
TV 



Nostalgische beelden 1950 / 1960



TV in de huiskamer



televisie vormen
● Lineaire TV  (Kijk naar wat er op dat moment is)
● Interactieve TV ( stop / pause / doorgaan)
● Een film op TV kijken met  Video on demand
● Je TV gebruiken als scherm voor andere apparaten 

Smart TV.



Lineaire TV
● Lineaire TV  (Kijk naar wat er op dat moment is)

Dit is de manier waarop we in het antenne tijdperk naar 
de analoge televisie keken.
De resolutie was aanvankelijk 704×576 pixel 
beeldverhouding 4:3

De twee meest voorkomende sdtv-systemen voor digitale 
televisie zijn 576i, in de analoge techniek vaak "625 lijnen" 
genoemd gebaseerd op de in Europa ontwikkelde 
standaarden PAL en SECAM (576 lijnen bij 50 Hz)

Dit kan nog steeds maar ook op een hogere resolutie.
High-definition video HDTV



Interactieve televisie
Met interactieve tv van je provider bepaal je zelf wat je kijkt en 
wanneer je kijkt. 

Gemiste programma’s kun je terugkijken via Programma Gemist. 
Live programma’s kun je vaak pauzeren. 
En via de functie ‘Begin Gemist’, kun je een programma vanaf het 
begin starten. 

Providers bieden meestal een basis zenderpakket aan, dat uit te 
breiden is met extra zenders. 
De digitale ontvangers zijn hd. Dit betekent dat je alle programma’s 
die in hd-kwaliteit worden uitgezonden ook in hd-kwaliteit kunt 
kijken, mits je tv daar geschikt voor is.



Video on demand
Video on demand (VOD) is een mediadistributiesysteem waarmee 
gebruikers toegang hebben tot video's zonder gebruik te maken van 
een traditioneel apparaat voor het afspelen van video of de 
beperkingen van een typisch statisch uitzendschema. 

In de 20e eeuw was uitzending in de vorm van 
over-the-air-programmering de meest voorkomende vorm van 
mediadistributie.

VOD komt voor bij interactieve televisie, Smart TV, Tablets, 
computers en SmartPhones.



Smart TV
Een smart tv is een televisie die je op het 
internet kunt aansluiten. 
Dit doe je via je eigen WiFi-netwerk of met 
een internetkabel. Dus naast het ‘gewone’ 
televisie kijken, heb je ook toegang tot al het 
moois dat het internet te bieden heeft. Smart 
tv wordt daarom ook wel internet tv 
genoemd.



Smart TV
Filmpjes, series of andere content kijk je direct 
op je televisie via internet. 
Dit doe je met hulp van de apps die op je smart 
tv zijn geïnstalleerd. Dus of je nu de 
socialmedia-updates van je vrienden wilt 
checken of gebruik maakt van streaming- 
diensten zoals Netflix, HBO of Videoland: het 
kan allemaal op de smart tv. 



Smart TV



Streamen biedt ultiem luister- en 
kijkgemak:
U drukt op een knop en het liedje, het tv-programma of de 
film van uw keuze begin meteen te spelen! 
Maar hoe werkt het?
Streamen is een manier om gegevens te versturen en te 
ontvangen (bijvoorbeeld geluid of beeld) in een 
doorlopende stroom via een netwerk. U kunt de media 
meteen afspelen terwijl de rest van de gegevens nog wordt 
verstuurd. Zodra uw computer of telefoon het begin van 
een film heeft ontvangen, kunt u meteen gaan kijken. 
Tijdens het afspelen van de film wordt de rest van de 
gegevens verzonden.



Interactieve TV
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DLNA



DLNA (Digital Living Network Alliance)



DNLA
De pc instellen als een DLNA-server (Windows 10)

1. Selecteer [ Settings] van het startmenu links onderaan het 
scherm.

2. Selecteer [Network & Internet].
3. Selecteer [Status] – [Change connection properties].
4. Selecteer [Private].
5. Selecteer [Choose media streaming options...] van [Media 

streaming] in [All Networks].
6. Selecteer [Allow All].



DNLA



Maak je  TV Smart
Chromecast is een 
mediastream-apparaat niet 
groter dan uw duim dat kan 
worden aangesloten op de 
HDMI-poort van uw tv. De 
setup van uw Chromecast 
gebeurt met een eenvoudige 
mobiele app. Vervolgens 
streamt u uw favoriete online 
shows, films, muziek en meer 
naar uw tv met uw 
smartphone, tablet of laptop.



Maak je  TV Smart
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Maak je  TV Smart

Druk simpelweg op dit cast icon

Dan komt de vraag “casten naar?”

Je hebt de chromecast een naam 
gegeven in mijn geval “woonkamer”

Stuur in dit geval de YouTube video 
van de smartphone naar de televisie 
in de woonkamer.



Je eigen Smart TV

Cast symbool 
Druk hierop en je stuurt de presentatie 
naar de aangesloten Chromecast.

Dit kan natuurlijk ook een projector zijn 
met HDMI aansluiting en is de manier 
waarop wij presentaties in de zaal 
verzorgen.



Je eigen Smart TV

Cast symbool op de computer
Druk hierop en je stuurt de inhoud naar 
de aangesloten Chromecast.

Alles wat binnen de chrome browser 
getoond kan worden stuur je naar de 
TV.



Smart TV
Het zal duidelijk zijn 
Een Smart TV is eigenlijk een 
Televisie waar een soort 
chromecast is ingebouwd.

De TV krijgt dus een 
besturingssysteem

Op dit moment heb je de keuze uit: 
Samsung met Tizen, Sony en Philips met Android TV. 
LG en Panasonic hebben ook een eigen besturingssysteem 
voor de smart tv.



Smart TV
De interface van smart tv’s is 
vergelijkbaar met die van een 
smartphone. Zo hebben de meeste 
smart tv’s ook een menu dat bestaat 
uit verschillende apps, bijv. Netflix en 
Youtube. 

Gebruiksgemak staat tegenwoordig voorop en in de loop der jaren 
is de interface van smart tv’s van uitgebreide en geavanceerde 
menu’s veranderd naar een overzichtelijk menu dat eenvoudig is te 
bedienen.


