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عة مسألة لقطاع ، مشروع مراجَ 2018أبريل  27املنعقد يف  اجتماعهالالتصاالت الراديوية يف  6الدراسات  جلنةاعتمدت 
 ITU-R 1-7  القرار  عليه يف املنصوص) واتفقت على تطبيق اإلجراء A2.2.2.5(الفقرة  ITU-R 1-7االتصاالت الراديوية وفقاً للقرار 

 املسألةمشروع  لالتصاالت الراديوية. ويرد نص مجعيتنييف الفرتة الواقعة بني املسائل على  املوافقة) بشأن A2.3.2.5  (انظر الفقرة
 املدير ختربسألة أن على مشروع م املوافقةذه الرسالة لتيسري اطالعكم عليه. ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على  امللحق  يف

سباب جلنةورئيس    اعرتاضها. الدراسات 
لنظر إىل أحكام الفقرة موعد  يف )itu.intbrsgd@( ، يرجى من الدول األعضاء إبالغ األمانةR-ITU 1-7 من القرار .A23.2.5 و

  توافق على املقرتحات الواردة أعاله. ا إذا كانت توافق أم المب 2018 يوليو 16 أقصاه

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
  
 

 الرسالة اإلدارية املعممة
CACE/863  

 2018مايو  16

 
 

  إليه واملنتسبنيوأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية  االحتادإىل إدارات الدول األعضاء يف 
 لالتصاالت الراديوية واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد 6املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 

  لالتصاالت الراديوية (اخلدمة اإلذاعية) 6جلنة الدراسات  :املوضوع
 عة مسألة لقطاع االتصاالت الراديويةاقرتاح املوافقة على مشروع مراجَ   -
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  امللحق
  )6/226(الوثيقـة 

 لقطاع االتصاالت الراديوية ITU-R 139/6 املسألةعة مشروع مراجَ 

  طرائق عرض األنساق السمعية املتقّدمة

 (2015)  

 لالتصاالت،إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل 

  إذ تضع يف اعتبارها
نتاج الربامج السمعية والتلفزيونية يف األنظمة الصوتية املتقّدمة لتوفري جتربة مسعية تضاهي  أ )   أن هناك اهتمامًا متزايداً 

التلفزيون  ) ويفITU-R BT.709(انظر التو�ية  (HDTV)جتربة املشاهدة احملسَّنة اليت يتيحها إنتاج الصورة يف التلفزيون العايل الوضوح 
  )؛ITU-R BT.2020(انظر التو�ية  (UHDTV) الفائق الوضوح

حتّدد األنظمة الصوتية املتقّدمة اليت ميكن أن توّفر جتربة مسعية حمسَّنة للجمهور الذي  ITU-R BS.2051أن التو�ية   ب)
ع أو يشاهد التلفزيون إذا كان جمهزاً جتهيزاً مناسباً؛   يستمع إىل املذ

ُتدرِج يف البيئات املعهودة للمشاهدة بيئات املسارح واملسارح الواسعة فضالً عن بيئات  ITU-R BS.1909أن التو�ية   ج)
  الغرف الكبرية إىل املتوسطة والبيئات املتنقلة مثل السيارات أو البيئات الشخصية؛

على  التساق إنتاج الصوت، وأن هذا ينطويأن اتساق نظام إعادة إنتاج الصوت املستعمل يف بيئة اإلنتاج ضروري   د )
  احلاجة إىل اتساق إعادة إنتاج النظام الصويت املتقدم ضمن سلسلة اإلنتاج؛

أن نظام العرض الذي ُحيدث إشارات اجملاهري من إشارات النظام الصويت املتقدم هو عنصر حاسم لتوفري االتساق   ه )
  الضروري يف عملية إعادة اإلنتاج،

  اعتبارها كذلكوإذ تضع يف 
�يل التنفيذ وأن يقّدم  1األساسي أّن و�ف العارض  أ )  ينبغي أن يكون كامًال وقائمًا بذاته. واألفضل أن خيتصر تفا

ستخدام تنفيذ مرجعي؛ �يل    هذه التفا
   

                                                            
ت الشرحية   1 تيقوم العارض بتحويل جمموعة من اإلشارات السمعية والبيا الشرحية،  املصاحبة هلا إىل تشكيلة خمتلفة من اإلشارات السمعية والبيا

ت الشرحية املتوافرة امل حملتوى والبيئة احمللية.استنادًا إىل البيا العارض ُيستخدم ميكن أن و  والعارض األساسي هو منوذج للعارض الذي تعلقة 
لضرورة أفضل جودة ي ال عريفه بوضوح يتيح مقارنته مع النماذج األخرى املمكنة. وهووت عملية إنتاج الربامج. يفأو و ألغراض تقييم اجلودة  وّفر 

ت الشرحية املمكنة، ولكن ميكن أن يوّفر عرضاً حيافظ يف ممكنة للمشهد السمعي وقد ال ظروف العرض  ظل جمموعة حمددة من يدعم مجيع البيا
 الفنية. على الغاية
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تناداً إىل سأّن الو�ف ينبغي أن يكون و�فاً واضحاً لكل من العمليات وطريقة معاجلة اإلشارات الواجب اتّباعها، ا  ب)

ت شرحية حملية، وينبغي أال ت شرحية أو بيا ت مسعية أو بيا ت الواردة اليت جتبل عملية العرض سواء كانت بيا يتضمن  البيا
�فات بتحقيق بعض مظاهر التحّسن إال أن هذا ال. مظاهر يعرتيها الغموض � وقد مسح �قل املوا فة يشكل جزءًا من موا

 ؛األساسي العارض
ستخدام معلمات والقدرة على التخزين، ولكن ينبغي عادًة أنّ   ج) ه يف حال وجود نسق للملف، ميكن اإلشارة إليه 
�فة حباالت حمددة من تنفيذ هذه املعلمات يف نسق امللف املذكور آنفاً؛ أال � املوا  تُرب
لنحو مجيع مكربات الصوت على اعلى دعم يكون قادراً تكون قادرة ينبغي أن  العارض عملية العرض األساسية أنّ   د )

 ،ITU-R BS.2051 التو�ية املقرتح يف

 دراسة املسائل التاليةتقّرر 
 ور�دها قدمةيف إنتاج الربامج الصوتية املت أنظمة العرضالعارض األساسي ما هي املتطلبات اليت يقتضيها استخدام   1

 ؟وتقييم اجلودة
 ؟يف تقييم اجلودة العرض أنظمة استخدامهي املتطلبات اليت يقتضيها  ما  2
�فةما هي   23 �فاتاملوا تية من أجل االستخدام يف إنتاج الربامج الصو  ألنظمة العرضاألساسي للعارض  املرضية املوا

 ؟ور�دها اجلودة وتقييماملتقدمة 
�فات املرضية  ما  4  ؟من أجل االستخدام يف تقييم اجلودةألنظمة العرض هي املوا
ت الشرحية للبيئة واحملتوى)   35 ت الشرحية (البيا الالزمة ضرورية الما هي طريقة معاجلة اإلشارات ومدخالت البيا

 ؟لصورة املطلوبة بصورة مرضية األساسي ليعمل العارض
من أجل توليد إشارات مكربات  BS.2051 R-ITUاليت ينبغي استعماهلا وفقًا للتو�ية  اخلوارزميات اخلوارزمية ما هي  46

الستناد إىل مجيع أنساق املدخالت املمكنة (سواء القائمة على الكائن أو على القناة أو على املشهد أو على تشكيلة منها)؟  الصوت 

 وتقّرر كذلك
  ؛يويةالرادقطاع االتصاالت لأو أكثر ويف نصوص أخرى  أنه ينبغي إدراج نتائج الدراسات أعاله يف تو�ية  1
  .20162019أنه ينبغي إجناز الدراسات أعاله حبلول عام   2

 S1الفئة: 

_________________  


