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  قلحـامل

  ITU-R 143/6 املسألة

  األنظمة السمعية البصرية املتقدمة الغامرة
  وتبادهلامن أجل إنتاج برامج اإلذاعة 

(2017) 

  لالتصاالت،إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل 

  إذ تضع يف اعتبارها

وتكنولوجيات الوسائط الغامرة األخرى أXرت انتباه مقدمي احملتوى  360oأن الواقع االفرتاضي وتكنولوجيات   أ ) 
  ؛واجلمهور وموردي التكنولوجيا االستهالكية املرتبطة Hا

جلمهور الغامرة املتقدمة لتعزيز جتربة اأن منتجي برامج اإلذاعة والتلفزيون وغريهم يقومون `ستكشاف األنظمة   ب)
  ؛خيص احملتوى فيما

أن حمتوى الوسائط الغامرة غالباً ما ُيكتسب ويُنتج يف الوقت احلايل للوفاء مبتطلبات تكنولوجيات حمددة للتسليم   ج)
  ؛التوزيع  أو

أنه ال توجد حالياً أي معايري أو ممارسات موصى Hا على الصعيد العاملي إلنتاج وإتقان وتبادل الربامج القائمة على   د )
  ؛وغريها من الربامج التلفزيونية الغامرة 360oالواقع االفرتاضي وتكنولوجيات 

ئمة على ملي لتوزيع وبث الربامج القاأنه ال توجد حاليًا أيضًا أي معايري أو ممارسات موصى Hا على الصعيد العا  ه )
  ؛وغريها من الربامج التلفزيونية الغامرة 360oالواقع االفرتاضي وتكنولوجيات 

أنه ال توجد أي تدابري أو وسائل متفق عليها لتقييم جودة الصور والصوت املرتبط Hا فيما خيص احملتوى البصري   و )
  ؛السمعي املتقدم الغامر

معايري لتحديد ما إذا كانت "جودة التجربة" اليت يقدمها احملتوى البصري السمعي املتقدم الغامر  أنه ال توجد أي  ز )
  ؛تفي بتوقعات اجلمهور املستهدف

  أن اهليئات اإلذاعية تقوم بتوزيع حمتوى الربامج للجمهور عرب عدد متزايد من منصات التقدمي التفاعلية؛  ح)

جهاد العني أو الدوخة أو الغثيان عند عرض بعض حمتوى الواقع االفرتاضي أن املشاهدين أشاروا إىل تعرضهم إل  )ط
  الواقع املعزز، وأن معلمات أداء األجهزة، ووقت العرض ونوع احملتوى كلها عوامل قد تساهم يف ردود األفعال غري املرغوبة هذه، أو

  للدراسة املسائل التالية أن ختضعتقرر 

  ؟إلنتاج وتبادل احملتوى البصري السمعي املتقدم الغامر على الصعيد الدويلهي املعلمات املناسبة ما   1

ما هي شروط املشاهدة واالستماع مبا يف ذلك العروض السمعية البصرية اليت ينبغي افرتاضها ملشاهدة احملتوى السمعي   2
  البصري املتقدم الغامر يف اإلنتاج واملشاهدة؟

  ؟ناسبة إلتقان وتبادل وأرشفة احملتوى السمعي البصري املتقدم الغامرما هي أنساق امللفات واألغلفة امل  3

  ؟ما هي تقنيات ومعايري التقييم املطلوبة لكي تُقّيم بدقة جودة احملتوى السمعي البصري املتقدم الغامر  4
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تقدم الغامر تفي ملما هي املعايري املطلوبة لتحديد ما كانت "جودة التجربة" اليت يقدمها احملتوى السمعي البصري ا  5
  ؟بتوقعات اجلمهور املستهدف

  ؟ما هي البياrت الشرحية الالزمة للسماح بتبادل احملتوى السمعي البصري املتقدم الغامر واستنساخه على حنو دقيق  6

ثيان الغ كيف تتفاعل معلمات األداء اخلاصة `ألجهزة مع قرارات اإلنتاج لتجنب أو تقليل إجهاد العني أو الدوخة أو  7
  ؟لدى اجلمهور عند عرض احملتوى السمعي البصري املتقدم الغامر

  تقرر كذلك

  ؛توصية (توصيات) وتقاريريف  ُتدرج نتائج الدراسات أعاله أن  1

 .2019 أنه ينبغي إجناز الدراسات أعاله حبلول عام 2

  S2الفئة: 

___________  
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