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، مشروع مراجعة مسألة لقطاع 2016أكتوبر  28لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املنعقد يف  6اعتمدت جلنة الدراسات 
 ITU-R 1-7 القرار ( واتفقت على تطبيق اإلجراء املنصوص عليه يفA2.2.2.5)الفقرة  ITU-R 1-7االتصاالت الراديوية وفقًا للقرار 

ألة الفرتة الواقعة بني مجعيتني لالتصاالت الراديوية. ويرد نص مشروع املس( بشأن املوافقة على املسائل يف A2.3.2.5 )انظر الفقرة
لتيسري اطالعكم عليه. ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على املوافقة على مشروع مسألة أن خترب املدير  امللحق هبذه الرسالة يف

 اعرتاضها. ورئيس جلنة الدراسات بأسباب
موعد  يف )brsgd@itu.int( ، يرجى من الدول األعضاء إبالغ األمانةR-ITU 1-7 من القرار A2.3.2.5 وبالنظر إىل أحكام الفقرة

 أعاله. املذكورمبا إذا كانت توافق أم ال توافق على املقرتح  2017 يناير 23أقصاه 
  

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
 

 الرسالة اإلدارية املعممة
CACE/788 

 2016 نوفمرب 23

 
 

 المنتسبين إليهو  إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 والهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد لالتصاالت الراديوية 6المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 

 
 

 اعية(ذ)الخدمة اإل ةلالتصاالت الراديوي 6لجنة الدراسات  :املوضوع
 اقتراح الموافقة على مشروع مراجعة مسألة لقطاع االتصاالت الراديوية -
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 1 امللحـق
 (6/70)الوثيقـة 

 ITU-R 142-1/6سألة املمراجعة مشروع 

 اإلذاعة أجل من الواسع الدينامي المدى ذو التلفزيون

(2016-2015) 

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

 ؛)TV-HDR(أنساق صور التلفزيون ذي املدى الدينامي الواسع  حتدد R BT.2100-ITUأن التوصية  (أ  
 والتلفزيون (SDTV) الوضوح عادي من أجل التلفزيون أنساق صور التلفزيون الرقميأن قطاع االتصاالت الراديوية قد حدد  (ب أ 

 BT.601 R-ITU التوصيات يف )SDR(عادي الدينامي الدى استعمال املب (UHDTV) الوضوح فائق والتلفزيون (HDTV) الوضوح عايل
 ؛ITU-R BT.2020و ITU-R BT.709و

توفر شروط املشاهدة العامة من أجل التقييم الذايت جلودة صور التلفزيون عادي الوضوح  BT.2022 R-ITUأن التوصية  (جب
 والتلفزيون عايل الوضوح على شاشات العرض املسطحة؛

 اليت حتدد طرائق من أجل: BTأن هناك العديد من توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ضمن السلسلة  (ج
 الذايت جلودة الصورة التلفزيونية؛التقييم  -

 التبادل الدويل لربامج التلفزيون؛ -

توفره  أن شاشات التلفزيون احلديثة قادرة على عرض صور بدرجة نصوع أعلى ونسبة تباين أكرب وجمموعة ألوان أوسع مما ( د
 ؛أساليب إنتاج الربامج التقليدية

يوفر استبانة فراغية أعلى وجمموعة ألوان أوسع وخيار معدل  (UHDTV)أنه على الرغم من أن التلفزيون فائق الوضوح  (ه
عادي والتلفزيون  (HDTV) التلفزيون عايل الوضوحزال حمدودًا من حيث املدى الدينامي للصورة مثله مثل  ترتيل أعلى، فهو ما

 ؛(SDTV) الوضوح
على إنتاج صور بدرجة نصوع أعلى كثرياً قادٌر قادرًا  مصّمم ليكون TV)-(HDR أن التلفزيون ذا املدى الدينامي الواسع (ه  و

 ؛أكرب ونسبة تباين
 ؛التلفزيونية قادر على زيادة استمتاع املشاهد بالصور TV)-(HDR أنه ورد أن التلفزيون ذا املدى الدينامي الواسع (ز 
أن الكثري من الربامج التلفزيونية سيستمر إنتاجها وتبادهلا على أساس املدى الدينامي العادي للصور الذي يوفره التلفزيون  ( وح

، وأن حمتوى املدى الدينامي (UHDTV) والتلفزيون فائق الوضوح (HDTV) والتلفزيون عايل الوضوح (SDTV) عادي الوضوح
 ؛العرض اإلذاعي ويفإنتاج الربامج يف سيتمازج  )HDR( الواسعواملدى الدينامي  )SDR( العادي

عدد كبري من على  TV)-(HDR أنه لعدة سنوات، ستتم مشاهدة الكثري من برامج التلفزيون ذي املدى الدينامي الواسع ( زط
 فقطاملدى الدينامي العادي  صورتعرض ميكنها أن اليت  للمستهلكالعرض التلفزيونية التقليدية عرض تلفزيونية تقليدية شاشات 

 ؛مزودة بإمكانية املدى الدينامي العادي فقط
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، حيثما أمكن، بقدر من التوافق مع أساليب TV)-(HDR أن من املستحسن أن يتمتع التلفزيون ذو املدى الدينامي الواسع (حي
 وكذلك عروض املدى الدينامي العادي؛ ،العمل والُبىن التحتية احلالية املتوفرة للجهات اإلذاعية

من آثار سلبية  ب عليهاترتتينبغي تنظيمها لكي ال الدينامي الواسع  ىذي املدأن املمارسات املبتكرة يف إنتاج التلفزيون  (ط
 ،عند املشاهدة لفرتة زمنية طويلةرهاق أو االنزعاج البصري قبيل اإل

 للدراسة التالية املسائل أن ختضعتقرر 
من أجل إنتاج الربامج  TV)-(HDR هي قيم املعلمات املناسبة إلشارات صور التلفزيون ذي املدى الدينامي الواسع ما 1

 ؟وتبادهلا على الصعيد الدويل
ما هي أساليب اإلنتاج والتجهيز للعرض على املستهلكني، مبا يف ذلك أي متطلبات خبصوص البيانات الشرحية، اليت  21

 ؟بدرجات من التوافق مع معظم أجهزة التلفزيون املستعملة حالياً يف منازل مشاهدي التلفزيونمن شأهنا أن تسمح 
ادرة من الربامج الصُنسخ املدى الدينامي العادي  الستنباطأن يوصى هبا اليت ينبغي  1األلوان تقابلما هي أساليب  2
 يف برامج املدى الدينامي الواسع؟مواد برامج املدى الدينامي العادي التلفزيون ذي املدى الدينامي الواسع وإدراج  يف
 TV)-(HDR يتعلق مبشاهدة برامج التلفزيون ذي املدى الدينامي الواسع ما هي جمموعة ظروف املشاهدة املفرتضة فيما 3
 ؟البيت يف
 TV)-(HDR املدى الدينامي الواسعما هي عمليات متثيل اإلشارات والتشوير الالزمة لنقل إشارات التلفزيون ذي  4

 سطوح بينية ضمن أنظمة اإلذاعة التلفزيونية؟ عرب
ما هي العالقة املقدرة على أساس علمي، والقائمة يف بيئة املشاهدة يف املنازل، فيما بني مقدار حتسني املدى الدينامي  54

 ؟للصور ومستوى رضاء املشاهد
ظهور  هبا لتفادي أن يالحظ مشاهدو التلفزيون يف املنازل تقطعات مزعجة يف ما هي املمارسات اليت ينبغي أن يُوصى 65

 الصور التلفزيونية لدى االنتقال بني برامج التلفزيون ذات املدى الدينامي الواسع وبرامج التلفزيون ذات املدى الدينامي العادي؟
دى الصور يف أنظمة التلفزيون ذات امل ما هي األساليب اليت ينبغي استعماهلا من أجل التقييم الشخصي جلودة 7

 ؟الواسع الدينامي
 كذلكتقرر  

 إدراج نتائج الدراسات املذكورة أعاله يف توصية أو أكثر أو يف تقرير أو أكثر؛ 1
 .201921 إجناز الدراسات املذكورة أعاله حبلول عام 2

 S2الفئة: 

___________ 

                                                           
دار برنامج تلفزيون إص، مثاًل: عند مع جمموعة أخرىجمموعة من معلمات الصور تقابل لتحقيق ستخدم تقابل األلوان هو تقنية ملعاجلة الصور تُ  1

 ي.عادذي مدى دينامي واسع من أجل التوزيع يف وسط ذي مدى دينامي 
 ينبغي رفع نتائج الدراسات ذات الصلة إىل عناية اللجنة الكهرتقنية الدولية يف موعد مناسب، حسب االقتضاء. 2
 ينبغي رفع نتائج الدراسات ذات الصلة إىل عناية اللجنة الكهرتقنية الدولية يف موعد مناسب، حسب االقتضاء.  1


