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Анотация: Бързото развитие на високите информационни технологии предизвиква

качествена промяна в принципите на производство и разпространение на продукти и услуги от

всякакъв тип. Поради динамиката на процесите и ежедневните предизвикателства в света в който

живеем начинът ни на мислене се променя и интуитивно като потребители ние започваме да

търсим улеснение в задоволяването на нашите нужди. Глобалният медия бизнес очевидно

показва, че традиционното гледане на телевизия намалява, особено сред Милениум поколението.

Видео потреблението нараства, подхранвано от общото повишаване на наличието на онлайн

видео, конкретно мобилните услуги и интернет търсенето.

Потребителите гледат съдържание често в съчетание с други форми на забавление – т. нар

„multi-tasking“ – гледане и ползване на няколко програми едновременно. Ето защо, световните

телевизионни корпорации инвестират много в „streaming“ услуги и оригинално съдържание –

такива онлайн продукти и брандове, които да предоставят адекватно на очакванията на публиката

дигитално съдържание – истории и съпреживяване. Предизвикателствата пред телевизионния

пазар в България следват подобни глобални тенденции. Новите медийни компании, които се

очаква да се установят на местно ниво, би следвало да развиват услуги, които да свързват

потребителите със съдържание през няколко екрана – в движение, вкъщи, чрез телевизионна

програма или различни приложения.

Abstract: The rapid development of high information technology causes a qualitative change in

the principles of production and distribution of products and services of all types. Due to the dynamics

of the processes and the daily challenges in the world we live in, our way of thinking is changing and

intuitively as consumers, we are beginning to seek relief in meeting our needs. The global media

business has clearly shown that traditional TV viewing is declining, especially among the Millennium

generation. Video consumption is rising, fueled by the overall increase in online video availability,

specifically mobile services and internet search.



Users often watch content in combination with other forms of entertainment - so-called "multi-

tasking" - viewing and using several programs at the same time. Therefore, global television

corporations are investing heavily in streaming services and original content - such online products and

brands that provide digital content - stories and experiences - adequately to the audience's expectations.

The challenges for the television market in Bulgaria follow similar global trends.

The challenges for the television market in Bulgaria follow similar global trends. New media

companies, expected to establish themselves locally, should develop services that connect users to

content across multiple screens - on the go, at home, through a television program or various

applications.

Според проучване на Samsung Techonomic Index 2018, обхващащо 18 държави в Европа,

българите прекарват средно по 4 часа и 8 минути всеки 1 ден в гледане на телевизия. Но дали

това преживяване не би могло да бъде подобрено и улеснено?

Hacтoящaта работа има за цел да представи идеен проект на умен телевизионен асистент,

наречен „Linda”.

„Linda“ ще революционизира начина, по който абонатите на даден телевизионен

доставчик взаимодействат с телевизора и почти ще премахне необходимостта от устройство за

дистанционно управление. Чрез “Linda” потребителите ще имат възможност само чрез гласова

команда да превключват между каналите и да избират интересната за тях програма.

Приложението ще успява да намери видео материал без дори потребителят  да знае на кой

конкретен канал се излъчва той.

Заинтересовани да използват това приложение биха били всички крайни потребители, без

ограничение в тяхната възраст или техническа грамотност, тъй като приложението е лесно

достъпно и се ръководи изцяло чрез гласови команди.

Всеки потребител на телевизионно съдържание поне веднъж се е сблъсквал със ситуация в

която не помни къде е оставил дистанционното управление или не е сигурен по кой канал се

излъчва даденият телевизионен продукт от който той е заинтересован. Точно с такива ежедневни

задачи “ Linda” ще бъде незаменим помощник, като единственото което е нужно е вашата гласова

команда. По този начин не е необходимо потребителят да търси дистанционното управление, а

просто да каже на приложението какво иска и да го получи като резултат. “Linda” ще дава

свобода на потребителя да е ангажиран със свои занимания, докато тя просто улеснява

използването на телевизора. Например докато потребителя готви, може да зададе команда на



“Linda” да смени канала, без това да прекъсва първоначалната му дейност. Приложението ще

улеснява живота на хората, което е основната характеристика на интелигентните приложения, от

които хората се нуждаят.

„Linda” също така ще дава възможност за потребителите си да имат пълен достъп до

телевизионно съдържание както в реално време, така и до телевизионен архив, като в същото

време ще може да търси и визуализира съдържание в Интернет.

За разработката на посоченото приложение ще бъдат изпълнени следните задачи:

● проучване на съществуващата технология за разпознаване на глас;

● проучване на пазара за алтернативни или частични решения

на проблема;

● проектиране на приложението;

● разработка на приложението;

● тестване на продукта.

С развитието на информационните технологии и по-конкретно „speech recognition“ се дава

възможност за нов, модерен, начин на работа. В наше време, използването на мобилни телефони,

става все по честа практика. Хората прекарват голяма част от ежедневието си използвайки

именно мобилен телефон.

Към момента съществува така наречената smart TV технология. Основната разлика между

“умните” и обикновените телевизори и свързаността на първите с интернет. “Умните” телевизори

предоставят възможност за управление чрез гласови команди но единствено на ниво устройство -

те нямат достъп до самото телевизионно съдържание, предоставено от даден телевизионен

доставчик. С други думи - те не могат да търсят в съдържанието и да визуализират желано от

потребителя. Също така браузърите на тези телевизори са значително тромави и често дават

грешки. В същото време “умните” телевизори са значително по-скъпи, в сравнение с останалите

устройства. Поради тези причини, “Linda” ще бъде по-ефективно решение.

Доказалата се полезност, която носят мобилните приложения и интегрираните в тях

гласовите асистенти съществува, но не винаги е ефективно използваема. Въпреки че пазарът е

залят от разнообразни асистенти те имат определени ограничени функции и комуникират главно

с телефона или системата в дома на потребителя. Но въпреки това към  момента не съществува

профилирано приложение насочено към конкретно устройство с множество функционалности и

възможности.



Липсва приложение, което да комуникира не само с телевизора, но и да може да достъпва

самото телевизионно съдържание на дадения доставчик и в същото време да може да бъде

управлявано чрез гласови команди. Същевременно, функционалността за търсене в интернет е

съществена и интегрирана в приложението, дава достъп до търсене както на видео съдържание,

така и на дефиниции на потърсени от потребителя думи.  Всичко гореизброено представлява

иновативно решение, заместващо традиционното дистанционно за управление на телевизора.

Използването на гласови команди е много по-интуитивно отколкото работата с дистанционното.

Без да е нужно търсенето на дистанционно управление може чрез приложение на смартфон да се

достъпи телевизора и да се смени програмата, да се увеличи или намали силата на звука, да се

намери конкретно предаване без дори да е зададен каналът по който то се излъчва, да се стартира,

върне назад или превърти напред дадена програма. И всичко това става само и единствено чрез

гласова команда. Тъй като връзката се извършва чрез интернет, не е необходимо потребителя да

бъде застанал пред телевизора, каквато е ситуацията сега с използването на дистанционно, което

трябва да бъде насочено към приемника. Потребителят може да общува с телевизора дори и от

съседната стая, единственото необходимо условие е приемника и смартфонът на който е

инсталирано приложението да са свързани към една и съща интернет връзка. По този начин

управлението става още по-улеснено и неангажиращо. Докато потребителя извършва други

дейности, може просто да зададе команда на приложението да намери исканото от него предаване

или докато гледа дадена програма да поиска от приложението да потърси в интернет в същото

време друго нещо което го интересува.

Това е идеята за иновативното решение „Linda”, която да бъде телевизионен асистент,

предоставяйки множество функционалности кореспондирайки едновременно както с телевизора,

така и с доставчика на телевизионно съдържание, така и с Интернет. Тази голяма достъпност на

приложението несъмнено създава добавена стойност и решава гореизброените проблеми. В

същото време запълва ниша, която до момента не е развита и в която не са се интегрирали

иновативните технологии, а именно гледането на телевизия.

При проектирането на „Linda Tv App“ трябва да го разделим на компоненти.

❖ Мобилно приложение

❖ Приложение на самият телевизор

Избор на архитектура за мобилно приложение



Използвайки Xamarin като технология за разработка искаме да имаме максимално много

програмен код, който да бъде преизползван за всички операционни системи. Ето така изглеждат

слоевете при работа с Xamarin.

❖ App слоят е малката част от кода, която прави вашия код изпълним на всяка

платформа; той е отделен и има различни специфични за платформата реализации за iOS и

Android.

❖ UI слоят също е отделен и има различни специфични за платформата реализации за

iOS и Android.



❖ UI Logic слой e използван за логиката на потребителския интерфейс. По този

използваме изнасяме максимално много логика и код.

❖ Слоят на бизнес логиката се споделя между двете платформи.

Следва да изберем подходят дизайн патърн, който да пасва най-добре на модела на работа

на Xamarin.

Има различни дизайн патърни за разработка на мобилното приложение. Model–view–

viewmodel(MVVM) е най-популярният дизайн патърн за крос- платформени приложения,

създадени с помощта на Xamarin, и исторически се е доказал като много успешен шаблон.

MVVM улеснява отделянето на развитието на графичния потребителски интерфейс от

разработване на бизнес логика или бек-енд логика (моделът на данните). Моделът на изглед на

MVVM е конвертор на стойности, което означава, че вю-модела (view-model) е отговорен за

излагането (преобразуването) на обектите от данни от модела (model) по такъв начин, че обектите

лесно да се управляват и представят. В това отношение вю-модела (view-model) е повече модел

(model), отколкото вю (view), и се справя с повечето, ако не и от цялата логика на показване на

вюто(view). Нека видим как MVVM дизайн патърна се вписва в слоевете на Xamarin.



❖ UI слоят е нашия вю(view) слой. Това е специфичен за платформата код.

❖ Свързването между UI слоя и логическия слой на UI е байндига(binding), лепилото,

което свързва UI слоя с неговия логически слой. Това обикновено е комбинация от

кросплатформен и специфичен за платформата код.

❖ Логическия UI (UI logic) слой на потребителския интерфейс е нашият вю-модел(view-

model) и това осигурява логика за взаимодействието на потребителския интерфейс и други

устройства по начин, използван между платформи. Част от тази логика е преобразуване на

стойността - преобразуване от данни в обектите на домейна в данни за потребителския

интерфейс.

❖ Слоят на бизнес логиката(Business logic) е слоят модел(model). Това съдържа

данни, домей обекти, логика и свързаност към външни ресурси, като например бази данни или

уеб услуги. Отново това е крос- платформа.



Избор на архитектура за телевизионното приложение

За да може мобилното приложение да си комуникира не само с телевизора, но и със

самото телевизионно съдържание, предоставено от даден телевизионен доставчик е необходимо

изграждането и на телевизионно приложение. То има своя базисна версия и също така ще търпи

последваща допълнителна интеграция и къстомизация спрямо действащата система и

архитектура от страна на телевизионния оператор.

Архитектурата която ще бъде използвана е MVC model view controller. В случая, моделът

се явява мобилното приложение, което ще изпраща вече преобразуваните гласови команди към

контролера на телевизионното приложение.

Реализация на приложението „Linda“

Първоначалната версия на “Linda” е направена с помощта на телевизионния доставчик

Metrological. Metrological са телекомуникационен доставчик в Холандия с офиси в САЩ и

Европа. Metrological дават възможност на операторите безпроблемно да интегрират първокласни

OTT(Over-the-top) услуги. Metrological работи с един от един от най-големите

телекомуникационни компании - Liberty Global.

Metrological предоставя голяма библиотека от приложения за умни телевизори (smart

TVs). Доставчиците на съдържание са в състояние да достигнат до над 40 милиона домакинства в

операторските мрежи чрез качване на едно приложение в Metrological App Library. За

разработката на приложенията Metrological са създали свой собствен фреймуърк - MAF



(Metrological Application Framework), който помага на разработчиците да създават по-лесно

телевизионни приложения на тяхната платформа.
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Етапи на реализацията

В началото е направен скелетът и файловата структура на целия проект.

Създадени са отделни големи и по-малки задачи за изпълнение. За управление

на ресурсите е избрана платформата Bitbucket. Bitbucket има вградена

интеграция с Trello, където могат да се следят поставените задачи, както и

времето за изпълнение.

Следващият етап е направата на начална версия на приложението.

Направена е връзката между мобилното приложение и телевизора. Добавени са

и базови екрани. Също така е направено и логото.
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Третият етап от реализацията съдържа интегриране на гласовото

разпознаване в мобилното приложение. За основа е използвано Google Assistant

speech to text апито, което преобразува гласовите команди в текст. След това

този текст се обработва и се създават съответните базови функционалности за

база получения резултат.

Четвъртият етап включва изпращане на данни от мобилното приложение

към телевизора, както и тяхната правилно визуализация. След правилно

разчитане на гласовата команда тя е се изпраща към телевизора, който също

има логика за правилното им визуализиране.

Петият етап съдържа подобрения на вече съществуващата

имплементация. Базовата функционалност е разширена, както и са добавени

множество валидационни проверки, както на мобилното приложение, така и на

телевизионното. Всичко това е последвано от обстойна проверка, ревю и

тестване на защитата на цялото приложение.
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Шестият етап от разработката се състои от форматиране и

рефакториране на кода. Сравнително голяма част от кода е разбита на по- малки

функции за по-добра четимост, както и разделена на отделни файлове.

Така може да се възползваме максимално от слоя за споделяне на код на

Xamarin.

Последният седми етап включва проучване и анализ на възможности за

бъдещо разширение на приложението. Обмислени са и са добавени бъдещи

задачи за увеличаване на функционалностите на „Linda“. Важно нещо да се

спомене тук, е че потенциала на „Linda“ до голяма степен зависи от

възможностите предоставени от телевизионния оператор, какво и тяхната

гъвкавост.

След всеки етап на разработка се правят детайлни и обстойни юнит и

интеграционните тестове (unit and integration testing), които покриват цялата
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функционалност на кода. След всеки ден на разработка, новите промени се

качват чрез Git инструмент на Bitbucket хранилището. Същото така се следи и

процеса на работа в Trello.

Готовият продукт включва мобилното приложение “Linda”, което

потребителите могат да изтеглят безплатно от “Google App Store” за Android и

“APP Store” за iOS операционни системи. Освен мобилното приложение

“Linda” фигурира и като интегрирано телевизионно приложение в менюто на

дадения телевизионен доставчик.

Връзката между мобилното и телевизионното приложение се

инициализира за първи път чрез сканиране на QR код, който се генерира и

визуализира на телевизионния екран след стартиране на приложението. Чрез
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смартфона си потребителя сканира генерирания код и по този начин свързва

двете устройства. Тази стъпка е необходима само при първоначалното

стартиране и използване на услугата. При последващо включване двете

устройства са вече синхронизирани и готови за употреба.

Заключение

В настоящата разработка беше представено изграждането на

приложението “Linda” – телевизионен гласов асистент. Бяха разгледани всички

основни етапи – от необходимостта от създаване на такъв тип решение, през

избора на технологии до етапи на реализация и описание на готовия продукт.
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Към момента приложението е работещо и е необходима интеграцията му

към телевизионни доставчици които биха искали да го имплементират в

портфолиото от продукти и услуги които предлагат. За да бъде максимално

ефективна „Linda”, тя трябва да има досег до телевизионното съдържание

предлагано от съответния телевизионен доставчик. Към този момент тя може да

оперира с телевизора чрез гласови команди зададени от потребителя.

Приложението е тествано и прототипът е представен пред група хора, чиито

обратна връзка е положителна.

С това се счита, че първоначално поставените цели и задачите, които

произхождат от началото на разработката са изпълнени.

Идеи за бъдещо развитие

Идеите за бъдещо развитие на приложението са в два основни

направления: функционални и такива свързани с нейната монетаризация.

Във функционално отношение приложението може да се подобри като

се разработят следните подобрения:

• Добавяне на персонални настройки.

• Добавяне на възможност за смяна езика на гласова разпознаване.

• Добавяне на възможност за търсене на конкретно съдържание в архивите

на телевизионния доставчик.

• Добавяне на възможност за пускане на телевизионно съдържание на от

архив.

• Добавяне на възможност за предлагане на телевизионно съдържание на

база на личните предпочитания на потребителя.

• Добавяне на възможност за интеграция с другите

телевизионно приложения.
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• Добавяне на възможност за създаване на преки пътища към команди.

• Добавяне на възможност за промяна на ключовите думи с други, по-

удобни за потребителя.
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