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Конвертиране на ТВ програми (HTML -> txt -> JTV)
за работа Behold TV, FLY 2000 TV и зареждане в ListTV

Автор: The Best / 25.02.2011, update 07.07.2012
Предговор

Описаната в следващите редове процедура се публикува по желание
на наши приятели, клиенти и партньори, потребители на ТВ тунери
Beholder с най-съвременният софтуерен комплекс Behold TV и все още
актуалният „предшественик” FLY 2000 TV, както и за работа с ListTV.

На страниците на българския сайт beholder-europe.com се публикуват
бази данни (БД) за EPG във формат JTV за работа с Agent Behold TV и Fly
Agent.  На посочения адрес се актуализират и ресурсни файлове за
зареждане на ТВ програми в ListTV. Все пак, доколкото това излиза от
обхвата на основната сфера на дейност, прави се абсолютно безплатно и
на доброволни начала, актуализациите не са абсолютно гарантирани.
Освен това БД включва над 100 български и чужди програми в съответния
обем, а някои потребители предпочитат да изготвят и да работят с ТВ
програми по собствено желание, вкус и индивидуални настройки.

В началото на 2012 г. форматът, в който се публикуват HTML ТВ-
програми,  който е „разбираем” за ListTV на страниците на интернет-ресурс
dir.bg беше променен, поради което престана да се разпознава при опит за
зареждане в ListTV по описания в инструкцията начин. Последната версия
на ListTV, в която са заложени настройки за зареждане именно от dir.bg е
3.8.9.5 от 2006 г. Опитите за бъде установен контакт с автора на
програмата, за да бъдат преодолени затруднения от такъв характер
останаха безрезултатни и по всичко изглежда, че за съжаление
поддръжката на тази прекрасна и лека програма е спряна:((( респ.
зареждане на данни от този източник вече не може да става
автоматизирано...
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Въпреки това в ListTV е предвиден и предоставен алгоритъм, по
който всеки отделен потребител може да се справи сам с изготвяне на
собствен ресурс за зареждане, обработка и използване на данни. В
следващите редове авторът на този материал споделя своя опит за
справяне с посочения проблем по метода „ТНТМ...”, или

„...Направи си сам...”

1. Сваля се (copy-paste) програма от избран HTML източник в MSWord (в
конкретният пример се разглежда информационно съдържание от dir.bg)

Важно:
- Операциите се изпълняват значително по-бързо, ако съответният

източник предлага „версия за печат”!
- Ако са активни опции за проверка на граматика и правопис (Spelling and

Grammar), е добре да бъде зададен български език за документа, за да
се прекрати проверката, което е ресурсоемко и отнема време.
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Ако е копирано цялото съдържание на страница, трябва да се отдели само
информацията, която съдържа ТВ-програми:

Резултатът след тези действия би трябвало да бъде документ в Word* със
следния „чист” вид и съдържание:

.........................................................
Следват някои промени, които трябва да бъдат извършени за да бъде
получен файл във формат, „разбираем” за ListTV.
Забележка* Може да се работи и директно в текстов формат (Notepad), но в
Word функцията  (Ctrl+F) се изпълнява в пъти по-бързо,
отколкото в необходимия краен .txt формат.

2. Променя се форматът за разделител на часовете за предавания
(досега например 07.00 с разделител точка) с разделител двоеточие ":"
вместо точка "." (трябва да се получи 07:00)
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Това е най-дългата по време операция, но все пак протича в рамките на
минута~две:

От съществено значение за по-нататъшните действия е, че по този начин се
променя разделителят "." във формата на досегашните дати, като става ":"
(например от Събота 07.07Алфа на Събота 07:07Алфа)

Този формат все още не е „разбираем” за ListTV:
- няма разделител (точка) след деня от седмицата (Събота);
- самият ден от седмицата (Събота) е на български език, а трябва да бъде
на руски (Суббота);
- датата/месецът (до момента във формат цифри/цифри - 07.07) трябва да
бъдат във формат цифри/думи (07 июня), като месецът трябва да бъде
също на руски език и да бъде разделен с интервал от датата;
- няма интервал между датата (07.07, респ.07 июня.) и канала (Алфа);
- няма разделител (точка) и интервал пред канала (07 июня._Алфа),
така че да се получи необходимият краен резултат в следния примерен вид:

Суббота._07_июля._Алфа
(в конкретния пример интервалите са подчертани само за нагледност!!!)

Привеждането на изходният формат в необходим вид се извършва бързо и
лесно с еднотипни действия по веднъж за всеки ден от седмицата (общо 7
пъти) чрез цитираната функция  (Ctrl+F), като еднократното
време за обработка е минимално (в рамките на няколко
секунди), а общото време е броени минути:

3. Следващата операция се прави еднократно за всяка дата, респ. ден от
седмичната програма (понеделник...неделя), т.е. 7 пъти:
Едновременно се привежда целият формат в необходимия вид за да бъде
«разбираем» за програмата, така че

• от първоначалния вид Събота 07.07Алфа
• трябва да се получи Суббота. 07 июля. Aлфа

Обработка:

І. В секция Replace ,
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в поле Find What
се въвеждат (copy~paste) данните до наименованието на съответния канал

(в примера Събота 07:07) - ;

ІІ. В поле Replace with:
• Променя се денят от седмицата (Събота) на руски език (Суббота);
• След деня от седмицата (вече Суббота) се поставя разделител

точка ("."), оставя се интервалът до датата от месеца;
• След датата от месеца се оставя интервал. Месецът, които досега е

с цифри (07:07) трябва да бъде заместен с думи на руски език
(июля);

• След месеца се поставя разделител точка ("."), оставя се интервал
(пред името на канала).

• Натиска се „Replace All”.

По този алгоритъм автоматично се променят всички дни от седмицата,
формат за дата и месец с необходимите разделители и интервали за
всички канали (в случая 111 на брой).
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4~8. При седмична програма тази операция трябва да се повтори общо 7
пъти – по веднъж за всеки ден от седмицата (в примера това са дните от
събота до следващия петък е периода от 07 юли до 13 юли):
07:07 (събота)
08:07 (неделя)
09:07 (понеделник)
10:07 (вторник)
11:07 (сряда)
12:07 (четвъртък)
13:07 (петък)

Руските наименования за ден от седмицата и месец са, както следва:

Дни от седмицата Месеци
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

янвяря
февраля
марта
апреля
мая
июня
июля
августа
сентября
октября
ноября
декабря

Внимание! Важно!!! На първи ред се вписва
tv.all

и след този ред - преди първата програма се оставя празен ред.

Полученият резултат трябва да бъде запазен във формат .txt с подходящо
име (File » Save As…)

с параметри
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Крайният резултат би трябвало да изглежда по следния начин:
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Така получен файл е готов за зареждане в ListTV .
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Забелязано в процеса на работа: Обработката на текстови (.txt) файлове е
много по-бърз процес, отколкото ако се конвертират HTML страници, както е
посочено в основната инструкция.

Справочна информация

Подробни инструкции на български език за работа с ТВ тунери Beholder,
софтуерен комплекс Behold TV и FLY 2000 TV, ListTV и други могат да
бъдат намерени на адрес http://beholder-europe.com/sale/portfolio.html
(съдържанието се разширява и актуализира).

Ресурсни файлове, поддръжка – български интерфейс и други могат да
бъдат намерени на адрес http://beholder-europe.com/support/index.html >

Епилог...
(...с продължение)

http://beholder-europe.com/sale/portfolio.html
http://beholder-europe.com/support/index.html
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ListTV с адаптираният на български език интерфейс е една от най-
добрите, функционални и „леки” програми (по мнение на автора на този
материал) както за преглед на ТВ-програми, така и за изготвяне на БД за
EPG във формат JTV. Въпреки почти ежедневното появяване на интернет-
ресурси с програмно съдържание на ТВ канали, не винаги е удобно да се
влиза в интернет, за да се търси дадена програма или любимо предаване.
Освен това формат JTV е незаменим както за един от много добрите
софтуерни продукти за ТВ тунери – FLY 2000 TV, който (съдейки по мнения
от специализирани форуми) се използва от много потребители и до днешни
дни, така и в най-добрият „наследник” на FLY 2000 TV – Behold TV.

Актуално приложение на EPG във формат JTV е използване на
новите функционални възможности на Behold TV за конвертиране на ТВ
програми от такъв формат за DVB-T, доколкото през изминалите години на
„тестово” излъчване на цифрови ефирни програми нито един от каналите
не поддържа EPG.

Спряната поддръжка на ListTV и затрудненията при работа с
настроения за зареждане на данни ресурс за България - dir.bg подтикнаха
автора на този материал да потърси и тества алтернативни възможности. В
резултат на това на вниманието на тези, които проявяват интерес към
темата, могат да бъдат изпробвани още няколко интересни програми
(разбира се – при всяка възможност с описание на български език), които
биха могли да бъдат ползвани като алтернативни решения:

- Конвертор на ТВ програми („Конвертор телепрограммы);

-  TVView;

-  web2jtv.

С надеждата информацията да е била полезна...
...До нови срещи!

© 2011 beholder-europe.com


