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الملخص
شملت تصنيفات اإلعالن الخارجي  Outdoor Advertisingأنماط ووسائط إعالنية جديدة ويشمل كل ما هو مقدم من
وسائط و أنماط إعالنية خارج المنزل يمكن أن يطلق عليها ) ،)Out Of Home Advertisingوتختلف المعالجة
البصرية للرسالة اإلعالنية طبقا ً لخصائص كل وسيط و البيئة المحيطة والزاوية ومسافة الرؤية  ،ويتضمن اإلعالن الخارجي
أكثر من  100نوع مختلف كما يختلف عن بقية أنواع اإلعالن التي يتم التعرض إليهم داخل المنزل (عبيــر .)2012
ومع التطورات المتالحقة قدم اإلعالن الخارجي خيارات ال حدود لها و اتجاهات متعددة للتصميم اإلبداعي ،و ظهرت
العشرات من األحجام و األشكال و المواقع التي تبدو بالنهاية و التقنيات المذهلة التي تقدم فرصا ً ال حدود لها لتصميم
إعالنات فعالة.
تعد اإلعالنات الخارجية الرقمية المتحركة  DOOH Adsواحدة من أكثر الوسائط ديناميكية وأسرعها نموا في صناعة
اإلعالن وذلك لنمو اإلستثمار في التكنولوجيا الرقمية والجهود المستمرة في دفع هذا النمو ،واستحداث وسائل جديدة ومتطورة
تساعد في مشاركة المتلقي.
هناك مجموعة متنوعة من المعايير التي تنظم عرض اإلعالن و تظبط تلك العملية وتضع القواعد التي تنظمها وتجعلها
عملية منظمة وأكثر دراسة وليست بالعشوائية التي يمكن أن تسبب الحوادث والمشاكل المرورية وأي ً
ضا تساعد على تحقيق
هدف اإلعالن من ضمان وصول الرسالة اإلعالنية بسالسة للمتلقي دون تشتيت أوفقد .وسيتناول البحث تلك المعايير
والضوابط من حيث مواصفات موقع اإلعالن تب ًعا لهدف الرسالة ومضمونها ،وبيئة الموقع وتغيرات المناخ وتأثيرها على
الوحدة اإلعالنية ورؤية اإلعالن ومواصفات مسافة الرؤية المناسبة لحجم شاشة العرض وموقع اإلعالن .وأيضًا هناك
معايير جمالية لضبط عرض الشاشات الرقمية لإلعالن على المباني واألماكن العامة أال تؤثر على جماليات التراث والمناظر
الطبيعية.
الكلمات المفتاحية:
اإلعالن الخارجی الرقمی المتحرک ،وحدة اإلعالن الرقمی ،مسافة الرؤية ،الظروف البيئية
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Abstract
These categories included outdoor advertising, to add new advertising technic and media, and
it includes all that is provided by the media outlets and patterns outside the home can be called
Out Of Home Advertising), and the visual treatment of the advertising message varies according
to the characteristics of each medium and the surrounding environment and the angle And the
distance of vision, and the external advertisement includes more than 100 different types as it
differs from television and press ads, publications, and online advertisements that are exposed
to them inside the home.
And with the successive developments, the outdoor advertisement presented boundless options
and multiple directions for creative design, and dozens of sizes, shapes, seemingly infinite sites
and amazing technologies that provide limitless opportunities for effective advertising design
appeared.
DOOH Ads is one of the most dynamic and fastest growing media in the advertising industry
due to the growth of investment in digital technology and the continuous efforts to drive this
growth, and the development of new and advanced means to help the recipient.
There is a variety of criteria that regulate the display of advertising, controls this process, sets
the rules that regulate it, and makes it an organized and more studied process that is not random,
that can cause accidents and traffic problems, and also helps to achieve the goal of advertising
by ensuring that the advertising message reaches seamlessly to the recipient without distracting
or losing. The search will address these standards and controls in terms of ad site specifications,
depending on the message’s purpose and content, site environment and climate changes, its
impact on the ad unit, ad visibility, and visibility specifications appropriate for the size of the
display and ad location. Also, there are aesthetic standards for controlling the display of digital
screens for advertising on buildings and public places that do not affect the aesthetics of heritage
and landscapes.

Keywords:
digital out of home Advertising, digital billboards, Viewing distance, environmental conditions
مشكلـة البحث
 التي تضمن سالمة، هل يتم اتباع المعايير العلمية الصحيحة لعرض اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك في مصر.1
الجمهور من خطر الحوادث؟
 هل يتوفر المرجع الذي يتضمن المعايير والقوانين التي تضبط هذه المشكالت؟.2
هدف البحث
،يهدف البحث إلى الوصول إلى المعايير التي تعمل على ضبط عملية تنظيم عرض اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك
.لتفادي أي مشكالت في جودة اإلعالن وسالمة الطرق والمرور
فرض البحث
 يضمن عرض إعالن بجودة عالية والحفاظ على،تطبيق المعايير التي تنظم عرض اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك
.سالمة الجمهور التي قد يسببها عرض اإلعالن الخارجي الرقمي بطريقة غير علمية قد تسبب خطر حوادث الطرق
منهج البحث
المنهج الوصفي
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حدود البحث
موضوعية :اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك.
زمنية :نماذج اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك خالل العامين  2020/2019م.
مكانية :القاهرة ،مصر.

مقدمة
إدراك المشهد البصرى للمدينة يكون من خالل صور بصرية تخضع فى تكويناتها لقيم نابعة من جماليات العمران جنبا ً إلى
جنب مع القيم الوظيفية ،واالجتماعية ،وأيضا ً الثقافية التى يرتكز عليها جميعا ً الفكر التخطيطى والتصميم العمراني .وعندما
تغيب هذه القيم أو إحداها ،فإن المشهد البصرى للمدينة يصاب بالتشويش واالهتزاز .واالهتمام بمالمح المدينة وشكلها
وطابعها وجمالها ليس ترفا ً كماليا ً فى الحياة العمرانية ،وإنما حالة فطرية حضارية تالزم مستويات التطور الحضارى
للمجتمعات .وتعد تنمية القدرات نحو إدراك القيم الحضارية بشكل عام ،وقيمة الجمال بشكل خاص ،بمثابة نقلة تطورية
تنموية للمجتمعات نحو مستوى حضارى أعلى .وأعادت التکنولوجيا صياغة بناء المجتمع ،وتغيرت وسائل اإلعالن فی
شکلها وجوهرها وق د تأثرت صناعة اإلعالن بالتبعية حيث استفاد من التطور التكنولوجي ،وحقق نسب أعلى من إنتشار
اإلعالنات الرقمية ،فاعتمدت المنتجات والخدمات على التکنولوجيا الحديثة فی اإلعالن وزيادة المبيعات.
يهتم البحث بدراسة ورصد المعايير التي تنظم عرض اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك ،نظراً لوجود مشكالت مختلفة
في عرض اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك ،مما قد ينتج من عدم اتباع تلك المعايير خطر الحوادث التي تؤثر على سالمة
المواطنين .ولعدم توفر المرجع الذي يتضمن المعايير والقوانين التي تضبط تلك المشكالت ،بخالف الدليل اإلرشادى الذي
قدمه لجهاز القومى للتنسيق الحضارى في عام  ،2010والذي يتضح فيه القصور الشديد في عرض المعايير التي تنظم
ً
وخاصة
اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك نظراً لقدم إصداره الذي لم يواكب تلك التطورات في تصنيفات اإلعالن الخارجي
الرقمي .ولذا قام البحث على دراسة ورصد العديد من المعايير التنظيمية لكثير من دول العالم المشابهة في الظروف البيئية
ومواصفات الطرق مع مصر .للوصول إلى معايير وقواعد تنظم عرض اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك.
وفيما يلي تصنيف العناصر المحددة لوضع المعايير والقواعد التي تضبط عملية تنظيم عرض اإلعالن الخارجي الرقمي
المتحرك1:
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مخطط -1عناصر تنظيم عرض اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك

معايير تنظيـــم عرض اإلعالن الخـــارجي الرقمي المتحرك من خالل موقع اإلعالن:
مشكالت موقع اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك
المشكلة
 .1موقع اإلعالن على جانبي الطريق :وجود
اللوحات اإلعالنية في مناطق الصيانة يسبب
خطر اإلصابات والتشويش على جذب اإلنتباه
لالفتات التحذير واإلرشادات للتعامل مع هذه
المنطقة .شكل ()1،2
 .2وجود الالفتات على حافة الطرق أومواقع
الدوران والميادين تؤدي إلى إعاقة الرؤية
للسائق مما يسبب خطر الحوادث وإعاقة حركة
المرور.

274

الحل
يتعلق معيار المسافات بين وحدات اإلعالن وإشارات المرور والعالمات
التحذيرية للطرق والكباري .لتجنب إعاقة رؤية أجهزة التحكـــم
المرورية والعالمات التحذيرية ،فقد تم وضع معايير لسالمة الطرق فيما
يتعلق بالمسافات اآلمنة لوضع الوحدات اإلعالنية:
 100 متر من تقاطع أوعبور المشاه في منطقة حضرية.
 200 متر من معبر المشاه في منطقة ريفية.
 100 متر من منحنى أوتقاطع حاد في منطقة حضرية.
 200 متر من منحنى أوتقاطع حاد في منطقة ريفية.
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شكل  -1صورة توضح مشكلة موقع وحدة اإلعالن الرقمي المتحرك بالقرب الشديد من إشارة المرور -شارع البطل أحمد عبد العزيز

 .3موقع اإلعالن تب ًعا لخلفية الوحدة
اإلعالنية :سواء من الناحية الوظيفية والجمالية
فقد يحجب اإلعالن منظر جمالي ينبغي
إظهاره ،كما أنه من الناحية الوظيفية تؤثر
الخلفية المزدحمة على إظهار اإلعالن
والتشويش عليه .أي ً
ضا اإلضاءة الساطعة على
المباني

أوالمسطحات

الخلفية

للوحدات

اإلعالنية تؤثر على وضوح الرؤية لإلعالن.
شكل ()5
 .4موقع اإلعالن تب ًعا لنسب الفراغ :توزيع

 يراعى تحديد نسبة ارتفاع وحدات اإلعالن أن ال تزيد عن  3/2من
ارتفاع المباني في الفراغ العمراني.
 يراعى عدم تثبيت وحدات اإلعالن أعلى األسطح نظراً للتشويش على
الشكل الجمالي للمدن.
 يراعى عدم تثبيت وحدات اإلعالن على النوافذ المتداخلة وجدران
المباني  ،مما يقلل من جودة تصميم المبنى.
)(Kyoto City Landscape Policy-page 20

وحدات اإلعالن الخارجي الرقمي بشكل
عشوائي يؤدي إلى تشويه الفراغ وعدم تناسق
نسب الفراغ العمراني بين المباني.

شكل  -5صورة توضح مشكلة موقع وحدة اإلعالن الرقمي المتحرك على واجهة مبنى سكني -شارع مصدق ،الدقي

 .5مشكلة المسافة بين وحدات اإلعالن على
جانبي الطرق :تشويش الرؤية في الطرق
والميادين وتعدد الرسائل اإلعالنية التي

تطبيق الحد األدنى للمسافات الموصى بها على جانبي الطريق تبعا ً

يتعرض لها الجمهور مما يؤدي إلى ضعف

لسرعة الطريق لتحقيق فعالية اإلعالن وتجنب حدوث أي آثار سلبية

اإلستجابة واإلنتباه إلى الرسالة اإلعالنية

لإلعالن وسالمة الطرق .جدول ()2

وعدم إدراك كم الرسائل المراد تلقيها .ويؤثر
سلبًا على الشكل الجمالي والحضاري للطرق
والكباري والميادين.
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سرعة المركبة )كم/ساعة(

الحد األدنى للمسافة

المسافة المفضلة

60

 50م

 80م

70

 55م

 100م

80

 60م

 150م

95

 70م

 200م

115

 80م

 250م

جدول  - 2الحد األدنى للمسافات بين الوحدات الموصى بها على جانبي الطريق
 .6مسافة رؤية اإلعالن :عندما يتواجد

هناك دليل الرؤية للطرق الخاصة بالقيادة ،وينبغي الرجوع إليها للحفاظ

اإلعالن في موقع بعيد عن مساحة رؤية

على السالمة المرورية وعدم تعرضها للخطر .فتتعلق تلك المسافات

المتلقي .يؤدي إلى فقد رؤية اإلعالن أويشتت

فقط بالمركبات واآلليات المتحركة على الطرق .لذلك يراعى توفير

رؤية المتلقي للطريق ،ومن ثم يؤثر على

ممر للمشاه طوله  5متر 2 xمتر كممر للعبور.

سالمة الطرق والتحذيرات المرورية.

وتقاس تلك المسافات بين النقاط على إرتفاع  1.15متر فوق مستوى
الطريق ،أي ما يعادل مستوى نظر السائقين عند الجلوس في السيارة.

الحد األدنى لمسافة الرؤية لإلعالنات على واجهة الطريق
السرعة (كم/س)

الطرق المحلية

الطرق التجميعية

الطرق الشريانية

40

 30م

 70م

 70م

50

 40م

 90م

 90م

60

 55م

 115م

 115م

70

 85م

 140م

 140م

80

 105م

 175م

 175م

90

 130م

 210م

 210م

100

 160م

 250م

 250م

110

 190م

 290م

 290م

120

 230م

 330م

 330م

جدول  -3يوضح الحد األدنى لمسافة الرؤية لإلعالنات على واجهة الطريق
الحد األدنى لمسافة الرؤية لإلعالنات على جانبي الطريق
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الحد األدنى لمسافة الرؤية

 60كم/س

 80م

 70كم/س

 105م

 80كم/س

 130م

 95كم/س

 175م

 115كم/س

 250م

سبتمبر 2021

مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية  -المجلد السادس  -العدد التاسع والعشرين
جدول  -4الحداألدنى لمسافة الرؤية لإلعالنات على جانب الطريق

يراعى تحديد موقع لوحة عرض اإلعالن  DOOHعلى بعد حوالي
 15متر تقريبا ً من حافة الطريق على الطرق السريعة .وتختلف هذه
المسافة تبعا ً لعوامل مختلفة ترتبط بتنمية الطرق وطبيعتها.
 .7تثبيت وحدات اإلعالن بالقرب الشديد

ال يسمح لوضع اللوحة اإلعالنية في منطقة صيانة مما يسبب خطر،

من حافة الطرق يسبب العديد من مشكالت

فقط يسمح بالالفتات الخاصة بسالمة الطرق والتحذيرات المرورية.

حجب الطريق وتشتيت رؤية سائقي

إختيار الموقع المناسب لإلعالن بما يتناسب مع تصميم الطرق وعدم

المركبات.

تأثيره على الجودة المكانية لبيئة الطرق والمناطق المحيطة به .ومراعاة
تقليل الفوضى على طول الممرات للطرق السريعة .الرسم التوضيحي
التالي يوضح أماكن الرؤية الواضحة على جانبي الطرق تبعا ً
لمواصفات الطرق والمناطق المحظور وضع اإلعالن بها :رسم
توضيحي( ،)1جدول ()5

رسم توضيحي ( – )1يوضح الرؤية الواضحة لموقع وحدة اإلعالن على جانب الطريق

السرعــــة

D

G

V

 32كم/س

 1.2م

 30م

 10م

 48كم/س

 1.8م

 30م

 15م

 64كم/س

 2.4م

 30م

 20م

 80كم/س

-

 50م

 26م

 97كم/س

-

 61م

 30م

 113كم/س

-

 73م

 36م

جدول  – 5أبعاد موقع وحدة اإلعالن تبعا ً لسرعة الطريق
جدول - 1مشكالت موقع اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك
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مشكالت تنظيم عرض اإلعالن من خالل ضبط الظروف البيئية لوحدات اإلعالن الخارجي الرقمي
المتحرك:
لضبط هذا المعيار ينبغي معرفة الظروف البيئية لمناخ مصر حتى نستطيع الوصول لحلول ضبط تلك المعايير من خالل
اختيار مواصفات تشغيل لوحدات اإلعالن تتناسب مع تلك التغيرات المناخية .فالدرجة القصوى لدرجة الحـــــرارة في مصر
°48م ،والمتوسط اليومي لدرجة الحرارة في مصر ° 21.38م ،والدرجة األدنى لدرجة الحرارة في مصر ° -2م ،وأيضا ً
مستوى الرطوبة له تـــــــأثير على جودة تشغيــــل شاشات العرض فمتوسط الرطوبة النسبية في مصر %55.75
مشكالت الظروف البيئية المحيطة بوحدات اإلعالن
المشكلة

الحل
يمكن تفادي تلك المشكلة من خالل عدة إجراءات هي:
 تصميم أجهزة إستشعار الحرارة التي تتناسب البيئة الخارجية التي تعطي

 .1نظراً للظروف المناخية ودرجة
الحرارة في مصر تتسبب مشكلة
بإرتفاع درجة حرارة شاشــــــــــــات
العرض مما يحدث تلف للشاشات
الرقمية ويتسبب ذلك في صعوبة
متابعة العرض اإلعالني والبث
المبـاشر وغير ذلك .شكل ()6

إشارات لجهاز المراقبة لإلجهزة .
ويمكن أيضا ً تفادي هذه المشكلة من خالل تقنية اإلدارة الحرارية
 ،Thermal Managementوالتي تتحكم في درجات الحرارة ونسبة
رطوبة البيئة المحيطة لشاشات العرض في مختلف الظروف البيئية التي
ً
وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في مصر اثناء
تتعرض لها الشاشات
سطوع الشمس .فهو يعمل على توفير تحكم كامل في اإلدارة الحرارية في
درجات حرارة تصل أكثر من  55درجة مئوية ،وأيضا ً ونظام التسخين
الداخلي في حالة انخفاض درجات الحرارة للبيئة المحيطة بشاشات العرض.
وذلك بعزل درجة حرارة الشاشة عن حرارة البيئة المحيطة من خالل
تحريك الهواء داخل وحدة العرض وعزلها عن الهواء الخارجي الساخن،
مما يمنع الهواء الخارجي من الدخول .شكل رقم()7

شكل  –-1يوضح حركة الهواء لتبريد شاشة العرض في مختلف درجات الحرارة بإستخدام تقنية اإلدارة الحرارية

 .2األتربة :من مواصفات البيئة
المصرية كثرة األتربة والغبار في
الجو مما يحدث انسداد لفالتر ومراوح
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شاشات العرض المعروضة في الهواء

 كما يضمن الزجاج األمامي المقسى والمغلف الحماية المثلى ،من

الطلق .outdoor Display

األطراف الخارجية مما يسمح بحد أدنى من الضرر أوعدم حدوث ضرر
من التأثيرات الخارجية .شكل ( ، )8كما يساعد على سهولة تنظيفه أوتغييره
في حالة حدوث أي ضرر خارجي.

شكل  -2يوضح استخدام الزجاج الواقي من حدوث أى ضرر لشاشة العرض من أي جسيمات دقيقة في الجو أوعوامل خارجية
جدول  – 6المشكالت التي تسببها الظروف البيئية على وحدات عرض االعالن الخارجي الرقمي المتحرك

معايير تنظيم مدة عرض اإلعالن تبعا ً للموقع:
تختلف مدة اإلعالن تب ًعا لموقع اإلعالن وطبيعة الجمهور المستهدف .تب ًعا لمدة تواجد الجمهور في موقع عرض اإلعالن.
على سبيل المثال المكاتب التي تعتمد على العرض طويل المدى تحتاج إلى قائمتين تشغيل لمدة  30دقيقة بالتناوب  ،بينما
في شاشات العرض الرقمية في األسواق فقد تحتاج فقط إلى دقيقة أو دقيقتين من المحتوى اإلعالني بالتناوب.
مشكالت تحديد مدة اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك
المشكلة

الحل

مدة اإلعالن تب ًعا للموقع :طول مدة العرض للطرق

فيما يلي تصنيف يساعد على تحديد مدة اإلعالن  :جدول

السريعة واألماكن الخارجية يؤدي إلى حدوث تشتيت

()9

إنتباه سائقي المركبات عن الطريق ومن ثم الحوادث

 )1عرض قصير المدى ( :الطرق العامة -األسواق ) يتحدد

وإعاقة المرور ،وأماكن التسويق واإلنتظار الداخلية

ثوان إلى  30ثانية.
من 5
ٍ

فالعروض قصيرة الزمن تحدث نوع من الملل من

 )2عرض منتصف المدى :األسواق الداخلية instore

الرسائل اإلعالنية القصيرة المتكررة أثناء تواجد

( Adsمكتب إستقبال – شركة – مقهى ) يتحدد من  30ثانية

المتسوق أوالزائر .فيحتاج هذا النوع مدة عرض

إلى  2دقيقة.

أطول تتناسب مع مدة زيارة أوتواجد الجمهور في هذه

عرض طويل المدى ( :المكاتب ـ المطاعم ـ أماكن اإلنتظار

األماكن.

) يتحدد من  2دقيقة إلى  30دقيقة.

جدول  – 7يوضح مشكالت تحديد مدة اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك
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تبعا لوحـــدات اإلعــــالن
معاييـــــر تنظيــــم عرض اإلعـــالن ً
تختلف مواصفات موحدات اإلعالن الرقمية تبعا ً لموقع اإلعالن والظروف البيئية وفيما يلي يعرض المشكالت التي تتعرض
لها شاشات اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك وكيفية البدء في حلها فيما يلي:
مشكالت وحدات عرض اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك
الحل

المشكلة

تم ذكر من قبل مشكالت عديدة ترتبط بجودة ظهور اإلعالن على الشاشات الرقمية لوحدات اإلعالن الخارجي الرقمي
المتحرك وسالمة الطرق ويمكن تلخيصها فيما يلي:
 دقة وضوح ملف التصميم ضعيفة.

 .1فقد في دقة وضوح اإلعالن.
 .2حدوث تشوه  Distortionفي أبعاد
اإلعالن اثناء العرض.
 .3يتعذر رؤية اإلعالن وقراءة
محتواه.

 دقة وضوح الشاشة ضعيفة.
عدم تناسب نسبة أبعاد التصميم  aspect ratioلنسبة الشاشة الرقمية.
تحديد مساحة الشاشة الرقمية التي تتناسب مع مساحة الموقع حول الوحدة
اإلعالنية .وذلك تبعا ً لمسافات الرؤية التي تتناسب مع مساحة الشاشة
الرقمية ودقة الوضوح  .Resolutionجدول ( ،)10شكل ()4

مسافة الرؤية ودقة الوضوح تبعا ً لمساحة الشاشة
أقل مسافة

المسافة المريحة

أكبر مسافة

للرؤية (بالمتر)

(بالمتر)

للرؤية

حجم الشاشة (بالبوصة  /سنتيمتر)

الدقة
resolution

(بالمتر)
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0.8

3–2

10

32

80

Full HD

1.0

4 – 2.5

12

40

102

Full HD

1.0

4.4 – 2.7

13

43

108

Full HD

0.5

4.4 – 2.7

13

43

108

UHD

1.1

4.6 – 2.9

14

46

117

Full HD

1.2

3 – 4.8

15

48

121

Full HD

1.2

3.1 – 4.9

15

49

123

Full HD

1.2

3.1 – 5

15

50

126

Full HD

0.6

3.1 – 5

15

50

126

UHD

1.3

3.4 – 5.4

17

55

140

Full HD

0.7

3.4 – 5.4

17

55

140

UHD

0.8

4 – 6.5

20

65

165

UHD

1.8

4.6 – 7.5

23

75

191

Full HD

0.9

4.6 – 7.5

23

75

191

UHD
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1.1

5.3 – 8.5

27

86

217

UHD

1.2

6 - 9.7

30

86

249

UHD

جدول  -10مسافة الرؤية ودقة الوضوح تبعا ً لمساحة الشاشة

شكل -3معايير المسافة المناسبة لرؤية شاشة العرض الرقمي
 .4إعاقة وحدة اإلعالن لرؤية السائق
للطريــق أوالفتــــات وإشـــــارات
المرور.

ضبط مسافات وأبعاد وزوايا تثبيت وحدة اإلعالن على الطرق والكباري
تبعا ً لمواصفات الموقع كما ذكر من قبل.

 .5توقف المحتوى اإلعالني أوحدوث

عدم تثبيت برنامج العرض  media playerالمناسب لبرمجة تتابع

خطأ في تتابع العروض اإلعالنية.

العروض وقراءة تعريف ملف العرض اإلعالني.

لون المحتوى على الشــــــاشة غير صحيــــح:
المشكلة

اإلجراء

دقة الشاشة رديئة للون

ضبط عدد األلوان أكثر من  ،24 pitsقد تختلف اإلعدادات حسب نظام التشغيل.

( 16لون).
لون الشاشة غير مستقر

تحقق من حالة اتصال موصل اإلشارة .أوتحقق من إدخال بطاقة الرسوم graphic

أو أحادي اللون.

.card

هل تظهر بقع سوداء

 قد تظهر عدة بكسل (أحمر أو أخضر أو أزرق أو أبيض أو أسود) على الشاشة،

على الشاشة؟

ً
عطال في الشاشة
والتي يمكن أن ترجع إلى المواصفات الدقيقة للوحة الرقمية( .هذا ليس
الرقمية).
 ترجع في بعض األحيان لتعرض الشاشة لدرجات حرارة عالية .ويمكن حل تلك
المشكلة كما ذكر من قبل.

 .6حدوث كسر أو خدوش بشاشات
العرض.

إستخدام عوامل حماية لوحدة اإلعالن من خالل إلحاق شـــاشة العرض
بلوح زجاجي خــــارجي واقي للشــــاشة األصلي ،لحمايتها من عبث
الجمهور أوإصطدام أي أجســــام بها.

جدول  –9يوضح مشكالت وحدات عرض اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك
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مشكالت تنظيم عرض اإلعالن من خالل إضاءة اإلعالن :DOOH
الضوء يعد عامل مؤثر بشكل كبير على سالمة الطرق وسهولة الحركة للمشاه والمركبات في طرق المواصالت والكباري.
وتتأثر رؤية المتلقي بالضوء تأثير مباشر وذلك من خالل ثالث نقاط هي :الوهج – اإلضاءة – اللون .وفيما يلي عرض
لمشكالت الضوء اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك تبعا ً للموقع والبيئة المحيطة لوحدة اإلعالن.
مشكالت تنظيم عرض اإلعالن من خالل إضاءة اإلعالن
الحل

المشكلة

 .1توزيع اإلضاءة لوحدة اإلعالن وما حولها من إضاءة الموقع من الممكن أن تسبب مشكالت للجمهور وعرقلة
الطريق .ويمكن تقسيم تلك المشكالت تب ًعا للنهار والليل:
نهـــــــارا :إستخدام إضاءة ضعيفة في ضوء
أ.
ً

يتحدد ضبط اإلضاءة نهاراً تبعا ً للمنطقة المحيطة بالوحدة

النهار يؤثر سلبا ً على رؤية اإلعالن حيث

اإلعالنية ومدى انعكاس اشعة الشمس على هذه المنطقة .جدول

يظهر اإلعالن باه ًتا وغير واضح بشكل كافي.

رقم()13

المنطقة المضاءة
(متر مربع)

المنطقة 1

المنطقة 2

المنطقة 3

(/cdمترمربع) (/cdمترمربع) (/cdمترمربع)

المنطقة 4
(/cdمترمربع)

حتى 0.5

ال يوجد حد

2900

2000

1000

 0.5إلى 2.0

أقصى

2300

1600

800

 2.0إلى 5.0

200

1200

600

 5.0إلى 10.0

1500

1000

600

أكثر من 10.0

1200

800

400

المنطقة  1المناطق ذات اإلضاءة المحيطة المرتفعة ج ًدا بعي ًدا عن الطريق.
المنطقة  2المناطق ذات اإلضاءة المحيطة المرتفعة بشكل عام خارج الطريق مثل بعض مراكز التسوق
الرئيسية  /التجارية ،والتي بها عدد كبير من األجهزة اإلعالنية واألضواء المضاءة خارج الشارع.
المنطقة  3المناطق ذات اإلضاءة المحيطة المتوسطة خارج الطريق بشكل عام ،على سبيل المثال منطقة تسوق
صغيرة إلى متوسطة /المراكز التجارية.
المنطقة  4مناطق ذات مستويات منخفضة بشكل عام من اإلضاءة المحيطة بعيدً ا عن الشارع ،على سبيل المثال
المناطق السكنية.
جدول  - 12الحد األقصى الموصى به من إنعكاس اإلضاءة للوحات اإلعالنية نهاراً
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 يعطي الجدول رقم( )13الحد األقصى الموصى به من إنعكاس

ليال :إستخدام شدة إضاءة عالية ً
بً .
ليال مما

اإلضاءة للوحات اإلعالنية ليالً .وهي الحدود القصوى إلنعكاس

يحدث التشويش والوهج الذي يؤثر على سائقي
المركبات وسالمة الطرق ،أي ً
ضا عدم مراعاة
توزيع عناصر اإلضاءة للوحدة اإلعالنية يسبب

سبتمبر 2021

اإلضاءة للوحات اإلعالنية .مما ال تؤثر سلبا ً على رؤية الطرق.
 كما أن تحديـــــــــــد مساحات اإلضــــــــاءة المنعكسة مع اتباع
معاييـــــــــــــــر المسافات البينيـــــة لوحدات اإلعــــــــــالن كما

مناطق الظالل والوهج فهذا التباين بينهم في

ذكر في جدول ( -)2صفحة ( ،)9تساعد أن ال تؤثر على وحدات

الضوء يعيق حركة المشاه والمركبات ويؤثر

اإلعالن المجاورة أو إشارات المرور لتوليد إنعكاسات مختلفة

على الرؤية الليلية.

على الطريق.
مواقع اإلعالن الغير مصحوبة بإضاءة الطرق

مساحة إنعكاس الضوء

مواقع اإلعالن المصحوبة

م2

بإضاءة الطرق

حتى 0.5

2000

1000

من  0.5إلى 2

1600

800

من  2إلى 5

1200

600

من  5إلى 10

1000

600

أكثر من 10

800

400

جدول - 2الحد األقصى الموصى به من إنعكاس اإلضاءة للوحات اإلعالنية ليالً
هناك إجراءات لقياس اإلعالنات المتحركة لدرجات النصوع التي
تحد من إمكانية االنعكاس الضوئي ومستويات النصوع المفرطة
 .2إستخدام األلوان الساطعة تؤثر على شدة

التي تجعل من الضروري التحكم في مستويات االنعكاس الضوئي

اإلضاءة الناتجة عن اللوحة اإلعالنية ،فنجد أن

المفترضة ووقت عرض المحتوى اإلعالني على شاشة العرض.

المحتوى اإلعالن ذو األلوان الساطعة يزيد من

نظراً لتغير المشاهد والصور في اإلعالن الخارجي الرقمي

شدة إنعكاس الضوء من اللوحات اإلعالنية على

المتحرك فمن الممكن تغير مستوى النصوع ويمكن أن يتخطى

الطرق مما يسبب أي ً
ضا مشاكل في الرؤية

النسب المسموح بها لسالمة الطريق .وفيما يلي مخطط على إحدى

الليلية للمشاه وسائقي المركبات .وتكون عاد ًة

اإلعالنات الخارجية الرقمية لقياس نسبة النصوع تبعا ً لتغير

نتيجة تغيير المشاهدة من ألوان داكنة إلى ألوان

المشاهد اإلعالنية على شاشة العرض .وقد وجد أن في بعض

ساطعة مما يحدث تلك المشكلة.

مراحل عرض اإلعالن تتخطى نسبة النصوع الضوئي الحد
األقصى المسموح به لسالمة الرؤية والطرق.
)(Piotr Tomczuk,2018

خاصية إحتواء الشاشة على مستشعر للضوء المحيط للتعامل مع مستويات سطوع مختلفة ويسمح هذا المستشعر
للشاشة بضبط سطوعها تلقائيًا بنا ًء على ظروف اإلضاءة في البيئة المحيطة بشاشة العرض الرقمية.
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دراسة تحليلية رقم 1
اسم

المنتج /إعالن توعية خاص بوزارة الصحة للتوعية ضد مخاطر فيرس الكورونا

الخدمة
نوع اإلعالن

إعالن خارجي رقمي متحرك

نوع الجمهور

الجمهور العام

الصوت

ال يوجد صوت

مدة اإلعالن



عرض قصير المدى

 oعرض منتصف المدى
 oعرض طويل المدى
مالحظات :مدة اإلعالن تقريبا ً  20ثانية وهذه المدة ال تتناسب مع سرعة الطريق وموقع
الوحدة اإلعالنية .الطرق التجميعية والشريانية عاد ًة ال تقل سرعتها عن  80كم/س وهذه
السرعة ال تتعدى قراءة االعالن بها اكثر من  8ثوان دون حركة تشتت االنتباه لسائقي
المركبات.
هدف اإلعالن

التوعية ضد مخاطر اإلصابة بفيرس كورونا

نوع اإلعالن

إعالن جرافيكي متحرك motion graphic

طبيعة المحتوى  oبث مباشر
اإلعالني



التفاعلية

 oتفاعلي


عناصر التصميم

بث غير مباشر

غير تفاعلي

تم توزيع العناصر بشكل متماثل مما أدى إلى الملل في عرض االعالن وعدم تحقيق
االيقاع في عرض المعلومات تبعا ً ألهميتها .كما أن كثرة العناصر المستخدمة وعدم
اإلختصار أدى إلى صعوبة توصيل الرسالة في وقت قصير للمتلقي.

اللون

تم أستخدام ألوان ذات تباين عالي ساعد على قراءة الرسالة اإلعالنية بسهولة كما أنه
مناسب لهوية المعلن (وزارة الصحة) .أيضا متناسب دالليا ً مع مضمون الرسالة
اإلعالنية.
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الكتابات

إستخدام الكتابات الكثيرة تعمل على تشتيت المتلقي في قراءة اإلعالن.

الهوامش

تم أستخدام هوامش ساعدت على عدم وجود فقد في عناصر اإلعالن.

دقة الوضوح

يتميز اإلعالن بدقة وضوح عالية ال تؤثر على جودة اإلعالن.
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إعالن ثابت (تتابع الشرائح)frame by frame-

 oدقيق الحركة
 oكامل الحركة
مالحظات :انتقال الحركة سريع ال يتناسب مع عدد الكتابات إلمكانية قراءتها .ومن
الممكن أن يتناسب إذا إستبدلنا عدد النصوص برسوم توضيحية لتوصيل المعلومة أسرع
بصريا ً وتتناسب مع سرعة الطريق.
موقع اإلعالن

الفتة إعالن مثبتة على سور كوبري المشاه في محور المشير طنطاوي-التجمع الخامس.

سرعة

 80كم/س

الطريق

مالحظات :ال يتناسب سرعة الطريق ومواصفاته مع وحدة إعالن
الرقمي المتحرك .فتبعا ً لسرعة الطريق يحتاج المتلقي ان تكون وحدة
االعالن على بُعد  175متر كحد أدنى للمسافة على واجهة الطريق.
ولكن ال نستطيع تطبيق ذلك المعيار على هذه الوحدة اإلعالنية ألنها
توجد فوق حرم الطريق وليست في واجهة الطريق.
بل يعبر المركبات أسفل الشاشة مما تؤثر بالتأكيد على انتباه المتلقي
وجذب نظره لمتابعتها مع هذه السرعة العالية.

الظروف

يتسم هذا الموقع بظروف البيئة الصحراوية من ارتفاع درجة الحرارة

البيئية

وسرعة الرياح المحملة بالرمال واألتربة.
فقد تصل درجة الحرارة صيفا ً وقت الظهيرة إلى ℃.55
كما يتسم بإرتفاع نسبة الرطوبة.
مالحظات:
تثبيت وحدة اإلعالن الرقمي في هذا الموقع له أضرار مؤكدة على جودة
الشاشة الرقمية نظراً الرتفاع درجة الحرارة ونسبة التلوث باألتربة
والرمال وعوادم السيارات .كما أن موقعها وطريقة تثبيتها على سور
الكوبري يجعل أن الصيانة الدورية وإمكانية تركيب وحدات تبريد
وزجاج واقي لتفادي آثار تلك العوامل الجوية أمر مكلف جداً وغير
منطقي تفعيله لكبر مساحة الشاشة اإلعالنية وطريقة تثبيتها.

اإلضـــــاءة
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 سطوع اشعة الشمس لفترت طويلة في هذا الموقع قد تؤثر
على رؤيــــــة المحتــــــــوى اإلعـــــالني نهاراً ،وصعوبة
ضبط شدة إضاءة الشاشة في مقابل هذا السطوع الشديد .مما
يؤدي أيضا ً إلى استهالك كم كبير من الطاقة لهذا الحجم الكبير
لشاشة العرض .وتبعيا ً يؤثر على سالمة الشاشة من ارتفاع
درجة الحرارة في تلك الظروف التشغيلية.
ليالً:

يتواجد الكثير من أعمدة اإلنارة الخافتة.
 نظراً لتثبيت الوحدة اإلعالنية بعرض الطريق كامل في
اتجاهين المحور ،وتواجد الكثير من اعمدة اإلنارة على جانبي
الطريق وايضا ً في منتصف الطريق .يعمل على التشويش
وتداخل اشعة الضوء مما يعمل على حجب رؤية الطريق
لسائقي السيارات والمركبات.

مناقشة نتائج البحث:
تم التوصل إلى أهم المعايير التي تضبط تنظيم عرض اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك وهي كالتالي:

ســـرعة الطريـــق (كم/س)

المتحرك

الخارجي الرقمي

الطريق
محلية

عناصر تنظيـم عرض اإلعالن ا

واإلعالن)

بين المتلقي

/شريانية

تجميعية

(المتر)

جانبي الطريق

درجة الحرارة

واجهة

(مسافة الرؤية

موقع اإلعالن

البيئية

الظروف

الرطوبة

معدل التلوث

(الثانية)

المدة

(المسافة بين الوحدات)

بإضاءة

مصحوبة

وحدة اإلعالن

إضاءة الشاشة
غير مصحوبة بإضاءة

40

30

70

50

يتم ضبط الظروف

10 :7

50

800

400

60

55

115

80

التشغيلية تبعا ً

7

80

1000

600

80

105

175

130

للظروف البييئية

5

150

1200

600

90

130

210

170

للمنطقة المحيطة

-

200

1600

800

120

230

330

290

بشاشة العرض
تبعا ً للمعايير التي
سبق ذكرها
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-

250

2000

1000
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 .1إن تحديد موقع وحدة اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك يتحدد من خالل قياس مسافة الرؤية لإلعالن تبعا ً لمواصفات
الموقع وسرعة الطريق ومن خالل تلك الدراسة تبين أن هناك عالقة طردية بين مسافات الرؤية للشاشات وبين زيادة سرعة
الطريق .وتختلف تلك النسبة تبعا ً لنوع الطريق:

 متوسط النسبة بين سرعة الطريق إلى مسافة الرؤية المفضلة لوحدة اإلعالن على واجهة الطريق المحلي%70.91 :
 متوسط النسبة بين سرعة الطريق إلى مسافة الرؤية المفضلة لوحدة اإلعالن على واجهة الطرق التجميعية والشريانية:
43.33%
 متوسط النسبة بين سرعة الطريق إلى مسافة الرؤية المفضلة لوحدة اإلعالن على جانبي الطرق54.17%:
واجهة الطريق التجميعي

واجهة الطريق

والشرياني

المحلي

50

70

30

40

80

115

55

60

130

175

105

80

170

210

130

90

290

330

230

120

0.5416667

0.4333333

0.7090909

نسبة مسافة الرؤية تبعا ً لسرعة الطريق

جانبي الطريق

سرعة الطريق

 .2تتحدد المسافات بين وحدات اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك تبعا ً لسرعة الطريق ومن خالل تلك الدراسة تبين أن
هناك عالقة طردية تلك مسافات وبين زيادة سرعة الطريق .وتختلف تلك النسبة تبعا ً لسرعة الطريق:
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 متوسط النسبة بين المسافات بين وحدات اإلعالن إلى سرعة الطريق51.43% :

 الطرق التي سرعتها تتراوح بين  40كم/س إلى  60كم/س تتطلب مواصفات دقة وضوح لشاشات العرض x 1080
full HD 1920
 الطرق التي سرعتها تتراوح بين  80كم/س إلى  120كم/س تتطلب مواصفات دقة وضوح لشاشات العرض x 2160
Ultra HD 3840
سرعة الطريق

وحدة اإلعالن (المسافة بين الوحدات)

دقة الوضوح للشاشة

40

50

Full HD

60

80

Full HD

80

150

UHD

90

200

UHD

120

250

UHD

 .3تتحدد إضاءة شاشة اإلعالن الخارجي الرقمي المتحرك والمدة الزمنية لإلعالن تبعا ً لسرعة الطريق ومن خالل تلك
الدراسة تبين أن:

 هناك عالقة طردية بين شدة إضاءة الشاشة وسرعة الطريق بنسبة  %5.91للمناطق المصحوبة بإضاءة.
 نسبة  %11.47للمناطق الغير مصحوبة بإضاءة.
 الطرق التي سرعتها ما يقرب إلى  40كم/س تناسبها من  7:10ثوان.
 الطرق التي سرعتها ما يقرب إلى  60كم/س تناسبها من  7:5ثوان.
 الطرق التي سرعتها ما يقرب إلى  80كم/س ال تزيد مدة اإلعالن عن  5ثوان.
 الطرق التي سرعتها من  120:90كم/س ال تزيد مدة اإلعالن عن  3ثوان.
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إضاءة الشاشة بالمناطق الغير مصحوبة

إضاءة الشاشة بالمناطق المصحوبة

المدة

سرعة

بإضاءة

بإضاءة

)(الثانية

الطريق

400

800

7:10

40

600

1000

5:7

60

600

1200

5

80

800

1600

3

90

1000

2000

3

120
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