مبادرة من

لــمــحـة عــن تــغــطــيــة
تهــدف مبــادرة تغطيــة إلــى تحســين وتطويــر
جــودة خدمــات االتصــاالت المقدمــة فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال
قيــاس وتحليــل جــودة شــبكات المشــغلين
فــي الدولــة.

جودة التـغـطـيـة

جودة الخدمات الصوتية

جودة التطبيقات

جودة خدمات البيانات

دور تــغــطــيــــة فــي الــنــهــوض بــقــطــاع االتــصــاالت
تســاهم تغطيــة بشــكل فعــال فــي تنفيــذ
اســتراتيجية الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت الراميــة علــى النهــوض بالقطــاع وتقديــم
األفضــل للمتعامليــن.
فمشــروع تغطيــة يتضمــن تطويــر نظــام
تكنولوجــي ذكــي ومبتكــر يقــوم باختبــار وقيــاس
وتحليــل جــودة شــبكات المشــغلين فــي الدولــة
ومحــاكاة تجربــة المســتخدمين.
كمــا تعمــل تغطيــة علــى تحليــل بيانــات المشــغلين ومتابعــة مشــاكل الشــبكات المختلفــة وحلهــا
فــي أقــل فتــرة زمنيــة ممكنــة بالتنســيق مــع المشــغلين ممــا ينعكــس إيجاب ًيــا علــى المســتخدمين
فــي الدولــة ويرتقــي بجــودة الخدمــات المقدمــة لهــم

نـــظــــرة أعــمـــق عــلــى آلـــيـــة تـــفـــعـــيـــل تـــغــطــيــة
ترتكــز آليــة تفعيــل المبــادرة علــى تطويــر نظــام
ذكــي ومبتكــر تكنولوج ًيــا يتــم تثبيتــه فــي
ســيارات ،هــذا باإلضافــة إلــى أجهــزة ذكيــة
مخصصــة للمناطــق الداخليــة تقــوم بعمــل
مســح ميدانــي الختبــار وقيــاس وتحليــل جــودة
شــبكات المشــغلين فــي الدولــة ومحــاكاة
تجربــة المســتخدمين.
بعــد االنتهــاء مــن المســح ،يبــث النظــام البيانــات
التــي تــم رصدهــا بطريقــة آليــة ويعرضهــا فــي
غرفــة مراقبــة خاصــة تابعــة للهيئــة تــم تشــيدها

خصيصــا لهــذا الغــرض .ويتــم داخــل هــذه
ً
الغرفــة (غرفــة تغطيــة) تحليــل بيانــات شــبكات
المشــغلين ومتابعــة مشــاكل الشــبكات
المختلفــة وحلهــا فــي أقــل فتــرة ممكنــة
بالتنســيق مــع المشــغلين.
وســيتم إصــدار وتقديــم تقاريــر عــن أداء
الشــبكات ومشــاركتها مــع مــزودي الخدمــة
بشــكل دوري للوقــوف علــى القضايــا المتعلقــة
بــأداء الشــبكات وتطويرهــا وبالتالــي تحســين
الخدمــات المقدمــة للعمــاء أفــراد ومؤسســات.

عمــل هــذه المبــادرة علــى التأكــد مــن تحقيــق معاييــر جــودة الخدمــات الصوتيــة
وخدمــات البيانــات التــي تتضمــن:
تغطية الهاتف المتحرك

نســـبة نجـــاح مكالمـــات الهاتـــف
ا لمتحـــر ك

نــســبـــــة نجــــاح إتـمــــام مكالمـــات
الهـاتــــف الـمـتـحــــرك

نســـبة انقطـــاع مكالمـــات الهاتـــف
المتحـــرك

جـــودة الـصــــوت فـــي شبـكــــات
الـهـاتــــف الـمـتـحــــرك

تــغــطــيــة الــيــوم والــغــد
تشــهد مبــادرة تغطيــة اليــوم تنفيــذ المراحــل
األولــى مــن المشــروع والتــي تتضمــن تطويــر
البنيــة التحتيــة للنظــام األساســي (األجهــزة /
البرمجيــات) والتــي تشــمل البنيــة التحتيــة وتخزيــن
البيانــات ،وحــدات جمــع البيانــات (البيئــة المكتبيــة،
وشاشــات الفيديــو الجــدار والتطبيقــات).

تبــذل الهيئــة قصــارى جهدهــا لرفــع كفــاء
المرحلــة األولــى بحيــث تكــون قــادرة علــى توليــد
البيانــات فــي مناطــق معينــة .وســيتم توســيع
نطــاق عمــل المشــروع خــال المراحــل القادمــة
ليشــمل مناطــق حيويــة ومختلفــة فــي إمــارات
الدولــة .هــذا باإلضافــة إلــى تجــارب مماثلــة لمســح
داخلــي لعــدد مــن المبانــي والمنشــآت الرئيســية
فــي مختلــف اإلمــارات.

