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 راديو االنترنت 

فً الوالٌات  3991ٌسمى اذاعة الشبكة او رادٌو النت  ، ٌعود تارٌخه الى عام  رادٌو االنترنت او ما

خبٌرا تمنٌا كل اسبوع   المتحدة االمرٌكٌة حٌث اطلك كارل ماالماد  برنامج ممبالت عبر الشبكة ٌمابل فٌها

ر الشبكة ولد كانت تلن االذاعة تسمى ) انترنت تالن رادٌو ( وكانت بثها لعدد من الساعات وتبث الممابلة عب

 تسمى ) اتش . كً ( . 3991المحدودة ، وبعدها ظهرت اذاعة امرٌكٌة تبث طٌلة الٌوم فً عام 

تمنٌا فان المواد االذاعٌة الممدمة من خالل الوٌب او االنترنت ال ٌم ارسالها عبر خطوط السلكٌة ، لذا تطلك 

علٌها تسمٌة اذاعة وٌب ، تستطٌع االذاعات التملٌدٌة ان تنشأ مولعا خاصا بها على شبكة االنترنت لبث 

ً محطات شخصٌة تابعة الشخاص او محتوٌاتها ، لكن من المالحظ ان اغلب االذاعات على االنترنت  ه

 شركات ال تملن محطات اذاعٌة تملٌدٌة .

 تقنية راديو االنترنت

البث االذاعً عبر شبكة االنترنت الكن افضل هذه الطرق هً من خالل استعمال هنان عدة طرق لتمدٌم  

 نسك الوسائط المتعددة مثل إم بً اثري .

الظاهرة الجدٌدة نسبٌا على الوطن العربً ، حٌث لم ٌمنع ومن الفت للنظر ان التخصص انتمل الى تلن 

الذي نعٌشه فٌما تبثه المنوات الفضائٌة على مدر الٌوم من العودة الى لالستماع الى  عصر ثمافة الصور

للعٌن  مما تحتفل به الصور نفسها من مشاهد  ةاالذاعات واالستماع الٌها وااللبال علٌها  ، كأنها استراح



تل ، كما ٌعٌد هذا االستماع لحاسة االذن فعالٌتها فً التماط المشهد بزواٌا تأمل خاصة واصبح العنف والم

 انتمال الى خانة المستمعٌن الكترونٌا .

 مميزات راديو االنترنت 

 -ومن مزاٌا مذٌاع شبكة االنترنت ما ٌلً :

  واسالن توصٌل . ةرونٌالستأجار معدات اإللكت ةحٌث ال حاج انخفاض تكلفة االدارة والتشغٌل -أ 

 ال تحتاج الى تمنٌن إلدارة المحطة . –ب 

 عدم الحاجة الى المنافسة على نطاق التردد بخالف المحطات االذاعٌة التملٌدٌة . –ج 

 امكانٌة وصولها الى اي مستمع ٌستخدم شبكة االنترنت فً اي مكان فً العالم . –د 

 فً االثٌر وسداد رسوم سنوٌة علٌها او المٌام بتصرٌحات رسمٌة ال تحتاج الى حجز ذبذبات صوتٌة -ه

 من مٌزها كذلن ان هنان بعض الموالع االلكترونٌة تستضٌف رادٌو االنترنت مجانا على صفحاتها -ز

 الختٌار الواسع لما تود ان تسمعه ، اضافة الى ان محطات الرادٌو كبٌرة على االنترنت . -ح

مادٌة كبٌرة من  االنترنت او محطات الرادٌو التً تستخدم شبكة االنترنت تدر عوائدولد اصبحت اذاعة 

خالل تمدٌم فمرات إعالنٌة تتخلل برامجها ، هذه االموال ٌمكن ان تستخدم فً تغطٌة تكالٌف البث او تحسٌن 

 الخدمة .

 تحول االذاعة الصوتية الى مرئية 

وهً محاولة لعربً وهً ناتجة عن التطور الكبٌر فً االدوات تعد هذه التجربة جدٌدة خاصة على المتلمً ا

المنوات االذاعٌة الخاصة ان تحوٌل اذاعاتهم  أصاحبللتواصل بٌن المنوات المسموعة والمرئٌة ، وان هدف 

ٌفضلون عرض  المعلنٌنغٌر ، من خالل االعالنات حٌث ان اغلب  الى مرئٌة هو الغرض الربح المادي ال

 بضائعهم  من خالل المحطات المرئٌة .

الحدٌثة وهً لها مٌزتها الخاصة حٌث  ةالتكنولوجٌوان هذه الظاهر وكما سبك جاءت نتٌجة للتطورات 

الن اغلب االولات تذاع علٌها االغانً والكلٌبات  ٌغٌرون المناة على التلفزٌون  اصبح لها مستمعون كثر ال

لمشادة شكل ممدم نشرة االخبار وان هذه الظاهرة منتشرة بشكل واسع فً امرٌكا  فضال ان حب المستمعٌن
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 متطلبات راديو االنترنت

 رادٌو االنترنت من المنزل ومنها ماٌلً   إلنشاءٌتفك خبراء تكنولوجٌا المعلومات على عدة متطلبات اساسٌة 

ٌلوباٌت ، وذلن حتى ٌموم رادٌو االنترنت بعملٌة البث ك 82.2كومبٌوتر مزود بمودم ذي لدرة ال تمل عن -أ

 هما :االذاعً بجودة ممبولة ، كما نحتاج اٌضا الى بطالة صوت وسماعتٌن مناسبتٌن وبرامج 
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  band widthنطاق ذبذبات ٌسمى  -ب

فً نفس الولت مثال ، فان كل  مستمع لمحطتنا االذاعٌة 311تولعنا ان لدٌنا  فإذاوٌكون بكمٌة كبٌرة 

كٌلوباٌت ، وبالتالً فانن بحاجة الى اتصال  81مستمع بحاجة الى ان تمده بنطاق ذبذبات لدره 

مٌجاباٌت من نطاق الذبذبات والتً تعنً كمٌة المعلومات التً ٌمكن ارسالها فً  8باألنترنت بمدرة 

 .الثانٌة 

 

هو  هذه الموالع ماخالل الموالع ومن تحمٌل برامج الخدمة الخاصة برادٌو االنترنت ، ومن  -ج

 مجانً ٌمكن الحصول علٌه من خالل الدخول الى المولع وتحمٌل البرامج على االنترنت .

 

  

 

       

  

 


