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 جودة الصورة الرقمٌة المنتجة فً التلٌفزٌون المصري بٌن الواقع والمأمول

The quality of the digital image produced in the Egyptian television 

between reality and hope 

 أبوالنجام.د/ لمٌاء فتحى صابر 

 جامعة دمٌاط -كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -مدرس بقسم الفوتوغرافٌا والسٌنما والتلٌفزٌون 

 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(. 23إلى )

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 نمائٌة. 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 نتائج 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 واألفالم 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 
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