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 כללי:
 

 הטלויזה נמצאת איתנו מעל ל-70 שנה והביאה איתה מהפיכה תרבותית וכללים חדשים לעידן הצרכנות.
 במשך רוב השנים, היינו צופים פסיביים מול המסך ולא התאפשרה לנו שליטה בתכנים המוצעים בה ויותר

 מפעם אחת נוצלה כאמצעי תעמולה והזרמת מידע אם מטעם השלטון או בעלי אינטרסים.
 רק בעשר שנים האחרונות אנחנו רואים שהמגמה מתהפיכת ואנחנו עדים לשינוי בהרגלים בקרב הקהלים



 הגדולים והחשובים, המסה.
 מעבר לטכנולוגיה ולאופי הפיזי של הכלים שלאט לאט הופכים למיותרים, המהות והמפגש הופכים למטרה.

 
 מהפיכת המידע ברשת שמאפשרת למשתמשים לאתר את מה שמעניין אותם או מתאים להם בכל נקודת זמן,

 משנה גם את חווית הצפייה מרחוק ומעניקה לצופה חירות ויכולת לשדרג את החוויה הבסיסית .
 במעבדה, נעסוק בשאלות הקשורות לתפקיד הטלויזיה ככלי חברתי. נבחן את חשיבותה בקביעת סדר היום.

 נחקור קהלי יעד שונים, אופני שימוש וצרכים על מנת למצוא פתרונות חדשים, התאמות ותכנון חדש.

 נושאי הקורס:
 

 בחירה וגילוי של תכנים
 קהלי היעד השונים

 התפעול- תנועה, קול, שלט
 רמה האישית- חשיבות הפרופיל והפרטיות

 רמה חברתית- צפייה משותפת
 חווית הממשק עצמו

 חווית הצפייה עצמה (סימולטנית, משחקית, מסחר).
 מבנה התכנים עצמם

 מטרות:
 

 תמיכה טכנית וכלים טכנולוגים מתקדמים, נבחן חלק מהנושאים ונעלה רעיונות לשימוש ולשיפור
 האינטראקציה.

 בסוף הקורס יוצגו הרעיונות ואבי הטיפוס מול פאנל בעלי תפקידים בתעשייה.

 מבנה הקורס
 

 מספר מפגשים: 13
  אופן הוראה: הרצאות+סטודיו
 משך מפגש: 4 שעות שבועיות

 נקודות זכות: 2.5
 סיום סמסטר:  30/1/17

 

  תוצרים תוכן מפגש
 מפגש היכרות, היסטוריה, שינויים, עתיד, מטרות 1.

 הקורס, כלים
  

  רעיונות למוצרים החוויה המפגש עם טלויזה 2.

  סדנא התמצאות וגילוי 3.

.4 Input tools+ הצגת הנחות יסוד וכלי מחקר הרצאת אורח  

   מחוות, - חשיבה מחדש 5.

 מבנה המחקר האתנוגרפי, כלים לתיעוד, דרכים לתיעוד 6.
 ואיתור בעיות והזדמנויות

 שאלונים, דרכים לאיסוף מידע
 חיפוש ונשאים ורעיונות לפיתוח

 

  הצגת התיעוד ומסקנות הצגת המחקר וניתוח- רעיונות. צרכים ואוכלוסיה 7.

  המשך המחקר  עקרונות עיצוב לטלויזה +- הרצאת אורח 8.

  תרשימי זרימה  ארכיטקטורה, השראות תכנון הפתרון 9.



  סדנא עיצוב והשראות -הגשת ביניים ראשונית 10.
  הצגת קונספטים ויזואלים  המשך פיתוח ויזואלי ודינאמי, תיעוד בדיקות משתמשים 11.
  System style guide פרוטוטייפינג, תכנות, הפקה,תיעוד בדיקות משתמשים 12.
  Live mockup פרזנטציה סופית 13.

    

 דרישות כניסה:
 קורסים מקדימים והבנה בתכנות Html, javascript יתרון.

 ידע ונסיון בכלי פרזנטציה, וכלי עריכה.
 מרכיבי ציון:

 50%הגשות ביניים
 50%פרוייקט סופי

 נוכחות

 נוכחות חובה (לא פחות מ80% מהשיעורים).
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Samsung smart tv Guidelines 

http://docs.connect.movl.com/tutorials/samsungsmarttvdevelopment 
 

http://docs.connect.movl.com/tutorials/samsung-smarttv-development


-  בלוג בנושא טלויזה ואפליקציות
 https://www.tumblr.com/blog/tvapps 

 
https://developer.apple.com/tvos/human-interface-guidelines/ 

 
Google material design 

https://www.google.com/design/spec/material-design/introduction.html 
 

Android TV 
https://www.android.com/tv/ 

http://www.businessinsider.com/afp-netflix-the-revolution-that-changed-t 
he-us-tv-landscape-2014-9 

 אבדן הילדות, ניל פוסטמן. יצא לאור ע"י הוצאת ספרית פועלים, בשנת 1986, מכיל 150
  עמודים, תירגום: יהודית כפרי.

 
The story of television - RCA 

https://www.youtube.com/watch?v=qhqtByYjmPY 
 

The Century of the Self - TV series 
http://www.wikiwand.com/en/The_Century_of_the_Self 

 

 לשאלות והבהרות
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