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 مكتب االتصاالت الراديوية
 85 57 730 22 41+) (فاكس مباشر رقم

  
 

  الرسالة اإلدارية المعممة
CACE/570  

2012مايو  28

  االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية والمنتسبين إليهإلى إدارات الدول األعضاء في 
  لالتصاالت الراديوية 6المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 

  والهيئات األكاديمية المنضمة إلى قطاع االتصاالت الراديوية

  )اإلذاعية ةالخدم( لالتصاالت الراديوية 6لجنة الدراسات   الموضوع:
لقطاع  تينمراجعة مسأل يومشروعلقطاع االتصاالت الراديوية  جديدة مسألةمشروع  اعتماداقتراح   -   

  عن طريق المراسلة االتصاالت الراديوية

مشروع مسألة جديدة أن تلتمس اعتماد  2012 مايو  1يف لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املنعقد  6 قررت جلنة الدراسات
  (اعتماد عن طريق املراسلة من جانب جلنة الدراسات).  ITU-R 1-6 من القرار 2.1.3 لفقرةوفقاً ل تنيمراجعة مسأل يومشروع

، عندئذ وإذا مل ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة .2012يوليو  28 تنتهي يفشهرين ملدة ومتتد فرتة النظر 
  .ITU-R 1-6من القرار  2.1.3يشرع يف إجراء املوافقة بالتشاور املنصوص عليه يف الفقرة 

   

 االحتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالت
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أن خترب املدير ورئيس جلنة الدراسات بأسباب  مواصلة إجراء املوافقة على مشاريع املسائلويُطلب من أي دولة عضو تعرتض على 
  اعرتاضها.

  رانسي فرانسوا
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  3  :الملحقات
  .ومشروعا مراجعة مسألتني لقطاع االتصاالت الراديويةمشروع مسألة جديدة لقطاع االتصاالت الراديوية   -

  :التوزيع
  لالتصاالت الراديوية 6املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات  وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد إدارات الدول األعضاء  -
  لالتصاالت الراديوية 6املنتسبون إىل قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات   -
  اهليئات األكادميية املنضمة إىل قطاع االتصاالت الراديوية  -
م  -   رؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية واللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية واإلجرائية ونوا
  رئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر ونوابه  -
  أعضاء جلنة لوائح الراديو  -
 العام لالحتاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير مكتب تنمية االتصاالتاألمني   -
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  1 ملحـق ال
  )6/49(الوثيقة 

تقرتح مشروع مسألة جديدة ملعاجلة قضايا  )6B/6يف مسامهة (الوثيقة  2012يف اجتماعها يف أبريل  6Bنظرت فرقة العمل 
السطوح البينية لربوتوكول اإلنرتنت من أجل عمليات النقل يف الوقت الفعلي ويف غري الوقت الفعلي ملواد الربامج اإلذاعية كبيانات 

أن السطوح البينية عرب الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت. وترمي املسألة اجلديدة إىل الدعوة إىل إجراء دراسات بش
  لربوتوكول اإلنرتنت من أجل نقل الربامج اإلذاعية.

  ITU-R [IP-IF]/6مشروع املسألة اجلديدة 
  السطوح البينية لبروتوكول اإلنترنت من أجل نقل البرامج اإلذاعية

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

  إذ تضع يف اعتبارها
  نقل امللفات؛أنظمة من املنظمات اإلذاعية قامت بتنفيذ أنظمة التخزين القائم على امللفات و أن العديد   أ ) 

لديها عرض نطاق حمدود ومرونة تشغيلية حمدودة فيما يتعلق بالنقل يف غري  (SDI)أن السطوح البينية للتدفق   ب)
  الفعلي؛الوقت 

  وقت الفعلي؛أن بروتوكوالت اإلنرتنت طُورت من أجل التطبيقات يف ال  ج)
  أن اإلرسال عايل السرعة بواسطة بروتوكول اإلنرتنت عرب شبكات اتصاالت واسعة أصبح حقيقة واقعة؛  د )
  ؛تبعاً لذلك االتصاالتشبكات تصميم مواءمة النطاق من املمكن من عروض تطلبات املأنه نظراً لزيادة   ) ه
  ،والصورة ال تتقيد بأي نسق للصوتأن شبكات بروتوكول اإلنرتنت   ) و

  وإذ تدرك
الفيديوية  من أجل اإلشاراتبشأن السطوح البينية  ITU-R BT.656أن قطاع االتصاالت الراديوية أعد التوصية   أ ) 

  ؛ITU-R BT.601للتوصية  4:2:2العاملة عند املستوى للمكونات الرقمية 
التلفزيون  من أجل إشاراتبشأن السطوح البينية الرقمية  ITU-R BT.1120أن قطاع االتصاالت الراديوية أعد التوصية   ب)

  عايل الوضوح يف االستوديو من أجل التبادل الدويل؛
اليت حتدد أساليب تصنيف وقياس نوعية اخلدمة  ITU-R BT.1720أن قطاع االتصاالت الراديوية أعد التوصية   ج)

  ،الرقمية للخدمات اإلذاعية الفيديوية
 ينبغي دراستها ليةتقرر أن املسائل التا

  ما هي معلمات بروتوكول اإلنرتنت اليت ينبغي اختيارها لنقل الربامج اإلذاعية؟  1
نقل  ما هي متطلبات األداء (مثًال كمون الشبكة وأخطاء اإلرسال) املتعلقة بشبكة بروتوكول اإلنرتنت املستخدمة يف  2

  ؟مثل البياناتالربامج اإلذاعية لضمان النقل يف الوقت الفعلي وغري الفعلي ملواد الربامج 
  ما هي التدابري اليت ينبغي اختاذها لضمان األمن يف نقل إشارات الربامج اإلذاعية؟  3

http://www.itu.int/md/R12-WP6B-C-0006/en
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  ؟الذي ينبغي استخدامه النظام والتحكم يف الشبكةما نوع مراقبة   4
  ؟به عند نقاط إعادة إنشاء اإلشارات اإلذاعية مثل أجهزة املزج والتبديلميكن السماح الذي ما هو كمون التحول   5
املختلفة مثل اإلشارات الفيديوية والسمعية الربامج ما هي التدابري اليت ينبغي اختاذها للحفاظ على التزامن بني مكونات   6

  توكول اإلنرتنت؟والنصوص املشفرة عند نقلها كبيانات عرب الشبكات القائمة على برو 
 تقرر كذلك

  إدراج نتائج الدراسات املذكورة أعاله يف تقرير (تقارير) و/أو توصية (توصيات)؛  1
  التابعتني لقطاع تقييس االتصاالت؛ 17و 9جلنيت الدراسات علم رفع املسألة إىل   2
  .2015استكمال الدراسات املذكورة أعاله حبلول عام   3

 S3 الفئة:
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  2 ملحـق ال
  )6/14(الوثيقة 

  *ITU-R 40-2/6مشروع مراجعة املسألة 
 جداً  االستبانة عالية الصور

(2011-2010-2002-1993)  
  إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

  إذ تضع يف اعتبارها
اخلدمات اإلذاعية وغري أن تكنولوجيا التلفزيون على سويات متعددة من اجلودة ميكن أن يكون هلا تطبيقات يف   أ ) 

  السواء؛ اإلذاعية على
  اإلذاعية؛ أن قطاع االتصاالت الراديوية يقوم بدراسة عدد من األنظمة التلفزيونية لالستعماالت  ب)
أن قطاع االتصاالت الراديوية قام بدراسة الصورة عالية االستبانة جدًا والرتاتب املوسع للصور الرقمية املعروضة على   ج)

اليت تقدم مبادئ توجيهية خلصائص الصورة عالية االستبانة جداً  ITU-R BT.1201-1التوصية  شاشات كبرية ووضع توصيتني مها
يم معلمات الرتاتب املوسع ألنساق الصور اخلاصة بتطبيقات الصور الرقمية املعروضة اليت تقدم ق ITU-R BT.1769والتوصية 

  كبرية؛ على شاشات
أن تكنولوجيا التلفزيون عايل الوضوح إىل جانب شاشات العرض الكبرية أصبحت عنصراً أساسيًا يف املنازل اليت يتمتع   د )

  اجلودة؛ املشاهدون فيها مبحتويات برامج عالية
التقدم يف تكنولوجيات شاشات العرض سيتيح استعمال الشاشات الكبرية وشاشات التلفزيون عايل االستبانة جداً أن   ) ه

  زلية؛ املن ألغراض املشاهدة
أن اإلمكانات املرئية اإلضافية اليت تتجاوز التلفزيون عايل الوضوح ميكن تقدميها من خالل عرض صور أعلى استبانة   و )

  ؛الفعلي بالوجود اإلحساس وزيادة إحساساً أقوى بالواقعيةاهدين ملشاميكنها أن متنح 
ميكن اعتبارها  (UHDTV)أن التطبيقات اإلذاعية باستخدام خاصية كهذه واليت يطلق عليها التلفزيون فائق الوضوح   ز )

  جداً؛ شكًال من أشكال الصورة عالية االستبانة
التلفزيون فائق الوضوح إىل املنازل مصحوبًا بتكنولوجيات تشفري وإرسال أن بعض اإلدارات تنظر يف إدخال إذاعة   ح)
  كفاءة؛ أكثر
وأنظمة املعلومات  أنه يف بعض التطبيقات املتعلقة باإلذاعة (مثل الرسوم البيانية احلاسوبية والطباعة والصور املتحركة  ط)

  جداً؛ لية)، يتوقع احلصول على استبانة عاالرقمية الفيديوية متعددة الوسائط
  املنظمات، أنه جتري حالياً دراسات بشأن معمارية الصور الرقمية األعلى استبانة يف بعض  ي)

____________________ 
ذه املسألة. (ISO)واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي  (IEC)ينبغي إحاطة اللجنة الكهرتقنية الدولية   *  وقطاع تقييس االتصاالت علماً 
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  ينبغي دراستها املسائل التاليةأن تقرر 
  اإلذاعية؟ هو نوع النهج الذي جيب اتباعه لتحقيق نظام صور ذات استبانة عالية جداً كهذا للتطبيقات اإلذاعية وغري  ما  1
ا نظام كهذا حبيث يصلح لتطبيقات اإلذاعة ولضمان التناسق بني  السماتهي   ما  2 اليت ينبغي أن يتسم 

ألغراض املشاهدة اجلماعية وداخل  يف ذلك أنظمة املعلومات الرقمية الفيديوية متعددة الوسائط  مبا املختلفة  التطبيقات
  ؟وخارجها  املباين

  ؟املشاهدين وما هي أساليب تقييمها دعن الفعلي بالوجودما هي اخلصائص التقنية املختلفة اليت تساهم جمتمعة يف اإلحساس   3
  وتبادهلا؟ نوع املعلمات اليت ينبغي حتديدها هلذه األنظمة عند إنشاء الربامج ما  43
ا ما  54 اإلذاعة التلفزيونية اليت تستعمل الصورة عالية يف كل جزء من سلسلة  هي اخلصائص اليت ينبغي أن يوصى 

  والعرض؟ االستبانة جداً، وحتديداً احليازة والتسجيل واملسامهة والتوزيع والبث
  .2/6-15 ، وكذلك املسألةITU-R BT.2053-2و ITU-R BT.2042-3انظر التقريرين  - 1املالحظة 

  وتقرر كذلك
  (توصيات)؛  أعاله يف تقرير (تقارير) و/أو توصية املشار إليها إدراج نتائج الدراسات  1
  .2015 أعاله حبلول عاماملشار إليها  الدراساتاستكمال   2

  S2الفئة: 
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  3 ملحـق ال
  )6/22(الوثيقة 

  *ITU-R 128-1/6مشروع مراجعة املسألة 
  **من أجل اإلذاعة الرقمي ثالثي األبعادالتلفزيون  يالتلفزيونأنظمة البث 

(2011-2008)  
 ،الدويل لالتصاالت إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد

  إذ تضع يف اعتبارها
ا مشاهد طبيعية ثالثيةتوفر إدراكاً كامًال للصور  أن أنظمة البث التلفزيوين القائمة ال  أ )    األبعاد؛ املستخرجة بأ

 (3D TV) تتعزز بفضل التلفزيون ثالثي األبعاد قد يف الصور املستخرجة اخلاصة باجلود الفعليأن جتربة املشاهدين   ب)
الرقمي بالنسبة لظروف املشاهدة التقليدية داخل املباين  املرتقب أن يكون من التطبيقات اهلامة يف مستقبل البث التلفزيوين

  السواء؛ وخارجها على
  ؛مجهورها، وأن اهليئات اإلذاعية تقدم هذه الربامج إىل البث اإلذاعيي األبعاد ألغراض برامج التلفزيون ثالث ه جيري إنتاجأن  ج)
  املتحركة؛ األبعاد بالنسبة للصور أن صناعة السينما ختطو بسرعة حنو اإلنتاج والعرض ثالثي  ج)
اليت ميكن تسخريها يف البث التلفزيوين (التصوير الكلي مثًال) أن البحوث يف خمتلف تطبيقات التكنولوجيا اجلديدة   ) د

  البلدان؛ ثالثي األبعاد جتري يف بعض
 ألنظمة العملي التطبيق حنو يتجه ومعاجلتها الرقمية التلفزيون إشارات لضغط جديدة طرائق استنباط يف احملرز التقدم أن  ) ه

  الوظائف؛ متعدد األبعاد ثالثي التلفزيوين البث
، تشمل خمتلف جوانب البث التلفزيوين الرقمي، من شأنه تشجيع 3D TVأن وضع معايري عاملية موّحدة لألنظمة   )وه

  ،؛املتوافقة املعايري غري الفجوة الرقمية واحليلولة دون تعدديةاعتمادها عرب 
  يف جماالت البث وغري البث، 3D TVأن من املستحسن مواءمة التطبيقات   ) ز

  ينبغي دراستها املسائل التالية أن تقرر 
وخارجها  املباين داخلالتقليدية الرقمية بالنسبة لظروف املشاهدة  3D TVهي متطلبات املستعمل من أنظمة البث  ما  1

  السواء؟ على
ا 3D TV ألنظمةبالنسبة هي متطلبات شروط مشاهدة الصورة واالستماع إىل الصوت  ما  2 اليت ينبغي أن يفي 

  ؟التلفزيون ثالثي األبعاد
  مشاهدة صور التلفزيون ثالثي األبعاد؟املرتتبة على واجلسمانية ما هي اآلثار النفسية   3
  املشاهدين وما هي أساليب تقييمها؟ الفعلي عندما هي اخلصائص التقنية املختلفة اليت تساهم جمتمعة يف اإلحساس بالوجود   4

____________________ 
 .R-ITU 128-1/6ملسألة املوافقة على مراجعة ا بعد R-ITU 125/6ينبغي إلغاء املسألة   *

ذه املسألةلقطاع االتصاالت الراديوية  4 وجلنة الدراساتلقطاع تقييس االتصاالت  9 ينبغي إحاطة جلنة الدراسات  **   .علماً 
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بعد اإلنتاج  الراهنة أو قيد التطوير ألغراض الربامج التلفزيونية يف مراحل اإلنتاج وما 3D TVهي أنظمة البث  ما  3
  ؟3D TV والتسجيل واألرشفة والتوزيع واإلرسال من أجل إخراج البث

الدويل وللتبادل اليت ينبغي استخدامها إلنتاج برامج التلفزيون ثالثي األبعاد ما هي األنظمة الفيديوية والسمعية املشرتكة   5
  من أجل تعظيم قابلة التشغيل البيين؟

  األبعاد؟ هي الطرائق اجلديدة اللتقاط الصور وتسجيلها املناسبة من أجل متثيل املشاهد ثالثية ما  4
الرقمية عرب القنوات املتوفرة يف خدمة األرض بعرض  3D TV هي احللول املمكنة (والقيود عليها) لبث إشارات ما  5

  واملتنقل؟ أو عرب قنوات اخلدمات اإلذاعية الساتلية من أجل االستقبال الثابت MHz 8و 7و 6 نطاق
  الراهنة؟ اليت تكون متوائمة مع أنظمة التلفزيون 3D TVهي طرائق توفري برامج البث  ما  6
ا للبث ما  7   ؟3D TV هي طرائق االنضغاط والتشكيل لإلشارات الرقمية اليت ميكن أن يوصى 
  الرقمية؟ من السطوح البينية 3D TVستوديو هي متطلبات ا ما  8
  ؟TV 3D ملختلف تطبيقات البث ونوعية التجربة هي املستويات املالئمة من نوعية الصورة والصوت ما  69
  ؟TV 3D البث  اليت ميكن استعماهلا يف ونوعية التجربةهي منهجيات التقييم الذايت واملوضوعي لنوعية الصورة والصوت   ما  710

  أيضاً تقرر 
  جديدة؟ تقارير جديدة وتوصية (توصيات) إعدادضرورة حتليل نتائج الدراسات املشار إليها أعاله ألغراض   1
  .2015 ضرورة استكمال الدراسات املشار إليها أعاله حبلول عام  2

  S3الفئة: 

___________  


	INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
	الملحـق 1
	الملحـق 2
	الملحـق 3

