
شماره 9
فروردین 94

71

تکنولوژی های نوین پخش تلویزیونی

چکیده
فرایند شکل گیری و توسعه اینترنت و شبکه های کامپیوتری وابسته به آن در ۴ دهه 
اخیر ساختار رسانه ها، فرهنگ کاربران آنان و الگوهای واقعی ارتباطات را متحول 
داشته  رسانه های جمعی  بر  عمیقی  تأثیر  ارتباطات  نوین  تکنولوژی  است.  کرده 
بازتعریف  اطالعات  فناوری  در ساختار جدید  تلویزیون  و  رادیو  روزنامه ها،  است. 
انتشار اطالعات متحول شده  بازیابی و  شده اند. سیستم های گردآوری، ذخیره و 
است. مقاله حاضر درباره تأثیر تکنولوژی نوین اطالعات بر صنعت پخش تلویزیونی 
است. ابتدا نگاهی گذرا به سیستم های پخش تلویزیونی از جمله سیستم سیاه و 
سفید، سیستم رنگی، سیستم آنالوگ، سیستم دیجیتال، سیستم یک سویه، سیستم 
تعاملی )دو سویه( انداخته شده است. در ادامه تأثیر انقالب فناوری اطالعات بر 
پخش تلویزیونی مطرح شده است که در تبیین آن تغییر پخش آنالوگ از طریق 
تلویزیون فرستنده زمینی و تلویزیون کابلی CATV بیان شده است. شاه بیت مقاله 
و بخش اعظم محتوای آن درباره پخش دیجیتال به عنوان تکنولوژی نوین پخش 
تلویزیونی است. درباره انواع پخش از جمله تلویزیون دیجیتال DTV، تلویزیون 
دیجیتال HDTV، تلویزیون دیجیتال IPTV، تلویزیون اینترنتی OTT، تلویزیون 

موبایل DVBH بحث شده است.
کلمات▪کلیدی:▪

 ،IPTV تلویزیون دیجیتال ،HDTV تلویزیون دیجیتال ،DTV تلویزیون دیجیتال
.DVBH تلویزیون موبایل ،OTT تلویزیون اینترنتی

حجت▪اله▪عباسی▪▪
 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه	تهران
abbasi270@yahoo.com

مقدمه
الکترونیکی	 آزمایش	های	 با	 تلویزیون	 »فناوری	
در	اواخر	دهه	1920	شروع	شد	و	در	دهه	1930 
باقی	 رش��د	 ح��ال	 در	 ارتباطی	 وسیله	 به	صورت	
جنگ	 خ���الل	 در	 ت��ل��وی��زی��ون	 پیشرفت	 م��ان��د.	
در	 ش��د.	 ج��ب��ران	 و	 تعدیل	 موقتًا	 دوم	 جهانی	
ادامه	 تلویزیون	 گسترش	 و	 توسعه	 	،1950 دهه	

یافت«.	)دفلور	و	دنیس،	1985(
ت��ل��وی��زی��ون	رس��ان��ه	ه��ای	عصر	خ��ود	را	 ف��ن��اوری	
در	 رسانه	ها	 از	 ی��ک	 ه��ر	 و	 داد	 ق��رار	 تأثیر	 تحت	
»رادی��و	 یافتند.	 ساختار	 تجدید	 سیستم	 ای��ن	
و	 گسترش	 ول��ی	 داد	 دس��ت	 از	 را	 خ��ود	 مرکزیت	

سبک	ها	 و	 یافت	 اف��زای��ش	 آن	 انعطاف	پذیری	
روزمره	 زندگی	 آهنگ	 را	ضرب	 و	مضامین	خود	
تغییر	 گ��ون��ه	ای	 به	 فیلم	ها	 داد.	 تطبیق	 م��ردم	
مناسب	 تلویزیون	 مخاطبان	 ب��رای	 که	 یافتند	
تخصصی	 حالتی	 مجالت	 و	 روزنامه	ها	 باشند.	
چند	 ه��ر	 ک��رد،	 حفظ	 را	 خ��ود	 جایگاه	 یافتند.	
گ���اه	ب���ه	م��ت��ون	 ک��ت��اب	ه��ا	ن���اخ���ودآ ب��س��ی��اری	از	
	)1999 )کاستلز،	 داشتند«.	 تمایل	 تلویزیونی	
اخیر	 ده��ه	 س��ه	 در	 م��ی	گ��وی��د:	 	)1982( ویلیامز	
وق��وع	 ب��ه	 ارت��ب��اط��ات	 انفجار	 جهان	 س��راس��ر	 در	
بوده	 آن	 تلویزیون	سردمدار	 که	 است	 پیوسته	

است.	)همان(
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انقالبی	 ویدئو،	 نوار	 و	 ویدئویی	 اختراع	دوربین	
کرد	و	البراتوار	ظهور	 در	دنیای	تلویزیون	ایجاد	
ویدئویی	 »دورب��ی��ن	ه��ای	 ک��رد.	 ح��ذف	 را	 فیلم	
حملی	 قابل	 الکترونیکی	 وسایل	 ویدئویی(	 )یا	
به	کار	 و	صداها	 تصاویر	 برای	ضبط	 که	 هستند	
می	روند.	این	وسیله،	هم	شامل	دوربین	و	هم	
شامل	دستگاه	ضبط	است.	پیش	از	این	هنوز	
جاسازی	 واح��د	 وسیله	 یک	 در	 بخش	 دو	 ای��ن	
ن��ش��ده	ب��ودن��د«.	اب��ت��دا	ف��ن��اوری	دورب��ی��ن	ه��ای	
کس	)Betamax()1975(	و	دوربین	 خانگی	بتاما
دورب��ی��ن	ه��ای	 	،)VHS( وی	اچ	اس	 خ��ان��گ��ی	
یوماتیک	 	،)SVHS( اس	وی	اچ	اس	 حرفه	ای؛	
	)1982 	،Btacam( حرفه	ای	 کم	 بتا و	 	)Umatic(
فاصله	بین	تولید	و	پخش	برنامه	را	در	تلویزیون	
به	میزان	قابل	توجهی	کم	کرد	و	در	نهایت	امکان	
فراهم	 را	 تلویزیونی	 زنده	 برنامه	 مستمر	 پخش	
تلویزیونی	)سراسری(	 زنده	 »اولین	پخش	 کرد.	
از	 کالیفرنیا	 سان	فرانسیسکو،	 در	 ق���اره	ای	 ی��ا	
سپتامبر،	 	4 در	 ژاپ��ن	 صلح	 عهدنامه	 کنفرانس	
1995	انجام	شد.	«.	انقالب	فناوری	اطالعات	و	
ورود	جهان	به	عصر	رایانه	و	دیجیتال	تغییرات	
ن��واره��ای	س��ی	دی	و	 رق��م	زد.	نسل	 را	 دی��گ��ری	
صحنه	 از	 را	 وی��دئ��وی��ی	 ن��واره��ای	 دی	وی	دی،	
فنی	 محدودیت	های	 رف��ع	 ضمن	 و	 ب��رد	 بیرون	
کیفیت،	سرعت	و	دقت	بیشتری	 نوار	ویدئویی،	

را	به	ارمغان	آورد.
این	مقاله	درباره	تأثیر	انقالب	فناوری	اطالعات	
اس���ت.	چ��گ��ون��ه	س��ی��س��ت��م	ه��ای	آن��ال��وگ	پخش	
شده	 تبدیل	 دیجیتال	 سیستم	 به	 تلویزیونی	
اس��ت.	 یافته	 ک��ارب��ردی	 و	 اهمیت	 چ��ه	 و	 اس��ت	
سیستم	 به	 پخش	 یک	سویه	 سیستم	 چگونه	

تعاملی	و	دوسویه	تبدیل	شده	است.
بر	 عمیقی	 ت��أث��ی��ر	 اط���الع���ات	 ف���ن���اوری	 ان��ق��الب	
گذاشته	است.	 تلویزیونی	 سیستم	های	پخش	
زمینی(،	 فرستنده	 )تلویزیون	 آن��ال��وگ	 پخش	
مراحل	 	cable	 TV(	 CATV( کابلی	 تلویزیون	
اغلب	 و	 م��ی	ک��ن��د	 را	س��پ��ری	 آخ���ر	ح��ی��ات	خ���ود	
آنالوگ	 سرزمین	 از	 اثاث	کشی	 حال	 در	 کشورها	
به	سرزمین	دیجیتال	هستند.	تکنولوژی	نوین	

فعالیت	 و	 جدیدی	 دوره	 با	 تلویزیونی	 پخش	
آغاز	 	Dijital	 TV(	 DTV( دیجیتال	 تلویزیون	
تحقق	 ب���رای	 آن	 از	 بعد	 کمی	 فاصله	 ب��ه	 ش��د.	
 High( دیجیتال	 تلویزیون	 تصویر	 برتر	 کیفیت	
تلویزیون	 آن	 متعاقب	 و	 	Dijital	 TV(	 HDTV
دیجیتال	)IPTV	TV(	Provider	Internet	و	در	
سال	های	اخیر	اوج	این	پیشرفت	و	توسعه	را	در	
 Over	The	Top(	OTT(	اینترنتی	تلویزیون	ارائه

می	توان	دید.
سیستم های پخش تلویزیون

نیازی	 اس��اس	 بر	 بشری	 اختراعات	 از	 ک��دام	 هر	
چنین	 زم��ره	 در	 نیز	 رسانه	ها	 گرفته	اند.	 شکل	
و	 سرگرمی	 نیازهای	 به	 که	 هستند	 اختراعاتی	
پاسخ	 انسان	 اطالع	رسانی	 و	 آموزشی	 تفریحی،	
سیستم	های	 کنون	 تا 	1920 سال	 از	 می	دهند.	
متنوع	 ن��ی��ازه��ای	 اس���اس	 ب��ر	 ت��ل��وی��زی��ون	 پخش	
شده	 شگرفی	 تغییرات	 دستخوش	 مخاطبان	
است.	سیستم	پخش	سیاه	و	سفید	جای	خود	
دیجیتال،	 سیستم	 داد.	 رنگی	 سیستم	 به	 را	
سال	های	 در	 ب��رد.	 ب��ی��رون	 از	صحنه	 را	 آن��ال��وگ	
سیستم	 اطالعاتی	 جهانی	 انقالب	 با	 نیز	 اخیر	
دوسویه	در	حال	از	صحنه	بیرون	بردن	سیستم	

یک	سویه	پخش	است.	)نمودار	شماره	1(
نمودار شماره 1: انواع سیستم های تلویزیونی

سیاه
و سفید

دیجیتال

آنالوگ

تعاملی

یک 
سویه

رنگی

سیستم های 
پخش تلویزیونی

تصویر	 پخش	 و	سفید:	سیستم	 سیستم	سیاه	
این	وسیله	 و	تجاری	شدن	 تلویزیون	 از	طریق	
کاری	 م��ردم،	 منازل	 به	 آن	 راهیابی	 و	 ارتباطی	



شماره 9
فروردین 94

73

هرکدام از اختراعات  �
بشری بر اساس نیازی 

گرفته اند. رسانه ها  شکل 
نیر در زمره چنین 

که  اختراعاتی هستند 
به نیازهای سرگرمی 

و تفریحی، آموزشی و 
اطالع رسانی انسان 

پاسخ می دهند.

ب��زرگ	 ن���وآوری	ه���ای	 م��ان��ن��د	 ب��ه	 ب���ود.	 برجسته	
ک��رد،	 دی��گ��ر،	ج��ه��ان	را	دس��ت��خ��وش	ت��غ��ی��ی��رات	
این	 استقبال	 به	 دیگری	 از	 بعد	 یکی	 کشورها	
او	 ی��ار	 خ��ود	 ظن	 از	 کس	 هر	 رفتند،	 تکنولوژی	
خ��ود،	 تبلیغ	 ب���رای	 توتالیتر	 دول��ت	ه��ای	 ش��د.	
به	 توسعه	 ام��ور	 ب��ردن	 پیش	 ب��رای	 توسعه	گراها	

جدید	 فناوری	 این	 از	 استفاده	کنندگان	 جرگه	
خانگی،	 گیرنده	های	 ک��ار،	 بدو	 »در	 آمدند.	 در	
که	به	زحمت	به	ابعاد	 تصویری	سیاه	و	سفید	را	
م��ی	دادن��د.	 نشان	 می	رسید،	 بغلی	 کیف	 ی��ک	
تصویر	 کیفیت	 ام���روزی	 معیارهای	 به	 نسبت	
ب��س��ی��ار	پ��ای��ی��ن	ب���ود	ول���ی	م���ردم	م��ج��ذوب	ای��ده	
ارس����ال	ت��ص��اوی��ر	ب��ه	وس��ی��ل��ه	ام����واج	ب��ه	م��ن��ازل	
فناوری	 هر	 	)1985 دنیس،	 و	 )دفلور	 ب��ودن��د«.	
و	 ش��دن	 کهنه	 ب��ه	 روز	 ی��ک	 خ��ود	 ت��ول��د	 روز	 در	
ن��زدی��ک	م��ی	ش��ود.	در	صحنه	 م��ن��س��وخ	ش���دن	
عمل	مشکالت	و	محدودیت	های	خود	را	نشان	
م���ی	ده���د.	ش��اخ��ک	ه��ای	ت��ی��زب��ی��ن	م��ح��ق��ق��ان	و	
به	 این	محدودیت	ها	 برای	حل	 را	 پژوهشگران	
چالش	می	کشد.	پخش	سیاه	و	سفید	هر	چند	
با	استقبال	اولیه	و	زائدالوصف	دولت	ها	و	ملت	
مواجه	شد،	اما	نتوانست	نیازهای	مخاطبان	را	

کند. کمال	تأمین	 به	تمام	و	
سیستم	رنگی:	برای	مدتی	پخش	سیاه	و	سفید	
مخاطبان	 و	 عمومی	 اف��ک��ار	 ت��وج��ه	 ک��ان��ون	 در	
سیاه	 پخش	 تصاویر	 اما	 داشت؛	 قرار	 تلویزیون	

رنگ	 ویژگی	 و	 اشیاء	 واقعیت	های	 با	 سفید	 و	
واقعیت	 صحنه	 در	 نداشت.	 سازگاری	 طبیعی	
مواجه	 اب��ع��اد	 و	 رن��گ	ه��ا	 از	 تنوعی	 ب��ا	 انسان	ها	
و	سفید	 س��ی��اه	 م��س��ط��ح	 از	س��ط��ح	 ک��ه	 ب��ودن��د	
تلویزیون،	تفکیک	و	نشان	دادن	آن	ها	ساخته	
را	 خ��ود	 توجه	 کانون	 محققان	 ای��ن	رو	 از	 نبود.	
متمرکز	 محیط	 طبیعی	 رن��گ	 دادن	 نشان	 ب��ر	
رنگی	 تلویزیون	 که	 ب��ود	 جهت	 ای��ن	 از	 ک��ردن��د.	
رنگی	 »تلویزیون	 گذاشت.	 وج��ود	 عرصه	 به	 پا	
آزم��ای��ش	ه��ای	 ک��ن��دی	داش����ت.	 ش���روع	خیلی	
و	در	 زود	 رنگی	خیلی	 ارسال	تصاویر	 به	 مربوط	
دو	 در	سال	1946	 آغاز	شد.	 حدود	سال	1929	
سال	 در	 شد.	 تکمیل	 رنگی	 گانه	 جدا سیستم	
پخش	 رنگی	 به	صورت	 برنامه	ها	 بیشتر	 	1967

می	شد«.	)همان(
قدیم	 از	 ک��ه	 »ت��ل��وی��زی��ون��ی	 آن���ال���وگ:	 سیستم	
آنالوگ	 تلویزیون	 ک��رده	ای��م،	 مشاهده	 کنون	 تا
شبکه	های	 آنالوگ،	 تلویزیون	 در	 اس��ت.	 ب��وده	
تلویزیون	 آنتن	 به	 آنالوگ،	 سیگنال	 تلویزیونی	
ارسال	می	کنند	و	تنها	وسیله	الزم	برای	دریافت	
آنتن	 م���ن���ازل،	 در	 ت��ل��وی��زی��ون��ی	 س��ی��گ��ن��ال	ه��ای	
ارائه	 قابل	 عمده	ترین	سرویس	 است.	 مناسب	
و	 ص��دا	 )سایت	 اس��ت«.	 پیام	نما	 آن،	 طریق	 از	
که	 ام��روزی	 متداول	 سیستم	های	 »در	 سیما(	
بهره	 آن��ال��وگ	 ب��ه	ص��ورت	 ام���واج	 انتشار	 روش	 از	
این	 دریافت	 کیفیت	 مسیر،	 طی	 در	 می	برند،	
تصاویر	به	شدت	افت	نموده	و	شرایط	محیطی	
بر	آن	تأثیر	نامطلوب	فراوانی	می	گذارند.	از	جمله	
این	تأثیرات	می	توان	این	موارد	را	برشمرد:	الف(	
باعث	 که	 دو	مسیر	 از	 دریافت	 از	 ناشی	 تداخل	
می	شود.	 تلویزیونی	 تصاویر	 در	 سایه	 ای��ج��اد	
و	موانع	موجود	 به	ساختمان	ها	 امواج	 برخورد	
مشکل	 ای��ن	 تشدید	 باعث	 دری��اف��ت	 مسیر	 در	
فرکانسی	 فضای	 بودن	 محدود	 ب(	 می	شوند.	
کوهستانی	 در	سیستم	آنالوگ	)در	محیط	های	
به	 مجبور	 تلویزیونی	 مناسب	 پ��وش��ش	 ب���رای	
که	 هستیم	 تلویزیونی	 ایستگاه	 چند	 اح��داث	
کانال	 ایستگاه	مجبوریم	 برای	هر	شبکه	در	هر	
منحصر	به		فردی	را	تخصیص	دهیم.	ج(	تداخل	

ی
یون

ویز
ش تل

خ
ن پ

وی
ی ن

ها
ی 

لوژ
نو

تک



شماره 9
فروردین 94

74

)تعدد	 هم	کانال	 یا	 نزدیک	 کانال	های	 از	 ناشی	
ایستگاه	های	تلویزیونی	و	محدود	بودن	فضای	
	این	مشکل	را	پدید	

ً
	و	گاه	سهوا

ً
فرکانسی	گاه	عمدا

گستردگی	باند	فرکانسی	تلویزیونی	 می	آورند.	د(	
و	عدم	خطی	بودن	تجهیزات	دریافت	و	تقویت	
در	سیستم	های	آنتن	مرکزی	باعث	بروز	مشکل	
گردد.	 عدم	دریافت	سیگنال	های	هم	سطح	می	
نویز	 میزان	 آنالوگ	 دریافت	سیستم	های	 در	 ه(	
باال	است.	و(	در	 برای	دریافت	مناسب،	بسیار	
آنتن	 آنالوگ	جابه	جایی	سیستم	 سیستم	های	
است،	 تأثیرگذار	 دریافتی	 تصویر	 در	 ش��دت	 به	
تصویر	 آنتن	 ک��ردن	 جابه	جا	 با	 که	 معنی	 بدین	
سیستم	های	 در	 مشکل	 این	 که	 می	کند	 تغییر	
مشکل	زا	 بسیار	 خودروها	 مثل	 سیار	 تلویزیون	

است«.	)سایت	تک	بوک(

دیجیتال،	 عصر	 آغ��از	 »ب��ا	 دیجیتال:	 سیستم	
تغییرات	 دس��ت��خ��وش	 ن��ی��ز	 ت��ل��وی��زی��ون	 صنعت	
ف��ن��اوری	ه��ا	هر	 ک��ه	 ب��ه	ط��وری	 گ��ردی��د.	 بسیاری	
دریافت	 و	 ارس���ال	 برنامه	ها،	 تولید	 ح��وزه	 س��ه	
کرد	و	همین	امر	باعث	شد	 آن	ها	را	دچار	تحول	
قابلیت	های	بسیاری	به	تلویزیون	اضافه	شود.	
یکی	از	بزرگ	ترین	چالش	های	پیش	روی	پخش	

گذر	از	آنالوگ	به	دیجیتال	است. عمومی،	
ویژگی	های	سیستم	دیجیتال	عبارت	اند	از:

		امکان	ارائه	تعداد	شبکه	های	بیشتر
کیفیت	صدا	و	تصویر	باالتر	نسبت	به	آنالوگ 		

		راهنمای	الکترونیکی	برنامه	ها
کنار	 در	 رادی��وی��ی	 شبکه	های	 ارائ���ه	 ام��ک��ان	 		

شبکه	های	تلویزیونی
کنار	تصویر 		امکان	ارائه	اطالعات	اضافی	در	

I	film	شبکه	مانند	دوم	زبان	ارائه	امکان		
کیفیت	 با	 )تله	تکست(	 پیام	نما	 ارائ��ه	 امکان	 		

باالتر
)سایت	 ناشنوایان	 و	 نابینایان	 ویژه	 		خدمات	

اینترنتی	صدا	و	سیما(
سیستم		یک	سویه:	سیستم	پخش	یک	سویه	به	
پیام،	 فرایند	 در	 مخاطب	 که	 است	 مفهوم	 این	
امکان	تبادل	اطالعات	با	فرستنده	ندارد.	در	واقع	
فرستنده	به	تنهایی	میدان	دار	جریان	ارتباطی	و	
مجبور	به	دریافت	پیام	یک	سویه	آن	است.	امکان	
مشارکت	مخاطب	در	فرایند	دریافت	و	انتقال	پیام	
وجود	ندارد.	سیستم	آنالوگ	سیستمی	یک	سویه	
است.	یک	طرف	فرایند	ارتباط	مجال	برای	گفتن	
دارد	و	طرف	دوم	فقط	بیننده	و	شنونده	است.	
همین	محدودیت	بزرگ	چالش	مهمی	را	فرا	روی	
گذاشت.	»مسئله	اصلی	 محققان	و	پژوهشگران	
رس��ان��ه	ه��ای	جمعی	 در	حالی	که	 ک��ه	 اس��ت	 ای��ن	
یک	سیستم	ارتباطی	یک	سویه	هستند،	فرایند	
تعامل	 به	 بلکه	 نیست	 یک	سویه	 ارتباط	 واقعی	
گیرنده	در	تفسیر	پیام	بستگی	 میان	فرستنده	و	

دارد«.	)کاستلز،	1999(
نقایص	 از	 »یکی	 )تعاملی(:	 دوس��وی��ه	 سیستم	
گذشته،	وجود	یک	رابطه	 ابزارهای	ارتباطی	در	
این	معنی	 به	 ب��ود.	 پایین	 به	 باال	 از	 و	 یک	سویه	
که	اطالعات	در	یک	جریان	یک	طرفه،	از	باال	به	
پایین	و	بدون	بازگشت	به	سوی	مخاطبان	سرازیر	
می	شد.	در	این	حالت	مخاطبان	امکان	اظهارنظر	
در	خصوص	اطالعات	ارائه	شده	را	نداشتند.	در	
ابزارهای	 عصر	 در	 رسانه	ای،	 حرفه	ای	 اصطالح	
ام��ک��ان	»ب���ازخ���ورد«	 ارت���ب���اط،	 ب���رق���راری	 سنتی	
وجود	 ناچیز	 و	 اندک	 بسیار	 در	حد	 	)feedback(
داشت،	از	قبیل	ستون	خوانندگان	در	نشریات؛	
امکان	 نوین،	 فناوری	های	 م��دد	 به	 ام���روزه	 ام��ا	
برقراری	هم	زمان	ارتباط	بین	فرستنده	اطالعات	
حالت	 ای��ن	 در	 اس��ت.	 گشته	 فراهم	 و	مخاطب	

تا دیرزمانی، امکان  �
برقراری و قطع ارتباط 

صرفا در اختیار فرستنده 
پیام بود، اما امروزه به 
مدد فناوری های نوین 

غ از  مخاطبان نیز فار
محدودیت های زمانی و 

مکانی به اطالعات مورد 
نظر دسترسی دارند.
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دریافت	 از	 پس	 بالفاصله	 می	توانند	 مخاطبان	
پیام،	نظرات	خود	را	به	فرستنده	پیام	منعکس	
نمایند.	تعامل	بین	فرستنده	و	مخاطب	منجر	به	
فعال	شدن	مخاطب	در	جریان	ارتباط	می	شود.	

از	 مخاطب	 ن��وی��ن،	 ارت��ب��اط��ی	 سیستم	های	 در	
و	 خ��ارج	شده	 کنش	پذیری	 و	 انفعالی	 وضعیت	
به	طور	فعال	در	فرایند	ارتباط	مشارکت	می	نماید.	
ب��رق��راری	و	قطع	ارتباط	 ت��ا	دی��ر	زم��ان��ی،	ام��ک��ان	
به	طوری	 ب��ود،	 پیام	 فرستنده	 اختیار	 در	 صرفًا	
برقراری	 به	 اقدام	 اطالعات،	 فرستنده	 هرگاه	 که	
دری��اف��ت	 ب��ه	 ق���ادر	 مخاطبان	 می	نمود	 ارت��ب��اط	
اطالعات	بودند.	اما	امروزه	به	مدد	فناوری	های	
محدودیت	های	 از	 غ	 ف��ار نیز	 مخاطبان	 نوین	
زمانی	و	مکانی	به	اطالعات	مورد	نظر	دسترسی	
تبیان(	»رسانه	های	نوین	دیگر	 دارند«.	)سایت	
همگانی	 رسانه	های	 کلمه،	 سنتی	 مفهوم	 به	
که	پیام	های	محدودی	را	برای	انبوهی	 نیستند	
دلیل	 به	 کنند.	 پخش	 متجانس	 مخاطبان	 از	
تعدد	پیام	ها	و	منابع،	مخاطبان	قدرت	انتخاب	
نظر	 م��ورد	 مخاطبان	 ک��رده	ان��د.	 پیدا	 بیشتری	
کنند	و	 دوست	دارند	پیام	های	خود	را	انتخاب	
را	عمیق	تر	می	سازد	و	 آنان	 این	امر	دسته	بندی	
گیرنده	را	افزایش	 رابطه	فردی	میان	فرستنده	و	

می	دهد«.	)کاستلز،	1999(
فناوری پخش تلویزیون

ش��ف��اه��ی	 ف��ره��ن��گ	 ک���ه	 زم����ان	 از	 ب���ره���ه	ای	 در	

ب����وده،	رس��ان��ه	ه��ای��ی	م��ان��ن��د	ش��ع��ر	و	داس��ت��ان	
ک��اغ��ذ	و	صنعت	 ت��أث��ی��رگ��ذار	ب��ودن��د.	ب��ا	اخ��ت��راع	
گ��رف��ت��ن��د.	ام����واج	 چ�����اپ،	روزن���ام���ه	ه���ا	ش��ک��ل	
رادیو	 راه	اندازی	صنعت	 الکترومغناطیس	موج	
شد.	پیشرفت	های	بعدی	موجب	پاسخگویی	
ب���رای	ارس���ال	ص��دا	و	تصویر	 ان��س��ان	 ب��ه	عطش	
شد.	پخش	تلویزیونی	نیز	در	برهه	های	مختلف	
زمانی،	اشکال	متفاوتی	را	به	خود	دیده	است.	
به	صورت	 پخش	 سیستم	 زم��ان	 از	 برهه	ای	 در	
زمینی	 فرستنده	 تلویزیون	 اشکال	 در	 و	 آنالوگ	
و	 رای��ان��ه	 وقتی	 اس��ت.	 ب��وده	 کابلی	 تلویزیون	 و	
شاهراه	اطالعاتی	اینترنت	پا	به	عرصه	گذاشتند،	
پخش	 شد.	 فراهم	 نیز	 دیجیتال	 پخش	 امکان	
دیجیتال	 تلویزیون	 گ��ون��ه	ه��ای	 در	 دیجیتال	
تلویزیون	 	،HDTV دیجیتال	 تلویزیون	 	،DTV
و	 	OTT اینترنتی	 تلویزیون	 	،IPTV دیجیتال	
حیات	 عرصه	 به	 پا	 	DVBH موبایل	 تلویزیون	
گفته	 اس��اس	 بر	 	)2 شماره	 )ن��م��ودار	 گذاشتند.	
یعنی	 اس��ت.	 پیام	 همان	 رسانه	 ل��وه��ان،	 مک	
کار	رسانه	ها	را	 فناوری	در	هر	دوره	ای،	شکل	و	
اعتقاد	دارد	 کاستلز	 اما	مانوئل	 تعیین	می	کند.	
پیام،	همان	 اطالعات	 فناوری	 انقالب	 در	عصر	
»به	 اس��ت.	 پیام	 پ��ی��ام،	همان	 و	 اس��ت	 رس��ان��ه	
دلیل	تنوع	رسانه	ها	و	امکان	تالش	برای	جذب	
که	در	نظام	نوین	 گفت	 مخاطبان	ویژه	می	توان	
این	 ب��ه	 اس��ت.	 رس��ان��ه	 پیام	همان	 رس��ان��ه	ای،	
رسانه	 ویژگی	های	 پیام،	 ویژگی	های	 که	 معنا	
را	شکل	می	دهد«.	)کاستلز،	1999(	این	شرایط	
ساختار	برنامه	سازی	و	پخش	تلویزیون	را	تغییر	
داده	است.	»این	در	واقع	وضعیت	حال	و	آینده	
و	 متنوع	سازی	 تمرکززدایی،	 اس��ت:	 تلویزیون	

تولید	برنامه	های	سفارشی«.	)همان(

نمودار شماره 2: انواع پخش تلویزیونی

به دلیل تنوع رسانه ها و  �
امکان تالش برای جذب 

مخاطبان ویژه می توان 
که در نظام نوین  گفت 
رسانه ای، پیام همان 

رسانه است. به این 
گی های پیام،  که ویژ معنا 

گی های رسانه را  ویژ
شکل می دهد.
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الف( پخش آنالوگ
	:)terrestrial	 TV( زمینی	 فرستنده	 تلویزیون	
ک��ه	پ��ی��ش	از	ای���ن	ب��ی��ان	ش��د	ب��رای	 ه��م	چ��ن��ان		
منطقه	 ی���ک	 در	 ت��ل��وی��زی��ون��ی	 ب��رن��ام��ه	 پ��خ��ش	
ایستگاه	 ایجاد	 و	 تأسیس	 به	 نیاز	 جغرافیایی	
گستره	 است.	 تلویزیونی	 فرستنده	 بر	 مشتمل	
فرستنده	 ق���درت	 ب��رن��ام��ه،	 ت��وزی��ع	 جغرافیایی	
مورد	نیاز	را	تعیین	می	کند.	برنامه	های	تولیدی	
با	 و	 تلویزیونی	 استودیو	 طریق	 از	 تلویزیونی	
کرویو	به	فرستنده	تلویزیونی	ارسال	 خطوط	ما
امواج	 انتشار	 به	 مبادرت	 فرستنده	 می	شوند.	
تلویزیون	 »در	 می	کند.	 نظر	 م��ورد	 منطقه	 در	
فرستنده	 ی��ک	 از	 شبکه	 ه��ر	 ت��ص��اوی��ر	 آن��ال��وگ،	
و	 می	رسد	 ما	 تلویزیون	 آنتن	 به	 آنالوگ	 زمینی	
تنها	تجهیزات	الزم	برای	دریافت	سیگنال	های	
ت��ل��وی��زی��ون��ی،	آن��ت��ن	م��ن��اس��ب	اس����ت«.	)س��ای��ت	
سازمان	صدا	و	سیما(.	برای	ارسال	اطالعات	به	
می	شود.	 استفاده	 ماهواره،	 از	 دیجیتال	 شیوه	
در	این	روش	ابتدا	از	استودیو	پخش	تلویزیونی،	
کابل	به	ایستگاه	های	زمینی	 برنامه	ها	از	طریق	
طریق	 از	 بعد	 و	 می	شوند	 منتقل	 م��اه��واره	ای	
زمین	 مدار	 روی	 بر	 که	 تلویزیونی	 ماهواره	های	
را	 زم��ی��ن	 ک��ره	 از	 مشخصی	 ن��ق��اط	 حرکتند،	 در	
مصرف	کنندگانی	 می	دهند.	 قرار	 پوشش	 تحت	
می	توانند	 گ��رف��ت��ه	ان��د،	 ق���رار	 پ��وش��ش	 تحت	 ک��ه	
برنامه	های	 از	 بشقابی،	 آن��ت��ن	ه��ای	 نصب	 ب��ا	

کنند. تلویزیونی	دیجیتالی	استفاده	
کابلی	 کابلی	)TV	Cable(:	»تلویزیون	 تلویزیون	
سیستمی	 جمعی(	 آنتن	 CATV)تلویزیون	 	 یا	
ک��ه	ت��ل��وی��زی��ون	و	ب��رن��ام��ه	ه��ای	رادی��وی��ی	 اس���ت	
سیگنال	های	 طریق	 از	 را	 سایر	خدمات	 و	 	FM
که	به	طور	مستقیم	از	طریق	 فرستنده	رادیویی	
کسیال	 کوا کابل	های	 یا	 ثابت	 ن��وری	 فیبرهای	
می	شود.	 فرستاده	 خانگی	 تلویزیون	های	 به	
فقط	 قدیمی	 کابلی	 تلویزیون	 سیستم	های	
استفاده	 با	 )مثاًل	 آنالوگ	 سیگنال	های	 توسط	
اما	 می	کردند؛	 استاندارد		کار	 رادیویی	 ام��واج	 از	
کابلی	مدرن	 بسیاری	از	سیستم	های	تلویزیون	
که	 کابلی	دیجیتال	هم	بهره	می	برند	 از	فناوری	

به	 و	 می	کند	 استفاده	 فشرده	 سیگنال	های	 از	
کانال	های	خیلی	بیشتری	 آن	ها	اجازه	می	دهد	
کنند«.	)مرکز	تحقیقات	 نسبت	به	آنالوگ	فراهم	
کابلی	 تلویزیون	 ک��ار	 »ش��روع	 ای��ران(	 مخابرات	
از	 بعضی	 ب���ود،	 س��روص��دا	 ب���دون	 و	 آرام	 خیلی	
کور	پوشش	امواج	تلویزیونی	 گیرنده	ها	در	نقاط	
محدودی	 تعداد	 	1950 ده��ه	 در	 داشتند.	 ق��رار	
سیستم	کابلی	برای	غلبه	باال	طراحی	و	اجرا	شد.	

آنتنی	را	در	نقطه	معینی	 که	 کار	این	بود	 نحوه	
کابل	سیگنال	 کردند	و	سپس	توسط	 نصب	می	
گیرنده	توزیع	می	شد«.	 دریافتی	بین	آنتن	های	
کابلی	 که	شرکت	های	خدمات	 )همان(	»زمانی	
به	فناوری	بهتری	دست	یافتند،	سیگنال	های	
را	 ب��زرگ	 شرکت	های	 در	 شده	 تولید	 تلویزیونی	
مناطقی	 در	 کیفیت	خوب	 با	 و	 کردند	 دریافت	
مناطق	 ای��ن	 از	 مالحظه	ای	 قابل	 ان��دازه	 به	 که	
کار	باعث	سلب	 دور	بودند،	توزیع	نمودند؛	این	
وقتی	 وض��ع	 ش��د.	 محلی	 شبکه	های	 به	 توجه	
کابلی	شروع	به	پخش	 که	شبکه	های	 بدتر	شد	
)همان(	 ک��ردن��د«.	 را	 خ��ود	 خ��اص	 برنامه	های	
توسط	 کابلی	 تلویزیون	 از	 استقبال	 »اف��زای��ش	
کل	صنعت	تلویزیون	تأثیر	عمیقی	 خانواده	ها	بر	
بر	 بینندگان	 ش��دن	 تقسیم	 جمله	 از	 داش���ت.	
از	یک	 با	استفاده	 بود.	 مبنای	سلیقه	و	منافع	
که	 را	 ب��رن��ام��ه	ه��ای��ی	 مجموعه	 م��ی	ت��وان	 ک��اب��ل	
کرد.	 دری��اف��ت	 اس��ت	 الزم	 متنوع	 ب��رای	سالیق	
به	 می	توان	 تلویزیونی	 کانال	های	 اغلب	 روی	
یافت	 برنامه	های	متنوع	دست	 از	 مجموعه	ای	
که	تقریبًا	هر	سلیقه	ای	را	اقناع	می	کند؛	بنابراین	
که	این	جا	اتفاق	افتاد،	نظیر	اتفاقی	بود	 تحولی	
یعنی	مجالتی	 آمد،	 مورد	مجله	ها	پیش	 در	 که	
منتشر	 را	 مختلف	 مطالب	 از	 مجموعه	ای	 ک��ه	

در حال حاضر نارضایتی  �
قابل مالحظه ای از 

برنامه های شبکه های 
کابلی وجود دارد.
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تخصصی	 مجالت	 به	 را	 خود	 جای	 می	کردند،	
نارضایتی	 حاضر	 ح��ال	 »در	 )ه��م��ان(	 دادن���د«.	
شبکه	های	 برنامه		ه��ای	 از	 مالحظه	ای	 قابل	
کابلی	وجود	دارد.	برنامه	ریزی	ها	اغلب	تکراری	
گران	است	 ک	ماهانه	بسیار	 هستند.	حق	اشترا
قدیمی	 شبکه	های	 نظیر	 برنامه	ها	 محتوی	 و	
حساس	 انتقاد	 است.	 تجارتی	 گهی	ها	 آ بیشتر	
که	از	برنامه	های	تلویزیون	 و	قابل	توجه	دیگری	
ارتقای	 که	هیچ	گونه	 کابلی	می	شود،	این	است	
مشهود	 ب��رن��ام��ه	ه��ا	 در	 زیباشناختی	 و	 کیفی	
غنای	 و	 روشنگری	 استانداردهای	 از	 و	 نیست	

برنامه	ها،	خبری	نیست«.	)همان(

نوین  )تکنولوژی های  دیجیتال  پخش  ب: 
ارتباطی(

دنیای	 جدید،	 تکنولوژی	های	 	1980 دهه	 »در	
رسانه	ها	را	دستخوش	دگرگونی	ساخت.	حرکت	
تلویزیونی	 ک��ان��ال	ه��ای	 ازدی����اد	 تعیین	کننده	
انجامید.	 روزاف�����زون	آن	ه���ا	 ت��ن��وع	 ب��ه	 ک��ه	 ب���ود	
که	 کابلی	 تلویزیون	 ت��ک��ن��ول��وژی	ه��ای	 توسعه	
دیجیتالی	 تصاویر	 و	 ن��وری	 فیبر	 	1990 ده��ه	 در	
مستقیم	 پخش	 و	 ک��رد	 کمک	 آن	 گسترش	 به	
برنامه	های	 طیف	 ماهواره،	 طریق	 از	 برنامه	ها	
گسترش	داد«.	)کاستلز،	 تلویزیونی	را	به	شدت	
و	 اینترنت	 انتشار	 و	 شکل	گیری	 »فرایند	 	)1999
آن	 به	 وابسته	 کامپیوتری	 ارتباط	 شبکه	های	
گذشته	ساختار	رسانه	جدید	را	در	 در	ربع	قرن	
کاربران	شبکه	و	در	 معماری	شبکه،	در	فرهنگ	

برای	همیشه	شکل	 ارتباطات	 الگوهای	واقعی	
داد«.	)کاستلز،	1999(	»به	رغم	همه	تالش	هایی	
تجاری	 و	 خ��ص��وص��ی	س��ازی	 تنظیم،	 ب���رای	 ک��ه	
آن	 پیرامونی	 سیستم	های	 و	 اینترنت	 ک��ردن	
ارتباط	 شبکه	های	 ویژگی	 است.	 گرفته	 انجام	
گیری،	 فرا اینترنت؛	 خارج	 یا	 داخل	 کامپیوتری	
آن	ها	 انعطاف	پذیری	 و	 تمرکززدایی	چندجانبه	

است«.	)همان(
تلویزیون	دیجیتال	DTV:	»تلویزیون	دیجیتالی	
وسیله	ارتباطی	برای	ارسال	صدا	و	تصویر	است	
و	در	مقایسه	با	تلویزیون	آنالوگ	سنتی،	این	نوع	
تلویزیون	ها	از	سیگنال	دیجیتال	برای	ارسال	و	
تلویزیون	 می	کنند.	 استفاده	 داده	ه��ا	 دریافت	
برای	حمل	 از	مدوالسیون	دیجیتال	 دیجیتال	
به	صورت	 که	داده	ه��ا	 استفاده	می	کند	 داده	ه��ا	
این	 رمزگشایی	 برای	 و	 فشرده	شده	 دیجیتالی	
طراحی	 با	 تلویزیون	 دستگاه	 یک	 به	 داده	ه���ا	
	)set	top	box(	با	استاندارد	گیرنده ویژه	و	یا	یک	
با	 مقایسه	 در	 دیجیتالی	 تلویزیون	 است.	 نیاز	
بوده	 مزیت	 دارای	چند	 قدیمی	 تلویزیون	های	
کمتر	 که	مهم	ترین	آن	ها	استفاده	از	پهنای	باند	
که	این	صرفه	جویی	در	فضا	امکان	ایجاد	 است	
خدمات	 دیجیتالی،	 ک��ان��ال	 بیشتری	 ت��ع��داد	
غیرتلویزیونی	دیگری	مانند	استفاده	از	خدمات	
چ��ن��درس��ان��ه	ای	از	ط��ری��ق	پ��رداخ��ت	آب��ون��م��ان	و	
کسب	درآمد	به	واسطه	فروش	طیف	 هم	چنین	
اشغال	 آنالوگ	 تلویزیون	 توسط	 که	 فرکانسی	
نوع	 این	 فراهم	می	کند.	هم	چنین	 را	 بود	 شده	
می	دهند؛	 ارائ��ه	 وی��ژه	ای	 خدمات	 تلویزیون	ها	
مانند:	چندپخشی	)ارسال	بیش	از	یک	برنامه	از	
 EPG	=electronic	program(	کانال طریق	یک	
میان	 متقابل	 ارتباط	 ایجاد	 قابلیت	 و	 	)guide
بیننده	و	تلویزیون.	تلویزیون	دیجیتالی	اغلب	
سیگنال	ها	 آن��ال��وگ،	 تلویزیون	 ب��ا	 مقایسه	 در	
صدا	 کیفیت	 از	 پس	 می	کند،	 دری��اف��ت	 بهتر	 را	
و	ت��ص��وی��ر	ب��ه��ت��ری	ب���رخ���وردار	ه��س��ت��ن��د.	)م��رک��ز	

تحقیقات	مخابرات	ایران(
 High-Definition( دی��ج��ی��ت��ال	 ت��ل��وی��زی��ون	
معنای	 ب��ه	 	TeleVision(	 HDTV:	 »HDTV

توسعه تکنولوژی های  �
که در  کابلی  تلویزیون 

دهه 1990، فیبر نوری 
و تصاویر دیجیتالی 

کمک  گسترش آن  به 
کرد، طیف برنامه های 

تلویزیونی را به شدت 
گسترش داد.
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ارس����ال	س��ی��گ��ن��ال	ه��ای	ت��ل��وی��زی��ون��ی	ب��ا	ق��درت	
استاندارد	 فرمت	های	 از	 بیشتر	 تفکیک	پذیری	
جز	 اس���ت.	 	ntsc و	 	secam،	 pal مانند	 سنتی	
ف��رم��ت	ه��ای	آن��ال��وگ	م��وج��ود	در	اروپ���ا	و	ژاپ��ن،	
و	 ش��ده	 ارس���ال	 دیجیتالی	 ب��ه	ص��ورت	 	HDTV
را	ه��م	زم��ان	با	 اب��داع	آن	 در	برخی	م��وارد	زم��ان	
ایجاد	تلویزیون	دیجیتالی	DTV	می	دانند.	این	
فناوری	اولین	بار	در	دهه	1990	در	آمریکا	توسط	
اتحادیه	بزرگ	HDTV	ارائه	شد.	تفکیک	پذیری		
HDTVحداقل	دو	برابر	بیشتر	از	تفکیک	پذیری	
بیشتری	 جزئیات	 نتیجه	 در	 و	 ب���وده	 	SDTV
تلویزیون	 ی��ا	 معمولی	 	DVD ب��ا	 مقایسه	 در	 را	
آنالوگ	نشان	می	دهد	و	رضایت	بیشتری	برای	
تحقیقات	 )م��رک��ز	 م��ی	ک��ن��د«.	 ف��راه��م	 م��خ��اط��ب	
 ۲۵ روز	 در	 	HD »ش��ب��ک��ه	 ای������ران(	 م��خ��اب��رات	
مسابقات	 آزمایشی	 پخش	 با	 	۱۳۹۳ خردادماه	
فوتبال	 ج��ام	ج��ه��ان��ی	 و	 وال��ی��ب��ال	 جهانی	 لیگ	
کرد	و	در	روز	۲۰	تیرماه	 کار	 ۲۰۱۴،	در	ایران	آغاز	به	
در	 را	 خود	 برنامه	های	 آزمایشی	 پخش	 	،۱۳۹۳
فرکانس	 تهران،	 فرستنده	سوم	 الوند،	 ایستگاه	

۵۷۸،	به	عنوان	شبکه	۲۳	آغاز	نمود«.	

که	 اس��ت	 سرویسی	 	IPTV:	 »IPTV تلویزیون	
ام��ک��ان	ارائ���ه	ب��رن��ام��ه	ه��ای	چ��ن��درس��ان��ه	ای	را	بر	
کاربران	میسر	 برای	 باند	پهن	 روی	شبکه	های	
برنامه	ها	می	تواند	شامل	پخش	 این	 می	سازد.	
و	 زن��ده	 به	صورت	 تلویزیونی	 برنامه	های	 کلیه	
ب��رای	 درخ��واس��ت��ی	 موسیقی	 پخش	 آرش��ی��و،	 ی��ا	
کاربران،	 نظر	 مورد	 فیلم	های	 پخش	 کاربر،	 هر	
بازی	های	تحت	شبکه	و	هم	چنین	برنامه	های	

در	 باشد.	 	IP شبکه	 روی	 بر	 دیگر	 سرگرم	کننده	
از	 ج��دی��دی	 نسل	 	IPTV گفت	 م��ی	ت��وان	 واق��ع	
که	عرضه	آن	 سرویس	های	چندرسانه	ای	است	
بر	روی	شبکه	IP	امکان	ارائه	آن	با	سرویس	های	
ب���ه	ص���ورت	 را	 	voice و	 پ���رس���رع���ت	 ای��ن��ت��رن��ت	
هزینه	 با	 ک��ارب��ران	 ب��رای	 سه	گانه	 سرویس	های	
کیفیت	باالتر	و	امکانات	پیشرفته	تر	میسر	 کمتر،	
کاربر	 بین	 ارتباط	دوسویه	 می	سازد.	هم	چنین	
و	سرویس	دهنده	با	ظرفیت	باال،	باعث	افزایش	
کاربر	با	برنامه	ها	و	هم	چنین	 ارتباط	محاوره	ای	
که	 گشته	 دیگر	 متنوع	 برنامه	های	 ارائه	 امکان	
سرویس	 ای��ن	 تمایز	 وج��وه	 از	 یکی	 ام��ر	 همین	
تلویزیون	 کابلی،	 تلویزیون	 س��روی��س	ه��ای	 ب��ا	
از	 یکی	 و	 دیجیتالی	 تلویزیون	 و	 م���اه���واره	ای	
کاربران	به	استفاده	از	این	 عوامل	اصلی	رویکرد	
موجود	 سرویس	های	 مقابل	 در	 سرویس	 ن��وع	
ایران(	 مخابرات	 تحقیقات	 )مرکز	 است«.	 دیگر	
»تعاملی«	 تلویزیون،	 ای��ن	 ویژگی	 »مهم	ترین	
بودن	آن	است؛	یعنی	مخاطب	می	تواند	برنامه	
کند.	عالوه	بر	این،	 دلخواهش	را	خود	انتخاب	
اینترنتی،	 خ��ری��د	 قبیل	 )از	 ج��ان��ب��ی	 خ��دم��ات	
ب��ه	وی��ژه	تحت	 و	 رای��ان��ه	ای	تک	نفره	 ب��ازی	ه��ای	
طریق	 از	 نیز	 و...(	 ت��ص��وی��ری	 ارت��ب��اط	 شبکه،		
ق��رار	 مخاطب	 دس��ت��رس	 در	 تعاملی	 تلویزیون	
تلویزیون	های	 مشابه	 ف��ن��اوری	 ای��ن	 می	گیرد.	
توسط	 کابلی،	 هم	چنین	 و	 زمینی	 فرستنده	
کاماًل	قابل	مدیریت	 کشورها	و	دولت	های	محلی	
و	 م��اه��واره	ای	 تلویزیون	 بر	 نظر،	 این	 از	 و	 است	
که	از	بیرون	مرزها	مدیریت	می	شوند،	 اینترنت	

مزیت	دارد.	)سایت	اینترنتی	خالق(
تلویزیون	اینترنتی	OTT:	»برخی	از	شبکه	های	
است	 سالی	 چند	 ج��ه��ان،	 تلویزیونی	 مشهور	
محدودیت	 که	 افتاده	اند	 موضوع	 این	 فکر	 به	
حذف	 خ��ود	 بینندگان	 ب��رای	 را	 مکان	 و	 زم��ان	
کنند.	حال	فرق	نمی	کند	این	برنامه	ها	می	تواند	
شامل	فیلم	های	سینمایی	باشد	یا	سریال	های	
اخبار.	 حتی	 یا	 ورزش��ی	 مسابقات	 تلویزیونی،	
م���دی���ران	ای���ن	ش��ب��ک��ه	ه��ای	خ��ب��ری	ب��ه	دن��ب��ال	
نوین	 فناوری	های	 و	 دیجیتال	 ابزار	 از	 استفاده	

فناوی های تلویزیون  �
 OTT تعاملی اینترنتی
از سال 2008 در قالب 

گون  گونا گیرنده های 
مانند تلویزیون، 

کامپیوتر، موبایل و... به 
کاربران ارائه شد.



شماره 9
فروردین 94

79

خود	 مخاطبان	 به	 متنوع	 خدمات	 ارائ��ه	 برای	
مکانی	 و	 زمانی	 محدودیت	 ب��دون	 تا	 هستند	
نظر	 م��ورد	 و	خدمات	 اطالعات	 به	 باشند	 ق��ادر	

خود	دست	یابند«.	)امامی،	1388(	

»معرفی	فناوری	های	تلویزیون	تعاملی	اینترنتی	
OTT	از	سال	2008	در	بازار	تجاری	معرفی	شد	و	
چندنمایی	 به	صورت	 خ��ود	 سریع	 گسترش	 با	
گیرنده	های	 ق��ال��ب	 در	 	)multi-screening(
موبایل	 کامپیوتر،	 تلویزیون،	 مانند	 گون	 گونا
مشتریان	 چ���ون	 ش���د.	 ارائ����ه	 ک���ارب���ران	 ب��ه	 و...	
خود	 می	خواستند	 اینترنتی	 ت��ل��وی��زی��ون	ه��ای	
در	 و	 زم��ان	 ه��ر	 در	 نظرشان	 م��ورد	 محتوای	 ب��ه	
داشته	 دسترسی	 وسیله	ای	 هر	 با	 و	 مکان	 هر	
شبکه	های	 از	 انتقال	 بستر	 تغییر	 ل��ذا	 باشند؛	
خدمات مانند	 اختصاصی		 و	 م��دی��ری��ت	ش��ده	
iptv	،	به	سمت	»اینترنت«	به	عنوان	یک	شبکه	
می	نمود	 الزم	 دسترس	 در	 همه	جا	 و	 همگانی	
ایجاد	و	رشد	 به	 گرایش	منجر	 این	 نهایت	 و	در	
 OTT OTT	شد.	مزایای	به	وجود	آمده	توسط	
کرد	و	 بازار	این	فناوری	را	با	رشد	مناسبی	همراه	
با	ظهور	تلویزیون	های	هوشمند)TV	Smart(		و	

امثال	آن	که	از	سال	2009	به	بازار	مصرف	معرفی	
از	 تلویزیونی	 گیرنده	های	 واسطه	های	 شدند،	
میان	رفت	و	به	نوعی	دسترسی	به	قابلیت	های	
)معاونت	 ش��د«.	 قبل	 از	 سهل	الوصول	تر	 	OTT

رسانه	مجازی	صدا	و	سیما(
هرگونه	 ب��ه	 	OTT روی���ک���رد	 خ��الص��ه،	 »ب���ه	ط���ور	
می	شود	 گفته	 وی��دئ��وی��ی	 محتوای	 و	 خ��دم��ت	
اینترنت	و	توسط	یک	وسیله	مثل	 از	طریق	 که	
کاربر	 به	 هوشمند	 تلویزیون	 یا	 	)STB( گیرنده	
که	مزیت	های	 نهایی	خواهد	رسید.	به	نحوی	
برای	 مناسب	 ک��ارب��ری	 واس��ط	 نظر	 از	 را	 	IPTV
شبکه	 ب��ه	 نیاز	 ول��ی	 می	کند،	 حفظ	 تلویزیون	
بستر	 همان	 از	 و	 ن���دارد	 مدیریت	شده	 محلی	
استفاده	 محتوا	 انتقال	 ب��رای	 اینترنت	 موجود	
هر	 در	 و	 زم��ان	 هر	 در	 روش	 ای��ن	 در	 می	نماید.	
)ن��م��ودار	 الکترونیکی	 دس��ت��گ��اه	 ه��ر	 ب��ا	 و	 م��ک��ان	
به	محتوای	مورد	نظرتان	دسترسی	 شماره	3(	
خواهید	داشت.	در	نتیجه	با	توجه	به	گستردگی	
بسیار	 جغرافیایی	 پوشش	 گستره	 اینترنت،	
کاربر	می	تواند	 وسیع	خواهد	بود.	عالوه	بر	این	
در	 خ��ود	 نظر	 م��ورد	 محتوای	 مشاهده	 ضمن	
تلویزیون	دستگاه	مورد	نظرش	را	تغییر	داده	و	
گرافیکی	را	بر	روی	دستگاه	 همان	برنامه	و	ظاهر	
دیگری	مثاًل	تبلت	یا	موبایل	مشاهده	نماید«.

)سایت	سروش(
که	تا	سال	 »تحقیقات	Informa	نشان	می	دهد	
تلویزیون	 و	در	سطح	جهانی،	مخاطبان	 	2015
OTT	نسبت	به	مخاطبان	IPTV	دو	برابر	بیشتر	
از	 بعضی	 در	 مقایسه	 ای��ن	 البته	 ش��د.	 خواهند	
http://( شد«.	 خواهد	 آشکارتر	 خیلی	 بازارها	

)/td.irib.ir

نمودار شماره 3:  سیستم تلویزیونOTT  )اقتباس از سروش فناوری(

صنعت پخش تلویزیونی  �
از فرصت انقالب فناوری 
کرده  اطالعات استفاده 

و اغلب محدودیت هایی 
که موجب نارضایتی 

مخاطبان شده را رفع 
کرده است.
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 DVBH)Digital	 Video 	 م��وب��ای��ل	 تلویزیون	
تلویزیونی	 پخش	 	:)Broadcasting-Handheld
گوشی	هایی	 با	 است.	 	DVBH	یا موبایل	 روی	
کرد.	پاره	ای	 خاصی	هم	می	توان	آن	را	دریافت	
برنامه	های	 به	 دسترسی	 سرویس	دهنده	ها	 از	
فراهم	 ای��ران	 در	 موبایل	 طریق	 از	 را	 تلویزیون	
که	شبکه	مورد	 کرده	اند	و	در	هر	جا	و	هر	زمان	
نظر	در	آن	تحت	پوشش	است،	امکان	دسترسی	
حتی	 زم��ان	 هر	 در	 را	 تلویزیونی	 برنامه	های	 به	
هنگام	حرکت	با	سرعت	باال	و	بر	روی	صفحات	
تبلت	 و	 ه��م��راه	 تلفن	 مانند	 مختلفی	 نمایش	
به	 س��روی��س	 ای��ن	 از	 اس��ت��ف��اده	 ب��ا	 کنید.	 تماشا	
کانال	تلویزیونی	داخلی	دسترسی	خواهید	 	22

داشت«.	)سایت	رایتل(
نتیجه گیری

ان���ق���الب	ف���ن���اوری	اط���الع���ات	م���وج���ب	ت��ح��ول	
ب��زرگ��ی	در	ه��م��ه	ع��رص��ه	ه��ای	رس���ان���ه	ای	ش��ده	
گ�������ردآوری،	 اس�����ت.	ت��ج��ه��ی��زات	و	ام���ک���ان���ات	
ان��ت��ش��ار	دس��ت��خ��وش	تغییر	 پ����ردازش	و	 ض��ب��ط،	
تحول	 ک��ه	 رس��ان��ه	ه��ای��ی	 ج��م��ل��ه	 از	 ش���ده	ان���د.	
جدید	 ساختار	 قالب	 در	 و	 شده	 پذیرا	 را	 بزرگی	
پخش	 صنعت	 اس��ت،	 یافته	 دوب���اره	ای	 حیات	
تلویزیونی	است.	این	صنعت	از	فرصت	انقالب	
ک���رده	و	دره���ای	 ف��ن��اوری	اط��الع��ات	اس��ت��ف��اده	
اطالعاتی	 نوین	 تکنولوژی	های	 روی	 بر	 را	 خود	
اغلب	 اس���ت.	 ک���رده	 ب���از	 دی��ج��ی��ت��ال	 صنعت	 و	
تلویزیونی	 پ��خ��ش	 صنعت	 م��ح��دودی��ت	ه��ای	
که	موجب	نارضایتی	مخاطبان	شده	را	 آنالوگ	
با	 است.	 کرده	 رفع	 دیجیتال	 کاربرد	صنعت	 با	
از	لحاظ	زمان	 این	حال	هنوز	محدودیت	هایی	
دارد.	 وج��ود	 رسانه	 زب��ان	 هم	چنین	 و	 مکان	 و	
تکنولوژی،	 ت��ح��والت	 آی��ا	 ک��ه	 ماند	 منتظر	 باید	
تصویر	 کیفیت	 هم	چنین	 و	 محدودیت	ها	 این	
از	بین	خواهد	برد؟	 کلی	 را	به	 مطابق	واقعیات	
به	طور	 را	 تلویزیونی	 مخاطبان	 دغ��دغ��ه	ه��ای	

کرد؟ کامل	بی	اثر	خواهد	
منابع:

)جامعه	 اط��الع��ات	 ع��ص��ر	 	،)1995( م��ان��وئ��ل	 ک��اس��ت��ل��ز،	 	.1
کباز	 خا افشین	 علیقلیان،	 احد	 مترجمان:	 شبکه	ای(،	
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