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Τι είναι η Ψηφιακή Διαδραστική
τηλεόραση;
y Η εμπειρία που βιώνει ο χρήστης μέσω της χρήσης

τουλάχιστον μιας οπτικοακουστικής
δικτυωμένης συσκευής
y Ο τρόπος και το μέσο διαφοροποιούνται
y Mobile TV
y IPTV

y Δυνατότητα για:
y την υποστήριξη
ή ξ της υφιστάμενης
ά
συμπεριφοράς
ά του

τηλεθεατή και
y την ανάδειξη νέων συμπεριφορών οι οποίες
βασίζονται στην αξιοποίησης της διαδραστικότητας

Παράδειγμα:
ConnecTV, CollaboraTV
y Αλλάζει η τηλεοπτική εμπειρία;
y Αλλάζουν οι τηλεοπτικές

συνήθειες;
ήθ

¾ Έρευνα: 50 νοικοκυριά, 2 φάσεις

Τι υπηρεσίες
ί προτιμούν
ύ οι χρήστες;
ή
y Βάση: 1035 υπηρεσίες
υπηρεσίες, 2005
y Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία, Ισπανία
y Πώς δικαιολογείται η δημοφιλία υπηρεσιών διασκέδασης και πληροφόρησης;
productivity
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Πηγή: [1]

20%
information

Η πορεία
ί της ψ
ψηφιακής
φ ή τηλεόρασης
λ ό
y Ξεκίνησε
η ωςς επανάσταση
η

y Σπουδαίες ιδέες τα μέσα‐τέλη του ’90 για εφαρμογές/υπηρεσίες
y Νέες εταιρίες – μεγάλες προσδοκίες

y Η αγορά δεν ανταποκρίθηκε
y
y
y
y
y
y
y

Ασαφή επιχειρηματικά μοντέλα
Αντίσταση των εμπλεκόμενων στην αλλαγή
Θεσμικό πλαίσιο
Υποδομές
Έλλειψη διαλειτουργικότητας, πρότυπα
Έλλε ψη γνώσης
Έλλειψη
γ ώ ης από
α ό τους
ους χρήστες,
χρή ες κόστος
κό ος κτήσης
κ ή ης και
κα χρήσης
χρή ης
Λανθασμένος σχεδιασμός εφαρμογών (επίδραση Internet)

y Ώριμανση των συνθηκών και νέες προσδοκίες

y Πολλά από τα προβλήματα της πρώτης περιόδου δείχνουν να

έχουν αντιμετωπιστεί

Τι προβληματίζει
βλ
ί τους χρήστες;
ή
y Διαδραστικές εφαρμογές
y Ιταλία, 600 χρήστες, 2005
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Ευκαιρίες
ί για τους εμπλεκόμενους
λ ό
y Παροχή υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας
y Δέσμευση (engagement) χρήστη
y Ικανοποίηση χρήστη

y Συλλογή και αξιοποίηση διαδραστικών δεδομένων
y Εξατομίκευση
y Τηλεθέαση, προτιμώμενα προγράμματα,

προτιμώμενα προϊόντα
y Διαφημίσεις, χορηγίες
y Πωλήσεις

...

Απειλές: αλλαγές στους συσχετισμούς
δυνάμεων
y Νέα δεδομένα
y Διαδραστικές εφαρμογές/υπηρεσίες
y Νέες μορφές τηλεόρασης
y Νέοι παίκτες/ρόλοι αποκτούν δύναμη
y Πάροχοι υπηρεσιών
υπηρεσιών, δικτύου
δικτύου, χρήστες

y Παραδοσιακοί παίκτες απειλούνται
y Κανάλια,
Κανάλια διαφημιστές
διαφημιστές, εταιρίες μετρήσεων

Διαδραστική διαφήμιση:
Νέα δεδομένα
y Νέες μορφές διαφημίσεων/μετατροπή

παραδοσιακών μορφών
y Για ποιούς χρήστες και ποιά προϊόντα;
y Πόση διάδραση;
y Διάδραση=απώλεια
προγράμματος/διαφήμισης
y Διαμοιρασμός
μ ρ μ ς οθόνης;
ης;
y Προσωπικά δεδομένα, ασφάλεια
y Απαιτήσεις για τεχνογνωσία σε επίπεδο
χ
μ εφαρμογών,
φ ρμ γ , συλλογής
γής και
σχεδιασμού
επεξεργασίας διαδραστικών δεδομένων
y Νεός τρόπος χρέωσης διαφημιστικού
χρόνου (βασισμένος σε πραγματική
τηλεθέαση)
λ θέ
)
y Εξατομικευμένη διαφήμιση

Εξατομικευμένη
ξ
έ διαφήμιση
δ φή
y Άγιο
Ά
δισκοπότηρο
δ
ό
των διαφημιστών
δ
ώ
y Δύσκολη υλοποίηση για διαφημίσεις 30’’

Viewer A
Advertising Break

y Σύνθεση διαφημιστικού break είτε σε

πραγματικό χρόνο είτε με αποθηκευμένες
διαφημίσεις
y Απαιτήσεις:
Α
ή
y συντονισμός/χρονισμός προβολής
y Συλλογή
γή διαδραστικών
ρ
δεδομένων:
μ
σε ποιόν

ανήκουν;
y Ποιός παρακολουθεί;
y Ποιόν αφορά η στόχευση;

y Αλγόριθμοι και τεχνικές εξατομίκευσης
y Service providers αναλαμβάνουν κυρίαρχο ρόλο

Viewer B
Advertising Break

Διαχείριση υπηρεσίας εξατομικευμένης
διαφήμισης (iMedia) [2]

IPTV ευκαιρίες
IPTV:
ί και απειλές
λέ [3]
¾ Motorola (2007),
(2007) 2.500
2 500 χρήστες,
χρήστες Ευρώπη:
y Σχεδόν οι μισοί από τους ευρωπαϊκούς ευρυζωνικούς

χρήστες χρησιμοποιούν τους υπολογιστές τους για να
δουν τηλεόραση
ό
on‐line
y Η δυνατότητα της λήψης του ελέγχου ήταν το κίνητρο για
πολλούςς από τουςς χρή
χρήστεςς
¾ Strategy
gy Analytics
y
((2004),
) 800 χρήστες,
χρή ς Ευρώπη
ρ η (7
(

χώρες):

y το 56% περιόρισε σημαντικά το χρόνο τηλεθέασης από τη

στιγμή που άρχισε να έχει ευρυζωνική σύνδεση
y τα ευρυζωνικά δίκτυα εξελίσσονται σε έναν
"απροσδόκητο" αντίπαλο για τα τηλεοπτικά κανάλια.

Ο ρόλος
όλ του χρήστη
ή
(P2P & UGC)
Δημιουργία
•
•

Ιδιο‐δημιουργία
προγράμματος
Αλλαγή
περιεχομένου
σε υπάρχον
πρόγραμμα

Παραγωγή
•

Ιδιο‐παραγωγή
προγράμματος

Οργάνωση
•

•

•

Επιλογή
τμημάτων
περιεχομένου
Ηλεκτρονικός
οδηγός
προγράμματος
Ετεροχρονισμός
(Time‐shifting)

Κατανάλωση/
χρήση

Διανομή
•

•

Ευρυεκπομπή
(broadcasting)
ιδιο‐
παραγώμενου
προγράμματος

•

Ψηφοφορία

•

Σ ί
Στοίχημα

•

Προσαρμογή
(επιλογή
κάμερας,
γωνίας,
επανάληψη,
πληροφορία,
διαμόρφωση
ροής ιστορίας)

•

Αγορές

•

Περιεχόμενο
κατ’ απαίτηση
κατ
(VOD)

•

Επικοινωνία
(chatting,
αποστολή/λήψη
μηνυμάτων)

•

Παιχνίδια

P2P μετάδοση
περιεχομένου

Χαρακτηριστικές
έ Περιπτώσεις
ώ
[3]
y BBC:
y Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να κατεβάσουν δημοφιλείς εκπομπές

από το διαδίκτυο και να τις παρακολουθήσουν στο υπολογιστή τους, 7
ημέρες μετά την τηλεοπτική μετάδοση.
y Ποδοσφαιρόφιλοι αποστέλουν το εγγεγραμένο υλικό από το κινητό τους σε
ιστότοπους όπως το youtube.com κ.α., έχοντας προσαρτήσει ετικέτα π.χ.
"BBC Sport FA Cup 3rd round".
y Sumo.tv
y Έχει δημιουργήσει μια κοινότητα χρηστών που ανταλλάσουν τα ιδιο‐

παραγώμενα video.
y Συνεργασία με δορυφορική πλατφόρμα του SKY και στην ιδιόκτητη
πλατφόρμα
φ ρμ κινητής
η ής τηλεφωνίας.
η φ
ς
y RAI

y Ο πρώτος πάροχος περιεχομένου και υπηρεσιών συνδρομητικής VOD

υπηρεσίας στην Ιταλία, από το 2000.
y Το μέσο
έ μετάδοσης
άδ
– πρόσβασης
ό β
είναι
ί
το ευρυζωνικό
ό δίκτυο
δί
του
τηλεπικοινωνιακού πάροχου FastWeb και προσφέρεται με την υπηρεσία
IPTV του τελευταίου.

y Multichoice
y Συνεργασία με On Telecoms και OTE για IPTV services.

Νέες
έ στρατηγικές
έ και συνεργασίες
ί
Advertisers

Content
providers

Broadcasters

Service
Providers

Network
providers

Users

STB Manufacturers

Τα κανάλια σε κίνδυνο : Δυνάμεις, αδυναμίες[3]
Δυνάμεις

Αδυναμίες

Ισχυρό όνομα (brand)

Ασαφής εταιρική στρατηγική και έντονος
ανταγωνισμός

Ικανότητες στη δημιουργία οικονομιών
κλίμακας

Κοινή ανταγωνιστική στρατηγική ηγεσίας
κόστους

Ικανότητες
η ς στη
η δημιουργία
ημ ργ ενημερωτικών
ημ ρ
και ψυχαγωγικών προγραμμάτων

Ρηχή
ηχή γρ
γραμμή
μμή προϊόντων
ρ
με ελάχιστες
μ
χ
ς
εξαιρέσεις

Τεχνογνωσία στη δημιουργία κόστους στην
παραγωγή

Μάρκετινγκ εστιασμένο στο περιεχόμενο

Σταθερό κόστος λειτουργίας του δικτύου
μετάδοσης

Χαμηλή ή αρνητική κερδοφορία

Ευρύτητα κάλυψης του δικτύου σε εθνικό
επίπεδο

Βραδύς ρυθμός ανάπτυξης πρόσθετων
υπηρεσιών

Στενέςς σχέσεις
χ
ςμ
με τιςς διαφημιστικές
φημ
ς εταιρίες
ρ ς Έλλειψη
ψη ψηφιακών
ψηφ
υποδομών
μ στην
η αλυσίδα
παραγωγής και οργανωτικής δομής
Τεχνογνωσία στην επιλογή περιεχομένου
από τους προμηθευτές

Δυσκολία δημιουργίας αμφίδρομης σχέσης,
μέσω του ασύρματου δικτύου

Πλεονεκτήματα κόστους απόκτησης
δικαιωμάτων προβολής

Αδυναμία ελέγχου της τεχνολογίας των
ευρυζωνικών δικτύων

Τα κανάλια σε κίνδυνο: Ευκαιρίες, Απειλές [3]
Δυνητικές Ευκαιρίες

Πιθανές Απειλές

Μετακίνηση της αξίας από το περιεχόμενο
στις υπηρεσίες

Είσοδος στην ευρυζωνική αγορά ισχυρών
(τεχνολογικά) νέων ανταγωνιστών

Προσέγγιση
Π
έ
τμημάτων
ά
της αγοράς
ά με μη
γραμμικές υπηρεσίες

Θεσμικό
Θ
ό πλαίσιο
λ ί
που θέτει
θέ ισότιμα
ό
τηλεπικοινωνιακές και τηλεοπτικές εταιρίες

Ανάπτυξη της on line αγοράς

Επιβραδυντικός ρυθμός ανάπτυξης της
διαφημιστικής δαπάνης

Ανάπτυξη νέων μη γραμμικών υπηρεσιών
και διατήρηση
ήρη η του πελάτη
η

Μετακίνηση των διαφημιστών στα έντυπα
μέσα ((εφ.
μ
φ περ.)
ρ)

Αύξηση της αξιοπιστίας του μέσου με την
χρήση UGC & εμπλουτισμό ψυχαγωγικών
προγραμμάτων

Ανάπτυξη συνεργασιών των προμηθευτών
με τους ανταγωνιστές και ολοκλήρωση προς
τα εμπρός

Δημιουργία κοινότητας χρηστών με την
χρήση τεχνολογίας P2P

Εκλαμβανόμενη αναξιοπιστία του μέσου
ενημέρωσης από τους νέους

Προβάδισμα στις συνέργιες μέσω των
συνεργασιών προστιθέμενης αξίας

Διαφοροποιημένο τηλεοπτικό περιεχόμενο
που προσφέρεται σε νωρίτερο χρόνο, από τις
τηλεπικοινωνιακές εταιρίες

Ενοποιημένη χρήση εφαρμογών και
υπηρεσιών της ψηφιακής τηλεόρασης
(bluebook)

Στρατηγικές επιλογές: Μήτρα TOWS
Δυνητικές
ευκαιρίες
(Opportunities)

Πιθανές
Π
θ έ απειλές
λέ
(Threats)

Δυνάμεις (Strengths)

Αδυναμίες (Weaknesses)

S–O:

W–O:

Δυναμική στρατηγική

Στρατηγική προσεγμένων
προσαρμογών και
βελτιώσεων

Χρησιμοποίηση των
δυνάμεων ώστε να υπάρξει
ωφέλεια από τις ευκαιρίες

Χρησιμοποίηση των
πλεονεκτημάτων που πηγάζουν
από τις ευκαιρίες ώστε να
υπερνικηθούν οι αδυναμίες

S–T:

W–T:

Επιφυλακτική
στρατηγική
ρ ηγ ή

Στρατηγική συρρίκνωσης

Χρησιμοποίηση των
δυνάμεων προς εξάλειψη
των απειλών

Ελαχιστοποίηση των αδυναμιών
προς περιορισμό ή εξάλειψη ή
αποφυγή των απειλών

www eltrun gr
www.eltrun.gr

Ας γνωριστούμε
ύ
EuroiTV Steering Committee

EuroiTV
conferences (since 2003)
EuroiTV Steering
Commitee
Pablo Cesar,
CWI,, tthee Netherlands
CW
et e a s
Konstantinos Chorianopoulos,
Ionian University, Greece
Jens F. Jensen,
Aalborg University, Denmark
George
g Lekakos,
Athens University of Economics and Business, Greece
Judith Masthoff,
University of Aberdeen
Aberdeen, Scotland

WG 14.6
Interactive
TeleVision

Marianna Obrist,
University of Salzburg, Austria
Lyn Pemberton,
Brighton University, UK

Interactive
TV portal
(uitv.info)

Δημοσιεύσεις:
ύ
Ειδικά
δ ά Τεύχη,
ύ Βιβλία
βλί

Αναφορές
φ έ
[1] Pagani, M., Business models with the development of digital ITV
services: exploring the potential of the next transaction market,
Lekakos, Chorianopoulos, Doukidis, Interactive Digital Television
Technologies and Applications,
Applications IDEA,
IDEA 2007
[2] iMedia, Intelligent Mediation Environment for Digital Interactive
Advertising, IST Programme. Partners: ELTRUN/AUEB, Intracom,
Cyberce, Oracle, ERT, RAI, Adel, Syseca.
[3] Σπ. Πελαγίδης, Η ευρυζωνικότητα και η σύγκλιση των μέσων:
Προοπτικές στρατηγικής ανάπτυξης της ψηφιακής τηλεόρασης στον
Ελληνικό χώρο, ΜΒΑ in Telecoms, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
2007‐2008

