
 

 

استعمال أنظمة صور التلفزيون فائق الوضوح 
اللتقاط برامج الوضوح ذات الجودة العالية 

 وإتمامها وأرشفتها وتحريرها
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 ذاعية )التلفزيونية(الخدمة اإل



ii التوصية  ITU-R  BT.2050 

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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)طاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية سياسة ق

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

1 R وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقع اإللكرتوين .
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU  حيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات 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(اخلدمة اإلذاعية( 

BT )الخدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M  وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلةالراديوي  االستداللوددمة اخلدمة املتنقلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

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 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2014جنيف، 

 
  ITU  2014 

 االحتاد الدويل إال بإذن دطي منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة 
 .(ITU) لالتصاالت

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  BT.2050-0  التوصيـة
  1الوضوح اللتقاط برامج التلفزيون عالي الوضوحاستعمال أنظمة صور التلفزيون فائق 

 مامها وأرشفتهاحريرها وإتجودة العالية وتذات ال
(2014) 

 مجال التطبيق
من أجل االلتقاط  ITU-R BT.2020املوصوفة يف التوصية ( UHDTV)تتناول هذه التوصية أنظمة صور التلفزيون فائق الوضوح 

 بأعلى جودة ألغراض تقدمي التلفزيون عايل الوضوح.واإلنتاج الالحق واألرشفة للربامج 
للصورة تتضمن هامشاً ممتازة  جودة ITU-R BT.2020املوصوفة يف التوصية ( UHDTV)أنظمة صور التلفزيون فائق الوضوح  تقدمو 

)التوصية  (HDTV) التلفزيون عايل الوضوح يف نشرها/ما بعد اإلنتاج، من أجل اإلنتاجسلسلة حمسناً للحمولة الزائدة على امتداد 
ITU-R BT.709،لفزيون فائق صور الت ودةجب أُرشفت، إذا املنَتجة على هذا النحوتلفزيونية الربامج ال فإن (. وعالوة على ذلك

 ورة.لصل الية جداً ع اليت ميكن أن تستوعب جودة، حتسنت فرص قابلية استخدامها للنشر يف الوسائط املستقبلية الوضوح
 مجعية االتصاالت الراديوية يف االحتاد، إن

 إذ تضع يف اعتبارها
 ،قيم معلمات أنظمة التلفزيون فائق الوضوح إلنتاج الربامج وتبادهلا دولياً  –املعنونة  ITU-R BT.2020 أن التوصية ( أ 

ستبانة يف التحليل املكاين والزماين ال ناً ياليت توفر حتس( UHDTV)نظمة صور التلفزيون فائق الوضوح أل قيم املعلمات توصِّف
 ؛2شارة الفيديو الرقميةإلعينة ال/البتاتيف عدد و لصورة للصورة، وكذلك يف التدرج اللوين ا

السلسلة املرجعية العامة وإدارة هامش احلمولة الزائدة بعد معاجلة الربنامج  –املعنونة  ITU-R BT.1662أن التوصية  ب(
سلسلة طويلة  عرب رورهامب الصور التلفزيونية سلباً  جودةتأثر  يةؤكد كيف، تعلى الشاشة الكبرية ةالرقمي الصوراألساسي يف تطبيقات 

 معقدة بعد اإلنتاج؛ معاملة عرب، أو يةالفيديو  الكودكاتمن 

____________________ 
تطبيقاهتما  اللذين سيجدان للتلفزيون فائق الوضوح 320 4× 680 7و 160 2×  840 3كال النظامني   R BT.2020-ITUتعرف التوصية  1

توصيل الربامج التلفزيونية إىل املنازل حيث سيزودان املشاهدين بإحساس أكرب "بالتواجد يف عني املكان" وإحساس  يف بالدرجة األوىلالرئيسية 
 عرض كبرية.أكرب بالواقع باستعمال شاشات 

 استبانة عالية للغاية سيكون جذاباً بالنسبة للمشاهدين.بكما أن العرض على شاشات احلواسيب اللوحية  

 خبصوص جمموعة أوسع من بيئات املشاهدة. 160 2×  840 3جتربة مرئية معززة بصورة أكرب مقارنة بالنظام  320 4×  680 7وسيتيح النظام  

 .ITU-R BT.2246انظر أيضاً التقرير  
 ( ما يلي:UHDTV) التلفزيون فائق الوضوحيوفر  2

االجتاهني الرأسي واألفقي، مما يتيح إزالة األجزاء اخلارجية من  ( يف كالHDTVزيادة االستبانة املكانية مقارنة مع التلفزيون عايل الوضوح ) – 
 الصورة وإعادة تأطريها نزوالً إىل استبانة التلفزيون عايل الوضوح؛

 60و 50مما يتيح حتويل معدل الصور وإبطاء احلركة إىل معدالت صور التلفزيون عايل الوضوح البالغة  ،Hz 120معدل صور يصل إىل  – 
Hz؛ 

 ( الصرفة؛RGBلوين أوسع منه يف التلفزيون عايل الوضوح بفضل نظامه اللوين احملدد بأسس األمحر واألدضر واألزرق )تدرج  – 
بتات/العينة املوصَّفة حاليًا للتلفزيون عايل الوضوح يف  10أو  8بتة/العينة مقارنًة مع  12بتات/العينة أو  10تكمية إشارة الصورة بواقع  – 

 مما يتيح هامشاً واسعاً ملعاجلة مظهر الصورة عرب تعديالت امليل، وإصبع وركبة منحىن نقل إشارة الصورة.، ITU-R BT.709التوصية 
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 ج،الربام، لدى إنتاج توصي، تعددامل النشر الربامج يف بيئة وسائط نشر –املعنونة  ITU-R BR.785أن التوصية  ج(
 جودة الربنامج مع قدرة اجلودة ألكثر وسائط نشر الربنامج املتوداة تطلباً؛تناسب ت بأن

ج إنتاج جديد وعمليات برنام امج حول العامل قد بدأت يف تنفيذللرب  واجلهات الصانعة يةالتلفزيون هيئات اإلذاعةأن بعض  ( د
ى تقوم عل وهييف مرحلة ما بعد اإلنتاج، معاجلة معقدة  اليت تتطلب (HDTV) التلفزيون عايل الوضوح ما بعد اإلنتاج، لربامج

 تقدم املصوَّرة على هذا النحووذلك ألن مادة الربنامج  اللتقاط الصور( UHDTV)التلفزيون فائق الوضوح  استخدام كامريات
تطلِّبة جداً. م دالل عمليات معاجلة صورحسب االقتضاء، من  هامشاً كافيًا للحمولة الزائدة يف جودة الصورة كي تُنَتج الحقاً،

فيمكن لصور الربنامج الرئيسي النهائية، عندما تفصَّل على مقاس التلفزيون عايل الوضوح، أن تظل قادرة على بلوغ جودة صورة 
 تفوق جودة التلفزيون عايل الوضوح األصلية؛

زيون التلفرشفة برامج أل تلك الالزمة ن أكرب منتطلب سعة ختزي( تUHDTV)التلفزيون فائق الوضوح أرشفة برامج  أن ه(
إذ تضع فقرة  وضح يفامل النحو علىاعتبار أن برامج التلفزيونية املنتجة ولكن ذلك ينبغي أن يواَزن مع  ،(HDTV) عايل الوضوح

ادة نشرها يف الوسائط ، حتسنت فرص قابلية إعصور التلفزيون فائق الوضوحل يف أنظمتها األصلية أُرشفتإذا  د( أعاله، يف اعتبارها
 التلفزيون عايل الوضوح؛لتوفري جودة صورة أعلى من  املصممةاملستقبلية 

ائق الوضوح التلفزيون فن اإلنتاج وما بعد اإلنتاج يف برامج بعد اإلنتاج اليت متكِّ ما أن العديد من أدوات اإلنتاج و  و(
 ،تتيسر باتت

 توصي
( UHDTV)صور التلفزيون فائق الوضوح  أنظمة ،كلما أمكن  ،امجللرب  واجلهات الصانعة يئات اإلذاعيةتستخدم اهلأن  1

 مرحلة يفمعاجلة معقدة  اليت تتطلب (HDTV) لتصوير برامج التلفزيون عايل الوضوح ITU-R BT.2020 صفها يف التوصيةاليت يرد و 
 3فضالذي ميكن أن خيضع لتحويل دا التلفزيون فائق الوضوح واحلصول بذلك على برنامج أصلي بنسق ما بعد اإلنتاج

 التلفزيون عايل الوضوح؛ نسق إىل
التلفزيون فائق الوضوح بشكل  برامج التبادل ،أمكن حيثما ،امجللرب  واجلهات الصانعة تستخدم اهليئات اإلذاعيةأن  2
(UHDTV  كامل اجلودة )وحلصور التلفزيون عايل الوض مرحلة ما بعد اإلنتاجيف ارتُِقب لزوم معاجلة معقدة إضافية  كلما (HDTV )

 ؛املستقِبل الطرف لدى
 ،أمكن حيثما (،HDTV) للتلفزيون عايل الوضوح( UHDTV)التلفزيون فائق الوضوح  أن تؤرَشف الربامج بنسق 3
 جودة حد تعلو إىل ورةتطلب جودة صيقد  نشرها يف أي وسط نشر تلفزيوين جديد إعادةبشكلها األصلي، مما يسمح يف املستقبل  يف

 ؛التلفزيون فائق الوضوح
( حسب ما يلزم من هامش احلمولة الزائدة للجودة UHDTV)التلفزيون فائق الوضوح أن خُتتار قيم معلمات أنظمة  4
 توفر التكنولوجيا؛حسب و 
 أن تُتودى العناية يف التحويل اخلافض بغية احلصول على أقصى قدر من اجلودة النهائية؛ 5
 من التوصية. جزءاً أن تُعترب املالحظتان التاليتان  6

لتطوير  ، يلزم إجراء مزيد من الدراساتITU-R BT.2020الواردة يف التوصية  األنساقلتسهيل تبادل الربامج يف  – 1 المالحظة
 لبينية الضرورية/املناسبة.السطوح ا

____________________ 
 "التحويل اخلافض" يعين التحويل من قيم معلمات النظام األعلى إىل قيم معلمات النظام األدىن. 3
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اإلنتاج ومرحلة  دواتأل جرد كامل إعداديف  واستمر يإلنتاج الربامج التلفزيونية أن  االحرتافيةاملعدات  ملصنعي ينبغي – 2المالحظة 
 امجللرب  الصانعةهات واجل اهليئات اإلذاعية ددهاحتمن أجل االستجابة للمتطلبات اليت  املهيئة لالستخدام اإلذاعي، ما بعد اإلنتاج

 (.ITU-R [Doc. 6/165] الرأي يف هذه التوصية. )انظر أيضاً  ضمناً  على النحو املذكور
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