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 متهيـد
أتمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف مجيع خدمات يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف 

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية  

يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت وقطاع يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما  
. وترد ITU-R 1القرار  ا واملشار إليها يف    (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC)  االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية 

اإللكرتوين االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع 
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU يهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى حيث ميكن أيضًا االطالع على املبادئ التوج

 قاعدة بياانت قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية  توصياتسالسل  

 ( en/REC-R/publ/int.itu.www://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 
BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M  الراديوي وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة االستداللاخلدمة املتنقلة وخدمة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 
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 *1537SM.  R-ITU-1التوصيـة 
 إدارة أمتتة الطيفمتة أنظمة مراقبة الطيف وتكاملها مع  أت

(2013-2001) 
 جمال التطبيق 

 تكامل التكنولوجيا احلالية قدراً عالياً من األمتتة ملعظم وظائف مراقبة الطيف، بل وحملطات املراقبة أبكملها، وتتيح قدراً عالياً من   تتيح
 التكاملأنظمة مراقبة الطيف مع اإلدارة املؤمتتة للطيف. وسيستفيد العديد من أنشطة نظام إدارة الطيف الوطين املؤمتت من 

 الوظيفية هلذه األنظمة. اخلواصة الطيف املؤمتتة. وتصف هذه التوصية حمطات مراقب مع

 كلمات أساسية
 مراقبة مؤمتتة، إدارة مؤمتتة للطيفمراقبة الطيف، أمتتة 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت، 
 إذ تضع يف اعتبارها 

من أجل  التحكماهلندسي، ومراقبة أنشطة والرتاخيصي و التحليل اإلداري  متاحة لدعماملؤمتتة إدارة الطيف  ةنظمأأن  أ (  
 ؛تبسيط العديد من مسؤوليات إدارة الطيف الراديوي 

معاً لدى إدارة ما، حبيث  وحمطات مراقبة الطيف  املؤمتت    نظام إدارة الطيف  بتوصيل  أن شبكات احلاسوب احلديثة تسمح ب(
أن ينفذ إىل مجيع موارد املكوانت العامة إلدارة   لنظام، ل يف ايف أي حمطة عمل مشغ    مزود بتخويل أمين مناسب  ،ملستخدم ميكن

 ؛وإعداد التقاريرملهام  اب كبرية يف تكامل التكليفمما يتيح مرونة   ومراقبة الطيف
تحديد  ب  -  اتنتهاكلال  تلقائي  جراء كشفإبثل هذا النظام املتكامل  ملدارة يسمح  اإلمع نظام    املراقبةأن تكامل حمطات   ج(

تحديد احملطات اليت ال تعمل ضمن معلمات بخيص، و ايف قاعدة بياانت الرت  غري مدرجةفيها أجهزة إرسال تشغَّل الرتددات اليت 
 ؛هاخيصاتر 

القياسات  حيث جترى  ،املراقبةحملطات  ةمتتة االقتصاديابألاحلديثة تسمح  (DSP)الرقمية  معاجلة اإلشارةأن تقنيات  د (
مما يقلل من تكلفة النظام  ،حاسوبتكاملة مع جهاز املذات الصلة  صغرية من أجهزة االستقبال واإللكرتونيات جموعةمبحمطة  يف

احلد األدىن من معدات حمطات املراقبة،    من حيث توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت    يتكلفة األنظمة القدمية اليت تلب  ابلنسبة إىل
 ط الصيانة والتدريب؛ أن يبسوميكن   وزنه،وخيفض حجم النظام و 

قادرة على توفري  وال (DSP)الرقمية  معاجلة اإلشارةعلى  ة القياس القائم خمدمات حنو  ينحوالتكنولوجيا  يف  أن االجتاه  (  ه
وأن تلتقط  ،سريع جداً السح ابمل أن تقوم  ذه األنظمةهليث ميكن حب ، مدى دينامي عالإىل جانب  جداً  واسع  آينعرض نطاق 

 وتقيس بفعالية اإلشارات املتقطعة عريضة النطاق ذات الرتددات املتبدلة؛
ن تكون أ  الطيف القويةمراقبة  إدارة و تيح ألنظمة  ت  (GUI)أن برجميات احلاسوب احلديثة للسطح البيين البياين للمستعمل   و ( 

 االستعمال وسهلة الصيانة؛سهلة 
ألنظمة إدارة  متاحة ا ينبغي أن تكون معلوماهتو ، للرتاخيص أن العديد من اإلدارات لديها ابلفعل قواعد بياانت حموسبة ز ( 

 ،ومراقبة الطيف
____________________ 

 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019 لالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات  *
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 وإذ تالحظ 
أن األنظمة املتكاملة املؤمتتة ميكن أن تستوعب مقادير كبرية من املعلومات واملقاييس، وتسرتعي انتباه مديري  أ (  

 أعماهلم املتصلة خدمات املراقبة إىل البياانت اليت حتتاج إىل مزيد من التحليل، لكي تستطيع هذه األنظمة مساعدة املديرين يف
 ؛بدعم إدارة الطيف

 و/أو ذوي خربة قادرين على أداء هذا التحليل؛ مدربنيمشغلني  انت من النظام املؤمتت يتطلبأن حتليل البيا ب(
 ،يف قاعدة بياانت مركزية اإلدراجمن املشغلني قبل  ينبغي إقرار صحتها تلقائياً  امللتَقطةأن بياانت املراقبة  ج(

 توصـي
متكامل مع قاعدة بياانت ترابطية مشرتكة  مؤمتتيف استخدام نظام معاً دارة الطيف ومراقبة الطيف إب تقومن تنظر اإلدارات اليت أب

 التالية:  اخلواص الوظيفيةتوفر 
 إىل موارد النظام  عدب  النفاذ عن  –
 عن االنتهاكات التلقائيالكشف  –
 ختصيص الرتددات والرتخيص –
 أدوات لدعم هندسة الطيف –
 شارةاإلعلمات القياس املؤمتت مل –
 قياسات حتديد االجتاهباختياري  مقرونة على حنو ةقياسات اإلشغال املؤمتت –
 التنفيذ الفوري أو املستقبلي  زمنياً من أجل قياساتالجدولة  –
 .(GUI)سطح بيين بياين حديث للمستعمل  –

  ها وتكامل ة فوائد مراقبة الطيف املؤمتت 1امللحق  ويتناول  .1مبزيد من التفصيل يف امللحق  اخلواص الوظيفيةهذه  وشرح  وصف ويرد
 التكامل أنشطة نظام إدارة الطيف الوطين املؤمتت اليت ستستفيد من 1من امللحق  2وتورد الفقرة  مع إدارة الطيف املؤمتتة.

 .1من امللحق  3مع حمطات مراقبة الطيف. وتناقش مزااي أمتتة حمطات املراقبة أبكملها يف الفقرة 
 
 

 1امللحق 

 
 ة للطيفمؤمتتمتة وتكامل أنظمة مراقبة الطيف مع إدارة أت

 مقدمة 1
بـ ْعد،   واالتصاالت عن (client/server architectures) مملعمارايت احلديثة للزبون/املخد  إن األمتتة، من خالل استعمال احلاسوب، وا

يوفر  ت سهل كثرياً من أعباء ومسؤوليات إدارة الطيف الراديوي. إذ توفر املعدات احلاسوبية أداة للقيام ابملهام املتكررة بسرعة ودقة، مما
على تيسري القيام بوظائف إدارة الطيف وميكن وقت املوظفني للقيام أبعمال أخرى ملحة. كما أن استعمال قواعد البياانت يساعد  

 تلقائياً أن يساعد يف منع التداخل. ويساعد الربط بني إدارة الطيف ومراقبة الطيف على قيام نظام متكامل، ميكن أن يستعمل 
بدون  تإرساال بدوترددات ما تالبياانت املقيسة من نظام املراقبة ومعلومات الرتاخيص من قاعدة بياانت اإلدارة يف اكتشاف 

خيضعها   كي  تلقائياً وغري ذلك من انتهاكات شروط الرتخيص، وابلتايل ميكن للنظام املتكامل أن يقوم ابكتشاف االنتهاكات    ترخيص
بة الراديوية  يف مرفق إدارة مركزي تؤدى فيه اإلدارة الشاملة لنظام املراق  يوضع وميكن لنظام املراقبة واإلدارة املتكامل أن  .املشغ  ل لدراسة أدق
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نظام املراقبة. وت ستخدم النتائج احملللة هذه للتخطيط إلدارة الطيف  ل ويتيسر فيه التحليل اإلحصائي لبياانت القياس املخزنة يف قاعدة بياانت  
ت  . وختتلف التشكيلة )عدد حمطا 1 نظام متكامل منطي يف الشكل ل الرتددي )سحب وإعادة ختصيص الرتددات مثاًل(. وي عرض خمطط 

استعمال شبكة منطقة  بروتوكول آخر؛  أي  أو  TCPيف كل حمطة مراقبة، وعدد حمطات املراقبة، وما إىل ذلك( وطرائق االتصال )  التشغيل 
. وتشمل  والبنية التحتية املتاحة  ل األخرى حسب التطبيق ي ( والتفاص ية أو الساتل  الراديوية أو  PSTN الشبكة  استعمال  ، (WAN)واسعة 

 مبركز اإلدارة.   ابلتايل تشكيلة النظام البديلة إضافة مركز مراقبة موصول مباشرة مبحطات املراقبة  

 1الشكل 
 إلدارة ومراقبة الطيف   نظام متكامل منطي 

 

SM.1537-01

Data entry Accounting Engineering

Management centre

Management

TCP/IP WAN

 

 

 املراقبة احملوسبةو  اإلدارة شبكات 2
 مقدمة 1.2
 ومتكامل. رية والتقنية اليت ميكن أداءها بيسر يف إطار نظام موصول شبكياً  ا اإلد   األنشطة إدارة الطيف الرتددي ومراقبته جمموعة من    تضم 

ألداء   حاسوبية بد من قاعدة بياانت  يف هناية املطاف إىل إصدار تراخيص أو ختويالت. وال إدارة الطيف الرتددي وختلص أنشطة 
وخصائص    الرتاخيصمهام اإلدارة هذه. وتشك ل قاعدة البياانت هذه، اليت تضم بياانت إدارية وتقنية مثل الرتددات املخصصة ومحلة  

 م نظام إدارة الطيف الرتددي املؤمتت واحملوسب.التجهيزات، ق وا
الطيف  شغل، وتقيس الرتخيصالتحقق من أن هذه الرتددات ت ستعمل طبقًا ألحكام التخويل أو  مراقبة الطيف الرتددي تتيح و 

 الرتددي بواسطة حمطات املراقبة.

 مركز إدارة
 إدخال بياانت حماسبة هندسة إدارة

 حمطة مراقبة اثبتة بعدعن حمطة مراقبة  حمطة مراقبة متنقلة

 دعم
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بينهما حبيث  مستمر بغي إقامة تعاون وثيقنلرتددي؛ ويومثة عالقة هامة ال تنفصم عراها بني إدارة الطيف الرتددي ومراقبة الطيف ا
 من مهام مراقبة الطيف الرتددي يف إدارة الطيف الرتددي.كثرياً يستفاد  

 وميادين التفاعل الرئيسية بني إدارة الطيف الرتددي ومراقبة الطيف الرتددي هي اآلتية:
 صصة ملراقبة البث؛ إدارة الطيف الرتددي القائمة الرمسية ابلرتددات املخ حتدد –
 تقدم إدارة الطيف الرتددي التعليمات العامة بشأن النطاقات الرتددية الواجب مسحها واملهام احملددة للمراقبة؛ –
تتلقي مراقبة الطيف الرتددي طلبات ألداء مهام معينة من إدارة الطيف الرتددي: ومثال ذلك مراقبة شكاوى التداخل  –

 ؛ املقرر ختصيصهاعلى الرتددات  اإلشغالحلل املشكلة، وقياس 
املرسالت تتيح مراقبة الطيف الرتددي قياس معلمات تقنية والتحقق من املطابقة التقنية للمرسالت وتعر ف هوية  –

 غري امللتزمة وكشف مشاكل حمددة.  وأاملرخصة  غري
ويتيح التفاعل بني إدارة الطيف الرتددي وأنظمة مراقبة الطيف الرتددي احملوسبة التشغيل األمثل من حيث كفاءة التشغيل وتكلفة  

الصميم   ة. وقاعدة البياانت هي يفالنظام على السواء. وينتظم النظام حول قاعدة بياانت حموسبة مع استعمال احلواسيب الشخصي
من كل الوظائف والتطبيقات املصاحبة: من حتديث بياانت إىل الفوترة وختصيص الرتددات وما إىل ذلك، عالوة على حتديث  

 املعلمات التقنية املتعلقة ابلرتددات واملرسالت.

 األنظمة الوطنية احملوسبة املتكاملة 2.2
شبكة   مع   املوصولة   البياانت قواعد  على واحد أو أكثر من خمدمات    الكامل الرتددي الوطين احملوسب املتكامل    يعتمد نظام إدارة ومراقبة الطيف 

م  اإلدارة خمد ماً رئيسياً، وأحياانً خمد    أنظمة يف كل مكان يف النظام النفاذ إىل قاعدة البياانت. وتضم    العمالء أو    التشغيل حبيث ميكن حملطات  
مركز قيادة حملي.   واحد أو أكثر لقاعدة بياانت مستخرجة من قاعدة البياانت الرئيسية و/أو قاعدة بياانت مكر سة لتطبيق ما أو موجودة يف 

.  3  على النحو الذي يرد حبثه يف الفقرة   ، التشغيل م قياس وواحدة أو أكثر من حمطات ، خمد  متنقلة ولكل حمطة مراقبة، سواء كانت اثبتة أو 
، حيث توَصل  (LAN) حملية  موصولة بينيًا عرب شبكة إثرنت  تشغيل م وحواسيب حمطة تقوم على خمد   قياسية وتستعمل كل حمطة معمارية 

وينبغي هلذا النظام املتكامل متامًا أن يوفر نفاذاً سريعًا ألي موقع مشغل إىل أي من   . (WAN)ة ع مجيع احملطات عرب شبكة منطقة واس 
 . تشكيلة النظام هذه   1الذي يظهر يف الشكل    الوظيفي م املتيسرة يف النظام. ويبني  املخطط  وظائف املخد  
 إضايف  اإلقليمية أو الوطنية وحمتوى بياانتحمملة ببياانت إدارية وتقنية للشبكة    ترابطيةم الرئيسي قاعدة بياانت  وحيوي املخد  

  يتماشى مع ما يوصي به كتيب االحتاد الدويل لالتصاالت عن تقنيات إدارة الطيف الرتددي مبساعدة احلاسوب ومع التوصية
ITU-R SM.1370  م هو بصفة عامة نظام قائم على لغة االستجواب املهيكلة . وهذا املخد(SQL) ي و ذ نياليت تتيح للمستعمل

نسخ   إىل جانب رديفةأنظمة  لتقدمي قواعد البياانت احلديثة وميكن تشكيلالنفاذ املناسب استجواب قاعدة البياانت بسهولة. 
 : م ونظام حموسب موزعاملخد  /العميلاحتياطي دوري. وتتيح قاعدة البياانت ذات الشبكة احملوسبة املوزعة تنفيذ معمارية 

فهي حتتوي  م قاعدة البياانت مما يسهل األمن واحلفاظ على مستوى عال من السالمة؛ تتمركز إدارة البياانت يف خمد   –
واملواقع والتجهيزات والفوترة وختصيص الرتددات، وما إىل ذلك. وميكن، اختيارايً،   والرتاخيصبياانت التطبيقات  على

 ات حمددة؛نسخ أجزاء من قاعدة البياانت هذه إىل خمدمات حملية أو متنقلة من أجل تطبيق
اإلدارة واإلشراف وإدخال البياانت هي حواسيب شخصية تتيح حتميل قاعدة البياانت مبعلمات إدارية   تشغيلحمطات  –

 . وما إىل ذلك ،وتقنية يستعملها طاقم اإلدارة واملراقبة إلدارة الرتدد واملراقبة التقنية
ينبغي لربجميات قاعدة البياانت أن تتيح إدخال بياانت إلكرتونية من قاعدة بياانت موجودة،  عند حتديث نظام إدارة جديد، و 

 خصيصاً. يعدو جدت، إما مباشرة أو عرب برانمج حتويل بياانت  إن
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 نظام إدارة الطيف الوطينأمتتة  1.2.2
أن إدارة الطيف الراديوي يف البالد. وينبغي ينبغي أن يتكون نظام إدارة الطيف الوطين من الربجميات والعتاد مبا يتيح كفاءة 

  عن إدارة الطيف الراديويةيكون النظام قادرًا على أداء الوظائف اليت تصلح لألمتتة واملوضحة يف كتيب قطاع االتصاالت 
 : ومنها ،الوطين

ضمن سالمة ي ترابطيبياانت  ةاعدإدارة قذ هذه الوظيفة على نظام تنفَّ  :ختصيص الرتددات والرتخيص ابستخدامها –
شاشات سطح بيين بياين   وهي تقدم إىل قاعدة البياانت عرب محاية أمنية.  النفاذوحيمي  ها واتساق البياانت اإلدارية

 أدانه.  ةالتالي ةالفرعي الفقرةتؤدي مجيع املهام اإلدارية املدرجة يف  (GUI)للمستعمل 
حلد األدىن ابتوفر هذه الوظيفة أدوات التحليل اهلندسي لتخصيص الرتددات للمستخدمني  :اهلندسي للطيفالدعم  –

 خمتلف الظروف.   يف  متضررعلى حساب التداخل بني جهاز إرسال وجهاز استقبال  أيضاً  وفر القدرة  ت  وهي  التدخل. من
ملهام  اب فتتيح التكليفحملطات مراقبة الطيف،  السطح البيينتوفر هذه الوظيفة  :التحكم يف الطيف )اإلنفاذ واملراقبة( –

 وى. االشك  لتسوية  كشواهد  املراقبة  بياانتلعد  عن ب    معاجل هذه احملطات مبا يف ذلك  انطالقاً من    عدب    عن  وإعداد التقارير
 لدى  الرتددات الوطنية توزيعوتشمل هذه املعلومات خطط  ؛وينبغي أن يتضمن نظام إدارة الطيف معلومات لدعم هذه الوظائف

 االحتاد وبياانت اخلرائط اجلغرافية والطبوغرافية الوطنية.
 املتطلبات الوظيفية لتخصيص الرتددات والرتخيص ابستخدامها 2.2.2

 نبغي أن يدعم املهام اإلدارية التالية:ينبغي تصميم نظام إدارة الطيف وتشغيله حول اخلطوات املتبعة يف اإلدارة اليدوية للرتاخيص. وي 
  ذلك  كونيميكن أن و  : تدعم هذه الوظيفة إدخال بياانت من طلب للحصول على الرتخيص الراديوي.معاجلة التطبيق –

 تعديل طلب قيد النظر.ل، أو  قائملتعديل ترخيص  أو للحصول على ترخيص جديد، طلباً 
أن تستخدم    الوظيفة املعاجلة والتحليالت املطلوبة للموافقة على تردد مطلوب. وميكن أيضاً : تدعم هذه  ختصيص الرتددات –

 .يةقنوات تردد  الستقصاء تيسرهذه الوظيفة 
، وزايدة  همجيع شروط جتديد استوىف قائم ترخيص، وجتديد ترخيص جديددعم هذه الوظيفة إصدار ت: معاجلة الرتخيص –

 أو جمموعة من الرتاخيص. ترخيص للعثور علىقاعدة بياانت  من، واالستعالم  قائم ترخيصرسوم 
  وإعداد رسوم، الفواتري(، وتسجيل مدفوعات إعداد ) الفوترة: تدعم هذه الوظيفة إدارة املهام املالية، مثل معاجلة الرسوم –

 . هاوتغيري  الرسوم أسعار  حتديد  تتيحينبغي أن و إحصائي أو فردي.  نسقالبياانت املالية يف 
فواتري  الشعارات و اإل أشكال معيارية من هذه الوظيفة االستعالم من قاعدة البياانت وإنتاج تدعم: معاجلة التقارير –

التقارير    أيضاً إعدادتدعم    وهي  .على السواء  املراقبةو بياانت اإلدارة  لرسومية  التقارير  الو   ينص   يف نسقراسالت والتقارير  املو 
األسلوب رسومية التقارير ال وكثرياً ما تكون املشغل. حسب طلب خاصةتقارير و املطلوبة من االحتاد الدويل لالتصاالت 

 سهل حتديد االجتاهات واالستثناءات.ويلخص املعلومات يلبياانت من ا مشهداً البياانت، ألهنا توفر  املفضل لتفحص
املؤمتتة   التقاريروينبغي أن يوفر نظام حديث نفس قدرة    .األلوانستخدام  اب  بياين واحدنقل املزيد من املعلومات يف رسم  ي  و 

إىل البياانت اليت   استناداً  عدعن ب   رير اتق على إعداد القدرة ف فتعد هذه من مجيع حمطات العمل يف نظام إدارة ومراقبة.
 .منطينظام  ياتجمبر جزء من  أيضاً  هيتقع يف موقع خمتلف 

 خل.ا: تدعم هذه الوظيفة معاجلة شكاوى التدوى التداخلامعاجلة شك  –
  ميكن أن تقتصر و  النظام. اليت يستخدمها: تدعم هذه الوظيفة استعراض وحتديث وطباعة مجيع اجلداول معاجلة املرافق –

أو تعديل   مبشاهدة املخولني ينالوحيد ابعتبارمها الشخصنيعلى مدير إدارة الطيف واملسؤول عن النظام  الصالحية
 جدول يف النظام. أي 
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املشغلني الذين    يف  أنواع معينة من املعامالتإىل  أو    حمددةإىل سجالت بياانت    النفاذ هذه الوظيفة    حتصر:  معاجلة األمن –
 من النفاذ األمين. مناسباً  مستوى  ميتلكون

والوقت وهوية املشغل الذي يؤدي   البياانت  يف قاعدة البياانت، وتسجل هذه الوظيفة سجالً تنشئ : معاجلة املعامالت –
 لرتخيص.ية على اكل معاملة، مثل املوافقة اإلدار 

 وظائف التحليل اهلندسي  3.2.2
 للمساعدة يف ختصيص الرتددات وفقاً  يةبرامج حاسوب وهيينبغي أن يتضمن نظام اإلدارة جمموعة من أدوات التحليل اهلندسي. 

 والسياسات احمللية اليت وضعتها سلطة إدارة الطيف. الوطنية لتوصيات االحتاد الدويل لالتصاالت، فضاًل عن خطط الرتددات
املوجات املرتية والديسيمرتية    حتليلو ،  (HF)  ديكامرتيةاملوجات ال  حتليلو ،  الراديوية  حتليل اخلدمة  ،وينبغي أن تتضمن أدوات التحليل

(VHF/UHF)ملوجات السنتمرتيةا ، وحتليل (SHF)/طيسي ل التوافق الكهرمغنحتليل التشكيل البيين و حتليو ، امليكروية(EMC) .  
 اتلمعمن امل  واالنتشار وغري ذلكاهلوائي    وخمططات إشعاع   قدرة االرسالحتليالت ابستخدام معلومات على    وجتري هذه األدوات

 اليت ميكن استخراجها من قاعدة البياانت أو املدخالت إىل النظام.
 وظائف املراقبة 4.2.2

للتمكن من تكليف حمطات  (WAN)يف نظام متكامل، ينبغي ربط نظام اإلدارة بينياً مع حمطات املراقبة عرب شبكة منطقة واسعة 
ها. وتشمل املهام اليت ت كلَّف هبا حمطات املراقبة قياسات نظامية طبقاً إرسال التقارير من عد فضاًل عنمبهامها حمليًا وعن ب  املراقبة 

على تردد معني   DFالطيف الرتددي ومعلمات اإلشارة وقياسات  شغللتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد، من قبيل 
للقياسات   ؤمتتاملابلتنفيذ ( يف احملطات املتلقية للتكليف 2.3 شكوى. وتقوم خمدمات القياس )اليت يرد وصفها يف الفقرةل نتيجة

 تعمل   لتحديد الرتددات اليت  6.2.2الفقرة  وضح يف  امل  على النحو  الكشف التلقائي عن االنتهاكاتيؤدي    أنلنظام  وميكن لاملطلوبة.  
خيص، االرت  معلماتال تعمل ضمن رسال اليت اإلحتديد أجهزة  وأخيص، ايف قاعدة بياانت الرت  غري مدرجةفيها أجهزة إرسال 

وميكن  وتقَدم هذه املعلومات إىل طاقم اإلشراف يف تقارير هجائية رقمية أو بيانية.  .ها لرتاخيص املقيسةشارات اإلحتديد امتثال  أو
 ، مبا فيها: تغطية أو إقليملتقارير املراقبة أن تضم نتائج القياسات والعروض اجلغرافية ملنطقة 

 ؛حمطات املراقبةمواقع  –
 ؛مواقع املرسالت املعروفة –
 موقع املرسل. يف حمطات حتديد االجتاه ابلنسبة إىل  (DF)االجتاهات السمتية  نتائج  –

يف نظام وطين حموسب. فاحملطات الثابتة    اط األمن   كل   وجود  ويستفاد من أو متنقلة،    أو قابلة للنقل   حملطات املراقبة أن تكون اثبتة   وميكن 
، حيث تتسم متطلبات  (HF)لموجات الديكامرتية ل أو يف النطاق الرتددي  ، ملراقبة اإلشارات على فرتات زمنية طويلة  هي األنسب 

لثابتة قرب املناطق  . كما يستفاد من احملطات ا املوجات األيونوسفريية حيز اهلوائي ابألمهية ويكون االنتشار منطيًا طويل املدى عرب 
النطاقات الرتددية فهي مناسبة ملراقبة    املتنقلة و   يف املناطق احلضرية. أما احملطات القابلة للنقل   VHF/UHF  يف مراقبة النطاقني احلضرية  

VHF/UHF/SHF  و( املوجات األرضية يف النطاقHF ونظرًا لالنتشار ،)بصفة عامة،  بد، هذه احلاالت، اليف  األقصر مدى  
من مواقع ريفية يتعذر   وميكن للمحطات القابلة للنقل أن تراقب من أسطح املباين أو   نقل نظام القياس إىل املنطقة موضع االهتمام.  من 

  غري املشروعةيف العديد من احلاالت اليت تقتضي التحديد الدقيق ملواقع احملطات    املتنقلة   تلزم احملطات و   الوصول إليها ابملركبات املتنقلة. 
 مصدر التداخل. أو 
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التقرير  يفعلى النحو الذي يرد حبثه    (TDOA)وصول  الرق وقت  افمن  قع  او حتديد املقد تتضمن بعض حمطات املراقبة قدرة  و 
ITU-R SM.2211 ابإلضافة  (، 2011 عام مراقبة الطيف )طبعة بشأناالحتاد الدويل لالتصاالت  كتيب  من 2.3.7.4 والفصل

 ابستخدام حمطات متعددة  املساحي  التثليثوميكن حتديد موقع جهاز بث عن طريق    . هامن  أو بدالً   (AOA)قدرة زاوية وصول   إىل
وصول الرق وقت افمن قع او حتديد املقدرة وكالمها مزود ب (AOA) وصولالزاوية  من اثنني على األقل من مواقع موصولة شبكياً 

(TDOA)  .بقدريت  قع  او حتديد املتأكيد على مزااي  وميكن تصميم النهج اهلجني للAOA  و TDOA  ،عيوبالمع التقليل من    كلتيهما 
 .إىل أدىن حد

 عد النفاذ إىل موارد النظام عن ب   5.2.2
يف أية حمطة النفاذ إىل موارد  لعميلم تتيح عادة املخد  /العميلاألنظمة املتكاملة املوصولة شبكيًا واملتعددة املهام ذات معمارية 

على النحو  أو يف حمطات أخرى  العميلخمدمات القياس أو مجيعها سواء كانت موجودة يف نفس املكان الذي يوجد فيه  من أي 
ابلنفاذ  التخويل السليملديه  بشرط أن يكون . وهكذا تتيسر مجيع موارد الشبكة متعددة احملطات ألي مشغ ل2الشكل  املبني يف

 هذه املوارد. كل إىل

 2الشكل 
 التحكم يف كامل النظام من حمطة عمل واحدة

 

SM.1537-02
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مركز  يف مركز مراقبة الطيف الرتددي أو مركز إدارة الطيف الرتددي أو تشغيلعد من حمطة وميكن التحكم مبحطات املراقبة عن ب  
مشغلي مراقبة   عدب  ويراعي هذا التحكم عن  تلك بنتائج املراقبة. التشغيلقيادة حملي أو حملياً يف احملطة نفسها، وميكن موافاة حمطة 

يتطلب هذا  إىل مواقع مراقبة بعيدة، شريطة أال بداًل من االنتقالركزي من موقع م الذين قد حيتاجون إىل العملالطيف الرتددي 
وإقرارها قبل  املقاسةاملوقع. وجدير ابلذكر أن املشغلني يظلون يف حاجة لتحليل البياانت  هذا الوضع وجود مشغل مراقبة خبري يف

 يف قاعدة بياانت مركزية.  إدخاهلا
عندما يطلب   وفيما بعد، عد ب  عن املخدمات  يصدر العميل أوامر مبهام إىلال عندما وال تلزم وصالت االتصاالت بني احملطات إ

 وصالتفإذا مل تتيسر  ، وذلك طاملا تيسرت وصالت االتصال عند صدور أوامر املهام،نتائج املهام اليت كل ف بتنفيذها العميل
فظ يف خمد   فيما بعد االتصاالت  م القياس حىت ت طلب. ال ت فقد نتائج القياس بل حت 

 حمطة عمل العميل

 حمطة قابلة للنقل

 حمطة متنقلة

 حمطة اثبتة

 م قاعدةخمد  
 اإلدارةبياانت 
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 الكشف التلقائي عن االنتهاكات 6.2.2
وحترايً بعمليات حبث يف الطيف لكشف التداخل وحترايً لإلشارات اليت تنحرف عن معلمات تراخيصها، تقتضي الضرورة القيام 

ألداء  الكشف التلقائي عن االنتهاكات  مل إلدارة ومراقبة الطيف وظيفة لإلشارات غري املرخصة. وينبغي أن يتضمن النظام املتكا
هذه املهمة بتمكني املشغل من أن حيدد املدى املراَقب بتوصيف ترددات البدء والتوقف ضمن النطاق )النطاقات( الذي 

ف معلمات البحث مبا فيها الفرتة الزمنية اليت   يراد البحث خالهلا. وتظهر يفجيري البحث فيه، وبتمكينه من أن يوص  
وينبغي أن يكون املستخدم قادراً على التعرف على أي .  الكشف التلقائي عن االنتهاكات  انفذة منطية للتكليف مبهام  3الشكل  

 مما يلي ألغراض اإلنذارات:
 النظام.  اليت يقيسهاامة أو املعلمات اهلشارة اإلمعلمات  –
 .راخيصهاتنحرف عن معلمات تاإلشارات اليت  –
 رخصة. املشارات غري اإل –

 3الشكل 
 انفذة حتكم يف الكشف التلقائي عن االنتهاكات 

SM.1537-03 

. ويستعمل النظام القياسات  احملددةوخالل الفرتة الزمنية  احملددوينبغي أن يكون النظام قادرًا على أداء مسح يف املدى الرتددي 
لكي حيدد اإلشارات املوجودة يف الطيف الرتددي  يف قاعدة بياانت الرتاخيص املدرجةاملسح مث يستعمل املعلومات  الناجتة عن

البياانت.  قائمة ابلرتددات املستعَملة وغري الواردة يف قاعدة  تلقائياً منتجًا بذلك  املقاس وغري املدرجة يف قاعدة بياانت الرتاخيص،
من املعلمات األخرى لإلشارة مثل عرض النطاق الرتددي واحنراف التشكيل عن الرتدد  يقوم النظام كذلك ابلتحققينبغي أن و 

التقارير تنبه املشغ ل إىل اإلشارات    اإلنذارات أو  تقارير حيثما و جدت خمالفات. ومن مث فإن  إنذارات أو  مث إصداراملركزي املرخص،  
أوثق من قبل املشغ ل. وت عرض    لدراسةاملشغ ل، وتشك ل أساساً    حيددهامعايري   أو غري امللتزمة استناداً إىل معايري فرضية أو  غري املتوقعة

الرتدد أو القناة، على   حسب املرسالت غري املرخصة أو غري امللتزمة  ، مبا فيها من معلومات عنؤمتتنتائج كشف املخالفات امل
 . 4 الشكل اليت تظهر يفكتلك شاشة النتائج.
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 4الشكل 
 الكشف التلقائي عن االنتهاكات نتائج

SM.1537-04 

حىت يف حالة عدم تيسر االتصاالت بني احملطات، ينبغي  الستمرارها يف العملوضماانً  التلقائياملخالفات  وتسهياًل لعملية كشف
، سواء كان يف حمطة اثبتة أو متنقلة، أن حيتفظ بقاعدة بياانت خاصة به تضم احملطات املرخصة يف منطقة عمله. وينبغي عميللكل  

أن يواصل   عميلة هذه، ميكن لكل  احلصول على قاعدة البياانت هذه من قاعدة بياانت نظام اإلدارة. وبتيسر قاعدة البياانت احمللي
 حىت لو مل تتيسر االتصاالت. التلقائياملخالفات  التشغيل وأداء كشف

 أمتتة عمليات املراقبة 3
 للمراقبة هي مهام متكررة تتماشى بسهولة مع األمتتة:  ةيكل القياسات الروتين

لنطاقات  عدد من ال لنطاق ترددي أو لألمتتة هي املسح دقيق االستبانة املناسبة جداً إحدى املهام  : اإلشغالقياسات  –
 أايم. عدةالقناة على مدى  بشغلحاسوبياً وسعة ختزين  عمليات عرض مولدةالرتددية مع 

كافية وكذلك لإلرساالت ذات تردد موجة حاملة.    S/Nنسبة المىت كانت  تلقائياً ميكن إجراؤها  قياسات الرتدد: –
بد من توفري انتقائية ترددية حادة يف حالة وجود ترددات  ؛ لذا الببعضهاالقنوات عادة    تقرتب،  HFالرتددي    النطاق ويف

 القناة نفسها.  متعددة يف
 قياسات املستوى، وحسب االقتضاء، قياسات شدة اجملال أيضاً.  –
 قياسات عرض النطاق الرتددي. –
وخوارزمياهتا إىل تطوير أنظمة متييز التشكيل اليت   DSPعاجلة  املعتاد    يف جمالأفضت التطورات    :قياسات معلمة التشكيل –

بطاقات   قائمة بذاهتا أو يف شكلأجهزة  شكل حتدد أمناط التشكيل يف الوقت الفعلي. وميكن أن تنفَّذ هذه األنظمة يف 
أن ت دمج يف أجهزة أخرى )مثل املستقبالت   ، أو ميكنوما يرتبط هبا من برجمياتإلكرتونية تضاف إىل احلاسوب 

على السواء( وقياس   منها احمللالت(. وميكن استعمال هذه األنظمة لتمييز خمتلف أنساق التشكيل )الرقمي والتماثلي أو
 .إزالة تشكيل أو فك شفرة اإلشاراتاملعلمات التقنية الشائعة و 

 .تلقائياً حتليل اإلشارة جوانب  يتعذر إجراء مجيع ومع ذلك، حتليل اإلشارة: –
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 . التحديد الراديوي لزوااي االجتاه –
لإلشارة )متييز الشفرة، عدد   ؤمتتأو التحليل امل متضمنة يف رسالة املوقع أو معلومات  من خالل : تعر ف هوية احملطة –

 العناصر، معدل اإلرسال(. 
، ولكن بعض القياسات، مثل قياسات عرض النطاق الرتددي والتشكيل، تتطلب بوجه عام  تلقائياً هذه القياسات  كل  ميكن إجراء  و 

مهام القياس هذه بياانت قياس تقنية ميكن مقارنتها مع املعلمات التقنية  وتتيحجيدة لتحقيق دقة كافية.  S/Nإشارات ذات نسبة 
املسجلة يف قاعدة بياانت   . وتشمل املعلمات التقنيةمنهااملسجلة يف قواعد بياانت إدارة الطيف الرتددي أو مع البياانت املرغوبة 

 ابلنسبة ألي مرسل: من هذا النوع
 ؛الرتدد املخصص –
 ؛شدة اجملال احملسوبة –
 ؛صنف البث –
 ؛ عرض النطاق املخصص –
 ؛ عرض النطاق الرتددي للبث –
 الرمز الدليلي للنداء. –
معلمات املرسل املدرجة مقابل الرصدات اليت سجلتها التجهيزات  تطابقلكل حمطة مراقبة عادة قائمة من املرسالت واملشغلني و 

 ؤمتتامل  يعد مثااًل للكشف  وهو مااملؤمتتة. وميكن لألنظمة املؤمتة املتكاملة أن تؤمتت مهمة املقارنة هذه ابإلضافة إىل مجع البياانت،  
تتسق   املقاسةملقارنة ابستعمال هوامش تسامح يف املعلمات  . ويف كال احلالني، يتعني إجراء ا6.2.2الفقرة  يف    للمخالفات الوارد حبثه 

مع مستوايت دقة القياس املوصى به لدى االحتاد الدويل لالتصاالت خلفض معدل اإلنذارات الكاذبة إىل أدىن حد. فاهلدف 
 اكتشاف أوجه تضاربعند . و البياانت اخلاص هباأتكيد املطابقة مع اإلجراءات املرعية والبياانت التقنية املدرجة يف ملف  هو
 : عادة، فهي تتضمن احنرافات أو
 ؛ مرسالت أو ترددات غري قانونية أو غري مرخصة –
 ؛ مرخصةفرتات أو مواقع تشغيل غري  –
 ؛جودة متدنية للتشكيل أصناف بث غري قانونية أو  –
 ؛ختالف ترددي مفرط –
 ؛ عدم اكتماله غياب الرمز الدليلي للنداء أو  –
 ؛ كبري جداً نطاق  عرض  –
 قدرة مفرطة )شدة جمال مفرطة(.  –

 مستوايت األمتتة 1.3
ابستعمال معلمات   لإلشغال  تلقائياً   مسحاً واحدة أن جتري    تشغيلميكن أمتتة عمليات املراقبة على عدة مستوايت. فيمكن حملطة  

تتقاسم موارد القياس  احدة حبيثو متعددة يف موقع ما مع جمموعة جتهيزات قياس  تشغيلمربجمة مسبقاً. وميكن ربط حمطات 
مراقبتها إىل حمطة أكثر هذه. وميكن أمتتة حمطة أو شبكة حمطات أبكملها، رمبا بداعي مواقعها النائية، وميكن إعادة إرسال نتائج  

 متركزاً.
للحصول على قياسات   تلقائياً   وميكن ربط مواضع فردية يف مواقع متعددة معاً حبيث يولف املوضع الواحد املواضع يف املواقع األخرى 

الوقت الالزم لتحديد موقع اإلشارة وتعر ف هويتها،  تقليلوميكن لألمتتة أن تساعد على  .حمل االهتماممتعددة متزامنة لإلشارات 
ديد حتمن قبيل إعانة حمطة متنقلة يف عمليات  أكثر أمهيةوعلى خفض عدد األفراد الالزمني لتشغيل احملطات وتفريغهم لوظائف 
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بياانت، وزايدة احلصة من الطيف الرتددي الراديوي اليت ميكن خلدمة أن تراقبها بفعالية. ومن جهة أخرى،  للحتليل  إجراءأو  االجتاه
فإن غياب مشغ ل أو عامل تقين يف موقع انء ميكن أن يؤدي إىل فرتات توقف طويلة يف حال حدوث عطل يف التجهيزات. كما 

لإلشارات اليت   بواسطة املشغل قد ال تعطي حساسية التوليف اليت ميكن احلصول عليها ابلتوليف اليدوي أن التجهيزات املؤمتتة 
حمطة، ينبغي للخدمة أن تضم خيار   . على كل حال، عند أمتتة موضع أوHFيصعب استقباهلا واليت تكثر يف بيئة النطاق الرتددي 
 .عدب  أو عن لياً إعادة املوضع أو احملطة إىل التشغيل اليدوي، سواء حم

 أمتتة احملطة 2.3
 حمطة مؤمتتة من:  أي  احلديثة أمتتة اقتصادية حملطات أبكملها. وتتألف DSPتتيح تقنيات 

ضم مستقبالت رقمية يشغلها  جمموعة صغرية من وحدات جتهيزات القياس املتطورة تالذي يتألف من خمد م القياس  –
 ؛يسهل تعزيز برجمياته ليستوعب تكنولوجيات جديدة وخدمات جديدة حاسوب

وت ستعَمل كسطح بيين للمشغ ل وحتوي برجميات حاسوب   عدب  العاملني حمليًا أو عن  للمشغلني عمل أو عمالءحمطات  –
 تسه ل استعمال النظام وصيانته. 

. وميكن أن تكون الوصالت بني حمطات القياس  ثر مالءمةأكمن موقع  عدب  وميكن تشغيل احملطة حمليًا أو بواسطة التحكم عن 
 وحمطات التحكم راديوية أو أرضية. وابختصار، تصبح احملطة عقدة يف شبكة منطقة واسعة تديرها حمطة التحكم.

  مدمج عبارة عن جمموعةاملعمارية النمطية حملطة مؤمتتة ابلكامل. وتتألف هذه احملطة من هوائيات، وخمد م قياس  5ويبني الشكل 
 حمطات التشغيل السرعة تضم معاجلات ومستقبالت وإلكرتونيات أخرى، ومن واحد أو أكثر من  من الناقالت عالية  متكاملة
قليلة التكلفة، ومن جتهيزات حميطية متنوعة تضم طابعات وهواتف ومودمات. وتشمل معمارية بديلة للمحطة،   املخدومة التجارية

، وحدات منفصلة ولكنها متكاملة بدرجة عالية تضم مستقبالت رقمية وحمددات اجتاه ومعاجلات. وإن كانت قريبة من هذه املعمارية 
للناقل عايل السرعة للمعمارية املفتوحة مع خمتلف الوحدات بوحدات   املتضمنم  ، عن القس5ويف هذه احلالة، يستعاض، يف الشكل  

. وميكن االطالع على الوضع الراهن جلميع األجهزة بواسطة جتهيزات اختبار اً منفصلة تضم مستقباًل رقميًا وحمدد اجتاه ومعاجل
 جهاز. أي تعطي إنذاراً إذا ظهر خلل يف  (BITE)مدجمة   مؤمتت

 حمطة مراقبة مؤمتتة ما يلي:تشمل وظائف و 
 ؛ املراقبة وإزالة التشكيل وفك التشفري –
 البياانت السمعية وكذلك الرقمية واسعة النطاق )كخرج الرتدد املتوسط يف جهاز استقبال(؛تسجيل  –
ل  التشكيالقياس التقين والتحليل للرتدد وختالف الرتدد ومستوى/شدة اجملال ومعلمات التشكيل مبا فيها عمق  –

 ؛وعرض النطاق الرتددي وحتليل الطيف الرتددي  (FM)التشكيل ابلرتدد واحنراف  (AM) ابالتساع
 ؛الطيف الرتددي  شغل –
 ؛حتديد االجتاه –
 ؛رتخيصة يف الوقت الفعلي مع معلمات المؤمتتمقارنة  –
 . أو اجملهولة بشأن اإلرساالت الشاذة  تلقائياً  اً تنبيه تولد –

 ل ت ستعمل ألداء املهام التالية: املراقبة املؤمتتة منطياً ثالثة أساليب تشغيحملطات 
 ؛ الوقت الفعلي تشغيلي يفأو  تفاعليأسلوب  –
 ؛ أو جمدول زمنياً  أسلوب تلقائي –
 .األسلوب األساسي –
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 5الشكل 
 حمطة منطي حديث متكامل ملراقبة الطيف الراديوي 

SM.1537-05

Low-cost multipurpose
commercial workstation

Telephone and
data modem

Antenna

Functions performed by hardware and computer software modules:

- DF processing - Workstation interface
- Fast analogue / digital conversion - Spectrum displays

- Digital signal processing - Oscilloscope-type displays
and demodulation - Spectral activity displays

- Receiver 1 - Audio matrix
- Receiver 2 - RF matrix
- Receiver Communications interface

Digital audio - Emitter database
- Multimedia card - Expansion slots

- Global positioning system
(GPS) receiver

n -
-

 

تفاعاًل مباشراً مع وظائف خمتلفة تقدم تقييماً آنياً من قبيل توليف مستقبل املراقبة وانتقاء إزالة التشكيل يتيح  :األسلوب التفاعلي
تدخل املشغ ل عند الضرورة، كي يتسىن للمشغلني،  لكي يتيح  نظام مؤمتت    يف. ويلزم األسلوب التفاعلي حىت  ابنوراميوانتقاء عرض  

من "لوحات حتكم افرتاضية"   التفاعلية برجميات النظام املؤمتت. وجيري التحكم ابلوظائفعالوة على  عدب  التحكم ابلتجهيزات عن 
. وت ستحدث عروض مرك بة ابنورامية وطيفية على حمطة  6ابستعمال شاشات كتلك املبينة يف الشكل  التشغيل املخدومةيف حمطة 

( وعروض خمططات طيفية  الزمنشارة مقابل الرتدد ومقابل عمل املشغ ل لتشمل عروضًا شاللية )عروض ثالثية األبعاد التساع اإل
 ، مع بيان اتساع اإلشارة ابأللوان(. الزمن)عروض ثنائية األبعاد لرتدد اإلشارة مقابل 

يف وحدة متنقلة  توجيه عملية حتديد االجتاهالتفاعلي. إذ ميكن  للتشغيل مثااًل هامًا  (DF)االجتاه  من أجل حتديدويعترَب التوجيه 
، 7 كما يبني  الشكل  على خريطة ابلنسبة إىل الشمال احلقيقي املركبةابلنسبة إىل مقدمة  حتديد االجتاهناء حتركها. وتعرض نتائج أث

وبتحرك الوحدة املتنقلة من موقع آلخر على مر . من مرسل اإلشارة املرغوب لالقرتابتقرير االجتاه الذي يسلكه  للمشغ  لوتتيح 
اقع خمتلفة على خريطة جغرافية للسماح للنظام إبجراء تثليث مساحي لتحديد موقع و من م  حتديد االجتاهت عَرض نتائج الوقت، 

 GPS توليفة تقيسللوحدة املتنقلة، بينما  الفعليللموقع  بتحديث متواصلعايل الدقة  GPSويقوم مستقبل . ذاتياً  مرسل اإلشارة
 . ، تبعاً ملا إذا كانت الوحدة متنقلة أو ساكنة ابلنسبة إىل الشمال اجتاه املركبة إلكرتونية  وصلةوب

 هاتف ومودم
 بياانت

 طابعة

ملفات 
 رقمية

إشارة 
 مسموعة

 هوائي

حمطة عمل جتارية متعددة 
 األغراض زهيدة التكلفة

 الوظائف املنفَّذة ابلعتاد ووحدات برجميات احلاسوب

 االجتاهمعاجلة حتديد  -
 حتويل متاثلي/رقمي سريع -
 معاجلة إشارة رقمية وإزالة التشكيل -
 1مستقبل  -
 2مستقبل  -
 nمستقبل  -
 إشارة مسعية رقمية -
 بطاقة وسائط متعددة -
 (GPS)نظام حتديد املواقع العاملي  -

 السطح البيين حملطة العمل -
 عروض الطيف -
 عروض من منط راسم التذبذب -
 عروض النشاط الطيفي -
 مصفوفة مسعية -
 مصفوفة ترددات راديوية -
 سطح بيين لالتصاالت -
 قاعدة بياانت أجهزة البث -
 فرضات التوسع -

دة 
لوح

ا
n

 

دة 
لوح

ا
1 -

 n 
 

دة 
لوح

ا
1

 

 منفذ بياانت
 مبعيارية مفتوحة عايل السرعة

دة 
لوح

ا
3

 
دة 

لوح
ا

2 
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 6الشكل 
 لوحة حتكم افرتاضية جلهاز استقبال املراقبة 

SM.1537-06 

 7الشكل 
 FIXوقياسات  لشدة اجملال (LOB)شاشة االجتاه الزاوي لتحديد االجتاه وخريطة جغرافية تظهر خط االجتاه الزاوي  

SM.1537-07
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يف إنذار    وإطالقالنطاق القدرة على إجراء القياسات على العديد من الرتددات يف نفس الوقت  واسعة  ملراقبة احلديثة  امعدات  توفر  
مستوايت إشارة احلالية ابللون كن رؤية مت ، حيثمثال على هذه الوظيفة 8ويظهر يف الشكل  . قائمةعتبة لإشارة  حال ختطي

وتظهر نتائج حتديد االجتاه كخطوط ملونة ميكن للمشغل  .امسياً  dB 10يعلو مبقدار  تظهر كخط أمحرمضبوطة عتبة  عنداألصفر 
 على اخلريطة اجلغرافية. لي عرض له االجتاه الزاوي  هانقر أن ي

 8الشكل 
 شاشة إنذار تظهر عتبة اإلنذار إبشارة ونتائج خمتارة لتحديد االجتاه
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تنفيذها فوراً أو يف أوقات حمددة   املقرر املهام    جدولةأو اجملدول زمنياً  التلقائي  ميكن لألسلوب    : أو اجملدول زمنيا    التلقائيألسلوب  ا
. وميكن توصيف معلمات القياس  وحتديد االجتاهمستقباًل. وتضم الوظائف املؤداة ابألسلوب اجملدول زمنياً القياس التقين والتحليل 

اب القيمة املتوسطة ووقت القياس )أو أوقاته يف حال وجوب تكرار القياسات(، أو ميكن استعمال من قبيل طرائق القياس وحس 
على النحو املتعددة  والفواصل الزمنيةيقدمها النظام. وميكن للمشغل أن يستعمل شاشة حتوي تقوميًا أبايم األسبوع  ابلتغيبقيم 

فرتات زمنية للقياسات  العميل )حمطة التشغيل(. ويطلب فيها لوظائفضمن كل ساعة يف اليوم جلدولة هذه ا 9الشكل  املبني يف
متعددين مبخد م واحد. وللتعامل مع حماوالت جدولة   عمالءتوصيل  الفاصل الزميناملرغوبة من خمد م القياس. ويتيح هنج ختصيص 

يكون الفاصل الزمين ". فعندما اً املخد م أسلوب جدولة زمنية "مناسب يدعم، ينبغي أن الفاصل الزمينقياسات متعددة يف نفس 
. وميكن للمخد م أن فاصل زمين متاحلدى املخد م إىل أول  العميل بتخصيص فاصل بيين، ي نقل طلب املطلوب حمجوزًا ابلفعل

قياس القياسات املطلوبة ابستعمال منطياً. وجيري خمد م ال دقائق 5مبدة  فرتة زمنية حمددةخالل  فاصل زمين متاحيبحث عن 
إىل أن يطلبها   سةالنتائج املقيحلل أي تضارابت يف اجلدولة الزمنية وحفظ  وحتديد األولويةاخلوارزميات املالئمة للجدولة الزمنية 

 . عرض منطي لنتائج القياس 10الشكل  ويظهر يف. العميل
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 9الشكل 
 أو اجملدول زمنيا   التلقائيألسلوب  شاشة تكليف مبهام اب

SM.1537-09 

 

 10الشكل 
 مثال على شاشة تعرض نتيجة قياس جمدول زمنيا  ملعلمة تشكيل
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للمخالفات، وهي   ؤمتتالطيف الرتددي والكشف امل  شغلألداء مهام من قبيل    األسلوب األساسيوي ستعمل  :  األسلوب األساسي
ابالقرتان   حتديد االجتاهأو    لإلشغالالنطاق    عريضمهام تنطوي على مجع البياانت خالل فرتات زمنية طويلة. وميكن توصيف مسح  

عرب ترددات معي نة أو مدايت   مؤمتت"(، وميكن جدولة النظام زمنياً ألداء مسح  حتديد االجتاه  )املدعو اصطالحاً "مسح  اإلشغالمع  
أبولوية أدىن من   ويعمل األسلوب األساسي  أو قياس تقين.  DFترددية، وللشروع بنشاط حيدده املشغ ل عند كشف إشارة من قبيل 

لتستعمل خمد م القياس. وبعد استكمال القياسات   لوب األساسي األس القياسات اجملدولة زمنياً  توقف أولوية األسلوب اجملدول زمنياً، حبيث  
 ابألسلوب األساسي. اجملدولة زمنياً، يعود التحكم إىل أي قياسات كانت جارية  

هو قدرة معدات القياس  و   ، عن املشغلني   اً د ي قع معدات القياس بع ت ، ولكن بصفة خاصة عندما  املراقبة هناك اعتبار هام ابلنسبة جلميع مواقع  و 
  املعرَّضة لالنقطاع أن تستخدم إمدادات الطاقة غري  إذ ينبغي  لمحطة. ل الكهرابئية  القدرة  انقطاع تغذية لتعامل بشكل صحيح مع لى ا ع 

(UPS)   ويف حال   انقطاع التغذية من الشبكة الكهرابئية الرئيسية.  واصلة العمل خالل فرتات مب وغريها من الوسائل للسماح ملعدات القياس
كذلك  و  من املهام قيد التشغيل حالياً  تلقائياً ينبغي أن ت ستأنف  معدات القياس، استنفاد هذه االحتياطات وانقطاع القدرة الكهرابئية عن 

 دة تزويد املعدات ابلقدرة. بعد معاو   احملدد،   ها يف موعد   ، أو أن تشغَّل املهام املقرر تشغيلها يف املستقبل 
يف شكل خمططات أبنساق مناسبة. وي عرض قدر كبري من املعلومات بيانيًا  ينبغي أن ت عرضنتائج القياسات،  العميلومىت طلب 

شدة اجملال ل وخمططات بيانية(، 7نظر الشكل اجغرافية تظهر نتائج املوقع ) خلرائط (، وعروض 11نظر الشكل ا) مدرجة لإلشغال
على العديد  (DF)وتستطيع هذه األنظمة حتديد االجتاه  .وأشكال أخرى للعروض البيانية ،(12)انظر الشكل مقابل الرتدد، 

( يستفاد منها يف اعرتاض التشكيالت 13نظر الشكل امقابل الرتدد ) خمططات بيانية للسمت الرتددات بصورة متزامنة وتقدمي  من
على نفس السمت من خمتلف الرتددات تنبئ بوضوح بوجود إشارة  كهذهيف شاشة العرض   DFتها؛ ونتائج الرقمية احلديثة ومعاجل

 .بقفزات ترددية
من األنظمة ذات وحدات التجهيزات املنفصلة  بكثري استعمااًل أسهل  حبيث تكون خمد م متطورة /عميلوميكن تصميم أنظمة 

يستطيع   ، يف الرتددي. وبوجود أيقوانت مهام وأشرطة أدوات على شاشة احلاسوبمثل املستقبالت وحملالت الط  القائمة بذاهتا  أو
للغاية وميكن تعلمها بسهولة. وبساطة  بديهيةاملشغ ل النفاذ إليها ابلتأشري والنقر بفارة حاسوب، ميكن هلذه األنظمة أن تكون 

 يف احلصول على مشغ لني مؤهلني.تشغيل نظام املراقبة هي اعتبار هام جداً لإلدارات اليت تعاين من صعوبة 
 )بفضل اهرتزغيإىل عشرات املأن تقدم عروض نطاق آنية عريضة جداً تصل  DSPتستطيع خمدمات القياس احلديثة القائمة على و 

 امل نطاق )ك لطيفلغيغاهريتز ابليف أجهزة االستقبال( اليت ميكن أن توفر تغطية  النطاق جداً  ةعريض مراشيح الرتدد املتوسط 
مدى دينامي عال حبيث ال تقف اإلشارات   ذاتتستخدم هذه األنظمة مكوانت    (. إذ(VHF/UHF)املوجات املرتية والديسيمرتية  

نطاق ومعاجلتها. وميكن لألنظمة املؤمتتة ذات القوية ضمن عرض النطاق هذا حائاًل دون استقبال اإلشارات الضعيفة يف عرض ال
عروض النطاق اآلنية العريضة جداً أن متسح الطيف الرتددي مبعدالت سريعة جداً وهي تستطيع على حنو فعال أن حتوز وتقيس 

 حتديد على  مقدرهت  معززين،  ميكن للمشغلني مشاهدة عرض ابنورامي واسع جداً و   .اإلشارات املتقطعة وعريضة النطاق والرشيقة ترددايً 
ربجميات احلاسوب أن توفر جمموعة كبرية ومتنوعة  ل ميكنو  .خلاأنواع اإلشارات والتد ما يراَقب من تداخل وحتديدال مواقع مصادر 

الفقرتني  من هذا القبيل يفعلى عروض  العديد من األمثلة    ويرد  حاالت اإلشارات املعقدة.  من العروض ملساعدة املشغل يف فهم  جداً 
 مراقبة الطيف. بشأنمن كتيب االحتاد الدويل لالتصاالت  2011 عام  طبعة يف  7.2.2.6.3و 2.2.2.6.3
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 عرض شدة اجملال مقابل الرتدد 
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 الوحدة املتنقلةعرض خريطة شدة اجملال الذي يظهر تبدل شدة اجملال حسب الرتدد أثناء حترك 
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 نتائج مسح حتديد االجتاه اليت تظهر االجتاه حسب الرتدد 
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