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AFTN сүлжээний танилцуулга
Нисэхийн суурин холбооны сүлжээ (AFTN) нь
олон улсын нисэхийн байгууллага ИКАО-с
зөвшөөрөгдсөн нисэхийн суурин сүлжээг
хангадаг дэлхий нийтийн чухал систем юм.
1993 оноос иргэний агаарын тээврийн
нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагад (АФТН)
буюу иргэний нисэхийн суурин холбооны
сүлжээг ашиглаж эхэлсэн.
Олон улсын иргэний агаарын тээврийн
мэдээлэл солилцооны сүлжээний бүрэлдэхүүнд
иргэний нисэхийн суурин сүлжээ /АФТН/ нь
хамаарагддаг.

AFTN системийн танилцуулга
Энэхүү систем нь гарч, орж буй мэдээнүүд,
мэдээний архив, статистик болон тохиргооны
хадгалалт, гарч буй алдаанууд зэргийг
мэдээлэх чадвартай.
Тус систем нь ITA-2, IA-5 кодчлол бүхий
асинхрон сувгуудаар ирэх мэдээллийн урсгал
болон Х.25 үйлдлүүдтэй нэгэн зэрэг харьцах
чадвартай, өгөгдөл дамжуулах өндөр хурд
бүхий төрөл протокол, харилцан холболтуудыг
дэмждэг.

AFTN системийн зангилаа

Энэ сүлжээний мэдээ дамжуулах ерөнхий
зарчим нь цэгээс-цэгт (point to point) холбоо юм.
Өнөөдрийн байдлаар дэлхийн улс орнууд хэдэн
зуун зангилааг мессэж солилцоход ашиглаж
байна.

ИНЕГ-ын AFTN сүлжээ /өнөөгийн байдлаар/
Нислэгийн хөдөлгөөний болон цаг уурын
холбогдолтой мэдээллийг Монгол улсын нутаг
дэвсгэр дотор болон бусад иргэний нисэхийн
байгуулагуудтай солилцоход AFTN сүлжээг
ашиглаж байна.
“Чингис Хаан” олон улсын нисэх буудалд
байрлах AFTN терминалууд (27) нь дотоод
сүлжээ ашиглан
AFTN системийн TCP/IP
протоколоор тусламжтайгаар
мэдээлэл
солилцдог.
Орон нутгийн AFTN терминалууд (17) нь
шилэн кабель болон сансарын холбооны
шугамыг ашиглан AFTN системийн сериал
интерфейсээр мэдээлэл солилцдог.

ИНЕГ-ын AFTN сүлжээ /өнөөгийн байдлаар/

AMHS системийн танилцуулга
AMHS нь нислэгийн хөдөлгөөний
удирдлагын төвүүд хооронд мэдээлэл
солилцох цогц систем юм. Тус систем
нь ISO/IEC 10021 эсвэл ITU-T X.400
стандартууд дээр үндэслэгдсэн.
Өөрөөр хэлбэл AMHS нь одоогийн
ашиглагдаж байгаа AFTN системийн
дараагийн үе шат юм.
AMHS
систем
нь
нислэгийн
мэдээллийг
илүү
их
мэдээлэл
дамжуулах
бололцоог
Нислэгийн
хөдөлгөөний удирдлагын төвүүдэд
олгож байгаа юм. Жишээ нь: Зурган
болон график, диаграм, хүснэгтэн
мэдээллүүд дамжигдах бололцоотой
болох юм.

AMHS системийн өнөөгийн байдал
ИНЕГ нь 2012 онд AMHS системийг, 2014 онд
ATN router-ийг тус тус COMSOFT компаниас
худалдан авч суурилуулсан. AMHS системийн
AIDA-NG програм хангамж нь иргэний нисэхэд
ашиглагддаг доорхи бүх төрлийн өгөгдөлтэй
ажиллах чадвартай. Жишээ нь: AFTN, CIDIN,
AMHS, SITA, WMO, AIDC, OLDI….

AMHS системийн өнөөгийн байдал
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AMHS системийг ИНЕГ-ын А/254 тоот тушаалын дагуу 2018 оны 5 –р сарын 10-аас 8-р сарын 10-ны
хооронд БНХАУ-ын Бээжингийн НХУТ-тэй VPN холболт хийж, IOT (Interoperability Test) тест хийсэн.

SAMPLE TEST MESSAGE
• Message used in the tests shall contains the test case item and at least 3 lines of text.
The content type shall be ia5-text unless other specified.
• Content example:
TEST <CASE-ITEM>
12345678901234567890123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012345678901234567890
END

Duration of Test (IOT) is between May 10th to Aug 10th, 2018

Хятад болон Монгол улсын хооронд
AMHS системийн IOT тест хийсэн үр дүн
1.3

Interoperability Test Cases

Test Results
OK
NOK

1

1.3.1
1.3.1.1

Submission, Transfer and Delivery Operation (AMHS to AMHS)
Submit, transfer and deliver an IPM (UA AMHS-A (China) to UA
AMHS-B (Mongolia))

OK

Used UA tool of AMHS,
didn’t test on UA terminal.

2

1.3.1.2

Submit, transfer and deliver an IPM (UA AMHS-B (Mongolia) to UA
AMHS-A (China))

OK

Used UA tool of AMHS,
didn’t test on UA terminal.

3

1.3.2
1.3.2.1

Gateway Operations (AFTN to AMHS)
Convert an AFTN message to AMHS format (AMHS-A (China))

OK

4

1.3.2.2

Convert an AFTN message to AMHS format (AMHS-B (Mongolia))

OK

Used AFTN message tool of
AMHS.

5

1.3.3
1.3.3.1

Gateway Operations (AMHS to AFTN)
Convert an IPM to AFTN format (AMHS-B (Mongolia))

OK

Used AFTN message tool
of AMHS.

6

1.3.3.2

Convert an IPM to AFTN format (AMHS-A (China))

OK

Duration of Test (IOT) is between May 10th to Aug 10th, 2018

Comments

Хятад болон Монгол улсын хооронд
AMHS системийн IOT тест хийсэн үр дүн
1.3

Interoperability Test Cases

7

1.3.4
1.3.4.1

Gateway Operations (AFTN to AMHS to AFTN)
Convert an AFTN message to AMHS and back to AFTN format (AMHS-B
(Mongolia))

OK

8

1.3.4.2

Convert an AFTN message to AMHS and back to AFTN format (AMHS-A (China))

OK

9

1.3.5
1.3.5.1

Gateway Operations – Special Case Scenarios
Distribute an IPM to AMHS and AFTN users

OK

10

1.3.5.2

Expand a DL addressing both AMHS and AFTN users

OK

11

1.3.5.3

Convert or reject an IPM, if the ATS-message-text contains more than 1800
characters

OK

Used AFTN message tool of
AMHS.

11

1.3.5.4

Split an incoming IPM addressing more than 21 AFTN users

OK

Used AFTN message tool of
AMHS

12

1.3.5.5
1.3.6
1.3.6.1

Probe Conveyance Test
Stress Traffic Situations
Stress Load

13

Test Results
OK
NOK

Comments

Used AFTN message tool of
AMHS.

Used AFTN message tool of
AMHS.

NOK
OK

Duration of Test (IOT) is between May 10th to Aug 10th, 2018

Хятад болон Монгол улсын хооронд AMHS
системийн IOT тест хийсэн үр дүн

Үр дүн
12 (IOT) амжилттай болсон
1 (IOT) амжилтгүй болсон

Duration of Test (IOT) is between May 10th to Aug 10th, 2018

Reports of 1.3.5.5 Probe Conveyance Tests are
wrong

Duration of Test (IOT) is between May 10th to Aug 10th, 2018

Desired Reports of 1.3.5.5 Probe Conveyance
Tests are shown below

Result should be “CONVERSION”

Result should be “CONVERSION”

Duration of Test (IOT) is between May 10th to Aug 10th, 2018

AMHS системийн өнөөгийн байдал

2019 оны 3-р сарын 25-аас эхлэн ИНЕГ-ын даргын А/225 тоот тушаалын дагуу БНХАУ-ын Бээжингийн
НХУТ-тэй холбогдож POT (Pre-Operational Test) тест хийх ажил явагдаж байна.

Бусад орнуудын хэрэгжүүлэлтийн талаар
2018 оны 6 сард Тайланд улсын Бангкок
хотод
болсон
5
дахь
удаагийн
“AERONAUTICAL
COMMUNICATIONS
SERVICES (ACS) IMPLEMENTATION COORDINATION GROUP OF APANPIRG
(ACSICG/5)“ хурлаар APAC-ын бүс нутагт
ATN/AMHS
системийг
нэвтрүүлсэн
улсуудыг нэрлэсэн.
2018 оны байдлаар үндсэн 9 AMHS-ийн
төв болон түүнээс салаалсан 37 улс
холбогдоод байна.
Өнөөгийн байдлаар Тайланд-Хонгког,
Япон – Америк улсуудын хооронд AMHS
системийг үйл ажиллагаандаа ашиглаж
байна.

Бусад орнуудын хэрэгжүүлэлтийн талаар

AFTN системээс AMHS систем рүү шилжих үе шат
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Residuals

AFTN системээс AMHS систем рүү
шилжих үе шат

2012

2014

2018

•
•

AMHS системийг
суурилуулсан

•

ATN router-ийг
суурилуулсан

•

БНХАУ-ын
Бээжингийн НХУТтэй VPN холболт
хийж, IOT тест
хийсэн

•

•

•

БНХАУ-ын
Бээжингийн НХУТтэй холбогдож POT
тест хийж дуусгах
IOT тестийн үед
гарсан /Probe
Conveyance test/ үл
тохиролыг арилгах
IOT, POT тестийн
үр дүнд тулгуурлаж
шаардлагатай
хөрөнгө оруулалт
болон боловсон
хүчнийг бэлтгэх
ажлыг төлөвлөх

20??

2020

2019

•

•

•

Боловсон хүчнийг
бэлтгэх /давтан
сургалтад
хамруулах/
Шаардлагатай
тоног
төхөөрөмжийг
худалдан авч,
суурилуулах
БНХАУ-тай AТN
сүлжээнд
холбогдох гэрээ
байгуулах
Олон улсын ATN
сүлжээнд
холбогдох, туршилт
шалгалтыг дахин
хийсэн байна

•

•

Олон улстай
AMHS системээр
мэдээлэл
солилцож туршсан
байх
Монгол улс дотроо
дотоод ATN
сүлжээг зохион
байгуулах.

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД
БАЯРЛАЛАА.

AMHS системийг ашиглахад шийдвэрлүүлэх
асуудлууд
• Сургалт /administration training/
• AMHS системийг удирдах, тохиргоо хийх User agent терминал
худалдан авах
• IOT тестийн үед гарсан /Probe Conveyance test/ үл тохиролыг
арилгах /software update хийх/

