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 الحديثة ودورها في تطور وسائل اإلعالم تاالتصاالالمعلومات وتقنيات 

خالل القرن األخٌر بشكل ُمدهش. ولم ٌقتصر هذا والمعلومات لقد تطورت تقنٌات االتصال 

التطور على التطور العلمً والتقنً إنما تعدى ذلك إلى تطوٌر أفكار وُمبتكرات وُمنتجات قابلة 

بحٌث ٌستطٌع كل  بشكل واسع بٌن جمٌع فئات المجتمعبتقنٌات مختلفة  للتسوٌق واالنتشار

تناءها وتحمل تكالٌفها ُمقابل ما ُتقدمه من خدمات. فاألجهزة واألنظمة التً ٌقتنٌها إنسان اق

الُمستخدم والتً توفر خدمات المعلومات وخدمات توصٌلها، حولت العالم إلى قرٌة كونٌة 

أو  صغٌرة ٌستطٌع كل إنسان اإلطالل علٌها عبر شاشة التلفزٌون أو شاشة حاسوب اإلنترنت

 .النقال أو التلفزٌون المحمول حتى شاشة الهاتف

فلكل منهما إطارها  واالتصاالتالفصل القائم بٌن تقنٌة المعلومات  إلىهذا وتجدر اإلشارة 

 بدأت تلوح فً األفق.إن التطبٌقات تتقارب كثٌراً وٌمكن القول أن مرحلة التكامل  إالالخاص 

سبل  حددمع المعلومات والتً ت إن تقنٌة المعلومات تعنى بالوسائل اإللكترونٌة التً تتعامل

فهً تعنى بتحوٌل المعلومات وأنماط تشكٌلها وتخزٌنها فً  ،تخزٌن المعلومات ومعالجتها

وأما تقنٌة اإلتصاالت فتعنى بنقل هذه المعلومات شرائح الكترونٌة تشكل ما ٌعرف بالحاسب، 

 .بوسائط اإلتصاالت المختلفة وبتقنٌات البث والشبكات المتعددة من مكان إلى آخر

إن فصل االتصاالت عن تقنٌة المعلومات ٌعود إلى عوامل تارٌخٌة سٌما وأن االتصاالت قد 

 لالتصاالتاالتحاد الدولً  ئنشأقد ، وتقارب قرناً كامالً  الزمن ة طوٌلة منربفتسبقت الحاسب 
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(International Telecommunication Union - ITU)  فً القرن التاسع عشر قبٌل

التعامل الفنً  من خالل تحدٌد أطرتنظٌم شؤون اإلتصاالت  اإلتحاد وقد تولى ظهور الحاسب،

 على الشبكات المختلفة المعلوماتوبث نقل تحدٌد أطر لوواإلداري مع قضاٌا االتصاالت، 

 ،بما ٌضمن عدم تداخلهاوعلى الخدمات المختلفة تنظٌم وتوزٌع الترددات بٌن الدول كذلك و

 األمور المرتبطة بسبل معالجة المعلومات أو تخزٌنها.  اإلتحاد الدولً لالتصاالت ولم ٌعالج

 IEC، والهٌئة الدولٌة للتقنٌة الكهربائٌة ISOهٌئة المواصفات الدولٌة تولت  عند ظهور الحاسب

العمل فً قطاع المعلومات من خالل وضع المقاٌٌس والمعاٌٌر الخاصة بالمواصفات تنظٌم 

قد شكلت هاتان الهٌئتان لجنة ُمشتركة لتقنٌة المعلومات. التقنٌة لتخزٌن المعلومات ومعالجتها و

وأخذت هذه اللجنة على عاتقها االهتمام بالشؤون الفنٌة واإلدارٌة لتقنٌة المعلومات. وبذلك 

 شؤون الحاسب على المستوى الدولً على الرغم من التداخل العضوي بٌنهما. انفصلت 

إن مشروعات تقنٌات المعلومات ال ُتمٌز عادة بٌن تخزٌن المعلومات وُمعالجتها من ناحٌة، 

ونقلها من ناحٌة أخرى، ألن هذه الوظائف باتت ُكالً ُمتكامالً. ومن ذلك على سبٌل المثال 

الحكومة اإللكترونٌة والتجارة اإللكترونٌة المرتبطة بالتعامل اإللكترونً مثل  التطبٌقات

التً ال ٌمكن تأمٌنها من دون التكامل بٌن هذه  والتعلٌم اإللكترونً، والعمل عن ُبعد وغٌر ذلك

. ولذلك فإن التكامل بٌن تقنٌات المعلومات واالتصاالت أصبح واقعاً ٌفرض نفسه على التقنٌات

ألن هذا التكامل بات جزءاً من التطور المنشود لبناء ُمجتمع المعرفة، وتحقٌق التنمٌة الجمٌع 

 المرجوة.

 تطور وسائل اإلعالم
 البث أنظمة ظهرتاالتصاالت،  أنظمة لتطور األولى المراحل مع بداٌة القرن الماضً ومنذ

 لبث  FM/AMالمختلفة:  التماثلٌةالتضمٌن  تقنٌاتالتً تعتمد  ،التماثلً والتلفزٌونً اإلذاعً

ترددٌة متعددة بدأً من الترددات اإلذاعٌة المنخفضة  نطاقاتعلى  والتلفزٌونٌة اإلذاعٌة البرامج
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فً العقدٌن  الترددات المٌكرووٌة التً تستخدم للبث اإلذاعً الساتلً إلىوالمتوسطة وصوالً 

 بالبث خاصة كبٌرة تحتٌة بنى إنشاء فً الفترة هذه تمٌزت وقد ،األخٌرٌن من القرن الماضً

 التحتٌة للبنى منافسة وربما مماثلة األحٌان من كثٌر فً وكانت والتلفزٌونً، اإلذاعً

 .االتصاالت لمؤسسات

على  اً كبٌر أثراً  الماضً، القرن من األخٌرٌن العقدٌن كانت سمة التً ،الرقمٌة لثورةل لقد كان

تطوٌر نظم معالجة إسهامها فً ب والتلفزٌونً اإلذاعً البثاإلعالم من خالل تطوٌر أنظمة 

 مجال فً الرقمٌة التقنٌات دخولوالناتج عن  واستحداث أنظمة بث جدٌدة المعلومات وتخزٌنها

 التً الرقمً، الضغط تقنٌات وتطبٌق إدخال بعد والسٌما والسمعٌة، البصرٌة المعلومات تشكٌل

 . المعطٌات نقل سرعة من األدنى بالحد المعلومات نقل أتاحت

بشكل كبٌر فً تحوٌل البث  أسهمن التطور الكبٌر والسرٌع فً تقنٌات الضغط الرقمً إ

البث الرقمً لواله بسبب  إلىرقمً والذي لم ٌكن من الممكن التحول  إلىالتلفزٌونً التماثلً 

التنفٌذ جعل  مما تطوٌر الشبكات لتأمٌن نقلها وتوزٌعهاولوال  ،لصورةا لمعطٌاتالكبٌر حجم ال

 المعلومات لبث جدٌدة أسالٌب ظهور فً ممكن التحقٌق. إن كل هذه التطورات أسهمت

كان فً مقدمتها البث الساتلً والبث عبر شبكات الكابل ومع هاتٌن التقنٌتٌن  والسمعٌة البصرٌة

 الرقمً التلفزٌونً البث مقدمتها فً ٌأتً بدأ عصر البث الرقمً الذٌن استتبع بأنظمة أخرى

 : باستخدام وذلك ،وضوحال عالً أو المحمول أو النقال أو الثابتاألرضً 

 األرضً البث شبكات  

 الساتلً البث شبكات  

 الكابل شبكات  

 االنترنت شبكات  

 الوسائط متعددة شبكات Multimedia Networks ًالبعٌد األفق ف  

ن أهم مظاهر التطور فً البث اإلذاعً والتلفزٌونً كانت بتحوٌله إلى نظام تفاعلً ال تقتصر إ

الخدمات فٌه على تلقً المشاهد إذ أصبح المشاهد هو من ٌحدد خٌاراته من خالل التطور الذي 
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 أوأدخل على وسائط النقل التً مكنته من التفاعل مع البرامج إن بالتصوٌت أو المشاركة الحٌة 

خدمة أو  (VoDحتى من خالل التحكم بخٌاراته فً خدمات مثل البرامج حسب الطلب )

(NVoDوما شابهها ) لتشمل تقدٌم خدمات اإلنترنت بكل تطبٌقاتها.، وقد تطورت الخدمات   

ن تطور وسائل وأنظمة االتصال فً العالم أدى إلى التقارب بٌن الخدمات اإلذاعٌة إإذاً ف

اهتماما  ةاألخٌر الفترةولقد شهدت  من جهة أخرىوخدمات االتصاالت من جهة والتلفزٌونٌة 

كبٌرا من مشغلً شبكات االتصاالت بتسوٌق خدمات التلفزٌون عبر مختلف الوسائط مثل 

أو   IPTVاستعمال بروتوكول أالنترنت  أو ADSLأو خطوط  (+3G/3G)الهاتف الجوال 

تتمٌز تقنٌات ألبث هذه أنها من نقطة حٌث Wimax  وتقنٌة (Fiber Optics) األلٌاف ألبصرٌة

 .على هذه الشبكات التفاعل بٌن المزود والمستهلك  توفرالتً  (UNICAST)إلى نقطة 

 

 الرقمية االتصالنماذج البث التلفزيوني في وسائل 
 DVBهٌئة البث التلفزٌونً الرقمً ) إلىقبل البدء باستعراض األنظمة ال بد من اإلشارة 

Project عضو من  033 أكثر من( التابعة لمنظمة األمم المتحدة والتً ٌنضوي تحتها

إن هذه  التً تهتم بتطوٌر أنظمة ألبث الرقمً وخدماته. اإلدارات وشركات التكنولوجٌا الكبرى

المنظمة تعنى بوضع المقاٌٌس والمعاٌٌر الخاصة بأنظمة البث التلفزٌونً على مختلف أنواع 

وطرق تشكٌل اإلشارة ومعالجتها وكٌفٌة  ً، فضائً، أو بواسطة الكوابل(الشبكات )أرض

التطبٌقات التفاعلٌة الخدمات وكما تعنى بتحدٌد  ،ربط الوسائط المختلفةسبل وتوزٌعها 

وكٌفٌة إدارتها إلنترنت من خالل شبكات التلفزة وباستعمال أجهزة التلفزة أٌضاً اكاستعمال 

أهم  نستعرض بعض ٌلً وفٌما ،السلكٌةالوسلكٌة الشبكات وسبل مواءمتها على مختلف ال

 .واالنترنت والساتلٌة األرضٌة الشبكات علىالرقمً  لبثا أنظمة

أن هٌئة البث التلفزٌونً الرقمً حددت بداًٌة ثالث أنظمة بث  إلىهذا وتجدر اإلشارة 

 هً:وأساسٌة 

  نظام البث الساتلً والمعروف بDVB-S 
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 والمعروف ب  نظام البث عبر الكابلDVB-C 

 ًوالمعروف ب  نظام البث األرضDVB-T 

حددت المعاٌٌر الخاصة بالبث والتوزٌع  منها، إذاألخرى  أألنظمةومن ثم تم اشتقاق 

 (Microwave Video Distribution System - MVDSالمٌكروي والمعروفة بـ )

ٌٌر المعتمدة للنظام وفق المعا جٌغا هرتز 03أعلى من  التً هًعلى النطاقات الترددٌة 

فقد اشتق منه   DVB-C، أما النظام DVB-MS باسمالتً تم تعرٌفها و DVB-Sالساتلً 

هرتز  جٌغا 03قات الترددٌة ما دون الـ على النطاالبرامج لعدة نقاط النظام الخاص بتوزٌع 

 Multi-point Multimediaوالتً تعرف بالنظام المتعدد الوسائط لعدة نقاط )

Distribution System - MMDS)  والذي ٌعبر عنه بالنظامDVB-MC أما بالنسبة ،

فقد أشتق منه المعاٌٌر الخاصة بالتلفاز المحمول  DVB-Tلنظام البث الرقمً األرضً 

 تضمٌن أإلشارة طرٌقة. إن ما ٌفرق بٌن األنظمة المختلفة هً DVB-Hوالمعروف باسم 

فجمٌع هذه  (Baseband Processingالقاعدٌة ) جة اإلشارةلفقط وأما بالنسبة لمعا

أو  MPEG-2 باسماألنظمة تعتمد على نظام الضغط الرقمً للصورة المتحركة والمعروف 

الذي ٌمكننا من بث معطٌات الصورة بنفس الدقة ولكن  MPEG-4النظام المطور منه 

    .بسعات أقل مما ٌزٌد من كفاءة استعمال الشبكات وزٌادة الخدمات والتطبٌقات

( Transport Streamأما بالنسبة لبروتوكول توزٌع المعلومات الخاصة بتشكٌل الدفق )

تمدت الهٌئة البروتوكول وكٌفٌة معالجتها وتخزٌنها لتأمٌن الخدمات التفاعلٌة فقد اع

(Digital Storage Medium – Command and Control, DSM-CC)   المعتمد

أنه حالٌاً ٌتم اختبار  إلىوتجدر اإلشارة  MPEG-4و  MPEG-2لنظام الضغط الرقمً 

 .  MPEG-21 برتوكول

 إن المعطٌات والبٌانات تشكل وتنقل على التدفقات البٌانٌة بالطرق التالٌة:
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 Multiprotocol Encapsulation  الذي ٌمكننا من نقل أي نوع من البٌانات من

وهذا  MPEG-2تشكٌلها بما ٌتوافق مع خصائص الدفق للضغط الرقمً 

 أنه ٌمكن استعماله لكافة أنواع البٌانات إالالبروتوكول صمم لنقل بٌانات اإلنترنت 

 Data Carousel لبٌانات والملفات بشكل وهذا البروتوكول الذي ٌعتمد لتوزٌع ا

ومن أهم تطبٌقاته تحمٌل البٌانات الخاصة  االستقبالأجهزة  إلىدوري من المحطة 

مثل بٌانات الطقس أو بالبرامج المختلفة أو توزٌع بٌانات وأخبار بشكل دوري 

 توزٌع الصحف أو تحمٌل أأللعاب وما شابه 

 Object Carousl أنه ٌمكن  إالالسابق  وهذا البروتوكول هو تطوٌر للبروتوكول

 بث المعطٌات باالتجاهٌن أي من  المحطة للمشاهد وبالعكس.

بزٌادة كما أن جمٌع هذه األنظمة تعتمد على نفس تقنٌات الترمٌز وتقنٌات تصحٌح الخطأ 

( أو تقنٌة المزج الضمنً Forward Error Correctionمعامالت تصحٌح الخطأ األمامً )

(Interleavingأو اعتماد ) ترمٌز رٌد - ( سلمونReed-Salamon code فجمٌع هذه ،)

( للمعطٌات Transport Streamعند تشكٌل الدفق النهائً ) إلٌهاالتقنٌات ٌتم الركون 

 الرقمٌة. 

 أنظمة البث الرقمي

 : األرضية الشبكات على الرقمي التلفزيوني البث

على النطاق األرضً هو البدٌل المخصص للبث التلفزٌونً التماثلً  DVB-Tن النظام الرقمًإ

سعته كبٌرة أن ، ومن أهم مٌزات هذا النظام UHFوما فوق العالً  VHFالترددي العالً جداً 

محتوى حمل بواحد ٌمكن أن تُ تماثلً برنامج تلفزٌونً بث إذ أن السعة الترددٌة المخصصة ل

وٌمكن زٌادة هذا العدد أٌضاً هذا  ،عادٌة وضوحدرجة برامج تلفزٌونٌة ب 8 إلى 4ٌكافئ سعة 

، كما أن السعة (Statistical Mutiplexingبث المتعدد المحتوى اإلحصائً )تقنٌة الباعتماد 

 MPEG-2بدالً من تقنٌة  MPEG-4لذا فإن اعتماد تقنٌة  تعتمد على نظام الضغط المعتمد
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القنوات أو تقدٌم تطبٌقات أخرى مترافقة مع البرامج كتقدٌم  زٌادة تزٌد من إمكانٌة سوف

، مما ٌساهم فً تطوٌر اإلنتاج السمعً البرنامج بعدة لغات أو إضافة تطبٌقات تفاعلٌة علٌه

هً تالشً تأثٌر  DVB-Tالنظام  وفقأن أهم خصائص البث  ٌه،إلما تجدر اإلشارة  البصري.

مما ٌحسن نوعٌة  المتعدد للتردد االستقبالالمتعدد للتردد الواحد وبالتالً تالشً تأثٌر  أالنتشار

باإلضافة لخاصٌة تعدد البث من مراكز مختلفة على نفس التردد مما ٌزٌد من كفاءة  ،االستقبال

 استعمال حٌز الترددات.

 التلفزٌونً للبث كبدٌل آسٌا دول من وكثٌر العربٌة والدول أوروبا فً DVB-T البث اعتماد نظام تملقد 

 التلفزٌونٌة وخالل انعقاد مؤتمر الرادٌو اإلقلٌمً وضعت خطة توزٌع القنوات 6332التماثلً. وفً العام 

 لالنتقال 6332سمٌت بخطة جنٌف  ،DVB-T الـ بتقنٌة التلفزٌونً البث باعتماد VHF  /UHF النطاق فً

على النطاق ما فوق العالً  التماثلً البث إٌقاف على االتفاقوقد تم  البث الرقمً إلىمن البث التماثلً 

UHF ًلنطاق ا علىكموعد نهائً إلٌقاف البث التماثلً  6363وحدد العام  6302 عاممنتصف حزٌران  ف

، وتعتبر هذه المواعٌد ملزمة للدول خاصة فً المناطق الحدودٌة حٌث تنتهً كل أشكال VHF العالً جداً 

 هذا النظام فهً:النتائج المتوخاة باعتماد أما  خدمات التماثلٌة، الحماٌة لل

 القناة حزمـة فـً تلفزٌونً برنامـج 06 إلى ٌصـلالذي ٌمكن أن  القنوات عدد زٌادة .0

-MPEGأو  MPEG-2وهذا ٌعتمد على نظام الضغط  (7/8MHz) الواحدة التلفزٌونٌة

 .(Multiplexingوطرٌقة تشكٌل الدفق النهائً المتعدد المحتوى ) 4

 (SFNزٌادة كفاءة استعمال حٌز الترددات باستعمال شبكة بث أحادٌة التردد ) .6

والمسارات اإلشارة الناتج عن االنتشار الكهرومغناطٌسً  انعكاستأثٌر  انعدام .0

 (Multi-Pathالمتعددة لإلشارة )الكهرومغناطٌسٌة 

 ( Less Interference effectالقدرة على مقاومة التداخل ) .4

 (. والصوت والنصوع األلوان معلومات، فً أكبر وضوح) عالٌة جودة .2
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 النظام فً المطلوبةالقدرة  من بلٌدٌس 8-03 بحوالً اقل بقدرة بث أوسع تغطٌة .2

 .الحالً التماثلً

  .االتجاهتفاعلٌة وأحادٌة  مختلفةوخدمات  معطٌات نقل .7

 مثل:لبث أنظمة أخرى  DVB-Tإمكانٌة تطوٌر نظام البث  .8

: وٌمكن تقدٌمه على نفس الشبكة (DVB-H) محمولال –ألبث ألتلفزٌونً المتنقل  .أ 

 الذي ٌمكننا من( Hierarchal Modulation) المتعدد المستوٌاتباعتماد التضمٌن 

  .الرقمً عبر التجهٌزات الطرفٌة النقالة استقبال التلفزٌون

إذ ٌمكن تحمٌل المعطٌات  لبرنامج أو أكثر عالً  (HD TV) وضوحال عالً تلفزٌون .ب 

 الوضوح على نفس السعة الترددٌة المخصصة للبث الرقمً األرضً

 

 الخصائص التقنية

تقنٌة الضغط الرقمً  ( علىDVBقد اعتمدت هٌئة البث التلفزٌونً الرقمً )ف ،كما سبق وذكرنا

MPEG-2 ت بعض أبد دفق حالٌاً  هإال أن، فً المرحلة األولى ترمٌز المصدر بشكل أساسًل

، المعطٌات فعالٌة فً ضغطال الذي ٌزٌد من MPEG-4نظام الضغط  العمل وفق اإلدارات

. أما بالنسبة وبالتالً ٌؤدي إلى زٌادة عدد البرامج التً ٌمكن بثها فً القناة التلفزٌونٌة الواحدة

 التً COFDM التردد بتقسٌم التعامدي المرمز التجمٌع اعتمد فقدلتشكٌل اإلشارة الرادٌوٌة 

 DATA المعطٌات اتقتدف من جداً  كبٌر عدد إلى الرقمٌة المعطٌات توزٌع علىأساساً  تقوم

STREAM، الحاملة الموجات من جداً  كبٌر عدد لحمٌلت اتقالتدف هذه استخدام ثم ومن 

 لنظام الحاملة الموجات عدد اختٌار وٌتم ،(ORTHOGANAL) العام بالمعنى المتعامدة

COFDM نظام اجل من المعتمد DVB-T  ً2 لنمطل  0732 مساوٌاK (2K mode )2807 أو 

 ةالموج على تحّمل التً المعطٌات معدل بتخفٌض ٌسمح وهذا8K (8K mode ،) لنمطل

 كافٌة، لدرجة طوٌلة المعطٌات رموز من (symbol) رمز كل مدة جعل ٌمكن بحٌث الحاملة،
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 المتعدد النتشارعن ا والناشئة المنعكسة للموجات الزمنٌة التأخٌرات بإهمال ٌسمح مما

 باستخدام الخفوت على التغلب الحالة هذه فً وٌمكن الخفوت، مشكلة على التغلبو المسارات

 (.Error – Correction Code) األخطاء بتصحٌح خاصة تشفٌر أو ترمٌز طرق

 متعددة شبكات باعتماد DVB-T نظام التلفزٌونً الرقمً األرضًلل البث شبكات ٌمكن بناء

 SFN/MFNأو اعتماد سٌنارٌو من الشبكتٌن  SFN الترددات أحادٌة وشبكاتأ MFN الترددات

 مثل القناة وترمٌز المصدر ترمٌز تالمامع حسب مختلفة بأشكال الشبكات هذه تصمٌم وٌمكن

 Forward Errorاألمامً ) الخطأ تصحٌح ومعدل( PSK/16QAM/64QAM) التعدٌل

Correction – FEC, ½, ¾, 5/6, 7/8)  

 المسجلة أو المباشرة التلفزٌونٌة البرامج بث خدمة هو: MOBILE TV الجوال التلفزٌون .ب 

 إما باستخدام الهاتف الخلوي أو تلفزٌون متنقل باستخدام نقالة أجهزة على استقبالهاٌمكن 

 : بأسلوبٌن الخدمة هذه تأمٌن وٌمكن الرقمً، التلفزٌونً البث تقنٌات

 مزود هو الخدمة هذه مزود ٌكون وبالتالً ة مضافةخدمك الخلوي شبكات باستخدام  .0

 .الخلوي خدمات

باعتماد  خدماتها من كجزء DVB-Tبث التلفزٌونً األرضً ال شبكات باستخدام .2

 هذهمزود  فإن وبالتالً( Hierarchal Modulationالتضمٌن المتعدد المستوٌات )

 الخلٌوي االستقبال ألجهزة المصنعة الشركات أن علماً  اإلذاعٌة، الهٌئات ٌكون الخدمة

 الخلوي جهاز على التلفزٌونٌة البرامج تستقبل أن ٌمكنها نقالة أجهزة بتصنٌع حالٌاً  تقوم

 .DVB-T البث التلفزٌونً األرضً شبكات من أو الخلوي شبكات من

 نوع من االتصال نمط باستعمال ٌتم الخلوي شبكات علىالرقمً  التلفزٌونً البث إن

UNICAST (نقطة إلى نقطة من )على البث بٌنما عرٌض، ترددي نطاق ٌتطلب وهذا 

 من) MULTICAST نوعٌعتمد على ال هوف DVB-Tتلفزٌون الرقمً األرضً ال شبكات

 (.نقاط عدة إلى نقطة
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 التلفزٌونً والبث اإلنتاج أنظمة من جدٌد نظام هو: HDTV وضوحال عالً التلفزٌون .0

 حدودٌوضح الو صورةٌعتمد البث بجودة عالٌة للمعطٌات وهو ٌؤمن وضوحاً عالٌا لل

 واكبر أفضل إحساس المشاهد ٌعطً مما واأللوان السطوع تغٌرات بٌن فاصلةال

ولبلوغ هذا األمر فإن تشكٌل اإلشارة ٌعتمد من الناحٌة التقنٌة على ، المشهد بواقعٌة

العادٌة وبالتالً  الصورة أبعاد مربع مع تتناسب بأبعاد للصورة المسح خطوط مضاعفة

 زٌادة سعة دفق المعطٌات.

 

 ,0G (Analogue HDTVالصفري  الجٌل فً التماثلً النظام مع التقنٌة هذه ابتدأت

MUZE,HDMA) 1 والثانً األول الجٌلٌن فً تطورت ثمG/2G مختلفة تشكٌالت باستخدام 

 الذي 3G الثالث الجٌل على العمل اآلن وٌتم الفٌدٌو، إشارة ضغط تقنٌات مع الصورة إلشارة

 ٌلً وفٌما. عمله ٌجب الكثٌر هناك مازال ولكن واإلرسال،  لإلنتاج هاماً  ٌكون أن ٌمكن

 : وضوحال عالً التلفزٌون لنظام المعتمدة اتالتقٌٌس

  وضوحعالً ال P/50   / 1080/P/50/720 :اإلنتاج مستوى على -

  P/50/720 :مستوى البثعلى  -

 على مستوى الضغط الرقمي: -

 .MPEG-2 / MPEG-4 ITU( ITV-H264الصورة: ) -أ

  MPEG-4 - HE  AACأو  DOLBY AC3الصوت:  -ب

 على مستوى أجهزة االستقبال: -

-        MPEG-2 SD/ MPEG-4 SD  

-        MPEG-2 HD/MPEG-4-HD  
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-II  البث التلفزيوني الرقمي على الشبكات الساتليةDVB- S  وشبكات التوزيع

 : DVB-MSالميكرووية المتعددة النقاط 

وهو نوع من أنواع البث الذي ترسل فٌه البرامج التلفزٌونٌة بواسطة المحطات األرضٌة وٌتم 

هٌئة البث إن  توزٌعها بواسطة ساتل أو ومجموعة سواتل على المنطقة المراد تغطٌتها.

( حدد المواصفات العامة لتشكٌل المعطٌات الخاصة بنظام البث DVBالتلفزٌونً الرقمً )

DVB-S  فترمٌز اإلشارة هو نفسه المعتمد لجمٌع أنظمة البث الرقمً التً تعتمد على تقنٌة

 األخرى ألنظمة وبٌن هذا النظام  االختالفوٌكمن  ،MPEG-2 / MPEG-4الضغط الرقمً 

 لإلزاحة التعامدي ألتربٌعًٌتم تضمٌنها بتقنٌة التشكٌل إذ  ،فً كٌفٌة تضمٌن إشارة البث

(Quadratic Phase Modulation - QPSK والذي ٌقضً ببث اإلشارة بإزاحة زمنٌة )

التشكٌل قلٌالً بالمقارنة مع تقنٌة ره ٌتأثبمقاومته للتداخل الذي ٌكون ذا النظام تعامدٌة وٌمتاز ه

أكبر من أن النطاق الترددي للقناة الواحدة  إال لمستوى اإلشارة اللحظً، ألتربٌعً التعامدي

 67بٌن  ة النطاق الترددي للقناة الواحدةاوح سعخمس مرات إذ تتر إلىالتقنٌات األخرى بأربع 

اثنً و ثمانٌة بٌنوٌمكن أن ٌحمل  Transponderوتسمى بـ مٌغا هرتز  02هرتز و  مٌغا

، لنفس السعة مٌغا هرتز للبث الرقمً األرضً 8مقارنة مع عرض نطاق بال اً برنامج عشر

 تالعامم إلىهذا وإن السعة النهائٌة تحددها درجة وضوح البرنامج وتقنٌة الضغط باإلضافة 

أن المواصفات والمعاٌٌر الخاصة بالبث  إلى(. وتجدر اإلشارة FECتصحٌح الخطأ األمامً )

 ٌغاج 03لنظام التوزٌع المٌكروي المتعدد النقاط للترددات ما فوق الـ  هااعتمادالساتلً تم 

وفق تسمٌة هٌئة البث  DVB-MS أو MVDS networksالـ شبكات هرتز والمعروفة ب

 ٌغا هرتز.ج 40و  68، 62، 06تعمل على النطاقات الترددٌة هذه الشبكات و DVBالرقمً 

 اما سماتها العامة فٌمكن تلخٌصها بالتالً:

التحتٌة للشبكة األرضٌة  ٌةاحدة وبالتالً توفٌر تكالٌف البناستخدام محطة بث و .أ 

 والنفقات التشغٌلٌة الجارٌة.
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 تغطٌة إقلٌمٌة واسعة وشاملة لجمٌع المناطق بدون انعكاسات .ب 

 رخٌصة واحدة استقبال بمنظومة البرامج من كبٌر عدد استقبال .ج 

ٌمكن أن توفر شبكات البث الساتلً نفس الخدمات التلفزٌونٌة التً توفرها شبكات البث  .د 

باستخدام نفس أنظمة الضغط  الوضوحاألرضٌة أي: االستقبال الثابت والجوال والعالً 

 – DVB/Sوفق أنماط البث الساتلٌة ومشتقاتها الوضوحالرقمً وأنظمة التلفزٌون عالً 

DVB/S2   - DVB/SH / S  DMB. 

 

II-  البث التلفزيوني على شبكات االنترنت 

السلكٌة وهو نوع من أنواع بث البرامج اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة باستخدام شبكات الوصل 

ذات السرعات العالٌة، وٌتم تحمٌل البرامج  الهاتفٌة أو المحورٌة أو األلٌاف البصرٌة

الخاصة بالهوائً األرضً أو الساتلً تقنٌة التوزٌع التلفزٌونٌة على هذه الشبكة باستخدام 

وٌتم اإلرسال  IPTVبرتوكول االنترنت أو باستخدام ( MATV/SMATVالمركزي )

 بطرٌقتٌن:

( حٌث ٌمكن بهذه الطرٌقة متابعة البرامج التً تبث Streamingطرٌقة البث المتدفق ) .أ 

 عبر شبكة االنترنت.

ٌَُمكنInteractive TVالتفاعلً ) البث طرٌقة .ب  إذ أن  المشاهد من تحدٌد خٌاراته ( الذي 

 أو تبعاً لخاصٌة الـ( نقطة إلى نقطة من) UNICAST نمطال وفق ٌتمالبث ٌمكن أن 

MULTICAST (نقاط عدة إلى نقطة من)  وبذا ٌمكن للمشغل تقدٌم خدمات تفاعلٌة

 فً التحكم للمشاهد ٌمكن حٌث PAY TV الطلب عندجدٌدة مثل المشاهدة المدفوعة 

 .بمشاهدته ٌرغب الذي البرنامج واختٌار البث

لتقارب بٌن اإلعالم واالتصاالت فً مجال توزٌع المعلومات السمعٌة والبصرٌة ٌبدو اأن 

واضحاً فً البث التلفزٌونً على شبكات االنترنت، ونقل البرامج اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة على 

اإلتصاالت أضحت متوفرة حٌث أن خدمات . وشبكات األلٌاف البصرٌةوٌف وشبكات المٌكر

على شبكات البث التلفزٌونً الرقمً وهً فً بعض البلدان المتطورة أصبحت أساسٌة ولم تعد 
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أصبحت فقد أمراً متعذراً، ومن الجهة األخرى االستغناء عنها خدمات مضافة وقد أصبح 

استمرارٌة عملها وتطورها من الخدمات اإلعالمٌة ضرورٌة لشبكات اإلتصاالت لضمان 

من الخدمات التحفٌزٌة الضرورٌة التً  اباعتبارهخالل تحسٌن خدماتها وشروطها التنافسٌة 

الخلٌوي  على شبكات التلفزٌون النقال وأبرزها التنافس على خدمةتساعد فً زٌادة عائداتها، 

بعٌن االعتبار أن الشبكات خذنا أوإذا  .DVB-T الرقمً األرضً التلفزٌونً شبكات البث وعلى

لـبث وبالتالً التجارٌة واإلعالمٌة واإلعالنٌة  الساتلٌة تستخدم بشكـل كبٌر لبـث المعطٌـات

 ٌتجه نحوالتقارب بٌن اإلعالم واالتصاالت  نا ندرك أنالخدمـات اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة، فإن

 .بخطى متسارعةالتكامل 

 

 واإلعالمالتكامل بين اإلتصاالت والمعلومات 

إن التكامل بٌن قطاعً االتصاالت وتقنٌة المعلومات من جهة، واإلعالم من جهة أخرى 

أضحى الركن األساس فً التطور الثقافً والمعلوماتً للمجتمعات، إذ إن التقدم العلمً 

ودعم قطاع ٌساهم فً تطوٌر وتعزٌز  والتكنولوجً فً تقنٌة المعلومات وفً قطاع االتصاالت

اإلعالم بشكل عام واإلعالم المرئً والمسموع بشكل خاص من خالل توفٌر وسائط  تعزز 

توافر وتنوع المادة اإلعالمٌة بشكل كبٌر، وهو ما ٌساعد  وبالتالًقدراته وإمكاناته اإلنتاجٌة 

 فً تطوٌر المجتمع ألمعلوماتً والثقافً.

تخصصٌة التقنٌة المرتكزة على مواكبة إن هذٌن القطاعٌن ٌعتمدان بشكل أساسً على ال

التطور العلمً والتكنولوجً المتسارع للتقنٌات التً ٌرتكز علٌها عمل هذٌن القطاعٌن، وإذا 

أخذنا باالعتبار التغٌرات المتالحقة والسرٌعة فً قطاع اإلتصاالت السٌما مع ظهور األنظمة 

الوسائط أو ما أصبح ٌعرف بلصورة الجدٌدة التً تؤمن كافة خدمات نقل البٌانات والصوت وا

باإلضافة إلى تطوٌر شبكات االتصاالت وبأنماط وتقنٌات مختلفة،  Multimediaالمتعددة 

لتمكٌنها من تقدٌم هذه الخدمات المختلفة بوسائط وأنماط متعددة سوف ٌؤدي إلى تالشً 

 .الفواصل الوظٌفٌة بٌن الخدمات المختلفة والشبكات المتعددة
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ذو طبٌعة اندماجٌة واضحة عن طرٌق وسائل االتصال  بأنهالمعلومات واالتصال  ٌتمٌز قطاع

والمعلومات، سواء كان ذلك من خالل اإلعالم المرئً أو المسموع، أو باستخدام االنترنت 

وٌرجع الفضل فً هذا التقارب إلى الثورة الرقمٌة وما أحدثته من تطور فً التكنولوجٌا 

ظام الرقمً الذي ٌسمح باندماج الوسائط المختلفة. إن هذا التقارب ال الحدٌثة المعتمدة على الن

بد أن ٌدفع وبخطى سرٌعة نحو االندماج الفعلً بٌن هذٌن القطاعٌن ال سٌما أن هذٌن القطاعٌن 

هما من القطاعات قلٌلة العمالة كثٌفة التكنولوجٌا. وبالرغم من التحدٌات المصاحبة للتحول إلى 

ال أن الفرص المتاحة تعتبر حافزا كبٌراً لإلسراع فً هذا االتجاه وخصوصا مرحلة االندماج إ

 إذا كانت البنٌة التحتٌة متوفرة.

إن تكنولوجٌا االندماج تحدث على كافة مستوٌات منظومة اإلتصاالت. وفً ظل تكنولوجٌات 

حاء العالم بنشر تطبٌقات نسٌقوم مقدمو الخدمات فً كافة أ (NGNشبكات الجٌل القادم )

الهٌئات التنظٌمٌة مواكبة التغٌٌرات على تكنولوجٌا االندماج بشكل كبٌر، األمر الذي سٌفرض 

التً ستسفر عن اختفاء الحدود التقلٌدٌة بٌن األسواق. إن مواكبة هذا التطور ٌستلزم توجٌه 

وقد شهدت بنى تحتٌة جدٌدة.  التحتٌة ال بل االستثمار فً بناء ٌةاالستثمارات لرفع كفاءة البن

األعوام القلٌلة الماضٌة نشاطاً ملحوظاً فً مجال تأسٌس وتطوٌر البنٌة التحتٌة للمعلومات 

 واالتصال من أجل بناء مجتمع المعلومات. 

وبناء على ما ذكر أعاله نرى ضرورة وضع آلٌة للتقارب بٌن شبكات البث التلفزٌونً 

التً ٌجب أن تتكامل فً تطوٌر شبكات البث التلفزٌونً  وشبكات االتصاالت مع االستمرار

بحٌث تلبً احتٌاجات نقل المعلومات تقنٌاً مع شبكات اإلتصاالت التً ٌجب أن تطوٌرها 

البصرٌة والسمعٌة، وتأخـذ بعٌـن االعتـبار خصوصٌتها، وكذلك العمل على وضع األسس 

ات االتصاالت تمهٌداً لخلق شبكة واحدة الالزمة لتكامل شبكة البث اإلذاعً والتلفزٌونً وشبك

متعددة الوسائط لنقل المعلومات التً تحمل جمٌع أنواع خدمات البث اإلذاعً والتلفزٌونً 

 والمعطٌات اعتباراً من بداٌة العقود الالحقة.
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وفً هذا اإلطار فإن الهٌئة المنظمة لالتصاالت فً لبنان وإدراكا منها لهذه األمور ومواكبة 

التقنً والتكنولوجً فً هذا اإلطار فهً تعكف منذ إنشائها على دراسة المشاكل التً للتطور 

ٌواجهها القطاع ووضع مخططات ومقترحات للحل بما ٌتالءم مع التطورات الكبرى فً قطاع 

اإلتصاالت وما ٌرتبط به من القطاعات األخرى ال سٌما القطاع اإلعالمً وقد أطلقت مؤخراً 

شة عمل باالشتراك مع وزارة اإلعالم ووزارة اإلتصاالت بهدف مناقشة استشارة ألحقت بور

التغٌٌرات فً القطاعٌن ومن أجل التشاور فً مقترحات الحل و من أجل وضع مخطط االنتقال 

 إلى البث الرقمً.

 مضمونالفصل بٌن ال أن تدرس وتأخذ بعٌن االعتبار ضرورةللتشرٌعات الجدٌدة كما أنه ال بد 

وبالتالً ٌتركز جهد الوسائل اإلعالمٌة على إغناء المضمون وزٌادة اإلنتاج مما والوسٌلة 

تطوٌر العمل اإلعالمً لٌتناسب مع احتٌاجات المجتمع لٌتمكن من محاكاة كافة  ٌساهم فً

بٌنما ٌتركز الجهد فً قطاع المعلومات مكوناته وتلبٌة احتٌاجاتهم المعرفٌة والثقافٌة 

من خالل تطوٌر أسالٌب وأنماط وزٌادة كفاءتها شبكات االتصال تطوٌر  على واالتصاالت

بحٌث تتمكن من بث ونقل كافة المعطٌات اإلعالمٌة أنماط ووسائط مختلفة تبادل المعلومات 

 وبتكلفة منخفضة. 

 

 إن الوصول إلى التكامل بٌن اإلعالم واالتصاالت خالل العقود الالحقة ٌتطلب العمل على :

لتتناسب مع التغٌرات فً قطاعات اإلتصاالت والمعلومات تطوٌر التشرٌعات  .أ 

 واالتصاالت.

وضع األسس القانونٌة والتشرٌعات التً تنظم العالقة بٌن اإلعالمٌن ومشغلً شبكات  .ب 

 البث سواء اإلذاعٌة أو االتصاالت.

 . 6302مخطط االنتقال إلى البث الرقمً قبل العام انجاز  .ج 

ات واضحة فً استثمار التقنٌة الرقمٌة وتحدٌد وضع خطط فنٌة مبنٌة على استراتجٌ .د 

 آلٌات إدخال هذه التقنٌات ونوعٌة الخدمات. 
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إجراء الدراسات الالزمة لوضع النماذج االقتصادٌة للتعاون بٌن األطراف المعنٌة فً  .ه 

 إنتاج وتوزٌع وبث البرامج التلفزٌونٌة.

  


