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 التلفزيون التفاعليعنوان المحاضرة : 

اما التلفزٌون الرقمً فقط اضاف الى هذه االمكانٌات الخصائص التً قدمتها النظم 

حٌث ادى التحول من النظام التناظري الى النظام الرقمً الى زٌادة فً  –الرقمٌة 

قع دقة التفاصٌل من خالل التقسٌم الى نقاط ضوئٌة وٌقدم مشاهدة تقترب من الوا

 بتفاصٌله واكثر اثارة .

  -ويهدف التلفزيون الرقمي الى : 

  االشارات الرقمٌة .  باستخدامتقدٌم صورة افضل وجودة عالٌة للصوت 

  ًتقدٌم خدمات جدٌدة مثل البث المتعدد والتً تعنى بث برامج فٌدٌو متعددة ف

 قناة واحدة . 

   بث المعلومات مع امكانٌة استقبالها مجاناً ) قنوات المعلومات ( فً كل

 المجاالت المحلٌة فً المدى القومً مثل التلفزٌون التناظري . 

ونتٌجة الستمرار تطوٌر التلفزٌون الرقمً ظهر التلفزٌون الرقمً المدمج وهو 

ن ٌستقدم كافة تلفزٌون رقمً ٌحتوي بداخله دٌكودر وجهاز استقبال بحٌث ٌمكن ا

 الرامج وٌعرضها سواء كانت رقمٌة او تناظري , بٌنما ان التلفزٌون الرقمً ال

ٌستقبل سوى االنتاج الرقمً دون معدات اضافٌة , وٌشبه تماماً شاشة الكومبٌوتر 

بذلك ٌمكن ان ننتهً الى ان نظام التلفزٌون الرقمً هو ة .  ودون وحدة المعالج

التفاعلً لقدرة النظام على توفٌر خصائص المستحدثات الرقمٌة ضرورة للتلفزٌون 

 فً االنتاج والعرض والتقدٌم ودعم مشاركة المشاهد ودوره فً الدورة االتصالٌة.

 -:التلفزيون التفاعلي وخصائصه 

 :التفاعلً على قاعدتٌن اساسٌتٌنتقوم الفكرة االساسٌة للتلفزٌون 
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لقنوات التلفزٌونٌة اثناء المشاهدة , بحٌث ٌتحول توفٌر التفاعلٌة مع البرامج وا  -1

المشاهد الى مشارك بصورة او اخرى اثناء المشاهدة والتلقً وتنتهً تماماً فكرة 

 المشاهد السلبً . 

الغاء التزامن بٌن العرض والمشاهدة , الذي كان ٌقٌد المشاهد بخرٌطة العرض   -2

مشاهدته فً وقت العرض وٌكون امام خٌار واحد فقط هو ان ٌشاهد ما ٌرغب 

حسب خرٌطة العرض وزمنه او ال ٌشاهده , خصوصاً اذا لم تتح له امكانٌة 

 الحق .  المشاهدة فً وقت إلعادةالتسجٌل 

وهاتان القاعدتان هما محور اهتمام الخبراء والفنٌن فً تعرٌف التلفزٌون التفاعلً , 

ملحقاتها , او وتخطٌط سٌاسات االنتاج والعرض , وتطوٌر اجهزة العرض و

االجهزة المدمجة لتوفٌر هاتٌن القاعدتٌن . وتركز علٌها كل التعرٌفات الخاصة 

 بالتلفزٌون التفاعلً مهما تعددت ,

وترى سها معاد ان هناك محاوالت متعددة للتعرٌف عرضتها فً ثالث اتجاهات  

 للتعرٌف : 

ن ٌقوم على االذاعة فهو تلفزٌو لألجهزةالذي ٌقوم على الخصائص التنقٌة  االول :

 واالستقبال الرقمً , وامكانٌات التخزٌن والمعالجة الرقمٌة للبٌانات . 

ٌقوم على وصف المعالم والخصائص واهمها انه عبارة عن برامج فٌدٌو  والثاني :

مزودة ببعض صور التفاعلٌة وادواتها , وامكانٌات استعادة البرامج وتخزٌنها , 

د من الخدمات غٌر المرتبطة لبرامج الفٌدٌو وهذا ما ٌدعم باإلضافة الى تقدٌم العدٌ

اعمال المذٌعٌن والمنتجٌن بواسطة اختالف المنتج وامكانٌة جذب قطاع عرٌض من 

المشاهدٌن . وٌهدف الى دمج النمط التقلٌدي لمشاهدة التلفزٌون مع التفاعلٌة المتاحة 

 بواسطة الحاسب وشبكة االنترنت . 

المفهومً الذي ٌصف السلسلة المتصلة لإلنتاج والتوصٌل التعرٌف  والثالث :

واذاعة المحتوى بعد ترمٌزه  لم انتاج المحتوى وترمٌزه ثم النقواالتاحة والتً تض

 .ٌل والترمٌز العكسً عند المشاهدةثم التوص

 -على ما سبق يمكن تلخيص خصائص التلفزيون التفاعلي فيما يلي :  وبناء  

فاعلً ٌعتمد على النظم الرقمٌة  فً االنتاج والبث حٌث ان التلفزٌون الت  -1

والعرض , فأنه ٌتمٌز بحدة الصورة والصوت , والوضوح والنقاء , بما ٌنقل 

 المشاهد الى خبرة الواقع بالصورة والصوت . 
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توفٌر البدائل من البرامج , اشكال العرض والتقدٌم , المرتبطة بتعدد صور   -2

دات المختلفة , التً تلبً حاجة المشاهد الى االختبار االنتاج والتركٌز على المفر

 الحر من بٌن هذه البدائل . 

توفٌر تحكم المتلقً فٌما ٌشاهده , وفً الوقت المناسب دون ارتباط بتوقٌت   -3

 العرض . 

توفٌر مشاركة المشاهد فً الحوار والعرض والتقدٌم من خالل تفاعل المشاهد  -4

البرامج وضٌوفهم من خالل قنوات الرجع او مع البرامج او المذٌعٌن ومقدمً 

 المشاركة.

تلبٌة طلبات المشاهدٌن للبرامج او المواد التلفزٌونٌة او الفٌلمٌة فً الوقت الذي  -5

 ٌناسب هؤالء المشاهدٌن.

رصد خصائص المشاهدٌن او المتلقٌن وحاجاتهم من خالل تسجٌل السلوك  -6

 االتصالً واآلراء والمداخالت وتحلٌلها.

 النتاج والعرض والتقدٌم بالتفاعلٌة.ٌتسم ا -7

توفٌر ادوات التفاعل للمشاهدة او المتلقً فً صورة دائمة من خالل االتصال  -8

 بالشبكات او فً البرامج والمواد المذاعة.

توفٌر طرق تخزٌن المواد التً ٌتم عرضها وامكانٌة استعادة مشاهدتها سواء فً  -9

الملحقة مثل الصندوق الفوقً او خوادم االنتاج التلفزٌونً او فً الوحدات 

 وحدات المعالجة المدمجة.

 

 


