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 التلفزٌون التفاعلًعنوان المحاضرة : 

لد ٌكون أبرز تغٌر هو  ،لبل نصف لرن من الزمن لم ٌتعرض لتغٌرات رئٌسٌة  زٌونمنذ ظهور التلف

التحول من نظام األبٌض واألسود الى الملون ثم التحسٌنات الطفٌفة بالشاشة لتعطً صورة أنمى وصوتا 

 . أجمل

 حدث انمالب كامل فً مفهوم التلفزٌونلكن ابتداء من نهاٌة المرن العشرٌن 

هذا االنمالب ٌتمثل فً تحوٌل التلفاز من آلة صماء تسحر المشاهد وتدفع عمله لالسترخاء بالكامل )كما 

 . أثبتت الدراسات الطبٌة( الى جهاز تفاعلً بالكامل ، اإلنسان جزء واآللة تمثل الجزء اآلخر

ذي ٌعطً المشاهد فرصة لالختٌار )لٌس التنمل بٌن المنوات( بٌن هذا ما ٌطلك علٌه التلفاز التفاعلً أي ال

ما ٌعرض وحرٌة المشاركة فً بعض البرامج مع إمكانٌة طلب معلومات أو حتى تحدٌد أسلوب الرؤٌة 

 . للمشهد

هً فً الحمٌمة ثورة جدٌدة فً التلفاز تعطً المشاهد المدرة على متابعة البث الحً وإٌمافه مؤلتا 

 . كون العرض متأخرا للٌال عن الولت الحمٌمً( وإمكانٌة المفز على اإلعالنات)بالطبع سٌ

هً اول حرفٌن من كلمة   inالتلفزٌون التفاعلً مشتك هذا االسم من االنترنت + التلفزٌون حٌث ان  

internet  وVision  هً اخر ستة احرف منTelevision. 

نٌة ٌتمٌز بوجود خط راجع بٌن الجهاز وجهة البث اي ان وٌعرف التلفزٌون التفاعلً بانه جهاز عالً التم

المشاهد لدٌه الفرصة الكاملة الرسال المعلومات او الطلبات وتلمً االجابات بصفة شخصٌة  بحتة كما 

فً الصورة التً امامة من حٌث الحجم والتولٌت واالٌماف ، اضافة الى الحصول على  ٌستطٌع التحكم

 صلة بالمشهد الذي امامة او خدماتٌة بحتة . معلومات تفصٌلٌة تكون ذات



 -وهنان نظامان  للتلفزٌون التفاعلً حسب نظام االستمبال وهً :

 عبر االلمار الصناعٌة .-1

 عبر خطوط الكٌبل . -2

 -ولد اضاف هذا النظام اضافات بسٌطة للتلفزٌون الحالً وهً كالتً :

شخصٌة من شخصٌات البرنامج عند او معلومات تفاعلٌة وتعنً تطور احداث المسلسل او الفلم  -1

 الضغط علٌها تحصل على معلومات كثٌرة منها .

 عرض اعالنات حول المادة التً ترغب بشرائها . -2

 عرض برنامج فً ولت محدد . -3

 حفظ او تخزٌن او تسجٌل مادة معٌنة -4

 

 

نظام مستمبل ٌعتمد على التلفاز الحالً مع إضافة صندوق )العجائب(  -غالبا –والتلفاز التفاعلً 

 . الذي ٌموم بكافة المهمات

 

 التفاعلً زٌونطور التلفت

 : بثالثة مراحل رئٌسٌة زٌونمر التلف

 البرمجة - أ

بمعنى ٌمكن ترتٌب المنوات وإلفال بعضها والسماح بأخرى ووضع منبهات مع بٌان تفاصٌل 

 . بالكاملالمنوات المتاحة 

 Enhanced التلفاز المحسن - ب

وهو تطور ملموس ٌمدم تحسٌنات طفٌفة تفاعلٌة للتلفاز العادي مثل استعراض بعض المعلومات 

 (حول البرامج أو حتى طلبات بسٌطة )مطاعم

 ITV التلفاز التفاعلً -جـ

عض الشبكات حٌث الخدمات التفاعلٌة بالكامل ولمد بدأ تجربته فً بعض الدول األوروبٌة وب

 . األمرٌكٌة

 

 كٌف ٌتم الحصول على التلفاز التفاعلً

 Set-up-boxes (STBS) من خالل صنادٌك ذكٌة

 تفهم عادات المشاهد واهتماماته –

 تمترح برامج تتوافك مع مٌوله –

 تمدم إعالنات مناسبة للمشاهد –



 ماذا ٌفعل المشاهد بهذه الصنادٌك؟

 ةساع 30طوٌلة تصل الى ضلة )ساعات ٌسجل البرامج المف -1

 (ٌعرض ، ٌمدم ، ٌؤخر، ٌعٌد البرامج المسجلة )خصائص فٌدٌو بالكامل -2

 . ٌختار من لائمة البرامج الممترحة -3

 

 اهم خصائص التلفزٌون التفاعلً :

 لعدٌد من المنوات التلفزٌونٌةا -1

 لوائم تفصٌلٌة بالبرامج ونوعٌاتها ومواعٌدها -2

 معٌنة وعرض اخرىامكانٌة التسجٌل لمادة  -3

 التسجٌل االتوماتٌكً لمادة معٌنة -4

 تولٌت عرض برامج معٌنة -5

 بث لنوات / برامج فً اولات محددة -6

 عرض لمادة وجزئً )صورة مصغرة( لمادة أخرى -7

 خبار ،الرٌاضة .مثل الطمس السٌاحة ، اال خدمات معلوماتٌة متنوعة -8

 

 االعالنات التفاعلٌة 

هذه بضاعتنا..وهذا ماٌمكن أن نمدمه “نملة نوعٌة جدٌدة تركز على المحتوى المناسب لكل زبون 

 . ٌمدم اعالنا مصمم خصٌصا لكل زبون نبالتلفزٌون التفاعلً ٌمكن ا” لن!

مثال : عند الحدٌث عن الشعر ٌسأل المشاهد ، ماهً نوعٌة شعرن؟ مالونه؟ هل لدٌن لشرة؟ هل 

الشعر؟ .. الخ ثم تمدم له حال مناسبا من الشامبو . ٌمكن اٌضا ان ٌرسل له عٌنة تشكو من تسالط 

 .من هذا الشامبو لٌجربه

 -حسب البرنامج –الشراء من خالل التلفزٌون التفاعلً سٌكون نملة نوعٌة مختلفة حٌث ستظهر 

زٌد من إشارات اعالنٌة )اسفل أو اعلى او فً مربع صغٌر( والمهتم سوف ٌضغط على الزر لم

 .المعلومات

مثال برنامج سٌاحً عن مالٌزٌا ؟ عندما ٌضغط تفتح له شاشة كبٌرة وتطلب منه بعض المعلومات 

)موعد السفر، المدٌنة التً سٌنطلك منها ، عدد األفراد ، سمف اإلنفاق ..( ثم تعطٌه خٌارا أو 

 . (خٌارات متعددة . موافك اذن ادخل معلومات مالٌة )بطالة فٌزا مثال

 تسوق ممتع

لن ٌستطٌع المشاهد أن ٌتوفر على خدمات تسوق ممتعة ومشولة مثل تلن المتاحة من خالل 

التلفزٌون التفاعلً حٌث ستكون هنان شاشة صغٌرة متاحة دائما ، مرتبطة بمتاجر ضخمة ، توفر 

الطعام  وتصله البضاعة خالل ٌوم أو اثنان . أما طلبات –بعد الدفع االلكترونً  –طلبات المشاهد 

 !!دلٌمة فمط 30)بٌتزا مثال( فستكون متاحة للمشاهد خالل 

 T-commerce التسوق االلكترونً عبر التلفزٌون

 B2C ٌمكن أن ٌكون لاصرا على المستهلن العادي –عبر التلفزٌون  –التسوق االلكترونً 



من  -متولع – سٌكون بطٌئاً نسبٌاً لكن أفضل عائد -عبر التلفاز –أٌضاً التسوق اإللكترونً 

 التسوق اإللكترونً هو عبر المطاعم حٌث ٌمٌل اإلنسان إلى شراء األكل أثناء مشاهدة التلفاز

 

 :ممٌزات التلفزٌون التفاعلً 

 ٌمتاز التلفزٌون التفاعلً بعدة ممٌزات وهً كالتً :

 . 20M/Bٌمدم خدمة المكالمات المجانٌة و انترنت بسرعة ٌبلغ -1

مشاهدة المحتوى المرئً للمنوات التلفزٌونٌة الفضائٌة و بطرٌمة تفاعلٌة رائعة على شاشة  -2

 من خالل االتصال باالنترنت   High Definition–جهاز التلفزٌون بجودة و وضوح عالٌٌن 

 امكانٌة حماٌة االطفال و العائلة من اي محتوى غٌر مناسب  من خالل وضع االرلام السرٌة . -3

دمة الدفع حسب البرامج التً تمكن العمٌل من اختٌار البرنامج الذي ٌرغب مشاهدة و خ-4

 تخزٌنه و الرجوع الٌه فً اي ولت .

اعادة اللمطات و التسجٌل و استرجاع البرامج لمشاهدتها فً اي ولت على مدار االسبوع عبر -5

 .  Catch up Tvتمنٌة 

متنوعة من البرامج الدٌنٌة و الوثائمٌة و تحمٌل و  خدمة الفٌدٌو حسب الطلب التً توفر مكتبة-6

 مشاهدة االفالم و البرامج الشهٌرة .

بشكل تمكن الطالب من االطالع على المناهج  E-learningخدمة التعلٌم االلكترونً -7

 الدراسٌة بطرٌمة شٌمة و مبتكرة .

 مشاهدة البطوالت العالمٌة الرٌاضٌة الحصرٌة و متابعتها بحرٌة .-8

تمدٌم اعالنات تفاعلٌة تمدم للمشاهد السلعة و الحزمة المناسبة لتفضٌالته ثمة تسوٌمها الٌه -9

 عبر منافذ البٌع المرٌبة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


