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مقدمة
جراء تطبيق التكنولوجيا الرمقية
عىل غرار ا ألوجه العديدة اليت يتسم هبا العامل احلديث ،خضعت التلفزة لتغيري من ّ
والتطور املوازي والرسيع اذلي تشهده الإنرتنت .ويف حني ل تزال بعض ايئا البث ،ل س امي تكل املوجودة يف الاقتصادا
حتول اإىل وسائل رمقية أأكرث كفاءة وفاعلية يف اإرسال براجمها
النامية ،تس تخدم تقنيا البث التناظرية التقليدية ،فاإن معظمها ّ
اإىل املشاادين .وقد مكّن اس تخدام التكنولوجيا الرمقية من حتقيق منو اائل يف عدد القنوا وخيارا الربامج املتاحة .كام
أأنه منح املشااد مزيدا من القدرة عىل ّ
التحّك يف احملتوى ،اإذا اب يف مقدوره النفاذ اإىل الربامج املتاحة حسب الطلب –
وموردي خدما التلفزة املدفوعة ا ألجر حفسب ،بل كذكل من خالل خدما الفيديو الش بكية
ليس من قبل ايئا البث ّ
تشوش احلدود املصطلحية القامئة بني البث وغريه من أأشاكل
املقدمة بشلك مزتايد عرب الإنرتنت املفتوحة .وابلفعل ،يزتايد ّ
توفري خدما الفيديو الرمقي.
ول ّ
شك يف أأن املشااد او الفائز يف حصيةل تكل التطورا وحنن نقرتب أأكرث من أأي وقت مىض من اإاتحة الاختيار
واملالءمة والقدرة عىل ّ
التحّك يف احملتوى يف لك ماكن .واملالحظ كثريا أأن ايئا البث من الفائزين أأيضا حس امب يبيّنه المنو
الباار اذلي يشهده سوق التلفزة العاملي ويرشحه اذا التقرير .ورضوب المنو والتطور التكنولويج املذكورة ليست ،حامت،
موزعة ابلتساوي بني خمتلف املناطق اجلغرافية ،ونعرض بعض الااجتااا ا إلقلميية الرئيس ية يف الصفحا التالية ،ابلإضافة
ّ
أ
اإىل بعض اللمحا الكرث تركزيا عن تطور السوق داخل بدلان خمتارة.
غري أأن اذا التقرير يسلّط الضوء كذكل عىل مفارقة موجودة يف مصمي اذا التطور التكنولويج؛ ويه أأن منح املشااد املزيد
من القدرة عىل ّ
التحّك يف احملتوى يعين ،ابلرضورة ،فقدان ايئا البث الس يطرة عىل براجمها .فقد أأحضى من الصعب يوما
بعد يوم اجتنّب النفاذ غري املرشوع اإىل حمتوى محمي حبق املؤلف يعرب العامل برسعة خاطفة كرسعة ’البايتا ‘ الرمقية .وذكل
يطرح هتديدا غري مس بوق أأمام اقتصادا امللكية الفكرية اليت تدمع البث والصناعا ذا الصةل.
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ملخص معيل
حتولت التلفزة بسبب ظهور التكنولوجيا الرمقية والإنرتنت  .ومع ذكل ،ففي حني أأن قطاع التلفزة عىل الإنرتنت ظل يزتايد
منذ عام  ،2009ل تزال التلفزة مقابل ادلفع التقليدية تشلك الغالبية العظمى من اإيرادا التلفزة .وظلت اذه ا ألخرية عىل
نفس املس توى من التكيف يف سوق الإعالن ،حيث حتظى بأأعىل حصة من عائدا الإعالن عىل صعيد مجيع وسائل
الإعالم .ويمنو الفيديو عىل الإنرتنت حاليا ابلتاكمل مع الاعالان التلفزية ،ولكن بد أأ مالحظة نوع من اخللط يف منطقة
شامل أأورواب.
وتزداد منصا توفري خدما التلفزة والفيديو تعقيدا بتوجه أأفضليا املشاادة حنو عامل يتوفر فيه احملتوى حسب الطلب
وبغض النظر عن نوع اجلهاز .والانتقال من النظام التناظري اإىل النظام الرمقي يف طرق تقدمي احملتوى يشلك ااجتااا رئيس يا
بني منصا التلفزة التقليدية ،ألن الرمقنة تنطوي عىل قيود أأقل فامي خيص عدد القنوا املتاحة للمشاادين .وشهد تطور
الإنرتنت أأيضا منو منصا الفيديو عىل الإنرتنت ،واليت أأد اإىل تغيري يف سلوكيا املشاادين يف مجيع أأحناء العامل ،فضال
عن ظهور منافسني جدد للتلفزة التقليدية .ويقدم اذا التقرير حملة عامة عن مزااي وعيوب خمتلف منصا التلفزة والفيديو
املتاحة حاليا.
ويمنو اس هتالك الفيديو عىل ا ألهجزة احملموةل منوا سيعا يزكيه منو يف اس تخدام الهواتف اذلكية وش باك البياان احملموةل G4
املتطورة .ومع ذكل ،فالتحصيل املبارش للامل مقابل توفري خدما الفيديو عىل ا ألهجزة احملموةل أأمر صعب ،حيث اإن
املس تخدمني خيتارون خدما جمانية أأو حمتوى فيديو يقدم كجزء من عرض أأوسع خلدما التلفزة مقابل ادلفع أأو الاشرتاك
يف منصة فيديو عىل الإنرتنت ،واو ما يعين انعدام أأية رسوم اإضافية للنفاذ اإىل احملتوى عىل ا ألهجزة احملموةل.
ووحد رمقنة اكفة احملتواي منصا تقدمي اخلدما  ،واذا يعين أأنه يف التكنولوجيا املس تقبلية س تكون اناك اإماكنية
تبادل أأكرب بني املنصا املتلفة .وعىل سبيل املثال ،ميكن لصورة فضائية أأن تتفاعل مع حمتوى اإنرتنت يقدم عرب هجاز محمول.
واذا يضع ضغطا عىل هجا توزيع الفيديو للسعي اإىل فيديو ذي جودة عالية .وتلكفة اذا ا ألمر لها وهجان :توافر ش بكة أأو
حزي لتقدمي اخلدما  ،والتكنولوجيا الالزمة لتحسني كفاءة تقدميها عرب ش بكة معينة.
وابلنس بة لهيئا البث ،فالعنرص السليب لالنتشار املزتايد للتكنولوجيا الرمقية وتغيري سلوك املشاادة او أأن زايدة سهوةل
النفاذ غري املرخص به اإىل احملتوى احملمي حبق املؤلف .ونتيجة ذلكل ،ظهر أأنواع خمتلفة من القرصنة اليت اجتلب معها خطر
فقدان ايئا البث الس يطرة عىل براجمها ،وكذكل هتديد اقتصاداي امللكية الفكرية.
وتأأثري التغيري يف جاماري التلفزة عىل الصعيد العاملي ويف عائدا الإعالان يعمتد اإىل حد كبري عىل الهيالك املوروثة لتلفزة لك
بدل وا ألنظمة ا إليكولوجية لوسائل اإعالم أأوسع نطاقا .ومن أأجل توضيح اخلصائص املتلفة ل ألسواق العاملية ،يقدم اجلزء
ا ألخري من اذا التقرير نظرة أأمعق عن سوق التلفزة يف املناطق الرئيس ية يف مجيع أأحناء العامل.

