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1.- INTRODUCCIÓ
Aquest  projecte  de  final  de  carrera  dels  estudis  d’Enginyeria  de

Telecomunicacions  especialitat  en  Imatge  i  So  ha  estat  desenvolupat

des  d’Activa  Multimèdia1 amb  la  supervisió  d’Eduard  Cucurella,  cap  del 

departament de R+D, i en Rafael Bermúdez, juntament amb el Departament de 

Teoria  del  Senyal  i  Comunicacions  (TSC)  de  l’Escola  d’Enginyeria  Tècnica 

Industrial  de  Terrassa  (EUETIT)  de  la  Universitat  Politècnica  de  Catalunya 

(UPC) i ha estat dirigit pel professor Xavier Giró.

IPTV o Web TV són dos conceptes amb els que s’està treballant molt actualment 

i estan en expansió ja que canvien el concepte de veure la televisió existent fins 

al moment. Els continguts audiovisuals són descarregats directament d’Internet 

permetent la inserció de funcionalitats per a la personalització del servei a nivell 

d’usuari: aquests serveis permeten una major interactivitat amb les plataformes 

televisives i l’opció de poder triar en cada moment els continguts que es volen 

visionar. 

La  idea  inicial  d’aquest  projecte  és  crear  una  aplicació  per  a  la  televisió

interactiva pel  Set-Top Box ADB 3800 HD, d’Advanced Digital Broadcasters, 

std.  Aquest  STB  és  el  que,  fins  el  gener  de  2009,

Telefónica  oferia  als  clients  d’Imagenio.  El  mercat  de  la  distribució

de  vídeo  sobre  IP  està  en  creixement  i  permet  oferir  tant  serveis

de  vídeo  sota  demanda  (VoD)  com  de  distribució  de  corrents  de  vídeo

en directe. Per aquest motiu, l'empresa Activa Multimèdia, que forma part de la 

Corporació  Catalana  de  Mitjans  Audiovisuals  (CCMA),  s'ha  posicionat  i 

especialitzat en aquest tipus d'aplicacions i interfícies.

1 Activa Multimèdia Digital S.L.
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El  seu  disseny  buscarà  oferir  una  solució  híbrida  que  permeti  a  l'STB rebre 

continguts tant de la xarxa de radiodifusió (TDT) com d'una xarxa telemàtica 

basada en IP.

El present projecte segueix una línia de recerca en distribució de vídeo sobre IP 

al TSC que es va iniciar el 2005 amb el PFC de Xènia Albà i Lorena Gomes2, on 

es  van adaptar  i  distribuir  senyals  televisius  per  una xarxa IP local.  El  2006 

Stefano Mosca3 va provar sistemes de distribució no centralitzats, el 2007 Àngela 

Abad4 va muntar un servidor de corrents de vídeo en directe i Emili Bonilla5 va 

treballar  a  NEC6 amb la  inserció  de  metadades  a  temps  real  dels  continguts 

audiovisuals. El 2008, David Vera7 va presentar el seu PFC on oferia un servei 

d'ingesta, gestió i distribució de vídeo sobre interfícies web.

El present projecte és la base dels treballs en paral·lel d’Alexander Schmidt i 

Laurens de Vos al TSC en els que pretenen millorar el sistema dissenyat per 

David  Vera  per  incorporar  també  serveis  a  receptors  de  televisió.  El  present 

projecte,  té  punts  en  comú  amb aquests  dos  darrers  però  s'encara  des  d'una 

empresa puntera en el sector que ha guiat en el desenvolupament d’un sistema 

complet  de  descàrrega  de  vídeos  i  metadades  d'Internet,  configuració  d'un 

servidor de corrents de vídeo i desenvolupament d'una interfície d'usuari sobre 

STB.

La  interfície  d’accés  als  continguts  s’adapten  per  a  una  correcta  i  còmoda 

visualització mitjançant una navegació senzilla  i  intuïtiva a través d’un menú 

amb de previsualitzacions. La interfície es realitza amb llenguatges estàndards de 

creació de pàgines web HTML/JS.

2 Servidor de vídeo sobre IP utilitzant programari lliure.
3 Live straming and peer to peer television.
4 Servidor de corrent d'àudio i vídeo basat en programari i formats lliures.
5 Real-Time Metadata for IPTV Systems. 
6    NEC Europe Ltd., NEC Laboratories Europe, Network Division.
7 Servidor web de vídeo sota demanda basat en Videolan. 
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Voldria agrair el resultat del projecte a en Rafael Bermúdez d'Activa Multimèdia 

per  ajudar-me  durant  tot  el  desenvolupament  i  el  suport  en  moments  de 

desesperació,  al  tutor  d'empresa  Eduard  Cucurella  i  al  director  del  projecte 

Xavier Giró perquè m'han introduït dins d'un món totalment nou per a mi. Agrair 

també  el  suport  desinteressat  d'Albert  Cañigueral  d'ADB  i  Osmosys  però, 

sobretot, agrair els meus pares ja que cada dia han estat al meu costat.
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2.- PLA DE TREBALL

fig 1. Esquema del pla de treball.
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3.- ESTAT DE L’ ART

En aquest capítol s'analitzaran les diferents solucions tècniques existents per al 

desenvolupament  d'aplicacions  interactives  sobre  STB.  També  es  presenten 

solucions al programari utilitzat per a la creació d'un servidor web i una base de 

dades.  Es  donarà  una  idea  bàsica  de  les  característiques  de  la  xarxa  IP  que 

afecten  a  l'aplicació,  és  a  dir,  els  mètodes  de  difusió  de  corrents  de  dades 

audiovisuals, com els protocols de transmissió més utilitzats.

Donada la naturalesa del servei és necessari el muntatge d'un servidor de vídeo 

per a realitzar les proves de l'aplicació. Per altra banda, s'han de conèixer els 

formats  de  vídeo  més  utilitzats  en  emissions  d'aquest  tipus  sobre  TV  i  els 

diferents contenidors amb els que s'ha de treballar.  No tots els  Set-Top Boxes 

accepten els mateixos formats de codificació, per això s'introdueixen les línies de 

desenvolupament que segueixen empreses punteres en el sector, oferint un petit 

detall dels seus productes.

 

fig 2. Arquitectura bàsica d'un servei IPTV.

A continuació s'explicaran amb més detall les parts bàsiques que ha de tenir el 

servei, així com els llenguatges que s'utilitzen pel seu desenvolupament.
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Aquesta  (fig  2)  és  l'arquitectura  bàsica  que  es  necessita  per  oferir  un  servei 

d'IPTV , però abans, hem de deixar clar fins a on fem arribar la definició de 

IPTV:

•  Ens  referim  a  IPTV  com la  distribució  de  televisió  per  IP  en  xarxes 

controlades  on  podem garantir  la  qualitat  de  servei  i  on  prioritzem la 

comunicació dels streams de vídeo per sobre de les dades.

•   També trobem el que s'anomena Web TV on no s’assegura la qualitat del 

servei, l’ample de banda…en definitiva, permet la navegació per Internet 

mitjançant un receptor de televisió connectat a la línia telefònica.

El  major  problema  que  podem  trobar  és  que  es  tracta  d’una  tecnologia 

relativament recent i encara no s’han definit uns estàndards: els navegadors dels 

diferents  Set-Top Boxes tenen funcionalitats específiques (o propietàries) i, tot i 

que molts treballen amb HTML/JS, s’han de programar les aplicacions de manera 

exclusiva.  Existeixen  altres  llenguatges  per  a  la  programació  d'aplicacions 

interactives, més endavant es troba informació d'aquestes.

Es vol recalcar que el servidor de vídeo és un bloc totalment independent ja que 

per poder oferir una bona qualitat de servei a un conjunt d'usuaris és necessari un 

gran ample de banda. Com l'objectiu del projecte no es centrava en l'estudi de 

servidors  de  vídeo,  sinó  de  les  aplicacions  que  els  utilitzen,  des  d'Activa 

Multimèdia es va recomanar: 

Akamai  Technologies,  Inc.8 és  una  empresa  que  proveeix,  entre  d’altres 

productes, d’una plataforma de distribució de continguts multimèdia multicast. 

8 http://www.akamai.com
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Molts serveis de vídeo a Internet utilitzen aquesta plataforma: 3 a la carta9, tve a 

la carta10...entre d’altres.

StreamZilla11 és una altra empresa que proporciona servidors per a la transmissió 

streaming  de continguts multimèdia a Europa i UK. Suporta diferents tipus de 

formats de vídeo, així com també la possibilitat d'emetre amb diferents protocols 

de xarxa.

3.1.- Interfície gràfica

Per poder oferir els continguts audiovisuals a l’usuari sobre tecnologies IP amb 

aquest STB s'ha de desenvolupar una interfície de navegació web que permeti el 

llaç de comunicació entre servidor i client.

S'utilitzen llenguatges accessoris per poder oferir interactivitat a l'aplicació sense 

que la velocitat de resposta es vegi afectada ja que es realitzen connexions client 

– servidor - client en un segon pla. 

HTML no és capaç per si sol de respondre de forma intel·ligent a les crides del 

navegador en determinades tasques, és per aquest motiu que s’introdueixen al 

codi  diferents  scripts d'altres  llenguatges  i  són  la  base  de  les  pàgines  web 

dinàmiques.

9 http://www.tv3.cat/seccio/3alacarta
10 http://www.rtve.es/alacarta/
11 http://www.streamzilla.eu/
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3.1.1.- Tipus de llenguatges

El  navegador  web  del  qual  disposa  l’STB,  com  tot  navegador,  és  capaç 

d'interpretar i presentar els continguts en codi HTML: quan naveguem per les 

diferents planes estem fent crides al servidor, peticions de descàrrega d'arxius en 

format HTML.

Ocasionalment, l'arxiu té un format que el navegador no pot interpretar i s'han 

d'utilitzar  aplicacions externes.  Això augmenta la  complexitat  de programació 

però proveeix d'infinitat de funcionalitats que ho compensen.

Podem fer distincions entre els llenguatges interpretats pel client i els interpretats 

pel servidor. Si el servidor és qui executa i interpreta aquests llenguatges i, la 

resposta al codi enviat, serà retornada al client per a la seva lectura HTML. En tot 

el  procés  el  client  és  capaç  de  seguir  treballant  i  interpretant  codi  ja  que  la 

connexió amb el servidor es realitza en un segon pla i, en cap moment, el client té 

informació  de  com  es  va  interpretant  el  codi  al  servidor.  Aquests  tipus  de 

tecnologies són les  utilitzades per a serveis  d'aquest tipus per a no minvar la 

velocitat d'interacció de l'usuari. 

fig 3. Llenguatges d'intercanvi de dades.
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Els llenguatges interpretats pel client són:

HTML

Acrònim de  Hiper  Text  Markup Language és  un  llenguatge de  marcat 

dissenyat  per  estructurar  textos  i  relacionar-los  entre  ells  en  forma 

d’hipertext. Aquest llenguatge és àmpliament utilitzat degut a Internet ja 

que és la base de creació de pàgines web.

Permet  la  combinació  de  textos  amb  sons  i  imatges  però  l’evolució 

d’Internet  ha  fet  que  el  llenguatge  no  sigui  complet.  No  és  capaç  de 

retornar respostes a totes les funcionalitats i els usos d’Internet. La seva 

programació és senzilla ja que no necessitem més que un editor de textos 

per crear el nostre arxiu .html.

Existeixen diferents estàndards HTML (2.0, 3.2,  4.0,  4.01).  Hom pensa 

que no hi  ha futur per l’HTML per l’arribada del XHTML (eXtensible 

Hypertext Markup Language), tot i això, HTML 5 s'està desenvolupant.

CSS

HTML  és  un  llenguatge  amb  moltes  limitacions  pel  disseny  de  les 

pàgines,  per  aquest  motiu  s’utilitza  CSS,  Cascadig  Style  Sheets.  Es 

dissenya  un  full  d’estils  per  a  documents  en  format  HTML  o  XML 

permetent la separació entre l’estructura de la pàgina i la seva presentació. 

Proporciona  una  sèrie  d’avantatges  importants  que  faciliten  la 

programació web:

-   Control  centralitzat  de  la  presentació  des  de  l’arxiu  .css agilitzant 

l’actualització del mateix.
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-  Permet  l’especificació  local  d’un  full  d’estil  personalitzat  per  a  la 

presentació d’un lloc  web remot.  Aquesta és  una opció present  als 

navegadors.

Existeixen diverses versions com el CSS 2 llançat  el  1997 i  ja obsolet 

donades les demandes actuals. CSS 3, l’última versió desenvolupada per 

W3C12 presenta  grans  canvis  i  característiques  molt  esperades  pels 

programadors.  Els  avantatges  principals  d’aquesta  nova  versió  són  la 

introducció de noves propietats per una millor definició de l’aspecte gràfic 

i  millores  substancials  en  medis  audiovisuals:  textos  amb  ombres, 

múltiples fons, taules…

Amb  les  noves  funcionalitats  s’aconsegueix  reduir  la  càrrega  de  les 

pàgines web perquè molts dels efectes estaran sota el control del  propi 

navegador. 

JAVASCRIPT

JavaScript  és  un  llenguatge  de  programació  que  no  requereix  de 

compilació.  Extensament  utilitzat  en  pàgines  web  i  amb  una  sintaxis 

semblant a Java o C és un llenguatge orientat a objectes creat a l’empresa 

Netscape  Communications,  empresa  que  va  desenvolupar  els  primers 

navegadors web comercials.

S’introdueix dins el document HTML mitjançant scripts encara que no és 

recomanable:  el  mètode  correcte  definit  per  la  W3C  és  la  introducció 

mitjançant  arxius  externs  per  millorar  l'accessibilitat  i  la  velocitat  de 

navegació.

12 World Wide Web Consortium
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AJAX

Llenguatge per a la creació de serveis 

interactius.  AJAX,  Asynchronous 

JavaScript  And  XML, s’executa  a  la 

part  client  però  manté  una 

comunicació constant amb el servidor 

en un segon pla. S’utilitza per recarregar les dades demanades pel client 

únicament i així evitar haver de recarregar tota una plana: si el client ha 

d’actualitzar una dada en concret, no fa una petició de tota la pàgina sinó 

que és realitza una petició AJAX.

L’intercanvi de dades entre client (AJAX) i 

servidor  (PHP)  és  realitza  amb  JSON, 

JavaScript  Object  Notation, un  format 

lleuger  que  presenta  una  important 

simplicitat  que  ha  donat  pas  a  la 

generalització en la seva utilització com a 

alternativa XML en AJAX.

JSON  s’analitza  mitjançant  el  procediment  eval() de  JavaScript,  cosa 

fonamental  per  a  la  seva  acceptació  ja  que  JavaScript  és  acceptat  per 

gairebé tots els navegadors web. És utilitzat habitualment en entorns on la 

mida de flux de dades és important i la font és segura ja que eval() no és 

un mètode d’anàlisi segur.

Empreses  com  Yahoo o  Google l’utilitzen juntament  amb d’altres  com 

SOAP, acrònim de  Simple Object Access Protocol, en alguns dels seus 

serveis, com Google Maps, ja que disposen de milions d’usuaris.
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Els llenguatges interpretats pel servidor són:

PHP

PHP  Hypertext  Pre-processor és  un 

llenguatge de programació interpretat (no és 

necessària la compilació) per a la generació 

de  pàgines  web  dinàmiques.  Aquest 

llenguatge és interpretat pel servidor i envia la resposta obtinguda en un 

format que el client sigui capaç d’entendre. Com ja s’ha comentat, aquest 

intercanvi de dades es pot realitzar amb JSON13, a més, PHP ofereix una 

eina  senzilla  de gestionar  peticions,  tant  d’escriptura  com de lectura,  a 

bases de dades. Això el fa un llenguatge complet i imprescindible per a 

serveis d’IPTV.

Altres tipus de Set-Top Boxes utilitzen altres tecnologies de programació 

per a desenvolupar els serveis per a IPTV:

MHP

Multimedia  Home  Platform és  un  sistema 

intermediari  obert  dissenyat  pel  projecte 

DVB14. Defineix una plataforma comú per a 

les  aplicacions  interactives  de  la  televisió  digital  i  que  és  totalment 

independent  del  proveïdor  del  servei  com  del  receptor  de  televisió 

utilitzat.  Aquest  estàndard  suporta  diferents  aplicacions  interactives, 

algunes d'elles:

•    Guia Electrònica de Programes (EPG).

13 No n'és l'únic format d'intercanvi de dades però si és el més extens en aquest tipus d'aplicacions 
concretes ja que ofereix una resposta més ràpida a les peticions del servidor.

14 Digital Video Broadcasting.

14



Adaptació i distribució de             
Manuel Martos Asensio continguts web per a IPTV  

•    Serveis d'informació

•    Aplicacions sincronitzades amb el contingut del programa.

Aquestes aplicacions poden ésser aplicacions sobre xarxa IPi, per tant, es 

poden  definir  serveis  MHP  coma  solució  alternativa  a  HTML/JS: 

actualment es treballa amb MHP 1.2 que incorpora un nou perfil, el MHP-

IPTV,  que  permet  realitzar  crides  als  protocols  DVB  IPTV.  És 

extensament utilitzat per a la definició d'aplicacions interactives sobre la 

xarxa de radiodifusió.

Es defineixen tres capes a l'arquitectura del MHP:

fig 4. Arquitectura bàsica MHP.

Les aplicacions no accedeixen de manera directa als recursos (memòria, 

CPU, sistema de gràfics, etc.) ho fan a través del sistema de software, una 

capa  intermèdia   que  permet  la  utilització  de  les  aplicacions  amb 

independència dels recursos a emprar.

El  principal  problema és  que encara  no s'ha  estès  suficient:  no és  clar 

encara quina tecnologia acabarà dominant però, ara per ara, a Espanya els 

usuaris no disposen de gaires serveis a través de MHP. 
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MHEG

MHEG, Multimedia and Hypermedia Experts Group, és part d'un conjunt 

de  normes  internacionals  relatives  a  la  presentació  de  la  informació 

multimèdia tot i que s'utilitza com a llenguatge per descriure els serveis de 

televisió  interactiva  en  el  seu  últim  perfil,  MHEG-5,  que  també 

implementa capacitats per a IPTV.

És un tipus de llenguatge declaratiu que pot ser utilitzat per a descriure 

presentacions de textos,imatges i vídeo. Es programen les escenes per on 

l'usuari pot navegar, podent carregar blocs de codi automàticament per a la 

seva execució mitjançant temporitzadors.

3.2.- Servidor 

3.2.1.- Servidors webs

APACHE

Una proposta de servidor web és el servidor Apache. 

Es  pot  trobar  en  el  paquet  WAMP (Windows  – 

Apache – MySQL – PHP/Python/Perl).  El  terme fa 

referència al sistema creat per la conjunció d'aquestes 

aplicacions lliures (de codi obert) i el sistema operatiu 

Windows.
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WAMP proveeix  dels  quatre  elements  necessaris  per  a  la  creació  del 

servidor:

•    Windows, com a sistema operatiu.

•    Apache, com a servidor web.

•    MySQL, com a gestor de bases de dades.

•   PHP,  Perl o  Phyton,  com a llenguatges de 

programació script.

Apache és  utilitzat  principalment  per  a  servir  tant  contingut  estàtic  i 

pàgines web dinàmiques a la World Wide Web. Es fa servir per a moltes 

altres tasques on es necessita  que els  continguts  siguin disponibles de 

forma  segura  i  fiable.  Un  exemple  es  la  compartició  de  fitxers  d'un 

ordenador personal sobre Internet. Un usuari que té Apache instal·lat al 

seu  ordinador  pot  posar  els  arxius  que  vulgui  a  l'arrel  de  documents 

d'Apache i aquests podran llavors ser compartits.

INTERNET INFORMATION SERVICES (IIS)

IIS és una sèrie de serveis per als ordinadors que funcionen amb el sistema 

operatiu  Windows. Va ser integrat en els diversos sistemes operatius de 

Microsoft destinats a oferir serveis HTTP/HTTPS, FTP...

Aquest  servei  proporciona  les  eines  i  funcions  necessàries  per  a 

l'administració del servidor web de manera segura. Es basa en diferents 

mòduls que li donen la capacitat de processar diferents tipus de pàgines, 

per  exemple  inclou els  serveis  de  ASP,  Active  Server  Pages,  tot  i  que 

també poden incloure's els d'altres fabricants (PHP, Perl).
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CHEROKEE

Cherokee és un servidor web de codi obert, multi 

plataforma  i  lliure.  Està  totalment  escrit  amb 

llenguatge C i es poden afegir funcionalitats per 

mitjà de l'activació de diferents mòduls.

Va néixer per la  necessitat de crear un servidor web no tan pesat  com 

Apache. Suporta diferents tipus de llenguatges com PHP, CGI i FastCGI

3.2.2.- Bases de dades

És necessària  la  utilització  d’una  base  de  dades  ja  que  els  usuaris  veuran  el 

contingut de la web emmagatzemat en ella. Es poden definir com un conjunt de 

dades  que  guarden  algun  tipus  de  relació  interessant  alhora  de  crear  una 

aplicació.  Aquestes  dades  s’emmagatzemen  per  poder  ésser  utilitzades  tantes 

vegades com facin falta.

Seria impossible poder gestionar la quantitat de dades a les que s’ha de poder 

accedir  sense  tenir-les  organitzades.  Per  poder  crear-la  i  treballar  amb  ella 

s’utilitza  un  sistema  gestor  de   base  de  dades  (SGBD),  un  programari  molt 

específic que serveix d’interfície entre la base de dades i l’usuari.

Es pot fer una classificació de les bases de dades segons la variabilitat de les 

dades emmagatzemades:
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Estàtiques

Aquestes  són  les  bases  de  dades  de  només  lectura  i  utilitzades 

normalment per emmagatzemar dades històriques per estudiar el seu 

comportament i realitzar previsions.

Dinàmiques

En aquestes la informació emmagatzemada es modifica amb el temps 

permetent   l'actualització  i  l'addició  de  noves  dades,  a  més  de  les 

operacions fonamentals de consulta.

A continuació es presenten diferents  solucions per a la  creació de la  base de 

dades:

MYSQL

MySQL, un sistema relacional i  multi  usuari  molt 

estès.  S’ofereix  sota  la  GNU GPL15 una  llicència 

creada i orientada especialment per protegir la lliure 

distribució, modificació i ús del software. Tot i això, 

les empreses que vulguin incorporar-lo en productes 

privatius han de comprar la llicència.

Per a gestionar i crear la base de dades s'utilitzen diferents eines gràfiques, 

per  exemple,  MySQL  GUI  Tools  5.0.  Es  tracta  d'un  paquet  amb  tres 

programes que ofereixen una interfície gràfica per a l'usuari per facilitar la 

creació de la base de dades que suporten MySQL 5.1.

15 General Public License
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Aquests productes són:

•    MySQL Administrator 1.2

•    MySQL Query Browser 1.2

•    MySQL Migration Toolkit 1.1

FIREBIRD

Sistema gestor de base de dades relacional de codi 

obert,  basat  en  la  versió  6  de  Interbase,  codi 

alliberat a finals dels 90. El seu codi fou totalment 

reescrit  de C a C++. És tracta d'un sistema multi 

plataforma, pot executar-se als sistemes operatius Linux, Mac OS, Solaris, 

Windows, etc. 

3.3.- Xarxa IP

La xarxa IP es basa en un conjunt de protocols que permeten la transmissió de 

dades entre diferents ordinadors. Sovint es anomenada xarxa TCP/IP en relació 

als dos protocols més importants: Protocol de Control de Transmissió (TCP) i 

Protocol  d’Internet  (IP)  que  serveixen  per  enllaçar  diferents  ordinadors  que 

utilitzen sistemes operatius diferents sobre xarxes locals (LAN) i xarxes de llarg 

abast (WAN). Van ser els primers en ésser definits però existeixen molts altres 

tipus: HTTP16 per accedir a les pàgines web, FTP17 per a la transferència d’arxius, 

16 HyperText Transfer Protocol.
17 File Transfer Protocol
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ARP18 per  a  la  resolució de  direccions  web,  TELNET19 per  accedir  a  equips 

remots, entre d’altres.

3.3.1.- Mètodes de difusió

Per generar un corrent de VoD hem de treballar amb un servidor  streaming de 

vídeo. Aquest servidor és l’encarregat de comunicar-se amb el reproductor client 

per  mantenir  una  velocitat  de  transferència  de  dades  adequada  segons  les 

necessitats de l’usuari.

La comunicació amb el client és manté durant tot el procés  streaming així és 

capaç  de  respondre  en  temps  real  als  problemes  de  la  xarxa  o  a  les  seves 

peticions.

Per  a  la  transferència  de  les  dades  podem  trobar  tres  modalitats:  unicast, 

multicast i broadcast. Depenent del servei que volem oferir i del tipus d’aplicació 

triarem una o altra.

UNICAST

Unicast o difusió punt a  punt es  basa en un procés d’enviament  de la 

informació  en  un  o  més  datagrames  IP  des  de  la  màquina  d’origen 

(servidor) a la màquina destí (client). Si s’envia la informació a diferents 

clients  es  crearan  tantes  comunicacions  punt  a  punt  independents  com 

peticions rebi el servidor (còpies de la mateixa informació).

18 Adress Resolution Protocol
19 TELecommunication NETwork
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Aquest  mètode  de  transmissió  provoca  un  consum  acumulatiu  dels 

recursos  de  la  xarxa:  les  capçaleres  de  control  dels  datagrames  són 

diferents  per  a  cada  usuari  però  el  contingut  del  camp de  dades  és  el 

mateix.

Unicast s’aplica per a transmissions en viu com per a vídeo sota demanda. 

L’usuari  té  el control  final de l’emissió,  per això es creen les  diferents 

rèpliques dels datagrames.

fig 5. Exemple de difusió unicast.

MULTICAST

Multicast o difusió multipunt es basa en oferir un servei streaming amb un 

únic procés d’enviament de datagrames, independentment del número de 

clients que la reben, d’una mateixa informació. Es tracta d’una estratègia 

més intel·ligent i  més eficient per a l’enviament de dades ja que no es 

congestiona tant la xarxa. Les rèpliques de la informació es realitzen als 

routers intermedis que han de tenir la capacitat de replicar i redireccionar 

cada datagrama al client corresponent.
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fig 6. Exemple de difusió multicast.

BROADCAST

Broadcast es basa en l’enviament de la informació a tots els nodes de la 

xarxa  de  manera  simultània.  El  principal  problema  d’aquest  tipus  de 

difusió és la congestió que provoca a la xarxa: des de el servidor només 

s’envia una còpia dels  datagrames que arribarà a tots  els  usuaris  de la 

xarxa. Això provoca l’augment del tràfic i la informació arribarà a clients 

que no tenen cap interès i que no han realitzat cap tipus de petició.

fig 7. Exemple de difusió broadcast.

23



Adaptació i distribució de             
Manuel Martos Asensio continguts web per a IPTV  

3.3.2.- Protocols de xarxa

El conjunt de protocols TCP/IP consta de cinc nivells o capes on estan agrupats 

tots els protocols. Amb aquests cinc nivells, el protocol IP és capaç de gestionar 

la  gran  quantitat  de  fluxos  de  dades  que  viatgen  per  la  xarxa.   Internet  ha 

evolucionat integrant nous protocols capaços de facilitar les connexions i l’accés 

als diferents continguts que han anat sorgint.

Ens centrarem a explicar amb detall la capa de transport ja que és l’encarregada 

de la transferència lliure d’errors de les dades entre emissor i receptor, tot i no 

estar directament connectats, i de mantenir el flux de la xarxa:

La seva funció principal és proporcionar  un servei eficient, fiable i econòmic als 

seus  usuaris,  que  normalment  són  processos  de  la  capa  d’aplicació.  Per 

aconseguir-ho, la capa de transport utilitza els serveis proporcionats per la capa 

de xarxa. Hi ha dos tipus de serveis: orientats i no orientats a la connexió.

En l’ orientat a la connexió hi diferenciem tres parts (establiment, transferència 

de dades i  desconnexió) i  assegura la  qualitat  del  servei.  Per  altra  banda,  els 

serveis  no  orientats  a  la  connexió  tracten  els  paquets  de  forma  individual  i 

s’envien  sense  establir  prèviament  la  connexió.  Això  és  possible  ja  que  els 

paquets ja disposen de suficient informació d’adreçament a la seva capçalera. 

Aquest sistema permet l’estalvi de dades que fan més àgils les comunicacions.

TCP

El  Transmission Control Protocol és un protocol orientat a la connexió, 

per tant, permet l’entrega fiable dels paquets enviats.

24



Adaptació i distribució de             
Manuel Martos Asensio continguts web per a IPTV  

Abans de transmetre cap dada s’ha d’establir una connexió entre emissor i 

receptor.  Dóna  una  gran  fiabilitat  al  transport  de  les  dades  gràcies  al 

sistema de protecció contra errors del que disposa. Les aplicacions que 

utilitzen TCP no s’han de preocupar de la integritat de les dades ni han de 

fer cap tipus de control d’errors atès que es pot assumir que tot el que 

reben és correcte. Finalment, s’ha de realitzar la desconnexió una vegada 

finalitzada la transmissió de les dades.

La fiabilitat associada al protocol té un cost en la quantitat de recursos 

necessaris  ja  que  totes  aquestes  fases  generen  un  volum important  de 

dades extra i s’hi afegeix un retard que el fan inadequat per alguns usos. 

UDP

User Datagram Protocol permet l’enviament de les dades sense realitzar 

una  prèvia  connexió  amb  el  receptor.  Les  capçaleres  dels  datagrames 

disposen de suficient informació pel seu adreçament, cosa que el més àgil 

que el TCP i és l’utilitzat per la transmissió de vídeo i àudio sota demanda 

ja que en aquests serveis no és tan important que es perdin algunes dades 

sinó garantir la velocitat en la transmissió. La pèrdua dels paquets no és 

significativa per l’usuari quan parlem de transferència de vídeo en temps 

real o VoD.

RTP (Real-time Transport Protocol)

RTP és un protocol de nivell d’aplicació situat sobre UDP i  utilitzat 

per  a  la  transmissió  d’informació  en  temps  real.  Introdueix  una 

capçalera en cada datagrama del protocol UDP habilitant un control 

sobre el servidor per a mantenir un flux de dades i velocitat adequats.
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Inicialment  es  va  publicar  com  a  protocol  multicast  encara  que 

finalment  s’ha  utilitzat  també  per  aplicacions  unicast  com 

videoconferències. Representa també la base de la indústria de VoIP 

(veu sobre IP).

RTSP (Real Time Streaming Protocol)

L’RTSP és un protocol no orientat a connexió que estableix i controla 

un o molts fluxos sincronitzats de dades. El servidor manté un sessió 

associada a un identificador. S’ha de mantenir en tot moment l’estat de 

connexió entre servidor i client. En la majoria dels casos fa servir TCP 

per  a  les  dades  de  control  del  reproductor  del  client  i  UDP per  a 

l’enviament de les dades d’àudio i vídeo, tot i que també pot utilitzar 

TCP. En el transcurs d’una sessió RTSP, el client pot obrir i tancar 

diferents  connexions de transport cap al servidor. Aquesta és la 

principal diferència entre RTP i RTSP: permet realitzar des de la part 

client un control temporal sobre el vídeo que s’emet, time shifting. 

3.4.- Codificació

Com ja s’ha comentat, per a la transmissió de vídeo sota demanda no existeix cap 

tipus de codificació del contingut audiovisual estandarditzat. La codificació del 

contingut  s’escull  depenent  del  tipus  de  servei  creat  i  les  especificacions 

tècniques dels receptors. També s’ha de tenir en compte l’ample de banda de la 

xarxa destí ja que limitarà la taxa de bits de la sessió.
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Avui dia els dos estàndards més utilitzats a la televisió digital són H.264 per a 

televisió en alta definició i MPEG-2 per a definició estàndard.

MPEG2

Creat pel comitè MPEG20 és un còdec de vídeo utilitzat per a la difusió de 

qualitat televisiva. Serveix per codificar, per norma general, àudio i vídeo i 

podem definir-hi dos tipus de multiplexació:

PROGRAM STREAM (MPEG2-PS)

Combina  un  paquet  d’àudio  amb  un  de  vídeo  dins  el  mateix 

timestream. Està dissenyat per a entorns amb taxes d’error mínimes 

com, per exemple, formats físics com el DVD. La mida dels paquets 

és elevat i són de mida variable (2048 Bytes).

TRANSPORT STREAM (MPEG2-TS)

S’utilitza  per  a  la  difusió  del  vídeo  sobre  xarxes  com  DVB21 

estàndard obert per a la televisió digital a nivell mundial. Són entorns 

amb errors, per aquest motiu s’utilitzen paquets petits (188 Bytes).

H.264/MPEG-4 AVC

Norma que defineix un còdec de vídeo d'alta compressió, desenvolupat pel 

VCEG22 i el comitè MPEG. La intenció del projecte era crear un estàndard 

capaç de proporcionar una bona qualitat d'imatge reduint les taxes de bits 

respecte els estàdards anteriors. Per aquest motiu s'utilitza com a estàndard 

de  vídeo  d'alta  definició.  Per  a  multiplexar  àudio  i  vídeo  es  potden 

utilitzar:

20 Moving Pictures Experts Group
21 Digital Video Broadcasting
22 Video Coding Experts Group
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MOV 

Contenidor multimèdia estàndard pel  QuickTime  d'Apple. El format 

permet contenir pistes comprimides amb diferents còdecs així com 

també una referència a un mitjà emmagatzemat a una altra ubicació 

web.

La principal desavantatge és la necessitat del QuickTime d'Apple per 

a la seva reproducció sota sistemes operatius Windows.

MP4

MPEG-4 Part 14 és un format d'arxiu contenidor especificat com a 

part  de  l'estàndard  ISO/IEC  MPEG-4.  Permet  l'streaming  de 

continguts  sota  demanda  via  Internet,  així  com  el  multiplexat  de 

múltiples pistes d'àudio i vídeo, entre d'altres opcions.

3.5.- Set-Top Box (STB)

Com  ja  hem  dit,  la  falta  d'estandardització  comporta  que  les  aplicacions 

desenvolupades  han  de  ser  exclusives  per  a  un  sol  STB.  Existeixen  moltes 

empreses que desenvolupen maquinari per poder oferir serveis de IPTV. Alguns 

d’aquests STB als quals s’ha tingut accés han estat:

NETGEM 7600

Característiques tècniques:

-    Recepció TV: TDT amb alta definició i definició estàndard. 
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-    Formats de vídeo acceptats: MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1. 

-    Resolució: Fins 1920x1080. 

-    Formats: 16:9 i 4:3. 

-  Formats  d’àudio:  MPEG-2  i  MPEG-4  AAC,  MP3,  WMA,  Dolby 

Digital. 

fig 8. Descodificador Netgem 7600.

Característiques especials:

- Actualitzacions constants mitjançant canal de retorn o clauer USB.

- Mediacenter  HD: Permet executar arxius de àudio,  vídeo o imatges 

emmagatzemades  a  un  PC on  estigui  actiu  un  servidor  multimèdia 

(Tversity,  Windows  Media  Player,  etc.).  També  permet  la  lectura 

d’arxius emmagatzemats a un dispositiu USB. 

- PVR23: Aquest descodificador ens proveeix de totes les característiques 

d’un  PVR,  com  Timeshifting,  gravar  (dispositiu  USB),  programar 

gravacions, etc. 

- Lector d’smartcard (drivers propietaris). 

- Navegador Web.

Característiques browser:

- HTML 4.0 

23 Personal Video Recorder
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- JavaScript 1.5

- CSS levels 1&2

AMINET 530

Característiques tècniques:

-    Recepció TV: No disposa de servei de recepció per TDT.

-    Formats de vídeo acceptats: MPEG-2, MPEG-4, H264.

-    Resolució: 640x480 (SD) i 1280x720 (HD). 720p i 1080i.

-    Formats: 16:9 i 4:3. 

fig 9. Descodificador AmiNET 530.

Característiques especials:

- Actualitzacions mitjançant clauer USB i canal de retorn.

- Mediacenter HD: Permet executar arxius de àudio, vídeo o imatges 

emmagatzemades a  un PC on estigui  actiu un servidor  multimèdia 

(Tversity,  Windows  Media  Player,  etc.).  També  permet  la  lectura 

d’arxius emmagatzemats a un dispositiu USB. 

- PVR: Aquest descodificador ens proveeix de totes les característiques 

d’un PVR

- Lector d’smartcard (drivers propietaris). 

- Navegador Web 

Característiques browser 

-  HTML 4.0 
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-  JavaScript 1.5

- CSS level 2

ADB 3800-10TW

Característiques tècniques:

-    Recepció TV: TDT amb alta definició i definició estàndard. 

-  Formats  de  vídeo  acceptats:  MPEG-1,  MPEG-2,  MPEG-4,  H263, 

H264.

-    Resolució: 1080i, 720p, 480/576p, 480/576i.

-    Formats: 16:9 i 4:3. 

-   Formats d’àudio: MPEG-1 Layers I, II, III (MP3), MPEG-2 Layer 2, 

MPEG-2 i MPEG-4 AAC, WMA-9, G.7xx per VoIP (amb cancelació 

d’ecos) i Dolby Digital. 

fig 10. Descodificador ADB3800-10TW.

Característiques especials:

- Actualitzacions mitjançant clauer USB  I canal de retorn.

- Mediacenter HD: Permet executar arxius de àudio, vídeo o imatges 

emmagatzemades a  un PC on estigui  actiu un servidor  multimèdia 

(Tversity,  Windows  Media  Player,  etc.).  També  permet  la  lectura 

d’arxius emmagatzemats a un dispositiu USB. 
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- PVR: Aquest descodificador ens proveeix de totes les característiques 

d’un PVR. 

- Lector d’smartcard (drivers propietaris). 

Característiques browser:

-  HTML 4.0 

-  JavaScript 1.5

– CSS level 2
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4.- REQUERIMENTS

Activa Multimèdia va ser l'empresa que va definir els requisits bàsics del servei a 

desenvolupar. En general, es demanava una aplicació interactiva  per a un STB 

concret per a l'adquisició i distribució de contingut multimèdia de la xarxa i la 

definició de tot un entorn de proves.

En concret, el sistema havia d'acomplir les següents especificacions:

•   El servei serà dissenyat per treballar com a solució híbrida entre broadcast 

i  IPTV: l’usuari  ha  de  mantenir l’accés a canals  de TDT i,  al  mateix 

temps,  tenir  la  possibilitat  d’accedir  a  més  continguts  audiovisuals  a 

través  de  la  connexió  a  Internet.  Aquests  continguts  seran  extrets  de 

diferents  pàgines  web  de  manera  totalment  automàtica  i  serviran  per 

organitzar i actualitzar la nostra base de dades.

•  Inserció en un entorn de proves amb la creació de tots  els serveis  del 

servidor: es crearà un servidor web sobre una màquina a la xarxa local 

des d'on es realitzaran totes les peticions.

•   Es desenvoluparan serveis interactius, basats en protocols d’Internet, per 

permetre  a  l’usuari  aquestes  noves  funcionalitats  i  descàrregues.  La 

interfície  de  navegació  està  basada  en  els  llenguatges  estàndards  de 

creació de  pàgines  web HTML/JS i  presenta  una navegació senzilla  i 

intuïtiva a través dels menús.
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• S'escull  el  Set-Top  Box ADB-3800-HD  com  a  descodificador  pel 

desenvolupament de l'aplicació. Aquest STB també és del qual disposa el 

departament del TSC, així doncs, el projecte serà una primera presa de 

contacte amb la programació d'aplicacions interactives amb STB

• Els  continguts  als  quals  els  usuaris  han  de  tenir  accés  han  d’estar 

organitzats  temàticament:  l’aplicació  es  distribueix  en  continguts  de 

cinema, videojocs i vídeo distribuït per 3alacarta24. 

• L’usuari  ha  de  tenir  control  total  sobre  la  reproducció  del  vídeo.  Per 

aquest motiu es demana el muntatge i configuració d’un servidor RTSP 

de vídeo  streaming. Els formats amb els quals s'emetran els continguts 

audiovisuals es veuran limitats per l'STB

• S’ha  de  crear  una  base  de  dades  per  a  l’emmagatzemament  de  les 

metadades dels vídeos oferts i per a evitar el  parser de les webs cada 

vegada que es vulgui reproduir el vídeo.

• S’ha  de  poder  actualitzar  tota  la  informació  en  qualsevol  moment  de 

manera manual per a no perdre continguts que l’usuari vulgui conservar.

• La interfície gràfica de l’aplicació ha d’afavorir  una navegació ràpida, 

àgil, amb temps de càrrega baixos per evitar esperes que puguin molestar 

a  l’usuari.   Aquest  punt  determinarà  quin  tipus  de  comunicacions 

s'executaran entre client i servidor.

24 http://www.tv3.cat/seccio/3alacarta
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5.- INSTAL·LACIÓ I 
CONFIGURACIÓ

L'aplicació està dissenyada especialment per a realitzar una demostració en un 

entorn de proves. Per poder utilitzar-la hem de disposar d'un ordinador, que farà 

de servidor, i el  Set-Top Box ADB-3800HD, que serà el client. L’aplicació està 

configurada per oferir el corrent de vídeo sobre una xarxa local, tot i tenir accés a 

Internet per aconseguir les dades.

5.1.- Servidor

El  servidor  s'ha  instal·lat  sobre  un  Sistema  Operatiu  Windows  (XP  SP3)  de 

Microsoft.  Hem de realitzar les següents instal·lacions al nostre ordinador per a 

què treballi com a tal:

• Paquet WAMP com a servidor web.

• MySQL GUI Tools 5.0 per a la creació de les bases de dades.

• El reproductor VLC com a servidor de vídeo streaming.
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5.1.1.- Servidor web

Per  instal·lar  el  paquet  WAMP  2.0  hem  de 

descarregar  l'arxiu  WampServer2.0h.exe25. 

Executeu l'arxiu i seguiu els passos d'instal·lació. 

El  paquet  es  composa  de  diferents  mòduls: 

servidor  web  Apache  2.2.11,  base  de  dades 

MySQL 5.1.33 i  l'intèrpret  de  llenguatges  script 

com PHP 5.2.9-2.

S'ha de tenir en compte que no s'utilitzarà el mòdul de MySQL ja que hem vist 

més oportú treballar amb un altre programa de gestió, així doncs, podem eliminar 

el servei del servidor des de l'administrador.

fig 11. Elimineu el servei de MySQl del servidor

Per a la seva configuració hem d'obrir l'arxiu  httpd.conf  amb el bloc de notes i 

introduïm a DocumentRoot el directori on hi guardarem els arxius corresponents 

a la nostra aplicació, en el nostre cas C:/webpages/.

Introduirem dins de <Directory /> ... </Directory>  la sentència Allow from all 

per a permetre l'entrada del client al servei.
25 http://www.wampserver.com/en/download
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5.1.2.- Gestor de la Base de Dades

Per a gestionar i crear la nostra base de dades hem 

escollit utilitzar el  MySQL GUI Tools 5.0, paquet 

amb  tres  programes  que  ofereixen  una  interfície 

gràfica per a l'usuari

 

A continuació s'explicarà el procés de creació de les taules i els camps escollits 

que funcionaran com a metadades,  així  com també l'estructura  de  la  base  de 

dades en el seu conjunt:

• Abans  d'executar  el  MySQL Administrator comproveu  que  el  servidor 

MySQL estigui activat: executeu el MySQL System Tray Monitor i apareix 

a barra d'eines de l'escriptori una icona. Si el semàfor està vermell voldrà 

dir que el servidor no està activat.

• Una  vegada  activat,  executeu  l'Administrator i  ompliu  les  dades  com 

apareixen en pantalla (heu d'escriure admin al camp de text password).

fig 12. Ompliu els camps per administrar les bases de dades.
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• S'obrirà l'entorn gràfic de l'Administrator  des d'on es crearà la  base de 

dades: aneu a la pestanya catalogs i feu clic amb el botó dret al panell on 

es troben les bases de dades mysql i test. Seleccioneu l'opció Create New 

Schema al  menú  emergent  i  definiu  el  nom  de  la  base  com  a  iptv-

adb3800pfc.

fig 13. Pas per a la creació de la base de dades.

fig 14. Nom de la base de dades.

• La base de dades estarà composada per tres taules diferents anomenades 

movietrailers,  gameprotv,  3alacarta.  Feu  clic  al  botó  Create  Table i 

ompliu els camps de cada taula a la finestra emergent.
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fig 15. Detall de movietrailers.

fig 16. Detall de gameprotv.
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fig 17. Detall de 3alacarta.

• Creeu  un  nou  usuari  que  serà  l'administrador  al  qual   es  donaran  tots  els 

permisos  d'aquesta  base  de  dades  concreta.  Feu  clic  a  la  pestanya  user 

administration >> Add new user amb nom d’usuari  admin_iptv i password 

iptv.

fig 18. Administrador de la base iptv-adb3800pfc.
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• Seleccioneu el nou usuari creat al panell inferior esquerre i Feu clic sobre 

Schema Privileges. Aquí assigneu tots els privilegis de la base de dades al 

l'usuari.

fig 19. Assignació dels privilegis a l'administrador.

.

5.1.3.- Servidor de vídeo

Com ja s'ha explicat, s'ha escollit el reproductor VLC que, en les seves últimes 

versions,  incorpora  noves  funcionalitats,  entre  d'altres,  la  possibilitat  de 

configurar un servidor de vídeo  streaming  i emetre a través d'ell el vídeo sota 

demanda.  També  s'han  realitzat  proves  amb  altres  servidors  lliures  com  el 

Live555 i el servidor privat d'ADB.

41



Adaptació i distribució de             
Manuel Martos Asensio continguts web per a IPTV  

VLC – SERVIDOR RTSP

VLC  media  player és  un  programari  desenvolupat  dins  el  projecte 

VideoLAN. Podeu descarregar l'arxiu vlc-0.9.9-win32.exe des de la pàgina 

oficial de VideoLAN26 ja que es tracta d'un software gratuït i lliure.

El servei ofereix una configuració automàtica 

del servidor de vídeo, llançant-lo només que es 

rep  una  petició  de  vídeo.  A  continuació 

s'explicarà quina metodologia s'ha utilitzat per 

a la configuració:

El principal problema que s'ha trobat és que, com ja s'ha dit en el capítol 

de  l'estat  de  l'art,  no  existeix  cap  normativa  d’estandardització  per  als 

serveis  streaming de vídeo. Els controls que es realitzen en els diferents 

servidors  poden  no  ésser  compatibles  amb  els  reproductors.  Això  no 

suposa gran problema quan els continguts s'ofereixen a través de pàgines 

web amb servidors propis.  En aquest cas,  el servidor (VLC) i  el client 

(STB) no  pertanyen al  mateix  grup.   L’ADB ofereix  la  possibilitat  de 

rebre fluxos de vídeo de servidors de diferents empreses determinant la 

variable server dins de la funció JavaScript propietària del navegador que 

utilitzem per obrir sessions de vídeo del reproductor del client.

El  muntatge  del  servidor  RTSP  es  realitza  amb  la  interfície  web  del 

programa:

• Obriu  la  línia  de  comandes  de  Windows, aneu  al  directori  de  VLC i 

l'executeu amb la següent comanda:
cd Archivos de programa/VideoLAN/VLC

vlc -I http

26 http://www.videolan.org/vlc/
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• Obriu  el  navegador  web i  aneu a  la  direcció  de  la  interfície  web,  per 

defecte, localhost:8080. Podeu canviar els valors per defecte a Eines >> 

Preferències  >>  Interfície  >>  Interfície  d'aparença  >>  http.  Heu  de 

clicar a Mostrar ajustes >> Todos per a què aparegui.

fig 20. Interfície web VLM. 

• Introduïu les següents comandes per la línia superior per a poder muntar el 

servei RTSP i feu clic en botó send després de cadascuna:
new test_rtsp vod mux m2t enabled

setup test_rtsp input "C:\\01.ts" 

setup test_rtsp output #transcode {vcodec=mp2v, vb=2048, scale=1, 

acodec=mp3, ab=128, channels=2} : duplicate {dst=std {access=udp, 

mux=ts, dst=ip:port}}27

 

27 A partir del #transcode heu d'eliminar tots els espais existents fins al final de la comanda. Tots els 
vídeos s'emeten des de la IP del servidor web, és a dir, de la màquina, i des del port 5000.
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• Obriu un altre reproductor VLC i seleccioneu: Suport >> Obrir xarxa. A 

la  casella  de  protocol  seleccioneu  RTSP i  a  direcció  rtsp://ip/test_rtsp,  

port 5000.

fig 21. Reproducció del vídeo a l'ordinador.

Observeu que amb aquesta configuració, l'ordinador no té cap problema 

per  reproduir  el  vídeo.  El  problema  està  quan  reproduïm l'emissió  en 

l'STB: als cinc segons aproximadament el vídeo comença a desquadrar-se 

de l'àudio i, finalment, es detén la reproducció. Després de provar diferents 

combinacions de variables al reproductor, s'intenta amb altres servidors.

LIVE555 MEDIA SERVER

S'utilitza  un  servidor  Live555  per  a  l'emissió.  Descarregueu  l'arxiu 

live555MediaServer.exe28.  Per  realitzar  el  control  de  temps  del  vídeo 

descarregueu també el MPEG2TransportStreamIndexer.exe.

Es descarta aquest servidor perquè per poder realitzar el control temporal 

hem de tenir el vídeo descarregat completament i crear un arxiu d'índex 

28 http://www.live555.com/mediaServer/#downloading

44



Adaptació i distribució de             
Manuel Martos Asensio continguts web per a IPTV  

del  mateix:  aquest  arxiu  conté  les  referències  de  les  imatge  I  d'una 

seqüència MPEG2 Transport  Stream (únic format en què el  sistema de 

control temporal està implementat). Aquestes imatges I s'utilitzen com a 

fotogrames  de  reconstrucció  de   l'stream  quan  realitzem  canvis  en  la 

reproducció. Això no interessava pel projecte ja que en aquest s'emet un 

vídeo  mentre  es  descarrega  directament  de  la  xarxa.  Si  s'haguessin  de 

descarregar sencers, els temps d'espera serien molt elevats i interessa que 

l'usuari pugui veure qualsevol vídeo immediatament.

Des d'Activa Multimèdia es va veure la necessitat d'emetre amb aquest 

servidor per provar la compatibilitat amb ADB:

• Executeu la línia de comandes de Windows i, des del directori on hi hagi 

els dos executables i el vídeo a emetre:

MPEG2TransportStreamIndexer video.ts

live555MediaServer

fig 22. Informació d'estat del servidor live555.

• Apareix per pantalla informació sobre els formats que és capaç d'emetre el 

servidor.  Una  vegada  introduïda  la  variable  url  de  l'aplicació  amb  la 

direcció que ens proporciona el servidor al STB podeu comprovar com 

tant la recepció com el control del vídeo funcionen correctament.
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SERVIDOR PRIVAT D'ADB

Com a última opció es va provar el propi servidor d'ADB  però es tracta 

d'un servidor per a proves que no necessita cap tipus de configuració. S'ha 

de demanar directament a l'empresa i només s'ha d'executar un arxiu per a 

carregar-lo i tenir els vídeos emmagatzemats al directori. També incorpora 

el control temporal mitjançant la creació d'arxius d'índex.

VLC – SERVIDOR IGMP

La solució plantejada al projecte davant de la problemàtica exposada és la 

separació de les funcionalitats del servidor RTSP: es muntarà un servidor 

IGMP amb VLC i  el  control  temporal  es  realitzarà  al  servidor  enviant 

comandes des de l'aplicació a la interfície web del programa:

• Obriu  un programa i  activeu la  interfície  web del  VLC tal  i  com s'ha 

explicat  anteriorment.  Introduïu  les  següents  comandes  per  tal  de 

configurar el servidor IGMP:

new channel2 broadcast enabled

setup channel2 input C:\ 01.ts

setup channel2 output #std{access=udp,mux=ts,dst=239.0.0.1:5000}

control channel2 play

La principal diferència amb el RTSP és que en aquesta ocasió el vídeo 

s'emet  sobre  una  IP  Multicast  (239.0.0.1)  i  es  tracta  d'una  emissió 

broadcast. Aquesta emissió només serà visible dins de la xarxa local on 

estigui instal·lat el servidor ja que estan capades  pels ISP.

Els usuaris no comparteixen corrents de dades ja que cada vegada que es 

realitza una petició es creen sessions amb fluxos de dades independents i 

això permet  que cadascun dels  usuaris  pugui  tenir  un control  temporal 
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bàsic  (reproduir,  pausar,  parar).  Al  següent  capítol  s'exposarà  com s'ha 

automatitzat el procés de muntatge del servidor.

5.2.- Client

Per a realitzar la connexió del STB només fa falta que estigui connectat a Internet 

(disposa de connexió via Ethernet) i a la televisió mitjançant un cable HDMI29.

Una vegada iniciat  el  configurem per a  què la  pàgina d'inici  a  carregar quan 

s'encengui sigui la del nostre servidor amb la línia de comandes de Windows:

• Connecteu-vos al STB mitjançant la comanda telnet.
telnet stb_ip

• Una vegada introduïts l'usuari i la contrasenya (si està activada), dirigiu-

vos al directori tokens.
cd etc/infosvc/tokens

fig 23. Directori de configuració del STB.

29 High-Definition Multimedia Interface
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• En  aquest  directori  hi  ha  tots  els  arxius  de  configuració.  Obriu  l'arxiu 

config.startpage  en  format  text  per  a  poder  modificar-ne  el  contingut.  

Aquí  es  troba la  direcció on l'  STB es connecta  quan arranca que per 

defecte es tracta del seu propi menú (file:///home/application/index.html). 
vi config.startpage

Modifiqueu-lo amb la direcció arrel del nostre servidor web instal·lat a 

l'ordinador.
http://server_ip/index.html

fig 24. Modificació config.startpage.
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6.- DESCRIPCIÓ I 
 ÚS DEL SERVEI

Fins el  moment s’ha explicat quines tecnologies s’han utilitzat  per programar 

l’aplicació  i  com  s’ha  hagut  de  configurar  el  maquinari  i  el  programari  del 

servidor, tant el servidor web Apache, el servidor de vídeo IGMP de VLC i el 

MySQL GUI Tools 5.0 per a la creació de la base de dades. 

En  aquest  capítol  s’explicarà  d’una  manera  detallada  com  s’ha  aconseguit 

automatitzar  tots  els  processos  d’intercanvi  de  dades,  descàrrega,  emissió  i 

navegació a través del servei amb accés des del STB.

S'intentarà donar una visió global de com funciona el codi desenvolupat definint 

una estructura molt detallada de els funcionalitats de cada fitxer script. Aquesta 

explicació abarcarà des d'una descripció de la navegació a través dels menús, a la 

lectura i actualització de la base de dades i la creació de les sessions de vídeo, 

tant al servidor de vídeo VLC com les sessions del reproductor del propi STB.

6.1.- Arbre de continguts

L' arbre de continguts és l’esquema que ha ajudat a tenir una idea global del que 

l'aplicació  necessita,  com  es  presenten  els  continguts,  jerarquies,  connexions 

entre diferents pàgines.
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Ens ha proporcionat ajudes a l'hora de programar l'aplicació ja que mostra petits 

esquemes  que  es  repeteixen  i,  per  tant,  en  aquests  no  farà  falta  crear  capes 

independents,  molts  d'ells  poden  presentar  diferent  informació  únicament 

carregant aquesta informació amb AJAX i mantenint les estructures de la pàgina.

fig 25. Arbre de continguts.

L'aplicació està preparada per a treballar en un entorn híbrid TDT / IPTV però 

per a les proves s'ha introduït un sol canal DVB i s'ha simbolitzat a l'arbre com a 
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“zàping”.  Els  altres  tres  grans  grups  són  “tràilers  de  cinema”,  “tràilers  de 

videojocs”, “3 a la carta”:

TRÀLERS DE CINEMA

La informació per muntar aquesta categoria s'extreu de la pàgina  iTunes  

Movie Trailers d'Apple30. La informació és extreta del seu RSS31, un tipus 

de format de canals web XML. Es va observar que era molt més senzill 

realitzar el parser de la web des d'aquesta ja que es convertia en un bucle 

que es repetia per a cada entrada del RSS32.

Els vídeos que l'usuari podrà escollir estan a alta definició (HD 720p), 

codificats  en  H.264  i  en  emetre'ls  no  es  realitza  cap  transcodificació, 

només es multiplexen en format  Transport Stream per a què l'  STB els 

reprodueixi.

TRÀILERS DE VIDEOJOCS

El  videojocs  s'estructuren  en  quatre  plataformes:  PS3,  xbox-360,  PSP, 

Nintendo Wii. Tota la informació per omplir la taula a la base de dades 

s'extreu  des  d'una  web  especialitzada  en  el  sector  del  videojoc  i  que 

compta amb molts anys d'experiència33.

No  només  hi  podem  trobar  tràilers  dels  nous  videojocs  sinó  també 

informes audiovisuals dels que ja estan a la venda. L'usuari sabrà abans de 

la reproducció del vídeo amb l' STB si es tracta d'un informe o d'un tràiler.

30 http://www.apple.com/trailers/
31 http://images.apple.com/trailers/home/rss/newtrailers.rss
32 Podeu veure el codi a l'arxiu applemovietrailers.php a l'annex 1.
33 http://www.gameprotv.com/
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El  format  dels  vídeos  descarregats  a  aquesta  pàgina  és  Flash  Video 

(FLV)34.  Amb tot l' ADB no és compatible i, per tant, s'ha de realitzar una 

transcodificació a  MPEG2 Transport Stream.  La qualitat  final d'aquests 

vídeos no és gaire bona ja que l'original no és HD i, a més, s'ha de tenir en 

compte que es realitza una descàrrega, una transcodificació a temps real i 

l'emissió del contingut.

3 A LA CARTA

Per últim s'ha escollit el canal de vídeos en alta definició del 3 a la carta35 

de TV336, empresa de la CCMA37.

Aquest canal proporciona tot un seguit de vídeos de temàtica catalana on 

es poden escollir diferents qualitats: estàndard, HD a 720 o HD a 1080. Per 

a  l'aplicació s'han escollit  els  vídeos  en alta  definició de  720 línies.  A 

aquest contingut són tractats exactament igual als tràilers de cinema ja que 

només es multiplexen per ésser emesos.

El parser de les webs es realitza a través de codi PHP que facilita la inserció de 

les dades a les taules corresponents de la base de dades:

• S'obre la connexió amb la base de dades.

fig 26. Codi de parseig de 3alacarta.

34 Alguns llocs webs que utilitzen el format FLV: YouTube, Google Video, Yahoo! Video, MySpace.
35 http://www.tv3.cat/pprogrames/hd/mhdSeccio.jsp
36 Televisió de Catalunya, http://www.tv3.cat
37 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, http://www.ccrtv.cat
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• S'agafa el codi font de la pàgina en qüestió utilitzant una script en PHP 

capaç  de  detectar  les  etiquetes  HTML i  el  seu  contingut  per  a  poder 

treballar amb ells com cadenes de caràcters (strings).

fig 27. file_get_html és una funció de l'script simple_html_dom.php38.

• S'agafa  només  la  part  que  conté  la  informació  que  ens  interessa  i 

eliminem la resta. En el cas de 3alacarta s'ha de localitzar el llistat dels 

vídeos  que  es  presenten  a  la  web  en  forma  de  funcions  JavaScript, 

“addItemToVideoList”.

fig 28. Localització del llistat de vídeos i la seva informació.

• Es  realitzen  les  operacions  amb  cadenes  necessàries  per  a  obtenir  la 

informació dels enllaços, descripció, títol, etc. en diferents variables.

38 Aquest script n'és només un exemple dels molts que existeixen a la xarxa. 
http://sourceforge.net/projects/simplehtmldom/
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fig 29. Treballem amb la cadena per obtenir la informació i emmagatzemar-la.

• Finalment  introduïm  tota  la  informació  a  la  base  de  dades  amb  una 

sentència MySQL.

fig 30. Inserció fila a fila de les dades.

6.2.- Estructura del codi

Per facilitar la comprensió del codi s'ha estructurat per fitxers  script, cadascun 

dels quals realitza una funció molt concreta a l'aplicació39.

HTML

A  l'arxiu  index.html  definim  les  capes  de  presentació  de  continguts  i 

menús a més dels links als arxius JavaScript externs. Una vegada carregat 

s'inicia la funció init.

39 Podeu veure el codi complet de cada arxiu a l'annex 1.
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CSS

A l'arxiu  app.css es  defineixen tots  els  estils de les capes i  les  fonts a 

l'aplicació. També hi podem afegir color i imatges al seus fons:

fig 31. Exemple de definició de capes amb CSS.

JS

A init.js inicialitzem totes les variables de l'aplicació, n'activem l'escolta 

del  comandament  de  l'STB i  realitzem una precàrrega d'algunes de  les 

imatges de fons i dels menús.

key.js detecta les tecles que es premen del comandament i es passen a un 

codi alfabètic. Això s'ha realitzat per a poder donar una major facilitat per 

a poder adaptar el codi per a una navegació amb un navegador des d'un 

ordinador.

DoAction.js conté tots els canvis en les variables quan ens movem entre 

les opcions o els menús. També es fan les crides als arxius JSON quan es 

premen les tecles de colors per anar a les diferents seccions. Aquests fan la 

lectura  de  la  base  de  dades  i  introdueixen  la  informació  al  document 

HTML
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menu.js  realitza petits  canvis  en les  capes com, per exemple,  quan ens 

movem entre  les  opcions  de  consoles  o  els  botons  Reprodueix/Torna. 

També realitza crides a PageChanger() quan el número de capes a canviar 

és important.

A video.js hi trobem totes les opcions de control de vídeo i la definició per 

a l'execució de sessions de vídeo al STB. S'ha de tenir en compte que els 

vídeos es reprodueixen darrera del  browser,  per tant,  és necessària una 

capa que ocupi tota la pantalla i seleccionar-ne un color per fer la croma. 

L'STB  incorpora  un  seguit  de  funcions  propiètaries  en  JavaScript  que 

s'explicaran més endavant.

PageChanger.js detecta la pàgina que es vol visualitzar i posa visible les 

capes corresponents.

Per últim tenim l'arxiu ajax.js el qual és un script proporcionat per Activa 

Multimèdia  per  interpretar  les  respostes  enviades  pels  PHP  en  format 

JSON.

PHP

Els  arxius  3alacarta.php,  gameprotv.php  i  applemovietrailers.php 

realitzen les connexions amb la base de dades, el  parser de les diferents 

pàgines web i la inserció de les dades a les taules.

3alacartaJSON.php,  gameprotvJSON.php  i applemovietrailersJSON.php 

llegeixen la base de dades i les introdueixen a les capes corresponents de 

l'aplicació.  Aquest  procés  de  canvi  es  realitza  al  client,  com els  PHP 

s'interpreten al servidor s'ha utilitzat el llenguatge JSON per a les respostes 

enviades al client.
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fig 32. Codi per a generar intercanvi de dades en format JSON.

Aquesta sortida es composa per un seguit de sentències JavaScript que el 

client serà capaç d'interpretar amb AJAX.

fig 33. Sortida JSON que interpreta el navegador.

VLCServer.php  llança  el  servidor  de  vídeo  VLC i  n'activa  la  interfície 

web. També es creen els arxius  .vlm, arxius de configuració del servidor 

amb les sentències que s'han definit al capítol anterior.

6.3.- Descripció de la navegació

La interactivitat amb el servei es realitza amb llenguatge JavaScript. Quan es rep 

la interrupció d'una tecla del comandament, el codi generat és transforma a codi 

alfabètic:
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fig 34. Key.js

Es crida la funció DoAction() passant la variable de la tecla ja transformada. Aquí 

es donarà valor a les variables necessàries per detectar a quina pàgina estem, 

posició del menú inicial a la pàgina i la detecció del menú actiu:

fig 35. DoAction.js

Es realitza la crida a l'arxiu PHP que generarà a la seva sortida codi JS que serà 

interpretat al client. Aquesta funcionalitat ens permet carregar la informació de la 

pàgina que s'hagi actualitzat, en aquest cas, s'introdueixen els títols, les imatges i 

les  descripcions  a  les  capes  corresponents.  També genera  una taula  JS on es 

guardaran els enllaços dels vídeos per a poder ésser reproduïts més tard. El codi 

per generar sentencies JSON cap al client és el següent:
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Una vegada realitzada la tasca, l'usuari pot navegar pel menú amb les tecles de 

navegació  del  comandament  per  tal  d'escollir  l'opció  que  l'interessa.  Aquesta 

navegació realitza crides a la funció MenuPosition() de menu.js. Aquesta funció 

realitza els canvis a la opció marcada, definint en cada moment en quina posició 

estem.

fig 37. Pantalla d'accés als tràilers de cinema.

Dins d'aquest mateix arxiu hi trobem MenuAction() funció que és cridada quan es 

prem la tecla 'OK' a qualsevol menú. Es realitzen accions de canvi de pàgina per 

a  mostrar  la  informació  del  vídeo  per  pantalla,  com  també  la  crida  a 

VLCServer.php per a la configuració dels canals i la reproducció dels vídeos.

Quan es prem 'OK', la pantalla canvia per a introduir-nos al detall del vídeo. En 

aquesta nova pàgina trobem dues opcions: reproduir i tornar enrere.
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fig 38. Detall del vídeo.

Si es prem l'opció reprodueix es realitza la crida a VLCServer.php, que amb els 

paràmetres que es passen podrà detectar el tipus de configuració del servidor, 

diferent segons l'origen del vídeo, i entrarem l'enllaç al vídeo que es vol emetre. 

Les variables utilitzades són el número de la pàgina, ja que ens indicarà si es 

tracta d'un vídeo de cinema, videojocs o 3alacarta, i la posició del vídeo dins la 

taula d'enllaços.

fig 39. Paràmetres per a la configuració del Servidor VLC.

VLCServer.php rep la informació i crea un arxiu (amb extensió .vlm) que conté 

totes les comandes de configuració del servidor. També hi definim el format del 

vídeo a la sortida: en la següent imatge podem observar com es realitzarà una 
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transcodificació del vídeo a MPEG-2, amb una taxa de bits de 2 Mbps i una 

codificació d'àudio MP3 a 128 kbps

fig 40. gameprotv.vlm.

Després  executa  el  VLC,  activant  la  interfície  web  per  poder  realitzar,  quan 

convingui, el control temporal del vídeo i carrega l'arxiu que s'acaba de crear.

fig 41. VLCServer.php. Configuració del canal per a Gameprotv.com.

El vídeo començarà a reproduir-se després d'un petit temps de càrrega però, per 

poder veure'l a través de l'STB és necessari definir una capa que farà de croma ja 

que  la  reproducció  de  qualsevol  vídeo  es  realitza  darrera  del  navegador  de 

l'aplicació. També és necessari obrir una sessió de vídeo al STB que, tot i que no 

controlarem  el  seu  reproductor,  és  necessari  per  a  poder  definir  la  capa  de 

croma40.

40 Per veure més informació consulteu el codi de l'arxiu video.js a l'annex 1.
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7.- FUTURES LÍNIES  
DE TREBALL

Donat el curt temps de desenvolupament del projecte, han quedat molts detalls 

per a poder ampliar l'aplicació, completar-la i poder oferir més serveis i opcions 

per a la visualització del vídeo:

• Realitzar  un  parser més  exhaustiu  de  les  pàgines  per  a  poder  oferir 

diferents  qualitats  de  vídeo  per  adequar-nos  a  la  capacitat  de  la  xarxa 

sense  que  l'usuari  hagi  de  deixar  de  veure  els  continguts  oferits.  Per 

exemple, des de la pàgina d'Apple41 ofereixen un historial de tràilers sobre 

una mateixa pel·lícula, i a diferents definicions (480p, 720p, 1080p).

• Oferir serveis d'àudio: Realitzar la configuració del servidor per a emetre 

àudio en format streaming de tot tipus.

• Implantació del servei en un entorn real: redimensionar servidors, incloure 

codis de detecció d'errors per a la base de dades i poder oferir un ample de 

banda suficient per una quantitat d'usuaris determinada.

• Implantació en un canal DVB per a treballar en un entorn híbrid entre 

MHP i HTML/JS. Creació de l'aplicació MHP per habilitar la interactivitat 

en TDT42.

41 http://www.apple.com/trailers/
42 Televisió Digital Terrestre
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• Incorporar  la  funcionalitat  de  PVR43:  donar  la  possibilitat  a  l'usuari  de 

descarregar-se el vídeos que hagi adquirit a un dispositiu físic a través de 

la connexió USB que incorpora l'STB.

• Treballar amb SmartCard o DNI electrònic: És possible oferir un sistema 

de personalització de l'aplicació i, fins i tot, tenir un control personal dels 

continguts desenvolupant codis d'identificació d'usuaris per a les targes.

43 Personal Video Recorder, dispositiu de grabació de televisió en format digital.
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8.- CONCLUSIONS

Al  final  del  projecte  s'han  assolit  els  objectius  que  es  van  plantejar.  S'ha 

desenvolupat completament una aplicació per a oferir continguts audiovisuals de 

la  xarxa  per  la  televisió  amb  la  possibilitat  de  funcionar  com  a  eina 

complementària a la TDT.

La  digitalització  dels  continguts  audiovisuals  i  l'augment  de  capacitat  en  les 

xarxes  i  microprocessadors  ha  permès  la  generalització  de  la  distribució  de 

vídeos sobre xarxes IP. L'extensió d'Internet com a xarxa d'interconnexió entre 

xarxes  ha  ofert  una  infraestructura  molt  flexible  i  autoconfigurable  per  a  la 

distribució  massiva  de  continguts.  Tot  plegat  està  modificant  el  model  de 

televisió basat en la radiodifusió per altres models més personalitzats a l'usuari, 

com els productes comercialitzats per Imagenio o Orange TV. Suposarà en un 

futur un gran canvi en els models de negoci relacionats amb la televisió ja que, 

per exemple, la publicitat també pot ajustar-se als usuaris tal com ja ho està fent 

en les xarxes socials.

Tot  i  això,  encara  queda  molt  camí  per  recórrer:  encara  no  s'ha  arribat  a 

estandarditzar l'enviament de corrents de vídeo, cosa que resulta un impediment 

per a l'ampliació i generalització d'aquests tipus de serveis als usuaris fora dels 

ordinadors. Tot i que hi ha grans organitzacions treballant-hi encara és aviat per a 

parlar  d'estàndard.  La  BBC  treballa  en  el  projecte  Canvas,  amb  diferents 

empreses  que  aposten  per  a  una televisió  oberta  i  gratuïta,  per  arribar  a  una 

solució al problema actual. Segueixen molt de prop als fabricants com Philips, 
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Panasonic i Netgem que aposten per un IPTV lliure i global a més de companyies 

com Google, Apple i Microsoft, que estan invertint per entrar en la televisió.

Segons les seves previsions, les plataformes TDT s’aniran fragmentant, sobretot 

després de l’arribada de la TDT de pagament, sumant-t’hi la connectivitat IP que 

a dia d’avui augmenta considerablement a les llars i als dispositius.

L’aparició d'una televisió de pagament, suposa un sostre i un detriment de la tdt 

en obert. És a dir no creixerà més i la tendència serà a minvar.

Una  altra  organització  important  del  sector  és  el  Open  IPTV  Forum que  té 

l'objectiu de crear estàndards en les tecnologies de transport per a la distribució 

dels continguts de TV en xarxes IP i defineixen especificacions tècniques pels 

STB.

Els  Set-Top  Boxes tampoc  presenten  un  estàndard  per  al  desenvolupament 

d'aplicacions interactives per a IPTV. Els navegadors tenen diferents funcions 

propietàries cosa que provoca la incorporació al senyal d'una senyalització per 

detectar des de quin tipus d'STB es connecta l'usuari.

Aquest tema ha estat molt present en aquest període i al treballar en una empresa 

com Activa Multimèdia: s'ha vist la necessitat i la importància de treballar amb 

un  tipus  de  programació  d'alt  nivell  per  a  poder  oferir  aplicacions  multi 

plataforma.  El  temps  de  desenvolupament  del  projecte  no  s'incrementa  tant 

alhora de fer modificacions si ja es pensa com a solució multi plataforma des 

d'un principi.  Cosa que s'ha volgut incorporar en la mesura possible al servei 

desenvolupat.

Per a la realització de l'aplicació s'han utilitzat llenguatges de programació web 

HTML/JS.  S'han  assolit  importants  coneixements  de  programació  web  i, 
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sobretot, programació PHP per als intercanvis de dades entre servidor i client. 

Aquest ha estat un procés d'aprenentatge lent donada la escassa experiència amb 

programació d'aquest tipus.

La configuració del servidor de vídeo VLC ha servit per a profunditzar sobre els 

diferents sistemes d'emissió streaming a la xarxa. La seva automatització ha estat 

realment complicada ja que s'ha hagut de treballar amb les diferents fonts  de 

continguts per separat. Aquesta configuració es realitza mitjançant PHP.

66



Adaptació i distribució de             
Manuel Martos Asensio continguts web per a IPTV  

9.- REFERÈNCIES

Llocs web

[1] http://www.desarrolloweb.com/html/

[2] http://www.webestilo.com/javascript/

[3] http://www.php.net/

[4] http://www.webestilo.com/php/

[5] http://www.wikipedia.org/

[6] http://www.videolan.org/support/

[7] http://www.adbglobal.com/files/ADB_datasheet_3800_10TW.pdf

[8] http://www.netgem.com/en/index.php

[9] http://www.openiptvforum.org/

Bibliografia

[10]  Cabezas  Granado,  Luís  Miguel,  “PHP5  El  lenguaje  para  los 
profesionales de la Web”, ANAYA Multimedia, 2004.

67

http://www.openiptvforum.org/
http://www.netgem.com/en/index.php
http://www.adbglobal.com/files/ADB_datasheet_3800_10TW.pdf
http://www.videolan.org/support/
http://www.wikipedia.org/
http://www.webestilo.com/php/
http://www.php.net/
http://www.webestilo.com/javascript/
http://www.desarrolloweb.com/html/


Adaptació i distribució de             
Manuel Martos Asensio continguts web per a IPTV  

ÍNDEX DE FIGURES

Figura 1. Esquema del pla de treball.....................................................................6 

Figura 2. Arquitectura bàsica d'un servei IPTV....................................................7 

Figura 3. Llenguatges d'intercanvi de dades........................................................10 

Figura 4. Arquitectura bàsica MHP.....................................................................15 

Figura 5. Exemple de difusió unicast..................................................................22 

Figura 6. Exemple de difusió multicast...............................................................23 

Figura 7. Exemple de difusió broadcast..............................................................23 

Figura 8. Descodificador Netgem 7600...............................................................29 

Figura 9. Descodificador AmiNET 530...............................................................30 

Figura 10. Descodificador ADB3800-10TW.......................................................31 

Figura 11. Elimineu el servei de MySQl del servidor..........................................36 

Figura 12. Ompliu els camps per administrar les bases de dades........................37 

Figura 13. Pas per a la creació de la base de dades.............................................38 

Figura 14. Nom de la base de dades....................................................................38 

Figura 15. Detall de movietrailers.......................................................................39 

Figura 16. Detall de gameprotv...........................................................................39 

Figura 17. Detall de 3alacarta..............................................................................40 

Figura 18. Administrador de la base iptv-adb3800pfc........................................40 

Figura 19. Assignació dels privilegis a l'administrador.......................................41 

Figura 20. Interfície web VLM............................................................................43 

Figura 21. Reproducció del vídeo a l'ordinador..................................................44 

Figura 22. Informació d'estat del servidor live555..............................................45 

Figura  23. Directori  de  configuració  del  STB...............................................47 

Figura  24. Modificació  config.startpage........................................................48 

Figura 25. Arbre de continguts............................................................................50 

68



Adaptació i distribució de             
Manuel Martos Asensio continguts web per a IPTV  

Figura 26. Codi de parseig de 3alacarta..............................................................52 

Figura 27. file_get_html és una funció de l'script simple_html_dom.php..........53 

Figura 28. Localització del llistat de vídeos i la seva informació.......................53 

Figura 29. Treballem amb la cadena....................................................................54 

Figura 30. Inserció fila a fila de les dades...........................................................54 

Figura 31. Exemple de definició de capes amb CSS...........................................55 

Figura 32. Codi per a generar intercanvi de dades en format JSON...................57 

Figura 33. Sortida JSON que interpreta el navegador.........................................57 

Figura 34. Key.js..................................................................................................58 

Figura 35. DoAction.js........................................................................................58 

Figura 36. applemovietrailersJSON.php.............................................................59 

Figura 37. Pantalla d'accés als tràilers de cinema................................................59 

Figura 38. Detall del vídeo..................................................................................60 

Figura 39.  Paràmetres per a  la  configuració del  Servidor  VLC....................60 

Figura 40. gameprotv.vlm....................................................................................61

Figura 41. VLCServer.php. Configuració del canal per a Gameprotv.com.........61

69


