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GLOBAL ITV
O projeto foi contemplado na 2ª Chamada Brasil-EU nº 13/2012 do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que integra o Programa de
Cooperação Brasil-União Europeia em parceria com o Seventh Framework Programme
(FP7). Reúne 18 instituições entre universidades, empresas e instituições do Brasil e da
Europa. Do lado brasileiro é liderado pela USP e do lado europeu, pela IRT (Alemanha).

GLOBAL ITV
INTEROPERABILIDADE DE SISTEMAS
DE TV INTERATIVOS E HÍBRIDOS:
UMA NOVA PROPOSTA DE AVANÇO
PARA O FUTURO
Simultaneamente à transição da televisão
analógica para a digital, diferentes
sistemas interativos de TV digital foram
desenvolvidos em vários lugares do mundo
- alguns só recentemente, outros há mais
de uma década. O conceito motivador:
oferecer funcionalidades adicionais e novos
serviços aos consumidores.
Hoje, em muitos países, a maioria dos
aparelhos de TV vendidos são Smart
TVs com acesso a serviços baseados na
internet. Estes sistemas são, no entanto,
desenvolvidos sobre diferentes abordagens
e tecnologias. Ou seja, aplicativos e
serviços adicionais de uma plataforma,
geralmente, não funcionam em outros
sistemas.
GLOBAL ITV abarca o desenvolvimento
de um sistema de interoperabilidade para
o coexistência de múltiplas soluções para
interatividade e Smart TVs em diferentes
plataformas (como ISDB-Tb, DVB-S/-T/-C
e IPTV). Isso implica em intercâmbio e uso
da mesma informação, bem como acesso
às mesmas fontes de conteúdo.
Serão desenvolvidas soluções para reduzir
os esforços de adaptação de serviços
para múltiplas plataformas e para facilitar o
acesso a um mercado global a todos.

PRINCIPAIS OBJETIVOS DO PROJETO
Coexistência, interoperabilidade e
convergência dos sistemas hbbtv e ginga,
garantindo também que os padrões e
soluções resultantes tenham impacto no
mercado e envolvam todos os stakeholders
a fim de criar uma perspectiva para além
do projeto.

HbbTV

Ginga

CONSELHO GLOBAL ITV
Ao longo do projeto GLOBAL ITV está
sendo formado um grupo de especialistas
brasileiros e europeus. O Conselho
se estabelece como uma importante
plataforma para compartilhar experiências
de implementações brasileiras e europeias
e roteiros de desenvolvimento de serviços
interativos de televisão digital.

BRASIL
USP
UNESP
UNICAMP
UFABC
UFPA
UCB
HXD
BAND TV
LSI-TEC

EUROPA
IRT (Alemanha)
A-CING (Espanha)
FRAUNHOFER (Alemanha)
TDF (França)
RETEVISION (Espanha)
SYMELAR (Espanha)
EBU (Suíça)
TARA Systems (Alemanha)
W3C (França)

