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?כיצד

רדיוגלימבוססימקלטים

אדוםאינפראמבוססימקלטים

רמקולים

אפליקציות
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ההנגשהעמדת

תיאטרון

כנסים

תהלוכות



מקלטים

תיאטרון

כנסים

תהלוכות



אפליקציות

https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=NMYQK25ajrU


אפליקציות

תיאטרון
GALA

http://www.youtube.com/watch?v=NMYQK25ajrU
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ACR

Automatic content recognition is an identification 

technology to recognize content played on a media device or 

present in a media file. Devices containing ACR support 

enable users to quickly obtain additional information about 

the content they seen without any user-based input or search 

efforts.ACR technology can not only identify the content, but 

also it can identify the precise location within the content. 

Thus, additional information can be presented to the user.
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פופולרייםשימושים

shazam

המתנגןמוזיקליתוכןזיהוי

רכישהלחנויותקישור .ברקע

עברהבהמשך .מקוונת

תכניםלזיהויהחברה

בעיקרבטלוויזיההמתנגנים

.פרסוםלצורכי

Lg

בטלוויזיותצפיהמדדיניתוח

.פרסוםלצורכיבעיקר ,חכמות

soundcloud

המועלהמוזיקליתוכןזיהוי

שלבהיבטבעיקר .לשירות

יוצריםזכויותהפרת

.שימושוסטטיסטיקות

AD

טלוויזיה /בקולנועתוכןזיהוי

אלההנגשהקובץוסינכרון

.המוצגהתוכן

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


GRETA
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua



(הקלאסיתהגישה)קולנוע



(ואוסטרליהישראל)טלוויזיהשידורי



(ב"ארה)טלוויזיהשידורי

Audio description

Descriptive video

Secondary Audio Program

Video description



(ב"ארה)טלוויזיהשידורי



סטרימינגשירותי

NETFLIX

בשפותתכנים 800מלמעלה

.שונות

iTunes

בשפותתכנים 900מלמעלה

.שונות

prime video

בשפותתכנים 400מלמעלה

.שונות

העולםשאר

 ,תכניםלמאותעשרותבין

.שירותתלוי



הבושהרשימת



תוספים

http://www.youtube.com/watch?v=qEWCRKxhEZo
https://www.3playmedia.com/solutions/how-it-works/how-to-guides/audio-description-how-to-guides/how-to-publish-using-the-audio-description-plugin/


https://youdescribe.org/


תעופהחברות



שיתוף

יעשוחדשותגישותפיתוח

קהלשלמלאהבמעורבות

.היעד

מעורבות

להעשותחייבהתהליך

יוצרישלמלאהבמעורבות

.המקוריהתוכן

משתמשחווית

לכללאפשרהשאיפה

הנגשהלחוותקצהמשתמש

.להעדפותיומותאמת

חדשנות

בתבניתמתנהלקוליתיאור

ושמרניתמקובעתמאוד

.רבותשניםלאורך



How Does Binaural Audio Work?

Binaural sound is not to be confused with conventional stereo sound. Stereo audio 

allows for localization to the left and right upon playback. With binaural, a listener can 

localize sound sources in front of them, behind them, above and below. Stereo does not 

factor in the natural ear spacing or “head shadow” of the head and ears. These things 

happen naturally as a person listens, generating their own ITDs (Interaural Time 

Differences) and ILDs (Interaural Level Differences). Stereo recording is not capable of 

capturing these ITDs and ILDs
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https://mediaaccess.org.au/tv-video/audio-description-on-tv
http://enhancingaudiodescription.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=7MvNMfYrReI
https://en-us.sennheiser.com/business
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