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 المقدمة .١

 الغرض .١-١

 Integrated Command and Controlنظرة عامة على  System Descriptionيوفر الدليل 
System مع توصيف لكل من بنية النظام والمكونات المحددة . 

 المجموعة المستهدفة .٢-١

مخصص للمهندسين ومدراء المشروع وأيضًا لألشخاص الذين يحتاجون إلى  System Descriptionالدليل 
يتطلب معرفة . Integrated Command and Control Systemلة عن النظام معلومات فنية مفص

 .المعلومات األساسية عن النظام

 الضمان .٣-١

أي . بها يحتوي على تحذيرات وتوصيات واحتياطات للسالمة يجب االلتزام System Descriptionهذا الدليل 
 .FREQUENTISخرق أو إهمال في هذه االلتزامات يؤدي إلى تقييد الضمان المقدم من 

 المراجع .٤-١

  .مضمنة في هذه الوثيقة ٢٠٠٦-٠٨-٢٥آافة المعلومات التي تم تسّلمها حتى تاريخ 

 FREQUENTISوثائق  .١-٤-١
 :على System Descriptionيتوقف 

 )00A46E500(شادات السالمة إر 

 )PS0A13EN606(مواصفات واجهة المستخدم  

 )PS0A13EN505(دليل المستخدم  

 )PS0A13EN506(دليل الصيانة  

 )PS0A13EN504(دليل الترآيب  

 )99A40 E504(وصف عناصر البيانات وصف النظام  

 )99A40 E500(مخطط وصف عناصر البيانات  

 Arbeitshandbuch Dokumentation )توثيق تعليمات العمل.( 

 FREQUENTISبـ الوثائق غير المرتبطة  .٢-٤-١
 . ™IEEE 1063المعيار  System Descriptionيتبع  

 :التصميم

  ).نقطة تقريًبا ٧.٥(مم  ٣يمكن استخدام نص أقل من : ٣-٥الفقرة الفرعية  
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على آلمات مميزة  FREQUENTISفي وثائق ال تحتوي التحذيرات الموجودة : ٤-٥الفقرة الفرعية  
  .بعالمات

  .فهرس الوثائق المطبوعة اختياري وليس إجباري: ٣-٧-٥الفقرة الفرعية  

 االستخدام .٥-١

 بنية الوثيقة .١-٥-١
 :الموضوعات التالية System Descriptionيصف 

 فوائد النظام 

 بنية النظام 

 وضع المشغل 

 محول 

 نظام الساعة 

 جزء الواجهة 

 نظام المراقبة الفنية والتحكم 

 الوظائف العملية 

 المواصفات الفنية 

 االختصارات والحروف البادئة للكلمات 

 الفهرس 
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 التحذيرات وصف .٢-٥-١
يوفر أقصى حد ممكن من السالمة أثناء تشغيل النظام، وذلك بعد خضوعه لتحليل  FREQUENTISأصبح نظام 

هذا يحتوي على تحذيرات  System Descriptionالمحتملة المتبقية، فإن  ومن أجل اإللمام بالمخاطر. المخاطر
 .ISO 3864-1984 (E)وتوصيات واحتياطات السالمة التي يتم عرضها آما هي محددة في 

تماًما أو آل  التحذيرات ذات الصلة والتنبيهات والمالحظات يجب أن توضع قبل آل خطوة تعليمات قابلة للتطبيق
 .مجموعة خطوات

 
 ممنوع

 

 
 .خطر الصدمة الكهربائية

 

 
 .خطر اإلصابة أو تعرض األجهزة للتلف الشديد

 

 
 .ضروري للتشغيل

 

 
 .يؤآد الرمز على وجود معلومات إضافية

 اصطالحات مطبعية .٣-٥-١
 .يانية وجداول وأشكاًال توضيحيةنص بسيط ومخططات ب System Descriptionيستخدم 

الرسومات البيانية الملونة لوصف شاشات اللوحة الملونة وعرض نصوص  System Descriptionيستخدم 
 .المفاتيح في وصف العمليات الوظيفية يجب اعتبار األلوان ونصوص المفاتيح آأمثلة

من دليل  pdfإذا آنت تستخدم ملف . الروابط التشعبيةتشبه  System Descriptionالمراجع المتداخلة في 
  .استخدام المراجع المتداخلة آما لو آانت روابط تشعبية, System Descriptionالمستخدم هذا 

 ---------- نهاية الفصل  ---------- 
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 النظام .٢
ويصف الطبيعة العامة للنظام ويعرف . سم باختصار الغرض من النظام الذي تنطبق عليه الوثيقةيوضح هذا الق

لمزيد من المعلومات الفنية المقصلة، يرجى الرجوع إلى ). إن أمكن(وآذلك مواقع التشغيل الحالية ) إن أمكن(العميل 
 .١-٤-١ األدلة المطابقة المذآورة في القسم 

 فوائد النظام .١-٢

 : هي VCS 3020MCCأهم سمات وخصائص نظام االتصال الصوتي 

 الدقة وتحمل العطل
آما . من أنظمة االتصاالت الصوتية ودقتها ٣٠٢٠أقر العديد من العمالء على بنية نظام التشغيل الفريدة لسلسلة 

بمعايير السالمة الدولية، وسجل األداء الممتاز خصائص السالمة  تدعم إجراءات تحليل السالمة المستمرة، التي تلتزم
 .VCS 3020MCCالفريدة لبنية نظام االتصال الصوتي 

 تم توزيع بنية النظام بشكل آامل ال مرآزي 

 الوفرة منقطعة النظير من خالل مفاتيح التشغيل المرآزية التي تعمل بالتوازي 

 عزيز التوافريمكن فصل المفاتيح المرآزية المكررة لت 

 .موارد وافرة بالكامل لتوزيع الصوت والبيانات 

 النظام غير المجمع تمامًا
الوصول إلى جميع قنوات االتصال بواسطة أي مشغل في أي  VCS 3020MCCيضمن نظام االتصال الصوتي 

لداخلية التناظرية ويوفر اتصال صوتي متكامل للمكالمات الالسلكية والهاتفية وا. وقت بصرف النظر عن حمل النظام
 .والرقمية في نظام واحد

 أعلى جودة صوت
 .تضمن المعالجة الرقمية للصوت من موضع المشغل إلى الواجهة، أعلى جودة صوت

 اختبار رف األجهزة والبرامج
تجارية من الدرجة األولى  VCS 3020MCCالبرامج المطبقة وآذلك األجهزة األساسية لنظام االتصال الصوتي 

تم إضافة المتطلبات المحددة للعميل . في جميع أنحاء العالم FREQUENTISتت نفسها في جميع ترآيبات وقد أثب
 .باستمرار إلى البرامج المطبقة ضمن سياسة إصدار منتظمة، العملية التي تؤدي إلى التحسين المستمر للنظام

 تخصيص المخاطر المنخفضة -بنية النظام المعيارية 
يمكن االحتفاظ . لالمرآزية وبرامج النظام المعيارية اإلمكانية للتخصيصات السريعة والسهلةأعطت بنية النظام ا

  . المكتبية من برامج العميل COTSبالتعديالت عند الحد األدنى وذلك نظرًا لميزة قاعدة البيانات الغنية لتطبيق 
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 انخفاض تكلفة دورة الحياة
 ض مخزون قطع الغيارتقوم مكونات األجهزة العالمية بتخفي 

 الصيانة السهلة من خالل االستبدال الصحيح للوحة المبادلة الساخنة 

 الترآيب والتعديل السهل من خالل معامالت برامج النظام القابلة للتهيئة 

 ال يتطلب إجراء صيانة وقائية 

 جهزة الواجهةبالنسبة أل ال يوجد تعديالت في الدليل -معامالت الواجهة التي تتحكم فيها البرامج  

 وفرة عالية  

 وصوًال إلى مستوى اللوحة يقلل من وقت الصيانة واآتشاف الخطأ) BITE(جهاز اختبار التثبيت الشامل  

 سهولة الصيانة عن بعد 

 .مدى الحياة -سنوات  10دعم  

 وظائف ومرونة واسعة النطاق
ات الالسلكية والهاتفية والداخلية نطاق واسع من الوظائف للمكالم VCS 3020MCCيوفر نظام االتصال الصوتي 

يمكن تمكين وتعطيل الخصائص والوظائف العملية على حده وتكوينها من خالل البرامج للسماح . التناظرية والرقمية
 .بالتكيف السهل مع متطلبات العميل

 وإدارة المستخدم -دور شامل 
لتخصيص مهام ومصادر مواضع  وإدارة المستخدم VCS 3020MCCتم تصميم دور نظام االتصال الصوتي 

 :توفر ملفات العميل الوصول اآلمن إلى مرافق األنظمة. العمل بسرعة ومرونة

 اختيار الدور مباشرة من موضع المشغل 

 تهيئة واختيار الدور الواسع للشبكة 

 التعيين المرن للمصادر واألذونات 

 تسجيل دخول المستخدم باسم المستخدم وآلمة المرور 

 .مع أنظمة أخرى/ بصيغة  -التسجيل الفردي / عن بعد  تسجيل الدخول 

 نطاق واسع من الواجهات الرقمية والتناظرية
مثبتة في العديد من ترآيبات النظام في جميع  VCS 3020MCCالواجهات المستخدمة في نظام االتصال الصوتي 

ة ومجموعة شاملة من البرامج القابلة فيمكن االتصال باستخدام ثالثة أنواع مختلفة فقط من األجهز. أنحاء العالم
 ).السلكي أو هاتفي(لتكوين اإلشارة، أي نوع من أنواع الخطوط التناظرية تقريبًا 

  .ويوفر مجموعة شاملة من الخدمات التكميلية PRIو Euro-ISDN BRIيدعم نظام االتصال الصوتي 
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TETRA وميزات االتصال الالسلكي التناظري 
ميزات متقدمة من أجل السالمة العامة لتشغيل االتصال  VCS 3020MCCتصال الصوتي يدعم نظام اال

 :الالسلكي

مثل موتوروال ونوآيا ( TETRAالممولين الرئيسيين لـ  VCS 3020MCCيدعم نظام االتصال الصوتي  
 .eXTRAS١نظام االتصال الالسلكي الرئيسي  القابل لالمتداد FREQUENTIS، وبالطبع )ورود وسكوارز

انظر (نطاق آبير من أنواع االتصال الالسلكي التناظرية  VCS 3020MCCيدعم نظام االتصال الصوتي  
 )٢-٤  الفصل

 قدرات الشبكة الرقمية المتكاملة
لتكوين نظام اتصال ضخم وموزع  VCS 3020MCCيمكن تكامل العديد من أنظمة نظام االتصال الصوتي 

 :وعملي

 E1ثانية وارتباطات /ميغابايت٢شبكة رقمية سعة  

 توزع وفرة عالية من إجمالي الشبكة التي يدعمها إعادة التوجيه الذآي لحرآة االتصاالت الالسلكية والهاتفية 

 إدارة الدور الواسع للشبكة  

 .إدارة الشبكة بطريقة رئيسية أو موزعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

عبارة عن بنية تحتية لالتصال الالسلكي الرئيسي الرقمي لشبكات  eXTRASاالتصال الالسلكي الرئيسي  القابل لالمتدادنظام  ١
PMR ")التي تعتمد على معيار ") للمحمول الالسلكي المحترفTETRA  المفتوح، والتي تطورت وفقًا لمواصفات وتوصيات
ESTI. 
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 والمرنةواجهة المستخدم الرسومية 
على معيار الكمبيوترات الشخصية  VCS 3020MCCتعتمد محطات عمل مستخدم نظام االتصاالت الصوتي 

تعمل آل محطة عمل على إمكانية تسهيل التحكم في آل . عالية األداء FREQUENTISالمزودة ببطاقات توصيل 
يمكن . لى حده لمتطلبات العميل المحددةيمكن تكييف واجهة المستخدم ع. قناة اتصال بواسطة واجهة مستخدم رئيسية

بواسطة تطبيقات  -عند التكامل مع أنظمة أخرى  -أن تعمل بواسطة شاشة اللمس أو لوحة المفاتيح والفأرة أو 
 ). إرسال مساعدة آمبيوتر(خارجية مثل برنامج أمر أو تحكم 

 نظام إدارة التحديثات
 بنية أنظمة مفتوحة وذات معيارية عالية  

 الحديثة COSTم مكونات برامج استخدا 

 سهولة دمج تحسينات العمالء المحددة 

 أنظمة وإدارة شبكة آاملة التوزيع 

 )التهيئة واإلحصائيات(آليات شاملة لنسخ قاعدة البيانات  

 تحليل شامل للنظام واختبارات تثبيت 

 تصميم معياري ورسومي آامل لواجهة المستخدم 

 لنظاممحطات عمل متعددة لصيانة ومراقبة ا 

 مستويات متعددة من وصول المستخدم وحظر آلمة المرور 

 جمع أحداث وبيانات مرور النظام 

 .SNMP) برتوآول إدارة الشبكة البسيطة(تمكين  

 لأللعاب اآلسيوية ICCSنظام القيادة واالتصال المتكامل  .٢-٢

 :الكلي على ICCSيحتوي نظام 

 م مرآزية، ووحدة تحك ٧٦ويحتوي على  )NCC(مرآز القيادة القومي  

 .وحدة تحكم مرآزية ٣١ويحتوي على  )ANCC(مرآز القيادة القومي البديل  

نظاًما مستقًال يعمل آنظام تدريب واختبار، يمكن استخدامه أيًضا آنظام احتياطي إذا آان من  ANCCويمثل مرآز 
 .NCCالضروري نقل العمليات من مرآز 

عن بعد قادرة على التشغيل عن بعد مع إما مرآز القيادة القومي  موضع مشغل للتحكم ٣٠باإلضافة إلى ذلك، يوجد 
  .أو مرآز القيادة القومي البديل
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VCS
VCS

LAN LAN

TMCS

Divos

VHF

TETRA
PBX

Tel .: 
36 Hotlines –  AC 15
10 Euro ISDN –  BRI
20 Analog to Q- Tel
1 E 1 –  Euro ISDN to Q- Tel 
1 E 1 – Q.- Sig to PBX

Radio:
40 ERIFs for VHF , ..
31 ERIFs - TETRA 

Tel.: 
36 Hotlines –  AC 15
60 Euro ISDN –  BRI
20 Analog to Q-Tel
2 E 1 –  Euro ISDN to Q- Tel 
1 E 1 – Q.- Sig to PBX

Radio:
40 ERIFs for VHF-

106 ERIFs for TETRA

PBX

TMCS

Divos

 9 Sites with up to 30 
operator positions 

PCM-lines 

NCC
ANCC

TETRA Proxy

76 OPs 31 OPs

Q-Tel

IP-WAN

 
  رسم مجسم لكال النظامين  :١-٢ شكل 

تخدم تسجيل الدخول يسمح نظام القيادة واالتصال المتكامل بمفهوم المشارآة الحرة، وهذا يعني أنه يمكن ألي مس
ولذلك يستطيع المستخدم اختيار دور وجميع االتصاالت  .بهوية المستخدم الخاصة به وآلمة المرور في آل موضع

ووفقًا لتهيئة الدور، يمكن للوحدة أن توفر للمستخدم المرفق . الصوتية التي تم إنشاؤها وإرسال البيانات ذات الصلة
يتم تحديد استخدام الخدمات عن طريق حقوق الوصول الخاصة . والهاتفي المتكامل الالسلكي أو الهاتفي أو الالسلكي

على (يمكن استخدام األدوار لألغراض التشغيلية، وأيضًا . بالمستخدمين وال تقيد بنظام القيادة واالتصال المتكامل
 .ألغراض التدريب داخل نظام واحد) سبيل المثال مع تهيئة التدريب المتاحة

على جهاز  FREQUENTISال تعتمد منتجات ) الدور/عن إدارة وجهة نظر المستخدم(ستقًال تمامًا ولتكون م
 .ال يطبق تنميط األجهزة على هذا المنتج. موضع المشغل المستخدم

الذي يدعم الجلوس (وباإلضافة إلى ذلك، تم تهيئة مجموعات االتصال الالسلكي وخطوط الهاتف مسبقًا مع الدور 
 .يس مع مواضع العمل، لضمان مرونة نظام القيادة واالتصال المتكاملول) المجاني
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ERIF

8 w (Rx,Tx,PTT,SQ)

106

80 VHF Channels

ERIF
6 w (Rx/Tx- select,Rx- monitor)

106 TETRA „DSC-ports“

40

18 

13 

2

10 

IDF

Fast
A/B

Fall- back
60 lines ic 999 

20 lines ic 999  
Back- up 

Fall- back

12 alarm inputs
 (2 w open contact)

30

6

Q-TEL

(Euro- ISDN-PRI)

(CB)

(AC-15A)

(AC-15A)

36 Hotlines

26 Hotlines
extra capacity

60 og lines &
administration

12 lines
extra capacity

( Euro- ISDN-BRI)

( Euro- ISDN-BRI)

1
NCC
PABX

Recording

Ann.

(E1-Qsig)30 lines

1

4

MDF

ERIF

ERIF

BCB

T0

T0

GPIF

GPIF

GPIF

GPIF

 2 x DIVOS

TMCS
Appl.

JIF/CIF
A/B

30 Host PCs

84 CWP

Statistic Server

TETRA Proxy

Gate-x
Role

Server
A/B

DIVOS-Client

30 Remote operator 
positions

2 x Wallboard PC

TMCS
DB

ICCS 

WAN

To ANCC

 
  NCCرسم مجسم لمرآز القيادة القومي   :٢-٢ شكل 

  
ICCS

ANCC Office 
Area

20 (10+10ec)  ( ISDN- BRI)
(Outgoing & Admin)

10 T0

E1( Q-Sig)
ANCC-PABX

1  GPIF 
(E1)PABX

ANCC

40  
ERIF RX/ TX 

PTT/SQ

RX/TX
Sel./mon.31 ERIF

31 x 2 PCM30

VHF

 PABX-Ext.

Analog hotlines

46(36+10ec) (AC15-A)

FA/B

FA/B

10 BCB

1  GPIF 
(E1)

E1( Q-Sig)

Fallback-route

Fallback-route

20 x analog lines
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