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  ملحقال
  ITU-R 102-3/6مسألة ال

 منهجيات التقييم الشخصي للجودة السمعية والفيديوية
(2015-2014-2011-1999) 

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

 ITU-R BT.500و ITU-R BS.1285و ITU-R BS.1284و ITU-R BS.1283و ITU-R BS.1116أن التوصيات   أ ) 
) ما يف ذلك العرض متعدد القنواتوضعت طرائق أولية للتقييم الشخصي جلودة األنظمة السمعية (ب ITU-R BT.1082 والتقرير

لصورة اجملسمة) على التوايل؛ يف مااملرئية (ب أو   ذلك العرض 
  اجلودة؛  وضعت طرائق أولية للتقييم الشخصي للجودة السمعية يف وجود صورة تلفزيونية عالية ITU-R BS.1286أن التوصية   ب)
  مكن أن يؤثر يف اجلودة املتبادلة واجلودة املدركة الكلية؛أن التفاعل اإلدراكي بني األمناط السمعية واملرئية ي  ج)
لنسبة لألنظمة ال  أن الطرائق القائمة للتقييم الشخصي للجودة السمعية تكون غري  د ) سمعية اليت كافية يف بعض األوقات 

  يصاحبها عروض مرئية؛
  توجد طرائق قابلة للتطبيق بوجه عام للتقييم الشخصي للجودة املرئية اليت يصاحبها عروض مسعية؛ أنه ال  ه )
  توجد طرائق معروفة للتقييم الشخصي للعروض السمعية واملرئية املتزامنة؛ أنه ال  و )
الرقمية متعددة  (VIS)  هناك جمموعة واسعة من أنظمة الوسائط املتعددة مبا يف ذلك أنظمة املعلومات الفيديوية أن  ز )

واسع  مرئية. وهلذه األنظمة نطاق-الوسائط ألغراض املشاهدة اجلماعية وداخل املباين وخارجها اليت تتألف من عروض مسعية
  خيص:  من التطبيقية فيما

  (تلفزيون عادي وعايل الوضوح، مطاريف حاسوبية، مطاريف وسائط متعددة (متنقلة))؛أمناط املطاريف   -
  التطبيقات (ترفيه، تعليم، خدمات املعلومات)؛  -
  جودة العرض (منخفضة، متوسطة، عالية)؛  -
  بيئات العرض (حملية، مكتبية، خارج املباين، مهنية)؛  -
  إذاعية)؛ أنظمة التزويد (إنرتنت، شبكات متنقلة، ساتلية،  -

أن تكنولوجيا الشاشة متعددة أقسام العرض تستعمل يف تطبيقات اإلذاعة ومعلومات الوسائط املتعددة لعرض العديد   ح)
  من الصور املختلفة على نفس الشاشة يف نفس الوقت؛

ل برامج اإلذاعة قد مت تنفيذها من أجل استقبا 1أن الشاشات البصرية املثبتة على الرأس (مثل النظارات الفيديوية)  ط)
  التلفزيونية ومعلومات الوسائط املتعددة الشخصية؛

                                                            
. جهزةاأل من وغريها الذكية واهلواتف الشخصية احلواسيب مع البصرية النظارات تستعمل اليت الشخصية الشاشات استخدام مكني  1
 .احلركة وأثناء مكان أي منو  وقت أي يف الشخصية املتعددة الوسائط ومعلومات التلفزيونية اإلذاعة برامج استقبال يف استخدامها  مكنوي
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 للخدمة؛  اجلودة اإلمجالية دراسة يف) اإلذاعية اخلدمة( 6، تتمثل إحدى املهام الرئيسية للجنة الدراسات ITU-R 4أنه وفقاً للقرار   ي)
ثري كبري على   ك) التأثريات  االستقبال النهائي للمحتوى وأنأن جزء االستقبال لسلسلة الربامج من طرف إىل طرف له 
  جزء االستقبال ميكن أن تشمل التكنولوجيا املستخدمة وما حيدده املستعمل النهائي من تفضيالت شخصية، يف

  :دراسة املسائل التاليةتقرر 
 ما هي صفات اجلودة لإلدراك السمعي املرئي؟  1
  ؟2اجلودة بني العروض السمعية واملرئيةكيف ميكن مراعاة املدى الذي يتوقف عليه توازن   2
ت اجلودة: 3ما هي منهجيات االختبار الشخصية  3   الالزمة للتطبيقات املختلفة وسو
 املرئية؟-للعروض السمعية  -
بتة)؟  -   للعروض املرئية يف وجود عروض مسعية (عروض مسعية بسوية جودة 
بتة)؟للعروض السمعية يف وجود عروض مرئية (عروض مرئية بس  -   وية جودة 
لنسبة جملاالت التطبيق املختلفة   4 كيف ميكن استعمال هذه املنهجيات كمعايري لتعريف صفات اجلودة اليت تعترب هامة 

  ؟(VIS)املرئية مبا يف ذلك أنظمة املعلومات الفيديوية -للعروض السمعية
يق املختلفة اط السمعية واملرئية جملاالت التطبكيف ميكن استعمال هذه املنهجيات للتعبري عن متطلبات اجلودة لألمن  5

 استمثاهلا؟ ولتقييم
ما هي الُنهج اليت ميكن استعماهلا من أجل تقييم جودة الصورة للتطبيق يف حاالت الشاشات متعددة األقسام والشاشات  6

  املثبتة على الرأس (مثل النظارات الفيديوية)؟
مج قييم اجلودة الفيديوية والسمعية مع مراعاة الرتابط القوي بني إشارة املصدر للما هي الطرائق اليت ميكن استعماهلا لت  7 رب

  اإلذاعي ومعاجلته وعرضه على طرف االستقبال؟
  وتقرر كذلك

  ينبغي إدراج نتائج الدراسات أعاله يف توصية (توصيات)؛  1
  .2015ينبغي إجناز الدراسات أعاله حبلول عام   2

  S2الفئة: 

___________  

                                                            
ضية (من   2  شياء سريعةأقد تتضمن األمثلة أمهية التزامن بني العروض السمعية واملرئية لتطبيقات الكالم الرئيسية وتغيري الرتكيز يف اإلرساالت الر

 احلركة، حيث يكون الفيديو أكثر أمهية إىل تشجيع اجلمهور بعد حدث معني، حيث يكون اإلرسال السمعي هو املستحوذ على االهتمام).
 يتينبغي أن يتضمن هذا، على سبيل املثال، توحيد درجات التقييم املستعملة يف االختبارات السمعية واملرئية يف الوقت الراهن (راجع سلسل  3

تبار ومسافات وبيئات االخ ،لقطاع االتصاالت الراديوية والتوصيات احلالية لقطاع تقييس االتصاالت) تنياحلالي ITU-R BTو ITU-R BS التوصيات
 الرؤية واالستماع وإجراءات التدريب وما إىل ذلك.


