز الرتددات يف تصميم وإخراج صفحة مت -

 الطيف؛ مستعمليعنوان بريد إلكرتوين خاص الستقبال الطلبات واالستفسارات من  أنشئ -

 ؛(UEFA)االحتاد األورويب لكرة القدم و  (UKE) البولندية اتالرتدد هيئةأجريت مشاورات مع  -

 ؛UEFAمع االحتاد  حتديد هوية املعدات اتمت االتفاق على إجراء -

 ؛نياحملتمل اترتددال ملستعمليساخن  هاتفي خط أنشئ -

 UEFAاالحتاد  اجتماعات يف اهليئات اإلذاعيةأوكرانيا إىل  يف مت تقدمي املعلومات حول استخدام الرتددات والرتخيص -
 .مناسبات أخرى يفو  املخصصة للهيئات اإلذاعية
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 1.6الشـكل 

 EURO-2012كييف أثناا مباريات  في مركز وسائط اإلعالم )يسار( والمجّمع اإلذاعي )يمين(

Report SM.2257-06.1 

 إدارة الترددات قبل الحدث 3

من  توفري املوارد الالزمة هي هاوأثناء EURO-2012مباريات البطولة  قبل اترتددالكانت املهمة الرئيسية لعملية ختطيط 
املسؤولة اجلهة  مالذين حتدده، األولوية للمستعملني ذوي، مع إيالء اهتمام خاص نياحملتمل اترتددال مستعمليجلميع  الطيف

 .دثعن تنظيم احل

 ةشرك 83 ترددات من لتخصيص طلباً  773 3أوكرانيا  يف لرتدداتاتلقى مركز  EURO-2012 املباريات أثناء يففرتة اإلعداد و  وخالل
 :، وال سيما من أجلراديوية ملعدات إذناً  569 3 أجنبية وأصدر

 راديو حممولة؛ ةحمط 163 1 -

 ؛TETRAرافاً من منط مط 920 -

 ؛UHF ةحمط 229 -

 سلكية؛ ال إذاعة ميكروفون 199 1 -

 ؛SNGة حمط 134 -

 .سلكية كامريا فيديو ال  69 -
 .من الطلبات قبل املوعد النهائي الرمسي 45% ومل يقدم سوى

 : التاليةنطاقات الرتدد وتناولت غالبية طلبات مستعملي الرتددات 

- МHz 2 480-2 430 وМHz 2 290-2 200 -  سلكية ) كامريات فيديو الМHz 2 290-2 260 -   كامريات فيديو
 طائرات هليكوبرت(؛ منت سلكية، مثبتة على ال

- МHz 216-174  وМHz 862-470 - سلكية؛ ميكروفونات ال 

- МHz 430-416 - TETRA؛ 

 .Ka - SNGو Kuو Kو Cو Lنطاقات  -

 يد هويتهاالتحقق التقني من المعدات الراديوية وتحد 4

 التحقق، مت تنظيم اإلذاعية واجملمعاتاإلعالم  وسائط املالعب ومراكز يف اغري املصرح هب املعدات الراديويةمنع استخدام  حرصاً على
 :التايل الزمين للجدول وفقاً  اإلذاعية واجملمعاتاإلعالم  وسائطمراكز  يف وحتديد هويتهاملعدات ا التقين من

 واألمن، وما إىل ذلك(؛ واإلطفاءمعدات اخلدمات احمللية )الشرطة واإلسعاف  -من املباراة األوىل أيام  5و 10و 15بل ق -

 .خرىاألعدات امل -قبل يومني من أي مباراة  -
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 2.6الشـكل 

 حرم المالعب في التحقق التقني من المعدات الراديوية وتحديد هويتها

Report SM.2257-06.2 

 :الشروط التاليةب ية الواجب حتديد هويتهاالراديو  عداتأن تفي املجيب 

 الطلب؛ عند)اليت تتطلب الرتخيص(  يةعدات الراديو امللتشغيل  UCRFتقدمي إذن مركز الرتددات  -

 .املصرح هبا للخصائصاخلصائص التقنية  متتثلأن  -

 3.6الشـكل 

 أوكرانيا في استخدمت ملصقات

Report SM.2257-06.3

For all stadiums in Ukraine

For Donetsk stadium For Kharkiv stadium

For Kyiv stadium For Lviv stadium
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 وأثنااها EURO-2012مراقبة الطيف لخدمات األرض قبل مباريات البطولة  5

هي ضمان  وأثناءها EURO-2012مباريات البطولة  قبل UCRFلدى مركز الرتددات  فريق مراقبة الطيفلكانت املهمة الرئيسية 
 ية اخلايل من التداخل.الراديو  املعدات تشغيل

راقبة مب مضيفةمدن  ةأربع يف UCRF لدى مراقبة الطيف أفرقةقامت  EURO-2012 ولةالبط الذي سبق مبارياتشهر الأثناء و 
  يتم تشغيلهاباملعدات الراديوية اليتتأثري ضار  يف سببتدون توقف للكشف عن مصادر التداخل الذي ميكن أن ي الطيف يومياً 

 .EURO-2012 مبارياتأثناء  مشروعةبطريقة 

فرعية املؤقتة احمللية النظم ال ها، مت نشرباريات وأثناءاملقبل  مضيفةمدن  ةأربع يف هاعب وخارجلتوفري مراقبة الطيف داخل املالو 
 وكان استخدام هذه احملطاتحمطات مراقبة متنقلة.  6إىل  3من حمطات املراقبة الثابتة و حمطتنيتتكون من وهي راقبة الطيف، مل

 .املباراة نتهي بعد انتهاءيبدء املباراة و من قبل يومني  ينشط

 مما يلي: (4.6)الشكل  كييف يف راقبة الطيفمل احمللي النظام الفرعيويتألف 

 تان:ثابتحمطتا مراقبة  1)

 m 500سطح بناية شاهقة على مسافة حوايل  ي نصب على، GHz 3 إىل MHz 30 من اجتاه لنطاق الرتدد كاشف -
 من امللعب؛

 من امللعب؛ m 500 حوايلعلى مسافة  يوضع، مدمجنظام مراقبة  -

 القرب من امللعب؛ب موضوعتان، اجتاهيةحملل طيف وهوائيات و  وجهاز استقبالاجتاه  تان بكاشفجمهز  تانمتنقل حمطتا مراقبة 2)

 حول امللعب؛ km 3ها على مسافة حوايل تمنطق يف كل  اجتاه، تعمل بكاشف أربع حمطات مراقبة متنقلة جمهزة 3)

 خارج منطقة امللعب؛ يعملونطيف  وحملالتحممولة  مبستقبالت ونهز جممشاة  مراقبةطواقم  4)

 ؛SNG حمطات ملراقبة البث منمشاة  مراقبةطواقم  5)

 .امللعب حرم يف مزودة جبهاز استقبالثابتة  مراقبةوحدة  6)

 :باستخدام مالعبأربعة  يف UCRF نظام مراقبة الطيفيعمل 

 اجتاه؛ بكاشف ثابتة جمهزة مراقبةحمطات  8 -

 ؛هاجتاه وبدون كاشف  متنقلة مع مراقبةحمطة  18 -

 ؛ةطيف حممولة وهوائيات اجتاهيحملالت حممولة و  مبستقبالت مراقبةجمهز طاقم مراقبة جوال  13 -

 (.مدمج )حمطة صغرية ثابتة مراقبةنظام  -

اإلذاعة  وهيئات (МHz 430-416) ةخدمات السالمة العام اليت تستخدمهااهتمام خاص لنطاقات الرتدد  أويلمراقبة الطيف،  وأثناء
(МHz 483-450 وМHz 2 570-2 140.) 

خل. امصادر التد مواقع الكشف عن إىل مرحلة أول يف UCRFلدى املركز  مراقبة الطيفعمدت أفرقة خل، االتد ويف معرض إزالة
 تعاونبال اً هنائي. ومتت إزالة التداخل  UEFAاداإلدارة التقنية لدى االحتخل إىل اتدالمصادر  عناملعلومات  أرسلتويف املرحلة التالية 

 .إذا دعا األمرمشغل مصدر التداخل واملشغل القانوين ومع  UEFA التقنية لدىوثيق مع اإلدارة ال
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 4.6الشـكل 

 كييف في النظام الفرعي لمراقبة الطيف المحلي اطوبولوجي

R p 6.4e ort SM.2257-0

MMS-01 MMS-02 UMS-100 AIK-S

 
أربع  يف راديوية ةراقبة ما يقرب من تسعة آالف حمطمب، هاأثناءالبطولة و  مباريات قبل ،UCRFلدى  قامت خدمة مراقبة الطيفو 

كل مدينة  يف املناطق اجملاورةامللعب و  حرم يف تنقلة مراقبة الطيفاملراقبة املمن حمطات  حمطتني يف متتأيام املباراة،  ويف. مضيفةمدن 
 (.5.6 احملتملة غري املرغوب فيها )الشكل اإلرساالتلكشف عن مصادر ل مضيفة

 الرموز

 )يف مركب MMS-01UAحمطة مراقبة متنقلة  - 1
 "(NSK "Olimpiyskyiاإلذاعة 

 MMS-01UAحمطة مراقبة متنقلة  - 2
 "(NSK "Olimpiyskyi طاقم مراقبة جوال )يف - 3
 )على سطح بناء شاهق( UMS100حمطة مراقبة ثابتة  - 4

 جممع الرياضة الوطين
 "Olimpiyskyi"  

 وحدة ثابتة لضبط املراقبة - 5
 وحدة لضبط املراقبة العاجل )يف قصر الرياضة( - 6
 "(NSK "Olimpiyskyiوحدة لضبط املراقبة العاجل )يف  - 7
 (كاشف اجتاهي ثابت )على سطح بناء شاهق  - 8

 حمطة مراقبة ثابتة جمهزة
 بكاشف اجتاهي
 حمطة مراقبة متنقلة

 وحدة ضبط القياس العاجل

 طاقم مراقبة جوال
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 5.6الشـكل 

 كييف، ومسار تحركه يوم المباراة في طاقم جوال يقوم بمراقبة الطيف

Report SM.2257-06.5

Traffic route of the mobile
monitoring station

National Sport
Complex (Stadium)

Kiev City

 

، اجلوالةطواقم ال اإلذاعية على يد واجملّمعاتاإلعالم  ومراكز وسائطعب املال حرماملراقبة املستمرة لبيئة الطيف حول وقد جرت 
 (.6.6ل )الشك ةجتاهياالوائيات اهلة و الطيف احملمول مبحلالتهزة اجمل

 6.6الشـكل 

 حرم المالعب والمناطق المجاورة من قبل الطواقم الجوالة في مراقبة بيئة الطيف

Report SM.2257-06.6 

 د أفرقة قوامهاعلى ي خرىاأل املضيفة دنامل يف مراقبة الطيف وجرت ؛كييف يف مراقبة الطيف يف مهندس مراقبة راديوية 15وشارك 
 .مهندساً أوكرانيا مخسة وثالثني  يف ربعاألدن امل يف عدد املهندسني وبلغ جمموعمهندسني.  8-5

أوكرانيا  يف أربع مدن يف UCRFلدى املركز  إدارات مراقبة الطيفكشفت ،  EURO-2012ملباريات البطولة  عداداإلأثناء فرتة و 
 .ملخصصةالرتددات ا يف مصادر التداخل من 87وأزالت 
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 :ت هوخالاالتد حلدوثوكانت األسباب الرئيسية 

 .وأسلوب تشغيلها املرسالت اتتردد ضبط يف خلل -

 مضيفة أخرى(.مدن  يف غري قانوين )دون إذن أو بإذن للعمل تشغيل -

 .غري مدّرعةستخدام كبالت تالفة أو ا -

مصادر  نالوقت الالزم للكشف عكيلومرتاً مربعاً. وتراوح   11 كييف حوايل يف فريق مراقبة الطيف اليت مشلهااملساحة  وبلغ جمموع
 .من عشرين دقيقة إىل ساعتنيأثناء احلدث  وإزالتها التداخل الراديوي

البث الساتلي من المرسالت المستجيبات وتحديد الموقع الجغرافي  في مراقبة الطيف 6
 EURO-2012للمحطات األرضية أثناا مباريات البطولة 

 عملية 57أوكرانيا  يف الرتددات أجرى مركز 2012يونيو  19و 15و 13و 11 يف اليت جرت EURO-2012 مباريات البطولة أثناءيف 
 28 مت تسجيلنتيجة ملراقبة الطيف، و . Kuو Cالنطاقني  يف ساتلية ةشبك 12من  املرسالت املستجيبات الساتلية يف راقبة الطيفمل

 الساتلية املرسالت املستجيباتبيانات حتليل مراقبة الطيف. وقد أجريت مراقبة الطيف من  1.6 اجلدول يف وتردأرضية عاملة.  ةحمط
 (.7.6 الشكل) UCRFالساتلية لدى املركز باستخدام حمطة املراقبة 

 1.6اجلـدول 

 يوم المباراة
 2012يونيو، 

th11 th13 th15 th19 

 59 59 59 59 عدد الرتددات املرخص هبا واليت يتعني مراقبتها

 50 50 32 46 الواقع يف عدد الرتددات اليت استخدمت

 13 13 6 10 عدد الرتددات اليت استخدمت دون خمالفة الرتخيص

 7.6الشـكل 

 UCRFنظام هوائيات محطة المراقبة الساتلية لدى 

Report SM.2257-06.7 



  ITU-R  SM.2257-3 التقرير  51

 

 املخصصة الغرضقياس الوحمطات  UCRFالساتلية لدى اقبة باستخدام حمطة املر  SNGات حمط البث منوأجري قياس معلمات 
لب من وط   اترتددالستخدام ال خمالفة 42(. ونتيجة ملراقبة الطيف، مت الكشف عن 8.6 الطيف احملمولة )الشكل وحملالت
 .إزالتها أصحاهبا

 8.6الشـكل 

 SNGبث محطات  )الصورة اليسرى( وقياس معلمات GHz 40إلى  3مختبر قياس لنطاق الترددات من 
 باستخدام محلالت الطيف المحمولة )الصورة اليمنى(

Report SM.2257-06.8 

 كييف وأثنااها في EURO-2012استخدام الطيف ق بيل مباريات البطولة  7

مت و احملمولة. بة راقمعدات املراقبة املدمج و املونظام  ةحمطة املراقبة الثابتجرى استخدام كييف،  يف قياس استخدام الطيفدى ل
حلرم املناطق املتامخة  ملراقبةتنقلة املراقبة املامللعب أثناء املباريات ويف حمطة  حرم ملراقبةع اإلذاعة جممّ  يف املراقبة احملمولة معدات تنصيب

 .اةمللعب قبل ساعات قليلة من املبار ا

 .MHz 150-500 2 نطاق الرتدد يف وأجري قياس استخدام الطيف
ا مباة بداية املبار  حىتأثناء الفرتة من مثاين ساعات قبل املباراة  MHz 800 1-100 2 نطاق الرتدد يف اتشار اإل قيمع متوسط ارتفو 

 .dBm 55-إىل  dBm 70- : منdB 15يقرب من 

 شارةاإلقيم ذروة املخططات الطيفية ل 9.6. ويبني الشكل TETRAالقاعدة طات احمل يف MHz 410-430 نطاق الرتدد واستخدم
باراة املمن  ساعات 6 إىل 8 قبل عند القياس، TETRAإرساالت  اجلزء املركزي منه تلحت الذي، MHz 450-400نطاق الرتدد  يف
 100%املباراة )كان مستوى استخدام الطيف يساوي  ساعات أثناء وعند القياس( 80%مستوى استخدام الطيف حوايل  سجل)

 (.من الناحية العملية
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 9.6الشـكل 

 ساعات 6إلى  8لدى القياس قبل  MHz 400-450نطاق التردد  في مخطط طيفي لقيم إشارات الذروة
 من المباراة )الصورة اليسرى( وأثناا ساعات المباراة )الصورة اليمنى(

Report SM.2257-06.9
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 .مستوى استخدام الطيف أثناء فرتة القياسات يف التغري 10.6الشكل  يف ويظهر

 10.6الشـكل 

 GHz 2,2-2,4و MHz 450-400نطاقي التردد  في الطيفمخطط تغير استخدام 

Report SM.2257-6.10
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 7ملحـق ال
 

 إدارة الطيف في دورة األلعاب الصيفية الجامعية العالمية السابعة والعشرين
 2013بمدينة كازان، االتحاد الروسي، يوليو 

 مقدمة 1
 2013 يوليو 17إىل  6ية السابعة والعشرين، يف الفرتة من استضافت مدينة كازان، االحتاد الروسي، دورة األلعاب الصيفية اجلامعية العامل

بلداً، وهو رقم قياسي يف  160لعبة بني أكثر من اثين عشر ألفاً من املشاركني من  27 ميدالية يف 351حيث جرت املنافسات على 
منشأة منها  33 رياضية، استعملت منشأة 64مجيع دورات األلعاب اجلامعية. وبالنسبة لأللعاب اجلامعية، جرت فعاليات الدورة يف 

تطبيق القانون وحفظ النظام.  من العاملني يف جهات إنفاذ القانون على 000 20وعمل أكثر من يف املنافسات الرياضية مباشرًة. 
ببث مت قاهيئة إذاعية دولية  13و من الضيوف، فيما ثالث هيئات إذاعية روسية 000 150وزار املدينة ملتابعة األلعاب أكثر من 

حمطة  15كامريا و  200من معلقي التلفزيون و 30. كما عمل بشكل يومي خالل الدورة أكثر من مباشرةً  املنافسات على اهلواء
 تلفزيونية متنقلة.

والغرض من هذا امللحق هو عرض اجلوانب التنظيمية والتقنية الرئيسية ألنشطة إدارة ومراقبة الطيف أثناء األعمال التحضريية من 
ل دورة األلعاب الصيفية اجلامعية العاملية السابعة والعشرين وخالل فعالياهتا مبدينة كازان، واليت يرد شرحها بالتفصيل أج
 .[2]و [1] املرجعني يف

 األنشطة التحييرية 2
وطنية لالتصاالت ، قيام اإلدارة ال2013كخطوة أوىل يف تنظيم أنشطة إدارة الطيف أثناء التحضري لدورة األلعاب اجلامعية لعام 

بوضع "خطة بإجراءات إدارة طيف الرتددات الراديوية أثناء األعمال التحضريية من أجل دورة األلعاب الصيفية اجلامعية  2010 يف
لطيف اوخالل فعالياهتا مبدينة كازان". وطبقاً هلذه الوثيقة مت وضع املفهوم واخلطة اخلاصة بإدارة  2013لعام  العاملية السابعة والعشرين

)ي شار إليه فيما يلي باسم  2013ومت إطالق النظام املتخصص إلدارة الطيف ومراقبته آليًا من أجل دورة األلعاب اجلامعية لعام 
"( مع وضع لوائح التعامل مع اإلدارات األخرى. ومت إنشاء مركز التحكم شارك فيه خرباء من 2013"نظام دورة األلعاب اجلامعية 

 راديوية من املنطقة اإلدارية ملقاطعة بريفولسكي واملنطقة اإلدارية املركزية لالحتاد الروسي.خدمة الرتددات ال
اللغة  يف مدينة كازان، مت تدريب العاملني يف مركز التحكم مبا يف ذلك تنظيم دورات يف 2013األلعاب اجلامعية  دورةوقبل بداية 

تالية: عسكرات تدريبية. وقد مت التدريب يف هذه املعسكرات على املسائل الاإلنكليزية هلؤالء العاملني، حيث مت تنظيم ثالثة م
والتحقق  أدائهم واإلشراف علىالتخطيط وعمليات مراقبة الطيف، والتوصيف الوظيفي للعاملني بواسطة نظام إدارة الطيف آليًا 

 من حالة قنوات االتصاالت وغريها.
ىل األلعاب باالتصاالت، مع توفري إمكانية تنظيم مؤمترات فيديوية، إضافًة إوقد مت تزويد مجيع املالعب الرياضية وقرية 

من أجل التعامالت  TETRAسلكية. وإىل جانب ذلك، مت إنشاء شبكة اتصاالت راديوية  نقطة توصيل إنرتنت ال 629 1 إنشاء
مطراف حممول  000 3حنو  TETRAملنافسات، استعمل يف الشبكة التشغيلية مع خدمات الطوارئ. وخالل التحضري وأثناء ا

كامريا فيديوية وفرت تسجيالت ملختلف   000 4السالمة وحفظ النظام، مت تركيب أكثر من  للمستعملني، وفيما يتعلق بتدابري
 األحداث يف الوقت الفعلي.

للبيئة الكهرمغنطيسية. وأثناء ، مت مسبقًا إجراء تقييم 2013فعاليات دورة األلعاب اجلامعية لعام ويف األماكن الرئيسية )مواقع( 
 املصادر احملتملة للتداخالت -عمالً من أعمال مراقبة الطيف. ومت حتديد عدد من مصادر البث  526 3التحضري، مت إمجااًل، تنفيذ 

 ومت اختاذ التدابري التشغيلية إلزالتها. -
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، اخنفاضًا يف العدد اإلمجايل ملخالفات 2013من  وخالل النصف األول 2012وأظهر حتليل نتائج مراقبة الطيف أنه أثناء عام 
 .1.7املناطق اليت شهدت األلعاب، انظر الشكل  استعمال الطيف، يف

 .42%ومنذ بداية التحضريات، زاد العدد اإلمجايل للمرسالت الراديوية يف املنطقة بنسبة 

 1.7الشكل 
 2013ديناميات المخالفات أثناا التحيير لدورة األلعاب الجامعية 

Report SM.2257-7.01
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 2013نظام دورة األلعاب الجامعية  3
ي واكتشاف ن توافقها الكهرمغنطيسالتسجيل والرتخيص آلياً للمرسالت الراديوية، بالتحقق م 2013أتاح نظام دورة األلعاب اجلامعية 

 صادر البث غري املخولة وحتديد موقعها هي ومصادر التداخالت فضاًل عن تسيري أعمال العاملني.م
. وتشمل املكونات األساسية للنظام [3]لنظام استناداً إىل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وحلوله املعروضة يف املرجع مم اوص  

 وبرجميات خمدمات العمالء، فضالً عن البنية التحتية اهلندسية والتقنية. معدات املراقبة الراديوية.
 :2.7ملوضحة يف الشكل معدات املراقبة الراديوية الوحدات التالية اوتضمنت 

 حمطات مراقبة راديوية ثابتة غري مأهولة؛ -
 حمطات مراقبة راديوية ثابتة مؤقتة غري مأهولة لكل "موقع" )وضعت يف مواقع احلدث(؛ -
 حمطات مراقبة راديوية متنقلة؛ -
 الت؛معدات مراقبة راديوية حممولة استخدمت بواسطة أفرقة املراقبة الراديوية ودراسة التداخ -
 معامل للوسم والقياس. -

يف مراقبة املعدات. حيث تسىن التكليف باملهام من مركز التحكم أو من مراكز  مرونةً  2013دورة األلعاب اجلامعية  نظاموأتاح 
ن البيانات مالتشغيل األوتومايت حملطات املراقبة الراديوية أو من وكاالت أخرى، من إدارة األلعاب، مثالً. واستخدم التجفري لضمان أ

 اليت تتداول ضمن النظام مبا يف ذلك شبكاته احمللية.

 2013الربع الثاين  2013الربع األول  2012الربع الرابع  2012ع الثالث الرب 2012الربع الثاين  2012الربع األول 

 مبعلمات بث غري سليمة
 بدون ترخيص

 عدم السماح باالستعمال
 خمالفات للقواعد
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وضمت البنية التحتية اهلندسية والتقنية املنشآت اهلندسية واملنشآت اجملهزة ملركز التحكم وخطوط االتصاالت وعقد إرسال البيانات 
 لك.ونظام االتصاالت الراديوية ومعدات إرسال البيانات ومعدات املخدمات وما إىل ذ

 2.7الشكل 
 2013مكونات نظام دورة األلعاب الجامعية 

Report SM.2257-02 

ومعدات  اً ديويفي اً من معدات خمدمات قواعد البيانات املركزية، حمطات التشغيل األوتومايت وجدار  وتضمن مركز التحكم جمموعةً 
 نات.لالتصاالت وإرسال البيا اً فرعي اً مؤمترات فيديوية ونظام

وإرسال البيانات إمكانية تبادل البيانات داخل مركز التحكم ومع العقد اخلارجية. كما تضمن مركز ووفر النظام الفرعي لالتصاالت 
. MOTOTRBOشبكة االتصاالت الراديوية اليت مت نشرها على أساس منصة االتصاالت الرقمية التحكم خمدمًا إلدارة تشغيل 
حمطة من حمطات  48لراديوية على ثالثة مكررات وفرت االتصاالت الراديوية جلميع مناطق املدينة ولعدد واشتملت شبكة االتصاالت ا

 املشرتكني.

 منح التراخيص وتحصيل الرسوم 4
مت خدمة التطبيق من أجل املعاجلة اآللية للطلبات اليت تقدم للحصول على ترخيص باستعمال املرسالت الراديوية. ويقدم مّ ص  

كما هو مبني   2013ن املخولون طلباهتم من خالل استمارة خاصة إىل بوابة املعلومات الرمسية لدورة األلعاب اجلامعية املستعملو 
 .3.7 الشكل يف

 مركز التحكم
 مناوبات على مدار الساعة، 3

 حمطات تشغيل أوتومايت 10

 -محطات المراقبة الخاصة بالموقع 
 وحدة 11

 -مراقبة ثابتة محطات 
 وحدات 5

 -محطات مراقبة متنقلة 
 مراكز التشغيل وحدة 12

 -عد األوتوماتي عن ب  
 وحدة 40أكثر من 

 أفرقة المراقبة الراديوية
 -ودراسة التداخالت 

 وحدات 6

 -معامل الوسم واالختبار 
 وحدات 10
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 3.7الشكل 
 2013شاشة لبوابة المعلومات الرسمية لدورة األلعاب الجامعية 

Report SM.2257-3.03 

 .4.7. وتعرض خطوات معاجلة الطلب يف الشكل 2013يانات نظام دورة األلعاب اجلامعية حيلت الطلبات آلياً إىل قاعدة بوأ  

 4.7الشكل 
 معالجة طلبات الحصول على ترخيص باستعمال مرسالت راديوية

Report SM.2257-3.04 

 بوابة معلومات

 األلعاب الجامعية دورة

على  طلب للحصول
 عمالباست ترخيص

 معدات إلكرتونية راديوية

 بيانات الطلب
 )احلالة "مقبول"(

 بيانات الطلب
 )احلالة "قيد البحث"(

 بيانات الطلب
 )احلالة "مقرتح"(

 بيانات الطلب
 )احلالة "توصية"(

 محطة التشغيل األوتوماتي إلدارة دورة األلعاب الجامعية

 قاعدة بيانات

 محطة التشغيل األوتوماتي
 التحكملمركز 
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صيصات الرتددات ديوي" حيث حتدد ختويف حالة صدور قرار إجيايب بشأن الطلب، كانت ترفع "توصية بشروط استعمال املرسل الرا
 وغريها من الشروط املتعلقة باستعمال املرسل الراديوي.

 ل الرسوم طبقاً للنظام الوطين الساري لتحصيل الرسوم مع مراعاة فرتات التشغيل القصرية لبعض املرسالت الراديوية.صَّ وحت  

 اختبار المعدات الراديوية ووسمها 5
الوسم للتحقق التقين من معلمات املرسالت الراديوية من حيث تطابقها مع "التوصيات بشأن شروط استعملت عملية االختبار و 

استعمال املرسالت الراديوية" وبعد االختبار، مت وسم املرسالت الراديوية بالصق ملون. وتضمن االختبار التحقق من أن خصائص 
أسلوب أوتومايت بخذ تّ التوصيات الصادرة. وكان القرار بالوسم يـ   اإلرسال الفعلي )الرتدد وعرض النطاق واملستوى( تتطابق مع

د والوسم معامل قياس مت نشرها حسب احملطات الثابتة واملتنقلة. وقد متت مزامنة قواع د إىل نتائج القياس. وأجرت االختباريستن
شبكات لتبادل البيانات، كما عن طريق  2013امعية بيانات املعامل احمللية آليًا مع قاعدة البيانات املركزية لنظام دورة األلعاب اجل

 .االتصال عامل القياس يف حاليت تشغيل وتعطُّل قنوات، وجرى تشغيل م5.7هو مبني يف الشكل 
التحقق من معلمات احملطة التلفزيونية املتنقلة بواسطة العاملني  7.7و 6.7ة يف الشكلني خوارزمية االختبار والوسم املبين وتوضح

 مل القياس.مع يف
لة". اعند اختاذ قرار إجيايب بشأن نتائج االختبار، يطبع وسم متييز، ويتم تغيري حالة ختصيصات الرتددات يف قاعدة البيانات إىل "فعّ 

 ةويتضمن الوسم مؤشراً مبواقع فعاليات الدورة أو جمموعة من هذه املواقع املسموح باستعمال املرسل فيها وفرتة االستعمال ومعرف هوي
مثاالً على الوسم. وكانت الوسوم تلصق على املرسالت الراديوية وكانت تتيح التعرف  8.7املرسل يف قاعدة البيانات. ويوضح الشكل 

 قطع.تعليها بوضوح. وقد استعملت الوسوم كأختام، أي أنه يف حالة ما إذا حاول شخص ما إزالتها أو رفعها فإهنا 

 5.7الشكل 
 م والقياس وقاعدة بيانات مركز التحكمالتعامل بين معامل الوس

Report SM.2257-3.05 

 مركز التحكم

قاعدة بيانات 
 مركزية

 شبكة بيانات

 معمل وسم وقياس

 طابعة الوسم

 قاعدة بيانات
 حملية

 حمطة تشغيل
 أوتومايت

 معدات القياس
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 6.7الشكل 
 خوارزمية اختبار ووسم المرسل الراديوي

Report SM.2257-7.06 

 7.7 الشكل
 تلفزيونية متنقلة محطةالتحقق من معلمات 

 8.7الشكل 
 مثال على وسم لتعريف الهوية

Report SM.2257-7.07 
Report SM.2257-7.08 

 المراقبة المخططة ومراقبة التشغيل على الخط 6
وفر أسلوب التشغيل املخطط حاًل أوتوماتيًا ملهام املراقبة الراديوية طبقًا جلدول متفق عليه، مبا يف ذلك قياس معلمات اإلرسال 

ديدة ومراقبة معلمات اإلرسال للمرسالت الراديوية املسجلة ومقارنتها وحتديد موقع مصادر اإلرسال والكشف عن مصادر ج
باملواصفات، وقياس الرتددات وحقيقة شغل نطاقات الرتدد وما إىل ذلك. كما كان من املهم استعمال نظام مرن حلاالت املراقبة 

اخالت وعن بأسلوب أوتومايت للكشف عن التد ن هذا األمر من تشغيل معدات املراقبةالراديوية طبق أقنعة طيفية وزمنية. وقد مكّ 
خيارات عرض نتائج تنفيذ السطح البيين لنظام  10.7و 9.7االحنرافات يف معلمات إرسال املرسالت الراديوية. ويعرض الشكالن 

 ملهامه. 2013دورة األلعاب اجلامعية 

 طابعة الوسم

 الوسمطباعة 

 محطة التشغيل األوتوماتي لمعمل الوسم والقياس

 دخل رقم
 التوصية

 احلصول على
 املعلمات
 ااملسموح هب

قرار أوتومايت عن 
إمكانية وسم وسائل 

 إلكرتونية راديوية

حفظ نتائج االختبار 
 قاعدة البيانات يف

حتديث أوتومايت 
للبيانات يف قاعدة 

 البيانات

 قياس معلمات املرسل

 أجهزة القياس
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 9.7الشكل 
 عرض نتائج تحديد االتجاه

 على الخريطة

 10.7الشكل 
 ة طبقا  لعملية مراقبة راديويةاكتشاف إشار 

 )مستوى اإلشارة يزيد عن القناع(

Report SM.2257-7.09 Report SM.2257-7.10 

التداخالت  درمص احلاالت املركبة من البحث عن واستعمل أسلوب املراقبة على اخلط عند اللزوم الختاذ القرارات الضرورية يف
دورة  فعالياتثناء أ ري ملوقع مصادر اإلرسال. ويف الواقع، نفذت مجيع معدات املراقبة الراديوية الثابتة مهامها أوتوماتياً وللتحديد الفو 

، بإجراء عمليات مراقبة راديوية. وإذا ما وقعت حالة من هذه احلاالت، مثل ظهور إشارة مبستوى أعلى 2013األلعاب اجلامعية 
ل التفصيلي وينتقل إىل أسلوب املراقبة على اخلط من أجل التحلي مركز التحكم يستقبل رسالةً  غل يفمن القناع الطيفي، فإن املش

 اخلطر للحالة الختاذ اإلجراء الالزم بشأن القيام بعمل آخر. درجةملا حدث لتقدير 
ث عن التداخالت املراقبة الراديوية والبحألفراد من اخلارج إلدارة تشغيل حمطات املراقبة املتنقلة وأفرقة وكان من الضروري إسناد مهام 

مهامًا حمددة لبعض األطقم مع مراقبة تنفيذ هذه املهام وحفظ  2013ومعامل القياس. وقد أسند نظام دورة األلعاب اجلامعية 
 مهام الً م على أساس خطة، مثاًل حسب جدول األحداث الرياضية يف اليوم التايل، أو بدون خطة، مثنتائجها. ومت ختصيص املها

 البحث عن تداخالت مت اكتشافها، أو مهام تتعلق بطلبات مت استالمها.

 وأثنااها 2013استعمال معدات المراقبة الراديوية قبل دورة األلعاب الجامعية  7
دورة وخالهلا ل، افرتض أن بيئة اإللكرتونيات الراديوية يف مدينة كازان أثناء التحضري ل2013عند نشر نظام دورة األلعاب اجلامعية 

يف عدد املرسالت الراديوية العاملة وأن معظم مصادر اإلرسال مستعمل يف اجلزء األعلى من نطاق  كبريةً   ستسجل زيادةً 
. وكان من املتوقع أن يكون جلزء كبري من SHFوكذلك يف اجلزء األدىن من النطاق  UHFويف كامل النطاقات  VHF الرتددات

ق الرياضية وقد تسىن وضعها داخل املراف .فضة، وبالتايل، منطقة صغرية من التيسر الكهرمغنطيسيمصادر البث قدرة إرسال منخ
واستعمال التشكيل عريض النطاق واتصاالت البيانات القائمة على الرزم. ومن العوامل األخرى اليت أخذت بعني االعتبار وجود 

املدينة بالكامل  يف ( منتشرةً 60ر من ثلدورة )كان عدد املواقع أكواقع اعدد كبري من مواقع املنافسات والتدريب وغريها من م
(. 11.7وخارجها، حيث استلزم األمر حتقيق التوافق الكهرمغنطيسي للمرسالت الراديوية العاملة مع منع التداخالت )انظر الشكل 

 فرتاضات.بشكل كامل صحة هذه اال 2013وقد أكدت اخلربات املكتسبة قبل وأثناء فعاليات الدورة 



 ITU-R  SM.2257-3 59 التقرير  

 

 11.7الشكل 
 ومناطق المراقبة الراديوية 2013"مواقع" )أماكن( فعاليات دورة األلعاب الجامعية 

Report SM.2257-7.11 
 ة، استعمل نوعان من معدات املراقبة الثابتة: حمطات املراقبة الثابتة ذات اهلوائيات املنصوب2013أثناء فعاليات دورة األلعاب اجلامعية 

 ةعلى أسطح املباين العالية وحمطات املراقبة للمواقع املركبة مباشرًة يف مواقع فعاليات الدورة. وكانت هناك أيضاً حمطات مراقبة متنقل
وأجهزة مراقبة راديوية حممولة استعملت من أجل تزويد أفرقة املراقبة الراديوية والبحث عن التداخالت. ويرد شرح خواص استعمال 

 .12.7راقبة الراديوية يف الشكل معدات امل

 12.7الشكل 
 رسم توضيحي يبين نشر معدات المراقبة

Report SM.2257-7.12 
 وأثناء فعالياهتا. 2013دورة األلعاب اجلامعية لموقع معدات املراقبة الراديوية الثابتة خالل التحضري  13.7ويعرض الشكل 
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 13.7الشكل 
 لراديوية الثابتة في مدينة كازانموقع معدات المراقبة ا

Report SM.2257-7.13 
، كما كان متوقعًا بأن تعمل GHz 3برتدد تشغيل أعلى مقداره وقد تضمنت حمطات املراقبة الثابتة أجهزة ثابتة لتحديد االجتاه 

اه ال وهو ما جيعل أجهزة حتديد االجتمصادر اإلرسال على ترددات أعلى وعلى مدى قصري أو تستعمل هوائيات اجتاهية لجإرس
منطقة  ، وهو ما مّكن من حتديد اجتاه اإلرساالت يفMHz 1,5الة. وكان الرتدد األدىن ألجهزة حتديد االجتاه الثابتة الثابتة غري فعّ 

 .HFاحلدث وحوهلا يف نطاق الرتددات 
طيفية لجإرساالت  الثابتة مستقبالت للقياس أجرت حتليالت وإىل جانب أجهزة حتديد االجتاه الثابتة، تضمنت ثالث حمطات للمراقبة

 CDMAو LTEو UMTSو GSMالراديوية مع قياس معلمات تشغيلها فضاًل عن حتليل ملعلمات اإلشارة اخلاصة باألنظمة 
 اهلوائي. مثااًل على موضع 14.7. ويعرض الشكل DVB T/T2/Hو Wi-Fiو DECTو TETRAو

 14.7الشكل 
 )يسار( ونظام هوائي نظام هوائي قياس

 تحديد االتجاه )يمين( على سطح مبنى

 15.7الشكل 

 محطة مراقبة الفعالية منصوبة
 على سطح مركز رياضات التجديف

Report SM.2257-7.14 Report SM.2257-7.15 
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امة ووفرت مراقبة على هلوحمطات املراقبة املؤقتة "ملوقع" أحد الفعاليات كانت تثبت مباشرًة يف معظم األماكن/املرافق الرياضية ا
حملطات لى وكان تردد التشغيل األع للمعدات اإللكرتونية الراديوية قصرية املدى املوجودة يف مواقع الفعاليات.مدار الساعة 

 رياضات مثااًل على وضع حمطة مراقبة ملكان أحد الفعاليات يف مركز 15.7. ويعرض الشكل GHz 8مراقبة أماكن الفعاليات 
 التجديف.

وكان يتم التحكم يف معدات حمطات املراقبة عن ب عد من مركز املراقبة ومن حمطات املراقبة املتنقلة، إذا استدعى األمر، أو عن طريق 
من اجليل ياطية سلكية احت أفرقة املراقبة الراديوية والبحث عن التداخالت. ومت التحكم عرب قناة اتصال سلكية مع وجود قناة ال

 .MOTOTRBOن قناة راديوية إلرسال رسائل التحذير على أساس خمطط نشر شبكة اخلدمة الراديوية الثالث؛ فضالً ع
، GHz 43 . ولقياس اإلرساالت الراديوية حىتMHz 8 000إىل  1,5ووفرت حمطات املراقبة املتنقلة عملية حتديد االجتاه يف املدى من 

حمطة املشغل. ومن أجل  16.7لة يتم تدويرها باليد. ويعرض الشكل استعملت معدات حممولة باليد مع هوائيات اجتاهية حممو 
وكذلك لكي تعمل حمطة املراقبة املتنقلة كمعمل للوسم والقياس،  GHz 43توسيع مدى املراقبة الراديوية وحتديد االجتاه باالتساع حىت 

 .2013مت دمج احملطة اليت حتتوي على حملالت الطيف ضمن نظام دورة األلعاب اجلامعية 
سلكي من اجليل الثالث.   عرب قناة مودم ال 2013ومت توفري تبادل البيانات بني حمطات املراقبة املتنقلة ونظام دورة األلعاب اجلامعية 

كما مت جتهيز مجيع مواقع املنافسات الرئيسية خالل الفرتة التحضريية بأماكن خاصة لتوفري وصلة سلكية باإلنرتنت حملطات املراقبة 
 نقلة. وقد استعملت وصلة سلكية عرب كبل إثرنت يف أماكن انتظار السيارات القريبة من هذه املواقع.املت

 16.7الشكل 
 محطة المشغل لمحطات المراقبة المتنقلة

Report SM.2257-7.16 
 0,3اوح بني ات ترددات التشغيل ترت ومت استعمال أجهزة حممولة باليد لتحديد االجتاه مع جمموعة من اهلوائيات االجتاهية مبدي

نشاطاً لفريق مراقبة راديوية  17.7حممولة، كمعدات مراقبة حممولة. ويوضح الشكل  قياس ، إضافًة إىل مستقبالتMHz 18 000 إىل
 ي.أثناء مباراة يف لعبة الرجب TULPARوحبث عن التداخالت يف استاد 
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 17.7الشكل 
 ن التداخالت أثناا البحث عن مصدر التداخالتفريق مراقبة راديوية وبحث ع

Report SM.2257-7.17 

 وخاللها 2013تنظيم عملية المراقبة الراديوية أثناا التحيير لدورة األلعاب الجامعية  8
م وهي، املدينة واملنطقة إىل ثالثة مستويات للتحك 2013انقسمت التدابري املتخذة إلدارة الطيف قبل وأثناء دورة األلعاب اجلامعية 

 .1وموقع الفعالية
واستعمل على مستوى املدينة شبكة مكونة من مخس حمطات مراقبة ثابتة مت التحكم فيها عن ب عد؛ وقد وفرت إمكانيات حتديد 

 االجتاه وحتديد املوقع وقياس معلمات اإلرساالت الراديوية.
إلرساالت تنقلة. وقد وفر إمكانيات حتديد االجتاه وحتديد املوقع وقياس معلمات احمطة مراقبة م اثنيت عشرةويتألف مستوى املنطقة من 

موقع مرافق األلعاب بالدورة )األعالم الربتقالية( وحدود  11.7الراديوية، مبا يف ذلك املصادر ذات القدرة املنخفضة. ويعرض الشكل 
واحد  يف آن   يوجد طاقمان ميدان الرماية املوجود خارج املدينة(. وكان)وقد تضمنت املنطقة الرابعة  مناطق املراقبة الراديوية الثالث

ة يف كل منطقة. وقد مبعدات حممول املراقبة الراديوية والبحث عن التداخالت مزودةً  حملطات املراقبة املتنقلة وكذلك عدد قليل من أفرقة
 ية.مت توضيح موقع ومسارات حمطات املراقبة الراديوية على خرائط إلكرتون

مراقبة ملكان فعالية وأفرقة املراقبة من حمطات  11ومن أجل توفري املراقبة الراديوية على مستوى املوقع )املستوى احمللي(، استعمل عدد 
الراديوية والبحث عن التداخالت؛ ومت تزويد هذه األفرقة بوسائل مراقبة راديوية حممولة أتاحت هلم البحث عن مصادر التداخالت 

 وقعها يف معظم األماكن اليت يصعب الوصول إليها.وحتديد م

 إدارة الموظفين 9
تألف من موظفي مركز التحكم والعاملني  يضمن مركز حتكم تشغيل 2013مت دمج مهمة إدارة موظفي نظام دورة األلعاب اجلامعية 

 ة والبحث عن التداخالت(.وحمطات املراقبة املتنقلة وأفرقة املراقبة الراديوي اخلارجيني )معامل الوسم والقياس
 املشغلني األوتوماتية يف مركز التحكم. وقد استعملت يف إدارة حمطات املراقبة الثابتة واملتنقلة وحمطاتمن حمطات عشر  وقد مت نشر

 .مراقبة أماكن الفعاليات، وأفرقة املراقبة الراديوية والبحث عن التداخالت والنظام اخلاص للنقل واالتصاالت الراديوية
حمطة تشغيل أوتومايت عن ب عد خارج مركز التحكم من أجل العاملني اخلارجيني وإدارة الدورة وكذلك يف  40وقد مت نشر أكثر من 

 وكاالت اخلدمات األمنية املشاركة.

____________________ 
 .[2]و [1]رجعني انظر امل  1
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 2013األنشطة التي أعقبت دورة األلعاب الجامعية  10
ل عن احلاجة وبالتايل مت نق أماكن الفعاليات يف املدينة زائدةً ، أصبحت حمطات مراقبة 2013عند ختام دورة األلعاب اجلامعية 

لتعزيز  كازان معظمها إىل مواقع أخرى لالستعمال كمحطات لقياس معلمات اإلرساالت الراديوية. بيد أنه مت ترك البعض منها يف مدينة
 الشبكة احمللية الدائمة للمراقبة الراديوية.

 بعض األرقام ذات الدالالت 11
طلباً للرتخيص باستعمال مرسالت  285، مث استالم 2013عدة النظام الفرعي خلدمة الطلبات، قبل وأثناء دورة األلعاب اجلامعية مبسا

جمموعه  معامل وسم وقياس )اثنان ثابتان ومثانية متنقلة(. ومت اختبار ووسم ما عشروقد مت نشر منها.  39راديوية، مت رفض 
 للخدمة الثابتة 266و الساتلية للخدمة الثابتة 20ألجهزة قصرية املدى و 364 1و خدمة الربية املتنقلةلل 714 6مرساًل، منها  368 8

 .االستدالل الراديويخلدمة  4و
خمالفات الستعمال الرتددات، وهي بوجه  207، اكتشف العاملون يف خدمة الرتددات الراديوية 2013وأثناء دورة األلعاب اجلامعية 

ذلك "األذن الراديوية" ونقاط للنفاذ الالسلكي وحمطات ساتلية أرضية وك اوفونات راديوية وأجهزة ما يطلق عليهخاص: تشغيل ميكر 
صورتني لعدد قليل من األجهزة املخالفة اليت مت  19.7و 18.7مرسالت راديوية متنقلة ملنظمي حفل االفتتاح. ويعرض الشكالن 

 قع فعاليات الدورة.الكشف عنها نتيجًة لعمليات املراقبة يف موا

 الخالصة 12
ولة ال عن ب عد يف وسائل املراقبة الراديوية الثابتة البعيدة جغرافيًا واملتنقلة واحملمالتحكم الفعّ  2013وفر نظام دورة األلعاب اجلامعية 

يف  2013 ةرة األلعاب اجلامعياإلعداد لدو  دة عنيمات اخلارجو وإمكانية اختبار ووسم املرسالت الراديوية مع التفاعل مع مراكز املعل
ذها واختاذ القرارات يالة للعاملني والتكليف املنسق باملهام ومراقبة تنفن النظام من اإلدارة الفعّ مدينة كازان وأثناء فعالياهتا. كما مكّ 

 الوقت الفعلي. الضرورية يف

 18.7الشكل 
 محطة نفاذ ال سلكي

 في مركز رياضات التجديف

 19.7الشكل 
 االت ساتلية أرضيةمحطة اتص
 للرياضات AkBureفي مركز 

Report SM.2257-7.18 Report SM.2257-7.19   
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 8ق لحالم
 

  في البرازيل لمسابقة كأس العالم التي اضط لع بهاأنشطة إدارة الطيف 

 2014لكرة القدم عام  لالتحاد الدولي

 مقدمة 1
لكرة  اد الدويللالحت أس العامليف الربازيل ملسابقة ك اليت اضط لع هباهذا امللحق النتائج العامة ألنشطة إدارة الطيف  يلخص

خالل الفرتة يف الربازيل،  اً خمتلف اً موقع 12مباراة يف  64يف  اً وطني اً قيفر  32هذا احلدث الكبري مشاركة  وشهد. 2014 عام القدم
 .2014يوليو  13 حىتيونيو  12 من

 

هبا اهليئة  قامتاليت  يليةوالتشغاخلطوات التحضريية  تتضمن املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة األنشطة ذات الصلة مع الرتكيز علىو 
 رايفاستشإطار يف لنجاح لساسي األعنصر ال . ومَتثَّلAgência Nacional de Telecomunicações (Anatel) التنظيمية يف الربازيل،

 إلدارة الطيف. ة راقيةبنية حتتية وطنيإىل جانب لمشروع، لوإدارة قوية  للتحضري
 مراجع ملزيد من األحداث واسعة النطاق يف املنطقة، مبا يف ذلك:ك  تفيدذات الصلة  اخلرباتولعل 

 نبية(.لغات أجباملعلومات التنظيمية  ذاتويب الالعمل، دراسة األحداث املاضية، صفحة  فريق) إطار التحيير  -
 -لطيف لتخدام املؤقت )التعديالت التنظيمية، منح الرتاخيص لالس إجرااات تنظيم وترخيص الطيف الترددي  -

 (.يرتددالتخصيص ال
األمن الوطين، مراقبة أداء و  العموممحاية  قوىاإلنفاذ، التكامل مع  ،املراقبة ،2الوسم ،ختبارال)ا العمليات الميدانية  -

 (.(IMT)ة الدولية املتنقل االتصاالت شبكات

____________________ 
 ي عرف أيضاً "بالتأشري والدمغ".  2
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 التحييراتإطار  2
 فريق العمل 1.2
ضمن كبرية يف احلركة الزيادة السؤولة عن هي املاالهتمام يف مجيع أحناء العامل، و بضية الدولية الكربى األحداث الريا ما تستأثر عادةً 

لنجاح إيصال  اً يأساس اً عنصر  يشكلي ذطيف الرتددات الراديوية اللاالستخدام املكثف  يف أيضاً  وتتجلى شبكات االتصاالت.
 فصلة للعامل كله.املعلومات املالصوت والصور و 

ؤسسات اإلعالمية جلان التنظيم وامل ومنهاذا احلدث، هببشكل متزايد أن تتطلب األطراف املعنية  شاعهذه االحتياجات، فقد  لومبث
سينظَّم احلدث  نكا  ما إذافي البتّ هذه من أجل  تموارد االتصاال بتيّسرمن السلطات احمللية  قوياً  واجملتمع بشكل عام، التزاماً 

 .مكان تنظيمه ويف
اإلجراءات املهمة اليت  إعداد يةمسؤول (Anatel) تولت هيئة تنظيم االتصاالتهذا احلدث، جتاه االلتزامات احلكومية ب اءوللوف

 دمات االتصاالت.خل وطنيةال التشغيل تقدمي شركاتبو  ةالالسلكي تاإلرساالبتتصل مباشرة 
ثار السلبية تقليل اآللخارطة طريق حتضريية متسقة ة لتوقُّع احلاج للبلدان األمريكية 2007ألعاب ريو  يفالتجارب السابقة  نتوبيّ 

لالحتاد ، مبا يف ذلك كأس العامل 2016و 2011يف الربازيل بني عامي  ستقامخالل العديد من األحداث الكربى اليت إىل أدىن حد 
هيئة تنظيم يف هذا السياق، أنشأت و . 2016 عام ريويف  األوملبية وأوملبياد املعاقنيواأللعاب  2014 عاملكرة القدم  الدويل

 ا أن تؤثرمن شأهنمن املديرين التنفيذيني من عدة إدارات يف املناطق اليت  مؤلفعمل  فريق 2011يف عام  (Anatel) االتصاالت
 يف األحداث.هيئة تنظيم االتصاالت أدوار بصلة  يذ اً تأثري 

 ةفرقأو ملعاجلة أنشطة إدارة الطيف حلدث كبري، مبا يف ذلك تنظيم الطيف، من األنشطة الالزمة  اً واسع اً نطاقوتوىل فريق العمل هذا 
شرتيات وتكنولوجيا املالية واالتصاالت والشؤون الدولية واملالشؤون املوارد البشرية و ب كتلك املعنيةالرتخيص والتنفيذ واإلدارات األخرى  

 (Anatel)االت هيئة تنظيم االتصلس إدارة جمل يع وتقدمي املشورةالعديد من املشار  إعداد على عاتقه فريق العمل وأخذ املعلومات.
 األحداث الدولية الكربى.بتلك اإلجراءات املتعلقة  بشأن
العديد من  ويف .(Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت لدى يف هذه العملية حتديث مرافق إدارة الطيف  جداً  ةهمامل من األهدافوكان 

إلدارة الطيف،  ديدةاجل الرتخيصو  منصة التخطيط هاواملعدات الالزمة، مبا في ةنظماأل ن شرت مونة،ضامليزانية امل ذاتاملشاريع 
شبكة ل املقارنتحليل ال زةوأجهحتليل الطيف عالية األداء،  وأجهزة راقبة الساتلية،املمرفق و ، واملتنقلةوحمطات مراقبة الطيف الثابتة 

 .حملمولةاوالعديد من األجهزة  ةاملتنقل االتصاالت

 دراسة األحداث الماضية 2.2

 يف الدورات نظيميةالتاهليئات  األدوار اليت قامت هبافهم أفضل بشأن  للتوصل إىلضعت دراسات احلالة الدولية كخطوة أولية، و  
عدة زيارات ب (Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت  وقامت لكرة القدم واأللعاب األوملبية. لالحتاد الدويلالعامل  ملسابقة كأسالسابقة 

فريقيا إجنوب  االتصاالت يف ومشغلي واجلهات املصنِّعةستخالص املعلومات مع السلطات التنظيمية التقنية وعقدت اجتماعات 
 وملبية الصيفيةلعاب األاململكة املتحدة )دورة األو (، 2008يف بيجني  وملبية الصيفيةلعاب األ(، والصني )دورة األ2010)كأس العامل 

واست عني مبراجع هامة أخرى من توصيات وتقارير قطاع (. 2014 سوتشي يفوملبية الشتوية لعاب األ( وروسيا )األ2012ندن ل يف
ولة املنتخبات ة لتؤخذ بعني االعتبار اخلربات املستفادة من بطهيئة مراقبة الطيف األوكرانياالتصاالت الراديوية، وجرى التواصل مع 

 .2012قدم لعام الوطنية األوربية لكرة ال
التحكم امليداين ملتابعة عمليات  وفداً  (Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت لندن، أرسلت  يف 2012 خالل األلعاب األوملبية للمعاقنيو 

 العملية مهمة جداً  اخلربةلتنظيم االتصاالت خالل هذا احلدث. وكانت هذه  (Ofcom) هيئة أوفكوماليت اضطلعت هبا الطيف  يف
 وي وصى نفاذ.إلاخل وأنشطة ايف استخدام الطيف وختفيف التد السليمةواملمارسات  القائمة لتحدياتلفهم أعمق  ىلللتوصل إ

 احلدث. مع نطاق مبا ينسجمعلى الصعيد الدويل،  املّتبعة تنسيق املمارسات إلتاحة، ذا التبادل، إذا كان ممكناً هب بشدة
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التعاون الدويل،  جراء املعلومات اليت وردت من (Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت  تيف استعدادارف األساسية ااملعوَتشكَّل قوام 
ؤمتر وامل 2007دورة ألعاب البلدان األمريكية يف ريو  يف الربازيل مثل سلفتأحداث املستقاة من السابقة  اخلرباتإىل جانب 

 .2013لكرة القدم  لالحتاد الدويل املناخ وكأس القارات بشأن تغرّي  20ريو +  دبلوماسيال

 لغات أجنبيةبالمعلومات التنظيمية  ذاتويب الصفحة  3.2

عامة الناس  هي التواصل مع وىلاأل دعامتني.إىل  (Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت لدى اخلارجي  التواصلاسرتاتيجية  ارتكزت
خرى، العامة التواصل مع اللجان واملنظمات األ يه ةاحلدث. والثانيبباشرة امل ذات الصلةواملهنيني واملنظمات املشاركة يف األنشطة 

 تنفيذ احلدث. يفبشكل مباشر املضطلعة أو اخلاصة، 
 بكة اإلنرتنتش عرباحلدث بباشرة امل ذات الصلةعامة الناس واملهنيني واملنظمات املشاركة يف األنشطة مع االتصاالت  وأقيمت

 اتباللغ 3صفحة ويب (Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت ، أطلقت 2014 كأس العامل  سنتني من مسابقةقبل أكثر من و  .غالباً 
املواضيع  اإلرشادات التنظيمية ألنشطة االتصاالت املتعلقة باألحداث الكربى. ومشلت بعض تتضمنالربتغالية واإلنكليزية واإلسبانية 

عدات عملية إصدار الشهادات مل، و ويةللرتددات الراديإجراءات الرتخيص لالستخدام املؤقت و الصفحة لوائح الطيف،  يف
ط الساخن للتخفيف اخلو لتشغيل أثناء املناسبات اخلاصة يف الربازيل، وومسها لالتصاالت الراديوية اواختبار معدات  ،االتصاالت
 .2014كأس العامل   مسابقةتداخل خالل المن حدة 

الفيديو مقاطع فتات و الوال، منها مبا يف ذلك النسخة املتنقلةصفحة الوتظهر الصور التالية ختطيط املوقع وامليزات املوجودة يف 
شرح القضايا التنظيمية ذات الصلة مع الرتكيز على حتديات إدارة تو  (Anatel)يئة تنظيم االتصاالت هب اليت تعرِّفوالرسوم املتحركة 

 وري يف األوملبية وأوملبياد املعاقنيب األلعا، بعد 2016ويب متاحة حىت عام التكون صفحة وس الطيف واإلجراءات التنظيمية.
 .2016 عام

 ألحداث الكبرىبشأن ا على شبكة اإلنترنت (Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت  صفحة
 سبانية(ليزية/اإلكن)البرتغالية/اإل

 

____________________ 
3  .gov.br/en/Anatelhttp://grandeseventos.. 

http://grandeseventos.anatel.gov.br/en/
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ات املتخصصة ومنظمي قنو لاو  األخرى بناء الشراكات اخلارجية ذات الصلة مع اهليئات االحتادية احلكومية ومتثّلت الدعامة الثانية يف
من إقامة معقولة  فرتة قبلذات الصلة،  املقصودة اجلهات املعنية إىلاملعلومات  إليصال اً . وكان هذا التفاعل أساسياحلدث أيضاً 

 الوطين. الصعيد على على بينة من املتطلبات التنظيمية والعمليات وإجراءات إدارة الطيف املتعلقة باحلدث كي تكون،  احلدث
داخل" و"حتديد تبشأن ال"اخلط الساخن و" والوسمختبار الخاصة إضافية مثل "ا تواصلمالت حل الرتويج مع هؤالء الشركاء جرىو 

 ".IBC -الدويل  اإلذاعةيف املالعب ومركز  (Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت املوقع اجلغرايف ملكاتب 

 2014ة كأس العالم لمسابق التي أعدتالحمالت اإلعالمية الخاصة  علىأمثلة 

 

 لوائح الطيف وإجرااات الترخيص 3

 التعديالت التنظيمية 1.3
يتطلب و  نظيمي وطين.إطار ت ضمننقاط حمددة  يفتطلب معاملة خاصة ي هوحجم تهطبيع االستثنائي يف احلدث الرئيسي العامليإن 

تنظيمية  إجراءات (Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت  ذتاخت. ويف هذا الصدد، وسرعةأكثر مرونة  اً هنج تتيحتعديالت تنظيمية ذلك 
 :هاحمددة ملسابقة كأس العامل، مبا في

 ؛يوماً  120إىل  2014كأس العامل بؤقتة املتعلقة امل)الرتاخيص(  متديد املهلة القصوى للتصاريح –
 ؛ازيليةخل األراضي الرب دا للتشغيلالالزم  التصريحدون احلصول على  بساتل موصولةأرضية إرسال استخدام حمطة  –

 MHz 354و MHz 340العاملة يف نطاقات الرتددات الراديوية بني " تلقائيال إعفاء أجهزة "كامريات التصوير –
 والوسم؛ من الرتخيص وإجراءات االختبار MHz 434,42و MHz 433,44 وبني

 .للرتددات الراديويةالستخدام املؤقت ا لوائححتديث  –

 (يترددالتخصيص الدام المؤقت للطيف )الترخيص لالستخ 2.3

إلدارة حمكمة ضع خطة و  تقتضي الضرورةاملؤقت يف األحداث الكربى، للتشغيل الرتددات الراديوية  على تلبية الطلب املرتفعل
 .مقدماً  الطيف

 ميز بالكفاءةتحمكمة تخطة توضع له  نظام ترخيصاتضحت احلاجة لتصميم  ،يف احلسبان جتارب األحداث السابقة وإذ أ خذت
 صري.يف وقت ق اتتردد باستخدام رتخيصاللعديد من طلبات لأسرع معاجلة لطيف و ل تخطيط أفضلبمن أجل السماح 

جيب أن ختضع معداتكم اليت 
تبث بالرتددات الراديوية 

"لالختبار والوسم" قبل التشغيل 
  .2014كأس العامل   مسابقة خالل

يرجى التوجه يف أقرب وقت 
هيئة ممكن إىل مركز 

 (ANATEL)االتصاالت  تنظيم
 يلالدو  اإلذاعةمركز امللعب أو  يف

 إلجراء االختبار.
 تنتظروا حىت آخر حلظة. ال
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سابات حب القيام اً تلقائي ميكنهالطيف  استخدام رتخيصل اً جديد اً نظام (Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت ، أطلقت 2014يف عام و 
 لى يف عملية الرتخيص.كفاءة أع  لتحقيقبالفعل  ية قيد التشغيلتخصيصات الرتددالإىل جانب  التغطية وتقييم احتمال التداخل

 اً مؤقت اً ترخيص 319 هيئة تنظيم االتصاالت تصدر أخالل كأس العامل،  لرتددات راديويةؤقت امل بالتشغيل التخويلمن أجل و 
 اتصاالت راديوية. اتحمط 110 19تردداً يف  146 7باستخدام 

لكرة  لدويللالحتاد اأس القارات ك  خالل هيئة تنظيم االتصاالت تصدر ، أاألحداث حجممن حيث ارنة تسرتعي االهتمام ويف مق
 اتصاالت راديوية. ةحمط 648 3تردداً يف  319 1باستخدام  اً مؤقت اً ترخيص 127 ،2013القدم 

 مرخصة، أن مترّ  األجهزة قصرية املدى العاملة يف نطاقات غريالعديد من  ها، مبا فيميع معدات االتصاالت الراديوية تقريباً جل ينبغيو 
جلمع  الساتليةاحملطات  ذلك. ومشل (Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت لدى  للرتددات الراديويةؤقت امل إجراءات الرتخيص عرب

 جبمعاملرتبطة  ةالرتددات الراديويأجهزة  من وغريهااملتنقلة والكامريات وامليكروفونات الالسلكية  يةجهزة الراديو األ، و (SNG)األخبار 
 ،الراديويةأنشئ هذا النطاق الواسع من أجل متكني تنسيق ترددات مجيع األجهزة و  وأنظمة األمن. (ENG) األخبار إلكرتونياً 

 املكتظة ةعلى اخلدمات واألجهزة األخرى يف مثل هذه البيئ تداخالً ب سبّ ت ميكن أن ولكنها عادةً  ت عفى تلك اليت هافي مبا
 .الراديوية الرتدداتب
مات الوفود الدبلوماسية واملنظ ية هيرتددات الراديو بال، كانت اجلهات األخرى املعنية (ENG) األخبار إلكرتونياً  مجعباإلضافة إىل و 

كل يف   2014لعامل أس اكبالرتاخيص الصادرة فيما يتعلق  أعداد أدناهيبني الشكل و  الدولية والطائرات والسفن العسكرية األجنبية.
السلوك  هذا ويشيع .ههذا احلدث وخالل قرابة، 2014مايو ويونيو شهري عالية بني النسبة الرتاخيص وجتدر اإلشارة إىل  شهر.

 واسع.النطاق ال ذاتاألحداث  يف
ذ  الت غري املؤكدةحلااهذا احلدث من أجل التعامل مع  طيلةرتخيص إلصدار الرتاخيص الموظفي  يقضي بإتاحةقرار آخر مهم  واخت 

الكامل  رالتيسّ االستعداد لضمان  على أهبة بتكنولوجيا املعلوماتمن أفراد الدعم فردًا  23حنو  أيضاً  وو ضع طلبات املتأخرة.الأو 
 غري متوقع يف أي نظام دعم. وقوع عطليف حال  وسرعة التداركجلميع أنظمة 

  يةترددات الراديو للالستخدام المؤقت ل (ANATEL)هيئة تنظيم االتصاالت تراخيص الصادرة عن ال
 2014كأس العالم في  

 

 كأس العالم

 مارس أبريل مايو يونيو يوليو
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 والمراقبة واإلنفاذ( والوسمختبار الالعمليات الميدانية )ا 4
أنشطة مثل تقين إنفاذ ومراقبة توزعوا بني  303اً وحملي منسقاً  14 مؤلف من أجريت العمليات امليدانية عن طريق فريق تنسيق وطين

 .ععلى أرض الواقنفاذ اإلو  والوسمواالختبار  ،والساتلية ةاملتنقلو الثابتة  االتصاالت شبكاتل يةراقبة الراديو امل
  اً الحق فتص نّ وثائق  ها، مبا فياإلنفاذخطة عمل  صيغت، (Anatel)يئة تنظيم االتصاالت هلمن أجل توجيه اجلهود امليدانية و 
 الطوارئ.و خطط التشغيل واالتصاالت ك

 املتطلباتبالبنية التحتية لالتصاالت يف املالعب واملدن املضيفة  وفاءنفاذ لضمان اإلالتشغيلية جلميع أنشطة اخلطة أ عّدت وقد 
 أصحاب املصلحة. واليت و عد هبا اهليئةمن  احملددة رمسياً 

 النهائي هاونشر  ادهوتسيريها إىل مقص هاوختزين هاوإنتاجاجلارية  األنشطة عنخطة االتصاالت لضمان مجع املعلومات أ عّدت وقد 
 املناسب. بالشكل

خالل كأس  (Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت مهام  إجناز حتول دونخطة الطوارئ السيناريوهات احملتملة اليت ميكن أن وحددت 
 .لكل طارئرغوب فيها املثار غري اآلتصرف بطريقة منسقة للتخفيف من الكن ميالعامل، حبيث 

 (T&T) صاالت الراديويةالتامعدات  ووسماختبار  1.4

مواقع احلدث.  أحد أهم االبتكارات يف الربازيل ملنع التداخالت يف" (T&T)والوسم ختبار الا" االستخدام الكامل إلجراء كان
لكرة  اد الدويللالحتأس القارات ك  خالليف الربازيل  حيث كان أول تنفيذ هلاعلى األحداث السابقة،  هذه املهمة جزئياً  وط بقت

ويف بطولة املنتخبات  (2010، 2006) تنيكأس العامل السابق  دوريت مع األخذ بعني االعتبار خربة منظمي الطيف يف ،2013دم الق
 (.2012، 2008) األلعاب األوملبية للمعاقنيو وملبية لعاب األدورة األو  2012الوطنية األوروبية لكرة القدم لعام 

رسال إمعدات  دمغو ديوية يف إجراء القياسات التقنية السابقة، والتحقق من الرتخيص معدات االتصاالت الرا ووسماختبار  ويتمثل
اعتماد و طابقة ميكن كشف عدم املومبا أن ذلك جيري قبل التشغيل،  .مواقع احلدثاليت من شأهنا أن تعمل يف  الرتددات الراديوية

 (Anatel)يئة تنظيم االتصاالت هل، كان (IBC)الدويل  اعةاإلذيف كل ملعب ويف مركز و  التداخل. وقوعالتدابري التصحيحية قبل 
رى حيث اجلهة املنظمة للحدث تقدمهمكتب   من أنشطة إدارة الطيف. ذلك عدات وغريامل ووسمختبار الا جي 

 الميطَلع بها معدات واألنشطة األخرى إلدارة الطيفال ووسمختبار الإجرااات ا
 (Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت مكاتب  في

 
من )مخسة( أيام  5قبل أي يونيو،  7يف  رمسياً  مواقع احلدثيف  االختبار والوسم، بدأ إجراء 2014ملسابقة كأس العامل  وبالنسبة

بعد ذلك، بدأت و مباراة يف املالعب املتبقية. من كل أول  )مخسة( أيام 5قبل  املباراة االفتتاحية يف ملعب ساو باولو، وأيضاً 
على هلذا احلدث  افيةك  ربت هذه الفرتة القصرية نسبياً واعت   كل املالعب(.يف  كل مباراة )  يومني منقبل  والوسماالختبار  اتإجراء
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 جلدولا وكذلك فإن بالتوازي نتيجة هلذا الواقع. ةملاالع األفرقة وأعداد (12)كل موقع وعدد املواقع   حجم بالنظر إىل وجه التحديد،
عملية  املرور عرببموقع معني  يف للمستجدِّين، مسح مباراة وأخرىراحة على األقل بني  ميالذي يتيح يو  ،كل موقع  يف الزمين

 .اً أكثر تطور  زمنية إجراءات وجدولة إىل قد حتتاج أحداث أخرىو . دم أوالً ُي   على أساس من يأيت أوالً  االختبار والوسم
 من االختبار والوسمن إجراء . وبشكل عام، يتكوّ 2014يوليو  13 يف جريت اإلجراءات حىت املباراة النهائية يف ريو دي جانريو،أ  و 

 اخلطوات التالية:
وكالء هيئة تنظيم ل أن يعرضواالطيف  يملستخدم ينبغيلرتددات الراديوية، لالستخدام املؤقت با الرتخيصبعد استالم  –

إىل وها وينبغي أن جيلب .واقع احلدثمداخل  ت شغَّلمجيع معدات الرتددات الراديوية املتوقع أن  (Anatel)االتصاالت 
 .والوسماالختبار  لي جرى هلامكاتب هيئة تنظيم االتصاالت 

لتقنية ا واملعلماتعرض النطاق و  اتالرتددوحتققوا من مطابقة  االختبارات (Anatel)أجرى وكالء هيئة تنظيم االتصاالت  –
 األخرى للرتخيص.

 تبار، وفقاً نتيجة االخ حسب ةخمتلف دمغة واست خدمت. ةحمدد بدمغةاديوية معدات الرتددات الر  و مستبعد االختبار،  –
 للمعايري التالية:

والوسم، دمغة  لالختبار (Anatel)معدات الرتددات الراديوية اليت مل تستوف معايري هيئة تنظيم االتصاالت  نالت •
 ستخدام".الا حظر"محراء تشري إىل 

على سبيل )اليت متت املوافقة عليها دمغة مرادفة للمالعب اليت ستشغَّل فيها  معدات الرتددات الراديوية ونالت •
ملرحلة األوىل اوق سمت أيضاً ضمن شرحييت  (.تهاسم مدينمبختصر و  ذات لون مميز بدمغةكل ملعب   خ صّ  ،املثال

 .(IBC) ز اإلذاعة الدويلمرك أكثر من أربع مباريات، باستثناء اليت أقيمت فيهانهائيات( يف املدن الواملرحلة الثانية )
 "(.الكل)" بيضاء دمغةومجيع مراحل البطولة،  مواقع احلدثاستخدامها يف مجيع فنالت املعدات اليت ص رح ب

 قبل املباريات. أيام 10والوسم مبعجَّل أعلى ناهز  ختبارالا نيأصحاب املصلحة الرئيسي أجنز •
 17.4 325 االختبار والوسمجراءات إل اليت خضعت عدات االتصاالت الراديويةملعدد الكلي وبلغ ال

 يت نالت فيهاالمبا يف ذلك احلاالت منها دمغة املوافقة باللون املرادف للمدينة اليت ميكنها العمل فيها،  219 16نال  –
 قادرة على العمل يف مجيع املدن املضيفة. لكوهنا"(، الكلالبيضاء )" الدمغةمعدات الرتددات الراديوية 

كوهنا أو   يةرتددات الراديو للستخدام املؤقت الامنها الدمغة احلمراء مبعىن عدم حصوهلا على تصريح ب 106 1ونال  –
 5الرتخيص.وفق  للتشغيل مهيأة غري

 لى تردداتعمشكَّلة تشكياًل غري صحيح لت شغَّل  جتنب استخدام عدة أجهزةمن  االختبار والوسمإجراء  متكَّن للتوقعات، وطبقاً 
 من التداخالت الضارة. اً كبري   اً ومنع عدد مصرَّحة هلا، غري

نِّب من األجهزة قصرية املدى اليت كانت معفاة من الرتخيص يف ظروف  االتداخالت احملتملة، ومعظمهمن  200أكثر من  وجت 
وقائية الية جسرتاتيالربت اخاص واعت   ضروريًا بوجه التنسيق احمللي هلذه املعدات كان. ولذلك،  ترسوأحداث أخرى د  

 للغاية. ناجحة

____________________ 
زم معدات عينة، مل ت لوالوسم ال يطابق )متاماً( كمية املعدات املرخَّصة. ففي حاالت م ختبارالاإن عدد املعدات اليت خضعت إلجراءات   4

والوسم، وال سيما منها اليت ش غِّلت خارج املالعب )يف مهرجانات عشاق كرة القدم، والفنادق،  ختبارالاإلجراءات الرتددات الراديوية باخلضوع 
 وما إىل ذلك(.

معظم احلاالت، تعذرت  يف احملاولة الثانية. ويفيف حاالت قليلة، أ عيد تشكيل املعدات على الوجه الصحيح وق دمت جمدداً لنيل التصريح بنجاح   5
 تشكيل املعدات على الوجه الصحيح، أو أ عيد تشكيلها على الفور ولذلك مل تنل الوسم األمحر. إعادة
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 (IBC)مركز اإلذاعة الدولي المرحلتين األولى والثانية و  فيالمستخدمة في كل ملعب  الدمغات
 2014خالل كأس العالم 

 

خ طط  تيجة،هذه الن ويف ضوءنع التداخل. مبمؤشرات ذات صلة  إىل االختبار والوسم إلجراء الرفيعنجاح الرجم مستوى وقد ت  
 ألوملبية وأوملبياد املعاقنيااأللعاب  يف األحداث الرئيسية األخرى يف الربازيل، خصوصاً  خالل االختبار والوسمإجراءات نفيذ بالفعل لت

 .2016 عام ريويف 

 اإلنفاذ تحديد وإعداد فريق 2.4
ضايا الرئيسية اليت قد القإحدى هم هي للتداخل والتفاعل مع نياملسبب وأولئكتداخل لل املعرَّضني الناس إىل القدرة على الوصول إن

 حاالت التداخل. تسوية فعالية على وخاصة ،نفاذ خالل حدث كبرياإلاملشاركة يف أنشطة  ةفرقتؤثر على أداء األ
 واصل ما يلي:شمل التي، حبثها سبقاليت إىل جانب اسرتاتيجيات التواصل على هذا الصعيد. و  يصبح التواصل أساسياً و 
 ؛والوسمختبار المواقع مكتب الطيف و/أو ا ديداستخدام الفتات لتح –

 ؛بوضوح امليدانية ةفرقألا مييزاستخدام زي  –

 باللغة الربتغالية. نياطقلتعامل مع األفراد غري النل هاحتتاج اليت قداألجنبية  اتالتداخالت للغ ة املكلفة بتسويةفرقألا إتقان –

 أدوات القياس المستخدمة 3.4
هي ، و 2014لكرة القدم  لالحتاد الدويلكأس العامل   مسابقةللمساعدة يف األنشطة خالل  ديدة خصيصاً ة معدات جعدّ  نيتاقت  

 وطنية إلدارة الطيف.الللبنية التحتية  هاماً  تشكل إرثاً 
 :ا يليراقبة الطيف يف كل مدينة مضيفة ممملوتألفت البنية التحتية املستخدمة 

من مواقع  km 5إىل  1شاهق على مسافة  مبىنسطح  تعتليراقبة الطيف ملتة ال يقل عن ثالثة أجهزة استشعار ثاب ما –
 ؛احلدث الرئيسي

 ؛راقبة الطيف داخل امللعبملاستشعار واحد وجهاز ال يقل عن مكتشف اجتاه واحد  ما –

إضايف يصل إىل  مداخل امللعب مع دع ةهوائيات اجتاهيو متنقلة وأجهزة حتليل طيف  مبستقبالتملشاة جمهز اطاقم ملراقبة  –
 ؛حمدود إىل منطقة امللعب ذات نفاذأخرى مماثلة  أطقمثالثة 

 ؛تنيمماثل خرينيأ وحدتنيقع يف منطقة امللعب مع دعم إضايف يصل إىل توحدة مراقبة على منت سيارة و  مكتشف اجتاه –
ذا احلدث، هب د تتأثر سلباً قو  تسرتعي االهتماميف مناطق أخرى  ت ستخدممراقبة ة للأجهزة استشعار ومعدات إضافي –

 ؛(IBC)املطارات ومواقع تدريب الفريق ومركز اإلذاعة الدويل  خصوصاً و 
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باإلضافة  السيار حيث تستطيع كل منصة اختبار أربعة مشغلني، ختبارلال املتنقلةاالتصاالت  شبكة مقارنة يف ةمنص 24 –
َمالن على الظهر؛ إىل  جهازي اختبار راجل حي 

 C نطاقي يف تخَدمةي املساألرض ألجهزة البثوحتديد املوقع اجلغرايف  الراديويةساتلية، قادرة على املراقبة حمطة مراقبة  –
 خالل احلدث. Kuو

 التداخل وتسويةأنشطة مراقبة الطيف  4.4

 مواقع احلدث يف غري النظامي والتداخالت احملتملة، وخاصة البثتحديد ل ستباقيةالمن أنشطة املراقبة ا أمناط)ثالثة(  3ن فذت 
 راقبة خالل احلدث.املو قبل احلدث  ماراقبة ة واملراقبة التحضرييامل مراحل: األمناطتسمية هذه ومت كن  ذات الصلة. يةنطاقات الرتددالو 

دف )ثالثة( أشهر قبل بدء احلدث. وكان اهل 3 خالل حممولةمتنقلة أو أو حمطات ثابتة باستخدام  ةراقبة التحضريياملون فذ نشاط 
وأتاح هذا  ة.ذات الصلة واختاذ تدابري وقائي يةنطاقات الرتدداليف  ةهو احلصول على معلومات ميدانية عن أوضاع الطيف احلقيقي

طات االتصاالت حم كانت  ، وللتحقق مما إذاهلم وإيقافه مستخدمي الطيف غري املرخصمن  بثفرصة للتحقق من وجود أي  النشاط
 لرتاخيصها. تطلبات التقنية والتنظيمية، وتعمل وفقاً امل تليب ةالراديوية املرخص

عاستعراض املعلومات  وختّللها احلدث. الذي سبق انطالقيف األسبوع  قبل احلدثما املراقبة ون فذت  راقبة املخالل  تاليت مج 
 د.لتحديخالل احلدث على وجه ا للتشغيلاملؤقتة  أصحاب الرتاخيص هذه املرة أيضاً  ها مشلت، ولكنةالتحضريي
 ا يظهرم . وكان اهلدف هو سرعة التعرف والعثور علىهاحلدث وخالل من بدءبضع ساعات  قبل املراقبة خالل احلدثون فذت 

بل التداخالت الضارة، حىت ق تسوية، من أجل املساعدة يف اً كون نظاميي الّ تمل أحي  و  تداخالً  من بث يسبب خالل احلدث
 عنها. اإلبالغ

 2014ي مالعب كأس العالم ف (ANATEL)هيئة تنظيم االتصاالت التي ركبتها  محطات مراقبة الطيف

 

 طيلةمكن ملستخدمي الطيف أ، (Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت  مع التقليدية توقائية وقنوات االتصاالالملراقبة اباإلضافة إىل و 
 (IBC) ذاعة الدويلمركز اإليف  يف املالعب أو فالطي ضبطالتداخل يف كل مكاتب  عنمباشرة يئة اهلموظفي إبالغ فرتة احلدث 

 أو عن طريق مكاملة هاتفية )خط التداخل الساخن(.

 لالحتاد الدويل أس العاملك  مسابقةاالت التداخل خالل حبفيما يتعلق  املنفَّذةألنشطة ل موجزاً  الرسوم البيانية التالية وصفاً  وتعرض
 :2014لكرة القدم عام 
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 2014كأس العالم تداخل خالل  الأحداث 

 

ن مناطق داخل وغريها مامل عندنفاذ اإلوأنشطة  والوسمختبار الأنه من خالل إجراءات مثل ا يتضح أوالً من الرسم البياين أعاله، 
املشكَّلة تشكياًل غري صحيح  أجهزة البثللتداخل مثل  حمتمالً  اً مصدر  216ما جمموعه ة، أمكن كشف وتصحيح احلدث الرئيسي

 شكوى. تقدميأو  تداخلتسبب يف الغري املصرح هبا، قبل  ة البثأجهز و 
 هامنومل يكن  .(Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت  وقيَّمتهااحلدث بحالة تداخل فيما يتصل  62ما جمموعه  (أ بلغ عن)أو وح دد 

 بتهيئتها أو داترتكيب املعبشاكل مرتبطة مك  فقد أ قفلتاملتبقية  أما احلاالت األربعة واألربعني ،(29%)فعلية تداخل  حالة 18 إال
ل املتبقية خالل حاالت التداخ توتوقف ،يئةلدى اهل نفاذاإل وموظف اختذهمباشر  بإجراء حالة ةأربع عشر وس ّويت  .بتشغيلها أو

 مضيفة أو جلنة تنظيم حملية. وانطوى ثالثون تداخاًل أ بلغ عنهم على جهة إذاعية التحقيقات.
 .املتأثرةللنطاق واملعدات  وفقاً  املكتشفةتداخل الياين التايل توزع حاالت ويعرض الرسم الب

 تداخلبال المتأثرةوالمعدات  اتالنطاق

 

حالة  36عن إذ أ بلغ  مبا يتناسب مع عدد املباريات، 2013ما كان عليه يف كأس القارات ع 2014عدد التداخالت خالل كأس العامل  وقلّ 
 باقية.ستالوأنشطة املراقبة ا االختبار والوسموقائية، مثل الجراءات اإلحتسن عن هذه األرقام  وتعربِّ  اة.مبار  16يف ما جمموعه 

 44التقارير غري الصحيحة؛ 

تياً ذا املؤكدة/املكبوتة
 4قبل التعرف عليها؛ 

املؤكدة/احملفوظة لدى 
Anatel 14؛ 

اليت منعتها 
Anatel 216؛ 

نطاقات شبكة 
االتصاالت املتنقلة؛ 

%16 

معدات 
الفيديو 
%29 

تردد التحكم 
الطريان  يف

%2 

املعدات السمعية 
فيها املرسل  )مبا

املستقبل احملمول 
 53%باليد(؛ 
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 (Anatel) االتصاالت يئة تنظيمغ عن أي شكاوى رمسية هلبلّ من التداخالت، ومل ي   هتاإرساال فقد خلت أما بالنسبة للشبكات الساتلية،
امة اليت سامهت أحد العوامل اهل اتل أيضاً و مع مشغلي الس ن فذي ذال نيل املوظفني امليدانيكان النهج الوقائي لعمو  احلدث. طيلة

 الساتلية. التشغيالتجناح  يف

 األمن الوطنيو  العمومحماية قوى التكامل مع  5.4

 (CICCN)املة الوطنية املتك والسيطرةيف مركز القيادة  حاضرين (Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت كان وكالء   خالل احلدث،
مضيفة، من أجل دعم قوات األمن العام  ةنيمد 12 املنتشرة يف (CICCR)اإلقليمية املتكاملة  والسيطرةمراكز القيادة و برازيليا  يف
ض سالمته للخطر. عرّ تاليت ميكن أن تؤثر على احلدث أو  املخوَّلغري  البث مصادر حتديديف ي املساعدة قضايا االتصاالت وتلقّ  يف
باسم طائرات  أيضاً  ة، املعروف(UAV)بدون طيار  املركبات الطائرةحتديد يف هيئة تنظيم االتصاالت دعم  لزم هذا السياق،يف و 

 عدات اتصاالت.ملنوع( اعتماد ) دون ترخيص أو شهادة تشغَّلبدون طيار، واليت كانت 
ة الوفود األجنبية الرمسي إلطالعن اخلارجية مفاوضات مع الوكاالت األخرى، وخاصة وزارة الشؤو  جرت باإلضافة إىل ذلك،و 

ضمن ازيل إال يف الرب  واحملظورة(، باملشوشاتاملعروفة ) يةرتددات الراديو حاجبات إشارة الالقيود املفروضة على استخدام  على
 ن.و السج مباين

 ةالمتنقل االتصاالت مراقبة أداا شبكات - (IMT)االتصاالت المتنقلة الدولية  6.4
 االتاالتصشبكة ل مقارن نصات قياسمب أسبوعية سيارةاختبارات  (Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت أجرت  ،2014من مايو  اعتباراً 
 .مضيفة ةني( مدة عشر يت)اثن 12يف  ةاملتنقل االتصاالت من أجل تقييم أداء شبكةة، املتنقل

مشلت التزامات و ، أللعابدورة ال خصيصاً  و ضعتاليت  ملتطلبات التنظيمية، وخاصة تلكبا التزاموكان اهلدف هو حتديد أي عدم 
التصرف بشكل استباقي مع  (Anatel)يئة تنظيم االتصاالت هلهذه اإلجراءات االستباقية  وأتاحت اخلدمات. وجودةالتغطية 

جودة ديّن تهذه، ومنع املشاكل املستقبلية و  االلتزامعدم  حاالت من أجل التخفيف من ةاملتنقل االتصاالتمشغلي شبكات 
 خالل احلدث. ةاملتنقل االتصاالتخدمة يقدَّم من  ما

 ،العب كرة القدممل املناطق اجملاورةيف تلك املدن، مبا يف ذلك  الكثافة السكانية العاليةطرق القياس للوصول إىل مناطق  وص ّممت
 .كرة القدمعشاق   مهرجانات ومواقع ،الفنادق واملطارات وحمطات احلافالت اليت تكثر فيهاواملناطق 

املتنقلة  صاالتاالتشبكة املقارن احملمولة لاستخدام منصات القياس ب أيضاً  راجلةجريت اختبارات خالل مباريات كأس العامل، أ  و 
امللعب قبل  أجريت هذه االختبارات يفو  ة.املكامل إمتام معدل إىل جانب والرفع تنزيلال معدالت متوسط وح ّلل واهلواتف الذكية.

 املتنقلة تز ّود مشغلو االتصاال املتنقلة، االتصاالتأداء خدمة  إنفاذهبدف و  . باإلضافة إىل ذلك،اكل مباراة وخالهل  ني منتساع
 باراة.امليوم  الراديوي لألثري السطح البيينؤشرات مبكل مباراة ليف اليوم التايل  (Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت 

 ملتنقلة،ا االتصاالتمشغلي لدى عد إىل أنظمة أداء الشبكة عن ب   النفاذعلى  قادرة أيضاً  (Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت  تكانو 
مؤشرات الشبكة و  لبتعطاإلنذارات  تعمج  و  اهلاتفية. واحلركةعناصر الشبكة  املعاجلة يفمؤشرات و  لحركةلتشاهد عرضًا رسوميًا ل

 منتظمةتقارير  يف وج زّئتلحدث، لضيفة ستعدة اليت غطت املدن املجمموعة حمطات القا عرب ، خاصةً هاألداء قبل احلدث وخالل
شبكة  عنلة املعلومات ذات الصتتاح حااًل  وبذلك وطرق النقل الرئيسية(. املالعب: امثاهلو ذات الصلة ) املناطق أفرقةتصدرها 

 أزمة. إذا وقعت ت ستدعى للرداالتصاالت للسلطات اليت ميكن أن 
 فيما قلَّت يف العديد من احلاالت، 100%صل إىل ياملركبة ل السعةمن  90% عنقناة احلركة خالل األلعاب  توزيع وغالبًا ما زاد

 خالل معظم املباريات. 5% عن حجب املكاملاتالصوت والبيانات، ومعدالت  انقطاعمعدالت 
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باملقارنة مع  2014خالل كأس العامل  البيانات وتوصيالتصوت اللوحظ حتسن عام مرئي على مؤشرات قناة  بعد حتليل البيانات،و 
، يف املالعب 2014كان حجم احلركة املسجلة خالل كأس العامل و  مد إجراء مماثل.، عندما اعت  2013يف كأس القارات عام  أ جنزما 

 يانات.بتوصيل مليون  704صوتية، و مكاملةمليون  12,2وقريباً من  واملناطق ذات الصلة احمليطة هبا أعلى من ذلك بكثري،
، 2014عب كأس العامل المباحلركة ذات الصلة  وبالنظر حصرًا يف وطنية،الاملتنقلة  االتصاالت وللبيانات اليت قدمها مشغل وفقاً و 

وإمجايل حجم لكل توصيل(  MB 0,55 توسط)مب بياناتتوصيل مليون  48,5صوتية و مكاملةمليون  4,4 مجايلاإل تضمَّن احلجم
 .TB 26,7قدره  حركة بيانات

 الدروس المستفادة 5
علقة ألنشطة املستقبلية املتبابعض اجلوانب الرئيسية  ، تتضح صلةجناح ومشاكلمن هذا احلدث  ما ختّلل بالنظر إىل

 الكربى. األحداثب
ينبغي بذل جهد كبري لضمان التعاون الكامل من جانب املنظمة املسؤولة و  .ةلحدث ضروريلنظمة اجلهة املالشراكة مع  –

 مناطق إىلببيانات االعتماد وتصريح الدخول  املشاكل املتعلقة إىل أدىن حد من تقليلالهذا احلدث من أجل عن 
ناطق ، مناطق خارج املإن أمكن، مبا يف ذلك، والوسمختبار الالعمل ألنشطة مثل ا مناطقلضمان توفر  احلدث، وأيضاً 

 ة الطيف.إدار  ةفرقأي طرف مهتم الوصول إىل أل حبيث ميكناحملظورة 
تنظيمي الطار إلا ملنظمات الدولية مقدماً ا كي تفهمبلغات خمتلفة هو أمر أساسي   عرب شبكة اإلنرتنت توفر املعلومات إن –

 .لرتددات الراديويةلؤقت املوطين مبا يف ذلك أي إجراءات حمددة للرتخيص ال

 لنجاح.لبالغة  أمهية مجيع أصحاب املصلحةمع واضح الشفاف و ال يكتسي التواصل –

جيب مع ذلك، و  بضعة أشهر. قبل مقدماً  أن تقدَّم الطلباتاملؤقت أمر بالغ األمهية وينبغي  التخصيصإجراء  كفاءة  إن –
كمية متوافقة ب يةقنوات تردد توزيعقد تأيت يف اللحظة األخرية وخالل احلدث. ويشمل هذا اإلجراء  التحّسب لطلبات

 يع خالل احلدث تكاد تكون مستحيلة.توز الإعادة  ة ألناملتوقع احلاجةمع 
فرتة  قبل ليةمبا يف ذلك اخلطط التكتيكية واالسرتاتيجية والتشغي ،هيكل إجراءات التخطيط وينفَّذ ستخدمي  وينبغي أن  –

 وتوصيف، هابوتدري األفرقة تكامل شامل جلميع اجلهود، مبا يف ذلك االتصاالت، واختياربمن أجل السماح  مقدماً طويلة 
 .ا ميدانياً واستخدامهعليها تدرب الو  ؤهادات والربجميات اجلديدة وشرااملع

اكتساب ب للتقنينيمن أجل السماح  مكن مقدماً امل قدرالامليدانية ب ةفرقمعدات جديدة لأل إتاحةنبغي تعند احلاجة،  –
تخدمني الفهم للمس حيتيقد ال  وحدهالتدريب ف اخلربة من خالل استخدام معدات جديدة يف مواقف حقيقية خمتلفة.

 استعماهلا.من ستفادة الكاملة الاحبيث حيققون وفرها املعدات اجلديدة تاإلمكانات اليت  جلميعالكامل 
بالنظر إىل القيود املفروضة على استخدام السيارات يف مناطق احلدث ألسباب أمنية.  ةاملعدات ضروري محلإمكانية  –

 اصية يف حالة املشرتيات اجلديدة.هذه اخلتوخي احلرص الشديد على وينبغي 
بني  كبرياً   تاً قد تتفاوت تفاو  األهن إشكالية والوسماملستخدمة يف إجراءات االختبار  الوسمقد تصبح نوعية ملصقات  –

 ة وأخرى.مصنع جهة
مواقع خارج  استخدام الطيف. وقد يشمل ذلك عدةباليت ستطالب  املتأثرة باحلدثميع املناطق جباالهتمام  إبداءينبغي  –

 مواقع التدريب واملطارات.و  (IBC)مركز اإلذاعة الدويل ستوديوهات واملراكز اإلعالمية خارج الاك،  ةمناطق احلدث الرئيسي
 ذه احلاالت.هل ةلالستجاباستعداد  ة علىفرقاألوجيب أن تكون  ،هذه املواقع تتعرض هلا اليت التداخالتتشتد  قدف

ات اهلامة ضرورية للسماح بالوصول السريع إىل املعلوم التلقائي اإلبالغأدوات و امليدانية ة فرقاألإىل  املقدَّمة علوماتامل –
 احلدث، مبا يف ذلك الوصول إىل قاعدة بيانات املعدات وتقارير من مواقع خمتلفة.باملرتبطة 
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 خالصة 6

 جناح يف رئيسياً  عنصراً  2014لكرة القدم عام  دويللالحتاد الملسابقة كأس العامل  (Anatel)هيئة تنظيم االتصاالت كان إطار ختطيط 
لك املتعلقة ت العديد من املشاريع، وخصوصاً  وأتاح تطوير أنشطة مراقبة جودة الشبكات املتنقلة خالل هذا احلدث،و  إدارة الطيف

 وطنية إلدارة الطيف.الباالستثمارات يف جتديد البنية التحتية 
اب املصاحل من أصح عايلاللتزام الخنراط واالا ، إىلواحللول املمكنة الطلب الشديدع وتوقّ  ،ساسي لنجاح احلدثويعود الدور األ

إىل جانب ية شركات وطنية ودولو جلنة تنظيم احلدث و ، مبا يف ذلك اهليئات احلكومية وهيئات أجنبية نيواخلارجي نيالداخلي
 الطيف. مستخدمي

 ركاتمن ش املقدَّمةأن إدارة الطيف وخدمات االتصاالت  التأكيد عموماً ، ميكن اليت و ضعت الطموحةوبالنظر إىل األهداف 
 .هإجيابية يف جناح تنظيم احلدث ونقلمسامهة  وسامهت 2014وطنية كانت مرضية خالل كأس العامل ال التشغيل
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