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ii التوصية  ITU-R  BT.5056-0 

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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

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) واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية االتصاالت الراديوية

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 (اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT ( التلفزيونيةالخدمة اإلذاعية) 

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  الثابتة الساتليةاخلدمة 
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  الصلةاملفردات واملواضيع ذات 

 
 

 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 

 كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل  
 .(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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 ITU-R  BT.2056-0  التوصيـة
 ضوح لو مج التلفزيون عالي اابادل الدولي لبر رفيعة المستوى من أجل التمبادئ توجيهية 
 1وصيالت قائمة على بروتوكول اإلنترنت ألغراض المساهمةت عبر

(2014) 

 مجال التطبيق
ملستعملة اتوصف هذه التوصية بعض املبادئ التوجيهية رفيعة املستوى املطبقة على الوصالت القائمة على بروتوكول اإلنرتنت 

ة على بروتوكول اخلدمات القائمأجل التبادل الدويل لربامج اإلذاعة والتلفزيون ألغراض املسامهة. ويتوقع عند التعامل مع موردي  من
نرتنت، أن تساعد املتطلبات احملددة يف ادتيار طرائق تشفري املصدر وتعدد اإلرسال والنقل القائم على بروتوكول اإلنرتنت اإل
نين استعماهلا يف عمليات تبادل الربامج هذه ويف تقييس البيانات الشرحية املناسبة يف وصف حمتويات الربامج ومعلمات يتع اليت

 النقل القائم على بروتوكول اإلنرتنت.
 االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت، مجعيةإن 

 إذ تضع يف اعتبارها
أن اهليئات اإلذاعية والشركات الضالعة يف عمليات اإلنتاج وما بعد اإلنتاج للربامج التلفزيونية تبدأ يف استعمال توصيالت  أ (

 قائمة على بروتوكول اإلنرتنت لنقل برامج التلفزيون عايل الوضوح بني االستديوهات وألغراض التبادل الدويل للربامج؛
 أسهل لو مت حتديد طريقة واحدة أو عدد قليل من الطرائق البديلة لتنفيذها؛أن عمليات النقل هذه ستكون  ب(
أن ادتيار طرائق التشفري وتعدد اإلرسال والنقل اليت يتعني استخدامها يف عمليات التبادل هذه ينبغي له أن يستند  ج(
وتوكول اإلنرتنت للربامج تبادل الدويل القائم على بر معرفة متطلبات األداء اليت ينبغي الوفاء هبا من أجل تلبية احتياجات عملية ال إىل

 الصوتية والتلفزيونية،
 وإذ تدرك

أن مواصفات متطلبات األداء بالنسبة لنقل الربامج الصوتية والتلفزيونية ألغراض التبادل الدويل للربامج تقع ضمن ادتصاصات 
 قطاع االتصاالت الراديوية،ب 6الدراسات  جلنة

 وإذ تشري
التوجيهية الواردة يف هذه التوصية هو مساعدة اجلهات اليت تنظر يف استخدام الشبكات القائمة  ئلغرض من املبادإىل أن ا

 بروتوكول اإلنرتنت من أجل توصيل الربامج، على
 وإذ تشري كذلك

مال حتويل معدل عإعداد توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية لتوفري مزيد من التفاصيل بشأن معلمات مثل است إىل أنه سيتم
 البيانات وتعدد اإلرسال و"الغالف" وأي بيانات ضرورية تتعلق بالربنامج،

____________________ 
 تعرف قاعدة بيانات مصطلحات االحتاد وصلة املسامهة على أهنا "وصلة إرسال اإلشارات الصوتية والتلفزيونية إىل مركز إنتاج الربامج". 1
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 توصي
بأن تراعى، عند ادتيار طرائق التشفري وتعدد اإلرسال والنقل لربامج التلفزيون عايل الوضوح عرب شبكات قائمة على بروتوكول 

عني واردة يف امللحق هبذه التوصية، إىل جانب أي متطلبات أدرى قد يتاإلنرتنت ألغراض التبادل الدويل، املبادئ التوجيهية ال
تطبيقها طبقاً للظروف احملددة للربامج )مثل متطلبات تعاقدية داصة بنقل برنامج معني(، وذلك لكي يفهم مورد ددمة شبكات 

 بروتوكول اإلنرتنت بوضوح احتياجات اجلهة القائمة بالبث.
 
 

 الملحق
 )معياري(

 
هية رفيعة المستوى من أجل التبادل الدولي لبرامج التلفزيون عالي الوضوح مبادئ توجي

 توصيالت قائمة على بروتوكول اإلنترنت ألغراض المساهمة عبر

الشائعة يف التبادل الدويل للربامج أن يتم االتفاق بني مورد الربنامج )مثل منتج أو موزع الربنامج( ومستقبل الربنامج  من املمارسات
 والنقل ضمن إطار حمدود نوعاً ما من اخليارات. وعادة ما يطرح هليئة اإلذاعية( على ادتيار طريقة تشفري املصدر والغالف)مثل ا

 لة من متطلبات األداء هذه.محمستقبل الربنامج متطلبات األداء بالنسبة لتوصيل الربنامج، فيما يبني مورد الربنامج التكلفة املت
وضمن هذا اإلطار، يوصف هذا امللحق بعض التوجيهات اليت ميكن تطبيقها على التبادل الدويل لربامج التلفزيون عايل الوضوح 

لشبكات اعرب شبكات قائمة على بروتوكول اإلنرتنت ألغراض املسامهة حيث جيوز ملورد الربنامج التفاوض مع موردي ددمات 
 املعتادين على معلمات البىن التحتية اإلذاعية التقليدية.نرتنت غري القائمة على بروتوكول اإل

اري مساعدة( لربنامج التلفزيون عايل الوضوح اجل ألساسي لكل مكون فردي )فيديو، صوت، بياناتمواصفات النطاق ا 1
 تبادله دولياً، ينبغي هلا أن متتثل دائما لتوصيات االحتاد ذات الصلة.

 2ه شفافةدوليًا عادة بعد عملية شفافة أو شب ساسي من الربنامج أن يتسىن تبادلهألينبغي لكل مكون فردي للنطاق ا 2
لتشفري املصدر إال إذا كان هناك شرط لنقل الربنامج يف نسق مضغوط، عندما يتصور مثاًل دضوعه ملعاجلة الحقة بالغة التعقيد 

 مكان االستقبال. يف
ا مجيعاً يتسىن تبادهلا دولياً بعد تعدد إرساهلا إىل "غالف" مصمم لنقله ينبغي جلميع مكونات الربنامج مشفرة املصدر أن 3

 من قطار بيانات واحد، مع احلفاظ على تزامنها فيما بينها.
نظرًا إىل أن الربامج الصوتية والتلفزيونية متثل ملكية فكرية قيمة، تنبغي محايتها من القرصنة أو النفاذ غري املخول أثناء  4

 .3نقلها
ينبغي آللية النقل القائمة على بروتوكول اإلنرتنت أن تنقل قطار بيانات الربنامج بطريقة شفافة، تشمل البيانات الشرحية  5

 املتعلقة بالربنامج واملصاحبة له دون تطبيق تشفري عرضي أو تشفري جديد للمصدر.
 تقدير: تالية على أقلح بفك تشفري املعلومات الينبغي للبيانات الشرحية املصاحبة للربنامج أن تنقل معلومات مشفرة تسم 6

____________________ 
 هي طريقة ال تؤثر على اجلودة الذاتية لتتابعات الصوت والصورة.طريقة دفض معدل البيانات "الشفافة"  2
ميكن حتقيق ذلك على سبيل املثال، من دالل إجراءات مثل النفاذ بكلمات سر مع تغيري كلمات السر من وقت آلدر وشهادات توثيق  3

 للمصدر واملقصد ودتم احملتوى بعالمة مائية لسهولة التعرف على النسخ املزورة. IP العناوين
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 حمتوى الربنامج )مثل العنوان والعنوان الفرعي وحلقة الربنامج ومدة التشغيل(؛ –
 نظام النطاق األساسي الفيديوي والسمعي؛ –
 تشفري املصدر؛ –
 الغالف؛ –
 ذلك. البيانات الالزمة لضمان محاية حقوق امللكية الفكرية للربنامج، وما إىل –
املسؤول عن نقل برنامج يتم تبادله دولياً أن يعمل على االمتثال لشروط النقل القائم على بروتوكول  IPينبغي للمشغل  7

لبيانات ااإلنرتنت للربنامج، كما مت االتفاق عليها بني مورد الربنامج ومستقبله؛ وعادة ما تشمل هذه الشروط املعدل الالزم لنقل 
وجوانب األداء األدرى مثل الكمون األقصى املسموح به  4سموح به لألدطاء يف البيانات ونسبة تيسر التوصيلةواملعدل األقصى امل

 .للتوصيلة يف حالة بث الربنامج يف الوقت الفعلي
 

 

____________________ 
ر أثناء فرتة رصد معينة؛ سيتاليت تكون فيها الوصلة يف حالة  تعرف قاعدة بيانات مصطلحات االحتاد ونسبة التيسر على أهنا النسبة من الزمن 4

 مددة فرتة الرصد.وحتسب بقسمة جمموع زمن اليسر أثناء فرتة الرصد على 
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