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 مقدمة 1

خالل السنوات العديدة املاضية. وهتدف  للخدمات األرضية اإللكرتونيةاألدوات عدداً من  (BR) مكتب االتصاالت الراديوية طوَّر
واالتفاقات اإلقليمية من خالل إتاحة النفاذ  (RR) الراديو لوائح هذه األدوات إىل تيسري تطبيق اإلجراءات التنظيمية احملددة يف

 إلكرتونياً إىل قواعد بيانات مكتب االتصاالت الراديوية وخدماته عن طريق أدوات تفاعلية يسهل استخدامها.
 تمعلوما تبادل خدمةملستعملي ، 2010صدرت منذ عام  ، اليتeBCD2.0 للخدمات اإلذاعية اإللكرتونية املنصة وتوفر

 .myAdminو eToolsو ePubو eQryوهي:  آمنة قائمة على الويبمفيدة و  املستيقن منهم أدوات (TIES) االتصاالت
وهي  ،اخلدمات األرضيةأخرى جلميع أدوات  اح الذي حققته تلك األدوات، وضع مكتب االتصاالت الراديويةوعلى إثر النج

 ، وأدوات التحقق على اخلط.(eMIFR) الدويل للرتددات األساسياألداة اإللكرتونية لالستعالم عن السجل 
 :للخدمات األرضيةووسائل االتصال اإللكرتونية  على الويبهذه الورقة التطبيقات التالية  بِّي وت
- WISFAT -  ؛مكتب االتصاالت الراديويةواجهة آمنة على الويب لتقدمي بطاقات التبليغ عن خدمة األرض إىل 
- Online Validation - ؛أداة على اخلط للتأكد من اكتمال بطاقات التبليغ وصحتها 
- eMIFR -  يف السجل األساسي باخلدمات األرضيةاجلزء املتعلق إىل  اإللكرتوينأداة توفر النفاذ (MIRF)؛ 
- based BR IFIC-Web -  الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت  اإلعالمية لنشرةل نسخة مطابقةتتضمن

 ؛DVD-ROM مدمج على قرص (BR IFIC) (اخلدمات األرضية) الراديوية
- eBCD2.0 - األدوات جمموعة تتألف من  منصةeQry وePub وeTools وmyAdmin -  خلدمات اإلذاعة لألرض

 واالطالع على األقسام اخلاصة، واتباع إجراءات تعديل ،عن اخلطط اخلاصة باخلدمة اإلذاعية االستعالمن من متكِ اليت 
 وإجراء حسابات االنتشار. ،اخلطط
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 أدوات الربجميات من أداتّي يوفر أيضاً لإلداراتاالتصاالت الراديوية ب رض العام، جتدر اإلشارة إىل أن مكتاكتمال هذا الع حرصاً علىو 
قواعد البيانات اخلاصة بالسجل األساسي  واالستفسار يف (TerRaNotices) الغرض منهما إعداد بطاقات التبليغ والتحقق منها

للترددات الصادرة عن مكتب االتصاالت  الدولية اإلعالمية النشرةفي  األداتان. وتوجد هاتان (TerRaQ) واخلطط
 التبليغ عن خدمة األرضجزءًا من النظام الرئيسي ملعاجلة بطاقات تشكالن ومها  (DVD) مدمج في قرص (BR IFIC) الراديوية

(TerRaSys).  ًث إلكرتونيًا للنفاذ إىل قاعدة بيانات اخلدمة البحرية والبحنظامًا االتصاالت الراديوية كتب على ذلك، وضع م وعالوة
يرد وصف و قاعدة بيانات االحتاد اخلاصة باخلدمة البحرية.  املعلومات اإلدارية واملعلومات عن اخلدمة يف لالطالع على (MARS) فيها

 وثائق منفصلة. يف MARSو TerRaQو TerRaNoticesاألدوات 

 اإللكترونيةاألدوات  2
1.2 WISFAT 

هي  (WISFAT) اخلدمات األرضيةمن أجل  لتبليغ عن ختصيصات/تعيينات الرتدداتل املخصصةواجهة على الويب إن ال
 لخدمات األرضيةلعن ختصيصات/تعيينات الرتددات  الراديويةمكتب االتصاالت منة املوجودة على الويب لتبليغ اآلالواجهة 

 وهذه األداة متاحة على املوقع اإللكرتوين: .و/أو تعديل اخلطط )MIFR( السجل األساسي الدويل للرتددات من أجل حتديث
R/terrestrial/index.html-http://www.itu.int/ITU. 

الستعانة اب، توصى اإلدارات بشّدة بالتحقق من بطاقات التبليغ اليت تقّدمها WISFAT وقبل تقدمي بطاقات التبليغ بواسطة الواجهة
 بأداة التحقق على اخلط.

 التحقق على الخط 2.2
إجراء حتقق كامل من مجيع عناصر البيانات اليت يلزم التبليغ عنها  ،2015اليت صدرت منذ عام  ،أداة التحقق على اخلطتتيح 
ولكل  للوائح الراديو وخمتلف االتفاقات اإلقليمية ذات الصلة 4 يتعلق بكل صنف من أصناف احملطات وفقًا للتذييل فيما

 .األرضية اخلدمات
تاح ملف حتقق كامل ي  وميكن حتميل ملفات التبليغ املتعددة على أداة التحقق على اخلط، ويف هناية عملية التحقق من كل ملف، 

 .TIES دمةاخلإىل حساب الربيد اإللكرتوين ملستعملي  هيعاد إرسالعلى اخلط بل و 

االتصاالت الراديوية  تصحيحها، قبل تقدميها إىل مكتبويوصى بقوة باستخدام التحقق على اخلط للتحقق من ملفات التبليغ، ورمبا 
كتب مإجراء عملية التبليغ بالصورة املثلى، وبالتايل تقليص عبء العمل على اإلدارات و بغية  WISFAT واجهةالعن طريق 

 .االتصاالت الراديوية
وبإعادة استعمال برجمية  eTools املتاحة لألداةمثل تلك  SOA1 ت هذه األداة اليت ن فذت عن طريقوكثريًا ما استعملت اإلدارا

. ((BR IFIC DVD) للرتددات الدولية اإلعالمية )املضمنة يف القرص املدمج اخلاص بالنشرة TerRaNotices التحقق
 وظيفة حتقق. 000 7إدارة خمتلفة أكثر من  90مستخدماً ينتمون إىل  195أجنز  2016 أكتوبر 31 حىتو 

  اخلط من خالل املوقع اإللكرتوين لالحتاد على العنوان التايل:داة التحقق على وميكن النفاذ إىل أ
R/terrestrial/OnlineValidation/MemberPages/OnlineValidation.aspx-https://www.itu.int/ITU. 

___________________ 
1 SOAاملعمارية املوجهة حنو اخلدمة :. 

http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/index.html
https://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/OnlineValidation/MemberPages/OnlineValidation.aspx
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 (eMIFR)األداة اإللكترونية لالستعالم عن السجل األساسي  3.2
ذ اإللكرتوين إىل نسخة النفا 2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام انعقاد قبل طِورت األداة اإللكرتونية لالستعالم اليت تتيح 

الذي يتم حتديثه يومياً. وتتيح هذه األداة  (MIFR) للرتددات الدويل األساسي السجليف  باخلدمات األرضيةمن اجلزء املتعلق 
املسجلة  اخلدمات األرضيةاالطالع على ختصيصات الرتدد حملطات  (TIES) االتصاالت معلومات تبادل خدمةملستعملي 

ها مبوجب يف مكتب االتصاالت الراديوية اليت يبلَّغ عن املعاجلةالسجل األساسي الدويل للرتددات فضاًل عن البطاقات قيد  يف
 السجل يف باخلدمات األرضية تعلقـمالاجلزء وتتيح األداة استخراج البيانات يف نفس الوقت من من لوائح الراديو.  11 املادة

املوقع اإللكرتوين لالحتاد كن استخدام هذه األداة من خالل ومي(، FXMو LFMFو FMTV) )MIFR( للرتددات الدويل األساسي
 R/terrestrial/eTerraQuery/eMIFR.aspx-https://www.itu.int/ITU العنوان التايل: يف

القائمة  (الخدمات األرضيةاإلعالمية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية )لنشرة ا 4.2
 الويب على

 ISO نسق ملف صورةيف ( اخلدمات األرضية) "BR IFIC" إعالمية آمنة على الويب نشرة لإلدارات واملشرتكّي يوفر املكتب
 .LN/en-SP-http://www.itu.int/pub/Rعلى املوقع اإللكرتوين:  مضغوطة

 وبياناهتا (اخلدمات األرضيةوهذا الشكل للتوزيع يسمح لإلدارات باحلصول على منشورات النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات )
 مدمج. ( الصادرة على قرصاخلدمات األرضية) من النشرة آمنةنسخة حملية  وتوفري تاريخ نشر النشرة يف

لى ( الصادرة عاخلدمات األرضيةللنشرة اإلعالمية الدولية للرتددات ) نسخة مطابقة ISO وتشكل البيانات املوجودة داخل الصورة
 .األصليص املدمج وستكون منظمة وفقاً لنظام امللفات املستخدم يف القر مدمج  قرص

 eBCD2.0منصة  5.2
 مستخدم 500 1ة على األقل من جانب أكثر من داملنصة تطبيقات عديدة يرد وصفها أدناه. وت ستخدم هذه التطبيقات مرة واحتضم هذه 

 .عملية تسجيل يومياً  60 مبتوسط قدرهإدارة،  174من 

1.5.2 eQry 
نسخة  يف استفسارات رئيسيةإجراء وفر إمكانية يو  .البحث على اخلط عن اخلطط اخلاصة باخلدمة اإلذاعيةيتيح هذا التطبيق 

 .خمصصة للقراءة فقط من قاعدة بيانات مكتب االتصاالت الراديوية
2.5.2 ePub 

تاريخ  على اخلط املنشورات اخلاصة باخلدمة اإلذاعية، مما يتيح للمستخدمّي االطالع على األقسام اخلاصة يفيعرض هذا التطبيق 
 باملستطاع أنكما   ePub من خالل أداة 2007ة اإلذاعية الصادرة منذ عام النشر. وميكن االطالع على مجيع منشورات اخلدم

 .بسهولة اسرتجاعها
3.5.2 eTools 

ألغراض االختبار وحتليل التوافق.  GE84و RJ81و GE06إجراء حسابات حسب الطلب يف إطار اتفاقات  هذا التطبيق تيحي
 ITU-R P.1546و ITU-R P.1812 باالنتشار وفقًا للتوصيتّي لتنبؤاجراء حسابات ميكن أن ي ستخدم إلوإضافًة إىل ذلك، 

 .(التجريبيةنسخة بيتا  )متوافر اآلن يف الصادرتّي عن قطاع االتصاالت الراديوية
ضمن بلدان  MHz 694-470 على نطاق واسع لتخطيط البث التلفزيوين الرقمي يف نطاق الرتدد eTools وقد استخدم التطبيق

، ويتيح ذلك 2012، وهو ما مت تنفيذه منذ عام (ASMG) والفريق العريب إلدارة الطيف (ATU) تصاالتفريقي لالإلاالحتاد ا
 لإلدارات إجراء حتليالت التوافق، واحلسابات، وفحص التنسيق على اخلط.

https://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/eTerraQuery/eMIFR.aspx
http://www.itu.int/pub/R-SP-LN/en
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جزة(. وتتيح إحدى منوتسمح بوابة الويب للمستخدمّي التحكم بوظيفة احلساب )تقدمي/إلغاء( ومراقبة حالتها )وشيكة، عاملة، 
اخلصائص التعاونية لألداة للمستخدمّي اقتسام نتائج احلساب مع املستخدمّي اآلخرين من اإلدارات األخرى، ومن مث تبسيط 

 وتيسري عملية التنسيق.
وَّر فقد ط eToolsوإلدارة أعباء عمل احلسابات حسب الطلب )املعتمدة بشدة على الوقت( املقدمة من األعضاء عرب تطبيق 

 عملية متوازية. 30حتتية موزعة حملية، منفصلة متاماً عن بوابة الويب، ونامجة عن  بنيةمكتب االتصاالت الراديوية 
4.5.2 myAdmin 

ييّسر  رؤية بطاقات إداراهتم وختصيصات/تعيينات الرتدد املسجلة اخلاصة هبا واالطالع عليها، ممايتيح هذا التطبيق للمستخدمّي 
 .ت تعديل اخلطة ذات الصلة واملهل الزمنية املرتبطة هبااتباع إجراءا

، ويتألف من قناة خرج إلكرتوين يقوم مكتب (MailBox)وتشمل هذه األداة صندوق بريد فردي )حسب اإلدارة( ومأمون 
االتصاالت الراديوية منذ عدة سنوات بنشر االتصاالت الفردية فيها املتعلقة فحسب بالدولة العضو املعنية. ومن بّي األمثلة على 

ها )بالتنسيق املزمع حذف GE06Dاخلاضعة لالستعراض، وبطاقات تبليغ  GE06ذلك تعديالت اخلطط املقرتحة على قائمة اتفاق 
 واملعلومات عن تعديالت اخلطط املنشورة يف القسم اخلاص األخري املقدم أو املؤثر على إدارة معينة. ،(يوماً  75منذ سنتّي و

 خدمة أصبحتيقتصر على جهة )جهات( االتصال فقط. كما  MyAdmin، أصبح النفاذ إىل األداة 2016واعتبارًا من أكتوبر 
تاريخ النشر( ووقت إدخال  وين اليت يبلَّغ فيها عن وقت إتاحة األقسام اخلاصة ذات الصلة على الويب )يفالتبليغ بالربيد اإللكرت 

( أيضاً TIES ي اخلدمةمستعملجلميع املشرتكّي من بّي  2014معلومات التنسيق ذات الصلة يف قاعدة البيانات )متاحة منذ عام 
 .قصراً على جهات االتصال

ل مجيع ريد قناة اخلرج القائم بالفعأن يتيح من خالل صندوق ب ،شاملة بغية تقدمي خدمة ،الراديويةمكتب االتصاالت وقرر 
 إخل(. ،...GE75و GE84و GE06اخلطط اإلذاعية )بكل املراسالت املتعلقة 

، myAdmin األداة الرسالة يف. فعندما تتاح eBCD2.0 ومنصة (Documentum) صلة بّي نظام إدارة وثائقهالوحتقيقاً هلذه الغاية، أ نشئت 
صندوق  عاله املخزونة يفبالرسالة املذكورة أيرسل النظام تبليغًا آليًا بالربيد اإللكرتوين إىل جهة )جهات( االتصال الرمسية لتبليغها 

 (.pdf موقعة بالنسقتذكريية  رسائل) بريدها
، GE06 من االتفاق 9.4.2.4أو  10.4.1.4 على ذلك، فيما خيص الرسائل اليت تقتضي اختاذ إجراء من اإلدارة، مثل الفقرة وعالوةً 

 قبل عشرة أيام من انتهاء املهلة.بالربيد اإللكرتوين  الرسالة التذكريية الثانيةيرسل النظام 
والتقنية  ةأعاله، اليت قد تيسر كثريًا من تطبيق اإلجراءات التنظيميدوات اإللكرتونية املذكورة ألوت دعى اإلدارات إىل استعمال ا

 واإلدارية ذات الصلة.

___________ 


