
 

 

عامة للتقييم الشخصاني  أساليب
 الصوت لجودة

 ITU-R  BS.1284-2التوصيـة  
(2019/01) 

 BSالسلسلة 
 الخدمة اإلذاعية )الصوتية(



ii التوصية  ITU-R  BS.1284-2  

 تمهيـد
مجيع خدمات يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

 توصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد ال
االتصاالت الراديوية  ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

تصاالت وقطاع صف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االيرد و 
. ITU-R 1  القرارواملشار إليها يف (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع اإللكرتوين  وترد
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU لى املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى قاعدة حيث ميكن أيضاً االطالع ع

 بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )الخدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M ستدالل الراديوي وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلةاخلدمة املتنقلة وخدمة اال 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF  الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

ء املوضح : متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجرامالحظة
 .ITU-R 1 يف القرار

 النشر اإللكرتوين
 2019جنيف، 

 
  ITU  2019 

  مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن خطي من
 .(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  BS.1284-2  التوصيـة

 الشخصاني لجودة الصوت عامة للتقييم أساليب

 (ITU-R 19-1/6املسألة )
 (2019-2003-1997) 

 مجال التطبيق
 .اأو بدوهن إشارة مرجعيةبعامة للتقييم الشخصاين جلودة الصوت  أساليبتصف هذه التوصية 

 مصطلحات أساسية
 ،الصوت جتانس ،الصوتلون  ،جودة َجْرس الصوت ،األمامي النظريجودة  ،جودة النظري اجملسَّم ،مسعيةجودة  ،تقييم شخصاين

 .البيئة ةجود ،جودة حتديد املوقع

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

أن إدخال أنواع جديدة من معاجلة اإلشارات الصوتية، مثل التشفري الرقمي وختفيض معدل البتات، وأنواع جديدة  أ ( 
وخدمات جديدة مثل التلفزيون احملسن والتلفزيون عايل  زمنياً  كونات اإلرسال املتعدداإلشارات التلفزيونية اليت تستخدم م من

 السمعياتونظام  (HDR-TV)والتلفزيون ذي املدى الدينامي العايل  (UHDTV)الوضوح فائق ، والتلفزيون (HDTV)الوضوح 
 ودة الصوت؛جللتقييم الشخصاين لأساليب جديدة أو معدلة  ، ميكن أن يتطلب(AIAV) ةاملتقدم الغامرة املرئيات

 ؛ات حمددة خاصة هبا لإلشارةترديأنه يستتبع هذه التقنيات  ب(
لإلشارات املرغوبة  ترد  ة تسمح بتقييم درجة اإلزعاج اليت يعاين منها املستمع بسبب أي شخصانياختبارات االستماع ال ج(

 ؛أثناء إرساهلا بني املصدر واملستمع
 املختلفة؛ شخصاينالاالختبار  أساليبمن  إمكانية وجود الكثري ( د

وتأويل النتائج حبيث ميكن إجراء أفضل املقارنات املمكنة  شخصاينالاالختبار أساليب  تقييسمن املستحسن كثرياً أن  ( ه
 أماكن خمتلفة؛أو /يف أوقات و ةلتحصَ سبني النتائج امل

معاجلة  كي تتيح أساليبف اجلودة الشخصانية للصوت  درجات لوصإسناد  سالمل من املستحسن كثريًا استخدامأن  ( و
  إحصائية أكثر اتساقاً ومستقلة عن اللغة املستخدمة للتعبري عن اآلراء؛

 ؛على السواء لربامج الصوتية والتلفزيونيةلتقييم واحد  سلمَتوفر من املستحسن أن  ( ز
، باالعتبار اً جديراً تأثري  اإلصغاءعلى  تؤثرع ميكن أن االستما  وقاعاتالتحكم  لقاعاتأن اخلصائص اهلندسية والصوتية  (ح

 ظروف االستماع عن كثب، توصيفوبالتايل ينبغي 
 توصي

 .الصوت املعاد إنتاجه جلودة شخصاينذه التوصية يف التقييم الهب 1باستعمال إجراءات االختبار والتقييم الواردة يف امللحق 
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 1ق ـملحال

 اعتبارات عامة 1
 االختبارات املختلفة: جلوانبالتفصيلية  املتطلبات، ويتضمن األقسام التاليةإىل  1ينقسم امللحق 

 اعتبارات عامة 1
 يالتصميم التجريب 2
 املستمعني ةاختيار جمموع 3
 االختبار أسلوب 4
 النعوت 5
 مادة الربنامج 6
 إعادة اإلنتاج أجهزة 7
 ظروف االستماع 8
 ة للبياناتاإلحصائي املعاجلة 9

 نتائج ال عرض 10
 .حمتويات تقارير االختبارات 11

 المراجع 2
طرائق التقييم  - املعنونة ITU-R BS.1116التوصية  تستند إىل وهي التقييم العام جلودة الصوت. إرشادالغرض من هذه التوصية هو 

متطلبات التوصية  د أنبي ذلك األنظمة الصوتية متعددة القنوات. يف الضعيف يف األنظمة السمعية، مبا رتديلل شخصاينال
ITU-R BS.1116   ،اختالفات أكرب وبالتايل األعمعادة ما تتضمن التقييمات و  .الطفيفةهتدف إىل تقييم الرتديات كوهنا صارمة 

على مسرد للمصطلحات،  ITU-R BS.1116حتتوي التوصية و  يف معلمات االختبار. الوثيقال حتتاج عادةً إىل مثل هذا التحكم  فهي
 بعضها يف هذه التوصية. ستخدمي  

 ،لتقييم الشخصاين جلودة الصوتاملعنية بادليل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية  -املعنونة ITU R BS.1283ي التوصية وحيال، ط
 إىل توصيات االحتاد األخرى اليت قد تكون ذات صلة يف بعض احلاالت اخلاصة.

 يالتصميم التجريب 3

نظرًا ألن الرتديات اليت  ولكن .ITU-R BS.1116اعتبارات التوصية  من 2غي مراعاة الفقرة نبتعند تصميم االختبارات، 
 ال حاجة ألن خيلو من الرتديإذا است خدم مرجع، و  ، فليس من الضروري دائماً استخدام مرجع.طفيفةاختبارها قد ال تكون  جيري

 .املطلق املعىنب
اإلحصائية لتحليل  واألساليبالالزمة،  الرصداتوسيشمل ذلك حتديد عدد  تبار.خربة إحصائية لتصميم االخ ستلزمعام،  وبوجه  

 البيانات والتفسري الصحيح لنتائج التحليل اإلحصائي، مبا يف ذلك التحقق من صحة افرتاضات النموذج.
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 المستمعين ةاختيار مجموع 4
يغالون ، وأن اخلرباء قد الناسعامة  ميثلونن غري اخلرباء قد قد قيل إو  يفضل املستمعون اخلرباء دائمًا على املستمعني غري اخلرباء.

لذلك،  الوقت خرباء.مبرور اخلرباء  من غري بعضال، يصبح الصوتية للمصطنعاتالتعرض الطويل األجل ب ولكن .االنتقاد يف
يف حاالت الشك، ينبغي و  ويل.على املدى الط املرجَّحةأفضل وأسرع للنتائج  االختبارات اليت تستخدم اخلرباء تعطي مؤشراً  فإن

 التحقيق يف العالقة بني رأي اخلرباء وغري اخلرباء.
 أن يكون احلد األدىن لعدد املستمعني غري اخلرباءينبغي عادًة أن يكون احلد األدىن لعدد املستمعني اخلرباء عشرة، يف حني  وينبغي

 استخدام مستمعني خرباء.ينبغي  عايل اجلودة، نتاج الصويتاإلكلما كان النظام خمصصاً للبث أو إعادة و  عشرين.
 إجراءات االختبار ومواد االختبار وبيئة االختبار. كي يألفواالتدرب  باملستمعون  يقومبشكل عام، ينبغي أن و 

 االختبار أسلوب 5
 الدرجاتساللم إسناد  1.5

ستحدد طبيعة و . ترديهشخصاين جلودة الصوت أو الييم لتقلالتالية  القطبيةاملنفصلة أحادية  اخلمسالدرجات سالمل ينبغي استخدام 
 هو األنسب.السالمل االختبارات والغرض منها أي 

 1الشكل 

 القطبية ةأحادي ةمنفصلال الخمسالدرجات  لمس  
 الجودة التردي

 غري ملموس 5

 ملموس ولكنه غري مزعج 4

 مزعج قليالً  3

 مزعج 2

 مزعج جداً  1

 ممتازة 5

 جيدة 4

 متوسطة 3

 يفةضع 2

 سيئة 1

BS.1284-01  

 يتكونو على سبيل املثال.  ،ITU-R BT.500و ITU-R BS.1534أيضاً، يف التوصيتني  (CQS)اجلودة املستمر  سل مستخدم ي  و 
سالمل  ستخدم يفلفظية ت   مرتكزات موضعية ةمسخبمتساوية  فواصلمقسم إىل مخس وهو نقطة  100 فيهخطي  سل ممن  CQS سل م

 .اخلمس الدرجات
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 2الشكل 

 لفظية مرتكزات موضعية ةخمسب نقطة 100ذو  القطبيةأحادي  الجودة المستمر سل م

 

املقارنة التايل املؤلف من سبع درجات أو على أساس االختالفات  سل مالختبارات املقارنة، ميكن أن ي ستخدم إما أسلوب يقوم على و 
 .تعطي النتائج نفسها وقد الالسالمل وبشكل عام، ال تتساوى هذه . تأعاله املؤلفة من مخس درجا السالملالعددية باستخدام 

 بوضوح االجتاه املقصود للمقارنة. أن يبنيَّ من الضروري و 

 3الشكل 

 القطبية ثنائية ةمنفصلال السبعالدرجات س لم 

 المقارنة

 أفضل كثرياً  3

 أفضل 2

 أفضل قليالً  1

 سيان 0

 أسوأ قليالً  –1

 أسوأ –2

 أسوأ كثرياً  –3

BS.1284-03 

 مقسم إىل ست فواصل متساوية.وهو نقطة  120 ذيمستمر  سل ممن  املؤلف (CQS)اجلودة املستمر  سل م أيضاً ستخدم ي  و 

 جيدة

 ممتازة

 متوسطة

 ضعيفة

 سيئة
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 4الشكل 

 لفظية نقطيةمرتكزات  بسبعةنقطة  60+ ذو القطبيةالمقارنة المستمر ثنائي  سل م

 
 

 5الشكل 

 لفظية موضعيةمرتكزات  بستةنقطة  06+ ذو القطبيةالمقارنة المستمر ثنائي  ل مس

 

من سبع  نيالفئات املكون س ل مي الك   (، ميكن تطبيق1مللحق با 2و 1عند استخدام مصطلحات وصفية فردية )انظر املرفقني و 
 عوت.ميكن استخدام أي زوج من الن ولكنضيق"، -"عريض ،النعوت األمثلة التالية زوجت ظهر و  املستمرة. والسالملومخس فئات 

 6الشكل 

 ضيق( -عريضللمصطلحات الوصفية الفردية ) ثنائية القطبية ومستمرةمنفصلة  مقارنة ساللم

 

 أفضل كثريا

 أفضل

 أفضل قليالً 

 سيان

 أسوأ قليالً 

 أسوأ
 أسوأ كثريا 

 أفضل كثريا

 أفضل

 أفضل قليالً 

 أسوأ قليالً 

 أسوأ

 أسوأ كثريا

 عريض

 م مقارنة منفصل ثنائي القطبيةسل  
 بخمس درجات

 م مقارنة منفصل ثنائي القطبيةسل  
 درجات بسبع

 ثنائي القطبيةالمستمر مقارنة الم سل  
 نقطة 50+ ذو

 عريض جداً  جداً عريض 
 عريض عريض

 عريضاَ قليالً  ليس عريضاَ وليس ضيقاً 
 ضيق

 ضيق جداً 
ليس عريضاَ  ليس عريضاَ وليس ضيقاً 

 ضيق قليالً  ضيقاً  وليس
 ضيق

 ضيق جداً 
 ضيق
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 .على أهنا مستمرة، باستبانة موصى هبا قدرها خانة واحدة عشرية سالملينبغي أن تعاَمل ال - 1المالحظة 
هذه  الرقمية بدون وصف لنقاط ارتكاز. ويف سالمليؤدي إىل حتينز. وميكن استعمال ال حمددة سلفاً قد وسيطةتبنين أن استعمال نقاط ارتكاز  - 2المالحظة 

 خمتلفة. بلغات املكتوبةمقارنة االختبارات  . وميكن أن يساعد ذلك يف التغلب على مشاكل الرتمجة عندسالملاحلاالت جيب اإلشارة إىل التوجيه املقصود لل
االختبار وفقًا لقيمة  نتائج كل فرد من األفراد املشاركني يف تقييسسيطة، من الضروري عدم استعمال نقاط االرتكاز الو  ويف حال

 .مع اإلبقاء على السل م األصليالتقييس  لنحقيق هذا (1)وميكن استخدام املعادلة الوسط واالحنراف املعياري. 

 ss
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 حيث:
  iZ:  املقيَّسة النتيجةهي 
 ix:  الفرد  درجةهيi 
 six: للفرد  الوسطي درجة هi يف اجللسة s 

 sx:  يف اجللسة جلميع األفراد  الوسطهي الدرجةs 
 ss:  يف اجللسة املشاركني جلميع األفراد املعياريهي االحنراف s 
 sis: للفرد  املعياري هي االحنرافi يف اجللسة املشارك s. 

 إجراءات االختبار 2.5
أو مقارنات متعددة، ( ميكن أن تكون واحدة منها هي املرجع)ختبارات من فرادى العروض أو أزواج مقارنات ميكن أن تتكون اال

سالمل ينبغي استخدام إجراءات االختبار هذه باالقرتان مع و  .وميكن تكرار هذه العروض على النحو املطلوب. مبراجع أو بدون مراجع
 .4.1الواردة يف الفقرة  إسناد الدرجات

 المقارناتأزواج  1.2.5
خبمس درجات، ميكن استخدام التكرار، أربع مرات  ترد  راجع تتضمن استخدام سالمل جودة أو مباملقارنات  ات أزواجاختبار يف 

 متتالية، لنفس تسلسل الربنامج بالرتتيب التايل:
 التسلسل املرجعي؛ -

 ؛املرتدينفس التسلسل،  -

 (؛اً كرر تالتسلسل املرجعي )م -

 .(اً كرر تم) املرتديتسلسل، نفس ال -

قد تكون و ثانية؛  20إىل  15ربنامج لفرتة أطول من من الستمر كل مقتطف ال يالذاكرة البشرية على املدى القصري أحدود قد متلي و 
 وينبغي .ظاهرياً  عيشوبه انقطا  ويف احلالة اليت يكون فيها التسلسل بنداً موسيقياً، ينبغي أال بعض االختبارات.يف )بضع ثوان(  قصرية جداً 

أطول بعض  3و 2ثانية، بينما جيب أن تكون الفرتة الفاصلة بني  1إىل  0,5حوايل  4و 3وبني  2و 1الفرتة الفاصلة بني العرض  متتدأن 
طرة وعندما ال يقع تسلسل االختبار حتت سي أن يعتمد الوقت احملدد على نوع الربنامج. وينبغيعلى سبيل املثال.  ثانية 1,5الشيء، 

 .القائم باالختبار، تدعو الضرورة لتقدمي داللة واضحة على العرض الراهن
 الرتديستويات مبيف مناسبتني متتاليتني  هالتسلسل نفس ي عرضرتتيب عشوائي بشرط أال بامج نالرب  ت وتردياتتسلسال عرض وينبغي

 خمتلفة.ترد  ستويات مبأو  هانفس
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سبع درجات، ميكن استخدام جمموعة من العروض بمقارنة  على سل م مرتديتنيمن حالتني املقارنات اليت تتض ات أزواجاختبار ويف 
 التايل: بالرتتيب

 ؛1احلالة  -

 ؛2احلالة  -

 )متكررة(؛ 1احلالة  -

 )متكررة(. 2احلالة  -

ربعة، األ عروضال نم حالة مرجعية يف بداية كل ميكن عرض على أساس عشوائي. باإلضافة إىل ذلك، 2و 1 احلالتنيتبديل  وينبغي
 .ةاملرجعياحلالة استخدام إشارة ضوئية( بأن هذا البند هو ك) مؤكدةإعطاء إشارة ينبغي ، وعندئذ

وإذا لزم أن تتواىل اجللسات، ينبغي . دقيقة دون انقطاع 20إىل  15وينبغي أال تدوم أي جلسة مع أي مستمع واحد لفرتة أطول من 
 .على األقل أن تتخللها فرتات راحة بنفس املدة

د ث ينبغيو   .ةمسموع جلبةجهاز التبديل أي  أال حي 
على النحو أن يتحكم املستمعون يف التبديل بني احملفزات  كثرياً ستحسن  ي  ، مبفردهميف احلاالت اليت ينفذ فيها املستمعون االختبارات و 
 .ITU R BS.1116وضح يف التوصية امل

 متعددةالمقارنات ال 2.2.5
قارنات املتعددة دون مراجع تتضمن استخدام السالمل املستمرة، ي طلب من املقينمني تقييم اجلودة اإلمجالية أو تقييم اختبارات امل يف

لمستخدم املوضح ل السطح البيينباستخدام  (CQS)اجلودة املستمر  سل مكل نعت وصفي لكل عرض وتقدمي تصنيفهم على 
مدى  أن يقع عدد احملفزات قيد التقييم يف ينبغيو  الربنامج املشرتك. ببنداحدة حمفزات متعددة يف جتربة و ت عرض و  .7الشكل  يف

، ميكن النظر 9للتقييم  املرغوبيف حال جتاوز عدد احملفزات و  .إىل أدىن حد لتقليل اخلطأ يف تصنيف املقيِّم 9و 5 يرتاوح بني
 لى سبعة حمفزات للمقارنة موزعة بني جتربتني.، ميكن أن تشتمل كل جتربة عاً حمفز  14في حالة ف .كتلي مقسومتصميم   يف
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 7الشكل 

 متعددةمقارنات الفي لمستخدم ل السطح البينيمثال 
 األساسية السمعيةجودة ال 

 

 يرد توصيف، ةاملستمر  السالملاملعروفة واملخفية اليت تنطوي على استخدام  واملرتكزاتاملراجع  ذات اختبارات املقارنات املتعددة يفو 
 .ITU-R BS.1534التقييم يف التوصية  أسلوب

 نعوتال 6
 .امللموسةوأنواع خمتلفة من النعوت لوصف اجلودة  أعدادأهداف االختبار، ميكن استخدام  حسب

 بوضوح. خدمت ستأي نعوت  تعريفجيب و 

 األساسية السمعيةجودة ال 1.6
تقييمها. وهي تشمل، على سبيل املثال ال احلصر،  جيري األساسية مجيع جوانب جودة الصوت اليت السمعيةودة اجل نعت تضمني

 التمثيلواألصداء والتشوهات التوافقية وضوضاء  ديرواهلاجملسم والعرض املكاين  وتقدمي النظريوالشفافية  جْرس الصوتأشياء مثل 
األساسية بشكل خمتلف  السمعيةودة اجل نعتعرَّف ي  ، الطفيفة الرتدياتلتقييم و والنقرات وضوضاء اخللفية.  والطقطقاتالكمي 

 .ITU R BS.1116التوصية  يف

 ئي القنوات والصوت متعدد القنواتبالتفصيل جودة الصوت المجسم ثنا توصِّفنعوت  2.6
 ثنائي القنواتالمجسم  الصوت نظام 1.2.6

 اجملسم النظريجودة 
واإلحساس بعمق وواقعية  ة الصوتيةقع الصور موا ثمن حي وعنصر االختبارباالختالفات بني املرجع  ا النعتتعلق هذي -

 الصويت. احلدث

 ممتاز

 جيدة

 ضعيفة

 سيئة

 متوسطة

 املقطع التايل إيقاف
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 المجسم متعدد القنوات الصوت نظام 2.2.6
 األمامي النظريجودة 

 .االستبانة وخسائر اجملسم النظريشمل جودة ي هوبتحديد موقع مصادر الصوت األمامية. و  هذا النعتتعلق ي -

 اجلو احمليطعن نطباع االجودة 
 .نطباع املكاين، أو اجلو احمليط، أو التأثريات احمليطة االجتاهية اخلاصةاالب هذا النعتتعلق ي -

 النظام الصوتي المتقدم 3.2.6
 له أمهية خاصة هذا النعتتبنين أن  –اجَلْرس الصويت  نعت

 جودة اجلْرس الصويت يف إطار جمموعتني من اخلواص: نعتميكن وصف  -
الصالبة،  الوضوح، أو ، أو لون النغمة، أو التلوين، أواللمعان س بلون الصوت، مثلتتعلق اجملموعة األوىل من خواص اجلرْ  -

 معادلة األصوات، أو الثراء الصويت. أو
 اخلواصثباته، وحدنته، وواقعيته، ودقته، وديناميته. وهذه مثل وتتعلق اجملموعة الثانية من خواص اجلْرس بتجانس الصوت،  -

 للصوت. كن أيضاً أن تصف خصائص أخرىقد تصف جْرس الصوت، ولكنها مي
 جودة حتديد املوقع

الوضوح. وميكن  وخسائراجملسمة  ةبتحديد مواقع مجيع مصادر الصوت االجتاهية. وتشمل جودة الصور  ا النعتتعلق هذي -
يسمى  الذي ويشمل أيضاً امتداد احلدث السمعي، يف املستوى األفقي ،إىل جودة حتديد املواقع األفقية ا النعتتقسيم هذ

وجودة حتديد املواقع الرأسية، وجودة حتديد املواقع النائية. ويف حالة االختبار املصحوب  أيضًا عرض املصدر السمعي.
 إىل جودة حتديد املواقع على الشاشة، وجودة حتديد املوقع حول املستمع. النعوت، ميكن أيضاً تقسيم هذه ةبالصور 

 جودة الصوت لنعت تعترب هذه امتداداً  –جودة البيئة 
ار، أو التأثريات احمليطة االجتاهية املكانية. ثباالنطباع املكاين، أو التغليف، أو اجلو احمليط، أو قابلية االنت ا النعتتعلق هذي -

 إىل جودة البيئة األفقية، وجودة البيئة الرأسية، وجودة البيئة النائية. هذا النعتوميكن تقسيم 

 ات بين الصوت والصورة المصاحبةالعالق توصِّفنعوت  3.6
 لصورة املصاحبة اخلصائص التالية:يتضمن ارتباط النعت بني الصوت وا ميكن أن

 يف ذلك السمت واالرتفاع والعمق(؛املرئية واملسموعة )مبا  اإليعازاتمن  املستمداالرتباط بني مواضع املصدر  -
 عات املكانية بني الصوت والصورة؛ارتباط االنطبا -
 .يةوالفيديو  اإلشارتني السمعيةلعالقة الزمنية بني ا -

 النعوت الرئيسية للتقييم المطلق لجودة الصوت بالتفصيل 4.6
 .[1] 1بامللحق  1ترد قائمة النعوت يف املرفق 

 ر بالتفصيلشف  ل/المجودة الصوت الرقمي المرس   توصِّفنعوت  5.6
 .1بامللحق  2ترد قائمة بالنعوت الرئيسية يف املرفق 

 عامة لجودة الصوت بالتفصيلالنعوت ال المزيد من 6.6
 .ITU R BS.2399املوضحة يف التقرير  األساليبباستخدام  خمتارةميكن استخدام نعوت إضافية وأكثر تفصيالً 
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 مواد البرنامج 7
 ، حسبلنظام اجلاري اختبارها يسببها يتال بالرتدياتعمد اختيار مادة االختبار بسبب سلوكها احلرج للغاية فيما يتعلق ت ميكن

يف حاالت أخرى، و أو إعادة إنتاج الربنامج الصويت اجلاري اختباره.  إرسالفئة نظام  حسباهلدف الدقيق لالختبارات، وخاصًة 
 .حراجةميكن استخدام مواد أقل 

 اواختياره ةعلى عرض تفصيلي للعوامل املتعلقة مبواد برنامج االختبار احلرجمنها،  6الفقرة يف ، ITU-R BS.1116حتتوي التوصية و 
 خمتلفة. ألغراض

ولضمان إمكانية املقارنة بني  املواد. هذه استخدام النوع احلرج من ينبغيكلما كان الغرض من النظام هو محل صوت عايل اجلودة، 
 .تسلسالت الربنامج نفسها استخدامأو يف أوقات خمتلفة، ينبغي /و بيانات االختبار اليت مت احلصول عليها يف أماكن خمتلفة

 .ويف أي حال، ينبغي أال يكون حمتوى تسلسل الربنامج مسرتعياً لالهتمام، وال منفراً أو مماًل، إىل حد يتشتت فيه انتباه املستمع

 إعادة اإلنتاج أجهزة 8
 رأس( كجزء من النظام قيد االختبارمكبرات الصوت )أو سماعات ال الخالية مناالختبارات  1.8

قياسات مستوى ضغط الصوت  - "A" استخدام ؛ علماً بأنمنها 7الفقرة يف ، ITU-R BS.1116ينبغي اتباع متطلبات التوصية 
 إعادةبشكل خاص إذا تضمن نظام  ويصح ذلك ال يعطي بالضرورة تقييماً دقيقاً للجهارة الشخصانية. واسعإشارة نطاق ب املرجَّحة
 النطاق املختلفة. عروض بعض املكونات ذات اإلنتاج

 .إعادة اإلنتاججلميع قنوات  ةالكسب الصحيح إعداداتبديلة لضمان  أساليباستخدام  ةالضرور  تقتضيقد و 
رات إشا مجيع إشارات الربنامج الصويت أو نسخاملستعملة للمراقبة هبدف  املرجعية أو مساعات الرأس صوتالينبغي اختيار مكربات و 

أي يتعني أن تنتج صوتاً حمايداً ألي نوع من أنواع النسخ كما ينبغي أن تكون قابلة لالستعمال  ؛االختبار األخرى بالشكل األمثل
 أكثر. اجملسمة على قناتني أو الصوتية لتقييم األنظمة الصوتية غري اجملسمة وكذلك األنظمة

وضوحاً يف حالة النسخ بسماعات الرأس، غري أنه ميكن أيضًا إدراك أوجه وميكن إدراك أوجه قصور معينة يف اجلودة بشكل أكثر 
 أجهزة النوع املالئم من حتديدالضروري  ، منوبالتايليف اجلودة بشكل أكثر وضوحاً يف حالة النسخ مبكربات الصوت.  أخرىقصور 

 ة تسبق االختبار.شخصانيالنسخ من خالل اختبارات 
 اجملسمة. خصائص الصورة الصوتية علىخ مبكرب الصوت يف احلاالت اليت تؤثر فيها أوجه القصور وبشكل  خاص، جيب استعمال النس

استعمال كل من مكربات الصوت ومساعات الرأس اجملسمة  يكون من الضروريولتقييم األنظمة الصوتية اجملسمة ذات القناتني، قد 
 اجملسمة. للرأس عند تقييم األنظمة الصوتية غريللصوت. كما ميكن استعمال مكرب صوت واحد مركزي و/أو مساعات 

الربط بني إمكانية مساع  علىوسوف يساعد اختيار مكربات الصوت أو مساعات الرأس، للتجارب الفردية أو جملموعات التجارب، 
، وكإجراء بديل. ختبارلألفراد املشاركني يف اال الفعليتأثري معني وحم َونل الطاقة املستعمل، غري أن ذلك سيؤدي إىل خفض العدد 

بني مكربات الصوت ومساعات الرأس حسب رغبتهم، لن يتيسر الربط بني إمكانية مساع تأثري معني  التبديلفراد األإذا استطاع 
 املستعمل. وحم َونل الطاقة

إعادة ألن و  عض.إىل أقصى حد ممكن مع بعضها البالقابلة للمقارنة يف حال إجراء التقييمات  ميكن استخدام مساعات الرأسو 
االستماع والتحكم، ميكن، من حيث املبدأ، تعريفها بدقة  لقاعيتعن اخلصائص اهلندسية والصوتية  ةمساعة الرأس مستقل اإلنتاج يف

مكربات الصوت. باإلضافة إىل ذلك،  إعادة اإلنتاج يف هذا ال ينطبق علىو  .منهجيبسهولة دون خطأ إعادة اإلنتاج كن متعالية و 
ظروف  ويفميكن إجراء اختبارات التقييم مع عدد كبري من املستمعني يف نفس الوقت  مساعات الرأس، إعادة اإلنتاج يفيف حالة 

 .نفسهاستماع الا
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ظمة الصوتية املتقدمة مبصاحبة أو عدم مصاحبة الصور، جيب استعمال مكربات نولتقييم األنظمة الصوتية املتعددة القنوات واأل
 متزامنة. اليت جيري تشغيلها بطريقةإعادة اإلنتاج م التأثريات على مجيع قنوات الصوت إذا أريد تقيي

صوت ومديات الرتدد ذات الصلة، حبيث تكون الفوارق من مكربات الويف مجيع احلاالت، جيب حتقيق التوافق الصويت بني كل مكرب 
 األدىن. األصيلة بينها يف اجلْرس عند حدها

 لمستعمل للمراقبةا صوت المرجعيالمكبر  1.1.8
االستماع عالية اجلودة املستعملة يف االستوديو اليت تتكون من وحدة  أجهزة" املستعمل للمراقبة صوت املرجعيال"مكرب  عبارةي قصد بـ

عالية اجلودة  ومضخمات، الصوتمتكاملة من أنظمة مكربات الصوت يف إطار ذي أبعاد حمددة، وقدرة خاصة على معادلة 
 بكات العكسية املالئمة.، والشللقدرة

 ،ITU-R BS.1116 مبتطلبات التوصية "املستعمل للمراقبة صوت املرجعيالينبغي أن تفي اخلصائص الكهربائية الصوتية "ملكرب و 
 بعض أنواع االختبار. تغايل بتشددها يف هذه املتطلبات قد؛ علماً بأن منها 2.2.7الفقرة  يف

 قبةللمرا ةالمستعمل سماعات الرأس 2.1.8
أجهزة االستماع عالية اجلودة املستعملة يف االستوديو، واملَعادلة الستجابة  "لمراقبةلمساعات الرأس املرجعية املستعملة " عبارةبـي قصد 

 جمال االنتثار.
 ،ITU-R BS.1116 " مبتطلبات التوصيةللمراقبة ةاملستعمل سماعات الرأس املرجعيل"ينبغي أن تفي اخلصائص الكهربائية الصوتية و 

 بعض أنواع االختبار. تغايل بتشددها يف هذه املتطلبات قدمنها؛ علماً بأن  2.3.7الفقرة  يف

 مكبرات الصوت )أو سماعات الرأس( كجزء من النظام قيد االختبارل الشاملةاالختبارات  2.8
 اً ملواصفات النظام.يف النظام قيد االختبار وفق اإلنتاج إعادةأجهزة  تشملينبغي إعداد االختبارات اليت 

 اجلهارة. من حيثمطابقة األنظمة بدقة ب جتيف اختبارات املقارنة، و 

 ظروف االستماع 9

االستماع عند نقطة يصف مصطلح "ظروف االستماع" املتطلبات الصوتية املعقدة جملال صويت مرجعي يؤثر يف املستمع يف قاعة 
 . ويشمل ذلك:استماع مرجعية

 اعة االستماع؛اخلصائص الصوتية لق -

 مستوى االستماع؛ -
 ترتيب مكربات الصوت يف قاعة االستماع؛ -

 موقع نقطة أو منطقة االستماع املرجعية؛ -

 اليت تنتج خصائص اجملال الصويت الناجتة عند هذه النقطة أو املنطقة.

بعض  تردالصوتية فقط،  باملعلماتوفريداً  ال تسمح حىت اآلن بوصف اجملال الصويت املرجعي وصفاً كامالً  األجهزةن أحدث ألونظراً 
 صالحية ظروف االستماع املوصوفة. لضماناملتطلبات اهلندسية واملتطلبات الصوتية اخلاصة بالقاعة لقاعة االستماع املرجعية 

 .منها 8الفقرة يف  ITU R BS.1116تطلبات التوصية مبظروف االستماع  تلتزمأن  ينبغيو 
 بعض أنواع االختبار. تغايل بتشددها يف تطلبات قدأن هذه امل بالذكردر وجي
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 المعالجة اإلحصائية للبيانات 10
وسيصف ذلك البيانات، فإذا كان التمييز الناتج . ة الستخالص القيم املتوسطة وفرتات الثقةشخصانيتنبغي معاجلة الدرجات ال

 9 كن يف هذا الصدد استخدام األساليب املذكورة يف الفقرةومي .ر، ينبغي إجراء مزيد من املعاجلةكاف  لتلبية أهداف االختبا غري
 اخلربة اإلحصائية لتحليل البيانات. ستلزمعام،  وبوجه .ITU-R BS.1116التوصية  من

 .باالختباروستتعزز القيمة اإلمجالية لالختبار إذا تواصل حتليل البيانات للتحقق من االفرتاضات الكامنة وراء االختبار ولتقييم موثوقية القائم 

 عرض النتائج 11
 اعتبارات عامة 1.11

ينبغي أن يتم العرض حبيث يستطيع القارئ غري املتخصص واخلبري تقييم املعلومات املهمة. ومبدئياً، فإن أي قارئ يريد أن يرى 
ة أكثر تفصيالً، . وميكن دعم هذا العرض مبعلومات كميبيانية ي الشامل، ويفضل أن يكون ذلك يف شكل رسومالناتج التجريب

 تذييالت. أن التحليالت الرقمية التفصيلية الكاملة جيب أن تكون يفمن رغم ال على
ينبغي و . رباءاخلغري  جمموعاتقدمها تعن تلك اليت  مبعزلخرباء االستماع  جمموعاتاستخدام ب املستحَصلةالنتائج  عرضينبغي و 

ينبغي و  إحصائية تستخدم لتحليل نتائج االختبار. أساليبوصف أي  ينبغيو تقدمي تفاصيل ظروف االستماع ومستويات الصوت؛ 
 .منها 10الفقرة  يف ،ITU R BS.1116أن يكون عرض النتائج، قدر اإلمكان، وفقاً للتوصية 

 القيمة المتوسطة 2.11
 البيانات. لىعنظرة عامة مبدئية جيدة  املتوسطة القيمقد يوفر عرض 

 وفترة الثقة الداللةمستوى  3.11
اإلحصائية والنواتج اليت ستيسر الفهم على القارئ.  باألساليبالتفاصيل األخرى املتعلقة فضاًل عن  مستويات الداللةذكر ينبغي 

 التفاصيل فرتات الثقة أو أعمدة اخلطأ يف األشكال البيانية. وقد تشمل هذه
. ومن املمكن، من حيث املبدأ، استعمال 0,05ار القيمة وبالطبع، فإنه ال يوجد مستوى داللة "صحيح". غري أنه عادًة ما يتم اختي

 .ا جيري اختبارهيتال الفرضيةاختبار أحادي الذيل أو ثنائي الذيل حسب 

 محتويات تقارير االختبار 12
 بعض اجلوانب.ت ضبط ذ أو حىت لو مل تنفَّ  قدر اإلمكان، ينبغي اإلبالغ عن مجيع جوانب االختبارات،

 .هذه الواقعةأن يسجل التقرير ينبغي عدم إجراء أي تدريب،  حالعلى سبيل املثال، يف 
املستعملة، والنتائج املستخلصة.  واألساليب، بأكرب قدر ممكن من الوضوح، األساس املنطقي للدراسة، االختبار ينبغي أن تنقل تقارير

. ةنتيجالحيث املبدأ، للتأكد جتريبيًا من كافية حبيث ميكن للشخص امللم باملعارف أن يكرر الدراسة، من   تفاصيلوينبغي عرض 
األسباب الكامنة مثل الرئيسية،  لتفاصيل االختبار وإعداد رأي ناقد هاوينبغي أن يكون القارئ املزود باملعلومات قادرًا على فهم

 والنتائج. ي، والتنفيذ، والتحليالتالتصميم التجريب أساليبوراء الدراسة و 
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 :جلوانب التاليةابوينبغي إيالء عناية خاصة 
 ؛واملقتطفاتحتديد واختيار األفراد املشاركني يف االختبار  -
واخلصائص الصوتية، وأنواع حموالت الطاقة واملواقع  القاعةمبا يف ذلك أبعاد  واألجهزةاملادية لبيئة االستماع  التفاصيل -

 الكهربائية؛ األجهزةومواصفات 
 البيانات؛ يمات، والتتابعات التجريبية، وإجراءات االختبار، وتوليدي، والتدريب، والتعلالتصميم التجريب -
 ات االستنتاجية الوصفية والتحليلية؛ءاإلحصا تفاصيلمعاجلة البيانات، مبا يف ذلك  -
 األساس التفصيلي جلميع النتائج املستخلصة. -

 المراجع

[1] EBU [2000] Tech. 3286 s1. Assessment methods for the subjective evaluation of the quality 

of sound programme material Supplement 1 – Multichannel, European Broadcasting Union, 

Geneva, Switzerland. 
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 1المرفق 
 1لملحق با

 )إعالمي(
 
 لمصطلحات الوصفية الشائعةعلى االنعوت الرئيسية والنعوت الفرعية وأمثلة 

 بالتفصيل لجودة الصوت للتقييم المطلق

 لمصطلحات الوصفية الشائعةاأمثلة  النعوت الفرعية النعت الرئيسي

   االنطباع المكاني 1

  جتانس الصوت املكاين يف بيئة مكانية مناسبة متحققاً يبدو األداء 
  ديراهل

  التوازن الصويت
  مقاس القاعة الظاهر

  منظور العمق
 هديرلل لون الصويتال

  القاعةجفاف /هدير
  غري مباشر/مباشر

 قاعة كبرية/قاعة صغرية

   المجس م االنطباع 2

 اً صحيح ياً اجتاه اً توزيع الصوت لنظرييبدو أن 
 ملصادر الصوت اً ومناسب

 توازن اجتاهي
 استقرار

 عرض نظري الصوت
 املوقعحتديد دقة 

 واسع/ضيق
 دقيق/غري دقيق

   الشفافية 3

 مصدر الصوت وضوح ء بوضوحكل تفاصيل األدااستشفاف  ميكن 
 الزمين الوضوح

 سهولة الفهم

 واضح/مشوَّش

   توازن الصوت 4

 على الوجهمصادر الصوت متوازنة  فرادىبدو ت
 الصوت العام نظري صحيح يفال

 اجلهارة توازن
 الدينامي املدى

 ةمصدر الصوت مرتفعجهارة 
  جداً  منخفضة/جداً 

 صوت مضغوط/طبيعي

   جْرس الصوت 5

صدر مل الصوتية صائصاخل ملختلفدقيق ال ثيلالتم
 .الصوت)مصادر( 

 لون الصوت
 املدامهة الصوتية

 مدو /حاد
 م ظلم/مضيء

 بارد/دافئ

 من الضوضاء والتشوهات الخلو 6

غياب العديد من الظواهر املزعجة مثل الضوضاء 
الكهربائية والضوضاء الصوتية وضوضاء العامة 

 إىل ذلك.وأخطاء البتات والتشوهات وما 

 االضطرابات امللموسة/غري امللموسة 

 االنطباع الرئيسي 7

 الصوت الكلي والتفاعل بني املعلمات املختلفة. نظريالسابقة، مع مراعاة تكامل  ةشخصاين للنعوت الستالرجح املتوسط امل

 
 تعاريف النعوت الرئيسية والنعوت الفرعية

 .كبريةبأحرف  رئيسية عرض النعوت ال يرديف قائمة التعاريف هذه، 
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 الشرح فئة النعوت

 لعالقة بني األصوات املباشرة وغري املباشرة )املنعكسة(.عن ااالنطباع الشخصاين  التوازن الصويت:

معدات تكييف اهلواء واإلضاءة  عن ، على سبيل املثال،النامجةيف قاعة املنشأ،  املطلوبةاألصوات غري  الضوضاء الصوتية:
حركة ضوضاء و املبىن، مثل التأثريات من اخلارج،  هيكل ينقلهاأو الضوضاء اليت  وحركة الكراسي؛

 وما إىل ذلك. املرور،

 .املنشأحلجم الظاهر، احلقيقي أو املصطنع، لقاعة عن ااالنطباع الشخصاين  حجم القاعة الظاهر:

 الضوضاء املنفصلة أو التشوهات الناشئة عن نظام رقمي. :اتأخطاء البت

املستمعون  يعيأن  ينبغي) .اً من األمام إىل اخللفمناسب اً الصوت عمق لنظرياالنطباع الشخصاين بأن  العمق: منظور
ظروف االستماع بداًل من معلمة  منبثقاً من مصطنعاً عند تقييم هذه املعلمة الفرعية بأهنا قد تكون 

 بقناتني.( جمسمتسجيل 

 النظريبطريقة جتعل  متموضعةالصوت  نظري ضمنصادر الصوت االنطباع الشخصاين بأن م التوازن االجتاهي:
 .اً متوازن بأكمله

 .إعادة اإلنتاجعيوب أو عدم خطية يف أنظمة التسجيل أو  يعود إىلجودة الصوت الذي قد  تردي التشوهات:

 اتنسبًة إىل توقع، إعادة اإلنتاجبني أقوى وأضعف املستويات أثناء  عن املدىاالنطباع الشخصاين  الدينامي: املدى
 .معني برنامج من نوع ةماد من املستمع

، مثل: ةالكهربائي الصويت أو معاجلة اإلشار  اإلرسالاليت تسببها قناة  املطلوبةمكونات اإلشارة غري  والتشوهات: الضوضاء الكهربائية
 .واخلبوالضوضاء والنقرات والتشوهات غري اخلطية 

العديد من الظواهر املزعجة مثل الضوضاء الكهربائية والضوضاء الصوتية وضوضاء العامة  غياب من الضوضاء والتشوهات اخللو
 وأخطاء البتات والتشوهات وما إىل ذلك.

 االنطباع الشخصاين بأن مساحة الصوت هي كيان متجانس. جتانس الصوت املكاين:

 ثنان ككل متكامل.صوت مناسب لألداء حبيث يظهر اال عن نظرياالنطباع الشخصاين  :التكامل

 .إمكانية متييز الكلمات يف النص املنطوق واملغين :سهولة الفهم

 الصوت. نظرييف  على الوجه الصحيح متموضعةاالنطباع الشخصاين بأن مجيع مصادر الصوت  املوقع: حتديد دقة

 النسبية املناسبة ملختلف مصادر الصوت. عن الشدةاالنطباع الشخصاين  توازن اجلهارة:

 واخللو جْرس الصوت،و والتوازن والشفافية  اجملسَّم االنطباعو  النطباع املكاينلشخصاين الرجح املتوسط امل االنطباع الرئيسي:
 الصوت الكلي والتفاعل بني املعلمات املختلفة. نظري، مع مراعاة تكامل من الضوضاء والتشوهات

 احلضور عن مجهورالنامجة  عن اجللبةاالنطباع الشخصاين  ضوضاء العامة:

 االنطباع الشخصاين عن املدة املناسبة لألصوات غري املباشرة الطبيعية أو االصطناعية. اهلدير:

األصوات  ا ترتفع هبيتال تاملعدال وهي توليفةلسرعة اليت تبدأ هبا األصوات؛ عن ااالنطباع الشخصاين  املدامهة الصوتية
 خالل فرتة قصرية جداً ومدة تلك الفرتة.

 الصوت العام. نظريمصادر الصوت يف فرادى االنطباع الشخصاين عن توازن  :توازن الصوت

 التوافقية املميزة. هصوت مناسب لكل مصدر مبا يف ذلك مجيع عناصر عن االنطباع الشخصاين  لون الصوت:

 اصطناعي. هديرك أي لون الصوت الطبيعي يف صوتيات املكان مبا يف ذل عن االنطباع الشخصاين :اهلديرلون صوت 

 .اجملسمصوت العرض مناسب ملرحلة الصوت يف جمال عن االنطباع الشخصاين  الصوت: نظريعرض 

 يف وقت واحد.تصدح حتديد ومتييز أدوات أو أصوات خمتلفة  بإمكانيةاالنطباع الشخصاين  مصدر الصوت: وضوح

 بيئة مكانية مناسبة. يف يتحققاالنطباع الشخصاين بأن األداء  االنطباع املكاين:

 مجيع مصادر الصوت يف املواضع املقصودة. ببقاءاالنطباع الشخصاين  االستقرار:

 .ملصادر الصوت اً ومناسب اً صحيح ياً اجتاه اً الصوت توزيع لنظرياالنطباع الشخصاين بأن  اجملسَّم:  االنطباع

 األصوات القصرية يف تعاقب سريع دىفرا حتديد ومتييز بإمكانيةاالنطباع الشخصاين  الزمين: الوضوح

 .الصوت)مصادر( صدر مل الصوتية صائصاخل ملختلفدقيق ال التمثيل بإمكانيةاالنطباع الشخصاين  جْرس الصوت:

 .كل تفاصيل األداء بوضوحاستشفاف   بإمكانيةاالنطباع الشخصاين  الشفافية:
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 2 المرفق

 1لملحق با

 )إعالمي(

 .مع تقنيات التشفري أو اإلرسال الرقمي تظهر ميكن أناليت  الصوتية املصطنعاتفئات 
عمليات التشفري أو اإلرسال الرقمي، ميكن استخدام عدد من الفئات لتحليل  جراءيف اإلشارات الصوتية  الرتديلتقييم أوجه 

 :الصويت املصطنع تصنيف نوع أو
 شرح المصطنع الصوتيفئة 

 ساكنةتغريات غري و تشوهات حبيبية،  من قبيلالرقمية،  كفاية االستبانةة بعدم  العيوب املرتبط الكمي: يف التقدير عيب
 يف مستوى الضوضاء

 الصفريية خمارج احلروف ترددات عالية أو منخفضة، أو زيادة يف الرتددات العالية مثل االفتقار إىل يةاصية الرتدداخلتشوه 
 .ياملشط املرشاح ومؤثراتالتكوين،  ومؤثراتأو اهلسهسة، 

 املستوى. قفزات )خطوات(و الدينامي،  اهاالتغيري يف مستوى )كسب( إشارات املصدر أو مد تشوه خصائص الكسب:

 .التغريدأو الضخ أو  الصداحاإلشارة مثل  اتساعاالختالفات الدورية يف  الدوري: التشكيلتأثري 

 أو رشقات. يف شكل رذاذ تشوه عمليات عابرة ن قبيلم، ةلعابر إلشارات ااملرتبطة با املؤثرات الدوري: التشكيل غريتأثري 

 .مشوشة أو تشوهات ،توافقيأو غري  توافقيتشوه غري خطي  تشوه غري خطي:

يف إشارة املصدر(، عدم تزامن اإلشارات  الزمن فقدان شفافية)أصداء سابقة والحقة ملط خة  تشوه زمين
 القنوات. أو

 .النربةاملصدر، مثل النقرات والضوضاء ومكونات  مبادةغري املرتبطة  اهلامشيةاألصوات  صوت إضايف )ضوضاء(:

 .خفاءاال تعطل الناجم عن كذلكفقدان املكونات الصوتية للمواد املصدر،   صوت مفقود:

 اخلطي أو غري اخلطي بني القنوات أو التسرب أو االرتباط بني القنوات. اللغط (:لغطتأثري االرتباط )

، والتوازن، ودقة الرتمجة، حتديد املواقعمجيع اجلوانب مبا يف ذلك االنتشار، واحلركة، واستقرار  املكاين: النظريتشوه جودة 
 .الفسحة وتغريات

___________ 
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