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 التلفزيون التفاعليعنوان المحاضرة : 

 -: التلفزيوني والعرض االنتاج في التفاعلية مستويات تطوير

 وسائل من بأنه السابقة مراحله فً للتلفزٌون الحاد الوصف من الرغم على

,  الصدى رجع وغٌاب االتصالً االتجاه بأحادٌة تتسم التً الجماهٌري االتصال

 المراحل فً ملموسة كانت ومشاركته المشاهد تفاعل تدعٌم محاوالت ان اال

 التارٌخً البعد بجانب قدمت مستوٌات عدة شكلت المحاوالت هذه وان.  االولى

 المتلقً بخيار تبدأ مستوٌات ستة فً شولز دٌرك حددها للتفاعلٌة متعددة نماذج

 وفً التلفزٌون فً االولى او االساسً الشكل فً المشاهدة عدم او المشاهدة فً

 من ٌطلب كان الذي برنامج واقدمها المحاوالت احدى كانت المستوى هذا

 دٌنك وٌنكً بمساعدة التلفزٌون شاشة فوق خاص ورق على رسما   االطفال

 . العقبات بعض تجنب او الصعبة المواقف احد من للخروج

 المستوى هذا ٌهتم حٌث التلفزٌونٌة بالمشاركة اهتم الذي:  الثاني والمستوى •

 ٌتم والذي المتبادل الحوار خالل من التلفزٌون وبرامج المشاهدٌن بٌن بالتفاعل

 .  مباشرة االستودٌو المشاهد فٌه ٌطلب الذي التلفزٌونٌة المكالمات خالل من

 بتعدد ٌرتبط الذي الموازي التلفزٌون علٌه ٌطلق ما وهو : الثالث المستوى •

 من قنوات عدة الى عرضها ٌتم مقاطع الى مقسما   الفلم فٌها ٌعرض الذي القنوات

وبذلك ٌمكن للمشاهد ان ٌرى الفٌلم من النقطة او وجهة  للمشاهدة مختلفة نقاط

 .  النظر التً ٌرغبها

 تعتبر حٌث تكس الفٌدٌو خدمة مثل االضافٌة الخدمات : الرابع المستوى •

 برامج بجانب تقدٌمها ٌتم التً للمعلومات مضافا   او تكمٌلٌا   شكال   الخدمات هذه

 االلكترونٌة والبرامج,  المذاعة البرامج الفرعٌة العناوٌن مثل التلفزٌون

 .  االرشادٌة
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 الطلب تحت االعالمٌة الخدمات ٌقدم الذي وهو : الخامس المستوى •

  برنامجه اختٌار للمشاهد ٌمكن حٌث التفاعلً للتلفزٌون النهائً الهدف بأعتباره

 

وهو ما ٌحتاج الى تطوٌر  الفٌدٌو مكتبه من فٌلما   ٌختار كما االنترنت شبكة فً

 .  البنٌة االساسٌة لالتصال المزدوج وخطوط النقل والتوصٌل السرٌعة

 شكل الى المدخل وهو االتصالً التلفزٌون هو واالخٌر : السادس المستوى •

 ومقدم المشاهدٌن بٌن المزدوج االتصال على ٌعتمد الذي التفاعلً التلفزٌون

 بوقت ارتباط دون التفاعلً البرنامج او الفلم بٌن التحول امكانٌة مع المحتوى

 .  المشاهدة او العرض خرٌطة

 -: التفاعلية البيئة في والمشاهدة العرض وتطوير الرقمية المعالجة

 الرقمٌة النظم على القائمة االطراف بٌن المزدوج االتصال التفاعلٌة البٌئة توفر

 العرض فً المرونة وتحقق,  االتصال هذا فً والسرعة السعة اتاحت التً

 النظم كانت ولما.  اهدافها وتحقٌق االطراف هذا حاجات ٌلبً بما والمشاهدة

 تفتقد فأنها التناظرٌة النظم على تعتمد مازالت والتقدٌم والعرض االنتاج التقلٌدٌة

 التطوٌر ٌكفً ال وحٌث. المشاهد من المرتدة والتغذٌة االفعال ردود معرفة كثٌرا  

 البرٌد او,  والفاكس التلفونً االتصال بمشاركة والتقدٌم العرض فً الحالً

 لحدود.  المسابقات او الحوارٌة البرامج فً االنترنت شبكة على االلكترونً

  نفس فً االستودٌو فً الصناعً الضحك مثل المشاهدون اكتشفها التً مصداقٌته

 . الكومٌدٌا وحلقات البرامج

 والمشاهدة الوسيلة على وتأثيراتها التفاعلية البيئة خصائص على نؤكد ولذلك 

  : يلي فيما الوقت نفس في

 

 السعة خصائص توفر حٌث الرقمٌة النظم على التفاعلٌة البٌئة تعتمد •

  والكفاٌة بالفورٌة ٌتمٌز الذي واالستقبال االرسال طرف لكل تتٌح التً والسرعة

 واالتصال الترمٌز اجهزة – وملحقاتها الرقمٌة المعالجة وحدة تعتبر وذلك •

 .  التفاعلٌة البٌئة هذه عناصر من اساسٌا   عنصرا   – الشبكً
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 تمثل التً المعلومات استعادة وادوات التخزٌن وحدات من اٌضا وتعتبر •

 العائد االتصال البٌانات تسجٌل فً تفٌد التً.  العناصر هذه احد البٌانات قواعد

 لتخفٌف السٌاسات وضع فً واالفادة البٌانات هذه وتحلٌل المشاهد من المرتد او

 .  والتقدٌم والعرض االنتاج

 

 دعم فأن,  االتصال فً بالسرعة تتسم الرقمٌة النظم عناصر مادامت  •

 المحتوى فً تأثٌرها ٌظهر ان ٌجب,  واهتماماته حاجاته وتلبٌة المشاهد مشاركة

 الثنائً االتصال ضرورات تتحقق بحٌث.  االخرى واالداء االعمال وعناصر

 .  وفوائده واهمٌته


