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 BSالسلسلة 
 الخدمة اإلذاعية )الصوتية(

 
 



ii التوصية  ITU-R  BS.1864-0 

 تمهيـد
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)قوق الملكية الفكرية سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن ح

وقطاع  س االتصاالتييرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
 1 واملشار إليها يف امللحق (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

 . وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقعR-ITU 1 بالقرار
 حيث ميكن أيضًا االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITUاإللكرتوين 

 املشرتكة وعلى قاعدة بيانات 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  الصوتية(الخدمة اإلذاعية( 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M  الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة االستداللاخلدمة املتنقلة وددمة 

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 لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

وضح عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء امل ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
 .ITU-R 1 يف القرار

 النشر اإللكرتوين
 2016جنيف، 

 
  ITU  2016 

 إال بإذن دطي منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة 

 .(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 لرقميةالجهارة في التبادل الدولي للبرامج التلفزيونية بشأن اممارسات تشغيلية 

 ITU-R 58/6))املسألة 
(2010) 

 مجال التطبيق
 حتدد هذه التوصية املمارسات التشغيلية اليت ترمي إىل حتسني اتساق اجلهارة يف التبادل الدويل للربامج التلفزيونية الرقمية. وتسري

 هذه املمارسات على إنتاج تلك الربامج. وال تسري على توزيع الربامج أو على بثها.

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

أن استمتاع مشاهدي الربامج التلفزيونية الرقمية يزداد عندما تكون جهارة الربامج ثابتة بشكل معقول بغض النظر عن  أ ( 
 مصادر الربامج املختلفة وأمناطها؛

 ق معقول أيضاً يف جهارة الربامج ويف الصوت الذي يصحب الربامجأنه سيكون من املستصوب جداً حتقيق اتسا ب(
 فيما يتعلق بالربامج املتبادلة دولياً؛ وذلك

 "مستوى يف dBFS 20-أو املستوى  dBFS 18-حتدد استعمال سواء املستوى  ITU-R BS.1726أن التوصية  ج(
 مباشرة؛، وأن "مستوى الرتاصف" ال يناظر اجلهارة السمعية بصورة الرتاصف"

حتدد  ،دوارزميات لقياس ارتفاع الصوت لربنامج مسعي ومستوى مسع الذروة احلقيقية - ITU-R BS.1770أن التوصية  د (
 طريقة لقياس جهارة الربامج السمعية؛

، حتدد متطلبات من أجل متطلبات من أجل أجهزة قياس اجلهارة والذروة احلقيقية - ITU-R BS.1771أن التوصية  ه (
، مما يسمح باستعمال أجهزة قياس اجلهارة ITU-R BS.1770أجهزة قياس اجلهارة اليت تستخدم اخلوارزميات احملددة يف التوصية 

 يف مجيع أرجاء العامل على حنو متسق وتوفري مؤشر متسق جلهارة الربنامج ذاته بغض النظر عن حمتوى الربنامج؛
اليت هتم املشاهدين يف الربامج اليت يغلب عليها احلوار هي جهارة احلوار، وأن هذه اجلهارة يستحسن أن أحد العناصر  و (

يغلب  الربامج اليت ال أن تكون موحدة يف الربامج املتبادلة دولياً؛ وبالنسبة للربامج األدرى املتبادلة دولياً، مثل اإلعالنات القصرية، أو
 املشاهد هي جهارة كل عناصر الربنامج؛عليها احلوار، فإن أهم عنصر يهم 

 أن بعض األنظمة السمعية تتضمن بيانات شرحية للتحكم يف اجلهارة وأدرى ال تتضمن ذلك، ز (

____________________ 
 .R-ITU 1طبقاً للقرار  2016و 2011 عاميلالتصاالت الراديوية تعديالت صياغية على هذه التوصية يف  6أددلت جلنة الدراسات  *
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 وإذ تضع يف اعتبارها كذلك
 لربامج قد يزيد من رضاء املشاهد؛أن تقليص االدتالفات يف اجلهارة السمعية بني ا أ ( 

يصل  والنتائج املتوقعة للطريقة اليت تنفذ هبا دوارزميات القياس، توحي بإمكانية توقع ادتالفأن تقنيات القياس العملية  ب(
 العملية؛ بني قياسات جتري على نفس احملتوى بواسطة مرافق خمتلفة وأن هذه االدتالفات متوقعة ومقبولة من الناحية dB 2 حىت
منطقة ل بعض االدتالف يف اجلهارة طاملا أهنا ال تبتعد عن "أن الدراسات بينت أن املستمعني يستطيعون دون جهد حتم ج(

 تقريباً بالنسبة إىل اجلهارة املرغوبة، dB 5و +3االرتياح" اليت تتمثل يف نافذة جهارة ترتاوح بني 
 توصي

 احملددة للخوارزمية املناسبة لقياس اجلهارةقًا وفبإجراء قياسات اجلهارة مبا يف ذلك مجيع القنوات السمعية،  1
 ؛ITU-R BS.1770 التوصية يف
بأنه، فيما يتعلق بالتبادل الدويل للربامج التلفزيونية الرقمية، وعند استعمال البيانات الشرحية إلظهار جهارة الربنامج،  2

أيهما يعترب  -ي دينبغي أن تقابل قيمة البيانات الشرحية متوسط اجلهارة لكل عناصر الربنامج، أو متوسط اجلهارة ملكون احلوار العا
 ؛2))انظر املالحظة  مناسباً من جانب مقدم الربنامج

بأنه، فيما يتعلق بالتبادل الدويل للربامج التلفزيونية الرقمية، ويف حالة عدم استعمال البيانات الشرحية إلظهار جهارة  3
ترب مناسباً أيهما يع - مكون احلوار العاديالربنامج، ينبغي قياس متوسط اجلهارة على أساس كل عناصر الربنامج أو على أساس 

 من جانب مقدم الربنامج؛
 ؛LKFS 24 فيما يتعلق بالتبادل الدويل للربامج التلفزيونية الرقمية، ينبغي أن تكون قيمة اجلهارة املستهدفة بأنه 4
 جزءاً من هذه التوصية، 1املالحظة باعتبار  5

 توصي كذلك
من  (جيف قيم اجلهارة املقيسة، ويف ضوء "منطقة االرتياح" املذكورة يف الفقرة  dB 2بتوقع حدوث ادتالفات حىت  1
 ، ينبغي قبول هذه االدتالفات طاملا ال يوجد تشغيل متسق يف الطرفني؛كذلك اعتبارها يف تضع إذ
بًا لعدة ضروريًا أو مرغو بإيالء االعتبار الواجب إلمكانية وجود حاالت يكون فيها االبتعاد عن أحكام هذه التوصية  2

 أسباب مثل إلغاء املتطلبات اإلبداعية، والربامج القدمية أو ضرورة تكييف جهارة التسجيالت الصوتية شديدة االنضغاط.
 يشري احلوار "العادي" إىل املستوى العادي للصوت أي عدم الصياح أو اهلمس. - 1المالحظة 
الشركة  لربنامج معني أو (IPR)يستعمل مصطلح "مورد الربنامج" يف هذه التوصية لإلشارة إىل الكيان الذي ميلك حقوق امللكية الفكرية  - 2المالحظة 

من  اهجهارب اليت دوهلا مالك هذه احلقوق توزيع الربنامج إلذاعته. وتقوم جهات البث بدورها بتجميع الربنامج مع برامج أدرى ضمن اجلداول الزمنية ل
 أجل توزيعه على متلقيها.
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