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Qualsevol dispositiu com a pantalla d’oci interactiva? 
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Miscel·lània 
 
 







Esquema tradicional  
 publicació de video 

Format 
Emissió 

Codificació 
publicació 

Distribució  
CDN 

1  2  3  



Altres Finestres 



 
TELEVISIÓ CONNECTADA  
 
DARRERA TENDÈNCIA AMB PRESÈNCIA 
A LA LLAR 
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Tv connectada i Blu-ray 



Estàndard TV connectada 

  “Ja hi ha televisors amb aquesta tecnologia al mercat. “ 
 
 Claus :  
 Lligat a la TDT 
 Pot utilitzar el senyal de la emissió 
 Cada canal pot particularitzar el servei. 
 Una aplicació per tots els televisors. 



I ... altres 



Cònsoles 



DEMO 



Desenvolupament 

• Basat en: 
– Estructura: HTML 
– Aspecte : CSS 
– Lògica : JavaScript  

 
• Característiques pròpies: 

– Gestió tecles 
– Reproducció de vídeo. (player) 

 

• Tendència de convergència 
 



Característiques entorn 

• Processador i memòria disponible justa, per 
no encarir el producte. 

 

• Qualitat de vídeo que oferim superior que al 
web. 

 

• Escriure amb el comandament no és àgil. 
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COMPANION SCREEN 

Qualsevol dispositiu com a pantalla d’oci interactiva? 









• Una sèrie d'aplicacions (o dispositius) dissenyats per ser 
complementaris a veure la televisió o escoltar la ràdio, mostrant 
el contingut que és contextual i es sincronitza al que es mostra a 
la pantalla principal si és en directe o sota demanda. 
 

• La segona pantalla pot ser totalment passiva o pot permetre la 
interacció amb ella mateix, o amb la pantalla principal, o altres 
persones en la mateixa habitació o interaccions socials encara 
més grans.  
 

• En última instància, podrien comunicar-se amb altres pantalles 
segons en el mateix entorn domèstic. 

Companion Screen 



The Walking Dead Companion App 

http://www.youtube.com/watch?v=O-3XZQRRy3U


• Contingut 
• Informació contextual al que estàs veient 
• Geolocalització   
• Contingut extra (vídeos, fotos, textos, links…)  
• Veure després 

 
•  Participació 

• Votacions / Enquestes 
• Concursos / Opinió 
• Lligam amb xarxes socials 
• Jocs / Gamificació 

 
•  Possibilitats comercials 

• Sincronització amb spots publicitaris 
• Publicitat display en accions interactives de contingut 
• Apostes 
• Cupons descompte 

 

Companion Screen 



- Quin millor tipus d'informació a publicar 
 

- Quanta interacció ha d'haver 
 

- Quanta informació es pot entendre o gaudir mentre 
segueix veient el programa de televisió? 
 

- Quant li distreu 
 

- Reforça l'aprenentatge de les persones 
 

- Amb quina freqüència s'ha de publicar el contingut i  quin 
és el ritme natural per absorvir-ho 

 
 

Companion Screen  
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