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Digitalisation (இலக்கமுறையாக்கம்)

 டிஜிடல்முறை ஒலிபரப்பானது தற்பபாது மிகச்சிைப்பான

வளர்ச்சிறைக் கண்டுள்ளது. எனினும் சமூக மற்றும் பபாருளாதார

சலுறககறள அறடந்துள்ளதா என்பது பகள்விக்குறிைாகபவ

உள்ளது.

 பகபிள் மூலம் படரஸ்டிைல் மீடிைம் அறலவரிறச (Terrestrial 

Medium- Wave) வழிைாக ஒலிப்பரப்புவதில் டிஜிட்டல் பதாழில் 

நுட்பம் குறிப்பிடத்தக்க அளவு பைன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 டிஜிடல் ஒலிபரப்பு Studio கட்டறமப்பதற்கு ஒலிபரப்பாளர்கள்

அதிக அளவு முதலீடு பசய்ைபவண்டியுள்ளது. உபகரணங்கள்

வாங்குவதற்கும் அதிக பசலவு பசய்ைபவண்டியுள்ளது எனபவ

community Radio Support Scheme மூலமாக நிதி உதவிறை

எதிர்பார்த்திருக்கிைார்கள்.



டிஜிட்டல் மயமாக்களின் வறககள்

 ஒலிபரப்பில் டிஜிட்டல் மயமாக்களில் இரண்டு முக்கிய 
வறககள் உள்ளன.

 1. DRM :Digital Radio Mondiale ( உலகம் முழுவதும் டிஜிட்டல்
வானனாலி).

 2.DAB : Digital Audio Broadcasting (டிஜிட்டல் ஆடியயா 
ஒலிபரப்பு).

 அகில இந்திய வானனாலி, இந்த  DRM முறைறயத்தான் 
பயன்படுத்துகிைது.



டிஜிட்டல் அறலவரிறை

 வர்த்தக மற்றும் ைமூகத் துறைகளுக்கு டிஜிட்டல் 
அறலவரிறைகறள எப்படி பயன்படுத்த யவண்டும் என்று 
அரைாங்கம் இன்னும் முடிவு னைய்யவில்றல.

 டிஜிட்டல் வானனாலியானது, யதறவயான 
அதிர்னவண்றை னகாடுக்கவல்லது.

 ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டறரக் னகாண்டு பல்யவறு வானனாலி 
நிறலயங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம்.



 ஓலிப்பரப்பின் யதறவ மற்றும், யநரத்றத னபாருத்து 
ஒலிபரப்பும் ஆற்ைறல மாற்ைியறமக்க முடியும்.

 இன்னும் 10 ஆண்டுகளில், அனலாக் ஒலிபரப்றப மாற்ைி 
நூறு ைதவதீம் டிஜிட்டல்மயமாக்கல் அறடயும் என 
இந்தியா நம்புகிைது.

 பலநாடுகள் ஏற்கனயவ இந்த வைதிறயப் பயன்படுத்தி 
வருகிைது.

டிஜிட்டல் அறலவரிறை



 ஏற்கனயவ இருக்கின்ை ஒலிபரப்பாளர்கள் மற்றும் 
எதிர்கால விண்ைப்பதாரர்கள் முக்கியமாக ஒலிரப்புக்காக 
அதிக முதலீடு னைய்ய யவண்டியிருக்கும்

 டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்மிட்டர் வாங்கமுடியாதவர்கள் ைிைிது 
நாட்கள் அனலாக் டிரான்ஸ்மிட்டர் றவத்துக்னகாண்டு 
காலப்யபாக்கில் மாை யவண்டும்.

டிஜிட்டல் அறலவரிறை



காட்ைிவானனாலி 
Visual Radio



காட்ைிவானனாலி

 யநயர்கள் விருப்பத்திற்யகற்ப டிஜிட்டல் னதாழில் 
நுட்பத்தின் வளர்ச்ைிஅறமகிைது.

 அறனத்து னதாறலக்காட்ைி நிகழ்ச்ைிகளும் மற்றும் 
ஆடியயாவும் (audio) யுடியுப் (youtube) யபான்ை 
தளங்களில் பதியவற்ைம் னைய்யப்படுகிைது.

 ஒரு நிகழ்ச்ைியானது 13 Mbps ஆடியயாறவப் பயன்படுத்த 
1 GB அறலவரிறை யதறவப்படுகிைது. 



காட்ைிவானனாலி

 உறரயாடல், கலந்துறரயாடல், யபட்டிகள் மற்றும் 
விவாதங்கள் இறவனயல்லாம் வானனாலி வடிவங்கள். 

 ஆனால் காட்ைி வானனாலியில் முகங்கறள பார்க்க 
முடியும். ஓலி,ஒளி Effects இருக்கும்.

 டிஜிட்டல் யரடியயாவும் இறத னைய்ய முடியும்.



காட்ைி வானனாலி

 இது தயாரிப்பாளர்களுக்கும், பயன்படுத்துபவர்களுக்கும் னைலவு 
அதிகமாக இருக்காது.

 அதனால் ைமுதாய வானனாலி நிறலயங்கள் தங்களுக்கான 
வானனாலி நிகழ்ச்ைிகள் தயாரிக்கும் யபாயத காட்ைி வானனாலியின் 
இறையத்தில் பதியவற்ைம் னைய்வதில் கவனம் னைலுத்த 
யவண்டும்.

 வானனாலி பார்றவ பற்ைி R. ஸ்ரீதர் அவர்கள் 2002 ஆம் ஆண்டு 
விண்னவளி னதாழில் நுட்பத்தின் வழியாக விளக்கியுள்ளார்.

 அது யபான்று UNESCO  இந்தியா னவளியடீ்டின் ஒரு பகுதியாகச் ைில 
திட்டங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன மற்றும் ஒலிபரப்பட்டன.


