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 :ميزات البث اإلذاعي الرقمي

يوفر البث اإلذاعي الرقمي إرسااًل صوتيًا فائق النقاوة يماثل نقاوة الصوت في  - أ
األقراص المدمجة مع تحرره من المؤثرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر في 

 .البث التقليدي
عددا أكبر من المحطات مع توفير خيارات أكبر للمستمعين من القنوات  - ب

 .المتخصصة
ى شاشات الراديو الرقمي وبث المعلومات إمكانية استقبال البيانات عل - ت

مكانات التسوق على الخطوط اإللكترونية، حيث  الرقمية، عن حالة المرور وا 
سيتم تزويد بعض اجهزة االستقبال بازرار خاصة إلتمام عملية الشراء عند 

بهاتف، . الرغبة في اقتناء أي سلعة تعلن عنها المحطة، ويرتبط جهاز الراديو
 .تصال لشراء السلع ينفذ عملية اال

السينما )من التحوالت التي شهدها قطاع السينما ظهور :  السينما الرقمية -٣
التي أسرت المشاهدين بنقاوة الصوت وجمال الصورة ومكانتهم من ( المنزلية

االستمتاع بافضل األفالم السينمائية في منازلهم بدال من الذهاب إلى السينما، حيث 
جهاز استقبال احدث نظام للسينما المنزلية يتألف من ( بسفيلي DVD) وفرت شركة

 .مشغل ومجموعة مكبرات صوت يتراوح عددها بين أربعة وستة مكبرات 



تنتشر شبكات التلفاز الرقمي حاليا سواء بالبث عبر األقمار : التلفاز الرقمي -4
عن الصناعية أو الكابالت أو البث من المحطات األرضية، وهي تجعل باإلمكان 

طريق استخدام تكنولوجيا الضغط إرسال عدد أكبر من البرامج على الموجة الهوائية 
نفسها التي تستخدمها التكنولوجيا التناظرية مقابل قناة واحدة التلفاز التقليدي الحالي، 

 .فضاًل ميزة الجودة العالية للصورة والصوت في التلفاز الرقمي

 :ميزات التلفاز الرقمي  

صورة وصوت عالية الجودة تفوق تلك التي يوفرها النظام التماثلي تجعل من   - أ
عملية مشاهدة األفالم على التلفاز عملية مشابهة لمشاهدتها داخل قاعات 
السينما من حيث نقاوة الصورة ووضوح الصوت الذي يماثل نقاوة صوت 

 .األقراص المدمجة 
وفر التلفاز الرقمي عدة قنوات عدد خيارات أكبر من القنوات والبرامج حيث ي - ب

 . لعرض النطاق المستخدم ليت برنامج واحد بالنظام التماثلي الحالي
التلفاز الرقمي قادر على تقديم خدمات وسائط متعددة تشتمل على الصوت  - ت

 .والصورة والبيانات والنصوص
 (. اإلنترنت)إمكانية الدخول إلى البريد اإللكتروني والشابكة  - ث
خدمات متفاعلة مع المشاهد والبرامج المعروضة فالصفحات التلفازية التي  - ج

تعرض نصوص األخبار وبمختلف أنواعها حاليا يمكن أن تعرض الصور 
 .أيضا مع إمكانية إضافة وصالت إلكترونية مباشرة مع الشركات المعلنة 

لتناظري إمكانية الحصول على صورة عالية الوضوح للتلفاز المتنقل، فالتلفاز ا - ح
ال يمكنه توفير صورة جيدة في حال االستقبال المتحرك مثل أجهزة التلفاز 
المثبتة في السيارات والقطارات، بل حتى في حال أجهزة التلفاز الصغيرة 

 .المحمولة باليد
 



 .تأثيرات تكنولوجيا اإلعالم الجديد في وسائل االتصال وفي الجمهور 

وسائل االتصال القديمة، ولكن طورتها بل غيرتها تكنولوجيا اإلعالم الجديد لم تلغ 
بشكل ضخم، فقد تغيرت الجرائد والمجالت بظهور مستحدثات جديدة في مجال 
صف الحروف وتوضيبها، وفي نظم الطباعة ونظم إرسال الصفحات عبر األقمار 

 .الصناعية مما أثر في أساليب التحرير واإلخراج واإلنتاج بشكل عام

إلعالم الجديد أيضا إلى اندماج وسائل اإلعالم المختلفة التي كانت ادت تكنولوجيا ا
في الماضي وسائل مستقلة ال عالقة لكل منها باألخرى بشكل ألغيت معه تلك 

 .الحدود الفاصلة بين تلك الوسائل

أصبحت وسائل االتصال الجماهيرية تتسم بالطابع الدولي أو العالمي إذ أحدثت 
ولوجيا اإلعالم الجديد طفرة هائلة في ظاهرة اإلعالم الدولي الثورة المعاصرة في تكن

عبر "أو عالمية االتصال، بحيث أصبح التعرض لوسائل االتصال الدولية أو 
جزًء من نسيج الحياة اليومية للمواطن بما يمكن أن يحدثه هذا من آثار " الوطنية

الرأي العام وما  تتصل بإدراكه واتجاهاته وقيمه، األمر الذي ينعكس على توجهات
 .يتعرض له صناع القرار من ضغوط 

إن األخبار كأبرز محتويات وسائل االتصال قد أفادت بشكل كبير من التطورات  
الراهنة في تكنولوجيا اإلعالم الجديد، مما أدى إلى زيادة فاعلية وسائل االتصال 

 .لمهامها اإلخبارية على الصعيدين المحلي والدولي
 


