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  إخباريةنشرة 

 التلفزيون فائق الوضوح: انطالقة لعصر جديد
  الموافقة على توصيات االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن معايير التلفزيون فائق الوضوح

أعلن االتحاد الدولي لالتصاالت عن توصية جديدة تمثل نقلة كبيرة في عالم اإلذاعة  – 2012 مايو 24جنيف، 
. وقد قام UHDTVالتلفزيونية من شأنها استحداث بيئة جديدة تمامًا للبث التلفزيوني بظهور "التلفزيون فائق الوضوح" أو 

بالتعاون مع خبراء من عالم صناعة  -ت أو التوصيا -بوضع المعايير  (ITU-R)قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد 
  التابعة للقطاع. 6 التلفزيون والمنظمات اإلذاعية والمؤسسات التنظيمية، وذلك في لجنة الدراسات

  التلفزيون فائق الوضوح: مستقبل أكثر وضوحاً 
التلفزيون في ثالثينات تحسنت جودة الصور التلفزيونية التي يراها المشاهدون بشكل كبير عما كانت عليه منذ اكتشاف 

في ركن من أركان الغرفة، أصبحت صورة ملونة  ةالقرن العشرين، فالشاشة الباهتة باللونين األبيض واألسود الموجود
  متأللئة "عالية الوضوح" نشاهدها اآلن على "شاشات مسطحة" كبيرة.

قطاع االتصاالت الراديوية حاليًا على مشروع ل 6 تقف عند حد معين، فقد وافقت لجنة الدراسات غير أن التكنولوجيا ال
  والجاري إرساله إلى اإلدارات للموافقة عليه. UHDTVتوصية جديدة بشأن التفاصيل التقنية "للتلفزيون فائق الوضوح" أو 

طوة وتحدد توصية قطاع االتصاالت الراديوية معايير الجودة للتلفزيون فائق الوضوح في خطوتين. وأوجه التقدم في كل خ
االنتقال من "التلفزيون عادي الوضوح" القديم إلى "التلفزيون عالي  من هاتين الخطوتين تتشابه إلى حد ما مع خطوة

ميغابيكسل ويصل المستوى األول  1-2يعادل  الوضوح". وتصل مستويات صور التلفزيون عالي الوضوح حاليًا إلى ما
)، فيما يصل المستوى التالي x 3 840 160 2ابيكسل (نظام الصورة ميغ 8يعادل  لصور التلفزيون فائق الوضوح إلى ما

). ولوصف النظامين بصورة مختصرة، يطلق عليهما x 7 680 320 4ميغابيكسل (نظام الصورة  32يعادل  إلى ما
  ."8K"و 4K"بعض األحيان نظاما التلفزيون فائق الوضوح  في

وان مع خيارات ألعداد أكبر من الصور لكل ثانية مقارنة بأنظمة ويصاحب جودة الصورة فائقة الوضوح دقة محسنة لألل
  الحالية. التلفزيون

لقطاع االتصاالت  6 وأثنى الدكتور حمدون توريه األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت على عمل لجنة الدراسات
، وأضاف "ستكون مشاهدة التلفزيون فائق "الراديوية. وقال "ُيعد التلفزيون فائق الوضوح تطورًا مذهًال في عالم التلفزيون
  ".الوضوح في المستقبل القريب، مجرد فرصة اللتقاط األنفاس، وٕاني أتطلع إليها

التي أعدت مشروع التوصية الجديدة  (WP 6C)الت الراديوية لقطاع االتصا 6Cوقال السيد دافيد وود، رئيس فرقة العمل 
"هذا فجر لعصر جديد بالنسبة إلى التلفزيون سيؤدي إلى مستويات غير مسبوقة من الواقعية والمتعة للمشاهد. إنها لحظة 

مجال للعودة  محالة. فال  تاريخية وستمر بضع سنوات قبل أن نرى هذه األنظمة في منازلنا، بيد أن هذا األمر واقع ال
  ".6C (WP 6C)ويرجع الفضل في ذلك إلى الجهود الحثيثة للخبراء الدوليين المشاركين في فرقة العمل  ،إلى الوراء

شك فيه أن هذا األمر إنجاز   لقطاع االتصاالت الراديوية، السيد كريستوف دوش "مما ال 6  وأضاف رئيس لجنة الدراسات
لقطاع االتصاالت الراديوية التي يحق لها أن تزهو فخرًا. فهذه التوصية تعني أنه يمكن  6 كبير للجنة الدراسات

  ".للمنظمات في جميع أنحاء العالم البدء في العمل بأمان من أجل تحويل التلفزيون فائق الوضوح إلى واقع
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ًا لنظام التلفزيون فائق وقال السيد فرانسوا رانسي، مدير مكتب االتصاالت الراديوية، "لقد شاهدت بنفسي صور 
فاإلحساس بهذا األمر يفوق الوصف. فهذا االتفاق يظهر  - تحمله الكلمة من معنى وهي مذهلة بكل ما "8K" الوضوح

  واستمرار هذا القدر وهذه المكانة". 6 عظيم قدر قطاع االتصاالت الراديوية واللجنة
  http://youtu.be/hT2XluvAjwQ: ويمكن مشاهدة فيديو عن تطور التلفزيون فائق الوضوح على
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  ما هو االتحاد الدولي لالتصاالت؟
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد 

لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك  145على مدى 
المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة 

 البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة التوصيل
أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي  النطاق إلى

واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة 
  www.itu.int والتلفزيونية. الصوتية
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