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مشروع توصية جديدة أن تلتمس اعتماد  2017 مارس 31يف لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املنعقد  6 قررت جلنة الدراسات

)، وقررت كذلك ITU-R 1-7من القرار  A2.2.6 توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق املراسلة (الفقرة 7ومشاريع مراَجعة 
ملحق  ). ويرد يفITU-R 1-7من القرار  A2.4.2.6الفقرة ( (PSAA)تطبيق إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت عن طريق املراسلة 

عناوين وملخصات مشاريع التوصيات. ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع توصية أن خترب املدير  الرسالة ههذ
  اعرتاضها. ورئيس جلنة الدراسات Kسباب

. وإذا مل ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة 2017يونيو  20 تنتهي يفملدة شهرين ومتتد فرتة النظر 
مت اتباع إجراء االعتماد واملوافقة   ذلك، وملا كان قد وعالوًة على. 6  جلنة الدراسات مشاريع التوصيات تعترب قد اعتمدXا  فإن
  .عليها قأيضاً حبكم املوافَ مشاريع التوصيات ستعترب نفس الوقت عن طريق املراسلة، فإن   يف

أقرب  عليها يف قوافَ امل ياتوستنشر التوص معممة إدارية رسالةيف  ة أعالهاإلجراءات املذكور ستعلن نتائج  ،وبعد املهلة احملددة أعاله
  ).REC-http://www.itu.int/pub/Rعملياً (انظر  ممكن وقت

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
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  إليه واملنتسبني إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية

 واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد لالتصاالت الراديوية 6املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 

 :املوضوع

  )اإلذاعيةةاخلدمة (لالتصاالت الراديوي6جلنة الدراسات

 توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية 7توصية جديدة ومشاريع مراجعة مشروع  اعتماداقرتاح   -
 R-ITU 1-7 من القرار A2.4.2.6 وفقًا للفقرة Eملراسلة نفس الوقت عليها يف واملوافقة
 )عن طريق املراسلةنفس الوقتواملوافقة يفاالعتماد(إجراء
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  امللحـق

  عناوين وملخصات مشاريع التوصيات

  6/104(Rev.1)الوثيقة   BS.[IRDR_FREQS]R -ITUمشروع التوصية اجلديدة 

 (IRDR)  استعمال ترددات االتصاالت الراديوية الدولية من أجل اإلغاثة يف حاالت الكوارث
  يف حاالت الطوارئ (HF) ألغراض اإلذاعة يف نطاقات الرتددات العالية

ميكن والفرتات الزمنية اليت  (IRDR)هذه التوصية ترددات االتصاالت الراديوية الدولية من أجل اإلغاثة يف حاالت الطوارئ  بنيت
  يف حاالت الطوارئ. (HF) ُتستعمل ألغراض اإلذاعة يف نطاقات الرتددات العالية أن

  6/106الوثيقة   BT.2095R -ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

  (EVP) املتمرسةشاهدة املكول التقييم الذايت جلودة الفيديو �ستعمال بروتو 

 X (MOS)دف هذه املراجعة إىل إضافة ملحق (إعالمي) بشأن النتائج التجريبية اليت ُتظهر العالقة بني قيم متوسط عالمات الرأي
  .املتمرسةشاهدة املصالحية بروتوكول وعدد اخلرباء. وُتظهر النتائج أيضاً 

ه. مت التوصل إليه يف النسخةواملراجعة املقرتحة ُتكمِّل االتفاق الذي    احلالية وال تغريِّ

  6/112الوثيقة   BT.2100R -ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

  من أجل استعماهلا العايلاملدى الدينامي  قيم معلمات الصورة يف التلفزيون ذي
  دولياً الربامج وتبادهلا  يف إنتاج

. وتنص حاشية على أن "هناك حاجة إىل مزيد من الدراسات اليت قد تؤدي إىل 2016يف يوليو  ITU-R BT.2100-0ُنشرت التوصية 
". وأدت دراسات أخرى، مبا يف ذلك مناقشات يف إطار فريق ITU-R 1-7عة هذه التوصية، عند االقتضاء، وفقاً ألحكام القرار مراجَ 
  قرتاح تعديالت طفيفة وتوضيحات.ا إىل (RG-24) املقرر

"، لعايلاحرجة ملواد برامج املدى الدينامي يف ظروف بيئة املشاهدة املرجعية فيما يتعلق uملشاهدة "الذي يصف  3ويف اجلدول 
هيئات  حميط" ومصطلح "حد خارجي". واهلدف من ذلك هو املواءمة مع استخدام مصطلح "حميط" يفُيستخدم اآلن مصطلح "

  مصطلحياً فقط. . ويعترب هذا التعديل(ISO)أخرى مثل املنظمة الدولية للتوحيد القياسي 
"دوال التحويل غري اخلطية املرجعية ألنظمة التكمية اإلدراكية" لتوضيح اخلرج األعلى الناتج عن  4ضيفت مالحظة إىل اجلدول وأُ 

  .جهاز استشعار الكامريا
لكي تظهر اإلشارات اخلطية يف املشهد مقيَّسة  5يف اجلدول  (HLG)غاما اهلجني -حتويل لوغاريتموأُدخل تعديل صياغي على دوال 

ي دالة التحويل الضوئعكوس يتعلق مب  لك، أضيفت املعادلة املشتقة فيماعلى ذ . وعالوةً [0:12]بدًال من املدى  [0:1]املدى   يف
 'E  تكون قيمة غاما اهلجني، عندما–اليت ستكون مفيدة يف معاجلة اإلشارات). ويُلغى البيان القائل إن إشارات لوغاريتم (OOTF)  البصري

  .يكون مفيداً   ألن التجربة أثبتت أن عرض هذه اإلشارات قد ،، ينبغي أن تقلَّص وال تظهر على شاشات العرض املرجعية1,00 أكرب من

https://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0104/en
https://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0106/en
https://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0112/en
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متثيلني خمتلفني لإلشارات: التمثيل "الضيق" والتمثيل "الكامل". وأعيد كتابة املعادالت للمواءمة مع املقاربة  9ويصف اجلدول 
. بعد تبادل بياxت اتصال (MPEG)لقطاع تقييس االتصاالت وفريق خرباء الصور املتحركة  16الرwضية اليت استخدمتها جلنة الدراسات 

  .(SMPTE)جلمعية مهندسي الصور املتحركة والتلفزيون  2084يار وتتوافق قيم النتائج مع قيم املع
، توصف غاما اهلجني-متثيل إشارات النقاط الطليقة. وبدًال من اإلحالة إىل التكمية اإلدراكية وإىل لوغاريتم 10ويصف اجلدول 

  uملشهد. تتعلقلعرض وإشارات u تتعلقهذه اإلشارات اآلن yKا إشارات 
هلجني. ويكرَّر غاما ا-بني التكمية اإلدراكية ولوغاريتم العايلطريقة لتحويل إشارات املدى الدينامي  ITU-R BT.2390ويصف التقرير 
  يلغى هذا امللحق. ، ولذلكBT.2100-0اإلعالمي uلتوصية  2هذا يف امللحق 

  6/114(Rev.1)الوثيقة   R BS.2051-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

  األنظمة الصوتية املتقدمة من أجل إنتاج الربامج

 .J  والنظام I) ُيستخدمان يف اإلذاعة. ويطلق على هذين النظامني اسم النظام 0+7+4و 0+7+0تضيف هذه املراجعة نظامني صوتيني (
  .G (4+9+0)وتغري أيضاً موقعا مكربين صوتيني يف الطبقة العليا من النظام 

  .1يف اجلدول  Jو Iإضافة نظامني جديدين   1
  .اجلديد 9واجلدول  1يف اجلدول  Gمراجعة مواقع مكربات الصوت للنظام   2
  .Jإىل  Aفيما يتعلق uألنظمة من  12إىل  3إدراج جداول جديدة من   3
  اجلديد. 13يف اجلدول  Jإىل  Aرسم أشكال جديدة خاصة uألنظمة من   4
  اجلديد. 2" يف التذييل M-SC" و"M+SCإضافة شرح للمكربات الصوتية للنظامني "  5
  ."توصي كذلك"إضافة فقرة جديدة   6

  6/121(Rev.1)الوثيقة   R BT.1368-ITU-12مشروع مراجعة التوصية 

 (VHF) معايري التخطيط خلدمات التلفزيون الرقمي لألرض يف نطاقات املوجات املرتية
  ، مبا يف ذلك نسب احلماية(UHF)والديسيمرتية 

 MHz 7  اليت تستعمل نطاقًا عرضه (DTMB)وسائط لألرض تشمل املراجعة إضافة معلمات ختطيط من أجل اإلذاعة الرقمية املتعددة ال
ويرد وصف  .MHz 8 نطاقًا عرضه عملاليت تست (DTMB-A)املتقدمة -ومن أجل اإلذاعة الرقمية املتعددة الوسائط لألرض

  .R BT.2295-ITU-1ويف التقرير  BT.1306R -ITU-7يف التوصية  A-DTMBو DTMB النظامني

https://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0114/en
https://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0121/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.1306/en
http://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2295
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  6/128الوثيقة   BT.2077R -ITU-1مشروع مراجعة التوصية 

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

Kنساق عناصر الصورة للتلفزيون  (HDR-TV) العايليهدف مشروع املراجعة هذا إىل دعم نقل إشارات التلفزيون ذي املدى الدينامي 
إشارات  النافعة إىل خصائص حتويل اإلشارات ومتثيل احلمولة هوية . وتُعدَّل ختصيصات البتات ملعرفات(UHDTV)فائق الوضوح 

خدم تعدد املتعددة اليت تست ألنظمة الوصالتالنصوع واختالف األلوان ومدى التشفري الرقمي. وتُعدَّل أيضًا أطوال املوجات 
  ناصر البصرية.ل زwدة توافر العKطوال موجات أقل من أج 3يف اجلزء  (CWDM)بتقسيم املوجة الكثيف  التقرييب اإلرسال

  6/134الوثيقة   BS.2076R -ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

  الصوتتعريف منوذج 

يضيف مشروع املراجعة هذا واصفات جديدة للبياxت الشرحية من أجل تصفيف الصوت ومن أجل وصٍف أكمل لإلشارة السمعية 
  على املشهد. القائمة

إضافًة إىل ذلك، يقّدم مشروع التوصية أعمدة إضافية يف اجلداول لوصف القيم االفرتاضية لعناصر البياxت الشرحية وكذلك 
  معلومات إضافية عن االختيارية يف حالة انعدامها.

إحداثيات  مدام نظاوإىل جانب ذلك، تضاف بعض واصفات البياxت الشرحية لضمان إمكانية وصف مجيع اخلصائص uستخ
  إما كروي أو ديكاريت.

  6/135الوثيقة   BS.2094R -ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

  عاريف مشرتكة لنموذج تعريف الصوتت

وحيدِّث بعض تعاريف  (HOA)يضيف مشروع املراجعة هذا تعاريف مشرتكة جديدة لقنوات ورزم الصوتيات احمليطة من الرتبة العليا 
  .ITU-R BS.2076و ITU-R BS.2051"ا�اهري املباشرة" وفقاً ملراجعة التوصيتني 

  .3إضافة شرح لرتتيب املقاطع يف القسم   1
  .2حتديث بعض التعاريف املشرتكة لرزم "ا�اهري املباشرة" يف اجلدول   2
  .4.4إضافة تعاريف مشرتكة جديدة لقنوات ورزم "الصوتيات احمليطة من الرتبة العليا" يف القسم   3
  .5حتديث املرفقات يف القسم   4

___________  

https://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0128/en
https://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0134/en
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