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 الملخص

" ؟ال بل وجودة صورة  HDTVقد ٌتبادر إلى ذهن الكثٌرٌن سؤال لماذا نحن بحاجه إلى تلٌفزٌون عالً الوضوح "    

دّقة العرض فٌها  حٌث تصل 8K ( ،4000Pوالتً تصل دقة التفاصٌل فٌها إلى ) full HD ،4K الأعلى من ذلك وهو 

الوصول إلى .وهذا ما نأمل تحقٌقه فً تلٌفزٌون الدولة )التلٌفزٌون المصري (   32Kوصوال إلى مٌجابكسل(. 32إلى )

ا دوره الرٌادي الفعال .وترى لٌقف بشموخ أمام المحطات التلٌفزٌونٌة المنافسة مستعٌد” Original“دقة العرض المسماة 

الدارسة ضرورة ملحة فً ذلك على الرغم من التكلفة العالٌة لٌس فقط على مستوى كامٌرات التصوٌر وأجهزة المونتاج 

بل على مستوى أجهزة العرض واإلستقبال لعدة أسباب أن التلٌفزٌون الحالً قد وصل إلى أعلى جودة متاحه ،باإلضافة 

شات العرٌضة ,وتقنٌة المسرح المنزلً ,والرغبة فً الحصول على تدرج لونً للصورة أقرب لظهور وانتشار الشا

ماٌكون للواقع وثراء التفاصٌل ،وصناعة صورة تمزج بٌن الجودة التً توحً بالوجود داخلها ،وبٌن ماٌطلق علٌه أمانة 

ٌتبع الدارس المنهج الوصفً نمابٌة. النقل اللونً ،والحصول على جودة صورة ألكترونٌة أقرب ماٌكون للصورة السٌ

للحصول على جودة عالٌة   الحدٌثة الرقمٌة التكنولوجٌا استخدام عن وحقٌقٌة كافٌة معلومات على للحصولالتحلٌلً 

للصورة المنتجة فً التلٌفزٌون المصري .ومن أهم نتابج استخدام  أحدث التقنٌات الرقمٌة الحدٌثة داخل تلٌفزٌون وطننا 

الحبٌب هو تحقٌق مستوى جدٌد من جودة الصورة المنتجة والتً تعمل كعنصر جذب للمشاهد المحلً والعربً والعالمً 

 What You See In What You . (كذلك ظهور مصطلح "ماتراه هو ماسوف تحصل علٌه للتلٌفزٌون المصري .و

Get  ات مر العرض عدة شاشة حجم مما سمح بمضاعفة(" .مستفٌدا من جودة الصورة ودقة التفاصٌل والوضوح

 رقمٌاً بوساطة خزونةالم واألفبلم التلفزٌونٌة برامجال استقبال،وإمكانٌة  العرض شاشات من جدٌدة أنواع اكتشاف وكذلك،

 .النقالة والهواتف الرقمٌة والمفكرات وأجهزة الحاسب الشخصٌة االنترنت

 :المفتاحٌة الكلمات

 التلٌفزٌون المصري  –التاٌفزٌون الرقمً  – K 4 –البث التلٌفزٌونً عالً الجودة  –درجة جودة الصورة الرقمٌة 

 

Abstract: 

   It may come to mind why we need HDTV, a higher image quality, full HD, 4K, with a 

resolution of 4000p, & 8K, where the display resolution is 32 megapixels ) Up to 32 K. This 

is what we hope to achieve in the state television (Egyptian TV) access to the accuracy of the 

presentation called "Original" to stand up to the competing television stations & restoring the 

leading role effective. The study is an urgent need in spite of the high cost not only on the 

level of cameras , montage, On the level of monitors & receivers for several reasons that the 

current television has reached the highest quality available. In addition to the emergence , 

spread of widescreen, home theater technology, the desire to get a chromatic gradient of the 

picture closer to the reality and rich details, the creation of a picture that combines the quality 
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that suggests the presence within, between the color rendition, & to obtain the quality of 

electronic image closer to the cinematic picture . 

The student  follows  the analytical descriptive approach to obtain sufficient and real 

information about the use of modern digital technology to obtain the high quality of the image 

produced in the Egyptian TV. One of the most important results of using the latest digital 

technology in our beloved TV is to achieve a new level of quality of the produced image, 

which acts as an attraction for the local, Arab and international scenes of Egyptian television. 

As well as the appearance of the term "What You See in What You Get". The quality of the 

image, the accuracy of detail, & clarity which allowed doubling the size of the display several 

times as well as the discovery of new types of screens. The possibility of receiving television 

programs and movies stored digitally through the Internet, personal computers, digital 

thinkers &mobile phones. 

 المقدمة: 

ٌعتبر التلٌفزٌون هو الساحر المتطور عبر األزمنة حٌث ٌشغل مساحة واسعة فً حٌاة اإلنسان لما ٌتمتع به من إبهار    

.واعتمد على قرب الصورة من المتفرج فقضى على اإلنفصال الذي أوجدته الشاشة السٌنمابٌة وزاد من  1وجذب للمشاهد

أي أن التلٌفزٌون ماٌكروسكوب   –أحد مخرجً التلٌفزٌون  -عنصر األلفة كما إزدادت أعداد المتفرجٌن )ارفٌن جلتٌن (

لبث الصوت والصورة ،بتسلٌط الضوء على قرص من اختراع آلة  1921.تمكن العالم جون بٌرد عام  2ال  تلٌسكوب

مٌكانٌكً دوار بفتحات صغٌرة منتظمة بشكل حلزونً ٌتسرب الضوء منها وٌعطً إحساسا سرٌعا بحركة الصور 

المسجلة على هذا القرص ،وبعدها أصبح القرص هو أساس تجارب تطوٌر تكنولوجٌا نقل الصور المتحركة من مكان إلى 

                   سبلك أو باستخدام الموجات الهوابٌة لٌنتج عنه التلٌفزٌون .                                                                    آخر ،سواء عن طرٌق األ

عن طرٌق شركة فرنسٌة لصناعة  1951كانت مصر من أوابل الدول العربٌة التً أجرت أول تجربة تلٌفزٌونٌة عام 

ٌفزٌون فً محطة إرسال أقٌمت فً سنترال باب اللوق بالقاهره ،لكن اإلرسال التلٌفزٌونً المنتظم لم ٌبدأ إال الرادٌو والتل

 ،حٌث بدأ بناء مبنى التلٌفزٌون فً القاهره وقامت شركة )آر. سً. اٌه.( 1959فً أغسطس 

،وبدأت دراسة التلٌفزٌون  1960لٌو ٌو 21،لٌبدأ التلٌفزٌون المصري إرسالة المنتظم مساء  3بإنشاء شبكة التلٌفزٌون

.حٌث بدأ التلٌفزٌون المصري إرساله على قناة واحدة  19764سبتمبر  9،وبدأ إرساله ملونا فً  1966الملون منذ سنة 

تبث إلى كل أرجاء الدولة ومع الوقت زاد عدد القنوات وتطور التلٌفزٌون فً أشكالة وتقنٌاتة المختلفة من كامٌرات 

بٌكسل . ونتمنى الوصول إلى 1080اج وأنظمة بث حٌث ظهر البث الرقمً والبث فابق الدقة بدقة تفاصٌل وأجهزة مونت

  افى التلٌفزٌون المصرى 4K,8Kهذه التقنٌات بل تقنٌة ال

 أهمٌة الدراسة :

التطور التكنولوجً الرقمً والتحدٌات التً واجهها  دور تتناول التً البحوث ضمن تدخل أهمٌة الدراسة أنها تكمن   

وتطبٌقاتها و الحصول على صورة ظهور الصورة الرقمٌة التلٌفزٌون  منذ إختراعه فً ثبلثٌنٌات القرن العشرٌن حتى 

دة جودة الصورة المنتجة, وتأثٌره على متعة المشاه على ذلكوتأثٌر4K و 8Kوصوال للدقة الفابقة  عالٌة الدقة والوضوح

 وعودة المشاهد لمتابعة التلٌفزٌون المصري فى حال تطبٌق تلك التقنٌات الحدٌثة .

                                           
1 http://www.red.com 

 .عهى انشاتظ : 2014-11-4صفاء عثاط :" تحس عٍ َشأج ٔذطٕس انرهفضٌٌٕ ٔخصائصٓا "، َافزج انصٕسج ، 2

http://safaabass.blogspot.com.eg/2014/11/blog-post_21.html 

 . 18 ،ص 1 ط ، انحمٕلٍح انعهًً يُشٕساخ ، نثُاٌ انفضائً "، انثس ٔ االساليً االعالو إياو :" انذٌٍ كًال يحًذ 3

 . 39 ص، 1994 عًاٌ ، ، انفكش داس ،" انفٍهى ٔ انرهفضٌٌٕ فالغ :" يحًذ لضاج 4



 ثانًالجزء ال –ً عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

328 

   مشكلة البحث

تتبللور فً فقدان التلٌفزٌون المصري لدوره الرٌادي ولنسبة عالٌة من مشاهدٌه لعدم قدرته على منافسة االعبلم الخاص 

التكلفة فً أسالٌب اإلنتاج والبث. وذلك على العكس من بتموٌله البلمحدود ، واستخدامه ألحدث التقنٌات أٌا كانت 

 التلٌفزٌون المصرى الذى بعانى من ضعف الموارد المالٌة والذى ٌستلزم التدخل الحكومى

 أهداف البحث

 انتاج فًالتعرف على التغٌرات التً أدخلتها التقنٌة الرقمٌة على التلٌفزٌون ومدى اإلستفادة من هذه التقنٌة الحدٌثة  .1

 وتحقٌق مكاسب عدٌدة عن طرٌق توفٌر الترددات ،وكذلك ابراز HDTV الصورة التلٌفزٌونٌة الرقمٌة فابقة الدقة

 .  4K – 8Kالصورة المنتجه بتقنٌة ال  تشهدها والمزاٌا التً التغٌرات

ة إلستعادة محاولة إلقاء الضوء ووضع تصور للنهوض بجودة الصورة المنتجة بواسطة التلٌفزٌون المصري فً محاول .2

 دوره الرٌادي داخل الببلد والوطن العربً عن طرٌق التدخل والدعم الحكومى . 

 منهج البحث

 كافٌة معلومات على الوصفً للحصول استخدام المنهج الدراسة حٌث اقتضتٌتبع الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً 

البث لبلشارة التلٌفزٌونٌة ووصف خصابص أنظمة البث فً اإلنتاج و  الحدٌثة الرقمٌة التكنولوجٌا استخدام عن وحقٌقٌة

  المختلفه وإبراز ممٌزاتها .

 أوال التلٌفزٌون

 مفهوم التلٌفزٌون  .1

 التقاط  عملٌة على التٌلفزٌون تقنٌة .وتعتمد5واستقبالها تاإلشارا بث نظام التقنٌة الناحٌة من التلفزٌون تعرٌف إن   

 الصور ثم التقاط مكان عن بعٌد مكان إلً األثٌر عبر ونقلها كهربى محتوى وتحوٌلها إلً ومتحركة ( )ثابتة صور

 تحوٌل على التلٌفزٌون .وٌعمل6للصور الملتقطة  مماثلة صور إلً داخله وتحوٌلها استقبال جهاز بواسطة استقبالها

 .7المصورة األشٌاء على الموزعة كمٌات الضوء حسب قوتها ،تختلف أشعة إلً الصورة

 التلٌفزٌون :ماهٌة  .2

والصورة .كما أن التلٌفزٌون ٌعنً مشاهدة  بالصوت معا األذنو العٌن ٌخاطب فهو  تأثٌرا االتصال أجهزة أكثر هو   

الصورة المنقولة السلكٌا أوعن طرٌق النقل الكابلً والرقمً حدٌثا ،حٌث ٌنقل األخبار واألفكار والمعلومات والثقافة 

 . 8اإلعبلمٌة إلى خلٌط من الثقافات ومختلف األعمار معتمدا على نظرٌة استدامة الرؤٌة والفنون والعلوم مقدما رسالته

  :نشأة التلٌفزٌون .3

التلفزٌون وسٌلة من وسابل االتصال تعتمد على الصوت والصورة ومن ثم فقد جمعت بٌن خواص االذاعة المسموعة 

"  vision: ومعناها مكان بعٌد والثانٌة هى " tel" مكونة من كلمتٌن  televisionوخواص الوسابل المربٌة وكلمة " 

 ومعناها الرؤٌة أي نقل صور المربٌات من بعٌد.

                                           
 09 ،ص 2000 ، انعشتً انفكش داس ، انماْشج "،  ٔانرهفضًٌَٕ  اإلراعً انعضٌض:"انخثش عثذ ثشخأن، يعٕض يحًذ 5

 .170 ،ص 2002 ، انرٕصٌع ٔ نهُشش انفعش داس ، انماْشج"، االذصال ذكُٕنٕظٍا ٔ انًعهٕياخ :" انذٌٍ عهى يحًٕد ، ذًٍٕس يحًذ 6

 .6 ،ص  1989 ، انششٔق داس، ِاإلعاليٍح ":انماْش انًصطهحاخ :"يععى شهثً كشود.  7

 .129 ،ص 1996 انعشتً ، انفكش داس ،انماْشج ،  ٌانرهفضٌٕ ٔ انشادٌٕ فً انثشايط إَراض االذصال "، ذكُٕنٕظٍا شكشي :" انحًٍذ عثذ 8
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م عندما اخترع العالم األلمانى بول 1884وقد بدأت الدراسات واألبحاث األولٌة للتلفزٌون كأداة اتصال جماهٌرٌة عام 

ام إلى عدة عناصر تكون فً مجموعها صورة من الصور. ثم توالت االبحاث نٌبكو اسطوانة ٌمكنها تقسٌم جسم من األجس

 .9فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبدا الباحث تشارلز جنكز دراسة التلفزٌون

وفً فرنسا بدأ كل من خورنٌة ورٌنٌو ٌجرٌان البحث والدراسات المكثفة فً  1890وتطور مبدأ نٌبكو وذلك فً عام 

م تنبأ العالم اإلٌطالً االب واالنجلٌزي االم ماركونً بإكتشاف التلفزٌون المربى وفً عام 1915م التلفزٌون. وفً عا

أجرٌت عدة تجارب على هذا الجهاز الجدٌد وضمن هذه التجارب ارسال برنامج تلفزٌونً حً على الهواء  1920

قدم العالم  1925شركة بٌل وفً عام وذلك بٌن والٌة نٌوٌورك وواشنطن بمساعدة من المختبرات ب 1927مباشرة عام 

بمثابة نقطة االنطبلق للتلفزٌون عندما اخترع عالم  1931جنكز اإلثباتات المٌكانٌكٌة على قرب التلفزٌون. وكان عام 

 شركة وستنج هاوس فالد امٌرزروٌكن انبوبة لصورة.

واشنطن بواسطة جنكز وقد  م فً لندن بواسطة )بٌرد( وف1937ً – 1935أول عرض لتلفزٌون حقٌقً كان عام 

تم تطوٌر انابٌب االجهزة والدوابر مثل دوابر االنحراف  1940استخدما أنبوب أشعة كاتور متطور  وبحلول عام 

ومكبرات الفٌدٌو البلزمة لنظام التلٌفزٌون عندما ظهرت الحاجة إلى إٌجاد نظام قٌاسً موحد للتلٌفزٌون، وفً أواخر 

ٌفزٌون ولكن لم ٌتم نمو التلٌفزٌون فً المجاالت التجارٌة والترفٌهٌة وكذلك تطوٌر أجهزة الثبلثٌنات بدأ إرسال التل

االستقبال إال بعد الحرب العالمٌة الثانٌة .أما فً أواخر االربعٌنات طرأ تطور هابل فً مجال صناعة التلٌفزٌون إذ اكتشف 

التلفزٌونً الكهربً وكان من سلبٌات الصمام التلٌفزٌونً انبوب اربتكون بدالً من األنبوب األول والمعروف باسم الصمام 

اآلخٌر أنه ٌحتاج إلى كمٌة أكبر من الضوء للعمل وفً العام نفسه استلمت لجنة االتصاالت الفٌدرالٌة نحو ثبلثمابة طلب 

 لترخٌص العمل التجاري وهكذا انتشر التلٌفزٌون فً الدول المتقدمة .

 ، ماي جوزٌف العالم عند الفكرة هذه إذ ظهرت كهربابً تٌار بواسطة الصورة نقل العلمٌة القاعدة خبلل من الفكرة بدأت

اسطوانة   ،اخترعت 1984 سنة فً ،و صورة إلً الكهربابٌة القوة تحوٌل و فً نقل ٌختص ، عنصرا اكتشف حٌث

  10. الصورة منها تتكون عناصر إلً الجسم توزع التً  شبكوق

 التلٌفزٌونً : قواعد استقبال البث .4

وكان  2004ٌمتلك التلٌفزٌون المصري شبكته الخاصة من البث األرضً التماثلً والتً أكدها قانون اإلتصاالت لعام   

 .11 2009-2008التحول إلى التلٌفزٌون الرقمً موضوع دراسة سنة 

 

 األرضً التلفزٌونً ( البث4-1)

 سبقه الذي اإلذاعً البث على ثورةً  فكان العشرٌن، القرن من الثبلثٌنات منتصف فً التقلٌدي التلفزٌونً البث بدأ   

 على الموسٌقٌة والطبٌعٌة،واعتمد الصوتٌة والمؤثرات والحركة، والصورة الصوت على التلفزٌون اعتمد فقد بالظهور،

 المنازل الستقبالها . إلى وتبثها التناظرٌة، الكهربابٌة المربٌة راتاإلشا تستقبل كانت التً األرضٌة البث محطات

  .أحٌاناً  الصورة وصول عدم( 1)     :من البث هذا عانى وقد 

                                           
 ٔانرٕصٌةع نهُشةش أسةايح داس : األسدٌ ، 1 ،ط " انحذٌصةح ذمٍُاذّ ٔ اإلذصاالخيذخم إنى انعًاٍْشي، االذصال ٔسائم ذكُٕنٕظٍا انٓاشًً :" يعذ .د 9

 .129 ص ، 2004،

 .عهى انشاتظ : 2014-11-4صفاء عثاط :" تحس عٍ َشأج ٔذطٕس انرهفضٌٌٕ ٔخصائصٓا "، َافزج انصٕسج ، 10

http://safaabass.blogspot.com.eg/2014/11/blog-post_21.html 

11 Strategies for the transition including a roadmap (TK Egypt)”, Fraunhoffer-ISI, 2009.:Voir B. BECKERT, 

“Digital Terrestrial Television in a developing country 

http://isi.fraunhofer.de/isi-de/t/projekte/bb_tk_egypt.php 
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 .كثٌرة أحٌان   فً جودتها ضعف(2)                                

 هذه الصورة . وصول تمنع كانت التً والبشرٌة الطبٌعٌة العوامل تأثٌر (3)                                

 

 :الفضائً التلفزٌونً البث( 4-2)

مجال  فً منها االستفادة أمكن ،وقد عشر التاسع القرن من الخمسٌنات أواخر فً الفضاء إلى الصناعٌة األقمار أطلقت   

 للبث االنتقال هذا أعطى وقد ت التلفزٌونٌة،رااإلشا ومنها ت،راواإلشا والمعطٌات البٌانات من العدٌد نقل االتصاالت، وفً

 الصورة ووصول كبٌر، بشكل   التلفزٌونٌة المحطات عدد زٌادة فً واالنتشار، تتمثل التطور نحو قوٌة دفعة التلفزٌونً

  .عال   بشكل المقدم والصوت الصورة جودة على انعكس كما أبعد، فٌةراجغ إلى أماكن التلفزٌونٌة

 

 ثانٌا : التكنولوجٌا الرقمٌة .

 :الرقمٌة التكنولوجٌا مفهوم .1

 جمٌع تتخذ حٌث " on/ off "واإلٌقاف  التشغٌل " بطرٌقة الكهربابٌة النبضات إرسال على تعتمد حدٌثة تكنولوجٌا هً   

 اللغة ،وهذه" 12والصفر الواحد " أرقام من مكونا رقمٌا كودا والرسوم والصور واألصوات واألرقام والحروف الرموز

 فً  واألرقام والرموز الحروف تشفٌر ٌتم أن بمجرد"Binary" ،باالنجلٌزٌة "Bit" الثنابٌة بالفرنسٌة "الحروف تسمً

،  المضمون كبٌر من عدد تخزٌن من ٌؤهل بما المكانً الحٌز ربح بهدف المعطٌات هذه ضغط ٌتم ،فانه(  1و (0 شكل

 . 13التشفٌر ٌتم إزالة وبذلك الضغط إزالة فً ٌتم التحكم الرسابل استقبال ٌتم عندما لكن

 

 :  التلفزة الرقمٌة .2

تم تقدٌم هذه التقنٌة فً التسعٌنات من القرن العشرٌن وهً طرٌقة تعتمد على البث الرقمً األرضً ترقم فٌها اإلشارات    

الحاملة للصورة والصوت ،وتنسق فً تدفق واحد، قبل أن ٌتم ترقٌمها وبثها للمشاهد عبر الذبذبات، وٌّمكن للنظام الرقمً 

د واحد نحو الهوابٌات الخارجٌة الموجودة. وُتمكن المشاهد من الولوج السهل لباقة المرمز إرسال أكثر من محطة على ترد

من القنوات العامة والمتخصصة، والحصول على جودة رقمٌة عالٌة فً الصوت والصورة مع إمكانٌة إقحام معطٌات 

ٌخول نقل البرامج الرقمٌة مع ضمان كالترجمة الفورٌة، أما بالنسبة إلى القنوات التلفزٌونٌة فإن اإلرسال الرقمً األرضً 

 وبعكس.14جودة عالٌة فً الصوت والصورة، واالستفادة من البث الرقمً األرضً بتكلفة أقل من البث التماثلً

 لوجود ذلك وٌؤدي االستقبال نظام عن مستقل بشكل فٌه اإلرسال نظام ٌعمل التقلٌدي الذي  النظام فً  التماثلٌة اإلشارات

 إلى  اإلرسال بداٌة من الرقمٌة  الشبكة شكل الرقمً ٌتخذ االتصال ذلك من قٌضنال شوٌش وعلىالت من عال قدر

(Digital Network) لتلٌفزٌون اوٌستخدم . 15متكاملة واحدة عملٌة واالستقبال اإلرسال احلرم وتكون االستقبال، منفذ

 .16التلٌفزٌون جهاز فً (Decoding) االستقبال  نظام بواسطة شفرتها فك ٌتطلب رقمٌاً مما المعالجة البٌانات الرقمى

 

                                           
 .153 ص ، 2003 انهثُاٍَح ، انًصشٌح انذاس انًعهٕياخ "، انماْشج ، عصش فً انحذٌصح االذصال ذكُٕنٕظٍا يكأي، عًاد حسٍ.د 12

 .13 ،ص 2007 ، ْٕيح داس،  ؛انعضائش1 "،ط  انشلًٍح االذصال ٔ اإلعالو ٔسائم :" نعماب يحًذ. د 13
14 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%AA%D9%8A_%D9%81%D9%8A 

 نآلداب تحشي ظايعح يعهح "، إًَٔرظاً ( انسٕداٌ )ذهفضٌٌٕ انرهفضًٌَٕ اإلَراض فً انشلًٍح انرمٍُح اسرخذاياخ انشٍخ :" ذحذٌاخ أحًذ تكشي يحًذ 15

 . 40،ص  و 2014 دٌسًثش ، انسادط انعذد ، انصانصح اإلَساٍَح ،انسُح ٔانعهٕو

 . 246،ص  2008، نهُششٔانرٕصٌع انششٔق داس عًاٌ، انعذٌذ "، اإلعالو  صادق :" يصطفً عثاط 16
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 . "Digital Compression " الرقمٌة التلٌفزٌونٌة الصورة ضغط .3

 مشكلة ٌمثل ما وهو والمعلومات، والبٌانات األرقام من هابل كم على بطبٌعتها الرقمٌة التلٌفزٌونٌة الصورة تشتمل   

 فً  “ Compression ” ضغط إلحداث طرق عدة ظهرت فقد ولذا ، أوالتسجٌل اإلرسال عملٌات أثناء سواء حقٌقٌة

 Video ” ال بمصطلح األحٌان فً بعض إلٌه ٌشار والذى -الرقمٌة التلٌفزٌونٌة الصورة وضغط . الصورة تلك معلومات

Encoding"   سهولة  ٌوفر مما الرقمٌة التلٌفزٌونٌة اإلشارة حجم لتقلٌل الحاجة عن الزابدة المعلومات من التخلصأي

 )الثابتة اللقطات وبخاصة ( الواحدة اللقطة كادرات أن التلٌفزٌونٌة المشاهد معظم فً نبلحظ حٌث . واإلرسال التخزٌن فً

 الكادر إلى الحالى الكادر من تغٌر وال )الخلفٌة فً الدٌكورات ونفس نفس المؤدٌن ( كبٌر حد إلى متشابهة كادرات هى

 ٌمكن أنه على تنص الطرٌقة المتبعة فإن اللقطة هذه ولضغط . البسٌطة أوالعناصر األشٌاء بعض موضع سوى التالً

 هذا من الحادث التغٌر فقط نسجل بل كادرات من ٌلٌه ما تخزٌن ٌتم وال  “ Key Frame ” ٌسمى فقط كادر أول تخزٌن

 للتعبٌر تسجٌلها المراد المعلومات حجم أن سنجد اًٌ كل المنظر تغٌر وعند وهكذا ٌلٌه الذي الكادر إلى ”Key Frame ال

 من ٌكون وعندها كامبلً، الجدٌد الكادر لتسجٌل المطلوبة المعلومات حجم من أكبر بٌن الكادرٌن الحادث التغٌر عن

 إلى “ Codec ” ال مصطلح وٌشٌر هذا .بعده التً ستحدث التغٌرات تسجٌل ثم جدٌد “ Key Frame ” عمل األجدى

 على الخطوات وأٌضاً  الرقمٌة الصورة ضغط إلتمام البلزمة والخطوات األوامر على ٌشتمل الذي أوالبرنامج النظام

 .17ضغطه قبٌل األساسٌة هٌبته إلى الصورة ملف وإعادة الضغط هذا لفك البلزمة

 الرقمً البث إلى التحول تقابل الرقمٌة المكاسب .4

هناك فوابد كثٌرة للتحول من البث التماثلً إلى البث الرقمً منها خفض القدرة والطاقة المستهلكة وزٌادة جودة الخدمة  

ٌتحقق عن طرٌق المعالجة  من خبلل تقدٌم إرساالت بجودة أفضل للمستهلكٌن، مثل التلفزٌون عالً الوضوح، وهو ما

تقدم التكنولوجٌا الرقمٌة أصبح بإمكاننا اآلن البث بكفاءة أكبر مقارنًة بالبث مع كما أنه وضغطها . الرقمٌة للمواد اإلذاعٌة

التماثلً. فبادئ ذي بدء، تشغل المواد اإلذاعٌة التلفزٌونٌة التماثلٌة مساحة كبٌرة من الطٌف، وهو مورد طبٌعً محدود 

برنامج تماثلً واحد على قناة إرسال حٌن ٌمكن بث  الكهرومغنطٌسٌة التً ترسل عبرها البرامج. ففً” القناة“وٌمثل 

 بنفس رقمٌاً  برنامجاً  20 إلى ٌصل ، فإن نفس قناة اإلرسال بوسعها حمل عددMHz 8 إلى MHz 6 بعرض نطاق من

قٌمة. والطٌف الذي ٌجري تحرٌره اآلن نتٌجة لهذا التحوٌل  محدود، ٌعد هذا التوفٌر ذا. وحٌث إن الطٌف مورد الجودة

قدر  وإن الفابدة ذات القٌمة األكبر لكل من موردي الخدمات والمستهلكٌن، تتمثل فً“.الرقمٌة المكاسب“ٌطلق علٌه اسم 

من الطٌف من  MHz 200 الطٌف الذي سٌتم تحرٌره بمجرد اكتمال التحول: حٌث سٌتوفر للمنطقة العربٌة أكثر من

 (.1شكل ) -MHz 862و -MHz 790 النطاقٌن

                                           
 ظًٕٓسٌةح فةً انرهٍفضٌٍَٕةح ٔسةٍهح االذصةال ٔشةكم يفٓةٕو ذغٍٍةش عهةى ٔاششْا انحذٌصح انشلًٍح ٔاالسرمثال انثس ذمٍُاخ يصطفى يحًٕد ٌسشي :" 17

 . 45، ص  2011انعشتٍح "،يعهح عهٕو ٔتحٕز ،دساساخ ٔتحٕز ،يصش ، يصش

http://www.itu.int/ITU-D/tech/digital_broadcasting/Reports/DigitalDividend.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/tech/digital_broadcasting/Reports/DigitalDividend.pdf
https://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/01/27.aspx
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 طٌف المكاسب الرقمٌة (1شكل )

 

قنوات فً الحٌز الترددي الواحد، مقارنة بقناة واحدة  10وتتٌح تلك التقنٌة كًما أكبر من القنوات األرضٌة، قد ٌصل إلى 

لكل حٌز فً النظام الحالً، بجانب إتاحته صورة رقمٌة عالٌة النقاء وصوًتا ٌقارب الصوت المجسم، وشكلت الحكومة 

 .                                            18 2015ء فً المشروع قبل نهاٌة عاملجنة للتحول للبث الرقمً، على أن ٌتم البد

 :ممٌزات التلٌفزٌون الرقمى فٌما ٌلى .5

 وضوح التلٌفزٌون العادي . مرات خمس إلى تصل والصورة، الصوت فً الوضوح حدة .1

 .Face of Fizzy المتساقطة  وصورة الثلوج الخٌاالت وتمنع السٌنما، صورة من تقترب الصورة فً  .2

 .الوقت نفس فً والمتزامن المتعدد البرامجً البث .3

 .التلفزٌونٌة وغٌر التلفزٌونٌة البرامجٌة المواد تخزٌن وامكانٌة البث، سعة .4

 .كبٌر بشكل   Interactivity التفاعلٌة إجراء على المساعدة .5

والكومبٌوتر واالنترنت من الجهة الثانٌة. حٌث ٌعتبر التلفزٌون الرقمً أحد نتابج التقارب تقنٌاً بٌن التلفزة من جهة  .6

  ٌمتلك بعض قدرات الكومبٌوتر مثل التعامل مع النصوص والتفاعلٌة وتخزٌن المواد المربٌة  المسموعة وغٌرها.

ة ، وتحدٌداً من أحد القنوات التابعة لـ "الجزٌرة الرٌاضٌة"، التً قامت بتغطٌ إنطلق البث الرقمً عربٌاً من الرٌاضة   

 . وسرعان ما لحقت بها الـ "أم بً سً".   2008أحداث الدورة األولمبٌة فً بٌجٌن 

 

                                                 

 التلٌفزٌون الرقمى فى مصر .7

وذلك فى إطار   .2013 – 09 - 01ٌوم  ألول مرة فى مصر بدء بث التلٌفزٌون الرقمى االرضى فى القاهرة الكبرى   

توجٌهات وزٌرة االعبلم الدكتورة درٌة شرف الدٌن و ذلك لتحدٌث منظومة اإلعبلم المصرى لمواكبة أحدث التقنٌات فى 

استقبال البث البث و تقدٌم صورة أفضل للمشاهد المصرى ، والعمل بالنظام الرقمى " دٌجتال " ألول مرة فى مصر .

                                           
  . عهى انشاتظ 2015-6-25يهٍاساخ ظٍُّ "،انرحشٌش ، 3انحكٕيح ذثذأ خطح انرحٕل إنى انثس انشلًً تركهفح أحًذ انثشيأي :"  18

https://www.tahrirnews.com/posts/1+ 
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لها التغطٌة بأبراج البث الرقمً حٌث كان البث الرقمً ٌتوافر  فً مكن لمن ٌقٌم فً المناطق التً تشمم الرقمى االرضً

 بعض المناطق فقط كالقاهرة الكبرى واألسكندرٌة وبعض المناطق اآلخرى.

 مكونات االستقبال : .8
 

  19المجهزة الستقبال البث األرضً الرقمى LCD - LEDشاشة تلٌفزٌون حدٌثة ذات تقنٌة  -أ

كان ٌركب أعلى التلٌفزٌون وبخاصة فً األماكن المغطاة بأبراج البث الرقمى أما فً  هوابً داخلى من النوع الذي -ب

"، وتركٌبه على سطح المنزل UHFأطراف تلك األماكن أوما ٌجاورها فٌمكن استخدام هوابً ٌعمل على التردد "

كما كنا نفعل فً الماضً  وتوجٌهه ناحٌة مركز البث وتوصٌله بواسطة كابل إلى شاشات التلٌفزٌون الحدٌثة ثم البحث

. جودة القنوات رابعة ولٌس هناك تشوٌش فهو مثل استقبال القنوات على الرٌسٌفر تماما . ٌمكن أن ٌحمل 20بالضبط

 .21التردد قنوات تلٌفزٌونٌة وإذاعٌة لكن الموجود حتى اآلن قنوات تلٌفزٌونٌة فقط 

 لبث االرضً الرقمً فً مصرالترددات ومناطق التغطٌة ل .9

وبه قنوات : األولى والثانٌة والنٌل للرٌاضة والنٌل سٌنما والنٌل لؤلخبار  UHF 32فً القاهرة الكبرى على التردد  .1

وبه قنوات : ناٌل كومٌدي وماسبٌرو زمان والنٌل دراما والناٌل الٌف وقناة القاهرة  UHF 36دد وعلى التر tvوالناٌل 

 .دون إعبلن 2013أ البث منذ سبتمبراالقلٌمٌة وقناة الناس ) مركز البث القاهرة( بد

 
وبه قنوات : األولى والثانٌة والنٌل  UHF 27فً منطقة اإلسكندرٌة والبحٌرة والساحل الشمالً على التردد  .2

وبه قنوات : ناٌل كومٌدي  UHF 34للرٌاضة والنٌل سٌنما والنٌل لؤلخبار وقناة اإلسكندرٌة االقلٌمٌة وعلى التردد 

 وقناة الناس) مركز البث اإلسكندرٌة( tvوماسبٌرو زمان والنٌل دراما والناٌل الٌف والناٌل 

. وبه قنوات : األولى والثانٌة والنٌل للرٌاضة والنٌل سٌنما والنٌل  36UHFاة على التردد فً شمال سٌناء ومنطقة القن -ج

 .مركز البث االسماعٌلٌة(ؤلخبار وقناة القناة االقلٌمٌة )ل

 

وبه قنوات : األولى والثانٌة والنٌل للرٌاضة والنٌل سٌنما والنٌل لؤلخبار وقناة الدلتا  UHF 42فً الدلتا على التردد  -د 

 وهو مازال بثا تجرٌبٌا )مركز البث المحلة الكبرى(

 

 بعض االماكن التً استقبلت البث الرقمً
 

 . 538000وتردد  uhf 29قنوات دٌجٌتال فً محافظه سوهاج علً  6تم استقبال   -1

 . uhf 42تردد  جدٌد nipponوبوستر  ببوستر قدٌم تم تنضٌفه وتعدٌله مدٌنه كفر الزٌات  -2

)مقوي اشاره( ولكن االشاره  فً الفٌوم مركز طامٌه باستخدام بوستر 594.000و562.000تم استقبال الترددٌن   -3

 .10وجوده االشاره 50للغاٌه ف قوة االشاره  سٌبه
 

 . 56بقوة اشارة 42قنوات للتردد  6استقبال  الزٌات الاير خارجى بدون بوستر المحافظة الغربٌة كفر -4

وبه قنوات : األولى والثانٌة.  UHF 27البث االرضً الرقمً فً االسكندرٌة والبحٌرة والساحل الشمالً على التردد  -5

وبه قنوات ناٌل كومٌدي  UHF 34لتردد والنٌل للرٌاضة والنٌل سٌنما والنٌل لؤلخبار وقناة اإلسكندرٌة االقلٌمٌة وعلى ا

                                           
19 https://www.masress.com/msaeya/110490 

20 https://www.hespress.com/sciences-nature/16448.html 

21 http://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/01/27-ar.aspx 

https://www.facebook.com/EgyTV7/?hc_ref=ARRnW1ZiIMe5gsopf4iSIO0VnYB1jhnOiIRZRJDPa1oGTwJ9IQdoHh0liqdwKzClVnw&fref=nf
http://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/01/27-ar.aspx
http://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/01/27-ar.aspx
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 وماسبٌرو.

 Nipponعٌن شمس الغربٌة االشارة بدون االلاير الخارجى منعدمة وبه ضعٌفة جدا تم استخدام بوستر ٌابانى ماركة  -6

 قناة رقمٌة. 12( وتم استقبال 594000)36( و552000) 32% على الترددٌن 100واستقبل اشارة قوٌة جدا 

جاٌب اشارة ضعٌفة والقنوات  562000م استقبال الترددٌن من تغطٌة بث القاهرة الكبرى ولكن التردد الزقازٌق ت -7

 بتقطع.

 .  42دمٌاط رقم تردد البث :  -8 

 .33قنوات على التردد  7وتم استقبال   الفٌوم -9
 

 .uhf , /594000 36منٌا القمح شرقٌه  -10

 .42كفرالشٌخ تردد  -11
 

 .52200022وتردد  27نجع حمادي  -12

 

 ثالثا : تلٌفزٌون الدقة العالٌة

 مقدمة  .1

لم تتغٌر تقنٌة البث والشاشات فً شكل ٌذكر.  1953أول محطة تبث بااللوان سنة « ان بً سً»منذ اطبلق شركة    

ومع ان التقنٌات الحدٌثة قادرة على اٌصال صورة أوضح بكثٌر مما نراه اآلن، إال أن ذلك ٌتطلب تجدٌداً فً الكامٌرات 

د نظام تقنً موحد لكً ٌستخدمه صانعو المعدات، ومحطات البث، وأدوات البث وأجهزة التلفزٌون، إضافة إلى اعتما

( High Definition TVالسمعٌة .وٌتمثل هذا النظام راهناً فً تقنٌة التلٌفزٌون العالً الدقة )-ومنتجو المواد البصرٌة

 ".HDTV واختصاراً "

 

 "إنترأكتف تً فً"-التلٌفزٌون التفاعلً  .1

الخلوٌة فً االعوام العشرة الماضٌة انتشرت اٌضاً البرامج التلفزٌونٌة التً تعتمد علٌها  مع انتشار االنترنت والهواتف    

العطاء المشاهد دوراً أكبر فً تحدٌد مسار البرامج .ٌستطٌع المشاهد ان ٌتفاعل مع البرنامج التلفزٌونً بواسطة موقع 

ولعل هذه التقنٌة هً االكثر انتشاراً . وتم «. أس أم أم» على االنترنت أو بواسطة الخلوي ورسابله المتعددة الوسابط 

" ٌَمّكن من تصفح االنترنت على MHP" واختصاراً " Multimedia Home Platformوضع نظاماً جدٌداً اسمه "

 .23شاشة التلفزٌون، أضافة إلى ممارسة االلعاب االلكترونٌة والتسوق والتصوٌت وغٌرها 

 

 "أي بً تً فً" -تلفزٌون / بروتوكول االنترنت  .2

ٌعبتر . 24استقبال البث التلفزٌونً عبر اإلتصال باإلنترنت مع العدٌد من الخدمات اإلضافٌة للملتٌمٌدٌاحٌث ٌتم    

"األوفر حظاً  Internet Protocol TV"" التً تختصر عبارة   IPTVكثٌرون من اختصاصًٌ االنترنت أن "

وكثٌر من دول الشرق األوسط أخٌراً، إسوة بالكثٌر من المناطق  . إذ شهد لبنان25لبلنتشار فً المستقبل المنظور

                                           
22 https://www.facebook.com/EgyTV7/posts/701666976691128 

23 https://www.hespress.com/sciences-nature/16448.htm 

24http://maspiro.net/si-tech/14697-2014-08-19-15-42-49.html 

25 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%AA%D9%8A_%D9%81%D9%8A 

https://www.facebook.com/EgyTV7/posts/701666976691128
https://www.facebook.com/EgyTV7/posts/701666976691128
https://www.hespress.com/sciences-nature/16448.htm
https://www.hespress.com/sciences-nature/16448.htm
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ما و.Digital Subscriber Line 26"اختصاراً لعبارة " DSLاألخرى، انتشاراً قوٌاً لبلنترنت السرٌع عبر خطوط 

قناة التلفزٌونٌة ( هو التفاعل بٌن المشاهد وبٌن ال IPTVٌمٌز التلفزٌون الرقمً أوماٌسمى بتلفزٌون بروتوكول االنترنت ) 

 بشكل مختلف كثٌر عن التلفزٌون الحالً مما ٌضفً مشاهدة ممتعة وفلسفة جدٌدة للبث التلفزٌونً.

 

 أنواع المشاهدة التفاعلٌة فً التلٌفزٌون الرقمً

بمتابعة أن ٌطلب المشاهد ما ٌرٌد مشاهدته، وقت ما ٌرٌد هو ، فمثبل عندما ٌشاهد قناة أفبلم معٌنة فإنه لٌس مجبراً  .1

الفٌلم الذي ٌعرض اآلن ، بل لدٌه حرٌة اختٌار أي فٌلم آخر ومشاهدته ،وهكذا تمتد حرٌة االختٌار فً كافة القنوات، من 

 رٌاضٌة أواجتماعٌة أوغٌرها.

التصوٌت فً البرامج التً تتطلب تصوٌت المشاهدٌن ولن ٌكون هناك الحاجة إلى التصوٌت عبر رسابل الجوال أوعن  .2

 ترنت.طرٌق االن

 خاصٌة التسوق عبر التلفزٌون . .3

 كما ٌقدم التلفزٌون الرقمً خدمة المشاهدة المدفوعة لبرنامج معٌن أو مباراة معٌنة التً تبث مباشرة بسعر رمزي،  .4

( الحالٌة DSLوعلى ذلك فهل سٌدق تلفزٌون اإلنترنت أول مسمار فً نعش األقمار الصناعٌة ،وهل ستكون سرعات ال)

 .27ثورة التلفزٌون الرقمً ؟وهل سٌتزاحم الناس لطلب خدمة األلٌاف البصرٌة ذات السرعات األعلى منها كافٌة لمواكبة

 

 HDTVالبث التلفزٌونً فائق التفاصٌل  .5

كلها مصطلحات تطلق علً  ) Television Definition-High هو البث التلفزٌونً فابق الوضوح عالً الجودة )

ة المعروضة علً أجهزة التلفزٌون بحٌث تصبح أكثر نقاء ووضوحا تكنولوجٌا جدٌدة استهدفت تطوٌر نظام ضغط الصور

فً تفاصٌلها الدقٌقة .أما من الجانب التقنً فربما ٌعود بنا الً أنظمة البث التلفزٌونً المستخدمة حالٌا فً مختلف دول 

وهو النظام   1962الذي طوره المهندس األلمانً ولتر بروخ عام   ( األوربً LPA ) العالم ولعل أشهرها نظام

Phase  الخطً فً نقل الصورة )  وهو ٌعتمد علً ما ٌعرف بالتبادل  المستخدم فً مصر ومعظم الدول العربٌة

Line Alternatingونظام. ) (SECAM)  وبعض دول الشرق  والذي تم تطوٌره فً فرنسا وٌستخدم فً روسٌا

(  Memory With Color Sequential)  األوسط وشمال إفرٌقٌا وٌعتمد علً ما ٌعرف بتتابع األلوان مع الذاكرة

وهذا النظام ٌعتمد علً تكنولوجٌا  .والٌابان( األمرٌكً األصل وٌستخدم فً أمرٌكا الشمالٌة والجنوبٌة  TSCN ) .ونظام

(rate refresh and Lines  وتقوم هذه الطرٌقة فً البث على إرسال الصور علً شكل إطارات وكل إطار ٌتكون )

صورة متتابعة فً الثانٌة الواحدة .  30  خّطاً مع بث 525  خط مسحً بمجموع 262.5من حقلٌن وكل حقل ٌتكون من 

تلف فً كفاءتها إال أنها جمٌعها تعانً من عٌوب فً درجة نقاء الصورة واأللوان وهً مشاكل ٌمكن هذه األنظمة تخ

رؤٌتها بوضوح عند استخدام شاشات العرض الكبٌرة.وكذلك تعانً من عٌوب فنٌة ظهرت واضحة مع ظهور البث 

 1990جدٌد عام   النتٌجة ظهور نظامالتلٌفزٌونً الملون .وهذا ما دفع الخبراء الً مزٌد من البحث والدراسة وكانت 

Television Advanced  وهو اختصار السم لجنة التلفزٌون المتقدم ) ATSC  وهو النظام الرقمً المعروف باسم

Committee Systems وٌعتمد هذا النظام علً ما ٌعرف بـ. ) scanning Progressive  ًأو المسح التدرٌج

                                           
26 https://www.hespress.com/sciences-nature/16448.htm                                                                                                    

 14911و ،انعذد 2009اتشٌم  21انرهٍفضٌٌٕ انشلًً " ،ظشٌذج انشٌاض ، –سؤٌح سلًٍح  و. ٌٕسف انحضٍف :" 27

 http://www.alriyadh.com/4237عهى انشاتظ 

http://aitmag.ahram.org.eg/Search/definition-television.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/High.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/PAL.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/NTSC.aspx
https://www.hespress.com/sciences-nature/16448.htm
https://www.hespress.com/sciences-nature/16448.htm
http://www.alriyadh.com/423767
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ال من نظام الخطوط المتداخلة التً كانت مستخدمة فً أنظمة البث التماثلٌة القدٌمة المتتابع فً تخزٌن وعرض الصورة بد

الخطوط الراسٌة واألفقٌة القوٌة المتتابعة وهو ما ٌتٌح رؤٌة كل   .فالصورة المتحركة فً هذا النظام عبارة عن شبكة من

transport MPEG    ة منهاعدة مواصفات ومعاٌٌر لنقل الصورة المتحرك ATSC تفاصٌلها .وٌستخدم نظام

stream  الصوت عن الصورة ثم إعادة دمجهما معا فً   قبل فصل  باٌت /ثانٌة 188والمعروفة باسم تٌار النقل بسرعة

تصحٌح الخطأ فً جهاز االستقبال لتصحٌح بٌانات الصورة   جهاز االستقبال وهو ما ٌستدعً وجود ما ٌعرف بمعٌار

وهو الذي أدي الً والدة  ATSC م إعادة بثها علً الشاشة بصورة صحٌحة . ونجد أن نظاموالصوت التً ٌتم استقبالها ث

وهو ٌمثل مرحلة تزاوج شرعً بٌن  HDTV وظهور ما ٌعرف حالٌا بنظام البث فابق الجودة أو فابق التفاصٌل

 والكومبٌوتر والسٌنما وغٌرها من وسابل عرض الصورة والصوت . التلٌفزٌون

  HDTV خصائص التلٌفزٌون فائق التفاصٌل .6

الشٌا ٌضاهً استرخابك أمام التلٌفزٌون ومشاهدة برنامجك المفضل على الشاشة العرٌضة بنظام التلٌفزٌون عالً    

.إنها تجربة ممتعة وأصبحت تستهوي المشاهدٌن ،وتم انتشار الشاشات ) Wide Screen HDTV displayالدقة ) 

 (.2( شكل ) Home Cinemaالعرٌضة ومعدات المسرح المنزلً )

 
 حول المشاهد 5.1توزٌع سماعات الصوت الرقمً المحٌطً  (2) شكل

 

خط  1920خط راسً و  1080تتكون الصورة من  HDTV فً نظام التلٌفزٌون فابق التفاصٌل أو عالً الجودة .1

وهو ما ٌعنً ارتفاع   خطا فقط 625مة التً كانت أفضل صورة فٌها تتكون من أفقً علً عكس االنطمة التماثلٌة القدٌ

 (.3شكل ) %. 400معدل نقاء الصورة ووضوحها بنسبة ال تقل عن 

 

 دقة الصورة العادٌة والصورة عالٌة الدقة( 3شكل )

http://aitmag.ahram.org.eg/Search/HDTV.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/HDTV.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/HDTV.aspx
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 تصل الً  HDTV فً التلٌفزٌون فابق الوضوح  Ratio Aspect نسبة عرض الصورة الً ارتفاعها  .2

 (.4شكل ) .3:  4مقارنه بنفس النسبة فً األنظمة القدٌمة التً لم تكن تتجاوز  9الً  16

 

 
 (4شكل ) السٌنماالتسبة الباعٌة )عرض : الطول ( لصورة التلٌفزٌون العادي والتلٌفزٌون عالً الدقة وشاشة 

 

 إطارا فً الثانٌة الواحدة وهً نسبة عالٌه 60سرعة نقل الصورة وحركتها فً التلفزٌون فابق التفاصٌل تصل الً   .3

جدا لم تكن متوافرة فً األنظمة القدٌمة وهً سرعة كافٌه إلخفاء أي عٌوب موجودة فً الصورة مثل الظبلل وغٌرها  

 وهو ما ٌوفر عرض صورة اقرب الً الطبٌعة باإلضافة الصوت الرقمً عالً الجودة أٌضا.

 

  HDTV ممٌزات التلٌفزٌون فائق التفاصٌل .4

للمستخدم خٌارات كثٌرة ومتعددة من الخدمات والقنوات التلٌفزٌونٌة منها  HDTV وٌوفر التلٌفزٌون فابق التفاصٌل   

وتصفح البرٌد االلكترونً  وعرض مقاطع الفٌدٌو من علً الشبكة العنكبوتٌهخدمات الوسابط المتعددة وتصفح االنترنت 

وعرض البٌانات والصور التوضٌحٌة وتشغٌل االسطوانات المدمجة للصوت والصورة .كما تتٌح للقنوات التلٌفزٌونٌة 

نات الً فبات ومناطق عرض دلٌل برامجها االلكترونٌة والتوسع فً تقدٌم خدماتها مثل المشاهدة بالطلب وتوجٌه اإلعبل

 .28جغرافٌه محددة

 دعونا نركز على المصطلحات االساسٌة الثالثة التً تحدد خواص شاشة العرض. UHDTVولننتقل لتوضٌح مفهوم 

وهً تحدد بعدد البكسبلت المرتبة افقٌا ورأسٌا على شاشة العرض. ٌعد البكسل اصغر  resolution( الدقة التحلٌلٌة ١)

وتختصر بـ  dot per inchوحدة من مكونات الصورة. وكلما زادت كثافة البكسبلت )اي عدد البكسبلت لكل بوصة او 

dpi) البكسبلت فً كل صف افقً على سبٌل المثال ٌمثل عدد  1920( تكون الصورة اكثر وضوحا. الرقم االول ولٌكن

ٌمثل عدد البكسبلت فً العمود الرأسً للشاشة وهو الذي ٌحدد على الخطوط او االسطر  1080من الشاشة. العدد الثانً 

 .4Kخط ومن هنا جاءت التسمٌة  4000عدد  UHDTVالتً تمتلكها الشاشة على سبٌل المثال ٌوجد فً شاشات 

                                           
28http://aitmag.ahram.org.eg/News/5035/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A-

HDTV.aspx 

http://aitmag.ahram.org.eg/Search/HDTV.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/HDTV.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/HDTV.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/News/5035/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%25A-HDTV.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/News/5035/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%25A-HDTV.aspx
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وهً تحدد ابعاد الشاشة. تخٌل الشاشات القدٌمة التً كانت تأتً فً شكل  aspect ratio( نسبة العرض إلى الطول ٢)

. فً حٌن ان 4:3مربع بالمقارنة مع الشاشات الحدٌثة المستطٌلة الشكل. تمتلك الشاشات القدٌمة نسبة عرض إلى طول 

 ٌة الكبٌرة.وهً تشبه بدرجة كبٌرة الشاشات السٌنماب 16:9الشاشات الحدٌثة تأتً بنسبة عرض إلى طول 

وهو مصطلح ٌصف عدد مرات تحدٌث الصورة على الشاشة فً الثانٌة الواحدة. وادنى  frame rate( معدل االطار ٣)

اطار فً الثانٌة حتى نتمكن من مشاهدة الحركة بانسٌابٌة والشاشات الحدٌثة ٌصل عدد  24عدد مرات مسح للشاشة هو 

اطار فً الثانٌة. مع العلم ان هناك طرٌقتٌن  60ٌصل إلى  4Kوشاشات  اطار فً الثانٌة 30مرات تحدٌث الصورة إلى 

وهً نمط قدٌم استخدم فً اجهزة العرض  interfacedٌتم من خبللها مسح الصورة فً كل اطار وهً طرٌقة التداخل 

ستخدمة فً شاشات وهً الطرٌقة الم progressiveالتً تعمل بتقنٌة انبوبة اشعة المهبط. والطرٌقة الثانٌة هً التتابع 

 (5او الببلزما.شكل ) LEDالعرض الحدٌثة والتً تعمل بتقنٌة البلورات السابلة او 

 
 ( الفرق بٌن الدقة التحلٌلٌة ونسبة العرض والطول ومعدل االطار فً األنظمة المختلفة5شكل )

 

بالرغم من الفرق بٌن موضوع الدقة التحلٌلٌة ومعدل االطار اال ان المصنعٌن لشاشات العرض عازمٌن على ابقاء نسبة 

 .29HDTVحتى ال ٌؤثر تغٌرها على اجهزة بث قنوات الـ  16:9العرض إلى الطول كما هً على 

  4Kرابعا : تقنٌة ال 

لكنها تعرف بأنها عالٌة جدا , بل هً أٌضا نموذج أولً لشكل الفٌدٌو الرقمً الجدٌد، وٌشار إلٌها أٌضا  HD هً دقة   

أي أنها الجٌل  (.HDTV(. هذه التكنولوجٌا هً استبدال للدقة عالٌة الوضوح )UHDVباسم دقة الفٌدٌو عالٌة الوضوح )

ٌوفر دقة  ألنه Ultra HD.وأطلق علٌها هذا االسم  .. ولكن بدقة أعلى وأوضح ومسمى أحدث HDالجدٌد من دقة ال

على هذه الدقة كون البعد  K 4و تم اصطبلح تسمٌة  الحالٌة, HDضعف ما ٌصل إلٌه  16وضوح للفٌدٌو تحتوي على 

بٌكسل كونه البعد 1080بـ  Full HDبكسل. وهذا األسلوب ٌشبه تسمٌة  4000األفقً فٌها أقرب ما ٌمكن لرقم 

وُتعّبر هذه الدقة عن عدد البكسبلت )المربعات الصغٌرة التً تشكل الصورة(  بٌكسل.720ه الدقة، وكذلك العامودي لهذ

 .30الموجودة ضمن الشاشة

، Ultra HD بٌكسل وهً تعرف أٌضاً بـ 3840×2160بأنها دقة عرض  K 4أو  UHDبشكل تقنً تصنف دقة  أوالً 

 .(6شكل ) ، مع أربع مرات عدد البكسل بشكل إجمالً HDقٌة لل ضعف الدقة العمودٌة واألف 4Kأو  UHDوتمتلك دقة 

                                           
29 http://modernphys.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-

%D8%B4%D8%A7%D8%8%A9-4k/ 

30 http://www.red.com 
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31 

 ( الفرق فى الدقة بٌن األنظمة التلٌفزٌونٌة المختلفة6شكل )

 

التً كانت متوفرة تجارٌاً لؤلغراض السٌنمابٌة .وفً  4Kعلى صعٌد الكامٌرات فقد كانت أول من ٌنتقل الى دقة  ثانٌاً 

. كان 2010وذلك فً عام  4K من أجل رفع ملفات الفٌدٌو بدقة 4Kقد بدأ بدعم  YouTubeكان موقع  مجال اخر

، حٌنما 2013من اختٌارات الجودة إلى شهر دٌسمبر من عام ” Original“باختٌار  4Kٌمكن للمستخدمٌن مشاهدة فٌدٌو 

 .32فً قابمة الجودة بٌكسل2160ظهر خٌار 

هو تقلٌل حّدة األطراف والبكسبلت الظاهرة فً الصورة  4Kالسبب الربٌسى فً التطّور والوصول إلى تقنٌة الـ ولعل 

أوالفٌدٌو مما ٌعطً االنطباع بأنها حقٌقٌة، فمع ازدٌاد مساحة الشاشات التً تجاوزت الخمسٌن إنشاً، بدأت البكسبلت 

فة إلى الصورة المثالٌة التً تقدمها هذه التقنٌة إال أّنها  توفر تظهر بوضوح، مما ٌؤثر على تجربة المشاهدة. وباإلضا

 قناة مختلفة من الصوت رأسٌاً لثبلث طبقات من المتكلمٌن. 24أٌضاً تحسٌن جودة الصوت عبر استنساخ وتطوٌر 

 4Kأهمٌة ال  .1

أصبحت تستخدم كمعٌار هاّم فً عالم الكامٌرات والتصوٌر، وأصبحت الشركات الٌوم تعمل على  4Kنجد أن تقنٌة    

إدخالها فً كامٌراتها وجمٌع شاشاتها، كما أصبح من السهل جداً أن ترى عدداً من الجواالت واألفبلم المنزلٌة مصنوعة 

 البّث التلفزٌونً تتبنى هذا المعٌار قرٌباً. بهذه الدّقة، وهذا ماٌجعل "الٌوتٌوب" وغٌره من المواقع وحتى قنوات

 4Kمستقبل ال  .2

هً التقنٌة األبرز حالٌاً التً تعمل على إظهارها الشركات فً جمٌع منتجاتها، إال أنها ببل أدنى  4Kال شك بأّن تقنٌة الـ    

شك أٌضاً لن تكون التقنٌة األخٌرة التً ٌتم التوصل إلٌها، فبل عجب أن نرى فً المستقبل القرٌب تقنٌات جدٌدة تبتدئ من 

 .8K 33وحتى الـ 7Kفالـ  6Kوصوالً الى الـ  5Kالـ 

 4Kلتخزٌن لفٌدٌو بدقة حجم ا .3

دقة تحلٌلٌة تصل  4Kكم سٌكون حجم الملف الناتج. بصفة عامة تقدم تقنٌة  4Kلو اردنا ان نقوم بتخزٌن فٌلم فٌدٌو بدقة 

مدته ساعتٌن بمعدل اطار  4Kبٌكسل، وبالتالً ٌصل حجم ملف فٌدٌو  1080إلى اربعة مرات دقة الفٌدٌو العالً الدقة  

ٌتطلب  4K.كما ان فٌلم 1TBهارد دٌسك سعة كل واحد  55وهو ملف ٌحتاج إلى  55TBإلى  اطار فً الثانٌة 30

هو اقل  25mpbsاقراص صلبة سرٌعة جدا وتوصٌبلت انترنت سرٌعة حٌث ٌعتقد الفنٌون ان اشتراك انترنت بسرعة 

العالٌة الدقة لنقل اشارات فٌدٌو عالٌة الدقة ٌجب ان تتطور لتواكب  HDMI. ووصبلت 4Kسرعة الستقبال بث فٌدٌو 

الكمٌة الهابلة من البٌانات التً سوف تنقلها بٌن جهاز الفٌدٌو وشاشة العرض او جهاز الرسٌفر وشاشة العرض وتستخدم 

 .34وهً االكثر مبلبمة االن فً السوق HDMI 2.0كوابل  4Kلشاشات 

 

                                           
31 https://arabitechnomedia.com 4-ذمٍُح-ًْ-/يا k/؟ 

32 http://arabhardware.net/2015/12/09/%D9%85%D8AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%7/ 

 . عهى انشاتظ : 2017أٌهٕل  24ٔأتشص يٍضاذٓا "،انُٓاس ، 4Kذعشف إنى ذمٍُح ٔضٕغ شاشح  ْذٌم كشٍَة :" 33

 https://www.annahar.com/article/5%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7 

34 http://modernphys.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-

%D8%B4%D8%A7%D8D8%A9-4k/ 

https://arabitechnomedia.com/ما-هي-تقنية-4k؟/
https://arabitechnomedia.com/ما-هي-تقنية-4k؟/
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 فائق الجودة  4Kلـ جهاز االستقبال بتقنٌة ا .4

 قناة  beINأطلقتحٌث متعة مشاهدة عالٌة لعشاق الرٌاضة والترفٌه.   beIN 4K Media Serverٌوفر جهاز   

beIN 4K  4أول قناة فً الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا التً ٌتم فٌها بث البرامج المباشرة بتقنٌة الـK   ًتغطٌة  قدمت.وه

الفابقة الجودة التً تأخذ المشاهد فً قلب   4kاألحداث الرٌاضٌة الكبرى والحصرٌة عبر تقنٌةساعة ألبرز  24على مدار 

هو األقرب للطبٌعة من أي وقت مضى. أٌضا مع معدل سرعة مسح  4Kالحدث حٌث وضوح ونقاء األلوان بتقنٌة الـ 

 .35 خطوط الشاشة تجعل مشاهدة التلفزٌون تجربة التنسى

 4k  (Digital Camer Sony PMW-F55 CineAlta 4K ) الجودة عالٌة الرقمٌة الكامٌرات .5

 35مٌجابكسل بحجم  8.9الرقمٌة بمستشعر ضوبً مقاس  PMW-F55 CineAlta 4Kتتمٌز كامٌرا سونً سٌنما    

فً مجموعة متنوعة من  HDو  2K،وكذلك قادر على التقاط فٌدٌو بدقة  4K( 4096 x 2160) DCI36مم بدقة 

هً واحدة من أول كامٌرات الصور المتحركة الرقمٌة مع غالق ممٌز ٌلغً  F55مسجل الكامٌرا الداخلً. و األشكال عبر

كأساس لنظام معٌاري متعدد االستعماالت بشكل  F55إهتزاز الحركة وغٌرها من التشوٌش . ُصممت سونً 

 ( .7شكل )37استثنابً

 
 Sony PMW-F55 CineAlta 4K( الكامٌرا 7شكل )

  8Kتقنٌة ال  .6

الى دقة تفاصٌل أفقٌة   8K( وٌشٌر مصطلح ال ( UHDTVهى أعلى دقة تلٌفزٌونٌة فابقة الوضوح   8Kتعد تقنٌة ال    

لدٌه ضعف   8K( بكسل .وال  4320*  7680بكسل وتكون دقة التفاصٌل الكلٌة للصورة )7680فى الصورة تبلغ 

 FULLمع أربعة أضعاف عدد البكسل بشكل عام , وستة عشر ضعف عدد البٌكسبلت لل  4Kالدقة االفقٌة والرأسٌة لل 

HD . 

إنشاء مقاطع فٌدٌو محسنة من المقاطع المنخفضة الدقة من خبلل مجموعة من التقنٌات المستخدمة   8Kوٌمكن لتقتٌة ال 

الٌة مع عدسة واسعة أو على مسافة أبعد فً لصانعى االفبلم بالتصوٌر بدقة ع  8Kفى مونتاج الفٌدٌو .كما تسمح تقنٌة ال 

حالة المواضٌع التً ٌحتمل أن تكون خطرة )مثل األفبلم الوثابقٌة فً الحٌاة البرٌة( من خبلل القدرة على التكبٌر وذلك 

لئلذاعة الهٌبة العامة  بواسطة 8Kلحدة التفاصٌل العالٌة جدا فى الصورة .وظهرت أول كامٌرا إنتاج تلٌفزٌونى  بتقنٌة ال 

بمستشعر االطار الكامل  8Kكامٌرات ال  REDأنتجت شركة 2016.وبحلول عام  2015فى عام  NHK  الٌابانٌة

شاشات ( هى المطلب الربٌسى  –) كامٌرات   8K.ومن المتوقع أن تكون تقنٌة ال  SUPER 35.4ومتستشعر ال 

 (.8شكل ) 202338بحلول عام 

 

                                           
35 https://bein.net/ar/receivers/bein-4k-media-server/ 

36 http://4k.com/4k-professional-filmmaking-guide-cameras-video-editing-software-storage-processing-and-equipment-for-

productionl 

37 https://www.bhphotovideo.com/c/product/898428-REG/Sony_PMW_F55_CineAlta_4K_Digital.html 

38 https://en.wikipedia.org/wiki/8K_resolution 

https://bein.net/ar/receivers/bein-4k-media-server/
https://bein.net/ar/receivers/bein-4k-media-server/
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 للؤنظمة التمٌفزٌونٌة المختم ٌوضح حجم وحدات الحساسٌة( 8شكل )

 ( 8K  :RED Camer) HELIUM 35.4 Megapixel CMOS الجودة عالٌة الرقمٌة راتالكامٌ .7

التً ٌقال إنها تتمٌز بأداء ممٌز جدا مع  8K Super 35تتمٌز الكامٌرات الجدٌدة بأحدث مستشعرات الكامٌرا الهٌلٌوم 

كٌلوباٌت ،وجسم مصنوع من سبٌكة  8إطاًرا فً الثانٌة بقدرة  30الضوء المنخفض ، مع معدل إطار أقصى ٌبلغ 

 8Kعن تفاصٌل لمسارات الترقٌة الجدٌدة إلى كامٌرات استشعار  RED.كما أعلنت شركة  3.35الماغنسٌوم ٌزن 

Heliium ٌرات الجدٌدة لكامEpic / Scarlet Dragon  و ،Scarlet-W  وRaven  التً تستند إلى مستشعر(

Dragon وحتى كامٌرا ، )MX  39مثلEpic-X . 

MAX DATA RATES  : 

 جٌجاباٌت(. 960جٌجاباٌت و  RED MINI-MAG ( 480مٌجاباٌت / ثانٌة باستخدام  275ٌصل إلى 

 جٌجاباٌت(. 240جٌجاباٌت و 120) RED MINI-MAGمٌجاباٌت / ثانٌة باستخدام  225ٌصل إلى 

MAX FRAME RATES 

 8K 2.4: 1إطاًرا فً الثانٌة بمعدل)  30، و  8K Full Format (8192 × 4320إطاًرا فً الثانٌة بتنسٌق)  30

(8192 × 3456 

 8K 2.4: 1إطاًرا فً الثانٌة بمعدل ) 30، و  8K Full Format (8192 × 4320إطاًرا فً الثانٌة بتنسٌق ) 30

(8192 × 3456 

 7K 2.4: 1إطاًرا فً الثانٌة بمعدل  40، و  7K Full Format (7168 × 3780)إطاًرا فً الثانٌة بتنسٌق  30

(7168 × 3024) 

 6K 2.4: 1إطار فً الثانٌة بسرعة  100و  6K Full Format (6144 x 3240) إطاًرا فً الثانٌة بتنسٌق  75

(6144 × 2592) 

 5K 2.4: 1إطاًرا فً الثانٌة بمعدل)  120و  5K Full Format (5120 × 2700لثانٌة بتنسٌق) إطاًرا فً ا 96

(5120 × 2160 

 4K 2.4: 1إطاًرا فً الثانٌة بسرعة)  4K Full Format (4096 × 2160)  ،150إطاًرا فً الثانٌة بتنسٌق  120

(4096 × 1728 

×  3027إطاًرا فً الثانٌة بمعدل ) 200و  3K Full Format (3072 x 1620إطاًرا فً الثانٌة بتنسٌق)  150

1269)3K 2.4: 1 

                                           
39 http://www.4kshooters.net/2016/10/12/new-red-epic-w-8k-and-helium-8k-s35-cameras-officially-announced/ 
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 2K 2.4: 1إطاًرا فً الثانٌة بسرعة)  300و  2K Full Format (2048 x 1080إطاًرا فً الثانٌة بتنسٌق)  240

(2048 × 864 

 و هرتزكٌل 48بت  24الصوت : مٌكروفونات ستٌرٌو رقمٌة مزدوجة القناة مدمجة ، غٌر مضغوطة ، 

 (9. شكل ) 40كٌلو هرتز 48بت  24، غٌر مضغوطة ،  DSMC2قنوات إضافٌة اختٌارٌة مع وحدة موسع  

 
 HELIUM 35.4 Megapixel CMOS( الكامٌرا الرٌد 9شكل )

 بدأت الهٌبة العامة لئلذاعة الٌابانٌةعندما  2016فى االفق فى األول من أغسطس عام   8Kوالحت تقنٌة ال 

"NHK" 8البث التلٌفزٌونى ألول مرة بتقنٌة الK وذلك فى الوقت الذى مازالت . من خبلل شبكة البث األرضٌة الرقمٌة

 . 41فً عملٌة البث  "UltraHD"تحاول أن تنشر تقنٌة معظم قنوات العالم

 خامسا : مقترح التطوٌر المزمع تنفٌذه

للجمهور المصرى لمشاهدة ٌرى القابمٌن على ملف التطوٌر بالهٌبة الوطنٌة لئلعبلم  بضرورة إستعادة ماسبٌرو 

التلٌفزٌون األرضى مرة أخرى، وذلك عبر خدمة خاصة ٌتم استقبالها عبر أجهزة استقبال أرضٌة وهى التى ٌجرى 

صرٌة ،و تلك األجهزة ستكون فى متناول المشاهد تصنٌعها من خبلل إحدى الجهات الوطنٌة لطرحها فى األسواق الم

ولكنها ال تحتاج إلى أطباق موجهة ومن شأنها تقدٌم مستوى صورة ٌنافس « الرٌسفر»المصرى، وهى قرٌبة الشبه بـ

 ساعة ٌومٌا .  24أجهزة استقبال البث الفضابى ،وإستحداث باقة من القنوات الجدٌدة تقدم خدمة إعبلمٌة متمٌزة على مدى 

جتماع مع مسبولون من اتحاد إذاعات األوروبٌة، ومؤتمر السمعٌات والبصرٌات لدول المتوسط وعدد من قٌادات االوبعد 

اتحاد اإلذاعة والتلٌفزٌون صدرت توصٌات بشأن تفعٌل البنود الخاصة ببروتوكوالت التعاون اإلعبلمى بٌن الهٌبات فى 

لمواد اإلعبلمٌة من النظام التناظرى إلى النظام الرقمى، تبادل المواد مجاالت تدرٌب الكوادر الفنٌة فى مجال تحوٌل ا

التلٌفزٌونٌة من مسلسبلت وأفبلم ومبارٌات رٌاضٌة، وهو ما اعتبره المتابعون خطوات جادة تجاه استعادة التلٌفزٌون 

 .                 42المصرى لمكانته على الساحة اإلعبلمٌة

 تجربة ناجحة إلعالم الدولة لجذب المشاهدٌن 

مع التطور الكبٌر لما تقدمه نجوم إف إم لمتابعٌها، قامت شركة النٌل لئلنتاج اإلذاعً المالكة لئلذاعة بإطبلق قناة 

NogoumFMTV  التلٌفزٌونٌة رسمٌاً على القمر ناٌل سات وعلى موقعها اإللكترونً.وتذاعNogoumFMTV – 

رأسً على الناٌل سات وٌذاع علٌها معظم برامج إذاعة نجوم إف إم على  11900على تردد  –ن تجرٌبٌاً والتً تبث اال

تأتً كتطور  NogoumFMTVالهواء مباشرة وهً التجربة األولى من نوعها فً منطقة الشرق األوسط وأفرٌقٌا. قناة 

 www.nogoumfmonline.comعبر موقع  طبٌعً لنجاح اإلذاعة األولى عربٌاً ودولٌاُ.وجاري حالٌا بث القناة

وقرٌبا ستضاف خاصٌة البث الرقمً المباشر من خبلل تطبٌق نجوم إف إم الرسمً للتلٌفونات المحمولة والذي ٌعمل على 

والوٌندوز. كما ٌمكن التواصل المباشر مع القناة من خبلل حسابات اإلذاعة الرسمٌة على مواقع  IOSأنظمة األندروٌد والـ

                                           
40 http://www.red.com/products/epicw-8k 

41 https://arabic.rt.com/news/835469-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-8k/ 

 . عهى انشاتظ :  2017ياسط  11انسثد  " ،انششٔق ، ٌعٕد تعًٕٓسِ نهثس انرهٍفضًٌَٕ األسضً ياسثٍشٔ حاذى ظًال انذٌٍ :" 42

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032017&id=6ea08fdd-6c39-429f-b79d-1f2af2c4c228 
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جاء لٌلبً طلبات الجمهور الذى عبر عن شغف كبٌر  Nogoum FMTVل االجتماعً المختلفة .وإطبلق قناة التواص

لرؤٌة مذٌعً نجوم إف إم صوت وصورة خاصة وان البث المباشر عبر االنترنت لبرامج المحطة حقق نجاحاُ كبٌراُ وهو 

 ( .10شكل )43ا على قناة نجوم إف إم على ٌوتٌوب نفس األمر الذي تكرر مع حلقات البرامج المختلفة التً ٌتم تحمٌله

 
 ( استدٌوهات وبرامج إذاعة )نجوم إف إم (10شكل )

 

 سادسا : النتائج : 

 لٌست كل القنوات التلٌفزٌونٌة المصرٌة تبث رقمٌا . .1

جودة الصورة  التصوٌر والمونتاج ٌتم بطرٌقة رقمٌة ولكن البث لٌس رقمٌا فى كل قطاعات التلٌفزٌون مما ٌؤثر على .2

 التً ٌستقبلها المشاهد .

 القدرة التنافسٌة المحدودة لتلٌفزٌون الدولة بسب قلة جودة الصورة المنتجة التً تصل إلى المشاهد . .3

إمتبلك التلٌفزٌون المصري للكوادر البشرٌة المدربة فنٌا التً تجعل منه من أوابل تلٌفزٌونات العالم العربً التً تبث  .4

 لم ٌتم .رقمٌا ومع ذلك 

أعلنت مصر التزامها بالتحول من البث التلفزٌونً األرضً التناظري إلى البث الرقمً، وفًقا لما أقره االتحاد الدولً  .5

 . 2006 لبلتصاالت بجنٌف عام

الكامٌرات الرقمٌة الحدٌثة وكذلك البث فابق الحدة والتفاصٌل ٌوفر فً الوقت والجهد وٌعطً نتابج رابعة لها تأثٌر  .6

والتً بثت برامجها على شاشة التلٌفزٌون رسمٌاً على القمر  NogoumFMTVبً على جذب المشاهد مثل إذاعة إٌجا

 ناٌل سات وعلى موقعها اإللكترونً وذلك ألنها تبث رقمٌا .

تحاول الحكومة بشكل كبٌر توفٌر مناخ مناسب لئلبداع وتطبٌق التكنولوجٌا الحدٌثة للبث التلٌفزٌونً الرقمً وذلك  .7

 بدعمها لئلتفاقات الدولٌة من خبلل وزارة اإلتصاالت وغٌرها .

 . HDالقناة األولى المصرٌة هً القناة الوحٌده فً التلٌفزٌون المصري التً تبث  .8

دخلت الهٌبة الوطنٌة لئلعبلم عالَم اإلعبلم الرْقمً باتفاقٌة تارٌخٌة مع شركة "جوجل" العالمٌة ،ومنصة "ٌوتٌوب"  .9

وذلك لحفظ كَل حقوقها بالبصمة ،  ٌتٌُح لها حماٌَة المحتوى الرقمً اإلعبلمً الضخم الذي تمتلكه الهٌبة التابعة لها ،بما

الرْقمٌة ،وقد سعت شركُة "جوجل" العالمٌة إلبرام هذه االتفاقٌة بوصف الهٌبة الوطنٌة لئلعبلم واحدة من أهم وأقدم 

 . زء األكبر من التراث اإلعبلمً واإلبداعً باللغة العربٌةالِكٌانات اإلعبلمٌة فً الشرق األوسط التً تمتلك الج

ا موحًدا، ٌمثُل قطاعاتها كافًة ،المسموعة والمربٌة والمقروءة بعنوان .10 ًٌ  كما تدشُن الهٌبة الوطنٌة لئلعبلم موقًعا إلكترون

maspero.eg بالتعاون من وزارة االتصاالت وشركةIBM  على شبكة اإلنترنت  العالمٌة لٌكون نافذتها اإللٌكترونٌة

،التً تدخُل ِمْن خبللها عالَم اإلعبلِم الرقمً ،والبَث اإلذاعً المباشر لتعُبَر الهٌبة الوطنٌة لئلعبلم بقنواتها المسموعة 

 . والمربٌة كَل عوابق البث المعتادة؛ لٌصل بالرسالة اإلعبلمٌة المصرٌة إلى أرجاء الكرة األرضٌة كافة

                                           
، عهةى 20/5/2015األستعةاء  عهةى انُاٌةم سةاخ " ،انثٕاتةح سةراس ، عضخ انثُا :" إراعةح )َعةٕو إف إو ( ذطهةك انثةس انرعشٌثةً نمُاذٓةا انرهٍفضٌٍَٕةح 43

 http://www.albawabhnews.com/1302376 :انشاتظ 
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 سابعا : التوصٌات

ملف اإلعبلم من أولوٌات الحكومة ووضع رؤٌة وخطة لتطوٌر إعبلم الدولة المسموع والمربى وٌتضمن اإلهتمام ب  -

 التطوٌر توظٌف الترددات البلسلكٌة الخاصة باالتحاد لتحقٌق عابد استثمارى .

 وإنشاء موقع إلكترونى ضخم ٌحمل علٌه كافة المواد المسموعة والمربٌة الجاذبة. -

 اإلذاعٌة بنظام حق االستغبلل . FM موعة من التراخٌص للبث اإلذاعى على ترددات وطرح مج -

_ وضع أسس نظام للشراكة بٌن االتحاد والقطاع الخاص إلدارة وتشغٌل بعض قنوات االتحاد ذات الطابع التجارى على 

 كوادرها الحالٌة .الترددات الرقمٌة مع منح أولوٌة للقنوات اإلقلٌمٌة والقنوات التعلٌمٌة باستخدام 

 _ ربط محطات اإلرسال والتقوٌة باألقمار الصناعٌة وخدمات االنترنت .

_ محاولة تحوٌل مرحلة ماقبل االنتاج واالنتاج وما بعد االنتاج ) البث ( التلٌفزٌونى الى النظام الرقمى واستغبللها فى 

فى ظل الوثبات القوٌة  8Kوربما ال  4Kرحلة ال بل والوصول الى م  HDالتحول الى تقنٌة التلٌفزٌون فابق الجودة 

التى تحدث فى الدولة فى شتى مناحى الحٌاة مما ٌسهم فى اعادة المشاهدالمصرى والعربى الى متعة المشاهدة مع 

 التلٌفزٌون المصرى.
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