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  1 امللحـق

  عليها قاملوافَ  عناوين توصيات قطاع االتصاالت الراديوية
  

  (Rev.1)6/330الوثيقة   BT.2074R -ITU-0التوصية 

  تشكيلة اخلدمات وبروتوكول نقل الوسائط ومعلومات التشوير
  "MMT"اإلذاعية القائمة على معيار نقل الوسائط   فيما يتعلق �ألنظمة

  

  (Rev.1)6/336الوثيقة   BT.2075 R-ITU-0التوصية 

  عريضة النطاق املتكاملة اإلذاعةأنظمة 
  

  (Rev.1)6/347الوثيقة   BS.2076 R-ITU-0التوصية 

  منوذج تعريف الصوت
  

  (Rev.1)6/348الوثيقة   BT.2077 R-ITU-0التوصية 

  يف الوقت الفعلي  التسلسلية السطوح البينية الرقمية
  من أجل إشارات التلفزيون فائق الوضوح

  

  (Rev.1)6/334الوثيقة  BT.1674 R-ITU-1التوصية 

  اإلنتاجمتطلبات البيا!ت الشرحية ألغراض 
  وما بعد اإلنتاج يف اإلذاعة
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  (Rev.1)6/343الوثيقة   BT.1847 R-ITU-1التوصية 

  امللتقطة تدرجيياً  16:9و 720 ×  280 1نسق الصور 
  Hz 50البيئة  من أجل إنتاج الربامج وتبادهلا دولياً يف

  

  (Rev.1)6/344الوثيقة   BT.709 R-ITU-6التوصية 

  دولياً  وتبادهلا الربامج إنتاج أجل التلفزيون عايل الوضوح منقيم املعلمات اخلاصة مبعايري 
  

  (Rev.1)6/345الوثيقة   BT.1543 R-ITU-1التوصية 

  امللتقطة تدرجيياً  16:9و 720 ×  280 1نسق الصور 
  Hz 60من أجل إنتاج الربامج وتبادهلا دولياً يف البيئة 

  

  (Rev.1)6/354الوثيقة   BT.1306 R-ITU-7التوصية 

  تصحيح األخطاء و(طري البيا!ت والتشكيل والبثطرائق 
  التلفزيونية الرقمية لألرض اإلذاعةمن أجل 

  

  (Rev.1)6/357الوثيقة   BS.1114 R-ITU-9التوصية 

  أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض املوجهة إىل مستقبالت 0بتة وحممولة
  MHz 3 000-30ومركبة على منت مركبات، يف مدى الرتددات 

  

  (Rev.1)6/360الوثيقة   BT.1871 R-ITU-1التوصية 

  مليكروفون الالسلكيفيما يتعلق Bجهزة امتطلبات املستعملني 
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  2 امللحـق

  امللغاة بتوصيات قطاع االتصاالت الراديويةقائمة 

توصيات قطاع االتصاالت 
 (ITU-R)الراديوية 

 عنوان التوصية

1-BT.802  ًالصور والتتابعات اخلاصة %لتقديرات الشخصية للكودك الرقمي الذي ينقل إشارات منتجة وفقا 
 ITU-R BT.601للتوصية

1-BT.811 التقييم الشخصي ألنظمة التلفزيون احملّسنةPALوSECAM 

2-BT.1128 التقليديةالتقدير الشخصي ألنظمة التلفزيون 

BT.654 حنطاطات اإلشارة التلفزيونية املركبة التماثليةاعالقتها مع أهم اجلودة الشخصية لصور التلفزيون يف 

BT.1438 التقدير الشخصي للصور التلفزيونية ا,سَّمة 

9-BR.265 التلفزيوينعلى أفالم من أجل االستعمالاملسجلةمعايري التبادل الدويل للربامج 

2-BR.714 التبادل الدويل للربامج املنتجة إلكرتونياً بواسطة التلفزيون عايل الوضوح  
2-BR.779 التشغيل اخلاصة %لتسجيل التلفزيوين الرقميممارسات 

1-BR.785 توزيع الربامج يف بيئة متعددة الوسائط 

BR.1351 يف اإلذاعة الراديوية شروط تطبيق التكنولوجيا الرقمية على أنظمة األرشيف السمعي 

BR.1356 وضوحعادي ال تلفزيون  األساسي واألرشفة يف متطلبات املستعمل من أجل تطبيق االنضغاط يف اإلنتاج 

3-BR.1375 أنساق التسجيل الرقمي للتلفزيون عايل الوضوح(HDTV) 

BR.1515 التبادل الدويل لتسجيالت جتميع األخبار اإللكرتوين الرقمي 

BR.1530 دليل التوصيات بشأن استخدام األفالم يف التلفزيون 

BR.1531  تبادل برامج صوتية لالستعمال اإلذاعي مسجلة كملفات بنسق موجة إذاعية على أقراص رقمية متعددة
 االستعماالت قابلة إلعادة تسجيل البيا2ت

BR.1684 يف مسجالت فيديوية5.1تسجيل برامج صوتية بتشكيالت قنوات 

BR.1695 الدويل من أجل تقييم برامج التلفزيون عايل الوضوحأنساق تسجيل ألغراض التبادل 

BR.1725 يشكل فيلم سينمائ  معاجلة واستعادة وختزين مواد الربامج اليت قامت اجلهات اإلذاعية >رشفتها يف 

BR.1733 استخدام اهليئات اإلذاعية ألنساق التسجيل التلفزيوين الرقمي املصممة للتطبيقات شبه املهنية أو للمستهلكني

___________  

http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.802/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.811/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.1128/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.654/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.1438/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.265/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.714/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.779/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.785/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1351/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1356/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1375/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1515/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1530/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1531/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1684/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1695/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1725/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1733/en

