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Definicions 

Industria Hospitality: és la industria dedicada a les activitats econòmiques relacionades 

amb l’oferta de serveis lligats a allotjament i alimentació. 

Televisors Hospitality: són televisors professionals que permeten la instal·lació de 

aplicacions hospitality. 

Aplicació hospitality per a Televisors: és una aplicació personalitzada que té el control 

de la interfície d’usuari, gestiona el contingut audiovisual i és capaç de modificar els 

ajustaments del televisor. 

Dashboard: és la pantalla d’inici d’un sistema. La característica principal es oferir accés 

a les diferents característiques del sistema. 

Product Owner: en mètodes àgils, el product owner és el representant dels interessats. 

 

 



Sistema IPTV hospitality 
 

 

11 
 

Agraïments 

He d'agrair al meu tutor del treball de final de grau Antoni Bibiloni i Hotelogi per brindar-

me l'oportunitat de participar en l'inici del projecte de televisió que s'ha convertit en el 

punt de partida de la meva carrera professional. 

Als membres de l'equip LTIM per atendre les consultes, dubtes i proporcionar l'espai, el 

laboratori, el qual hem utilitzat per desenvolupar el treball. 

Moltes gràcies a Antoni Oliver, co-tutor, mestre i company amb qui hem aconseguit dur 

endavant aquest projecte. La seva aportació no menor ha consistit entre altres, al 

desenvolupament de la part servidor i base de dades, i als innumerables cops que m'ha 

donat una mà. 

A Alejandro Gàlvez pels moments que hem passat plegats compartint experiències i 

opinions que han fet la base per mantenir la motivació alta. 

Finalment i no menys important moltes gràcies a la família per tot el seu suport. Tot i 

que a vegades els sembles que parlava xinès no m'han deixat de donar suport i ajudar-

me a seguir endavant. 





Sistema IPTV hospitality 
 

 

13 
 

Resum 

L'objectiu del projecte és desenvolupar un sistema IPTV pels hotels de la cadena SMY 

Hotels. El sistema pretén funcionar sobre les diferents plataformes de desenvolupament 

de televisió digital hospitality existents i funciona actualment sobre televisors LG. El 

desenvolupament es du a terme utilitzant mètodes àgils destacant prototipat i reunions 

periòdiques de validació. 

El desenvolupament té lloc al laboratori multimèdia LTIM i simula la instal·lació a l'hotel 

SMY Costa del Sol. La instal·lació consisteix en una torre de servidor que conté 

principalment el servidor de l’aplicació i la capçalera de IPTV Arantia-HE21. La torre està 

connectada mitjançant fibra de GPON a cada televisor a través d’un router de fibra 

(ONT), simulant que cada televisor és a una habitació diferent. 

El sistema es divideix en tres parts, l'aplicació de televisió interactiva, l'API i la gestió de 

televisors. L'aplicació és la capa que es mostra de cara a l'usuari, ofereix una 

benvinguda personalitzada, accés a la televisió per IP i a continguts multimèdia. Es 

comunica amb l'API per a l'obtenció de dades i amb el sistema de gestió de televisors 

per les actualitzacions de software. 

L’estructura de l’aplicació es divideix en dues parts, el cor de l’aplicació i l’API TV. El cor 

conté la lògica de l’aplicació i les seves funcions. L’API TV, que diferent a l’API 

presentada anteriorment, s’encarrega de gestionar la comunicació entre l’aplicació i el 

televisor dotant al sistema de la capacitat de funcionar sobre diferents televisors. 

L’aplicació compta amb cinc funcionalitats principals. La primera, donar la benvinguda a 

l’hoste i oferir-li l’accés a les altres quatre funcions: fullscreenTV, programGrid, iframe i 

galery. FullscreenTV permet la visualització de les emissions de televisió a través del 

protocol IPTV. Ofereix una interfície simple capaç d’indicar quin canal esta veient sense 

obstruir la emissió, aquesta interfície l’hem anomenat heads up display (HUD). La  funció 

programGrid permet veure els canals disponibles en una llista i seleccionar un canal de 

la llista. Per el canal seleccionat es mostra una previsualització i la guia de programació. 

Les funcions iframe i gallery estan enfocades cap a un mateix objectiu, mostrar contingut 

extern al sistema. Iframe permet obrir enllaços a pàgines web estàtiques mentre que 

gallery s’especialitza en mostrar contingut multimèdia, fotos, vídeo i canals IPTV i te una 

interfície navegable per els diferents continguts. 
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1. Introducció 

La TV en els hotels ha servit durant anys per proveir de continguts audiovisuals als 

hostes. Posteriorment, s'oferien continguts com pel·lícules, concerts, espectacles, etc. 

En els darrers anys hem vist una revolució en aquest àmbit, amb l'aparició de les Smart-

TV, sistemes de televisió digital interactius que ofereixen un catàleg de funcionalitats 

més ampli basats en la connexió a les xarxes IP de l'hotel i en conseqüència a Internet. 

La implantació de la IPTV en els hotels serà similar als serveis de Movistar plus o Orange 

TV. 

La indústria de l'hostaleria va experimentant el canvi de concepte, la TV ha deixat de ser 

un visor de continguts per convertir-se en una plataforma digital interactiva. La principal 

funcionalitat de la plataforma és proporcionar serveis que de la forma tradicional seria 

impossible. Dins els serveis a oferir a més de televisió trobem publicitat, pel·lícules, 

musica i integració amb serveis que el propi establiment ofereix, com definir alarmes i 

reservar al restaurant del hotel. 

La IPTV és un sistema de distribució de contingut multimèdia que es realitza a través 

d'una xarxa IP segura i de banda ampla. A diferència de la descàrrega de contingut, la 

IPTV permet reproduir el contingut a mesura que ens arriba la informació sense 

necessitat de rebre tot el contingut abans de reproduir-lo. Això es coneix com a "media 

streaming". [1] 

La IPTV es pot classificar en tres grups segons el tipus de servei. 

1. Contingut en directe com ara televisió o un directe. 

2. Retransmissió. Consisteix en reproduir en diferit un contingut audiovisual. 

3. Vídeo sota demanda. L’usuari té el control del contingut que vol visualitzar. El 

contingut és emmagatzemat fora del dispositiu per permetre l’accés a múltiples 

usuaris. 

La IPTV ofereix distribució de televisió sobre xarxes IP. Aquest fet planteja dos 

avantatges sobre la tradicional implementació de televisió per cable. En primer lloc es 

permet distribuir pel mateix cable dades i altres continguts que no són televisió. Per tant 

permet la distribució de contingut no estrictament audiovisual com poden ser imatges o 

pàgines web (si el televisor ho suporta). Per altre costat disminueix els costos de 

manteniment de la infraestructura de l'hotel, ja que amb IPTV sols és necessari mantenir 

una xarxa IP en lloc de coaxial i IP. Aquestes dues característiques, entre altres, fan que 

la IPTV sigui una tecnologia idònia per a la implementació de sistemes de televisió 

hospitality. [2] 

En aquest projecte s'ha apostat per realitzar una instal·lació de fibra de GPON. La fibra 

no només ens aporta una amplada de banda major a l'ADSL, necessària per transmetre 

gran volum de dades i canals, sinó que també és més fàcil de mantenir. 
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2. Estat de l’Art 

En aquest capítol presentarem les plataformes IPTV més destacades per a hotels 

(hospitality) i tres solucions concretes de fabricants. 

Hospitality és la industria dedicada a les activitats econòmiques relacionades amb 

l’oferta de serveis lligats a allotjament i alimentació. Aquests serveis sovint es combinen 

amb altres per tal de fer l’estança més amigable, oferir una experiència o servei especial. 

Els exemples més clars de negocis hospitality són hotels, creuers, restaurants, 

gelateries,... I  altres no tan obvis com són hospitals, col·legis majors i serveis que 

acompanyen el model de negoci principal com la IPTV hospitality per a hotels. 

2.1 Plataformes IPTV 

Les plataformes IPTV són sistemes de televisió per IP preparats per ser instal·lats en un 

entorn hospitality. Aquests sistemes són sol·lucions IPTV completes, és a dir, ofereixen 

la capçalera de IPTV que retransmet l'emissió per cable o satèl·lit a IPTV, el servidor 

d'aplicacions conjuntament amb el seu software de gestió i els dispositius per a cada 

habitació.  

2.1.1 Alcad IPTV 

Alcad IPTV [3] és una solució integral per a la gestió de la televisió capturada via satèl·lit 

i terrestre. Permet la distribució de contingut propis com pel·lícules, música, informació 

de l'hotel i serveis de valor afegit per als clients. La plataforma software basada en la 

solució d'Alcad és sòlida, ofereix suport per a 40 canals satèl·lit, 30 terrestre i un canal 

corporatiu, i té integrat els serveis de Chromecast per a telèfons Android. 

La rigidesa de la solució afecta la personalització del software així com la integració del 

PMS del hotel que serà més costosa. El sistema crea l'obligació d'utilitzar hardware 

propietari d'Alcad, llicència del servidor i una llicència per a cada habitació. 

2.1.2 NetUP 

NetUP [4] és una plataforma completa basada en hardware propietari. El set top box de 

NetUP és Android i permet la programació addicional a la solució per defecte. També 

ofereixen SmartTV App i solucions integrades de Mobile App. El STB té capacitat de 

funcionar com a punt d'accés wifi així com integració per al PMS del hotel. El sistema 

permet entre 30 i 40 canals HD per capçalera de IPTV amb suport per a 1000 usuaris. 

A contra partida, aquesta solució crea molta dependència sobre el seu hardware a més 

de ser molt tancada quant a gestió. L'únic realment personalitzable és la interfície 

d'usuari. 

2.1.3 TriplePlay TV 

Tripleplay [5] IPTV ofereix desenvolupar un sistema personalitzat sobre qualsevol 

hardware. S'especialitzen a desenvolupar sobre la plataforma SmartTV, concretament 

H.Browser [6]. Ofereixen integració amb els dispositius dels clients. La integració 

d’aplicacions, compatibilitat amb contingut propi, una guia de programació completa i 

streaming de dispositius. 
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2.1.4 AT-Visions  

AT-Visions [7] ofereix un paquet d'eines per a la gestió de la televisió en hotels. Els tres 

paquets que destaquen són ONEsquare per l'entorn de servidor, ONEplay com a 

reproductor per al televisor i ONEapp com a aplicació particular de visualitzar continguts. 

Permet la personalització de la interfície d'usuari (dins uns límits) i ofereix possibilitats 

d'utilitzar el sistema per senyalització digital. Per a l'hoste permet definir alarmes, 

cridades de i a recepció, música, canals de TV, plataforma d'anuncis, etc. 

És un sistema robust i ofereix bastants funcionalitats de valor pel client, però és poc 

flexible en quant a personalització i integració amb sistemes que no formen part del 

paquet de AT-Visions. 

2.2 Fabricants i plataformes 

Les plataformes de desenvolupament són els kits de desenvolupament d’aplicacions 

hospitality per a televisors. Els software development kit o SDK son entorns de 

desenvolupament orientats a la producció d’algun tipus de software, en aquest cas les 

aplicacions per televisors hospitality. . Cada fabricant proveeix un SDK per desenvolupar 

sobre la seva plataforma. Per tant, es molt possible que no siguin compatibles entre ells. 

El principal avantatge sobre els sistemes que funcionen amb STB és l'estalvi en cost 

d'haver d'adquirir dos dispositius, ja que amb el televisor tot sol ja n'és suficient. Com a 

gran desavantatge i donada la seva naturalesa, les aplicacions que es desenvolupin 

estaran lligats a la marca i al conjunt de televisors compatibles. 

Les plataformes estudiades ofereixen control remot, control des de l'aplicació, sistema 

d'actualitzacions centralitzat i eines d'integració amb el PMS. 

S’ofereixen eines de control remot per IP. Aquestes eines permeten l’enviament de 

comandes al televisor. Un possible cas d'ús d'aquesta eina és l'apagat o baixada de 

volum en remot des de recepció. 

El control des de l'aplicació es realitza utilitzant les llibreries proporcionades pel 

fabricant. Aquestes llibreries ofereixen accés a les característiques més comunes del 

televisor. Dependrà de la llibreria el grau de control i funcions avançades que pugui 

prendre l'aplicació. 

Els sistemes d'actualitzacions de software són un conjunt de serveis per implementar al 

servidor que estan sincronitzats amb el televisor per tal de mantenir-se al dia. Aquesta 

funció és molt útil a l'hora d'actualitzar o modificar configuracions dels televisors perquè 

permeten dur la gestió de forma centralitzada sense necessitat de revisar televisor a 

televisor. 

Les eines d'integració amb el PMS ofereixen facilitats a l'hora d'implementar una solució 

que treballi conjuntament amb el PMS del hotel.A continuació detallam les tres 

plataformes estudiades per aquest projecte. 
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2.2.1 Philips CMND  

CMND [8] és la plataforma de gestió de televisors Philips. CMND ofereix les quatre 

característiques mencionades sota els noms de CMND control, CMND create, CMND 

deploy i CMND check-in. 

CMND control permet, via la xarxa IP de l'hotel, modificar paràmetres, realitzar 

actualitzacions de software i personalitzar i configurar múltiples els televisors Philips a 

la vegada. 

CMND create ofereix la possibilitat de desenvolupar una aplicació hospitality  utilitzant 

HTML, Javascript i la seva llibreria WiXP. 

CMND deploy és el sistema de configuració dels televisors Philips per a l'hostaleria. 

Permet clonar, afegir i eliminar configuracions i aplicacions de forma remota. 

CMND check-in ofereix facilitats per a la gestió d'habitacions duent el control d'entrada 

i sortida de clients de l'habitació. 

2.2.2 LG Pro:Centric  

Pro:centric [9] és la plataforma d'aplicacions hospitality creada per LG. Les 

característiques principals són l’SDK d'aplicacions, control remot per xarxa i servei de 

gestió de versions. 

L’SDK permet el desenvolupament d'aplicacions en HTML5, Flash i GEM (basat en 

Java). Una aplicació HCAP és una aplicació que utilitza la llibreria HCAP i la seva 

principal funció és executar-se en encendre la TV. La llibreria HCAP permet a l'aplicació 

controlar el televisor oferint accés a la gestió del contingut (canals, vídeo, volum), 

propietats del televisor, ajustaments de xarxa, Bluetooth i més. 

El servei de gestió de versions o, servei Pro:centric, és el servei per proporcionar als 

televisors connectats a ell informació d'on trobar el fitxer de configuració, nou firmware, 

splash screen i l'aplicació HCAP. 

2.2.3 Vestek 

Vestek ofereix la possibilitat de desenvolupar aplicacions hospitality per a televisió 

interactiva basades en l’estandard OIPF [10]. La seva solució no aporta cap llibreria en 

la què basar el desenvolupament. La seva solució és, llavors, molt bàsica. El control 

remot dels televisors es fa a través de Telnet. 
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3. Definició del projecte 

3.1 Objectius 

Desenvolupar una sistema de televisió hospitality per oferir televisió i serveis 

personalitzats a l’hoste de l’habitació. Això implica: 

• Estudi dels sistemes dels televisors. 

• Anàlisi del sistema 

o Anàlisi de l’aplicació. 

o Anàlisi de l’API. 

• Disseny de l’estructura. 

o Disseny de l’aplicació 

o Disseny de l’API 

o Disseny del model de dades. 

• Implementació. 

o Implementar l’aplicació. 

o Implementar l’API. 

o Implementar la base de dades. 

3.2 Metodologia 

El desenvolupament ha estat basat en el model de prototips [11]. Durant el 

desenvolupament s’han anat creant diversos prototips del sistema enfocats a crear una 

versió a petició del “product owner” que compleixi un conjunt de requisits a fi de poder 

ser validats. 

Per generar cada prototip, primer es fixaren un conjunt de requisits conjuntament amb 

els representants de SMY Hotels i un termini per desenvolupar-lo. Un cop el prototip ha 

estat completat és validat pels representants de SMY Hotels. El cicle es repeteix amb la 

generació de cada nou prototip, modificant aspectes no desitjats i afegint nous requisits. 

El cicle es repeteix fins a arribar a una versió del software completa, és a dir, un prototip 

que hagi adquirit tots els requisits proposats durant el desenvolupament. En aquest cas 

en particular fins a haver aconseguit la fase 1 del del projecte SMY-TV. 

Per gestionar cada iteració s’ha utilitzat la metodologia scrum. Per la naturalesa del 

mètode les dates no han estat fixades a priori i tampoc es té una data de finalització del 

projecte, donat que el projecte no acaba però sí inicia una fase 2 a finals de juliol. 

3.3 Àmbit del software 

El sistema funcionarà dins el món hospitality, concretament en els sistemes 

d'entreteniment de les habitacions de l'hotel. Cada habitació de l'hotel estarà equipada 

amb un o diversos televisors i els seus controls remots, a fi de poder accedir a través 

d'ells als serveis de televisió digital i planificació d'esdeveniments propis de l'hotel. 
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3.4 Abast del projecte 

El projecte consisteix en el desenvolupament de la primera fase de la solució de televisió 

per IP per a la cadena hotelera, filial de Logitravel, SMY Hotels. El projecte representa 

la primera fase del desenvolupament de l’aplicació. 

El projecte desenvolupa l’anàlisi, disseny i implementació de l’aplicació. Per tant, la resta 

d’objectius a assolir són desenvolupats de forma paral·lela fora del abast d’aquest 

projecte. 

Per poder complir amb el objectiu del projecte es mantindrà relacions amb diferents 

projectes que desenvoluparan les parts que no formen part de l’abast. Aquests projectes 

són: 

• Tot altre projecte que derivi de la construcció de l'hotel SMY Costa del Sol, ja 

que d'una manera o altra condiciona el sistema a desenvolupar. 

o Instal·lació de la intranet de l’hotel 

• API Logitravel 

• Back office del sistema 

• Disseny de la interfície d’usuari 

Així doncs, està relacionat amb els projectes no-software que es realitzin a l'hotel on 

s'instal·larà el sistema. No tenen per què tenir un impacte directe com podria ser el 

disseny de les habitacions, però si condicionarà l'experiència d'usuari final. El projecte 

d'instal·lació de la intranet de l'hotel ens dóna la xarxa necessària perquè funcioni el 

nostre projecte, ja que és el mitjà imprescindible per a la transferència de dades entre 

els components del sistema. 

La API de Logitravel és la porta que connecta el nostre sistema amb el PMS de l’hotel. 

Es necessita que la API sigui el proveïdor de les dades personals del client per tal 

d’oferir-li una experiència personalitzada. La informació que ens retorna la API és: el 

codi de l’habitació, un llistat de detalls dels ocupants, quants adults, nins, joves i bebès 

s’hi hostegen i les dates d’entrada i sortida de l’hotel, així com un llistat de detalls i 

característiques de cada ocupant: país de procedència, idioma, nom, sexe... 

Es pot veure un exemple de resposta de l'api en l'apèndix 1. L'exemple mostra els valors 

retornats per a l'habitació s1106, habitació fictícia creada amb el propòsit del 

desenvolupament. 

El back office d'aquest sistema es desenvolupa a fi de cobrir les àrees de gestió de base 

de dades i continguts. 

La interfície d'usuari és el projecte que desenvolupa el disseny de continguts visuals de 

la interfície, icones, logotips, imatges, disposició d'elements, etc. La comunicació entre 

aquests dos projectes és molt important a l'hora de desenvolupar una interfície 

agradable i funcional. 
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3.5 Laboratori Multimèdia 

Un entorn real té massa variables desconegudes per realitzar un desenvolupament 

dirigit per prototipus. Es necessita un entorn tancat i controlat mitjançant el qual poder 

detectar errors i corregir-los. Per aquest motiu es va muntar un laboratori multimèdia de 

desenvolupament a l’LTIM, el Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia 

de la UIB. 

El laboratori multimèdia de desenvolupament simula la instal·lació de televisió hospitality 

als hotels. Gràcies al laboratori, les proves realitzades són més precises i similars a 

l'entorn on el software treballarà. 

3.5.1 Xarxa 

La infraestructura sobre la qual s'ha desenvolupat el projecte recau a les mans de ITM 

Global en el projecte d'instal·lació de la xarxa tant a l'hotel com al laboratori. 

Per realitzar la instal·lació de la xarxa local es va apostar per fibra de GPON. La fibra de 

GPON té l'avantatge de ser econòmica en el seu manteniment i té un ample de banda 

superior a altres tecnologies. Ample de banda que ens permetrà transmetre més canals 

IPTV que si fos a través d'un cablejat de coure. 

La xarxa local de l'hotel interconnectarà totes les habitacions i els seus televisors amb 

la sala de servidors com es pot veure a Figura 1. 

 

Figura 1: Topologia de xarxa 

3.5.2 Capçalera IPTV 

La capçalera d'IPTV és el component encarregat de transformar el senyal de televisió 

per cable, satèl·lit o ambdós a IPTV. 
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Per aquest projecte s'ha utilitzat la capçalera Arantia IPTV HE-21 [7] perquè sigui la 

nostra font de televisió per IP. La capçalera ve equipada amb diverses entrades de cable 

i satèl·lit i sortida per xarxa. S'utilitzen les entrades per rebre els programes de televisió. 

Entrada que és processada per retransmetre els programes rebuts a la xarxa local 

utilitzant IPTV. 

El protocol utilitzat pel transport de les dades és UDP. És un protocol que no té 

sincronització origen-destí i com a gran avantatja provoca poca càrrega a la xarxa. UDP 

és idoni per a la transmissió de continguts audiovisuals, ja que no necessitem el 

reenviament de trames si aquestes són defectuoses i carrega poc la xarxa de forma que 

podem ocupar l'ample de banda restant amb més qualitat d'imatge o quantitat de canals. 

S'utilitza el direccionalment Multicast [8] per a la distribució del contingut als diferents 

usuaris sense sobresaturar la xarxa (broadcast). L'ús d'aquesta tecnologia fa que el rang 

de les adreces IP assignades als canals d'IPTV siguin entre 224.0.0.0 a la 

239.255.255.255 seguint l'acord RFC 3171 [9]. 

Per poder utilitzar multicast a la xarxa de l'hotel és necessari l'ús del protocol IGMP [10] 

o Internet Group Management Protocol. El protocol gestiona la distribució de paquets de 

multi-difusió i és necessari que tots els components de la xarxa, capçalera, televisors i 

hardware de la xarxa hi sigui compatible. La versió utilitzada és 3, la més moderna. 

3.5.3 Selecció de televisor 

Es va realitzar l’estudi dels tres televisors mencionats a 2.2 Fabricants i plataformes i 

com a prova pilot es va crear la primera pantalla del sistema de forma compatible amb 

els tres televisors.  

El model provat de Vestek ve amb un processador massa lent per al solució que es vol 

desenvolupar. El principal efecte d’aquesta falta de processament fa que el televisor 

mostri artefactes en els canals IPTV que reprodueix. 

Entre Philips i LG no existeix una diferencia tan marcada com amb Vestek i en principi 

ambdós models són vàlids per desenvolupar la solució. Per motius econòmics Hotelogi 

va triar instal·lar televisors LG. 
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4. Anàlisi 

L'objectiu del projecte és proporcionar una experiència d'entreteniment al client de l'hotel 

que pugui ser diferent de la d'altres hotels amb un sistema televisiu convencional. El 

sistema pretén augmentar la satisfacció dels clients, millorar l'estança dels hostes i 

optimitzar els recursos. Oferir facilitats per al manteniment i facilitar la introducció de 

noves característiques que s'afegiran posteriorment en futures fases. 

4.1 Usuaris 

El Sistema té tres actors principals, l'hoste o client de l'hotel, el client o hoteler i el 

personal de l'hotel. 

4.1.1 Hoste 

El client de l'hotel és l'usuari que interactua directament amb el televisor. Disposarà d'un 

comandament a distància com a interfície amb el sistema. 

4.1.2 Client 

El client és el benefactor del sistema i l'encarregat de gestionar els continguts de la base 

de dades i fitxers. El desenvolupament d'un back office dedicat a la gestió cau fora de 

l'abast del projecte. Tot i així, el client podra utilitzar les eines de postgresql per accedir 

a la base de dades i a un gestor de fitxers utilitzant sftp com filezilla. Així queda la porta 

oberta a que s’integri un backoffice amb el nostre sistema. 

4.1.3 Personal de l’hotel / manteniment 

El personal de l'hotel són aquells professionals que s'encarreguen de la instal·lació i 

reemplaçament de televisors. Són la resposta immediata de l'hotel cap a qualsevol hoste 

amb problemes amb el televisor. 

4.2 Requisits d’usuari 

A continuació llistarem els requisits d'usuari Taula 1,elsrequisits funcionals Taula 2, i els 

requisits no funcionals Taula 3 del projecte. 

Taula 1: Requisits d'usuari 

ID Nom Requisit Descripció Usuari 

RU 1 Benvinguda L'hoste ha de ser rebut amb una pantalla de 

benvinguda que li permetrà accedir als serveis 

de l'aplicació. 

Hoste 

RU 2 Televisió L'hoste ha de poder veure els canals de 

televisió oferts per l'hotel 

Hoste 

RU 3 Informació de 

Programa 

L'hoste ha de poder conèixer la informació del 

programa que esta veient 

Hoste 
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RU 4 Ordre de la 

llista de canals 

L'hoste ha de poder veure la llista de tots els 

canals disponibles ordenats segons el seu 

idioma 

Hoste 

RU 5 Activitats L'hoste ha de poder veure les activitats que es 

realitzen a l'hotel 

Hoste 

RU 6 Manteniment La instal·lació dels televisors ha de ser de 

l'estil "Plug n Play” 

Instal·la

dor 

RU 7 Gestió El client ha de poder modificar les llistes de 

canals, l’accés a característiques i el contingut 

de les activitats sense haver de modificar codi 

Client 

 

4.3 Requisits funcionals 

Taula 2: Requisits funcionals 

ID Nom Requisit Descripció Usuari 

RF 1 Benvinguda L'hoste ha de ser rebut amb una 

pantalla de benvinguda que li permetrà 

accedir als serveis de l'aplicació. 

Hoste 

RF 2 Rellotge L'hoste ha de poder veure quina hora 

és des de la pantalla de benvinguda 

Hoste 

RF 3 Temps L'hoste ha de poder veure quina 

temperatura fa a la zona de l'hotel. 

Hoste 

RF 4 Missatge L'hoste ha de ser rebut amb un 

missatge de benvinguda que inclogui el 

seu honorífic i nom. 

Hoste 

RF 5 Logotip El client ha de poder mostrar el logotip 

de la cadena, SMY Hotels, en la 

pantalla de benvinguda. 

Client 

RF 6 Accés a 

funcionalitats 

L'hoste ha de poder veure i seleccionar 

un conjunt d'accessos (botons) a les 

funcionalitats de l'aplicació 

Hoste 

RF 7 Fons canal 

corporatiu 

L'hoste ha de poder veure de fons en la 

benvinguda el canal corporatiu. 

Hoste 
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RF 8 Llista de canals L'hoste ha de poder veure una llista 

dels canals de televisió. 

Hoste 

RF 9 Selecció canal L'hoste ha de poder seleccionar el 

canal que desitja veure 

Hoste 

RF 10 Previsualització L'hoste ha de poder veure una 

miniatura de l'emissió del canal 

seleccionat 

Hoste 

RF 11 EPG L'hoste ha de poder veure la informació 

de programa del canal seleccionat 

Hoste 

RF 12 Nom de programa L'hoste ha de poder veure el nom del 

programa actual. 

Hoste 

RF 13 Descripció de 

programa 

L'hoste ha de poder veure la descripció 

del programa actual. 

Hoste 

RF 14 Nom del programa 

següent 

L'hoste ha de poder veure el nom del 

programa a continuació. 

Hoste 

RF 15 Durada del 

programa 

L'hoste ha de poder conèixer la durada 

del programa actual. 

Hoste 

RF 16 TV a pantalla 

completa 

L'hoste ha de poder veure el canal que 

desitja a pantalla completa. 

Hoste 

RF 17 HUD L'hoste ha de poder veure en tot 

moment el nom del canal al qual ha 

canviat. 

Hoste 

RF 18 Activitats L'hoste ha de poder accedir al 

contingut d'una plana web estàtica 

externa. 

Hoste 

RF 19 Activitats 2 L'hoste ha de poder accedir a un 

contingut format per fotografies, vídeos 

i canals en forma d'exposició. 

Hoste 

RF 20 Multi idioma L'hoste ha de poder navegar pel 

sistema amb l'idioma del seu país. 

Hoste 

RF 21 Cancel·lar Apagat 

automàtic 

L'hoste ha de ser capaç de cancel·lar 

l'apagat automàtic si realitza algun 

tipus d'interacció. 

Hoste 
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4.4 Requisits no funcionals 

Taula 3: requisits no funcionals 

ID Nom Requisit Descripció Usuari 

RNF 1 Apagat 

automàtic 

El televisor ha d'apagar-se si es detecta que 

el client no es troba a l'habitació 

Client 

RNF 2 Tipus de canal 

corporatiu 

El sistema ha de suportar canal corporatius 

per unicast i multicast. 

Client 

RNF 3 Idioma menú L'idioma dels menús de configuració. 

Opcions avançades, han d'estar en anglès 

Instal·la

dor 

RNF 4 Manteniment La instal·lació dels televisors ha de ser de 

l'estil "Plug n Play” 

Instal·la

dor 

RNF 5 Memòria de 

sessió 

El televisor ha de ser capaç de recordar quin 

canal estava veient el client. 

Client 
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5. Disseny 

5.1 Casos d’ús 

Arran dels requisits hem identificat quatre casos d'ús per a l'hoste de l'habitació. 

Per als altres usuaris, client i manteniment, s'estableixen restriccions i característiques 

que ha de tenir el sistema per aquest motiu no apareixen en els casos d’ús. 

5.1.1 CU 1: Aplicació de TV 

Han estat identificats quatre casos d'ús que engloben les funcionalitats requerides per a 

la fase 1 definides en el capítol d’4. Anàlisi. Els casos d'ús són la benvinguda, la televisió, 

la guia de programa i les activitats de l'hotel. A continuació detallarem els diferents casos 

d’ús plantejats (Figura 2). 

 

Figura 2: Cas d'ús 1 

5.1.2 CU 1.1: Benvinguda 

La benvinguda és la recepció del client a l'aplicació. És la primera part de l'aplicació en 

entrar en contacte amb l'hoste un cop aquest ha encès el televisor. 

La benvinguda es compon d'un fons que mostri el canal corporatiu, i a sobre una 

interfície que mostra un missatge, el logotip de l'hotel, resum de la informació 

meteorològica, un rellotge i un conjunt d'accessos cap a les diferents funcionalitats 

(Figura 3). 
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Figura 3: CU 1.1 Benvinguda 

El canal corporatiu ha de poder ser un canal emès per IPTV o un vídeo a petició. La 

imatge ocuparà tot el fons de la pantalla del televisor. 

El missatge ha d'estar dirigit de forma personal amb l'idioma, honorífic i nom del client 

de l'habitació. 

El logotip de l'hotel haurà de poder ser canviat mitjançant la manipulació de la base de 

dades, és a dir, no pot venir únicament escrit al codi. Restricció del client, Smy Hotels. 

La informació meteorològica i el rellotge es mostraran a la part superior i mostraran 

informació contextual. La informació meteorològica mostrarà una icona representativa 

del temps juntament amb la temperatura actual de la ubicació de l'hotel. 

Els accessos a les diferents funcionalitats es presentaran en forma de botons software 

que puguin ser seleccionats amb el comandament a distància del televisor. Cada botó 

es correspon un cas d'ús que falten. Seguint l'ordre dels botons, televisió, guia de 

programa i activitats. Els botons han de poder ser modificats des de base de dades i 

triar-ne l'ordre, funció i icona del boto. 

El sistema necessita per funcionar amb tot el seu potencial la informació dels hostejats 

a l'habitació. Les característiques que es veuen afectades són aquelles lligades amb la 

personalització segons client: missatge de benvinguda, idioma i llista de canals. 

Els dos punts de fallada són la capacitat d'identificar l'habitació i l'API Logitravel. 

La identificació de l'habitació es realitza a partir de la informació disponible a la base de 

dades. És a dir, si no està l'habitació i el televisor enregistrats no es podrà identificar de 

quina habitació ens demanen la informació. 

L'API de Logitravel és la passa següent un cop el sistema ha identificat l'habitació. L'API 

ens retorna la informació del client continguda al PMS. Si la resposta es buida o bé no 

retorna mai no es disposarà de la informació del client. 
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Per solucionar la manca d'informació s'opta per oferir un servei genèric. Aquest servei 

consisteix a mostrar el missatge de benvinguda genèric, llista de canals i interfície tot en 

l'idioma per defecte de l'hotel. 

Notem que per poder mostrar un missatge personalitzat, les funcionalitats per al client 

(botons) i el llistat de canals necessitem que ens arribi la informació del client. Es 

presenten tres casos: el primer, on la resposta ha arribat a temps i es llança el dashboard 

correctament. El segon, on la resposta no arriba mai i tercer on la resposta arriba tard. 

El primer cas, no es un cas de fallada i ocorre com s’explicarà en el capítol Seqüència 

d’inici. A continuació s’explicaran els casos de fallada 2 i 3 i les accions que es prenen 

en cada cas (Figura 4). 

 

Figura 4: Petició a API Dashboard 

En el segon escenari, com la resposta no ha arribat mai ens fa falta informació. Tot i així 

es mostra un dashboard amb un missatge de benvinguda genèric, el darrer canal 

corporatiu conegut i un botó per defecte especial. Aquest botó té la missió de tancar 

l'aplicació i fer funcionar en valors per defecte el televisor, és a dir, utilitzant el sistema 

del fabricant per veure la televisió. 

El tercer escenari és un híbrid entre el primer i el tercer, la resposta de l'API arriba passat 

el temps màxim establert per rebre la informació. Un cop hem passat el temps màxim 

es llança el dashboard com si es tractés del tercer cas, però en rebre la resposta, 
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immediatament es carreguen els valors nous. Aquest escenari te'l perill que si el client 

de l'habitació és molt impacient i prem el botó per defecte perdrà l'accés a l'experiència 

SmyIPTV fins al següent cop que encengui el televisor.La base de dades pot tenir falta 

d'informació i desconèixer l'habitació del televisor que fa la petició. En aquest cas 

s'oferirà un servei genèric, un missatge de benvinguda sense personalitzar, idioma i llista 

de canals per defecte. 

El proveïdor de la informació del temps és extern al sistema. La problemàtica es troba 

en dos punts clau. Quan la informació ve del proveïdor, OpenWeatherMaps, i el servidor. 

O bé, en la comunicació entre el televisor i el servidor. 

En el primer escenari, ens trobem que el servidor no reb resposta de l'API de 

OpenWeatherMaps o bé no tenim connexió a internet. En aquest cas el servidor seguirà 

oferint l'anterior informació fins que es consideri que ha caducat. Un cop la informació 

caduqui l'API weather deixarà de respondre. 

En cas que l'API weather no respongui l'aplicació deixarà en blanc l'espai destinat a la 

informació meteorològica, és a dir, no mostrarà el temps i seguirà endavant 
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5.1.3 CU 1.2: Televisió 

La televisió és la funció principal del sistema i on l'hoste passarà la major part del seu 

temps. Per a la visualització de la televisió els canals seran mostrats a pantalla completa 

per un màxim aprofitament de la pantalla (Figura 5).  

 

Figura 5: CU 1.2: Televisió 

Els casos d'ús són el canvi de canal, canvi de volum d'àudio i proveir informació 

contextual, HUD (Head Up Display). 

El canvi de canal podrà ser realitzat utilitzant les fletxes amunt i avall del comandament 

i els botons específics del comandament. 

El canvi de volum es realitzarà amb les fletxes laterals i augmentarà /disminuirà el volum 

de l'àudio. Novament, es podran utilitzar els botons específics per pujar i baixar el volum. 

En realitzar canvis de canal es mostrarà una banda informativa o HUD. El HUD mostrarà 

informació contextual com el nom i número del canal en pantalla. 

La falta de llista de canals pot ser causada per l'absència de llista definida per un idioma 

en particular o no es tingui cap llista o canal definit i l'API Dahsboard retorni una llista 

buida. 

L'absència de llista per un cert idioma es soluciona amb la definició d'un idioma per 

defecte de l'hotel juntament amb la seva llista per defecte. D'aquesta manera si l'API de 

Logitravel ens informa que el client parla un idioma que no és contemplat, el servirem 

amb l'idioma per defecte de l'hotel. 

El segon cas és impossible oferir-li un servei de televisió perquè l'aplicació desconeix la 

llista de canals disponibles. En aquest cas mostrarem un missatge d'error informant que 

no disposem de la llista de canals. 

5.1.4 CU 1.3: Llista de canals 

La llista de canals ofereix una visual rapida a una llista de canals disponibles. De la llista 

es podrà seleccionar un canal del qual es mostrarà informació sobre la seva 

programació (Figura 6). 
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Figura 6: CU 1.3: Llista de canals 

S'utilitzaran els mateixos botons que en la televisió per canviar de canal (o en aquest 

cas seleccionar el canal de la llista) i canviar el volum. 

S'afegeix un accés directe a la televisió a pantalla completa mitjançant la selecció de 

canal i pulsació de "ok". 

La informació de canal mostrada consisteix en una previsualització de l'emissió, el 

logotip del canal i la programació. La programació mostrarà si està disponible pel canal 

seleccionat. En cas d'estar disponible mostrarem el nom del programa, la seva durada i 

descripció. A més, mostrarem el nom del programa a continuació, si és conegut. 

5.1.5 CU 1.4: Informació d’Activitats 

La informació d’activitats són un conjunt d’imatges ubicades en xarxa que ofereixen 

informació estàtica (imatge en JPG) Figura 7.  

 

Figura 7: CU 1.4 Informació d'Activitats 

La interacció no visual no és necessària en aquest cas d’ús. 

5.2 Interacció 

La interacció dissenyada ha estat recollida en forma de requisit, ja que també forma part 

de la manera en què el product owner vol que l'hoste interactuï amb l'aplicació (Figura 

8). 
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Figura 8: Diagrama d'estats i comportament 

La interacció del dashboard consisteix en botons navegables a dreta i esquerra. En 

seleccionar i premer “OK”, l’aplicació ens porta a la funcionalitat assignada al botó. La 

funcionalitat i estètica ve definida per l’API dashboard. 

La interacció dins programGrid es defineix per permetre navegar amunt i avall dins una 

llista de canals. El canal seleccionat modificarà la interfície per oferir informació 

contextual. En premer OK passem a pantalla completa per el canal seleccionat. Amb el 

botó ‘back’ tornarem al dashboard. 

La interacció de fullscreen permet canviar de canal utilitzant els botons ch_up, ch_down 

i fletxes amunt i avall. Els botó ‘exit’ ens porta al dashboard i el botó ‘back’ a programgrid. 

Per a qualsevol pulsació de botó excepte ‘back’ o ‘exit’ es mostrarà la barra informativa 

HUD durant 5 segons. 

La interacció amb iFrame consisteix únicament amb permetre l’usuari tornar enrere al 

dashboard mitjançant els botons ‘back i ‘exit’. 

La interacció de gallery consisteix en navegar per els diferents continguts utilitzant les 

fletxes dreta i esquerra. El motiu pel qual gallery no apareix al diagrama d’estats (Figura 

8) és perquè pretén reemplaçar iFrame. Per tant, al diagrama és substituïble el nom de 

iFrame per gallery. 

5.3 Estructura 

El disseny de l'estructura de l'aplicació ha estat realitzat tenint en compte els punts en 

comú de les plataformes i entorns de desenvolupament dels diferents fabricants que 

podeu trobar al capítol 2.2 Fabricants i plataformes. 
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L'objectiu principal de l'estructura és proveir l'esquelet necessari perquè el sistema 

funcioni sobre diverses plataformes de televisió hospitality per tal de no lligar el software 

a un hardware específic. 

Les característiques comunes entre les diferents plataformes estudiades no permeten 

el desenvolupament d'aplicacions multi plataforma, ja que cada plataforma compta amb 

el seu sistema i és l'única via de comunicació TV-Aplicació. Llevat de les llibreries 

específiques per cada televisor, les plataformes permeten la creació d'aplicacions HTML 

i JS, desafortunadament no tots admeten les versions actuals que són HTML5 i JS 

ECMAScript 6. 

Les aplicacions són carregades al televisor un cop aquest és encès per l'usuari. Hi ha 

dues formes de realitzar aquest procés. La primera, a través d'una memòria USB o la 

plataforma especifica del televisor. La segona, utilitzant la xarxa IP per descarregar 

l'aplicació d'un servidor. S'ha decantat per la segona opció, és més genèrica donat que 

només fa falta implementar un únic servidor de l'aplicació enfront de la implementació 

de totes les plataformes de "Deployment" diferents per a cada model de televisor. La 

idea d'actualitzar mitjançant l'USB queda totalment descartada i només s'utilitza a 

entorns de desenvolupament com és el laboratori. 

El servidor es comunica amb els diferents sistemes com l'API de Logitravel per obtenir 

les dades necessàries per a l'aplicació. Aquestes seran transformades i oferides a 

l'aplicació en forma de APIs. També utilitzarà una base de dades amb informació de 

l'hotel que li permetrà conèixer a quina habitació pertany cada televisor i obtenir les 

llistes de canals disponibles segons idioma (Figura 9). 

L'esquema de funcionament del sistema segueix el model client servidor. 
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Figura 9: Arquitectura del sistema 

5.4 Model de dades 

El sistema requereix del emmagatzemament de les diferents configuracions de canals, 

botons i la distribució de televisors per habitació (Figura 10). 

El model guarda dins la taula Hotel els enllaços al canal corporatiu, les API del temps i 

PMS. Entre les relacions trobam els botons que s’han de mostrar a la pantalla de 

benvinguda, la llista de habitacions ‘Room’ i les llistes de canals per idioma. 

Cada canal esta representat dins una llista de canals enllaçat per ‘Channel_order’ que 

descriu l’ordre que te el canal dins la llista (l’idioma) i a quin hotel pertany. D’aquesta 

manera dos hotels diferents pot tenir diferents llistes de canals per el mateix idioma. 

Cada televisor esta enllaçat amb la habitació on esta instal·lat. De la mateixa forma, un 

televisor només pot tenir un fabricant (Make). Amb aquesta informació podem conèixer 

el televisor es comunica amb el servidor i poder-li oferir un servei personalitzat. Conèixer 

el fabricant ens ajudarà en un futur a identificar el model i marca de televisors instal·lats. 
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Figura 10: Model de dades 

. 
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6. Implementació de l’aplicació 

En aquest capítol s’explicarà com s’ha implementat l’aplicació. Dins el capítol 6.1 

Tecnologies utilitzades s’explicarà quines eines i llibreries s’han fet servir per el 

desenvolupament juntament amb com s’han utilitzat. Al capítol 6.2 Core s’explicarà com 

s’ha implementat el cor de l’aplicació. Al capítol 6.3 API TV s’explicarà com s’ha 

implementat l’API que comunica el televisor i la seva llibreria amb el cor de l’aplicació. 

6.1 Tecnologies utilitzades 

Aquest apartat inclou l'arquitectura i la implementació utilitzada a la part del televisor, 

l'aplicació. Dintre la implementació de l'aplicació se suma la implementació de l’API TV 

específica per a televisors LG Hospitality.  

S'ha realitzat l'aplicació utilitzant html5, fulla d'estils CSS i Javascript ECMAscript6 

perquè són les eines més avançades de desenvolupament d'aplicacions web. 

L'avançada tecnologia utilitzada no és compatible amb els sistemes antics que alguns 

dels televisors estudiats porten. Per aquest motiu, evitem utilitzar etiquetes HTML5 i un 

compilador de Javascript que permeti generar un codi compatible tant per sistemes 

moderns com antics. 

Tot i existir l'estàndard de televisió interactiva, no tots els fabricants opten per aquesta 

via a l'hora de proveir un sistema que permeti la comunicació entre el televisor i 

l'aplicació.  

6.1.1 Fulla d’estils CSS 

CSS (o cascade style sheets) és un llenguatge de fulls d'estil utilitzat per descriure la 

semàntica de presentació (l'aspecte i format) d'un document escrit en un llenguatge 

d’etiquetes. [12] 

Existeixen tres tipus de fulles d'estils: en línia, extern i intern, i s'utilitza el tipus extern 

separant el que són estils del HTML. 

Per un disseny inicial es recullen els estils de la plana dins el fitxer anomenat "style.css". 

Aquest fitxer és únic per a tots els models de televisors, ja que l'aplicació ha de tenir la 

mateixa aparença. 

6.1.2 HTML 

Un dels objectius del projecte és realitzar una aplicació que pugui ser compatible amb 

múltiples plataformes. Aquestes plataformes tenen en comú que permeten 

desenvolupar aplicacions basades en HTML. El problema que es planteja a continuació 

és la integració de les llibreries que són específiques de cada plataforma. Els televisors 

LG hauran d'incloure en el seu html la llibreria de HCAP , de la mateixa forma cada per 

a cada plataforma s’hauran d’incloure les seves llibreries i dependències. El que no es 

pot fer és mesclar les llibreries en un únic document per evitat les incompatibilitats entre 

llibreries. 
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La solució es planteja en crear un document diferent per cada plataforma i que aquest 

inclogui la llibreria. Els documents i les dependències específiques de cada televisor 

(llibreries) es dividiran en directoris (vegeu esquema de directoris a la Figura 11). Com 

a punt en comú, tots els documents també inclouran el javascript de l'aplicació que serà 

únic. 

 

Figura 11: Jerarquia del sistema de fitxers 

Els fitxers index.html de cada televisor només contenen les etiquetes necessàries per 

incloure bundle.js i les llibreries i dependències de cada televisor. La construcció del 

DOM és realitza de forma dinàmica per tal de aconseguir un desenvolupament comú. 

6.1.3 Javascript i bundle.js 

El bundle.js o javascript és el cor de l'aplicació. El seu disseny està dividit en dues capes 

(Figura 12): 

• Core: funcionalitat genèrica. Conté tota la lògica de programa, manera 

d'interactuar amb l'usuari tant per la generació de la interfície com per la decisió 

a prendre enfront de un input de l'usuari i la comunicació client/aplicació-servidor. 

• API TV: controlador específic segons televisor. Adapta les instruccions d'alt nivell 

als procediments específics necessaris per a cada plataforma 
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Figura 12: Comunicació TV-APP 

El principal benefici d'aquesta arquitectura és la capacitat d'adaptar-se a noves 

plataformes sense haver de desenvolupar una aplicació en paral·lel. Amb aquest 

sistema només és necessari desenvolupar una API TV per a la nova plataforma. 

Durant la prova de concepte hem descobert que no tots els televisors suporten les 

darreres versions, per tant recorrem a l'ús de transpiladors que siguin capaços de 

transformar el nostre codi "modern" a una versió antiga compatible.  

Per poder utilitzar codi modern sobre els televisors compilem el codi utilitzant webpack 

[13] i Babel [14] que tradueixen el codi font en un únic codi que els navegadors antics sí 

poden entendre. El producte compilat és el bundle.js 

Com a suport extra per facilitar el manejament espacial per la pàgina utilitzem spatial-

navigation-js [15]. És una llibreria orientada a dotar les aplicacions HTML/Javascript de 

control de l'element focus utilitzant el teclat, dins el nostre ús, les fletxes dels 

comandaments a distancia. 

Webpack 

Webpack és un empaquetador de codi. L'empaquetador uneix les estructures creades 

a alt nivell utilitzant diferents fitxers a un únic paquet estàtics. El resultat és un codi 

“mesclat” però bo de transportar per entorn web. Realitzar un únic import de les 

dependències de la pàgina web en un paquet i eliminar la complexitat entre mòduls amb 

dependències. 

Webpack permet l'ús de mòduls com Babel que a l'hora d'empaquetar utilitzarà per 

modificar la sortida. Els mòduls i modificadors de com s'ha de realitzar el paquet són 

definits pel fitxer de configuració anomenat "webpack.common.js" (Figura 13). 
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Figura 13: Procés de generació del bundle.js 

Babel 

Babel és una eina per transformar codi ECMAScript 2015 i posterior en codi anterior per 

assegurar la retro compatibilitat amb navegadors i entorns antics. 

La configuració de Babel es realitza al mateix moment que Webpack dins el seu fitxer 

de configuració. 

La configuració indica quin és el fitxer Javascript per on ha de començar a empaquetar 

i calcular dependències, el fitxer main.js,quin nom ha de rebre el parquet resultat 

"bundle.js" i el directori on s'ha de guardar, i dins "module" afegim la forma amb la qual 

ha d'empaquetar. 

En el nostre cas afegim una regla que indica com ha d'empaquetar. Es vol empaquetar 

tot el codi font Javascript que no siguin "node_modules". A més assignem el mòdul de 

babel, "babel-loader" perquè transpili el codi empaquetat a un Javascript compatible 

amb el televisor. El fitxer de configuració utilitzat el podeu trobar a la Figura 14. 

const path = require('path'); 
module.exports = { 
    entry: './lib/main.js', 
    output: { 
        filename: 'bundle.js', 
        path: path.resolve(__dirname, 'public', 'lib') 
    }, 
    module: { 
        rules: [ 
            { 
                test: /\.js$/, 
                exclude: /node_modules/, 
                loader: "babel-loader" 
            } 
        ] 
    } 
}; 

Figura 14: configuració de webpack 
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spatial-navigation-js 

Spatial-navigation-js és una llibreria de Javascript que permet el control de l'element 

focus mitjançant les fletxes i la tecla intro / OK. 

El comportament per defecte realitza el desplaçament del focus de forma 'natural' dins 

els elements focusable d'un contenidor. Fletxa dreta/esquerra/ al següent/anterior 

element i amunt avall a l'element en la mateixa posició però en l'anterior / següent fila. 

El comportament es pot activar i desactivar en temps d'execució. Es pot personalitzar 

les accions afegint atributs tipus data-* (on * indica la tecla utilitzada) i l'element on es 

pretén botar. 

6.1.4 LG i HCAP 

En aquesta secció explicam la llibreria que proporciona LG per a implementar 

aplicacions de TV interactiva en els seus televisors i les tècniques que hem fet servir per 

implementar l’API TV. 

HCAP o Hospitality Common Application Platform és la llibreria de LG que s'encarrega 

de la comunicació especifica entre el televisor de LG i l'aplicació. Més específic al nostre 

cas d'ús, entre el televisor i l’API TV 

The HCAP (Hospitality Common Application Platform) library 

provides functions that enable you to manage device settings, 

hardware resources, and applications. [9] 

LG proporciona la llibreria HCAP amb diferents llenguatges de programació oferint més 

flexibilitat als creadors d’aplicacions. Els llenguatges de programació disponibles són 

HTML5 (Javascript), GEM (Java) i Flash. Flash, només compatible amb versions 

antigues del sistema operatiu de LG. 

El desenvolupament d’aquesta aplicació s’ha utilitzat la llibreria de HCAP per HTML5 

(Javascript) versió 1.21. Durant el desenvolupament, LG va llançar una actualització a 

la versió 1.22, la qual es va adoptar. 

La llibreria HCAP proporciona un conjunt d’APIs associades a gestionar els diferents 

aspectes del televisor. 

La Taula 4: API HCAP en ús relaciona cada API amb la seva funcionalitat. S’han eliminat 

de la taula original les API que no es fan servir. 

Taula 4: API HCAP en ús 

API Característica 

Canals  Controla la TV, inclou els canals de dades.  

Botons Gestiona els botons físics i virtuals del comandament a distància. 

Media Controla i gestiona el visualitzador de vídeo i àudio. 
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Mode Controla els modes d’aplicació i determina la visibilitat de 

l’aplicació sobre els botons. 

Mode Hotel  Permet gestionar el mode hotel i les seves propietats. 

Sistema   Permet accedir a les característiques de sistema. 

Video Controla la finestra de vídeo. 

Volume  Controla el volum de l’àudio.  

Esdeveni-

ments 

Permet capturar i gestionar els esdeveniments que emet el 

televisor. 

L’estructura d’una crida a una API és com es mostra a la Figura 15: 

NomApi.FuncióApi({ 
   "Param1”: "valor1", 
   "Param2”: "valor2", 
   "onSuccess": function () {}, 
   "onFailure": function (f) {} 
}); 

Figura 15: exemple d'us API d'HCAP 

Les crides a les API es realitzen de forma asíncrona. Les API permeten la definició de 

dues funcions en callback que ens permeten definir un conjunt d’accions a realitzar un 

cop la crida es resolgui.  

Les funcions en callback [16] que permet definir són onSuccess i onFailure, com els 

seus noms indiquen, la primera s'executa si ha anat bé i la segona si hi ha hagut algun 

error. Els paràmetres d'entrada de cada una de les funcions variaran segons l'API que 

es cridi. 

En gran part dels casos, ens interessa realitzar vàries crides a diferents APIs de forma 

seqüencial. És a dir, enllaçar vàries crides a les API de HCAP dins les funcions 

onSucces. La pràctica d'aquesta forma de programar desencadena el popularment 

anomenat "callback hell” [17]. Un codi mal de llegir a causa de l'anidament de funcions 

en callbacks succesius. Per evitar la mala practica que ens pot dur a un callback hell i 

augmentar la llegibilitat del codi introduïm Promises [18] i funcions Async/Await [19].  

Utilitzant una funció que retorni un Promise, i aquest Promise rebi una funció "executor" 

per paràmetre amb la crida a l'API ens permet controlar millor el flux de programa. Així i 

tot no elimina el problema, ja que vàries crides diferents de les API de HCAP faria que 

tinguéssim un munt de Promises enllaçats. La lectura es veu simplificada i més 

encapsulada però no corregeix el problema del "callback hell" sinos que es transforma 
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en un "Promise hell". Per arribar a resoldre el "callback hell"/ "Promise hell" utilitzem 

funcions Async/Await. 

Les funcions Async/Await són funcions asíncrones, declarades de la forma "async 

function", i admeten el modificador "await" davant d'una crida a subprograma que torni 

un promise. El modificador "await" aturarà el flux d'execució de la funció fins que el 

promise retorni algun valor. El valor "then" del promise es pot recollir com un valor de 

retorn mentre que el "catch" llança una excepció. Excepció que es recull utilitzant 

l'estructura try/catch. 

Les crides a les API es realitzen de forma asíncrona. Les API permeten la definició de 

dues funcions en callback que ens permeten definir un conjunt d’accions a realitzar un 

cop la crida es resolgui.  

Les funcions en callback [18] que permet definir són onSuccess i onFailure, com els 

seus noms indiquen, la primera s'executa si ha anat bé i la segona si hi ha hagut algun 

error. Els paràmetres d'entrada de cada una de les funcions variaran segons l'API que 

es cridi. 

En gran part dels casos, ens interessa realitzar vàries crides a diferents APIs de forma 

seqüencial. És a dir, enllaçar vàries crides a les API de HCAP dins les funcions 

onSucces. La pràctica d'aquesta forma de programar desencadena el popularment 

anomenat "callback hell” [19]. Un codi mal de llegir a causa de l'anidament de funcions 

en callbacks succesius. Per evitar la mala practica que ens pot dur a un callback hell i 

augmentar la llegibilitat del codi introduïm Promises [20] i funcions Async/Await [21].  

Utilitzant una funció que retorni un Promise, i aquest Promise rebi una funció "executor" 

per paràmetre amb la crida a l'API ens permet controlar millor el flux de programa. Així i 

tot no elimina el problema, ja que vàries crides diferents de les API de HCAP faria que 

tinguéssim un munt de Promises enllaçats. La lectura es veu simplificada i més 

encapsulada però no corregeix el problema del "callback hell" sinos que es transforma 

en un "Promise hell". Per arribar a resoldre el "callback hell"/ "Promise hell" utilitzem 

funcions Async/Await. 

Les funcions Async/Await són funcions asíncrones, declarades de la forma "async 

function", i admeten el modificador "await" davant d'una crida a subprograma que torni 

un promise. El modificador "await" aturarà el flux d'execució de la funció fins que el 

promise retorni algun valor. El valor "then" del promise es pot recollir com un valor de 

retorn mentre que el "catch" llança una excepció. Excepció que es recull utilitzant 

l'estructura try/catch. 

6.2 Core 

6.2.1 Main.js 

El main és l'encarregat de realitzar la seqüència d'inici de l'aplicació que consisteix a 

ajustar i comprovar que el televisor estigui preparat per l'aplicació i administrar els 

esdeveniments del televisor. 
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Seqüència d’inici 

El procés de la seqüencia d’inici és aquell que es realitza cada cop que es encén un 

televisor com es mostra a la Figura 16. 

 

Figura 16: Diagrama de flux del inici televisor 

En encendre el televisor aquest va a cercar l’html a la direcció assignada i comença 

l'execució del main. 

La primera passa que realitzem dins el main, és la identificació i inicialització del televisor 

que es realitza mitjançant la lectura de l'URL. La identificació ens serveix per inicialitzar 

un objecte del tipus model_televisor que és l'encarregat de traduir funcions a alt nivell 

com ara setChannel a realitzar la funció de reproduir un canal mitjançant el procés 

específic pel televisor en qüestió. 

A continuació cridem la funció de configuració i es demanen les dades de l'habitació al 

servidor per l'api welcome. La funció configuració retorna dos possibles resultats, OK o 

REBOOT depenent de si la configuració aplicada necessita o no reiniciar. L’explicació 

de la funció de configuració es troba al capítol Setup i capítol Particularitats del setup. 

Quan la configuració acaba en REBOOT es demanarà a l’instal·lador que reinicï el 

televisor, això només passarà el primer cop que l'aplicació es llanci. En cas que acabi 

en OK prosseguim a esperar la resposta de les dades de l'habitació i posem un 

temporitzador en diferit per mostrar el primer estat dashboard. En rebre la resposta, es 

mostrarà el dashboard sense esperes. 
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Esdeveniments del televisor 

Els esdeveniments que cada televisor llança són diferents donat que es pot tractar de 

models de televisor diferent. Es fa ús de la capa d’abstracció utilitzant l'objecte TV. 

L'objecte TV, és el real encarregat de gestionar l'esdeveniment i retransmetre el resultat 

de forma estàndard perquè el main ho pugui processar. 

Es reben 3 tipus d'esdeveniment, tecla polsada, canvi de canal i epg. 

L'esdeveniment de tecla polsada (en anglès i com hem anomenat) "keydown". El 

receptor de l'esdeveniment és l'encarregat de cridar la funció keydown explicada a 

utils.js perquè gestioni el comportament. 

L'esdeveniment de canvi de canal és rebut de part de l’API TV un cop el canvi de canal 

ha estat efectuat. Quan passi es mostrarà informació contextual acompanyant el canvi 

de canal. La informació només és necessària mostrar-la quan estem a pantalla 

completa, ja que les altres o bé no tenen res a veure (Activitats) o bé, ja mostren la 

informació de forma activa (programGrid). Les funcions a executar són 

updateFullscreenInfo i hudUp que seran explicades amb més detall quan presentem 

l'estat fullcreenTV. 

L'esdeveniment "epg" és rebut quan hem trobat informació de programa per al canal que 

estem veient. L'esdeveniment és rebut de forma automàtica en realitzar algun canvi de 

canal o en demanar explícitament a l’API TV amb la funció getEpgInfo. 

L'esdeveniment es rep acompanyat d'un objecte que conté la informació de programa. 

Aquest objecte és associat al canal que estem veient, per tant no s'associarà ni guardarà 

informació de programa per a qualsevol altra canal que es visualitzi fora dels estats 

programGrid i fullscreenTV com és el canal corporatiu del dashboard. 

Iniciar serveis 

El main inicia l'execució de 2 funcions que es van executant periòdicament. 

updateClock 

Funció que actualitza el camp de text destinat a ser el rellotge. 

Utilitzem l'ID contingut de la constant "clock_id" per trobar si hi ha rellotge. Si existeix 

s'omple el seu espai amb el temps en format hores i minuts.  

PowerOff 

L'objectiu de la funció powerOff és estalviar energia apagant el televisor quan ningú 

l'utilitza. La funcionalitat ha estat pensada per a després que l'usuari de l'habitació surti, 

emportant-se la clau de l'habitació, el televisor s'apagui si estava encès. El procés pel 

qual sabem que ha desconnectat la clau dependrà del sistema de cada hotel (Figura 

17).  
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L'aplicació anirà fent polling a l'api poweroff fins que aquest torni el valor cert. En tornar 

cert es cridarà a la funció d'utils.js popAlertParams amb un missatge d'apagada i un 

temps definit a la constant a config.js anomenada turnOffMsgDelay i la funció que apaga 

el televisor. 

  

Figura 17: Diagrama de la funcionalitat poweroff 
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6.2.2 Estats 

Considerem un estat a una interfície d'usuari diferent amb funcionalitat diferent. Els 

scripts que generen cada estat són els encarregats de generar la interfície i gestionar la 

interacció amb l'usuari. 

A continuació explicarem les funcions comunes per a la comunicació de l'estat amb 

l'exterior. Keydown per interacció de l'usuari i load inicialitzar l'estat. En cas d'haver 

tractat els estats com a classes en lloc d'extensions del programa principal, la funció 

load es correspondria amb el constructor de la classe. 

Keydown 

La interacció es realitza a partir de la navegació mitjançant les fletxes del comandament 

pels diferents elements "focusable" que forma la interfície i una sèrie d'assignacions a 

tecles enllaçades a una acció. En cap dels estats es poden sobre escriure les accions 

per a les tecles que governa el main.js. 

Cada element "focusable" tendra associada una funció que s'accionarà en fer clic a 

sobre, en cas del televisor, al polsar el boto "OK" quan el focus marca l'element desitjat. 

És de vital importància que el disseny compti amb algun mètode per identificar quin 

element és el que està seleccionant. 

Una acció especial és definida per l'acció associada a un botó del comandament que no 

contempla spatial-navigation-js.js ni el main.js. Per exemple, l'acció de "pujar volum" 

associada al polsar el boto "3". Per associar una acció a un botó utilitzarem la funció 

"keydown" amb un paràmetre d'entrada que farà referència al botó pitjat. Aquesta funció 

estàndard serà cridada pel main.js si el botó pres no es cap dels reservats. Aquells 

botons que no volem que siguin escoltats, simplement ignorarem que l'usuari els ha 

polsat. És a dir, no enllaçarem cap acció per aquell botó. 

Load 

La funció load és el procediment que s'encarrega de generar la interfície d'usuari i 

modificar la pila d'estats a fi de posicionar-se com l'estat actual. 

Per modificar la pila es crida a la utilitat de pila i introdueixen el nom de l'estat que 

representen. La funció es troba dins utils.js i la utilitzem de forma 

stateEntered(nom_estat). Notem que nom_estat ha de fer referència a algun dels estats 

de stateNames definits a config. A continuació es substitueix el body del document per 

la interfície utilitzada a l'estat. 

El dashboard és el primer estat a mostrar-se en encendre l'aplicació. El seu propòsit es 

doble. 

Primer, donar la benvinguda al client mostrant un missatge personalitzat a la vegada 

que de fons es mostra el canal corporatiu. 

El segon propòsit, que dóna nom a l'estat, és d'oferir un conjunt de botons amb els quals 

navegar entre funcionalitats. 

També s'ofereix un rellotge i la informació meteorològica del moment. 
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Load 

El mètode 'load' s'encarrega de 

generar la interfície i, 

conjuntament amb la informació 

obtinguda de l'API dashboard, 

posar el canal corporatiu. 

Els botons a col·locar són també 

rebuts amb l'API dashboard pel 

que són personalitzables pel 

client a través de l'edició de la 

base de dades. 

El dashboard admet dos tipus de 

canal corporatiu, canal i vídeo que 

diferenciarem pel tipus d'adreça 

que té. L'adreça pot ser unicast 

per als vídeos (protocol http(s)) o 

ser multicast per als canals 

(protocol udp). En cas de tenir un 

tercer tipus no contemplat el fons 

serà negre per l'absència de 

contingut audiovisual. Podeu 

veure el diagrama amb la lògica a 

la Figura 18. 

Informació meteorològica 

La informació meteorològica es recollirà fent una crida a l'API weather. Aquesta crida no 

es realitzarà cada cop que es carregui el dashboard però sí quan caduqui. 

Interacció 

Els botons que es contemplen en aquest estat són les fletxes, botó OK i els botons 

d'augmentar i disminuir canal. 

Les fletxes i el botó OK seran controlats pel mòdul de spatial-navigation-js i s'utilitzaran 

per navegar entre els diferents botons de la interfície. L'ordre, funció i icona dels botons 

es troba guardada a la base de dades. 

Els botons d'augmentar i disminuir canal s'han afegit per motius d'accessibilitat. S'ha 

descobert que les persones poc habituades amb les noves tecnologies, com són les 

persones majors i no veuen evident la selecció i pulsació dels botons. Per aquest motiu, 

l'acció que realitzen aquests botons és de clicar el primer botó que per disseny correspon 

a veure la televisió a pantalla completa. 

fullscreenTV.js 

FullscreenTV és l'estat encarregat de mostrar l'emissió de televisió a pantalla completa. 

A més ofereix informació contextual sobre el canal en el qual ha canviat amb una franja 

informativa o en angles "Head Up Display" (HUD). 

Figura 18: Selecció de tipus de canal corporatiu 
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HUD o heads up display 

El HUD es visualitza a la part superior de la pantalla superposant-se a l'emissió de TV. 

Aquest apareix els primers 10 segons després que es realitzi un canvi de canal, es premi 

algun dels botons numèrics o hàgim canviat cap aquest estat. 

La informació que mostra es compon del nom de canal, la posició que ocupa a la llista 

de canals. En cas que el HUD aparegui a causa de la introducció d'un valor numèric 

aquest mostrarà el valor introduït a la part dreta. 

Canvi de canal 

El canvi de canal es realitza utilitzant les fletxes amunt i avall, programa més i programa 

menys i la introducció d'un valor numèric vàlid (valor positiu no major a la mida de la 

llista de canals). Utilitzant les dades de la llista de canals cridem a la funció setChannel 

amb paràmetres IP del canal i el seu Port. 

Interacció 

Ha estat creat un accés directe a la llista de canals, estat programGrid, mitjançant la 

pulsació del botó "OK", "Back" o "Guide". L'accés directe ofereix una experiència fluida 

entre estats que comparteixen funcionalitat, mostrar l'emissió de televisió. 

Els botons “Back” i “Exit” són botons recollits pel programa principal que atén els 

esdeveniments de tecla polzada. Per tal de fer possible la funcionalitat de tornada a 

programGrid i no al dashboard (Figura 8), s'empila l'estat programGrid abans d'empilar 

l'estat fullscreenTV (Figura 19). 
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Figura 19: Pila d’estats entrada/sortida de fullscreenTV 

programGrid.js 

L’estat programGrid ofereix de forma visual la llista de canals disponibles així com una 

previsualització del canal seleccionat, juntament amb la informació de programa (EPG). 

Podem accedir a la llista de canals directament des del dashboard utilitzant el segon 

botó o bé des del fullscreenTV. 

Els canals de la llista mostren la posició, el nom de canal i la icona de canal. Si el canal 

ja ha estat seleccionat o està en selecció s’afegeix el nom del programa actual. El canvi 

de canal i, a conseqüència, la nova selecció en la llista de canals, es realitza utilitzant 

els mateixos botons que amb pantalla completa. 

 

Informació de programa o EPG 

L'obtenció de l'EPG s'aconsegueix a través del televisor utilitzant l’API TV com s'explica 

en Esdeveniments del Televisor. 
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La informació que inclou l'EPG està composta per la informació del programa actual i la 

del programa a continuació. De cada un d'aquests programes obtenim el nom, 

descripció, hora d'inici i hora d'acabament. 

Es mostrarà la informació completa per al canal seleccionat conjuntament amb la 

previsualització. A més, de tots aquells canals amb informació coneguda es mostrarà a 

la llista sota del nom de canal el nom de programa. 

La informació de programa més antiga que la data d'acabament del programa es 

considerarà obsoleta i no es mostrarà. 

iframe.js i gallery.js 

Gallery i iframe són dues funcionalitats dedicades a cobrir el cas d'ús 1.4, mostrar 

informació estàtica. Cronològicament primer es desenvolupa la funció iframe com a 

prova de concepte i gràcies a la seva simplicitat crear la funcionalitat a temps per a la 

primera entrega i instal·lació a l'hotel. Gallery s'ha acabat de desenvolupar recentment i 

al moment de redactar encara no es troba en producció. 

La funció iframe crea una etiqueta HTML "iframe" amb la URI a mostrar. El contingut es 

troba a un nivell diferent de l'aplicació del televisor i aquest no és navegable. La raó per 

la qual no es pot navegar és per la impossibilitat de controlar i modificar el contingut de 

l'iframe amb spatial-navigation-js i els botons del comandament. 

En l'hotel s'utilitza aquesta funció amb una uri per paràmetre que apunta a la imatge 

informativa de les activitats de l'hotel. 

La funció gallery pretén anar un pas més enllà que iframe. Es limita a mostrar únicament 

contingut multimèdia compatible amb l'etiqueta "img" o contingut audiovisual unicast o 

multicast. Els avantatges de limitar el tipus de contingut ens permeten crear una interfície 

navegable i a conseqüència la capacitat de mostrar més d'un contingut. 

L'estructura dels paràmetres es guardada en format JSON dins la taula de botons de la 

base de dades. 

El paràmetre per iframe és un únic element (Figura 20). 

[ URI ] 

Figura 20: Llista de paràmetres d'iframe 

Mentre que el paràmetre que admet gallery és un array d'URI o objectes com es pot 

veure a la Figura 21. 
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[[ 
 [URI OR Object], 
 ... , 
 [URI OR Object] 
]] 

Figura 21: Llista de paràmetres de la galeria 

Cada objecte de la llista de paràmetres té la estructura que es mostra a la Figura 22. 

{ 
 Type:   [img or channel or media] 
 Poster:   [uri to a img] 
 Ip:    [if type = channel] 
 Port:   [if type = channel] 
 Protocol:   [if type = channel] 
 Src:    [if type = img or media] 
 Media_type:  [if media] 
} 

Figura 22: Objecte paràmetre de la galeria 

Quan el tipus (type) és img només es mira l'atribut src. 

Quan el tipus channel es necessita una URI a una imatge de pòster, la ip, port i protocol 

del canal a mostrar. 

Quan el tipus es media es necessita una URI a una imatge de pòster, l'URI/src del vídeo 

i quin tipus és. 

6.2.3 Utils.js 

Utils.js és el fitxer que recull les funcions i eines de propòsit general i accés global. 

Entre les funcions destaquen tres funcionalitats, gestió de l'entrada numèrica, gestió de 

la pila d'estats i el sistema d'alertes pop up. 

Gestió de l’entrada numèrica  

La gestió de l'entrada numèrica la formen dues funcions, una crida des de l'exterior amb 

el valor de tecla polsat (insertedNum) i la segona calcula el valor introduït 

(checkNumber). 

Sistema d‘alertes pop up  

El sistema d'alertes pop up genera una finestra amb un missatge per a l'usuari. L'usuari 

ha de poder amagar l'alerta amb la pulsació de qualsevol botó. Les alertes ofereixen la 

possibilitat d'executar un esdeveniment temporitzat. Per exemple: apagar televisor 

després de 10 segons de mostrar un missatge d'aturada. 
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Hi ha dues formes de llançar un esdeveniment, amb només un missatge, o amb un 

missatge, una funció i retard en executar la funció. El nom de les funcions són 

popAlertParams i popAlert. 

La funció per amagar el missatge és 'dimissAlert' i si l'acció encara no ha estat 

executada, es cancel·la. 

El missatge es forma per un panell de fons blau (color corporatiu de SMY Hotels) i el 

text del missatge amb lletres blanques. El panell es situa a sobre qualsevol interfície 

existent. El quadre de missatge és un dels pocs elements dissenyats per nosaltres. 

Gestió de la pila de estats 

La gestió de la pila es duu a terme mitjançant dues funcions stateEntered i keydown. 

stateEntered 

L'estat de l'aplicació és guardat en una pila d'estats situada a Config.js. El cim de la pila 

porta el nom de l'estat actual i a sota de la pila hi trobem els noms dels estats que hem 

passat per arribar a l'estat actual. 

Els estats tenen l'obligació d'inscriure's a la pila d'estats per tal de poder desfer per ordre 

el recorregut entre estats. 

Per tal d'evitar cicles dins la pila, només es permet la inclusió de l'estat un cop dins la 

pila. En detectar una repetició, en lloc d'empilar, es desempilaran els estats a sobre de 

la primera inclusió a fi que l'estat que s'intenta introduir quedi al cim de la pila. 

Keydown 

La funció keydown rep per paràmetre el codi de botó polsat i juntament amb la taula keys 

identifiquem quina és la tecla polsada. Els codis són específics de cada plataforma per 

tant la ubicació de la taula keys es troba com atribut de l’objecte TV. 

En cas de mostrar qualsevol tipus d’alerta, el cim de la pila és “estat alerta”, qualsevol 

botó accionarà la funció dimissAlert. 

En altre cas, la funció utilitza com a botons clau per a la gestió del sistema el botó de 

back i el botó exit. 

El botó 'back' realitza un pas enrere cap al darrer estat utilitzat, és a dir, realitza un pop 

de la pila d'estats (eliminant la seva existència) i executa la funció 'load' de l'estat del 

nou cim de pila. La pila no es pot buidar i sempre quedarà el primer estat introduït. 

El botó 'exit' en canvi eliminarà tot estat de la pila i carregarà el primer estat introduït. 

El primer introduït és l'estat dashboard, aquest ofereix la funcionalitat necessària per 

poder entrar a nous estats de l'aplicació. 

Els botons que no són 'exit' o 'back' són enviats a les funcions 'keydown' de cada estat 

perquè gestionin de forma personalitzada l'entrada. 
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6.2.4 Config.js 

Config.js és l'arxiu de configuració que recull les constants i variables globals. A dins hi 

conté un objecte exportable. Exportable per poder ser inclosa dins les diferents parts 

que es descriuran a continuació. 

L'objecte anomenat "config" conte les següents variables: 

TV 

Dins aquesta variable es guarda l'objecte que recull les funcions específiques per la 

comunicació TV-Programa, el controlador específic segons televisor, la instància de 

l’API TV. 

ClientData 

Aquí es guarda un objecte que recull la informació del client. Aquesta informació 

consisteix en un missatge de benvinguda personalitzat i l'idioma. Aquesta informació la 

rep el televisor a través d'una crida a l'API dashboard que a la vegada ho rep del PMS 

del hotel (API Logitravel). 

InterfaceData 

Com el seu nom indica aquí es recull un objecte d'elements de la interfície d'usuari. Ve 

condicionat novament per l'API dashboard i qui és l'hoste. 

L’objecte conté: 

• Un objecte amb traduccions segons l’idioma del client.  

• Una direcció d'on trobar el logotip de l'hotel, d'aquesta manera si hi ha un 

esdeveniment especial com Halloween o nadal es podria triar des de la part 

servidor una icona diferent per l'esdeveniment. Per defecte, apuntem a una 

direcció coneguda amb la icona per defecte. 

• Un objecte anomenat "welcomeButtons" que conté la informació per generar els 

botons del dashboard. Les característiques de cada botó vénen definides per un 

nom, que coincideix amb la classe CSS, i el nom de funció a executar en fer-hi 

clic. 

Channels 

Aquí recollim la informació de l'estat de l'emissió de TV. Té dos atributs current i 

channelList. 

• channelList és un array de objectes canal. Aquest array per defecte és buit, és a 

dir, no hi ha llista de canals fins que l'api dashboard la inicialitzi. Cada canal conté 

la següent informació: IP, port, nom i icona. 

• Current és un valor numèric que representa quin índex de la llista de canals 

(channelList) és el canal que està reproduint. Si es reprodueix un vídeo o no ho 

sabem que es reprodueix, que ocorre en la situació inicial i valor per defecte, el 

valor és "-1". 
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Path 

Aquí es guarda en un objecte estàtic els camins cap a l'api. Per tal de fer estàtic s'ha 

utilitzat "Object.freeze( object )" de l'objecte. 

stateNames 

Aquí hem utilitzat un altre Object.freeze() que recull els noms dels estats per poder tenir-

ne constància des d'altres llocs de l'aplicació donant pas a un sistema modular 

(íntimament relacionat amb el que he anomenat estats). 

stateStack 

Junt amb stateNames hi ha la pila d'estats que més endavant detallaré el seu propòsit. 

Constants 

• inputNumberDelay, Temps d’espera abans de realitzar cert tipus d’acció. 

• hudTimeUp, Temps que el HUD estarà visible. 

• powerSaveInterval, Temps de poll per a la funció d’estalvi d’energia. 

• dismissAddTime, Temps afegit després de post posar una alerta amb acció. 

• turnOffMsgDelay, Temps entre la sortida del missatge de auto-aturada i el 

televisor es apagat. 

• clock_id. ID que tots els elements rellotge amb format HH:MM han de tenir 

• remoteNumber: ID del camp de text on es depositarà el valor numèric introduït 

dins la interfície. 

• programList: ID de les llistes de canals han de tenir. 

BuffKeys 

Buffkeys és l’objecte utilitzat per guardar el valor numèric introduït un a un amb el 

comandament i el temps de la darrera inserció d’un valor. Utilitzat per a poder canviar a 

un canal que té un nombre de dos dígits (per anar al canal 10, primer s’ha d’introduir l’1 

i llavors el 0). Vegeu la Figura 23. 

 

Figura 23: Numeric Input i Buffkeys 
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6.3 API TV 

La interfície es compon dels diferents objectes TV que permeten comunicar l'aplicació 

amb les llibreries que controlen els televisors. Aquesta interfície es compon de la classe 

TV que implementa les diferents funcions necessàries per a l'aplicació i el televisor es 

puguin comunicar. 

Els televisors que tinguin implementat la seva classe TV es consideraran televisors 

compatibles. 

6.3.1 Constants globals 

Les constants globals guarden la informació invariable que defineix les característiques 

del televisor. 

Les constants definides de forma general per accés de l'aplicació són: la resolució en 

píxels (maxHeight i maxWidth) i l'objecte keys que recull les tecles genèriques 

associades al valor numèric específic de cada televisor. 

La terminologia utilitzada per definir l'àrea (o finestra) on es situada l'emissió d'un vídeo 

o canal es anomenat vídeo. Hi ha dos tipus de contingut que es poden reproduir dins la 

finestra de video: multicast i unicast. O com comunament es coneixen, canal IPTV i 

vídeo multimèdia comú. Anomenarem canal o emissió de televisió al primer tipus i media 

al segon. 

Es defineix un objecte per controlar l’espai de vídeo. L’objecte, anomenat vídeo, recull 

les característiques que ha de tenir la finestra d’emissió. 

 

Figura 24: Finestra de Video 

L'objecte és format pel volum de l'àudio, la mida en píxels (alçada i amplada) de 

l'emissió, la posició del cantó superior esquerra de la finestra (top i left) i un valor booleà 

que indica si els canvis estan o no per aplicar (Figura 24). 
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6.3.2 Funcions genèriques 

Les funcions genèriques són el conjunt de funcions que són cridades pel programa 

principal. La implementació de cada una és específica per televisor1 

Setup 

La funció Setup és l'encarregada de realitzar totes les comprovacions necessàries per 

al correcte funcionament del televisor. La funció retorna un promise que retornarà valor 

"reboot" si és necessari reiniciar el televisor. Si el valor és "OK" si el televisor està 

configurat per fer funcionar l'aplicació. 

Init 

La funció init és l'encarregada d'inicialitzar les variables i crear els esdeveniments TV-

Aplicació. 

Es retornarà un promise, quan aquest retorni ens indica que s'ha acabat la inicialització. 

resizeOnWait 

La funció resizeOnWait modifica l'objecte vídeo a fi del pròxim pic que ocorri un canvi 

en l'emissió de contingut la finestra es redimensioni. 

Les característiques a redimensionar vénen donades per un objecte per paràmetre que 

pot tenir les següents característiques: alçada, amplada, distancia al marge esquerre i 

distancia al marge superior (Figura 25). Les característiques són descrites amb 

percentatges o en píxels. 

L'objecte també pot ser null en cas de no voler fer-hi cap canvi. Útil sobretot quan es 

crida des d'una altra funció interna com a funcionalitat opcional. 

Paràmetre = { 
 top: "0%", 
   left: "0%", 
   width: "100%", 
   height: "100%" 
} 

Figura 25: Paràmetre de resizeOnWait 

resizeVideo 

La funció resizeVideo realitza un resizeOnWait i força l’actualització de la finestra de 

vídeo. D’aquesta manera es realitza un redimensionat instantani sense canvi en 

l’emissió. 

 

1 L'estructura i el funcionament que s'esposarà pot estar condicionat a la implementació cap a 

LG, primer prototip, tot i estar pensat per a ser genèric 
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stopVideo 

La funció stopVideo realitza una aturada de tot contingut multimèdia que es mostri per 

pantalla. És a dir, aturarà el vídeo o canal de fons, però no la interfície que mostra el 

document html. 

setChannel i setMedia 

La funció setChannel canvia de canal o inicialitza l'emissió de televisió al canal IPTV 

definit per una IP i un port. La mateixa funció admet el paràmetre "vídeo" per realitzar 

un canvi en la finestra de vídeo alhora que s'executa la funció principal. 

La funció setMedia realitza la mateixa funció que el setChannel però en aquest cas en 

lloc de necessitar una IP i un port necessitarem una adreça del contingut i de quin tipus 

de contingut es tracta. 

Les funcions setChannel i setMedia no són compatibles, és a dir, no podem reproduir 

dos continguts diferents en el mateix espai. Per tant, cada una de les funcions 

s'encarregaran de vigilar si s'està reproduint un contingut d'un tipus diferent i si és així 

realitzar un stopVideo abans de reproduir el contingut sol·licitat. 

Mute i unMute 

Les funcions mute i unmute realitzen les funcions que els seus noms indiquen, llevar el 

so i retornar el so al volum anterior a abans de cridar mute. 

VolumeUp i VolumeDown 

El volum és un valor percentual controlat per les funcions VolumeUp i VolumeDown. Les 

funcions admeten per paràmetre el percentatge de volum a augmentar. En les crides 

s'ha utilitzat un 1% per oferir major flexibilitat.  

GetEpgInfo 

La funció getEpgInfo torna a demanar al sistema del televisor la informació de programa 

actual i següent. La resposta es torna en forma d’esdeveniment, esdeveniment epg. 

powerOff 

La funció poweroff consisteix a aturar el televisor. En cas d'haver-hi diversos modes 

d'apagat s'optaria per aquell que pugui mantenir funcionalitats com el wake-on-lan a la 

vegada que maximitzi l'estalvi energètic. 

closeApp 

La funció closeApp realitza un tancament de la nostra aplicació donant pas a l'aplicació 

de televisió per defecte del sistema. 

setDefaultChannel 

La funció setDefaultChannel posa un canal, definit per IP i port, com a canal per defecte 

a l'hora d'encendre el televisor. 

Aquesta utilitat ens serveix per posar per defecte el canal corporatiu que es mostrarà en 

encendre el televisor. 
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6.3.3 Esdeveniments 

La comunicació l’API TV cap a l'aplicació es realitza mitjançant l'emissió i captura 

d'esdeveniments per recollir els valors de retorn de les funcions cridades directament en 

la comunicació aplicació cap a la interfície. El motiu de l'ús d'esdeveniment enfront de la 

recollida de valors de retorn, és pel caràcter asíncron que televisors com LG o Philips 

tenen a l'hora d'implementar les seves llibreries. A més l'ús d'esdeveniments permet 

encadenar accions amb altres funcions com ara l'obtenció de la informació EPG. 

Per implementar aquesta comunicació, la interfície fa ús del mòdul EventEmitter [20] de 

node. Aquest mòdul ens permet generar esdeveniments que seran escoltats pel cor de 

l’aplicació. 

Keydown 

L'esdeveniment keydown envia el codi de botó del comandament polsat. Aquest valor 

és directament retransmès a l'aplicació. 

L'obtenció del codi en els televisors provats, LG, Philips i Vestel és rebut a partir de 

l'escolta de l'esdeveniment "keydown" propi del sistema de cada un dels televisors. 

Channelchanged 

L'esdeveniment channelchanged és emès cada cop que s'ha realitzat un canvi de canal. 

Aquest esdeveniment no porta informació addicional. S’utilitza com a disparador d’altres 

accions com obrir el HUD. 

Esdeveniment EPG 

L'esdeveniment EPG es llança quan s'obtenen noves dades de l'epg per al canal en 

pantalla. Aquestes dades es cerquen de forma automàtica en realitzar un canvi de canal. 

6.3.4 Particularitats de LG i HCAP 

En aquest capítol expliquem les particularitats de l’API TV per LG i com hem utilitzat la 

seva llibreria HCAP. 

Particularitats del setup 

La implementació de la funció setup per al televisor de LG consisteix a comprovar el 

mode de hcap que estem utilitzant, la resolució de la pantalla, llevar els components de 

la interfície de LG i capturar les tecles especials. 

Cada comprovació es realitza a una funció separada que retorna un promise. Si el 

missatge que resol el promise és "reboot", vol dir que fa falta un reinici del televisor per 

aplicar els canvis. Un altre tipus de missatge (o l'absencia) ens indica que la configuració 

s'ha realitzat correctament, per conveniència sempre hem utilitzat el missatge "ok". 

Un cop tots els promise han estat resolts es revisa els valors de retorn. Si algun ha estat 

"reboot", el promise del setup es resol amb el mateix valor, reboot. En cas contrari, tots 

els valors han estat "ok", es resoldrà "ok” (Figura 26). 
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setup() { 
        /* Installation settings */ 
        return new Promise((resolve, reject) => { 
      let promises = []; 
      promises.push(this.setup_hcapMode()); 
      promises.push(this.setup_displayResolution()); 
      promises.push(this.setup_block_hotkey()); 
      promises.push(this.setup_disable_floating_ui()); 
      promises.push(this.setup_hcapKeys()); 
 
Promise.all(promises) 
   then(values => { 
      /* Some config needed a reboot? */ 
      console.info ("setup : Continue? => " + values); 
      for(let i = 0; i < values.length; i++) { 
         if(values[i] == "reboot") { 
            resolve("reboot"); // then reboot 
         } 
      } 
         resolve("ok"); 
      }); 
      .catch(error => { 
         console.error("setup => " + error); 
         reject(error); 
      }); 
   }); 
} 

Figura 26: funció pare, setup 

En aquest cas no és necessari utilitzar una funció async/await donada la independència 

entre les diferents funcions. En aquest cas per esperar la resolució dels Promises hem 

utilitzat la funció Promise.all i per paràmetre la col·lecció de Promises a esperar abans 

de resoldre el Promise que retorna el setup. 

Mode 1 

La llibreria de LG presenta cinc modes de mapeig de botons. La nostra aplicació només 

farà ús dels dos primers (mode_0 i mode_1). 

El mode_0 és el mode per defecte sense aplicació. L'aplicació no és visible per a l'usuari 

del televisor però aquesta funciona en segon pla. El conjunt de botons que l'aplicació 

pot escoltar és reduït. Es compon dels botons GUIDE, INFO i PORTAL. Aquest mode 

és utilitzat per "tancar" l'aplicació. 

EL mode_1 és el mode que permet escoltar i redefinir el nombre més gran de botons. 

És el mode que més control ofereix a l'aplicació quant al control remot juntament amb 

l'habilitació de tecles especials. HCAP_MODE_1 és el mode que es configura (o es 

revisa que hi estigui) pel correcte funcionament de l'aplicació. 

Els mode_ 2, 3 i 4 són variants menys potents del mode_1 ja permeten l'escolta d'un 

conjunt reduït de botons. 
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Resolució pantalla 

Els televisors de LG vénen configurats de fàbrica per utilitzar aplicacions a una resolució 

de 720p. Però duen instal·lat un panell que admet una resolució màxima de 1080p. Per 

tal d'extreure'n el màxim potencial canviem la resolució del panell de 1280x720 a 

1920x1080. 

S'obté la resolució de pantalla mitjançant la funció d'hcap "getProperty" amb paràmetre 

key: "display_resolution". El canvi de resolució es realitza utilitzant la funció d'hcap 

"setProperty" amb paràmetres key i valor: "display_resolution" i "1920x1080". Un cop 

realitzat el canvi de resolució és necessari reiniciar i es realitza només si la resolució és 

diferent la desitjada. 

API de LG 

La interfície de l'aplicació és l'encarregada de presentar el contingut als hostes utilitzant 

una interfície personalitzada. Tot i utilitzar el mode Aplicació, hi ha components de la 

interfície de LG que segueixen apareixent com són el missatge de "sense senyal", 

control parental, només àudio i d'altres. Aquestes finestres es superposen a qualsevol 

interfície i limiten les accions que podem realitzar. 

En el cas de l'estat iframe o qualsevol funcionalitat que no requereixi mostrar un 

contingut audiovisual com podria ser una galeria d'imatges o una tenda virtual, ens 

mostrarà el missatge de "sense senyal". Per aquest motiu, s'ha decidit desactivar la 

interfície flotant de LG. 

La desactivació de la interfície flotant es realitza mitjançant la funció d'HCAP amb valor 

0. Utilitzarem un valor 1 per reactivar la interfície si fos necessari. 

propietats.setProperty({ 
  "clau”: "tv_channel_attribute_floating_ui", 
  "valor”: "0", 
  "casExit”: resolve(), 
      “casError”: function(f) { 
   reject ("onFailure : errorMessage = " + f.errorMessage); 
  } 
}); 

Figura : exemple d'ús de propietats.setProperty 

Botons especials 

El mode 1 de HCAP permet escoltar un gran conjunt de botons del comandament a 

distància, però no totes. 

Per poder capturar l'escolta d'un botó especial, botó que el mode 1 de HCAP no permet 

escoltar, hem d'utilitzar la funció botons.addKeyItem. 

A continuació un exemple de captura del botó TV/RAD. 
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botons.addKeyItem({ 
 "codiBoto”: 0x00000000, 
 "virtualKeycode”:  botons.Code.TV_RAD, 
 "attribute" :2, 
 "casExit”: function() { 
        resolve("ok"); 
 }, 
 "casError”: function(f) { 
        reject ("onFailure : errorMessage = " + f.errorMessage); 
 } 
}); 

Figura : exemple d'ús d'obtenció de codi de comandament LGPer repetir el procés amb 

totes les tecles utilitzem la mateixa aproximació que en la funció principal del setup. Un 

promise que alhora llançarà un promise per cada botó a capturar i esperarà l’exit de la 

captura de tots els botons abans de respondre “ok”. 

Particularitats del init 

La funció init captura la IP i port del canal actual i inicialitza l'escolta dels esdeveniments 

de HCAP. 

L'ús del guardat de la IP i port del canal es realitza per tal d'evitar canvis innecessaris 

de canal. Aquest canvi és del tot innecessari si canviem de canal cap al mateix canal, ja 

que suposa una pantalla en negre durant 2-3 segons abans de continuar amb la mateixa 

emissió. 

Els esdeveniments de HCAP que escoltem són: tecla polsada o "keydown", canvi de 

canal i canvi de contingut. 

L'esdeveniment keydown és reemès com esdeveniment keydown per a l'aplicació. 

Els esdeveniments de canvi de canal que retorna l'API HCAP són gestionats per la 

funció privada videoChangeHandler. Aquesta funció s'encarrega de cridar a la funció 

setVideoSize i en cas d'emetre un canal, cridar a la funció sendEpgInfo. 

La funció setVideoSize revisa el camp Changed de l'objecte vídeo. Si és diferent de 

zero, és necessari redimensionar i es crida a lAPI video amb funció setVideoSize (Figura 

27). 
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setVideoSize() { 
 return new Promise((resolve, reject) => { 
  if (this.video.changed > 0) { 
   //there were changes. Then, change the video window. 
   video.setVideoSize({ 
    "x": this.video.left, 
    "y": this.video.top, 
    "width": this.video.width, 
    "height": this.video.height, 
    "casExit": () => { 
     this.video.changed--; 
     resolve(); 
    }, 
    "casFracàs": function (f) { 
     reject("videoChangeHandler: Video couldn't be 
resized.\n error: " + f); 
    } 
   }); 
  } else { 
                resolve(); 
  } 
 }); 
} 

Figura 27: Funció setVideoSize 

La funció sendEpgInfo s'encarrega d'aconseguir la informació del programa de televisió 

que estem veient. Per obtenir la informació depenem de la funció 

canals.getProgramInfo. 

La funció que ens ofereix LG és enfora de ser perfecta donat que només és accessible 

pel canal que estem visualitzant. A més, la majoria de cops després de canviar de canal 

la informació no està disponible (respon en blanc) o bé tarda a estar-hi. 

Per assegurar-nos que recollim la informació de la EPG cridem repetidament la funció 

de HCAP en intervals de 5 segons fins que, o bé retorni una resposta vàlida, o bé, superi 

el límit de 10 intents. 

Cancel·lem les crides repetides pel canal en qüestió si un altre esdeveniment de canal 

canviat ens arriba. 

Control de l’estat 

Una de les particularitats que té el televisor de LG és la incapacitat de tenir múltiples 

finestres de vídeo alhora. Donada aquesta limitació hem de dur un control estricte de 

quin contingut es mostra en tot moment. Amb tal propòsit s'utilitza una variable global 

de l’API TV anomenada estat. Cal diferenciar l'estat de l'aplicació d'aquest, ja que un 

indica quina interfície d'usuari està present front a quin contingut es mostra en la finestra 

de vídeo. 

Els estats es representen amb un valor numèric essent 0, l'absència de contingut, 1 la 

reproducció d'un vídeo multimèdia i 2 la reproducció d'un canal IPTV. És important 
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diferenciar entre contingut multimèdia i un canal IPTV, ja que precisen mètodes diferents 

tant per aturar com reproduir. 

A continuació la implementació de les funcions stopVideo, setMedia i setChannel 

íntimament relacionades amb la gestió de l'estat. 

setMedia 

La funció setMedia es compon de tres parts, preparació, inicialització i reproducció. 

Primer, per preparar la finestra de vídeo hem d'aturar el contingut anterior cridant a 

stopVideo. A continuació, preparar la finestra per reproduir un contingut audiovisual amb 

la funció Media.startUp. 

Segon, inicialitzar el contingut media. El contingut media es genera utilitzant la funció 

Media.createMedia que ens retorna un objecte. Objecte que guardem dins la variable 

_media. Aquesta variable ens servirà per controlar el vídeo com pausa i reproduir.  

Per acabar, posem a reproduir el vídeo amb la funció play referenciant l'objecte _media. 

Dins la funció del backcall canviem l'estat a 1 indicant que estem en reproducció d'un 

media. 

setChannel 

La funció setChannel té en compte la IP i port del canal anterior a més de l'estat per 

decidir quines accions realitzar. 

Cas 1: La petició de canvi de canal es vulgui realitzar cap a la mateixa IP i port que el 

canal que està actualment s'ignora el canvi de canal i es crida a la funció resizeVideo 

sense arguments per si fes falta canviar les propietats de la finestra de vídeo (els canvis 

vendran de la mà de l'aplicació utilitzant resizeOnWait). 

Cas 2: Si estam en l'estat 1, reproduint un contingut multimèdia, es crida a la stopVideo. 

Un cop stopVideo ha aturat el media ens trobem en l'estat 0 i procedim com s'explica al 

cas 3. 

Cas 3: Ens trobem a l'estat 0 on no hi ha cap reproducció en marxa. Per iniciar el canal 

hem d'inicialitzar la finestra de vídeo de la mateixa forma que es fa per mostrar un media, 

però amb una funció diferent, canals.replayCurrentChannel. La funció restaurarà 

l'emissió del canal anterior a l'aturada del canal. A continuació canviarem al canal 

desitjat com s'explica en el cas 4. 

Cas 4: S'està reproduint un canal (estat=2) i és diferent del canal actual es cridaria a la 

funció requestChangeCurrentChannel de l'API channel amb els paràmetres 

corresponents al nou canal. 

stopVideo 

La funció stopVideo té en compte l'estat per tal de saber si ha d'aturar un media o un 

canal cridant a funcions específiques. El nom de les funcions són stopChannel i 

stopMedia. 

StopChannel transforma en promise la crida de la funció de hcap, 

canals.stopCurrentChannel, que realitza l'aturada del canal. 
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StopMedia es divideix en tres funcions asíncrones que necessiten executar-se de forma 

seqüencial. Aturar la reproducció del contingut, diferent d'aturar-lo, destruir-lo i apagar-

lo. Cada funció s'enllaça a una funció de HCAP que realitza la funció especifica. 

API TV EPG 

L'obtenció de la informació de programa utilitzant el sistema que ofereix la plataforma 

de LG és bastant restringit. Només permet obtenir la EPG del canal que és està 

visualitzant i és necessari realitzar un canvi de canal per poder tornar a rebre informació 

nova. 

S'utilitza l'API d'hcap channel, amb la funció retorna un objecte amb la informació del 

programa actual i següent, si està disponible. 

En cas que la informació no estigui disponible, ens retornarà un objecte on tots els caps 

són buits. En aquest cas re intentarem la crida fins a 10 vegades esperant un temps de 

5 segons entre intent (Figura 28). 

 

Figura 28: Diagrama gerEpgInfo LG 
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7. Resultats del desenvolupament 

La solució IPTV desenvolupada en el projecte es va posar en producció el passat 28 de 

Març a l'hotel SMY Costa del Sol. 

La solució serveix a més de 600 televisors. S'han configurat 32 canals IPTV i un canal 

corporatiu. Es mostra la programació d'activitats de l'hotel utilitzant la funció iframe. 

El sistema ofereix una portada personalitzada per client. El dashboard, és la plana 

principal de l'aplicació i dóna la benvinguda a l'hoste amb un missatge personalitzat 

(Figura 29). 

També permet visualitzar la informació climàtica de la zona i l'hora. S'ofereix accés als 

diferents serveis mitjançant botons de color vermell TV, groc llista de canals i blau la 

galeria. Podrem navegar entre els botons les fletxes i el OK del comandament a 

distància del televisor. 

Queda preparat per un futur afegir més botons cap a noves funcionalitats. 

 

Figura 29: Foto a Dashboard 

En polsar el botó vermell TV entrem en mode pantalla completa. Es pot canviar de canal 

mitjançant les fletxes del comandament amunt i avall. Cada cop que es canvia de canal 

es mostra el HUD amb informació de context (Figura 30).  
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Figura 30: Foto a Fullscreen 

En pitjar [OK], [enrere] o [guia] canviem de funció cap a programGrid, la llista de canals. 

Per tornar enrere a la pantalla de benvinguda s'utilitza el botó [Exit]. 

Els botons numèrics ens porten al canal marcat directament. Es pot visualitzar el nombre 

introduït a la dreta del HUD. 

La llista de canals mostra tots els canals disponibles llistats a l'esquerra de la pantalla 

(Figura 31). 

Es selecciona el canal amb les fletxes amunt i avall. Per defecte i si no hem canviat de 

canal abans, es selecciona el primer de la llista. Si no, el darrer canal vist. 

Al seleccionar un canal es mostra l'emissió en petit mostrant a sobre el nom del 

programa i el logotip del canal. A sota, es mostra la durada i el nom del programa a 

continuació. 

 

Figura 31: Foto a la guia de programació 
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Pitjant [enrere] o [exit] tornem al dashboard. 

Pitjant [ok] tornem a pantalla completa i es visualitza el canal seleccionat. 

La funcionalitat iframe o gallery, imatge a continuació, permet veure contingut allotjat 

dins i fora del sistema (Figura 32). 

En l'exemple es mostra una imatge de la programació setmanal de l'hotel SMY Costa 

del Sol que es troba al CMS de SMY Hotels. 

 

Figura 32: Foto gallery 

Dins la galeria es pot navegar entre els continguts utilitzant les fletxes dreta i esquerra. 

Els botons [exit] i [enrerra] retornen al dashboard. 
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8. Conclusions 

En aquest apartat exposaré els reptes i problemes trobats al software i com han estat 

superats. 

El primer gran repte que es va plantejar va ser l'elecció del televisor per a l'hotel SMY 

Costa del Sol i primer televisor a ser desenvolupat. Gràcies a l'estudi de mercat realitzat 

prèviament pel director, Antoni Bibiloni, es va tenir un punt de partida del qual es pogué 

començar a fitar l'abast del projecte. Es va estar provant els diferents televisors objecte 

d'estudi, Vestel, Philips i LG des de principis d'octubre fins finals de novembre. Els 

televisors amb més capacitats foren Philips i LG, i el product owner trià aquest segon 

per la maduresa de la plataforma i les seves eines de desenvolupament. 

El segon repte va ser desenvolupar fou dissenyar un sistema capaç de funcionar sobre 

múltiples televisors. Es va aconseguir que la primera plana, el dashboard funciones 

sobre els tres televisors. Un cop la prova pilot va concloure, el desenvolupament es va 

centrar en el televisor triat, LG. 

Tot i haver triat el televisor de LG el plantejament multi plataforma no es va perdre , ja 

que en qualsevol moment podria ser necessari utilitzar un televisor diferent. Per tal 

d’incloure el nou televisor només seria necessari desenvolupar l’API TV compatible per 

el nou model. D’aquesta manera es permet adaptar el sistema a diverses marques i 

models amb facilitat. 

Els bons resultats del projecte es demostren amb la continuïtat del projecte cap al 

desenvolupament de la fase 2 i haver estat contractat per Hotelogi per continuar 

desenvolupant la IPTV de SMY. 
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