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.(الفيديو حائط) . واحدة منطقية شاشة إلنشاء  ممكنة مسافة أقرب في معا ومصفوفة متعددة  

 شاشة خالل من متعددة كصور تنتشر صورة تحجيم يتم الخاصة، الفيديو معالج أجهزة مع ثم

 كبيرة

 حائط الفيديو

  .مقّوس بشكل أو مستقيم ثابت بشكل إما الفيديو حوائط تتوفر 

عادة ما يتكون حائط الفيديو من شاشات عرض حائط الفيديو هو أي عرض 

 .الكتروني كبير لصورة أو صور يمكن مشاهدتها في شكل عرض مرئي
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Curved video wall 



 Fixed video wall شاهد الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=MfQ_yZNh5gk


واألمنالمراقبة  والفعالياتاألحداث    

المشاهدالبث  الطاقة  

العسكريةشئون الدفاع  المنتجاتالتسويق وعرض    

والمرافقالطاقة   

والطوارئالخدمات العامة   

الذكيّةأنظمة  حركة المرور   

البياناتمراقبة ورصد  اإلتصاالت  

 اإلستخدامات

 ظهرت و العامة بمفاجأة بدأت الفيديو حوائط األيام، هذه في .والمنشآت الصناعات من واسعة لمجموعة مثالية تجعلها للنظر الالفتة هذه الكبيره العرض شاشات

 الحفالت وقاعات والمالعب الخارجية، األماكن في واإلعالن الضيافة، ومنشأت بالتجزئة، البيع متاجر ذلك في بما ، فيها ظهورها المستغرب األماكن من عدد في

 :أهمها اإلستخدامات من الكثير في الفيديو حوائط تستخدم األمنية، السيطرة ومراكز الشرطة وحتى النقل، وسائل ومواقع ،

 

 حجم من تحد الواحدة الشاشات .الكبيرة الواحدة الشاشة حل تجنب في يرغبون ولكن ، أكبر عرض إلى يحتاجون الذين للعمالء رائع خيار هي الفيديو حوائط

 الكلفة باهظة تكون أن ويمكن الصورة ووضوح كثافة في قصور إلى تؤدي األحيان من كثير وفي العرض، وشكل

 













 الذي والتكوين بالحجم الفيديو حوائط بناء يمكن المناسبة، األجهزة باختيار

 عن عبارة الفيديو حائط األحيان، معظم في . العميل يتخيلّه أن ممكن

 عددا لكن ،LED  شاشات أو LCD السائل الكريستال شاشات من مستطيل

 .العالم أنحاء جميع في تظهر بدات خالقة بأشكال الفيديو حوائط من متزايدا

 الذي الفيديو، حائط لمعالج يحتاج  مشروع كل فإن الشاشات، وراء ما أّما

 لعرض المناسب الوقت في المناسبة الشاشات إلى العرض محتوى يوجه

 صحيح بشكل والفيديو الصور

 والتي "المركزية، البرمجيات" هي الفيديو حوائط تكنولوجيا أحدث بعض

 الرقمية والشاشات عادي، كمبيوتر جهاز هو تحتاجه ما كل أن تعني

 .للعمل الشبكات وتجهيزات

 

 الخصائص أختالف مع  مختلفة سعار بأ الفيديو حائط معالجات تتوفر

 على القادر إختيارالمعالج من يقين على العميل يكون أن يجب .واإلعدادات

 .مختلفة تركيب حالة كل في الشاشات من عدد مع التعامل

 

 األجهزة و البرامج 









  السقف حتى األرض من   السقف من معــلّق            قائم حــامل على

 أنواع تركيبات حوائط الفيديو 



      األمــامية الخدمة نوع     بالحــائط معلق

 أنواع تركيبات حوائط الفيديو 
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 ذلك ويعني  Bezel الفجوة عرض هو اإلعتبارات أهم من واحدة

  العرض شاشات إطارات من كل بين المسافة

 بتضييق وبإستمرار قامت الحديثة الفيديو حوائط صناعة

 صورة عرض خلق في ساهم مما كبير لحد الفجوة عرض

 .ومرونة سالسة أكثر و أوضح

 

 اإلعتبارات المتميزة في مشاريع حوائط الفيديو
 

 عرض الفجوة
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إختيار المقاس المناسب للصورة والرسائل 

 المقرؤة

 المؤثراتيتوجب اإلبتعاد عن إستخدام بعض 

 ممكنتوظيف التقنية بأكبر قدر 

و  المحافظة على إمكانية الوصول للرسائل المقروءة بسهولة العناية 

 بساطة وتعقيد الرسالة الخاصة بالعرضبتقدير 

   عالية وضوح جودة ذو محتوى تصميم يتوجب

 على العرض محتوى عن كثيرا   يختلف الذي ، الفيديو حوائط على العرض محتوى هي المهمة األخرى اإلعتبارات إحدى

 .الفيديو حوائط على للعرض الصوت أو المقرؤة الرسائل أو الفيديو تصميم عند األكبر المقاس إعتبار يجب .أصغر شاشات

 العرضمحتوى 
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1.8mm Bezel 

مم بين الشاشتين1,8فجوة   

3.5mm Bezel 

مم بين الشاشتين3,5فجوة   
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 العرضأنواع  يدعم معالج حوائط الفيديو العديد من أنواع عرض الصورة المختلفة 
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 الفيديوأنواع ومقاسات شاشات حوائط 



www.v-studio.co 

Samsung 3.5mm ultra-thin bezel seamless video wall 1920x1080 full HD, LED backlight 

Screen Specifications 

Features: 
• 46" industrial grade A plus TFT LCD display, LED backlight 
• 1.7mm plus 1.8mm inter-screen gap, 3.5 mm screen to screen gap in total 
•  1920x1080 full HD resolution (16:9) 

• 500 cd/㎡high brightness, 
• Over 100,000 hours above lifespan, 7x24 hours working 
•  Multi-windows, PIP & POP, one image across multiple screens 

الشاشة مواصفات   Samsung 46  بوصة 
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LG 3.5mm ultra-thin bezel seamless video wall 
1920x1080 full HD, LED backlight 

Screen Specifications 

Features: 
• 49" industrial grade A plus TFT LCD display, LED backlight 
• 1.7mm plus 1.8mm inter-screen gap, 3.5 mm screen to screen gap in total 
•  1920x1080 full HD resolution (16:9) 

• 500 cd/㎡high brightness, 
• Over 100,000 hours above lifespan, 7x24 hours working 
•  Multi-windows, PIP & POP, one image across multiple screens 

 بوصة  LG 49مواصفات الشاشة 



www.v-studio.co 

Samsung 3.5mm ultra-thin bezel seamless video wall 
1920x1080 full HD, LED backlight 

Screen Specifications 

Features: 
• 55" industrial grade A plus TFT LCD display, LED backlight 
• 1.7mm plus 1.8mm inter-screen gap, 3.5 mm screen to screen gap in total 
• 1920x1080 full HD resolution (16:9) 

• 500 cd/㎡high brightness, 
• Over MTBF 100,000 hours above lifespan, 7x24 hours working 
• Multi-windows, PIP & POP, one image across multiple screens 

 بوصة  Samsung 55مواصفات الشاشة 
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LG 1.8mm ultra-thin bezel seamless video wall 
1920x1080 full HD, LED backlight 

Screen Specifications 

Features: 
• 55" industrial grade A plus TFT LCD display, LED backlight 
• 1.8mm gap, 2,2mm screen to screen gap in total  
• 1920x1080 full HD resolution (16:9) 

• 500 cd/㎡high brightness, 
• Over MTBF 100,000 hours above lifespan, 7x24 hours working 
• Multi-windows, PIP & POP, one image across multiple screens 

 بوصة  LG 55مواصفات الشاشة 



P.O. Box 40538 Jeddah 21511, Saudi Arabia 

Tel: (+966) 12- 283 4088 
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