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SAMMANFATTNING  

SVT är Sveriges största TV-bolag och sänder mer än 22 000 timmar TV varje år. Som ett public service-
företag är grundtanken att företaget ska spegla omvärlden ur många olika perspektiv där nyhetsinslag 
är det allra viktigaste för att alla medborgare ska få tillgång till opartisk och mångsidig information 
inom en mängd olika områden.  
En viktig del av informationsflödet är att reportage kontinuerligt inkommer från alla världens hörn 
dygnet runt. Detta ställer höga krav på den teknik som används och det är viktigt att den fungerar och 
utvecklas för att möta dagens och framtidens allt högre behov. 
 
Ett av SVTs mål är att öka andelen liverapporteringar i nyhetssändningarna samt egenproducerade 
nyhetsinslag från otillgängliga platser och är därför intresserade av den nya tekniken som erbjuder 
ökad aktualitet och högre kostnadseffektivitet för reportagen. Det finns två olika tekniker som 
används i dagsläget, Store and Forward och Live. Skillnaden dem emellan är att vid Store and 
Forward så sänds ett färdigredigerat inslag hem till TV-huset och vid Live så gör reportern en 
liverapportering.  
 
Under projektet har en teknisk jämförelse utförts mellan de produkter som finns på marknaden, 
denna har belyst fördelar och nackdelar med produkternas video- och ljudkodning samt 
dataöverföring. Även en jämförelse mellan programmens användarvänlighet och funktionalitet har 
utförts och resultatet ska kunna ligga som grund för en kravspecifikation för ytterligare 
upphandling om storskaligt inköp av nya system.  
 
Resultatet har visat att systemet från det engelska företaget Quicklink är det som presterar bäst 
bildkvalité överlag för både Store and Forward och Live. Systemet har även ett väl genomarbetet 
gränssnitt och många smarta funktioner. Tillsammans med att applikationen är det smidigaste att 
använda i storskalig miljö gör det att den är bäst lämpat för SVTs behov.  



  

ABSTRACT 

SVT is Sweden’s largest TV-network and broadcasts more then 22 000 hours of TV each year. SVT is a 
public service company where the basic idea is to reflect the world from different perspectives and 
news is very important for providing neutral and versatile information in a variety of areas. 
An important part of the flow of information is to continuously receive reports from all corners of the 
world around the clock. This places very high demands on the technology used and it is important that 
it function and develops to meet current and future growing needs.   
 
One of SVTs vision is to increase the proportion of live reports in news broadcasts and self produced 
news reports from remote locations and is therefore interested in new technologies that offer greater 
topicality and lower cost for the reports. There are two different technologies used in the present 
situation, Store and Forward and Live. The difference between them is that at the Store and Forward 
the reporter sends a complete edited feature back to the news room. When doing a Live the reporter 
simply performs a live reporting. 
 
During the project a technical comparison between today’s products has been performed, the 
comparison has highlighted advantages and disadvantages of these products video and audio 
coding and data transmission. Even a comparison of their ease of use and functionality has been 
conducted and results are to be the basis for a set of requirements for additional procurement of 
large scale purchases of new systems.  
 
The results have shown that the system from the English company Quicklink is the one that 
performs best image quality overall for both Store and Forward and Live. The system has a well 
working interface with many smart features and is also easy to use in a large scale environment. All 
these features make the application from Quicklink best suited for SVTs needs. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Nyheter är något av det allra viktigaste i vårt moderna samhälle där alla medborgare ska få tillgång 
till opartisk och mångsidig information inom en mängd olika områden. En viktig del av 
informationsflödet är att reportage kontinuerligt inkommer från alla världens hörn dygnet runt. 
Detta ställer höga krav på den teknik som används och det är viktigt att den fungerar och utvecklas 
för att möta dagens och framtidens allt högre behov.  
 
SVT är Sveriges största TV-företag med drygt 2900 anställda och sex TV-kanaler som sänder mer än 
22 000 timmar TV varje år

1
. SVT är ett public service-företag där grundtanken är att företaget ska 

spegla omvärlden ur många olika perspektiv. Varje individ ska kunna ta reda på vad som händer i 
landet och världen runtomkring så att de själva ska kunna bilda en egen uppfattning. SVT ägs av en 
stiftelse och finansieras av tv-avgiften. 
 
I dagsläget använder sig de flesta nyhetsbolag av någon form av mjuk- och hårdvarulösning för att 
sända hem färdigredigerade reportage och även för att sända live över Internet. När det är möjligt 
får traditionella analoga videolänkar stå åt sidan för IP-baserade länkar

2
. Det utvecklas idag även 

produkter som kan använda Internetförbindelser för att sända video live. Dessa ger möjlighet att 
rapportera snabbt och kostnadseffektivt från platser där traditionella satellitlänkar inte finns 
tillgängliga. 
 
Utbyggnaden av IP-baserade länkar ökar i världen och även andra tekniker utvecklas vilket 
erbjuder möjligheter för många olika typer av överföringar. Möjligheterna för att snabbare kunna 
rapportera från platser både inrikes och utrikes ökar därför för varje dag. Då varje lands 
infrastruktur utvecklas på olika sätt skapar det även problem då det inte kommer att finnas en 
standardlösning som fungerar på alla platser och det ställer höga krav på att de produkter som 
utvecklas är flexibla och på bästa sätt utnyttjar de förutsättningar som bjuds. Ett problem är att 
bandbredden i dagsläget inte är speciellt hög så fast möjlighet finns att skicka hem ett inslag så är 
det väldigt tidsineffektivt. Då ett nyhetsinslags värde är direkt relaterat till aktualitet så blir det ett 
stort problem. Kompression av inslag blir då en nödvändighet vilket medför försämrad teknisk 
bildkvalité men ger en snabbare överföring.  
 
SVT vill öka andelen liverapporteringar i sina sändningar samt egenproducerade nyhetsinslag från 
otillgängliga platser och är därför intresserade av den nya tekniken som erbjuder ökad aktualitet 
och högre kostnadseffektivitet för reportagen. Det finns två olika tekniker som används i dagsläget, 
Store and Forward

3
 och Live

4
, dessa skiljer sig genom att vid ett Store and Forward reportage så är 

materialet färdiginspelat och redigerat av reportern på plats. Dessa reportage sänds till TV-huset 
över Internet eller satellit, problem uppstår då bandbredden är låg och det tar lång tid för dessa 
reportage att överföras och SVT är därför intresserade av en teknik som minimerar 
överföringstiden med minimal kvalitetsförsämring.  

                                                                 
1
 www.svt.se [åtkomst 2008-11-10] 

2
 Kommunikationsprotokoll för överföring av information i datornätverk.  

3
 Store and Forward – filöverföring av inslag som redigerats i fält. 

4
 Live – livereportage från reporter i fält. 



    

 2 

Den andra tekniken är livesändningar där reportern gör ett liveinslag på nyheterna. I dagsläget är 
det beroende av en satellituppkoppling som sänder materialet till TV-huset. Om teamet befinner 
sig i Europa så finns det ett stort EBU

5
-ägt fibernät som SVT har tillstånd att sända över. Problemet 

med fibernätet är att det inte är tillgängligt överallt och SVT är därför intresserade av ett system 
som är flexibelt och oberoende av uppkopplingsteknik. Även här spelar komprimering en 
avgörande roll då reportaget sänds i realtid, systemet måste vara tillförlitligt och klara svängningar 
i överföringshastighet.  

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att utvärdera ett antal system för Store and Forward och Live, samt utröna 
vilket som är mest lämpat för SVTs behov. Rapporten ska kunna ligga till grund för en 
kravspecifikation för upphandling om storskaligt inköp av ett nytt system. Det har därför 
efterfrågats om en grundlig genomgång av marknaden inom detta område. 
 
Under projektet kommer en teknisk jämförelse utföras mellan de produkter som finns på 
marknaden, denna ska belysa fördelar och nackdelar med produkternas video- och ljudkodning 
samt dataöverföring. Även en jämförelse mellan programmens användarvänlighet och 
funktionalitet kommer att genomföras.  
 

1.3 Avgränsningar 
Målet med projektet är att utföra en grundlig undersökning inom det aktuella området. För att 
avgränsa projektet har en del riktlinjer satts upp för att omfattningen skall hållas på en bra nivå. 
 
Det var givet i uppgiften vilka system som var intressanta att studera. Dessa system var Quicklink, 
Livewire, Media Clipway, Streambox och MeOnTV. Att redan från början veta vilka system som 
skulle undersökas gjorde att en tidsplan kunde ställas upp relativt tidigt i projektet. 
 
Ytterligare avgränsningar inom undersökning av system är att programmens systemuppbyggnad 
inte kommer att analyseras. Ingen programkod kommer alltså att undersökas. Denna avgränsning 
sätts till stor del för att programmens systemuppbyggnad är företagshemligheter. 
 
High Definition (HD) är det nya formatet för TV-sändningar och mycket aktuellt att undersöka för 
ett företag som SVT. Här har en avgränsning gjorts så att systemen endast kommer att hantera 
standardupplöst TV (PAL). Detta för att man i dagsläget har tillräckligt med problem med att 
överföra standardupplöst material över Internet i fullgod kvalité. Att då blanda in högupplöst 
material som kräver fyra gånger så mycket information som standardupplöst material blir för 
komplicerat. Dock kommer resonemang att föras med företagen huruvida systemen är anpassade 
för att hantera HD då det är en intressant aspekt. 
 
Bildkvalité kommer att bedömas subjektivt av oss samt av en expertpanel som är stor erfarenhet 
av TV och bildkvalité. Även fast det finns kända objektiva bedömningsmetoder togs beslutet att 
endast bedöma bildkvalité subjektivt. De objektiva metoderna ger endast en teoretisk 
uppskattning av bildkvalité och inte hur TV-bilden uppfattas av tittaren. 
 
Ljudet kommer att bedömas som godkänt eller icke godkänt. För dessa produkter så kommer tal 
att vara det enklast att leverera, då tal i videosammanhang tar ytterst lite plats. Då överföringen av 
ljud är relativt enkel sedd till överföring av video kommer ingen större vikt att läggas i just 
ljudkvalité. Däremot kommer läppsynk att granskas då brist på detta uppfattas som mycket 
störande för TV-tittare. 

                                                                 
5
 European Broadcasting Union. 
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MeOnTV är ett system som skiljer sig markant från de andra. Det är endast inriktat på att göra 
livesändningar - och göra det från mobiltelefon. Testmallen som är utvecklad för system med ett 
visst arbetsflöde (det arbetsflöde som finns i de andra systemen) kommer därför inte att kunna 
appliceras på MeOnTV. De tester som kommer att genomföras är därför bara subjektiva testningar 
av kvalité och användbarhet samt resonemang kring användningsområden. 
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1.4 Frågeställningar 
För att göra en så omfattande och för SVT relevant jämförelse av de olika programmen så finns det 
ett antal frågeställningar som måste besvaras.  
 

 Innehåller systemet de delar som efterfrågas av SVT? Systemet måste kunna utföra Store 

and Forward och livesändningar.  

 

 Hur pass användarvänligt är systemet? Systemet ska kunna skötas av en reporter och en 

fotograf i fält och måste därför vara intuitivt och enkelt att använda.  

 

 Hur pass bra bildkvalité ger systemet? Är den bildkvalité som systemet levererar så pass 

bra att den passar att sändas i TV? 

 

 Vad är skillnaderna mellan att sända över en traditionell satellitlänk och att skicka en 

komprimerad fil över Internet? Hur stor skillnad i kvalitet blir det mellan de två bärarna? 

 

 Vilken kompressionsgrad kan uppnås genom systemet? För att överföra stora mängder 

video över en låg bandbredd krävs det kompression. En undersökning av 

kompressionsgrad är därför oerhört viktigt då den anger hur mycket en video kan 

komprimeras. Då bandbredden kan variera vid en överföring är det även viktigt att 

undersöka hur systemet hanterar dessa skiftningar. Bandbredden kan också vara konstant 

men låg och då är det viktigt att det finns olika kompressionsgrader som manuellt kan 

anpassas.  

 

 Varje system använder olika tekniker för dataöverföring som har fördelar och nackdelar 

och för att utröna vilket system som är mest lämpat för SVT måste varje systems 

analyseras med avseende på överföringsprestanda, bildkvalité och andra funktioner som 

särskiljer dem åt.  

 

 Vid en livesändning matas systemet med en signal från kameran, klarar systemet av 

Firewire, SDI eller använder den någon annan anslutning? 

 

 Det finns många olika tekniker för dataöverföring, olika tillfällen kräver olika tekniker. 

Systemet måste därför vara flexibelt för att klara av att sända över de uppkopplingar som 

erbjuds.  En möjlighet skulle vara videoöverföring över mobilt bredband. En annan aspekt 

att undersöka är ifall systemet klarar av att sända över flera parallella tekniker simultant. 

 

 Det format som framförallt används idag för TV-produktion är PAL. SVT sänder även i High 

Definition (HD) på kanalen SVT HD och så småningom kommer även nyheterna att sända i 

HD. Systemen måste därför undersökas med avseende på stöd för detta format. 
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 Ute i fält bär reportern och fotografen all produktionsutrustning som behövs och det är 

därför viktigt att den hårdvara som krävs för systemet är portabel. Varje systems 

hårdvaruspecifikation måste därför undersökas så att den uppfyller kraven för mobilitet.  

 

 

Givetvis kräver olika situationer olika utrustning men den måste vara anpassad efter 

situation.  

 

 Finns det returkanal för ljud och bild? Vid en livesändning måste reportern kunna samtala 

med programledaren i studion och returkanaler för både bild och ljud bör därför 

undersökas i respektive system. 

 

 Finns det möjligheter att ha flera inkommande signaler samtidigt? Både för Live och Store 

and Forward. 

  

1.5 Disposition 
Den första delen av rapporten fram till T innehåller förundersökning till testfasen. 
Förundersökningen innehåller analys av SVTs nyhetsproduktion, användningsanalys samt vilka 
företag som är intressanta för testning och en presentation av dem. 
 
Nästa del är testfas. Där redovisas den testplan som kommer att användas för att utvärdera 
systemen. Den innehåller allt från konfiguration av testmiljö till testmetoder och genomförande. 
 
Efter testfas kommer resultat och utvärdering. Här samlas all data som har erhållits från testfasen 
och sammanställs översiktligt för att ett resultat skall kunna utläsas. Det system som anses bäst 
utses utifrån dessa resultat. 
 
Då resultatet är framtaget hålls resonemang kring huruvida systemet kan driftsättas på SVT och 
diskussioner kring användningsområden och dimensionering hålls. 
 
Efter det kommer slutsats som avslutar projektrapporten följt av bilagor. 
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2 Projektplanering 
Projektplaneringen för detta projekt är inriktat på aktivitetsplanering och tidsåtgång. 

2.1 Projektplan 
Den projektplan som sammanställdes i projektets inledande fas innehåller frågeställningar, 
dokumentplanering, mål med projektet, omfattning, avgränsningar, syfte och 
bakgrundsbeskrivning. Joel Rohlin godkände projektplanen och de frågeställningar som togs upp 
togs upp i projektets förstudie.  
 

2.2 WBS 
WBS (Work Breakdown Structure) är ett översiktligt diagram över hela projektet. Då detta är ett 
projekt med många olika moment så är det viktigt att bryta ner projektet i mindre delar som i sig är 
greppbara. Att dela upp projektet i flera mindre delar ordnade i en hierarkisk struktur ger en 
uppfattning om vilka projektfragment som tillsammans bildar hela projektet. 
 
WBSen är kategoriserad enligt färgscheman, där varje färg motsvarar en större del av projektet. 
Detta för att öka förståelsen för hur projektet är uppbyggt. 
 
De element som är hierarkiskt underordnade ett element som heter ”fem företag” är 
gemensamma arbetsmoment för alla de företag som kommer att undersökas. Denna variant på 
layout av WBS har gjorts för att spara utrymme. 
 
WBSen kan ses som bilaga i bilaga 15.1 WBS. 
 

2.3 Tidsplan 
 
När en bedömning av tidsplanen gjordes fanns några viktiga milstolpar och deadlines som vi fick 
information av vår handledare på SVT om. Dessa var att projektet skulle redovisas senast den sista 
november 2008. Det skulle även hållas en konferens för utrikesreportrar den 18 augusti som vi 
skulle medverka på och presentera det projekt som vi arbetade med. Det framgick även att fem 
företag skulle undersökas och vi kunde överblickande börja planera tidsåtgång för förstudie, 
testfas och resultatfas. 
 
Tidsplanen kan ses som bilaga i bilaga 15.2 Tidsplan. 
 

2.4 Resurser 
De resurser som fanns att tillgå var ett kontor på SVT, all utrustning med anknytning till 
videoinspelning och uppspelning finns att hyra på en avdelning hos SVT. Budgeten till projektet för 
hyra av maskiner var väl tilltagen. 
 
Användare till användartester finns på SVT, dessa bokas via administrativ personal som ansvarar 
för övriga medarbetares scheman. 
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3 Förundersökning av SVTs nyhetsproduktion 

3.1 Nyhetsteamet 
Ett nyhetsteam på SVT består oftast av två personer, en reporter och en kameraman. Dessa två har 
även kunskap om hur nyhetsinslag redigeras i ett videoredigeringsprogram så att det är klart att 
sändas ut i TV-rutan. 
 
All egenproducerad media som skickas till SVT lagras i systemet Meta för att fritt kunna 
distribueras därifrån, antingen till webb eller TV. Meta är SVTs lagringssystem för media. Varje 
videofil innehåller så kallade ”Meta-taggar” med information, vlket gör att filen enkelt går att söka 
upp för att användas i inslag. 
 

3.2 Livesändningar 
En nyhet är mer intressant desto mer aktuell den är. Ett stort mål som SVT har är att kunna få in 
fler livesändningar i nyhetssändningarna. För att kunna få en livesändning från en akut händelse 
har det tidigare krävts en stor mängd dyr utrustning. Den utrustning som används idag är till 
exempel skåpbilar med satellitutrustning på taket, OB-bussar, SNG-bussar eller stationära 
satellituppkopplingar. Utöver detta så krävs det att den som sänder har ett godkännande från det 
företag som äger satelliten (företaget SES Sirius är det som vanligen anlitas av SVT).  
 
Med dagens teknik vill SVT kunna underlätta för reportrarna att genomföra liveinslag samtidigt 
som systemet är kostnadseffektivt. 
 

3.2.1 Nuvarande teknik 
Som det ser ut idag så genomförs oftast livesändningar inom nyheterna från såkallade (D)SNG-
bussar ((Digital) Satelite News Gathering). Att använda sig av en SNG-buss har sina nackdelar, det 
är omständligt, dyrt och inte särskilt mobilt. SNG-bussar används vid stora nyhets- och sport-
händelser. Den TV-signal som skickas från en SNG-buss kommer moduleras analogt och skickas via 
satellit, det finns även möjlighet att ansluta utrustningen i bilen till tillgängliga fibernät. Då denna 
möjlighet finns utnyttjas den.  
 

3.2.2 Framtida möjligheter 
Framtiden vad gäller livesändningar är att genomföra dem över Internet, publika nätverk eller 
förbättrad fiberinfrastruktur. Det finns idag möjligheter att via Internet kunna skicka en videoström 
direkt från kameran till TV-huset och sedan ut i direktsändning. Idag använder SVTs nyhetsteam 
mjukvaran Quicklink. I Quicklink kodas materialet i realtid och skickas över Internet till en 
Quicklink-server som är stationerad på SVT i Stockholm. 
 
Det går faktiskt redan idag att se hur SVT ibland har med korta nyhetsinslag som är utförs av 
reportrar ute i fält och som skickas hem i realtid. Till exempel så har SVT under sommaren 2008 
haft e reporterteam ute i en husbil som har kunnat skicka hem några nyhetsinslag med hjälp av 
endast en kamera, en dator och ett mobilt bredband. 
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3.2.2.1 Arbetsflöde för Live över Internet 

Idag när Quicklink används för livesändningar så kopplas kameran via ett Firewire gränssnitt till en 
bärbar dator. I datorn kan man via Quicklinks gränssnitt bestämma när sändning till TV-huset skall 
börja och sluta. Innan sändningen börjar så måste man upprätta en anslutning till SVTs server. 
Detta görs genom de anslutningsmöjligheter som är tillgängliga, till exempel: Mobilt bredband, 
ADSL, BGAN, WLAN. För beskrivning av begreppen se bilaga 15.3 Tekniska beskrivningar. 
 
När en anslutning är upprättad kan inslaget börja sändas. När video kommer in till datorn kodas 
det om i realtid till en lämplig bithastighet för den anslutning som har hittats. Vidare går den 
kodade strömmen över Internet till en speciell Quicklink-server som finns i ett kontrollrum på SVT. 
Väl i kontrollrummet studeras materialet så att innehållet är godkänt för sändning och allt fungerar 
som tänkt. Videon går direkt som en SDI-embedded (se bilaga 15.3.5 SDI) signal till mixer och mixas 
in i nyheterna och sändas ut i TV-rutan.  
 

3.3 Store and Forward 
Store and Forward innebär att ett nyhetsteam skickar ett färdigredigerat inslag eller råmaterial 
som redigeras på plats i TV-huset. Möjligheten att kunna redigera färdiga inslag ges genom att de 
datorer som reportrar är utrustade med i fält är utrustade med videoredigeringsmjukvara 
(vanligtvis Avid). 

 

3.3.1 Nuvarande teknik 
Metoden för att skicka material, antingen råmaterial eller färdigredigerat, är att skicka det via FTP 
protokoll till SVTs server. Via FTP kan material skickas utan några större svårigheter och är idag den 
metod som är mest vanlig. Då internetförbindelsen tillåter att fullupplöst material i 25 Mbps kan 
överföras inom rimlig tid så tillämpas detta. Skulle en sådan internetförbindelse saknas måste 
material komprimeras. 
 
Programmet Quicklink som används idag är utrustad med denna funktionalitet. I Quicklink kan 
video lagras direkt från kameran och sedan skickas direkt eller vid ett senare tillfälle. Ifall reportern 
vill redigera videon först i Avid så går det bra att importera det format som video exporteras i från 
Avid.  
 
Quicklink ger användaren möjlighet att välja kompressionsgrad för inslaget. Det finns en mängd 
olika kompressionsgrader från 500 Kbps till 5 Mbps. SVT använder endast 5 Mbps alternativet, 
skulle kortare överföringstid önskas så finns det alternativ som ger mindre filer. De inslag som 
redigeras av nyhetsteamet och skickas hem till SVT kodas idag med en bithastighet av 5 Mbps. Ifall 
reportern skall använda sig av mobilt bredband så erbjuder operatörerna en teoretisk 
uppladdningshastighet av 2 Mbps. Med teoretisk hastighet menas den hastighet om kan nås under 
optimala förhållanden - vilket ytterst sällan sker. Eftersom att optimala förhållanden sällan råder så 
är det mer realistiskt med en uppströmshastighet på cirka 1 Mbps. Det betyder att 
överföringstiden blir fem gånger så lång som själva inslaget är. 
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3.3.2 Framtida möjligheter 
I de program som under detta projekt skall testas så är ett krav som ställs från SVTs sida att de ska 
vara utrustade med stöd för Store and Forward. Det innebär i praktiken att arbetet underlättas för 
reportrarna då de inte behöver handskas med många olika programvaror. Desto färre olika 
program som måste användas desto effektivare kan överföringen av nyheter hanteras lättare. 
Slutsatsen av detta är det redan finns mjukvara som fungerar för detta ändamål på SVT (Quicklink). 
Det som är intressant i denna studie är då att komma fram till om det finns någon programvara 
som är bättre lämpat för detta ändamål.  
 
Ämnen som kommer att tas upp i testsessionerna är kvalitén på den komprimerade videon, 
mjukvarans prestanda, programmens möjligheter att hantera multipla videoströmmar och andra 
parametrar som bidrar till en mer angenäm användarupplevelse och ett bättre resultat. 
 

3.3.2.1 Flöde för Store and Forward 

Medieflödet för Store and Forward är snarlikt flödet vid livesändningar. Råmaterial går från kamera 
via ett gränssnitt direkt till en dator alternativt att nyhetsteamet använder sig av temporära 
lagringsmedier för att föra över video från dem till dator vid ett senare tillfälle. Temporära 
lagringsmedier som används idag är till exempel minneskort och DVCPRO-band. 
 
Nyhetsinslaget lagras på datorn som en fil där den kan behandlas och lagras för att kunna skickas 
när nyhetsteamet hittar en bra uppkoppling. När det är dags att skicka filen så komprimeras den till 
ett format som ger en lämplig storlek som går bra att skicka över Internet. 
 
Filen tas emot på SVT och lagras på en server i DVCPRO25 format, för att vid önskat tillfälle kunna 
hämtas till kontrollrummet och sändas ut i TV. DVCPRO25 är det format som används inom 
nyheterna på SVT och använder 4:1:1 som färgsampling

6
. 

 

4 Satellitöverföring 
Traditionellt använder sig TV-bolag av satellituppkoppling för att skicka ljud och video. SVT har inom 
nyhetsverksamheten idag två typer av upplänkar. Den äldre tar i anspråk 9 MHz och den nyare 
varianten klarar att sända på halva den bandbredden, det vill säga 4,5 Mhz. Utrustningen klarar att 
sända via ett antal olika satelliter men vanligen används bolaget SES Sirius. I dagsläget upplåter Sirius 
36 Mhz som tillfälligt bokningsbar bandbredd för ändamål som till exempel länkning av video till en 
TV-station. Inom nyhetsverksamheten finns idag en upplänk som använder 9 Mhz samt tre som 
använder vardera 4,5 Mhz. Önskemål finns inom SVT att fler distrikt ska ha tillgång till en upplänk för 
att på så sätt kunna sända mer Live i respektive regionala nyhetsprogram. Förutsätt att SVT har sex 
stycken nya upplänkar som vardera tar 4,5 Mhz i anspråk. Anta vidare att alla dessa sex används 
samtidigt för att sex regionala program vill ha med ett regionalt liveinslag. Dessa upptar då 27Mhz. 
Anta vidare den upplänk som kräver 9Mhz också ska sända samtidigt och då tar den bokningsbara 
bandbredden slut. Detta är inte en hållbar lösning eftersom SVT nu inte är ensam om att vilja sända 
video över denna tillgängliga bandbredd. Alltså måste SVT börja se sig om efter alternativa 
uppkopplingstekniker. 
 

                                                                 
6
 4:1:1 Så ofta som Cb och Cr samplas i förhållande till Y, Y samplas i varje pixel medans Cb och Cr 

samplas om i var fjärde pixel. 
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5 Användningsbeskrivning 

5.1 Användarfall 
De användarfall som redovisas här har tagits fram tillsammans med handledare Joel Rohlin på SVT. 
De gjordes för att skapa en större förståelse för vad dessa mjukvaror kommer att användas till och i 
vilka sammanhang de kan komma att behövas. De olika användarsituationerna som beskrivs är 
exempel på typiska situationer som korrespondenter kan försättas i. 
 
Användarfall beskrivs både med text och med diagram. Användarfallen är upplagda genom att 
först beskriva användarfallet i text och sedan illustrera det med ett UML-diagram. Ett så kallad Use 
case-diagram visar på ett enkelt sätt de handlingar som varje användare i systemet utför. Det är ett 
enkelt och övergripande diagram för att öka förståelsen för användande. 
 
UML är en notationsstandard som är flitigt använd inom mjukvaruutveckling. Den används för att 
bygga abstrakta modeller av datasystem som är enkla att överblicka och ger större förståelse för 
alla individer som är involverade i utvecklingsprocessen. Standarden består av en mängd olika 
diagram vilka är mer eller mindre djupgående – allt från användarnivå till systemdesign. De 
diagram som är mest intressanta i detta skede av projektet är användar- och aktivitetsdiagram.

7
 

 
Aktivitetsdiagram är diagram som visar på arbetsflödet i ett system. Här beskrivs steg för steg hur 
beslut påverkar arbetsflödet. Att göra ett aktivitetsdiagram är ett bra sätt att studera vad 
användaren förväntar sig att funktionellt kunna göra med programmet. Samt hur de olika delarna i 
arbetsflödet hänger ihop och påverkar varandra. 

                                                                 
7
 http://www.agilemodeling.com/artifacts/activityDiagram.htm [åtkomst 2008-11-10] 

   http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language[åtkomst 2008-11-10] 
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5.1.1 Användarfall 1 
 

Användarsituation: Akut händelse i Sverige  

Beskrivning: En händelse som utspelar sig inrikes där nyhetsteamet med kort varsel vill kunna 
sända live från platsen. Programledaren vill under inslagets gång ha möjlighet att föra en dialog 
med reportern. 
 

Mål: Sända aktuella bilder och ljud från en händelseplats, öka interaktionen i nyhetsprogrammet. 
 

Förutsättningar: Mobilt bredband, batteridrift för elektronisk utrustning, gsm-täckning, en 
reporter och en fotograf/tekniskt kunnig person samt att personal finns på mottagaresidan. 
 

Aktörer: Reporter, kameraman, programledare och tekniker på mottagaresidan 
 

Illustration: 
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5.1.2 Användarfall 2 
 

Användarsituation: Live från korrespondentkontor 

Beskrivning: En livesändning från ett av SVT:s korrespondentkontor i utlandet. Programledaren vill 
under inslagets gång ha möjlighet att föra en dialog med reportern. 
 

Mål: Öka deltagande av nyhetskorrespondenter live i programmet. Att få hem aktuella bilder och 
information. 
 

Förutsättningar: ”Studiomiljö”, ström, fast kontrollerbar Internetförbindelse, möjlighet att använda 
sig av en stationär kodare.  
 

Aktörer: Korrespondent, programledare, eventuell kameraman eller annan personal samt tekniker på 
mottagaresidan. 

Illustration: 
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5.1.3 Användarfall 3 
 

Användarsituation: Store and Forward från ett I-land 

Beskrivning: Sända hem färdigredigerade inslag alternativt råmaterial. 
 

Mål: Att både inrikes och utrikes kunna få hem nyhetsreportage som är färdigredigerade för 
sändning alternativt råmaterial som redigeras hemma.  
 

Förutsättningar: Goda möjligheter till Internetuppkoppling, antingen via fast lina, hot spots eller 
mobilt bredband. Möjlighet till strömförsörjning via elnätet, bilbatteri eller vanligt batteri. 
 

Aktörer: Nyhetsteam bestående av reporter och fotograf. Mottagandet sker per automatik via 
server. 
 

Illustration: 
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5.1.4 Användarfall 4 
 

Användarsituation: Store and Forward från landsbygden i ett U-land 

Beskrivning: Ett nyhetsteam vill göra en serie inslag från en avlägsen by i Sydamerika. Ett kort 
inslag sänds varje dag i några veckor. 
 

Mål: Att kunna få aktuella nyhetsinslag från avlägsna platser. 
 

Förutsättningar: Dåliga möjligheter till Internetuppkoppling. Endast batteridrift till elektronisk 
utrustning.  
 

Aktörer: Nyhetsteam bestående av reporter och fotograf. Mottagandet sker per automatik via 
server. 
 

Illustration 
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5.1.5 Aktivitetsdiagram 
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6 Företag i studien 

6.1 Livewire 

6.1.1 Allmänt 
Livewire är ett engelskt företag som startade 1991 och erbjuder lösningar för Store and Forward, 
videostreaming, nyhetsinsamling via satellit, marin kommunikation och militära 
kommunikationssystem. Deras lösningar finns både som hårdvara och mjukvara beroende på 
vilken typ av prestanda och format som efterfrågas. Dessa kan utvecklas och utformas för att 
uppfylla kunders önskemål mot speciell prestanda och integration i befintliga system. De erbjuder 
även färdiga produkter med standardlösningar.  
 

6.1.2 Produkter 
Livewire erbjuder många olika produkter med avseende att används inom tidigare nämnda 
områdena. För professionell broadcast är det M-Link Voyager H.264 vilken är den produkt som är 
speciellt framtagen för livesändning och Store and Forward. Produkten är både en mjukvaru - och 
hårdvarulösning där mjukvaran installeras på klientdator och servern som tar emot video är 
konfigurerad av Livewire. 
 

6.1.3 Funktioner 

6.1.3.1 Live 

Livesändningar kan genomföras med många olika inställningar och anpassas efter den bandbredd 
som finns tillgänglig. M-Link Voyager erbjuder Livesändningar med hjälp av kodaren H.264 AVC 
med SIF

8
 upplösning och 25 fps vid så låg hastighet som 256 kbps. M-Link Voyager erbjuder även 

full D1
9
 Livesändning vid 1.5 Mbps.

10
 Det finns även möjlighet för reportern att ta emot ljud från 

mottagaren samtidigt som han sänder. 
 

6.1.3.2 Store and Forward 

Med Store and Forward funktionaliteten som finns inbyggd i M-Link Voyager kan användaren 
importera videofiler som är sparade på datorn och sen skicka över dessa till servern i TV-huset. 
Programmet är anpassat och konfigurerat för att fungera med andra applikationer som 
videoredigeringsprogram vilket gör att användare kan konfigurera ihop det arbetsflöde som lämpar 
sig bäst för dem vilket underlättar vid arbetet.  
 
Överföringen kan anpassas till många olika bandbredder och kodaren klarar av att hantera 
videosändningar med 1080i upplösning

11
 över väldigt låga hastigheter.

12
 

                                                                 
8
 352x288 bildpunkter. 

9
 720x576 bildpunkter. 

10
 Produktblad, M-Link Voyager H.264 AVC 

<http://www.livewire.co.uk/products/voylite/M_Link_Voy.pdf> [åtkomst 2008-11-10] 
11

 1920x1080 upplösning, interlaced. 
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6.1.3.3 Codecs 

För kodning använder M-Link Voyager många kodare och användaren kan välja den som passar 
bäst för tillfället, den mest avancerade är H.264 AVC som erbjuder videosändningar med 1080i 
över väldigt låga hastigheter.

13
 Kompressionsgraden kan anpassas och användaren kan själv välja 

mellan olika fördefinierade. De kodare som kan användas förutom H.264 AVC är WM9
14

, MPEG-2
15

 
och MPEG-1

16
. 

 

6.1.3.4 Överföring 

Produkten erbjuder stöd för videoöverföringar via satellit, mobilttelefoni, ad hoc Internet och 
ISDN. Video sänds från klientdator via applikationen till en Livewireserver som klarar av strömmar 
från flera klienter samtidigt. Video lagras på servern och kan skickas ut med SDI, Firewire och 
komposit både med inkapslat ljud och separat. Den lagrade filen kan även hämtas upp och 
överföras till ett annat system. Det överföringsprotokoll som används borgar för säkra överföringar 
där ingen data går förlorad och är designat så att sändningar tar sig genom brandväggar med 
begränsande åtkomst.  
 
M-Link Voyager har integrerad styrning gentemot BGAN-terminaler vilket gör att användaren inte 
behöver starta upp ett externt program för styrning av BGAN-terminalen.   
 
Systemet tillhandahåller även integration mellan kamera och dator via Firewire så att det är väldigt 
enkelt att överföra både inspelat material och livesändning.

17
 

 
Se figur 1 för en typisk konfiguration mellan klient och server över satellitmodem. 
 

                                                                                                                                                                                         
12

 Produktblad, M-Link Voyager H.264 AVC 
<http://www.livewire.co.uk/products/voylite/M_Link_Voy.pdf [åtkomst 2008-11-10] 
13

 Produktblad, M-Link Voyager H.264 AVC 
<http://www.livewire.co.uk/products/voylite/M_Link_Voy.pdf> [åtkomst 2008-11-10] 
14

 Windows Media 9. 
15

 Moving Picture Experts Group version 2. 
16

 Moving Picture Experts Group version 1. 
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 Produktblad, M-Link Voyager H.264 AVC 
<http://www.livewire.co.uk/products/voylite/M_Link_Voy.pdf> [åtkomst 2008-11-10] 
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Figur 1 Typisk M-Link Voyager konfiguration
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6.1.4 Support 
Livewire erbjuder mail och telefonsupport för samtliga produkter och även support rörande 
uppkoppling mot Inmarsat och Internet. Även möjligheter att uppgradera produkter erbjuds för en 
mindre summa än nyinköp av produkter. 
 
 

6.2 Media Clipway 

6.2.1 Allmänt 
Seamobile är ett franskt företag som erbjuder produkten Media Clipway vilket är en mjukvaru-
lösning för att sända redigerade inslag och livesändningar. De profilerar sig med att deras 
produkter är enkla att använda, till exempel skall livesändning kunna genomföras efter endast tre 
knapptryckningar. 
 

6.2.2 Produkter 
MediaClipway erbjuder två olika produkter, en som är helt inriktad på professionell 
nyhetsbevakning med funktioner för både Live och Store and Forward som heter Media Clipway. 
Den andra produkten heter endast Clipway och är även denna inriktad mot journalister men har 
endast stöd för Store and Forward. Det är således den första produkten som är intressant för detta 
projekt.  
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6.2.3 Funktioner 

6.2.3.1 Live 

Livesändningar går att genomföra med Media Clipways mjukvara där det är begränsningarna i 
bandbredden som bestämmer kvaliteten av strömmen. Enligt Media Clipway går det att få 25 fps 
överföring i så låga hastigheter som 256 Kbps. Livesändningen kodas med en Windows Media 9 
codec och sänds via UDP-protokollet. Media Clipway erbjuder även stöd för full audio duplex vilket 
innebär att reportern kan sända ljud samtidigt som han kan ta emot ljud från mottagaren.

19
 

 
Figur 2 Media Clipway användargränssnitt 

 
 

6.2.3.2 Store and Forward 

Med Store and Forward funktionen i Media Clipway kan reportern importera video som denna har 
redigerat. I Media Clipway kan användaren koda om videon till olika kvaliteter för att sedan skicka 
videon till en server. Det format som används i kodningen är WM9. 
 
Det finns även en förhandsvisningsfunktion som gör att reportern kan Maila en video med låg 
upplösning till TV-huset som personalen kan se innan de godkänner att den högupplösta filen ska 
skickas. På detta sätt kan man minska tidsåtgången genom att undvika att skicka material som inte 
går att visa på grund av bland annat avsaknad av ljud.

20
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Figur 3: Användargränssnitt för Store and Forward förhandsvisning med Media Clipway 
 
 

6.2.3.3 Codecs 

För PC-klienten så använder sig Media Clipway av en WM9 codec. Programmet är utrustat med 
åtta stycken fördefinierade kompressionsprofiler. Dessa är konfigurerbara för användaren för att 
denna skall kunna skräddarsy klienten. 
 

6.2.3.4 Överföring 

För att överföra data mellan klient och server finns ett antal olika metoder för att ansluta sig till 
Internet som går läsa om i denna rapport, till exempel ADSL, mobilt bredband, BGAN.  
 
Det Media Clipway implementerat för att förbättra anslutningen är ett protokoll som är anpassat 
för filöverföring med hög fördröjning. Det har även stöd för bundla godtyckliga uppkopplingar för 
att öka bandbredden. Till exempel kan dubbla BGAN-anslutningar bundlas för att använda dubbla 
dedikerade BGAN-uppkopplingar. Det enda som krävs är två BGAN modem. Detta erbjuder en 
uppkoppling på maximalt två gånger 256 kbit/s.

21
 

6.2.4 Support 
Media Clipway erbjuder 24/7 support via både telefon och mail. 
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6.3 Quicklink 

6.3.1 Allmänt 
Quicklink ägs av ett brittiskt företag som heter Quicklink Video Distribution Services Ltd (QVD). 
QVD är resultatet av samarbetet mellan de två företagen 4bn och TVZ. 
 

6.3.2 Produkter 
Quicklink erbjuder olika mjukvarulösningar för Store and Forward och Live. Quicklinks produkter 
kan fås i tre olika utföranden efter önskemål på funktionalitet. De tre program som erbjuds är 
News Broadcaster, News Warehouse och Corporate Broadcaster. Det är endast en av dem som 
erbjuder livesändningsfunktionalitet, och det är News Broadcaster. Det blir således News 
Broadcaster som blir den mjukvara som blir aktuell för SVT.  
 

6.3.3 Funktioner 

6.3.3.1 Live 

Quicklink News Broadcaster är utrustad med funktioner för att genomföra livesändningar. I 
programmet så finns det möjlighet att välja kompression från 64 – 1000 Kbps i vissa bestämda 
steg. I produkten finns det även möjlighet för reportern att ta emot ljud från mottagaren samtidigt 
som han sänder. 
 

6.3.3.2 Store and Forward 

Användaren kan importera standardupplösta avi-filer kodade med Main Concept DV codec till 
Quicklink. Där kodas inslaget om till valfri fördefinierad kompressionsgrad för att anpassas till 
överföringsmöjligheterna.  
 
Filer som är importerade till Quicklink kan förhandsvisas för användaren så att denne enkelt skall 
kunna kontrollera att inslaget är korrekt innan det skickas. 
 

6.3.3.3 Codecs 

Quicklink använder i dagsläget en codec som heter VP7 för Store and Forward. Denna codec har 
även använts för livesändningar, men i den versionen som kommer att utvärderas används H.264 
för Live. De planerar även att implementera H.264 för Store and Forward klienten. 
 

6.3.3.4 Överföring 

Livesändningen strömmas via UDP medan filer skickas över TCP.  
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6.3.4 Support 
Det finns en förklarande hjälp på Quicklinks hemsida om hur förfarande för live och Store and 
Forward går till. Dokumentationen är väl detaljerad och informativ hjälp kan finnas om väldigt 
mycket i systemet.  
 
För enklare ärenden gäller telefontider under arbetstid. Vid omfattande problem erbjuds det 
dygnet-runt-support. Ärenden kan även sändas via mail.  
 
Supporten kan använda sig att ett fjärrstyrningsprogram som heter LogMeIn Rescue. Användaren i 
fält uppmans att logga in på en säker webbsida vartefter en säker fjärrsession tillåter en tekniker 
från Quicklink att fjärrstyra användarens dator. 
 
 
 

6.4 MeOnTV 

6.4.1 Allmänt 
MeOnTV är ett system som utvecklas av Ericsson, EndeMol och Triple IT. Deras system skiljer sig en 
hel del mot de övriga företagens produkter. MeOnTV är framtagen för att skapa livesändningar via 
mobiltelefoner. Tjänsten är riktad mot broadcastföretag och möjliggör snabba insändningar av 
inslag direkt i TV-rutan från vem som helst som har en mobiltelefon med 3G.

22
 Varje person med 

en 3G telefon kan skicka in inslag och de har även utvecklat en applikation som gör det möjligt att 
sända med högre upplösning och denna applikation går enbart att använda på Nokia N95.  
 

6.4.2 Produkter 
MeOnTV är ett system för att skapa livesändningar med hjälp av endast en mobiltelefon. Kravet på 
mobiltelefonen är att den har en kamera, 3G samt att den har tillräcklig prestanda för att kunna 
komprimera video i realtid. 
 
Det finns i dagsläget två olika varianter av livesändningar från en mobilklient. Dels kan användaren 
ringa in ett vanligt videosamtal över 3G och gå direkt ut i livesändning. Nackdelen med att ringa 
vanliga videosamtal är att kvalitén följer den standard som är hårt specificerad för hur ett 
videosamtal ser ut. Det format som erhålls från ett videosamtal är 176x144 i upplösning på en 
datakanal med 64 Kbps överföringshastighet. Det positiva med att göra ett videosamtal är att 
mottagaren (SVT) har möjlighet att enkelt upprätta en returkanal för ljud, så att frågor kan ställas 
live till den som ringer in till TV-huset. Mobilanvändaren behöver heller ingen separat mjukvara för 
att genomföra en livesändning, allt går att genomföra med standardmobiltelefoner.  
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Den klientlösning som de erbjuder installeras på mobiltelefonen. I dagsläget stödjer endast Nokia 
N95 MeOnTVs mjukvara. Klienten kopplar upp sig via UMTS (Universal Mobile Telecommunications 
System) vilket blir en paketdatabaserad uppkoppling med en maximal teoretisk hastighet på 2 
Mbps. I dagsläget är formatet på denna video satt till QVGA (320x240) med en bitrate på 140 Kbps. 
Bitraten på video är begränsad på grund av att mobiltelefonens processor inte har tillräcklig 
prestanda. Då mobiltelefonens prestanda utvecklas kommer även bitraten på video att kunna 
höjas. 
 

6.4.2.1 Funktioner 

De funktioner som finns implementerade idag är livesändningar via mobiltelefon, antingen som 
videosamtal eller som paketdatabaserad överföring. 

6.4.2.2 Codecs 

Den komprimering som är implementerad idag är H.263, dock planeras det att utveckla produkten 
så att den har stöd för H.264. 
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7 Testfas 
Kontakt togs med alla de företagen som vår handledare hade utsett till deltagare för denna studie. 
Stort intresse visades från säljande personer på företagen som gärna ville komma och demonstrera 
sina produkter samt hjälpa till med en utvärdering. Det första företaget i testfasen var Livewire, 
följt av Quicklink, MeOnTV, Media Clipway och Streambox. 
 
Representanterna från företagen planerade stanna ett par dagar för att visa djupgående visa sina 
produkters funktionalitet. 
 
Varje produkt testas funktionellt, prestandamässigt och användbarhetsmässigt. Testplanen som 
beskrivs i följande rubriker är den plan som ställdes upp innan studier genomförts av någon av 
produkterna. Det är alltså de tester som önskas utföras. Det underlag som vi hades då testplanen 
utformades var erfarenheter från anställda på SVT och arbetsflödet med Quicklink. Samt 
funktionalitet som handledaren ansåg var intressant för en slutbedömning. 
 
 

8 Testplan  
Testplanen är utformad så att ett systems funktionalitet, prestanda och användbarhet skall 
utvärderas. Funktionstest och prestandatest kommer att utföras enligt en mall som är utvecklad 
utifrån användarfall för dessa system. Testplanen beskriver i detalj hur testerna har gått tillväga, 
vilken utrustning som använts och hur den är konfigurerad. 
 
Testningen görs för att utröna skillnader mellan de olika system samt vilken som har bäst 
prestanda, funktioner och som är mest användbart. 
  

8.1 Funktionstest 

8.1.1 Översiktligt 
Syftet med funktionstest är att testa systemen på sådant sätt att varje del av applikationen testas 
med avseende på dess funktionalitet och att resultat dokumenteras. I detta fall innebär det att 
varje funktion, som är intressant för projektet, från Media Clipway, Quickink, Livewire och MeOnTV 
testas och dokumenteras.  
 
Vid utförande av funktionstestning så betraktas varje del av mjukvaran som en box. Det finns två 
olika tillvägagångssätt kallade Black box och White box och den metod som kommer användas för 
testning inom detta projekt är den förstnämnda. Vid Black box-testning så betraktas mjukvaran 
som en box utan förståelse kring dess interna funktionalitet. Analyser av överföringsprotokoll 
kommer alltså inte att göras. Inte heller kommer testerna att blanda sig i den interna 
uppbyggnaden av systemet och inte heller dess kod. Detta kräver att de tester som ska köras är 
genomtänkta så att testaren enbart behöver registrera output från given input utan någon egentlig 
inblandning.

23
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Traditionellt utförs funktionstestning för att verifiera mjukvara mot de krav som ställts upp innan 
utvecklingen. I vårt fall kommer funktionstestningen utföras utan några fördefinierade krav vilket 
faller sig naturligt då detta projekts mål att utröna skillnader mellan fyra olika system. MeOnTV 
skiljer sig såpass mycket i funktionalitet från de övriga systemen att det inte går att jämföra med 
dessa, därför kommer dess funktionalitet inte att testas på samma sätt som de övriga systemen. 
 

8.1.2 Mål med funktionstestning 
Målet med funktionstestningen är att skapa ett dokument som innehåller information kring de fem 
system som nämnts tidigare. Denna information kommer att ligga till grund för utvärdering och 
jämförelser mellan systemen i ett senare skede av projektet. Det är därför av yttersta vikt att alla 
de fem systemen blir testade under liknande förhållanden och med samma typer av material. 
 

8.1.3 Metod för funktionstest 
Varje testsekvens för både live och Store and Forward kommer att utföras med material i 
DVCPRO25 och DVCPRO50 ifall systemet har stöd för DVCPRO50.  
 

8.1.3.1 Live 

Funktionstestningen av livesändning kommer att utföras i en serie av tester där varje test kommer 
att simulera arbetsflödet vid en verklig sändning. Varje intressant variabel kommer att ändras och 
testas och resultatet kommer att dokumenteras. Vid simuleringen kommer ett antal 
videosekvenser som är hämtade från EBUs hemsida

24
 att användas tillsammans med två ståuppare 

och ifall det behövs så kommer även en studio med repetitiva rörliga objekt att användas. Detta 
medför att testmaterialet för varje system kommer att vara identiskt. Under livesändningstesterna 
kommer bandbredden att variera och systemens prestanda kommer att dokumenteras. Varje 
system kommer att köras vid tre fördefinierade bithastigheter, även de högsta, lägsta och 
rekommenderade bithastigheterna för varje system kommer att utvärderas.  
 

8.1.3.2 Store & Forward 

Även funktionstestningen av Store and Forward kommer att utföras i en serie av tester där varje 
test kommer att simulera arbetsflödet vid en verklig sändning. Varje intressant variabel kommer 
att ändras och testas och resultatet kommer att dokumenteras. Vid simuleringen kommer ett antal 
videosekvenser från EBUs hemsida att användas tillsammans med två ståuppare och ifall det 
behövs så kommer även en studio med repetitiva rörliga objekt att användas. Detta medför att 
testmaterialet för varje system kommer att vara identiskt. Under livesändningstesterna kommer 
bandbredden att variera och systemens prestanda kommer att dokumenteras. Varje system 
kommer att köras vid tre fördefinierade bithastigheter, även de högsta, lägsta och 
rekommenderade bithastigheterna för varje system kommer att utvärderas. 
 
Eftersom varje system är speciellt finns det ett flertal funktioner inom varje system som är unika, 
även dessa kommer att testas men eftersom dessa är specifika för respektive system kommer de 
inte att kunna jämföras mot varandra. De kommer däremot användas för att särskilja systemen 
och bidra till helhetsintrycket. 
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8.1.4 Förberedelser inför funktionstestning  
Vid varje funktionstest kommer berörda applikationer och hårdvara att konfigureras i enlighet med 
tillverkaren och på samma sätt för alla de system som testas. Detta medför att resultaten kommer 
att vara korrekta och trovärdiga.  
 

8.1.4.1 Setup 

Då det är viktigt att resultatet är tillförlitligt kommer varje system att testas på exakt samma sätt 
under kontrollerade former i en skyddad miljö. Miljön kommer att simulera både Store and 
Forward förfarande och livesändning. I varje test kommer förinspelat material att användas för att 
skapa samma förutsättningar för samtliga system. Den videosekvens som används som 
testmaterial sparas på DVCPRO kassetter och som en videosekvens på klientdatorn. 
 
Till varje test så kommer en videoslinga med material vilket är en samling videosekvenser hämtat 
från EBUs hemsida att användas. Materialet är ursprungligen HD-material skapat av Lars Haglund 
på SVT och är anpassat för kvalitetstester. Då HD-material inte är aktuellt att använda sig av inom 
detta användningsområde är materialet konverterat till PAL. Materialet överfördes från hemsidan 
och lagrades som en bildsekvens med alla bilder som separata filer – i okomprimerat .sgi format. 
Dessa bilder importerades till AVID och nedkonverterades till PAL. Videon redigerades efter behov 
och spelades ut direkt från AVID via Firewire till en Panasonic DVCPRO50-maskin och lagrades i 
DVCPRO25 och DVCPRO50-format. Detta arbetsflöde bestämdes i samtycke med Lars Haglund för 
att minimera antalet generationer av formatändringar och förhindra kvalitetsförsämringar.  
 
För Store and Forward exporteras materialet från Avid till det digitala format som leverantören 
rekommenderat. Videosekvensen lagras på datorns hårddisk. 
 
För att simulera en skarp livesändning med en kamera så skall videosekvensen komma in till datorn 
via Firewire. Eftersom videoslingan måste vara exakt samma för varje test så är även denna 
förinspelad. Istället för kamera används en bandmaskin.  
 
Klientdatorn är ansluten till servern genom två nätverksroutrar och servern i sin tur är ansluten till 
en bandmaskin. Bandmaskinen som är kopplad till servern används för att spara videosekvenser 
som överförs från klienten, dessa kommer att sparas på DVCPRO band.  
 

8.1.4.2 Router 

Under testen kommer två routrar från Cisco med beteckningen Cisco2621 att användas. 
Routrarnas användningsområde är att simulera en verklig användningsmiljö då data måste 
transporteras genom många brandväggar. De två routrar som används har samma konfiguration 
där alla portar är öppna. 
 
Den första är ansluten till klienten där tanken är att den simulerar en verklig Internetförbindelse till 
exempel på ett hotell eller liknande. Den andra routern är ansluten till servern och simulerar en 
miljö där servern skyddas bakom en brandvägg på liknande vis som på SVT. Routrarna är anslutna 
till varandra genom sina wan-portar  
 

8.1.4.3 Klientdator 

Den klientdator som har använts i testerna är en Lenovo T61p som är extrautrustad med 3 GB 
rammine och 512 MB grafikminne. 
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8.1.4.4 Server 

Servrar kommer varje företag att bistå med för testning av just deras produkt. Detta för att alla 
servrar är specialbyggda och vars hårdvara är anpassad för att hantera respektive program. 
 

8.1.4.5 WAN-simulator 

För att simulera olika typer av förbindelser, BGAN, WLAN, mobilt bredband, ad hoc Internet och 
ADSL kommer en nätverkssimulator att användas. Den mjukvara som kommer användas är Shunra 
VE Desktop från Shunra. Nätverkssimulatorn kommer att simulera paketförluster, fördröjningar 
och även begränsa bandbredden vilket kommer underlätta förståelsen för hur varje system 
kommer att reagera på problem i verkliga överföringar över jorden. Mjukvaran kommer att 
installeras på klienten och programmet kommer att simulera en begränsning i överföring som kan 
liknas vid att skicka data från New York till London. Enligt Shunra så innebär det en fördröjning på 
61 ms. Vidare kommer tester att utföras då utgående bandbredd begränsas till 256 Kbps respektive 
512 Kbps fortfarande med 61 ms fördröjning.  
 

8.1.4.6 Bandmaskin 

De bandmaskiner som används är tillverkade av Panasonic och de stödjer både DVCPRO25 och 
DVCPRO50. De har även Firewire och SDI anslutningsmöjligheter.  
 

8.1.4.7 Video 

Den videosekvens som kommer att användas heter Fairytale och är hämtad från EBUs hemsida. 
Det är en sekvens med många element som är krävande för en codec. Den innehåller mycket 
föremål, färger och rörelser. Denna videoslinga används av SVT för att utvärdera olika metoder för 
övergången till HD-sändningar.  
 
Denna avancerade slingan valdes för att codecen skulle utsättas för svåra prövningar och det blir 
lättare att utröna vilken codec som hanterar svåra bildsekvenser bäst. Den valdes även för att 
materialet är skapat av Lars Haglund, materialet är väl känt och Haglund finns som resurs att tillgå 
på SVT vid utvärderingsfasen. 
 
Sekvensen lagrades både som DVCPRO25 och DVCPRO50 för att möjligheten skulle finnas att testa 
båda. 
 
Som komplement till denna svåra videosekvens används även en sekvens som innehåller ett 
nyhetsinslag med en kvinnlig reporter. Detta var önskvärt att analysera för att spegla sådant 
material som är mer troligt att codecen kommer att användas till. 
 

8.1.4.8 Kassetter 

All video sparas på DVCPRO-kassetter. 
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8.1.5 Testmall funktion 
Följande mall är den som kommer att användas vid varje systems funktionella tester. Strukturen är 
uppbyggd enligt följande: Test ID, Test beskrivning, testdatum, testare, förberedelse, 
handlingsbeskrivning och resultat. Test ID innehåller vilket system som testas och ett unikt 
testnamn för att kunna göra korrekta referenser till specifika testfall. 
 

 
 
Test ID: 
 

Identifikationsnummer 

  

Test 
description: 
 

Kort beskrivning av testet 

  

Test date:  
 

Testdatum 

  

Tester: 
 

De personer som genomfört testet 

  

Preparation: 
 

Beskrivning om vad som behövs för att genomföra testet  

  

Equipment: 
 

Lista över utrustning som behövs för att genomföra testet 

 

Course of action: 
 

Result: 

Handlingsplan för användarinput Resultat av användarinput 
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8.2 Prestandatest 

8.2.1 Översiktligt 
Prestandatester tjänar flera syften, dels kommer de att ge svar på hur effektiv en mjukvara är 
under en viss arbetsbörda. En arbetsbörda kan till exempel vara tunga algoritmer inom 
kompression som programmet utför. Effektivitet mäts också genom att studera tidsåtgången för 
olika uppgifter. Ett annat syfte för prestandatester är få en dokumenterad analys över vilken 
mjukvara som presterar bäst av systemen som ingår i testerna. 
 
En viktig aspekt inom prestandatester är att se hur väl systemet beter sig då störningar över 
Internetanslutningen inträffar och hur programmet anpassar sig efter olika bandbredder och 
snabba ändringar i bandbredd. 
 
Prestandatester är även tänkt att belysa övriga viktiga aspekter inom prestanda, som till exempel 
tillförlitlighet, resursåtgång och skalbarhet. 
 
I fallet om Store and Forward-funktionalitet kommer prestanda att testas genom att tidsåtgången 
för komprimeringsalgoritmerna för olika format och kompressionsgrad mäts. 
 
I fallet livesändning måste mjukvaran vara funktionell och effektiv för att bibehålla en stabil ström 
med bild och ljud som håller god kvalité. Människor är mer känsliga mot störningar i ljud än i bild 
därför upplevs det som mer störande för en tittare att ljudet är dåligt än att bilden är av låg kvalité.  
 

8.2.2 Mål med prestandatest 
Målet med prestandatester är att skapa ett dokument för varje systems prestanda. Detta 
dokument skall ligga som grund för att kunna avgöra vilket system som är mest effektivt i 
utförandet av de fall som kommer att testas. De uppgifter som tydligast kommer att belysas i 
dokumentet är komprimeringsalgoritmerna, hur snabbt de olika systemen kan koda en fil av en viss 
storlek och hur stor den slutgiltiga filen är. Utöver detta kommer det även dokumenteras om 
systemets generella prestanda och stabilitet.  
 

8.2.3 Prestandatestmetod  
Prestandatesterna kommer att utföras genom att följa den testmall för prestandatester som är 
framtagen. Under prestandatesterna kommer det även att tittas på hur programmet påverkar 
datorn, processor- och minnesåtgång. Detta kan övervakas från Windows aktivitetshanterare, eller 
liknande om något annat operativsystem skulle användas. 
 
Det kommer således att vara fyra faktorer som kommer att noteras under prestandatesterna: 
Tidsåtgång för specifika uppgifter som helt kommer att dokumenteras i prestandatest mallen, om 
systemet är stabilt och pålitligt, processorkraftsåtgång och internminnesåtgång. De två sista 
faktorerna är intressanta i den mening att de ger en bild av hur väl systemet utnyttjar datorns 
kapacitet. 
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8.2.3.1 Store and Forward 

Större delen av prestandatesterna kommer att utförasför Store and Forward, inom det området 
finns mycket mätbar information att hämta. Enligt 8.1.5 Testmall funktion så kommer användarfall 
vanligtvis att innehålla komprimeringsalgoritmer som utvärderas beroende på dess prestanda, 
storlek på komprimerad fil och hur lång tid det tar att komprimera.  
 

8.2.3.2 Live 

Den mest centrala delen angående prestandatest inom livesändning är realtidskodaren. Det som 
sökes i dessa tester är att hitta det system som har den mest effektiva komprimeringsmetoden för 
livesändningar. Livesändningen kommer även att utsättas för simulerade fördröjningar och hur 
dessa påverkar systemet kommer diskuteras.  
 
Kvalitetsaspekter på livesändningar kommer att redovisas under utvärderingsfas. 
 

8.2.4 Förberedelser för prestandatester 
Under prestandatesterna måste alla inblandade program och hårdvara konfigureras korrekt och 
lika för att säkerställa tillförlitliga resultat. 
 

8.2.4.1 Setup 

Samma konfiguration som beskrivs för funktionella tester gäller 
 

8.2.4.2 Router 

Samma konfiguration som beskrivs för funktionella tester gäller. 
 

8.2.4.3 NetTester 

För att kontrollera att bandbredden är tillförlitlig mellan klient och server används programmet 
NetTester från Thomcast. Genom att använda detta program går det att garantera att 
bandbreddsproblem härrör från de system som undersöks. Skärmdumpen nedan visar på att 
bandbredden mellan klienten och servern genom de två routrarna är stadig på 50 Mbit när ingen 
av de undersökta systemen körs. 
 
Figur 4 NetTester skärmdump 
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8.2.4.4 Tidsmätning 

En stor del av prestandatesterna går ut på att mäta upp tidsåtgång, ett tidtagarur kommer att 
användas för detta. 

8.2.5 Testmall prestanda 
Denna testmall är mycket lik den mall som används för funktionella tester. Den enda skillnaden i 
denna mall är att färgtemat är annorlunda. Färgtema för varje slags testmall (funktion, prestanda, 
användbarhet) är satta för att man enkelt skall kunna kategorisera de olika testmallarna. 
 

Test ID: 
 

Identifikationsnummer 

  

Test 
description: 
 

Kort beskrivning av testet  

  

Test date: 
 

Testdatum 

  

Tester: 
 

Vilka som utfört testet 

  

Preparation: 
 

Förberedelser för att kunna genomföra testet 
 
 

  

Equipment: 
 

Utrustning som behövs för att genomföra testet 

 

Course of action: 
 

Result: 

Handlingsbeskrivning av användarinput  Resultat av användarinput 
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8.3 Användartest 

8.3.1 Generellt 

8.3.1.1 Användarvänlighet 

Användarvänlighet är ett vitt begrepp som innefattar många olika områden där grundtanken är att 
se hur enkelt ett system är att handskas med för användarna. Det finns i dag ingen fastställd 
definition på exakt vad detta innebär utan det varierar mellan olika fall. Detta beror på att alla 
användare är olika och varje upplevelse av ett system då blir unikt. Ett system kan vara användbart 
relaterat till en viss mängd av användare samtidigt som andra grupper har svårt att handskas med 
det. Systemet kan även vara väldigt användarvänligt för en viss typ av uppgifter samtidigt som det 
kan vara svårt att använda för andra. 
 

8.3.1.2 Användbarhet 

För att uppnå användbarhet så krävs det mer av ett system än att det skall vara användarvänligt. 
Det viktigaste för att uppnå användbarhet är att systemet utför de uppgifter som användaren vill 
göra – att det är nyttigt. Ifall ett system är mycket användarvänligt men inte uppfyller någon 
funktion är det inte heller användbart och blir totalt onödigt att använda. Kombinationen av nytta 
och användarvänlighet avgör hur pass användbart ett system är.

25
 

 
Standardiseringsorganisationen ISO har framtagit en definition av användbarhet ISO 9241-11 som 
lyder:   

”Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå 
specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.”

26
 

 
Kärnan i denna definition är de tre nyckelorden; ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredsställelse, dessa kan beskrivas som nedan: 
 

 Ändamålsenlighet  
Syftar till ifall användarna kan uppnå det de behöver genom att använda systemet. 
 

 Effektivitet 
Här beskrivs hur mycket ansträngning som behövs för att slutföra och uppnå målet. 
Effektivitet mäts ofta i tid och ju mindre tid som åtgås desto mer effektivt är systemet. 
 

 Tillfredsställelse 
Syftar till graden av tillfredsställelse och positiva känslor som produkten frambringar hos 
användaren vid nyttjande.

27
 

 
 
 
  

                                                                 
25

  http://www.lumano.se/branschinfo/artiklar/anvandbarhet.php [åtkomst 2008-11-10] 
26

 http://www.santai.nu/artiklar/iso.htm [åtkomst 2008-11-10] 
27

 http://www.santai.nu/artiklar/iso.htm [åtkomst 2008-11-10] 
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8.3.2 Syfte med användartest 
Syftet med användartest för de fem systemen i denna studie är att utröna hur enkla dessa är att 
använda för reportrar i fält samt att de uppfyller de krav på funktionalitet som ställs. 
 
Systemen kommer att utvärderas med hjälp av SUS (System Usability Scale), även tidsåtgång för 
varje delmoment kommer att registreras. Det sammanlagda resultatet från dessa studier kommer 
vara en av grundpelarna vid den slutgiltiga utvärderingen. Då användarvänlighet är väldigt 
individuellt kommer det genomföras repetitiva tester där varje system utvärderas av flera individer 
för att ge ett så sammanlagt rättvisande resultat som möjligt.  
 

8.3.3 Målgrupp 
De användare som kommer att användas till användartester kommer att vara reportrar, redigerare 
och kameramän på SVT. Denna yrkesgrupp har utsetts som testpersoner eftersom det är de som 
troligtvis kommer att använda något av systemen i framtiden. Denna målgrupp har en viss teknisk 
bakgrund och datorvana. Det som är gemensamt för användarna är att de inte har använt någon av 
produkterna tidigare, undantag för Quicklink som är systemet som används av SVT idag. De 
testpersoner som testade Quicklink hade dock ingen tidigare erfarenhet av Quicklinksystemet.  
 

8.3.4 Genomförande av användartest  
Användartest kommer att genomföras enligt Jeffrey Rubins

28
 beskrivningar då hans metoder är 

bland de mest använda vid denna typ av användartester. Testen kommer att inledas med att 
testpersonen får svara på en enkät 15.4.1 Bakgrundsfrågor kring dennes tidigare erfarenheter av 
liknande applikationer och mer allmänna frågor rörande datorvana för att utröna deras 
grundförutsättningar.  Därefter kommer testpersonen få sätta sig in i ett givet scenario och målet 
med testet, för att få en uppfattning av vad testpersonen ska genomföra och varför uppgifterna 
ska lösas. Testpersonen får sedan återge scenariot och vad som ska genomföras för att kontrollera 
att uppgiften är förstådd.  
 
Själva testet genomförs i ett rum med enbart testpersonen vid systemet och en testledare 
som]sitter snett bakom till vänster samt en kameraansvarig. Ingen manual finns tillgänglig utan 
endast applikationens egna hjälpavsnitt skall användaren kunna använda vid behov.  Testledarens 
roll är att agera stöd åt testpersonen om användaren skulle fastna på någon uppgift och samtidigt 
registrera testpersonens beteende under testfasen. Testledaren får dock inte lägga sig i 
testpersonens agerande och inte heller ge för raka svara på frågor knutna till systemet då det kan 
ha negativ inverkan på testets resultat. 
 

                                                                 
28

 Davoust A, Grahn D, Paulsson A, Persson H, Trulsson F, “Användbarhetstest Photoshop – 
bildredigering” Lunds Tekniska Högskola. 2006. 
<http://www1.design.lth.se/usabilitylab/education/2006/Photoshop.pdf> [åtkomst: 2008-11-10] 
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Även en videokamera kommer att användas för att fånga testpersonens agerande under testen 
tillsammans med en applikation som registrerar knapptryckningar.  
Under testen kommer metoden ”Think Aloud Protocol” användas vilket innebär att testledaren 
kommer uppmuntra försökspersonen att tänka högt och uttrycka varför applikationen reagerar på 
ett visst sätt och även vad individen vill utföra. Detta underlättar vid analys av testen och ligger till 
grund för den slutgiltiga utredningen. 
 
Efter genomfört test kommer testpersonen få svara på en enkät med frågor som utformats enligt 
SUS, 11.5.1 SUS  
 
Testförfarandet finns dokumenterat i bilaga 15.4 Användartest. 
 
 

8.3.5 Förberedelser inför användbarhetstest 

8.3.5.1 Testmiljö 

Testmiljöns utformning är ett slutet rum där användaren sitter vid en dator med applikationen. 
Testledaren sitter snett bakom till vänster och en kamera är placerad snett bakom användaren till 
höger. Ytterligare en person kommer att sitta med som observatör och kommer befinna sig snett 
bakom till höger om användaren, denna person kommer befinna sig längre bak än testledaren. 
Testdatorn är ansluten till testnätverket med en ethernetkabel, en bandmaskin är ansluten till 
testdatorn via Firewire som kontinuerligt sänder videoför att simulera en Livesändning.  

8.3.5.2 Video 

Den video som kommer att användas är samma förinspelade DVCPRO25 sekvens som används 
under funktionstest och prestandatest.  
 

8.3.5.3 Dator 

Den klientdator som har använts i testerna är en Lenovo T61p som är extrautrustad med 3 GB 
rammine och 512 MB grafikminne. 
 

8.3.5.4 Server 

Server tillhandahålls från respektive leverantör och varierar beroende på vilket system som testas. 
 

8.3.5.5 Knapptryckningsprogram 

För att registrera antalet knapptryckningar som användaren gör används ett script som registrerar 
musklick. 
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8.3.6 Användarenkät 
Före varje test kommer testpersonen få svara på en enkät som kommer att ligga till grund för att 
bedöma individens tidigare erfarenheter. Testet kommer även att avslutas med enkätfrågor för att 
ytterligare få information om hur användaren upplever programmet. Hela förfarandet samt 
dokument för varje system finns beskrivna i bilaga 15.4 Användartest. 
 

8.3.7 Testfall 
De testfall som användarna kommer utföra är uppgifter som är knutna till det verkliga förfarandet i 
en skarp miljö. Hela förfarandet samt dokument för varje system finns beskrivna i bilaga 15.4 
Användartest. 

8.3.8 SUS 
SUS står för ”System Usability Scale” och är en betygskala som är framarbetad för att vara snabb 
och enkel. Det är en skala med tio punkter som tillsammans ger en bedömning av systemets 
användbarhet.  
 
SUS konstruerades genom att 50 enkätfrågor samlades ihop. Sedan fick 20 personer som arbetade 
med allt från administration till systemprogrammering utvärdera två olika system (ett som ansågs 
mycket enkelt och ett som ansågs mycket svårt) med avseende på de 50 utvalda frågorna.    
 
Av de 50 orginalfrågorna valdes de frågor ut som gav mest extrema utslag (mycket negativt eller 
mycket positivt) till den slutgiltiga enkäten. De frågor som valdes var de tio frågor med mest 
extrema utslag åt positivt respektive negativt med en jämn fördelning. Genom att alternera 
ordningen i enkäten, varannan fråga ställd på ett positivt sätt respektive ett negativt sätt, tvingas 
användaren att tänka till inför varje fråga för att ge ett korrekt resultat.

29
 

 

8.3.8.1 Skalan 

Den skala som används är från 1-5, där 1 är ”håller verkligen inte med” och 5 är ”håller verkligen 
med”. 
 
Anledningen till att skalan går från 1-5 är för att användaren skall kunna svara på alla frågor. 
Känner användaren att denne inte kan svara på någon fråga finns det möjlighet att sätta svar i 
mitten. 
 

8.3.8.2 Poänguträkning 

Denna undersökning är utformad för att ge en överblick för systems användbarhet, således är inte 
enskilda punkters poäng värda något för den totala bedömningen. För att få en bra bedömning så 
räknas alla poäng ihop och ger ett slutgiltigt bedömningsvärde på 0-100.  
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 http://usabilitynet.org/trump/documents/suschapt.doc [åtkoms: 2008-11-10] 
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För att beräkna SUS-poäng skall alla punkters poängbidrag räknas om för att hamna på en skala 
från 0-4 och sedan adderas ihop. För att räkna om poängen tas poängen från punkt 1,3,5,7,9 och 
subtraheras med 1. För punkt 2,4,6,7,8,10 är den slutgiltiga poängen 5 subtraherat med den av 
användaren satta poängen. Till exempel om användaren har gett punkt sex fyra poäng så blir den 
slutgiltiga poängen 5-4 = 1. 
 
Alla omräknade poäng adderas ihop och ger en slutpoäng på 0-40. Denna poäng multipliceras med 
2,5 för att skala om värdena till en skala på 0-100.

30
 

 

8.4 Testning av MeOnTV 
MeOnTV från Ericsson skiljer sig markant från andra produkter i studien då dess främsta 
användningsområde är livesändningar genom mobiltelefon. Då syftet med undersökningen är att 
utvärdera ett antal system för Store and Forward och live samt utröna vilket som är mest lämpat 
för SVTs behov, vilket är broadcastmiljö, ser vi inte att MeOnTV uppfyller de grundläggande kraven 
som ställs och denna produkt kommer därför inte att utvärderas på samma sätt som de övriga.  
 
Under testfasen kommer MeOnTVs olika funktionaliteter testas och testmaterial kommer att 
samlas in i form av livesändningar genom applikationen och även genom 3G videosamtal. Dessa 
kommer att ske både i den uppbyggda studion och genom att en ståuppare görs och varje inslag 
kommer att filmas på båda sätten.  
 
Som utvärdering av bildkvalité kommer en jämförelse göras mellan video sänt genom 
applikationen och genom ett vanligt 3G samtal. Utvärderingen kommer ske under informella 
förhållanden där bildkvalitén diskuteras. Kvalitén kommer givetvis även jämföras med de andra 
systemen men ifall kvalitén är så pass mycket sämre än de övriga kommer produkten ej att delta i 
de övriga jämförelserna. 
 

8.5 Testning av Streambox 
Streambox kunde inte leverera ett testbart system inom den tidsramen de hade fått. Trots att det i 
god tid hade meddelats vilket datum de skulle komma satte logistiken stop för utvärdering av detta 
system. Då det var mycket önskvärt att titta på Streambox och deras codec så utökades deras testtid 
med en och en halv vecka. Inte heller då kunde de leverera något system. Då inget system kom så togs 
till slut beslutet att Streambox inte kunde få mer tid och det var därför tvunget att ställa in alla tester 
för dem. Streambox kommer inte att utvärderas ytterligare från och med nu och jämföranden kommer 
endast att ske mellan Quicklink, Livewire, MeOnTV och Media Clipway.  
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9 Resultat 

9.1 Livewire 

9.1.1 Funktionsresultat 
De funktionsteter som utförts har gjorts enligt den mall som redovisas under rubrik 8.1.5. Hela 
testresultatet av Livewires funktionella tester går att läsa om i bilaga 15.5 Funtionella test för 
Livewire. Där redovisas detaljerat om hur systemet har presterat i varje testfall. 
 

9.1.1.1 Övrig funktionalitet 

- Möjlighet att lägga filer i kö för Store & Forward och skicka alla i ett svep. 

- Lättillgänglig och detaljerad profilmanager. 

- Inbyggd BGAN launchpad. 

- Kameran kan anslutas när som helst i Liveläge. 

- Bra statistikprogram. Övervakning av paketförluster och andra problem i överföring. 

- Bra hjälpavsnitt att tillgå i applikationen.  

- Möjlighet att spara filer i valfri katalog genom funktionen ”copy to”. 

- Möjlighet att definiera olika destinationer att sända filer till (till exempel server1 och 
server2). Det går att spara filer så att de är kopplade till en viss destination, men det går 
även att flytta och kopiera filer mellan destinationerna.  

 

9.1.2 Prestandaresultat 
De prestandatester som utförts har gjorts enligt den mall som redovisas under rubrik 8.2.5. Hela 
testresultatet av Livewires prestandatest går att läsa i bilaga 15.6 Prestandatest för Livewire. Där 
redovisas detaljerat om hur systemet har presterat i varje testfall. 

9.1.3 Användarresultat 
Användartester utfördes enligt metoden beskriven under rubrik 8.3.8. De resultat som framkom 
finns sammanställda nedan i Tabell 1, Användarresultat Livewire SUS och Tabell 2, 
Användarresultat Livewire.  
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Tabell 1, Användarresultat Livewire SUS 

Användare Kön Ålder Befattning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Kvinna 31 Inrikes- 
korrespondent 

3 1 5 1 5 1 5 1 4 2 

2 Man 49 Redigerare/ 
fotograf 

3 3 3 1 3 2 3 3 1 1 

3 Man 59 Reporterfotograf 5 5 5 4 4 5 5 1 1 1 

4 Man 49 Utrikes- 
korrespondent 

4 2 4 3 4 2 4 1 3 4 

5 Kvinna 44 Reporterfotograf 3 3 3 2 4 3 3 1 3 4 

6 Man 28 Handledare 
 

3 3 3 2 4 4 5 2 2 1 

 
 
 
Tabell 2, Användarresultat Livewire 

Användare Datorvana Kan tänka sig att 
använda 
programmet  

Kan hanteras i 
en pressad 
situation 

Testets 
svårighetsgrad 

Var 
programmet 
lättanvänt? 

1 4+2 Ja Ja 1 5 

2 4+4 Ja Ja 3 4 

3 3+3 Ja Ja 4 5 

4 3+3 Ja Ja 3 4 

5 3+3 Ja Ja 4 3 

6 5+5 Ja Ja 1 4 

 
 
I kolumn Datorvana representerar den första siffran personens bedömda datorvana och den andra 
siffran personens bedömda tidigare erfarenhet av liknande system.  
 
Figur 5 SUS-värde Livewire nedan visar på testpersonernas uträknade SUS-värde. SUS-värdet 
beräknas enligt formel som beskrivs under rubrik 8.3.8.2. 
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Figur 5 SUS-värde Livewire 

 
 
Under användartesterna genomfördes även korta intervjuer där användarna svarade på vad som 
var bra respektive mindre bra med systemet de provade. Några kommentarer och synpunkter som 
framkom var att systemet var enkelt att använda och krävde få knapptryckningar. Systemet har 
även tydliga ikoner vilket användarna tyckte var bekvämt.  
 
Något som användarna anmärkte på var att systemet saknar bekräftelser på att filer är skickade 
och att allt har gått som det ska. I en pressad situation upplevde användarna att det kan bli lite 
jobbigt då det är ont om feedback. Systemet håller sig inte heller till konventioner för användning, 
det går t.ex. inte att högerklicka för att få upp en meny. 
 

9.1.4 Användargränssnitt 
Användargränssnittet är föråldrat med färgschema liknande Windows 95. Vid vissa färgscheman 
kan inte text urskiljas. Sorterar enbart filer efter datum och alla filer läggs på hög. Det saknas 
kategoriseringsfunktioner vilket gör hanteringen av inkommande filer komplicerad. Store & 
Forward applikationen har enkla och intuitiva ikoner där deras funktioner tydligt framgår. Olika 
applikationer för Store and Forward och Live där gränssnittet även skiljer sig åt. Möjlighet att gå 
från Store & Forward till Live med inte åt motsatt håll. Okonventionellt gränssnitt vilket medför att 
användare inte känner sig hemma i systemet. ”Drag and drop” är ej implementerat och ett 
högerklick ger inte de alternativ som användare är vana vid. För att spara en fil går det inte att välja 
, spara som, under arkiv menyn utan en fil sparas genom ett högerklick. Dock så går det inte att 
välja spara som utan användaren måste välja kopiera till vilket bryter mot det konventionella.  
 
Se Figur 6 Användargränssnitt för Livewires liveapplikation,  
 
Figur 7 Kodningsprocess i Livewires Store and Forward applikation och Figur 8 Användargränssnitt 
för Livewires server applikation för överblick av systemets användargränssnitt. 
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Figur 6 Användargränssnitt för Livewires liveapplikation 

 
 
 
 
Figur 7 Kodningsprocess i Livewires Store and Forward applikation 
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Figur 8 Användargränssnitt för Livewires server applikation 

 
 

9.1.5 Licensiering 
Vid första uppstart av applikationen kopplar denna upp mot en licensieringsserver och licensieras. 
Ifall detta inte fungerar går det att licensiera över telefon. Licensen är kopplad till datorns hårdvara 
vilket innebär att vid en eventuell ominstallation behöver inte en ny licensiering genomföras. 
Nackdelen är att licensen inte går att flytta mellan datorer. Eftersom licensen är kopplad till flera 
olika delar av datorns hårdvara så innebär ett komponentbyte att mjukvaran måste licensieras 
igen. 
 

9.1.6 Support 
För enklare ärenden gäller telefontider under arbetstid. Vid omfattande problem är det dygnet-
runt-support. Ärenden kan även sändas via mail.  
 
 
 



    

 42 

9.2 Quicklink 

9.2.1 Funktionsresultat 
De funktionella testerna som utförts har gjorts enligt den mall som redovisas under rubrik 8.1.5. 
Hela testresultatet av Quicklinks funktionella tester går att läsa om i bilaga 15.7 Funktionella tester 
för Quicklink. Där redovisas detaljerat om hur systemet har presterat i varje testfall. 
 

9.2.1.1 Övrig funktionalitet  

- Möjlighet att lägga filer i kö för Store & Forward och skicka alla i ett svep. 

- Enkel trädstruktur för att hitta filer, delas upp i sända och i väntan på att sändas. 

- Går att ange omfattande metadata. 

- Flödesdiagram för enklare feedback kring vad som händer med filen. 

- Tydligt menysystem. 

- Möjlighet att anpassa bit rate under pågående livesändning. 

- Möjlighet att ställa in ljudnivåer för broadcast. 

- Enkelt och tydligt gränssnitt för hantering av videofiler.  

- Omfattande trädstruktur på server för enkel och smidig åtkomst av filer.  

 
 

9.2.2 Prestandaresultat 
De prestandatester som utförts har gjorts enligt den mall som redovisas under rubrik 8.2.5. Hela 
testresultatet av Quicklinks prestandatest går att läsa i bilaga 15.8 Prestandatest för Quicklink. Där 
redovisas detaljerat om hur systemet har presterat i varje testfall. 
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9.2.3 Användarresultat 
Användartester utfördes enligt metoden beskriven under rubrik 8.3.8. De resultat som framkom 
finns sammanställda nedan i Tabell 3, Användarresultat Quicklink SUS ochTabell 3, 
Användarresultat Quicklink. 
 
Tabell 3, Användarresultat Quicklink SUS 

Användare Kön Ålder Befattning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Man 55 Reporterfotograf 5 1 1 1 3 1 5 1 1 5 

2 Kvinna 28 Fotograf/Rediger
are 

4 2 4 1 3 3 4 1 4 1 

3 Kvinna 41 Redigerare 4 1 3 3 2 1 4 2 1 4 

4 Kvinna 50 Reporterfotograf 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

5 Man 34 Redigerare 3 4 4 2 2 3 2 1 2 5 

6 Kvinna 55 Utrikesreporter 4 2 4 1 3 6 4 1 2 1 

 
Tabell 3, Användarresultat Quicklink 

Användare Datorvana Kan tänka sig 
att använda 
programmet 

Kan hantera i 
en pressad 
situation 

  Testets 
svårighetsgrad 

Var 
programmet 
lättanvänt? 

1 2+1 Ja Ja 2 4 

2 5+3 Ja Ja 1 5 

3 4+2 Ja Ja 2 4 

4 3+1 Nej Nej 1 1 

5 5+2 Ja Ja 1 4 

6 4+2 Ja Ja 2 4 

 
I kolumn Datorvana representerar den första siffran personens bedömda datorvana och den andra 
siffran personens bedömda tidigare erfarenhet av liknande system.  
 
I Figur 9 SUS-värde Quicklink nedan visar på testpersonernas uträknade SUS-värde. SUS-värdet 
beräknas enligt formel som beskrivs under rubrik 8.3.8.2. 
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Figur 9 SUS-värde Quicklink 

 
 
Under användartesterna genomfördes även korta intervjuer där användarna svarade på vad som 
var bra respektive mindre bra med systemet de provade. Några kommentarer och synpunkter som 
framkom var att systemet var pedagogiskt och med få moment inblandade samt att systemet var 
lätthanterligt när man väl hittade menyerna. Systemet är enkelt – nästan översimplifierat med få 
och bra knappar. 
 
Något som användarna anmärkte på som var mindre bra var till exempel: Luddig information vid 
livesändningar, de förstod inte vad de gjorde, för mycket information, konstig placering av knappar 
samt att gränssnittet skiljer sig så mycket mellan Live och Store and Forward. 
 
Vad som uppfattades under testet var att en del hade problem med systemet och ibland behövde 
hjälp för att ta sig förbi vissa delar. Något som är värt att nämna är att användare som har haft 
svårigheter att navigera i programmet och behövt hjälp ändå har gett höga betyg. Som synes i 
Figur 9 så är det en användare som har gett det avvikande betyget noll. Nollvärdet är intressant att 
notera då det visar på att vissa användare kan behöva mer stöd än andra. 
 

9.2.4 Användargränssnitt 
Användargränssnittet är genomarbetat och stor vikt har lagts vid att få det enkelt och 
lättöverskådligt, för både Live och Store and Forward-applikationerna. På klienten är det lätt att 
navigera runt och de viktigaste funktionerna ligger smidigt som lättillgängliga länkar på arbetsytan. 
Färgschemat är genomtänkt och det är inga problem att urskilja detaljer. Dock så skiljer sig 
användargränssnitten åt mellan Store & Forward och Live, vilket gör att det känns som två skilda 
produkter och att det inte intuitivt går att gå mellan dessa olika gränssnitt. Möjlighet att gå från 
Store & Forward till Live med inte åt motsatt håll. Stängs Live ner så återgår programmet till 
huvudmenyn. 
 
Filer delas upp i sända och i väntan på att sändas vilket är genomgående i hela applikationen, både 
för klient och för server, vilket gör det väldigt smidigt att navigera till aktuell fil vid vilket tillfälle 
som helst. Till exempel är det samma interface för att ta bort en fil som när en fil ska sändas igen.  
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Filstrukturen är av trädkaraktär där det finns en modernod och systemets grenar växer från denna. 
Detta gör att det blir logiskt att använda och filer hamnar på de ställen där de förväntas vara. Varje 
användare kan t.ex. ges en gren och alla filer från denna användare hamnas således under denna. 
Det finns möjlighet att markera enstaka filer men också att markera hela grenar för att sända eller 
ta bort, dessa markeras med ett enkelt kryss framför respektive gren. 
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Se Figur 10 Användargränssnitt för Quicklinks liveapplikation, Figur 11 Användargränssnitt för 
Quicklinks Store and Forward-applikation, Figur 12 Quicklinks liveserverapplikation och Figur 13 
Quicklinks serverapplikation för Store and Forward för en överblick av Quicklinks 
användargränssnitt. 
 
Figur 10 Användargränssnitt för Quicklinks liveapplikation 
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Figur 11 Användargränssnitt för Quicklinks Store and Forward-applikation 

 
 
Figur 12 Quicklinks liveserverapplikation 

 



    

 48 

Figur 13 Quicklinks serverapplikation för Store and Forward 

 

9.2.5 Licensiering 
Framförallt används ett system med individuella licensnycklar. Dock har SVT betalat extra för att få 
sina nuvarande versioner licensierade med donglar, dessa donglar innehåller vardera en licens. Då 
produkten är licensierad med dongel går den att flytta mellan datorer men måste vara inkopplad 
via USB för att systemet skall fungera. 
 

9.2.6 Support 
Det finns en förklarande hjälp på Quicklinks hemsida om hur förfarande för live och Store and 
Forward går till. Dokumentationen är väl detaljerad och informativ hjälp kan finnas om väldigt 
mycket i systemet.  
 
För enklare ärenden gäller telefontider under arbetstid. Vid omfattande problem erbjuds det 
dygnet-runt-support. Ärenden kan även sändas via mail.  
 
Supporten använder sig av ett program som heter LogMeIn Rescue. Användaren måste logga in på 
en säker webbsida och därefter kan tekniker från Quicklink fjärrstyra datorn för att hantera 
supportärenden. 
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9.3 Media Clipway 

9.3.1 Funktionsresultat 
De funktionella testerna som har utförts har gjorts enligt den mall som redovisas under rubrik 
8.1.5. Hela testresultatet av Media Clipways funktionella tester går att läsa om i bilaga 15.9 
Funktionella tester för Media Clipway. Där redovisas detaljerat om hur systemet har presterat i 
varje testfall. 
 

9.3.1.1 Övrig funktionalitet 

- Moduluppbyggt. 

- Allt innehåll styrs från xml-filer. 

- Programmet importerar automatiskt video från en speciell mapp. 

- Alla filtyper kan läggas till i applikationen för överföring, dock kan endast video 
komprimeras.  

- Systemet är uppbyggt på ett sådant sätt att det är svårt för användare att göra 
oåterkalleliga fel.  

- Ljudnivån går att reglera i liveläge.  

- Egenutformat nätverksprotokoll vilket ger högre hastighet vid dataöverföring. 

- Drag and drop funktionalitet. 

 

9.3.2 Prestandaresultat 
De prestandatester som utförts har gjorts enligt den mall som redovisas under rubrik 8.2.5 Hela 
testresultatet av Media Clipways prestandatest går att läsa i bilaga 15.10 Prestandatest för Media 
Clipway. Där redovisas detaljerat om hur systemet har presterat i varje testfall. 
 

9.3.3 Användbarhetsresultat 
Användartester utfördes enligt metoden beskriven under rubrik 8.3.8. De resultat som framkom 
finns sammanställda nedan i Tabell 4, Användarresultat Media Clipway SUS och Tabell 5, 
Användarresultat Media Clipway. 
 
Tabell 4, Användarresultat Media Clipway SUS 

Användare Kön Ålder Befattning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Man 55 Redigerare/fotograf 5 3 4 2 5 1 4 1 3 3 

2 Kvinna 49 Reporter 5 1 5 1 5 1 5 1 3 2 

3 Man 60 Produktions-
planerare 

5 1 1 4 4 5 4 1 1 5 

4 Man 29 Fotograf/Tekniker 3 1 5 1 5 1 4 1 5 1 

5 Man 47 Utrikesreporter 3 2 4 1 4 1 4 1 3 2 

6 Man 58 EVN-redaktör 4 2 4 1 3 4 4 2 1 5 
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Tabell 5, Användarresultat Media Clipway 
Användare Datorvana Kan tänka sig att 

använda programmet 
Kan hantera i en 
pressad situation 

Programmets 
svårighetsgrad 

Programmet 
är lättanvänt 

1 4+4 Ja Ja 3 3 

2 4+1 Ja Ja 1 5 

3 2+1 Ja Ja 1 4 

4 4+2 Ja Ja 2 5 

5 4+2 Ja Ja 1 4 

6 3+1 Ja Ja 3 4 

 
 
I kolumn Datorvana representerar den första siffran personens bedömda datorvana och den andra 
siffran personens bedömda tidigare erfarenhet av liknande system.  
 
 I Figur 14 SUS-värde Media Clipway nedan visar på testpersonernas uträknade SUS-värde. SUS-
värdet beräknas enligt formel som beskrivs under rubrik 8.3.8.2. 
 
Figur 14 SUS-värde Media Clipway 

 
 

Under användartesterna genomfördes även korta intervjuer där användarna svarade på vad som 
var bra respektive mindre bra med systemet de provade. Några kommentarer och synpunkter som 
framkom var att systemet var enkelt, snabbt, bra information till knapparna och att det är ett bra 
program som går att använda en manual. 
 
Något som användarna anmärkte på som var mindre bra var till exempel: Gränssnittet känns inte 
bekant för varken PC eller Mac, programmet var inte likt någon annan mjukvara som SVT 
använder, layout på gränssnitt kunde varit snyggare. 
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9.3.4 Användargränssnitt 
Användargränssnittet är utformat som en analog apparat med ett antal knappar som utför olika 
funktioner. Varje knapp startar upp ett nytt fönster eller utför en aktivitet och samma knapp 
stänger även ner respektive fönster/aktivitet. Gränssnittet går helt i grått och är genomgående i 
hela applikationen vilket förstärker känslan av att arbeta i samma miljö både vid Live och Store and 
Forward. Knapparna har små ikoner som ska ge en beskrivning på funktionalitet men kan vara 
svåra att förstå då de är plottriga och även det är inte helt intuitivt vilken funktionen de utför. 
Varje knapp har även små förklaringstexter som visas efter att användaren pekat på den med 
muspekaren.  
 
Enbart de knappar vars funktion går att utföra är valbara vilket även markeras med att de lyser 
blått, övriga knappar är grå.  
 
Filer i systemet ligger i en lista där små ikoner talar om deras typ, till exempel så har en videofil en 
kameraikon och då den har komprimerats visas istället en tving. Vidare så anges filens namn och 
vilket nummer den har, ju högre nummer desto senare tillagd. Ifall en fil härrör från en annan så 
visas även vilket nummer som originalfilen har, varje fil är även färgkodad beroende på status och 
typ. Färgkodningen är dock inte lika relevant som de små ikonerna då en färg inte intuitivt talar om 
en fils status. Till exempel när en fil är komprimerad så får den färgen blå.  
 
Varje del i applikationen är uppbyggd som en fristående modul vilket gör att användaren alltid har 
ursprungsprogrammet öppet och sen kan starta små fönster för den specifika funktionalitet 
han/hon är ute efter. 
 
Systemets innehåll styrs av xml-filer som är väldigt flexibla och anpassningsbara vilket medför att 
applikationen kan omformas till att användaren får mer eller mindre valmöjligheter vilket bidrar till 
ökad flexibilitet. Funktioner kan läggas till eller tas bort efter tycke och smak. Det går även att 
översätta hela programmet så att allting är på svenska, vilket skulle vara smidigt för SVT. 
 
Både klienten och serversidan är uppbyggda enligt samma mall vilket bidrar till att öka känslan av 
att det är samma system vilket gör det lättare att navigera. Det går dock inte att ta bort filer genom 
servern utan användaren måste göra detta manuellt genom till exempel utforskaren. Detta är 
tänkt som en säkerhetsåtgärd men skulle vara smidigare med ett lösenordsskydd, speciellt då de 
som tar emot inslag har en bredare teknisk om utbildning om systemet.  
 
Då systemet är uppbyggt som en apparat ställer det krav på användaren att lära sig handgreppen 
för att kunna utföra de tänkta uppgifterna. Som nämnts tidigare så innefattar det att knappar som 
startar funktioner även stänger dessa vilket är okonventionellt och kan bli förvirrande. Det kan vara 
svårt för användare att se kopplingen mellan systemet och en apparat och det skulle kunna leda till 
problem i hanteringen. System som körs under en viss miljö där användaren känner sig bekväm 
kan ofta ha hjälp av att hålla sig till konventioner. 
 
Se Figur 15 Media Clipway i livesändningsläge, Figur 16 Media Clipway i komprimeringsläge för 
Store and Forward och Figur 17 Media Clipways server applikation för en överblick av Media 
Clipways användargränssnitt. 
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Figur 15 Media Clipway i livesändningsläge 

 
 
Figur 16 Media Clipway i komprimeringsläge för Store and Forward 
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Figur 17 Media Clipways server applikation 

 

9.3.5 Licensiering 
Unik licensnyckel för varje klient som skrivs in manuellt vid installation. 
 

9.3.6 Support 
Telefon- och mailsupport för enklare supportärenden under vanliga kontorstider.  För mer 
omfattande problem finns hjälp att tillgå dygnet runt.  
 
Inget hjälpavsnitt tillgängligt i applikationen. Manual finns dock att tillgå på nätet. 
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9.4 MeOnTV 

9.4.1 Funktioner 

9.4.1.1 Klient 

Livesändning kan genomföras på två sätt, antingen genom 3G-videosamtal eller via 
klientapplikation. 
 
Då sändningen sker över 3G-videosamtal har användaren tillgång till en meny, där kan denne välja 
vilken typ av inslag det är. Dessa är ”shoot and tag” eller ”112 live”. Shoot and tag är ett vanligt 
inslag med lägre prioritet på servern än ett 112 live samtal. När sändningen är klar slussas 
användaren vidare i menyerna för att – om denne vill – lägga till metadata för klippet. Den 
information användaren kan registrera är kvalité på video samt vilken kategori den ska sorteras i 
på servern. I dagsläget går det att välja kategorierna sport och nyheter, men detta är 
konfigurerbart från servern. Den meny som syns under videosamtal är inte installerad på telefonen 
utan sänds direkt till telefonen från servern, dvs. inget separat program behövs för att använda 
denna funktion. 
 
Sänder användaren från klienten så finns endast funktionen att starta och avsluta sändning. Det 
går att kontrollera status och även konfigurera klienten genom systeminställningar som ligger 
separat i klienten. De inställningar som kan göras är: nätverksinställningar, serveradress och 
användarprofil. 
 

9.4.1.2 Server 

Servern är uppdelad på två stycken separata datorer som styrs från samma gränssnitt. Den del som 
styr alla inkommande och utgående signaler kallas MMT (Media Management Tool), och den del 
som hanterar filbiblioteket heter MME (Media Management Engine).  
 
I MMTs standardkonfiguration kan sex inkommande samtal mottagas samtidigt. Det finns 
möjlighet till konfigurationer med fler eller färre inkommande samtal om så önskas. Från MMT kan 
kontrollrummet välja vilka signaler som ska gå på playout. Signaler kan skickas vidare antingen via 
SDI, om videon ska ut i sändning, eller via en speciell port på servern om inslaget ska publiceras 
direkt på webben. Tre stycken signaler kan gå ut från MMT parallellt, antingen via SDI eller till 
webb. 
 

9.4.2 Licensiering 
Att endast göra videosamtal till MeOnTV servern kräver ingen extern mjukvara eller licens. Det 
enda som behövs är en kameramobil med 3G stöd. 
 
För att få tillgång till MeOnTVs programvara så krävs det att användaren har en licens.   
 

9.4.3 Support 
MeOnTV kan erbjuda följande support: En dedikerad supportlinje till kunden, dock skall kunden ha 
utsett en tekniskt ansvarig person som rapporterar fel till Ericsson. Supporten har tillgång till 
fjärråtkomst på servern för att göra manuell handpåläggning om så krävs.  
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9.4.4 Användargränssnitt 

9.4.4.1 Klient 

Den klient som installeras på mobiltelefoner är mycket enkel. Det enda som behövs av användaren 
är att denne startar klienten via mobiltelefonens menysystem och sedan trycker på en knapp. Då 
är livesändningen igång – inga fler inställningar behövs. Användaren kan kategorisera sitt inslag 
efter innehållet, det går att sätta sig själv i Live 112-läge som gör att inslaget blinkar rött på 
serversidan, för att påkalla uppmärksamhet. Det går även att lägga in metadata i filen för att 
kategorisera inslaget på serversidan. Menysystemet på mobilklienten är däremot ganska så 
otydligt. Att använda menyerna är dock högst valbart, det enda som behövs egentligen är att 
lyckas ringa upp för att genomföra en verklig, skarp livesändning.  
 
 

9.4.4.2 Server 

Serverns användargränssnitt är till största delen olika previewfönster av de inkommande och de 
utgående signalerna. Man överblickar även nätverksstatus och datorbelastning. 
 
Användargränssnittet på servern är stilrent och prydligt. Det innehåller mycket information som är 
relevant och placerat på bra positioner i fönstret. Nätverksstatusen är detaljerad vilket kan verka 
förbryllande för den oerfarne, men nyttig för den insatte. 
 
Användargränssnittet är konventionellt och det är lätt att hitta de funktioner erbjuds. Användaren 
navigerar sig genom flikar och menyer, vilket känns mycket bekant från andra i Windowsmiljö. Se  
Figur 18 MeOnTVs serverapplikation för en överblick av MeOnTVs användargränssnitt på servern. 
 
Figur 18 MeOnTVs serverapplikation 
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9.4.5 Funktionsresultat 
MeOnTV är ett system med få funktioner, men som fungerar mycket bra. Det är enkelt att upprätta 
anslutningar till servern oberoende av ifall klienten eller videosamtal används. På servern går det 
lätt att hantera de olika inkommande signalerna genom ett drag-and-dropsystemet. 
 
De funktionerna som testades var videosamtal och den paketdatabaserade överföringen via klient. 
Båda samtalen gick att koppla upp utan svårigheter. Sändningarna kunde även avbrytas från klient 
eller server. 
 

9.4.6 Prestandaresultat 
Den bildkvalité som erhålls är dålig och lämpar sig inte för TV. Videon håller en reell bildfrekvens på 
cirka 10 fps, vilket är lägre än vad som specificeras (15 fps). Synkronisering mellan bild och ljud är 
även den inte helt korrekt, men ljudet duger bra och det hörs klart och tydligt vad som sägs i 
testsekvensen som består av ett ståuppreportage. 
 
Bildkvalitén från klienten är 320x240 och komprimeringsartefakterna är svåra att utskilja då detta 
format behålls vid uppspelning för videon. Visis videon i fullskärm syns det mycket tydligt att filen 
är komprimerad. 
 
Videosamtalet är i ännu lägre upplösning och då bilden förstoras upp till fullskärm märks ännu 
tydligare de artefakter som uppstår.  
 
Inga av dessa två format håller såpass hög kvalité att de lämpar sig för broadcast i TV. 
 
 
 

9.4.7 Användbarhetsresultat 
Användartester på MeOnTV genomfördes inte. Detta beslut togs eftersom att MeOnTVs 
arbetsflöde skiljer sig markant från de övriga produkterna då det saknar grundläggande 
funktionalitet för de krav som efterfrågas av SVT. Klienten är dock mycket enkel att använda för 
den funktionalitet den erbjuder. Ett användartest skulle gå mycket fort och inte kunna ge oss några 
relevanta resultat. 
 
Det som kan sägas om MeOnTVs användbarhet är att den är mycket bra. De funktioner som finns i 
produkten är lätta att hitta och använda. Systemet är enkelt och intuitivt, både för klient och för 
server. Servern har mycket mer funktioner än klienten, men följer alla tänkbara konventioner för 
hur användare i regel anser att ett program skall bete sig, till exempel drag-and-drop funktioner. 
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10  Analys 

10.1 Livewire 
Klienten har gott om inställningsmöjligheter för att kunna anpassa kodningen efter behov. Det går 
till exempel att ställa in exakt hur lång en GOP

31
 ska vara och sätta exakta datahastigheter. Detta är 

en bra funktion som ger SVT möjlighet att anpassa kodningen precis som de vill ha den. Dock kan 
detta ses om en onödig funktion då systemet redan har en mängd profiler specificerade som är 
satta för att vara optimala för generella videoklipp.  
 
Klienten kräver en viss inlärningsprocess eftersom det inte är speciellt konventionellt. Då 
användaren har lärt sig systemets uppbyggnad är det dock lättnavigerat vilket gör att arbetsflödet 
flyter snabbt. Funktioner kan vara svåra att hitta då de inte är placerade där andra program 
placerar liknande funktionalitet. 
 
Klient för Store and Forward, klient för Live och server har alla tre mycket olika användargränssnitt 
vilket gör att hela systemet känns osammanhängande och bidrar till förvirring.  
 

10.2 Quicklink 
Programmet känns genomarbetat med lagom mycket funktioner för att skapa egna profiler och 
inställningar. 
 
Trädstrukturen är genomgående för hela systemet och bidrar till mycket enkel navigering och 
katalogisering av inslag. De inslag som användare skickar in till servern kategoriseras direkt in i den 
mapp som tillhör användaren. Inslagen som är lagrade på servern kan sorteras på många olika sätt. 
Till exempel efter datum, fil-ID, namn. Varje inslag innehåller metadata som både 
automatgenereras och kan sättas av användare. Metadata ger en snabb överblick om vad klippet 
innehåller, vem som har skickat det, vem som producerat, bildkvalité, längd etc. 
 
Även i detta system så har Store and Forward och Live två helt olika användargränssnitt. Vilket gör 
att hela systemet känns osammanhängande och bidrar till förvirring. Själva användargränssnittet i 
Live är rörigt och innehåller många delar som är onödiga då det visar på information som är 
ointressant. Det borde även finnas någon avgränsning mellan de variabler som är inställningsbara 
och de som bara visar information. Placeringen av de olika delarna i livedelen är även något som 
kan bidra till förvirring då information angående ljud, bild och överföring blandas.  
 
Systemet är annars väldigt intuitivt att använda och framförallt Store and Forward delens upplägg 
är väldigt avskalat där den funktionalitet som efterfrågas tydigt framträder.  
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 GOP - Group Of Pictures, se: http://en.wikipedia.org/wiki/Group_of_pictures [åtkomst 2008-10-11]  
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10.3 Media Clipway 
Media Clipway har som tidigare nämnt en systemarkitektur som är lite annorlunda än ett 
konventionellt program. Det är bra att varje modul exekveras som en egen process, det bidrar till 
mindre datorkraft krävs och ger högre robusthet. Det negativa är att programmet känns lite 
omständigt då endast en process kan vara aktiv åt gången (förutom huvudprogrammet). 
Användaren måste då stänga av den process som är aktiv för att sedan gå vidare i nästa steg, vilket 
resulterar i fler arbetsmoment. Dock är programmet snabbt så detta påverkar inte arbetstakten, 
vilket kommer belysas under rubriken användbarhetsresultat. 
 
Då testerna skulle genomföras dök en hel del oväntade problem upp. Det var många element som 
inte fungerade som det var tänkt, och som det var tvunget för oss att hitta alternativa lösningar på. 
I det konventionella fallet så skickar servern en SDI-embedded signal (ljud och bild i samma kabel). 
Detta fungerade inte i detta fall; Decklink-kortet kan bara ge ifrån sig en SDI med video, ljudet fick 
läggas på en separat analog kanal. 
 
Ett annat problem med ljudet var att klienten inte har stöd för att ta emot ljud som kommer via 
Firewire. Ljudet är satt till att tas från den interna mikrofonen eller mikrofoningången. Detta skulle 
i ett skarpt fall resultera i att separata kablar för ljud och bild måste användas då en livesändning 
genomförs. I vårt fall innebar det att bandmaskinens ljudutgång fick användas. Denna signalen är 
mycket starkare än vad en mikrofonport använder, så 40 dB-dämpare fick användas för att 
korrigera felsignalen. 
 
Utöver detta uppstod en mängd problem vid livesändningar. Serverns mjukvara klarade inte av att 
ta emot den signal som skickades och kraschade då det var svart material i signalen. Detta problem 
var förbryllande då det inte löstes efter otaliga ominstallationer. Problemet fasades ut efterhand 
och tester kunde genomföras, dock var programmet fortfarande instabilt och fungerade inte som 
förväntat. Problemen försvann helt då testerna var klara och bandmaskinen kopplades bort från 
servern. Eftersom att plocka bort bandmaskinerna var den ändringen som löste problemen efter 
det att representanten från Media Clipway åkte så verkar det som systemet har problem då en 
bandmaskin är inkopplad. 
 
Det skall även sägas att programmet i övrigt känns genomtänkt och innovativt. Det går oerhört 
snabbt att starta både huvudprogrammet och de separata processerna. Att hantera processer på 
detta sätt ger stabilitet åt programmet, då endast en process behövs startas om och inte hela 
programmet då en process kraschar. Programmet är användarvändligt där varje knapp speglas av 
en funktion och gränssnittet är enkelt.  
 
Att det saknas en hjälpfunktion i programmet gör inte så mycket. Programmet är utformat att göra 
de få uppgifter som man önskar av ett program. Allting annat är bortplockat. Många av våra 
användare har nämnt att programmet är såpass enkelt att de skulle kunna använda det utan 
problem efter att ha fått lite hjälp att komma igång.  
 

10.4 MeOnTV 
MeOnTV klarar inte av att leverera en bildkvalité som är lämplig för TV-produktion. Vilket inte är 
speciellt konstigt då material filmas och skickas via en mobiltelefon. Dock är det en spännande 
produkt som är innovativ och har många andra användningsområden, dock är den är inte lämplig 
för de användarfall som är beskrivna i denna rapport. MeOnTV kommer därför inte att diskuteras 
utförligare.  
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11 Utvärderingsfas 
All data som behövs för att genomföra en utvärdering av vilket system som är mest lämpat för SVT 
är insamlade. De aspekter som skall utvärderas är:  
 

- Bildkvalite 

- Ljud 

- Prestanda 

- Funktioner 

- Användbarhet 

 
Efter dessa diskussioner skall slutsatser dras om vilket system som anses mest lämpat. 
 

11.1 Bildkvalitetsutvärdering 

11.1.1 Metod 
Den testmetod som används för bildutvärdering är uppbyggd i två olika steg. I det första steget 
används en panel bestående av fem personer observera ett bildutsnitt från alla fyra systemen 
simultant och utse två av systemen som bättre än de övriga. I den andra delen kommer 
testpanelen bedöma de två system som ansågs bäst i det första momentet och tilldela dessa poäng 
i förhållande till varandra vilket resulterar i ett poängdokument där det går att utläsa vilket system 
som anses ha högst bildkvalité.  
 
Metoden i den första delen är utformad tillsammans med Lars Haglund och innebär att 
projektansvariga gör en subjektiv bedömning av de aktuella systemen där dessa rankas inbördes. 
Videosekvenser sätts sedan ihop för kompressionsgraderna 4 Mbps, 3 Mbps och 1 Mbps för Store 
and Forward. För livedelen används kompressionsgraderna 1 Mbps, 512 Kbps och 256 Kbps. 
Videosekvenser skapas sedan genom att en videosekvens för varje kompressionsgrad för varje 
system läggs bredvid varandra så att de körs parallellt, se Figur 19 Bilduppbyggnad. Den sekvens 
som vi anser vara bäst läggs längst till vänster och de andra i fallande ordning utifrån denna. Då 
systemen redan är rankade inbördes syftar den första delen av testet till att söka medhåll från 
testpanelen för att gå vidare till nästa steg.  
 
Under själva bedömningen placeras panelen först på avståndet 3H

32
 och sedan på avståndet 6H

33
. 

De ska sedan bedöma systemen genom att antingen hålla med testledarna eller inte. De två system 
som anses ha bättre bildkvalité än de andra kommer gå vidare till steg två.  
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 3H - 3 gånger bildskärmens höjd, rekomenderat TV-avstånd för högupplöst TV. 
33

 6H - 6 gånger bildskärmens höjd, rekommenderat TV-avstånd för standardupplöst TV. 
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Figur 19 Bilduppbyggnad 

 
 
Steg två kommer att utföras i enlighet med metoden Stimulus Comparision Method som är hämtad 
från ITU-R BT 500.11

34
. Här kommer de två system som anses ge bäst bildkvalité från steg ett 

jämföras och panelen kommer att gradera dessa enligt den skala som är specificerad i standarden. 
Skalan är sjugradig och spänner från +3 till -3 med jämna intervall. Intervallen betecknas: Mycket 
bättre, bättre, lite bättre, samma, lite sämre, sämre och mycket sämre. Systemen placeras på 
liknande vis som i steg ett fast utan inbördes ordning där den vänstra sekvensen kommer betraktas 
som referens och bedömningen kommer göras med utgång från denna. Den högra sekvensen 
kommer således poängbedömas utgående från hur mycket bättre eller sämre den är än den 
vänstra. De videosekvenser som kommer användas är desamma som i steg ett. 
 
Testet kommer att genomföras i ett visningsrum på SVT som sammanställts enligt de 
rekommendationer som ges i ITU-R BT 500.11 för subjektiva tester. Att testmiljön uppfyller 
rekommendationerna bekräftas under testdagen av Lars Haglund. 
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 ITU. “Methodology for the subjective assessment of the quality of television pictures”. 2002. 
<http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.500/en> [åtkomst: 2008-10-29] 
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11.1.2 Genomförande 
Expertutvärderingen består av två faser. Den första innebär att panelen placeras på avståndet 3H 
respektive 6H. Den första videosekvensen består av de tre systemen som är placerade bredvid 
varandra och kommer visas sekventiellt för alla sex komprimeringsgrader. Därefter kommer en 
diskussion att hållas kring vilka två system som visar den bästa bildkvalitén. Då ett beslut har 
fattats kring detta fortsätter expertutvärderingen till fas två. 
 
I fas två kommer panelen att flyttas fram igen till avståndet 3H. Utvärderingsblanketter har delats 
ut och instruktioner har getts huruvida blanketten skall fyllas i. Resten av fas två fortgår på samma 
sätt som fas ett. Då alla kompressionsgrader har rankats så är expertutvärderingen avslutad och 
resultat kan utläsas ur panelens svarsblanketter. 
 

11.1.3 Testpanel 
Testpanelen består av personal från SVT som alla representerade olika yrkesgrupper och alla har 
stor erfarenhet och vana av att titta på och bedöma TV-bild. De medverkande gav homogena 
bedömningar och samtligas åsikter bedömdes som trovärdiga.  
 
De medverkande var: Lars Haglund, Jan-Erik Hällqvist, Håkan Holmberg, Artur Zonabend och Fred-
Arne Högberg. Närvarade gjorde även Joel Rohlin som dock inte deltog i utvärderingen. 
 

11.1.4 Resultat 
Innan expertutvärderingen så gjordes en utvärdering de tre systemens bildkvalite och de 
rangordnades därefter. Bedömningen gjordes att Livewire var det bästa systemet för Store and 
Forward och Quicklink det bästa för Live. Dessa två blev utsedda att kvalificera sig till steg två. 
Media Clipway ansågs vara det sämst presterande systemet i båda fallen.  
 
Resultatet från den första delen av expertutvärderingen blev precis som väntat. Alla i 
expertpanelen var övertygade om att det var Quicklink och Livewire som var de system som 
levererade den bästa bildkvalitén. 
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I fas två då panelmedlemarna skulle betygsätta Livewire på skalan -3 till 3 med Quicklink som 
referens blev resultatet enligt Figur 20 Resultat från expertpanel. Diagrammet visar på Livewires 
genomsnittliga resultat gentemot Quicklink i de tre olika Store and Forward 
komprimeringsgraderna samt de tre olika komprimeringsgraderna för Live. Quicklink representeras 
av den gröna referenslinjen som ligger på värdet noll för varje komprimeringsgrad. 
 
Figur 20 Resultat från expertpanel 

 
 
 

11.1.5 Slutsats om bildkvalité 
Det som framgår av utvärderingen är att Livewire ger en bättre bildkvalité för Store and Forward 
medans Quicklink ger bättre kvalité vid livesändning. 
 
Livewire använder sig av H.264 för både Store and Forward och Live. Quicklink däremot använder 
VP7 i Store and Forward och H.264 i Live. Ett resultat som kan utläsas ur Figur 20 Resultat från 
expertpanel är att H.264 är en bättre codec. Då Quicklink implementerar H.264 visar den bättre 
resultat än Livewire som använder sig av samma codec.  
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En hypotes som kan dras utifrån detta resonemang är att Quicklink med största sannolikhet borde 
prestera bättre i Store and Forward om H.264 skulle användas som codec, eftersom att Quicklink 
visar på bättre resultat vid lägre bandbredder. Detta är dock en hypotes och det är viktigt att ta 
hänsyn till att det kan vara så att programmen är utformade och codecarna implementerade på 
olika sätt för att vara mest lämpade för höga eller låga bandbredder, detta är inget som har kunnat 
undersökas då implementationsmetoder är klassade som företagshemligheter. 
 
Bedömningen gjordes även att det är kvalitén på livematerial som väger tyngst i en bedömning av 
vilket som system som kan leverera bäst bildkvalité. Att få fullgod kvalité inom Store and Forward 
är inte ett lika stort problem som att få bra bildkvalité vid en livesändning. Då en färdigredigerad fil 
skicka finns det inte samma tidspress som vid Live. Vid Live finns begränsningar i bandbredden och 
eftersom Live sker i realtid kan bara en viss bithastighet skickas, vid Store and Forward finns fler 
möjligheter att anpassa filstorleken. 
 
Något som är intressant med diagrammet är att linjen 6H ligger högre än 3H. Det förväntade 
resultatet var att de poäng som getts från avståndet 6H hade varit närmare nolllinjen och inte 
tvärtom. Eftersom att desto längre ifrån skärmen man är placerad desto svårare är det att utskilja 
olikheter.  
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11.2 Ljudkvalitetsutvärdering 

11.2.1 Metod 
Den metod som används vid ljudutvärdering av systemen innehåller två delar. I den första delen 
bedöms hur pass mycket ljudet som har passerat systemet skiljer sig från originalljudet och 
bedömningsskalan är enbart acceptabelt eller ej acceptabelt. I den andra delen undersöks ifall 
systemet ger upphov till synkproblem och även här görs bedömningen som antingen acceptabelt 
eller ej acceptabelt. Bedömningen av de båda delarna görs av Tomas, Daniel och Joel och 
tillvägagångssättet är att kompressionsgraderna 4 Mbps, 3 Mbps och 1 Mbps för Store and 
Forward och 1 Mbps, 512 Kbps och 256 Kbps för Live lyssnas igenom och bedöms med hjälp av 
studiomässig utrustning. 
 
 

11.2.2 Resultat 
Vid ljudanalys av systemen så framgår att Livewire har svårt att få synk vid Live något som är ett 
stort problem då ljud oftast är viktigare än blid då repporten ändå oftast står stilla och det är den 
beskrivning som reporten gör som är den mest tongivande för inslaget. I övrigt så finns det inga 
andra problem med något av systemen vare sig för Live eller Store and Forward även om ljudnivån 
ligger olika men det är inget som uppfattas som något störande. 
 

11.3 Prestandautvärdering 
För att utvärdera systemens komprimeringsalgoritmer uppmättes tidsåtgång och storlek på de 
kodade filerna. För fullständiga uppmätningar se sammanställning i bilaga 15.6 Prestandatest för 
Livewire, bilaga 15.8 Prestandatest för Quicklink och bilaga 15.10 Prestandatest för Media Clipway. 
 
 I Tabell 6 Filstorlek efter kompression och Tabell 7 Tidsåtgång för kompression nedan så ställs 
systemens prestanda mot varandra. Detta ger en tydlig bild av varje systems prestanda. Eftersom 
att det aldrig sparas några filer vid livesändning så är dessa tabeller endast aktuella för 
filöverföring. Det som är mest intressant att analysera är filstorlek och tidsåtgång för 
kompressionsgraderna 3 – 5 Mbps multipass. Kompression kan göras både som singel- och 
multipass. Vid multipass analyseras videofilen för att codecen skall få en uppfattning om 
innehållet. Ifall codecen har kännedom om innehållet i en fil kan den optimera kodningen efter 
innehållet. I singlepass tages ingen hänsyn till innehåll och slutresultatet blir sämre – men 
processen är snabbare. Att just intervallet 3 -5 Mbps multipass är mest intressant är för att efter 5 
Mbps så sker det ingen subjektiv kvalitetsförbättring för något av systemen. Det är således onödigt 
att i praktiken använda sig av högre kompressionsgrad, lägre kompressionsgrader än 3 Mbps ger 
stor kvalitetsförsämring. Att multipass används är för att slutresultatet blir såpass mycket bättre 
gentemot singlepass att den extra tid det tar är försumbar.  
 
Alla systemen är relativt lika när det gäller filstorlekar. Att Livewire har högre staplar i kategorin 
”Högsta singel” respektive ”Högsta multi” är för att deras högsta definierade kompressionsgrad är 
betydligt högre än de andra systemens. Livewire har en högsta kompressionsgrad på 8 Mbps, 
Quicklinks högsta är 5 Mbps och Media Clipways är 4 Mbps.  Däremot skiljer sig tidsåtgången 
riktigt mycket mellan de olika systemen. Livewire ligger på markant högre nivåer än de andra 
systemen inom de aktuella kompressionsgraderna. 
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Tabell 6 Filstorlek efter kompression 

 
 
 
Tabell 7 Tidsåtgång för kompression 
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Då systemen har utvärderats har diskussioner förts huruvida programmen är stabila och 
tillförlitliga. Att ett system är tillförlitligt och robust är mycket viktigt för att nyhetsteam ska ha så 
lite problem med mjukvaran som möjligt. Det program som har varit mest tillförlitligt är Quicklink. 
De andra programmen har haft stora problem i vår testmiljö och har ofta slutat att fungera, både 
Livewire och Media Clipway hade problem med att genomföra livesändningar. Det varit svårt för 
systemen att avkoda material som innehåller mycket svarta bildrutor. Det har även varit att så att 
dessa program har påverkats av extern utrustning som till exempel Firewireenheter. Media 
Clipway är dock stabilt i den meningen att om det blir fel i en process så behöver inte hela 
systemet startas om – då det består av flera separata processer. 
 
Resonemang har lett fram till att Quicklink är det system som har presterat bäst i frågan om 
tillförlitlighet och robusthet.  
 
Angående ett systems skalbarhet så hävdar alla leverantörer att den funktionalitet som saknas lätt 
går att implementeras. På grund av Media Clipways annorlunda systemdesign med mycket 
separata processer resonerades det fram till att nya funktioner lätt går att implementera i Media 
Clipway utan att hela systemet måste konfigureras om. Detta är positivt för systemet blir mer 
konfigurerbart och funktioner är önskvärda går att implementera och funktioner som är mindre 
önskvärda går att radera. 
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11.4 Funktionalitetsutvärdering 
Bortsett från MeOnTV skiljer sig systemen inte speciellt mycket åt funktionalitetsmässigt. De viktigaste 
funktionerna finns sammanställda i Tabell 8 Funktionalitetsjämförelse nedan. 
 
 
Tabell 8 Funktionalitetsjämförelse 

 
 

Livewire Quicklink Media 
Clipway 

MeOnTV 

Klient     

Livesändning x x x x 

Definiera egna kompressionsgrader x x x  

Inbyggd BGAN kontroll x  x  

Använder H.264 för S&F x x   

Använder WM9 för S&F   x  

Använder VP7 för S&F  x   

Använder H.264 för Live x x  x 

Använder WM9 för Live   x  

Singelpasskodning x x   

Multipasskodning x x x  

Överföring av video x x x  

Överföra andra filer än video   x  

Multipel filöverföring x x   

Inbäddat ljud från kamera x x   

Överföringsstatistik x x   

Hjälpavsnitt i applikationen x x   

Användaren kan lägga in metadata x x   

Ändra bitrate i realtid  x   

     

Server     

Mottagning av Livesändning x x x x 

SDI ut x x x x 

Firewire ut x x   

Multipel livesändningsmottagning    x 

Mottagning av videofil x x x  

Multipel videofilmottagning x x x  

Implementerat stöd för direktpublicering till 
Web 

   x 

Filkatalogisering  x   

Överföringsstatistik x x   
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11.5 Användbarhetsutvärdering 

11.5.1 SUS 
För att få ett mått på användbarheten för varje system har SUS använts, se rubrik 8.3.8 SUS. Denna 
metod ger ett värde på hur användbart ett system är från vissa givna kriterier och kan fungera som 
ett riktmärke vid en användbarhetsbedömning. Då systemet ska användas i fält är det viktigt att 
det inte är komplicerat vilket kan bidra till frustration i en redan ansträngd situation. I Tabell 9, 
SUS-medelvärde ses varje systems medelvärde. Viktigt att poängtera är att det högsta och lägsta 
SUS-värdet för respektive system har slopats för att ge ett så korrekt värde som möjligt. I tabellen 
går det att utläsa att Media Clipway är det system som användarna anser är enklast att användas 
då det har högst SUS-värde. Livewire och Quicklink ligger en liten bit efter och skillnaden dem 
emellan är inte speciellt stor.  
 
SUS-värdet ger inte bara en grund för bedömning systemen emellan utan ger även en indikation på 
ifall systemet är oanvändbart vilket skulle ha gett ett väldigt lågt värde och ett sådant system skulle 
inte vara att rekommendera. I denna undersökning så ligger alla system på den övre halvan av 
skalan och de anses därför vara relativt enkla att använda.  
 
Med utgång från tabellen är Media Clipway det bästa alternativet vad gäller användbarhet vilket 
leder till ett enklare system för användarna.  
 

Tabell 9, SUS-medelvärde 

 
Då en SUS-undersökning inte ger ett komplett svar genomfördes även andra undersökningar på 
varje system för att ge en klarare bild av varje systems användarvänlighet. Dessa tester 
genomfördes genom att vi provade de olika systemens funktionalitet och även genom att 
observera användarna när de genomförde de ålagda uppgifterna.  
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11.5.2 Livewire 
Systemet ger vid en första anblick ett strukturerat intryck med tydliga ikoner som fungerar som 
menyer där varje ikon är representerad av en informativ bild. Tyvärr så skiljer sig gränssnittet åt 
mellan systemets olika delar både det gäller färgschema och menysystem vilket gör att det upplevs 
allt mer rörigt ju fler av systemets funktioner som används. Möjligheten att gå mellan systemets 
olika delar finns bara åt ett håll, från Store and Forward till Live, viket medför att systemets inte 
känns färdigt. Denna bild förstärks av att funktioner som att högerklicka för att välja ”spara som” 
och att ”drag and drop” inte är implementerat. Inte heller går det att strukturera upp videoklipp 
innan de sänds iväg utan alla läggs i en kö. Detta både för klienten och för servern. För klienten 
behöver det inte innebära stora problem då denna oftast skickar få filer. För servern däremot kan 
det innebära problem då alla filer bara läggs efter varandra. Den enda sortering som finns är efter 
datum och även då varje video innehåller information om vem som skickat så blir det omständigt 
att leta upp specifika klipp.  
 
Något som användarna påpekade var avsaknaden av bekräftelse på det som utförs. Efter att ett 
kommando utförts händer inget på skärmen och det är därför svårt att veta ifall kodningen av ett 
klipp gick som det skulle eller ifall det blev några problem. 
 
Givetvis är många av punkterna ovan vanesaker men då användarna ska kunna använda systemet 
utan någon direkt utbildning och efter ett långt uppehåll krävs det att systemet inte gör 
användarna osäkra vilket Livewire inte klarar av. Systemet ger ett ofärdigt intryck med ologiskt 
menysystem och föråldrat användargränssnitt vilket bidrar till att användarna inte känner sig säkra 
och har problem med att hitta funktioner. Avsaknaden av feedback efter kommandoval bidrar 
också till osäkerheten som de känner. Systemet har vissa genomtänkta delar där framförallt de 
intuitiva ikonerna som menyval utmärker sig men helheten ger ändå en känsla av att det är 
ofärdigt vilket också bekräftas genom ett relativt lågt SUS-värde.  

  



    

 70 

11.5.3 Quicklink 
Användargränssnittet för Quicklink är genomarbetet där stor vikt har lagts vid att få det logiskt och 
lättöverskådligt. Färgschemat är väl avvägt med genomtänkta färger och menyer där de viktigaste 
funktionerna ligger som lättillgängliga länkar på arbetsytan vilket gör det enkelt att navigera runt. 
Quicklink har även ett flödesdiagram på arbetsytan som anger var i processen som användaren 
befinner sig, vilket borde vara en smart funktion. Tyvärr så ser varje anhalt i flödet ut som en knapp 
och användarna är mer benägna att klicka på dessa än på de knappar som ligger efter varje 
menyval på arbetsytan. Menyvalen på arbetsytan är i sin tur utformade som ren text med små pilar 
efter där det är pilarna som är knapparna, dessa borde ändras så att texten är utformad som en 
knapp vilket gör det enklare för användarna. 
  
Quicklinks gränssnitt skiljer sig dock åt mellan Store and Forward och Live vilket leder till att det 
känns som två skilda produkter. Det finns möjlighet att gå från Store and Forward till Live men inte 
åt motsatt håll förutom att stänga ner livedelen vilket inte är helt intuitivt.  
 
Inom livedelen finns det väldigt mycket information och det är inte helt uppenbart vad som går att 
ändra viket ledde till att många användare under användartesterna försökte ändra på information 
som är fast. Både den information som går att ändra och den som är fast står i textboxar vilket är 
olämpligt då det leder till förvirring kring vilka parametrar som går att påverka.  
 
Quicklink utmärker sig genom använda en filstruktur av trädkaraktär där det finns en modernod 
och systemets grenar växer sedan från denna. Strukturen är genomgående både för klient och för 
server vilket gör det smidigt att navigera till aktuell fil vid vilket tillfälle som helst samtidigt som det 
är enkelt att strukturera upp filer. Varje användare kan till exempel ges en gren i servern och alla 
filer från denna användare hamnas således under denna. På klientsidan delas filer upp i sända och i 
väntan på att sändas viket är ett smidigt sätt för att hålla ordning på filer och ger feedback på att 
en fil har skickats iväg. I trädstrukturen finns även möjlighet att markera enstaka filer och hela 
grenar viket gör det smidigt att ta bort enstaka eller hela grenar med filer.  
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Applikationen är omfattande med många olika funktioner och flera olika väger för att utföra 
samma sak vilket leder till att användarna kan lösa samma uppgift på flera sätt. Tyvärr så bidrar det 
även till att användarna känner sig vilsna och uppfattar systemet som mer komplicerat är det är, 
något som även märks i SUS-poängen för systemet. Systemet är genomarbetet med smarta 
menyer och genomtänkt användargränssnitt med det blir för stort för användaren att överblicka 
och flödesschemat som är en bra idé får motsatt effekt då användaren försöker klicka på denna för 
att utföra sina uppgifter. 
 
Systemet är dock väldigt smidigt och trots sin komplexitet gentemot de andra så finns det många 
funktioner som gör att arbetet går smidigt där den smarta trädstrukturen och 
användargränssnittet utmärker sig allra mest.  
 

11.5.4 Media Clipway 
Media Clipways användargränssnitt är utformat som en analog apparat med ett antal knappar som 
utför olika funktioner. Varje knapp startar upp ett nytt fönster eller utför en aktivitet och samma 
knapp stänger även ner respektive fönster/aktivitet vilket inte är helt intuitivt och kan bli 
förvirrande då användaren inte ser kopplingen mellan systemet och en apparat. System som körs 
under en viss miljö bör hålla sig till de konventioner som gäller och inte försöka återskapa en 
apparat virtuellt.  
 
Navigeringen i systemet görs genom de små knappar som ligger i överkant och dessa har små 
ikoner som ska ge en beskrivning på funktionalitet men kan vara svåra att förstå då de är plottriga 
och det är inte helt intuitivt vilken funktion de utför. Dock så har varje knapp en förklaringstext 
som visas efter att användaren pekat på den med musen vilket gör att navigeringen fungerar 
väldigt smidigt. Varje fönster innehåller även en bra avvägning av antalet val så det blir aldrig 
plottrigt på skärmen med en massa funktioner som inte används.  
 
Systemet är uppbyggt kring ett antal moduler där det finns ett grundprogram som fungerar som 
själva utgångspunkten för de andra och vid varje nytt fönster som startas upp så läggs dessa kring 
grundprogrammet på ett lättöverskådligt vis. För att stänga ner dessa fönster klickar användaren 
på samma knapp som de öppnads med vilket under användartesterna ledde till en viss frustration 
då de flesta användare ville stänga ner fönster genom att klicka upp i högra hörnet på klassist 
Windows manér. Tack vara systemets avskalade yta så tog det inte lång tid för testanvändarna att 
förstå systemets struktur att stänga fönster genom att klicka på samma knapp som öppnade dem. 
Och användarna lyckades överlag navigera runt på ett smidigt sätt i programmet och det var något 
som även märktes på antalet klick som de använde för att utföra de olika uppgifterna.  
 
Filer i systemet läggs i en lista i huvudprogrammet och beroende på des karaktär så visas de i 
speciella färgkoder och de har även små ikoner som indikerar dess typ. Tyvärr så blir färgkoder 
mest förvirrande då användare inte kommer att använda systemet så pass mycket att de lär sig 
dessa och de ikoner som finns i början av varje fil är så små att det är svårt att utläsa vad de står 
för. Att varje fil läggs i en lång lista i väntan på överföring är smidigt så länge det inte blir ett flertal 
då det blir svårt att håla ordning på dessa. Det röriga intrycket förstärks av färgkodningen som gör 
att det blir en lång lista på filer med en blandning av färger och användaren har svårt att veta vad 
som är vad.  
 
För att ställa in komprimeringsgrad för filer finns det ett dragbart reglage vilket fungerar väldigt bra 
och användarna hade aldrig några problem med att utföra denna uppgift och den gick markant 
smidigare än för de andra systemen i utvärderingen. Likaså fungerade livedelen väldigt bra då det 
finns få knappar att välja mellan och att koppla upp sig mot rätt server och starta en överföring var 
inte någon uppgift som någon av användarna hade några problem med och den höga SUS-poängen 
bekräftar systemets smidighet.  
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11.5.5 Slutsats 
De tre systemens användargränssnitt skiljer sig markant åt där Quicklink står för det mest 
ambitiösa men som tenderar att bli för komplext och leder till att användarna blir förvirrade då det 
ställs inför för många valmöjligheter. Systemets flödesdiagram är en av de delar som bidrar till 
störst frustration då användarna försöker använda det för att utföra sina uppgifter. Dock är det 
väldigt genomarbetet och är det system som efter en kort inlärningsprocess ger mest tillbaka till 
användaren då det finns många smidiga funktioner, framförallt trästrukturen som gör att filer 
lagras lättöverskådligt. 
Quicklinks motsats är Livewires. Dess användargränssnitt ger ett ofärdigt intryck där varje del 
skiljer sig åt genom olika färgscheman vilket ger att användaren inte känner igen sig och många 
funktioner är ologiska och skapar mest förvirring hos användarna. 
 
Det system som är smidigast att använda är utan tvekan Media Clipway som med sitt nerbantade 
användargränssnitt ger användaren full kontroll att överblicka systemet och användaren känner sig 
aldrig osäker på vad som händer genom att systemet ger bra feedback och har logiska funktioner. 
Media Clipway är även det system som fått högst SUS-poäng vilket är väldigt välförtjänt och härrör 
från dess smidiga moduluppbyggnad.  
 
 

12 Rekommenderat system 
Att försöka utläsa ifrån all data som är samlad vilket system som är bäst är en svår uppgift. Som har 
beskrivits tidigare i rapporten har alla system sina starka och svaga sidor. Livewire är bra i höga 
bandbredder medans Quicklink är bra i lägre, Media Clipway kan inte riktigt leverera bildkvalité 
som de andra två men har ett mycket bra användargränssnitt. Alla system har sina för- och 
nackdelar. 
 
Det som presenteras här är rekommendationer för vilket system som verkar mest lämpat för SVTs 
behov. Det system som anses bäst lämpat är Quicklink. 
 
Quicklink är ett företag som har en bred produktkatalog för att kunna täcka sina kunders behov. De 
utvecklar nya produkter för att hitta nya lösningar på hur nyhetsteam lätt och smidigt kan leverera 
sitt material. 
 
Produkten som visas i Figur 21 3.5G Solid state live encoding box

35
 nedan är en liten box som 

innehåller allt en nyhetsreporter behöver för att kunna sända live. Det har ett inbyggt mobilt 
bredband och skickar data över mobilnätet. Det är en produkt som skall ses som ett komplement 
till huvudsystemet på en laptop. 
 

                                                                 
35

  Quicklink 3.5G Live  <http://www.quicklink.tv/pdf/Brochures/3%205G_Live.pdf>   
[åtkomst  2008-10-11] 
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Nylansering av produkter som detta anser vi vara mycket positivt och ger ytterligare förtroende på 
att Quicklink är ett välmående företag som vill ligga i framkant inom sin bransch.  
 
Figur 21 3.5G Solid state live encoding box 

 
 
Quicklinks supportprogram är mycket bra och det ger en trygghet att veta att det alltid går att få 
mer hjälp utöver endast telefonsupport som de andra företagen erbjuder.  
 
Quicklink erbjuder servrar som både finns i SD och HD utförande. Det är viktigt för SVT att vara 
förberedde på övergången till HD och detta är anses som mycket positivt. Skulle SVT vilja utrusta 
sig med flertalet servrar så finns det möjlighet att få servrar i endast live, endast Store and Forward 
eller som en kombination med all funktionalitet.

36
 

 
Systemet är enligt SUS-utvärderingen minst användarvänligt. Detta är något som måste tas i 
beaktning när man beslutar om systemet. Den låga SUS poängen beror dock framförallt på att 
systemet är omfattande med många funktioner vilket till en början kan verka förvirrande för 
användaren. De användartester som genomfördes gjordes utan att användarna fick någon 
utbildning eller genomgång av systemet och det är då naturligt att ett system med mindre 
funktionalitet får en bättre poäng. Då systemet är tänkt att kunna användas sporadiskt och utan 
någon direkt utbildning ansåg vi att det var den viktiga biten för användarna. I ett större perspektiv 
är det dock andra funktioner som får anses minsta lika viktiga. Då systemet är i drift kommer 
användningen bli mer komplex då många användare skickar in filer och systemet måste kunna 
hantera den utökade trafiken. Quicklink är då det system som är mest lättanvänt då applikationen 
erbjuder många smarta lösningar där trädstrukturen för hantering av filer är en av de mest 
utmärkande och underlättar vid hantering av flera videofiler och då systemet har många klienter. 
Trädstrukturen är genomgående för hela systemet både på klient- och serversidan vilket gör att 
hanteringen känns igen. Denna typ av hantering är något som både Livewire och Media Clipway 
saknar och vi anser därför att Quicklinks användargränssnitt är att föredra vid en storskalig 
användning. Vi anser vidare att efter en kortare utbildning bör ingen av SVTs anställda ha några 
problem med att arbeta med applikationen.  
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 Quicklink Sdplay <http://www.quicklink.tv/products/sdplay.html> [åtkomst 2008-10-11] 
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Quicklink använder VP7 för kodning i Store and Forward och H.264 i Live och presterar sämre än 
Livewire i Store and Forward men bättre för Live, ett resultat som även kan utläsas iFigur 20 
Resultat från expertpanel. En hypotes som kan dras utifrån detta resonemang är att Quicklink med 
största sannolikhet borde prestera bättre i Store and Forward om H.264 skulle användas som 
codec, eftersom att det visar på bättre resultat vid lägre bandbredder. Detta är dock en hypotes 
och det är viktigt att ta hänsyn till att det kan vara så att programmen är utformade och codecarna 
implementerade på olika sätt för att vara mest lämpade för höga eller låga bandbredder. Quicklink 
erbjuder dock en lösning där de använder H.264 som codec för Store and Forward.  
 
Bedömningen gjordes även att det är kvalitén på livematerial som är det som väger tyngst i en 
bedömning av vilket som system som kan leverera bäst bildkvalité. Att få fullgod kvalité inom Store 
and Forward är inte ett lika stort problem som att få bra material på en livesändning. Då man 
skickar en färdigredigerad fil så finns inte samma tidspress som vid Live, och det är vid Live som det 
är viktigast att leverera så god kvalité som möjligt.  
 
Vid ljudanalys av systemen så framgår att Livewire har svårt att få synk vid Live något som är ett 
stort problem då ljud oftast är viktigare än blid då repporten ändå oftast står stilla och det är den 
beskrivning som repporten gör som är den mest tongivande för inslaget. I övrigt så finns det inga 
andra problem med något av systemen vare sig för Live eller Store and Forward även om ljudnivån 
ligger olika men det är inget som uppfattas som något störande. 
 
Vid prestandaanlys så utmärker sig Quicklink som det snabbare systemet för videokomprimering 
där den komprimerar nästan dubbels så fort som Livewire. Det kan dock bero på att Livewire 
använder sig av H.264 vilket ger längre komprimeringstid men samtidigt levererar högre 
bildkvalité. Ett test utfördes även då 5 Mbps komprimering av Quicklink jämfördes med 4 Mbps 
komprimering för Livewire och där ansåg testpanelen att Quicklink gav högst bildkvalité och den 
hade även kortare komprimeringstid. Dock så är det intressanta hur stor den slutgiltiga filen är då 
det är tiden det tar att skicka den som är det väsentliga. Quicklink kan erbjuda en 
komprimeringsgrad som är snabbare än Livewire men ändå ge bättre resultat. Dock så är den 
komprimerade filen för Quicklink 67 Mbyte medan Livewires fil är 52 Mbyte vilket medför att vid 
en överföring över BGAN 256 Kbps kan Livewires fil skickas hem på 28 minuter medans det tar 37 
minuter för filen komprimerad med Quicklink. Handhavandet för komprimering, uppstart och 
uppkoppling mot server tar dock längre tid med Livewire vilket medför att den totala tidsskillnaden 
enbart blir några minuter och skillnaden avtar ju lägre kvalité som används.  
 
Då skillnaden för Store and Forward är så pass liten mellan Quickink och Livewire då det går att 
anpassa bildkvalitén för de båda produkterna så att den blir näst intill likvärdig och skillnaden i 
överföringstid är så pass minimal är det bildkvalitén vid Live och övrig funktionalitet som är det 
avgörande. Denna bedömning görs även som tidigare nämnt med utgång från att det är kvalitén på 
livematerial som är det som väger tyngst i den totala bedömning av vilket system som kan leverera 
bäst bildkvalité överlag. En annan viktig aspekt att väga in i bedömningen är systemets tillförlitlighet 
och då både Livewire och Media Clipway uppvisar tendenser att haverera vid handhavande så är den 
enda tillförlitliga produkten Quicklink.  
 
Quickink får därför anses vara det system som är bäst lämpat för SVT då det både levererar bäst 
bildkvalité överlag med sin utmärkta prestanda vi Live och även har det mest genomarbetade 
gränssnittet tillsammans med att det är mest tillförlitligt. 
 
Det är även det system som är mest lämpat för att klarar av ett storskaligt införande och samtidigt har 
de mest innovativa lösningarna och intressantaste nya lanseringarna vilket skapar ett 
förtroendeingivande intryck. 
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13 Genomförandeplan 

13.1 Dimensionering 
För att utnyttja de tjänster som Quicklink erbjuder behövs deras utrustning som består av server 
och klient. En server kan ta emot en livesändning från en klient åt gången men ta emot flera 
filöverföringar simultant, dock kan endast en signal spelas ut åt gången. I det fallet att SVT köper in 
en större mängd Quicklinklicenser kommer förhoppningsvis användandet och antalet 
livesändningar att öka i och med det ökar behovet av antalet servrar. 
 
För att ge möjligheter till SVTs regionala kontor att genomföra livesändningar under sina regionala 
nyhetssändningar krävs det alltså att fler Quicklinkservrar. För att öppna upp denna möjlighet så 
kan valet göras att antingen placera Quicklinkservrar på de regionala kontoren som de kan 
utnyttja. Eller så kan alla servrar vara centralt stationerade i Stockholm för att därifrån skickas 
vidare via SVTs dedikerade fiber som kopplar samman alla TV-hus. Nackdelen med att sprida ut 
servrarna i landet är att det kommer krävas kunnig personal på de regionala kontoren som kan 
hantera material som kommer via Quicklink. Det positiva är att det blir enklare för lokalkontoren 
att genomföra livesändningar än om de måste gå via Stockholm. 
 
Under den tid som vi spenderat på SVT ökade intresset för Quicklink och det började smidas planer 
från flertalet nöjesproduktioner att utnyttja möjligheten att göra direktsänd TV på webben. Det 
användarfall som diskuterades handlar om att producera förlängda program med eftersnacks- och 
bakom kulisserna karaktär live på SVTs hemsida. Detta är för de tittare som är extra intresserade 
och vill ha en inblick bakom kulisserna på nöjesproduktioner. Då det endast är livesändningar som 
är intressanta för nöjesproduktion så skulle det räcka att köpa in en extra server med bara 
livefunktionalitet för att täcka detta behov – då ingen av de stora nöjesprogrammen sänds vid 
samma tillfälle. Att det krävs en extra liveserver är för att nyheterna måste prioriteras högst och 
alltid ha en livekanal tillgänglig. 
 
Skulle det bli så att användningen av Quicklink skulle bli väldigt populärt så finns det anledningen 
till att införskaffa flera servrar för att kunna publicera mycket material på webben samtidigt som 
man alltid har tillgång till en server för att göra nyhetsinslag. 
 
Klientlicenser kan antingen inhandlas per styck eller som en ”sitelicens” – alltså att betala en 
summa för att få ett antal licenser till alla anställda på SVT så att de kan använda programmet. 
 

13.2 Driftsättning 
Det finns två möjliga installationsalternativ för systemet, det ena är i DMZ

37
 och det andra är inom 

SVTs interna nätverk. Placeringen i DMZ är mest lämpat för ett system som inte är 100 % 
tillförlitligt rent säkerhetsmässigt då det inte ges tillgång till de inre delarna av nätverket. 
Problemet med att installera systemet i DMZ är att all hantering av inkommande material måste 
ske manuellt vilket skulle kunna undvikas med en placering inom det interna nätverket. Systemet 
löper även större risk för att utsättas för yttre attacker då det står i DMZ. Vid en installation inom 
det interna nätverket måste dock nätverket konfigureras med avseende på portar och andra 
säkerhetsrelaterade konfigurationer. En grundligare undersökning måste även göras kring 
systemets tillförlitlighet rent säkerhetsmässigt. Beslut måste fattas på högre ort och driftsättningen 
kommer således ta längre tid att genomföra.  
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 DMZ - demilitariserad zon. Ett DMZ är ett isolerat nätverk som placeras utanför det skyddade 
nätverk där arbetsstationer och interna funktioner finns. 



    

 76 

  



    

 77 

14 Slutsats 
Detta projekt har varit en djupdykande undersökning inom flera företag som levererar system för 
distribution av video. Det viktigaste i projektets inledande del var att få en uppfattning av vad SVT 
var ute efter och hur behovet såg ut. Det som även gjordes i denna fas av projektet var projektplan 
och tidsplan. Tidsplanen försökte följas och blev mer detaljerad ju längre projektet fortlöpte. 
Ibland så kunde tidsplanen inte hållas under projektets gång då det hela tiden krävdes flexibilitet 
då problem uppstod eller nya arbetsuppgifter tillkom. Såhär i slutet av projektet kan vi se tillbaka 
på vad vi har gjort och det har stämt ganska bra med hur tidsplanen såg ut då den skrevs. Projektet 
drog inte ut på tiden och vi blev klara innan den sista november, vilket var absolut dead line från 
SVT. 
 
Projektet har inneburit många nya erfarenheter och mycket kunskap om hur storskalig TV-
produktion går till, vilka tekniker som används och vilken kompetens som krävs för att producera 
TV. Det finns väldigt många på SVT som har mycket stor erfarenhet och har mycket att lära ut. Det 
var speciellt intressant att undersöka hur en sändning via SNG-bussen gick till. Vi fick låna SNG-
bussen och utförde en skarp analog satellitöverföring. Det gav insikt i hur pass komplicerat det är 
att överföra video live på det analoga sättet. Att sätta den gamla tekniken i jämförelse mot den nya 
gav en inblick i hur mycket jobb och pengar man faktiskt kan spara på att använda sig av system 
som dessa vi har undersökt. 
 
Att få en inblick i SVTs produktion har varit mycket givande. Det finns mycket teknik som man har 
fått erfarenheter av som till exempel kameror, redigeringsprogram och videoformat.  
 
Kontakten med internationella företag och dess representanter har gett stora erfarenheter om hur 
företag arbetar då nya system skall säljas eller köpas. De allra flesta av företagen har varit mycket 
professionella och erbjudit bra produkter som representerats av skickliga säljare/tekniker. 
 
Det har uppkommit en del större problem som vi har varit tvungna att lösa. Det första stora 
problemet som inträffade var att den plan vi hade ställt upp för vårt nätverk inte fungerade. Trots 
att vi hade fått hjälp från folk med stor kunskap inom nätverk så vägrade datorerna att prata med 
varandra. Då vi inte visste vart felet satt så fick mycket utrustning bytas ut och konfigureras om 
samtidigt som vi tvingades att sätta oss ner och läsa på om nätverk för att förstå varför det inte 
fungerade. Med mycket hjälp från Henrik Andersson på SVT blev det tillslut ett nätverk som skulle 
vara anpassat för att simulera Internet. 
 
Nästa problem var att mycket utrustning från företag strulade. Livewire och Media Clipway hade vi 
stora problem med att få igång. Detta drog ut på testperioderna och det var tur att vi hade varit 
generösa i tidsplanen för varje system. Många gånger var det fel som vi inte kunde göra någonting 
åt då systemen var instabila och kraschade. Även fast det har verkat som om systemen är fullt 
fungerande så har mycket problem uppstått då vi lämnats ensamma med programmen. Detta 
beror på att systemen har varit lite ofärdiga och har behövt administratörsrättigheter för att kunna 
styras. 
 
När vi ser tillbaka på alla problem som har uppstått så kan man konstatera att de gånger man har 
varit mest effektiv och fått mest lärdomar är de gånger det har gått sämst. Att ha ett stort problem 
och inte riktigt veta vad som är fel leder till att man måste tänka kreativt och hitta vägar runt 
problemet . Alla problem har lösts och vi har gått ur kriserna med mycket nya kunskaper och 
erfarenheter inför nästkommande problem. 
 
Egentligen skulle fem system ha utvärderats. Vi hade kontakt med en representant från 
Streambox, dock hade han väldigt svårt för att få hit sitt system så det blev aldrig av. Detta 
resulterade i en och en halv veckas väntetid för oss. 
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Det största vi har lärt oss från detta projekt är just att genomföra ett storskaligt projekt och göra 
det på ett sådant sätt att ett stort företag som SVT kan ha nytta av våra undersökningar. Det har 
varit viktigt för oss att presentera all information och data mycket tydligt till de som skall leda 
inköp av ett system. Detta för att de skall ha tillgång till en så tydlig och grundlig rapport som 
möjligt, för att kunna fatta rätt beslut. 
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15 Bilagor 
 

15.1 WBS 
 
Figur 22 WBS 
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15.2 Tidsplan 
Figur 23 Tidsplan 

 
 

15.3 Tekniska beskrivningar  

15.3.1 TCP/IP 
Den största delen av kommunikationen över Internet sker idag med hjälp av TCP/IP där TCP/IP är 
en samling av kommunikationsprotokoll som används för kommunikation mellan datorer. Ett 
protokoll är en uppsättning regler som anger hur datorer ska kommunicera med varandra och finns 
i många olika utföranden och dessa kan sättas ihop på olika sätt för att uppnå önskvärd överföring. 
TCP/IP består av fyra olika lager där varje lager löser en speciell uppgift, dessa lager kommunicerar 
med varandra på så sätt att varje underliggande lager ger information till det överliggande lagret. 
De övre lagren ligger närmare användaren och hanterar med abstrakta data och är beroende av de 
undre lagren för själva överförandet av data. TCP/IP består av fyra lager där det understa lagrets 
protokoll är ansvarigt för att den fysiska kontakten mellan datorer fungerar, detta lager kallas det 
fysiska lagret. Ovanpå det fysiska lagret sitter närverkslagret som ansvarar för att datapaket är på 
rätt nätverk och att det går till rätt adress. Ovanpå nätverkslagret sitter transportlagret vilket 
ansvarar för att paketet skickas korrekt dvs. att paketen har skickats korrekt, utan fel och att de har 
kommit fram. Det sista lagret är applikationslagret och är även det lager som användaren ser 
eftersom det innehåller data från det program som användaren använder.  
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TCP/IP använder sig av inkapsling där data från en högre nivå kapslas in i data från en lägre nivå 
och hela datapaketet bygga på detta sätt in med information från alla lager så att det sedan kan 
skickas. 

38
 

Lagrens sammansättning med inkapsling kan ses i Figur 24 TCP/IP med inkapsling. 
 
Figur 24 TCP/IP med inkapsling

39
 

 
 

15.3.1.1 TCP 

TCP (Transport Control Protocol) är ett transportprotokoll som används för de flesta 
dataöverföringar över Internet. TCP är förbindelseorienterat vilket innebär att protokollet erbjuder 
pålitliga överföringar över Internet och garanterar att data kommer fram i en ordning de skickas 
och även i det skick som de ska. Detta uppnås genom att TCP först upprättar en förbindelse mellan 
de datorer som överföringen ska ske och sedan startar själva dataöverföringen. Program som 
använder TCP upplever att data skickas kontinuerligt och det är då protokollet som styckar upp de 
data som skickas mellan datorerna eftersom det fysiska nätet inte kan överföra hur stora paket 
som helst och programmet upplever aldrig denna uppdelning. Den mottagande delen ser sedan till 
att delarna ligger i korrekt ordning och slår sedan ihop dessa och skickar de till det mottagande 
programmet. Denna kontroll gör TCP tillförlitligt och används av många applikationer där 
information inte för gå förlorad. Dessvärre gör kontrollen av data denna typ av överföring långsam 
då den kan uppstå långa väntetider när paket inte har kommit i rätt ordning eller måste sändas 
igen. TCP lämpar sig därför inte till realtidsapplikationer.  
 
Varje TCP segment består av header och data, där datadelen innehåller data från det program som 
körs. Headerdelen består av avsändarport där porten som applikationen använder anges, även 
destinationsport anges och där avses till vilken port som segmentet ska skickas. Vidare finns ett 
sekvensfält som används för att informera om varje segments position i sekvensen.  Näste fält i 
header är bekräftelsefältet som används för att ange vilken byte som mottagaren väntar på. Data 
offset fältets funktion är att specificera storleken på TCP headern. Därefter följer ett antal flaggfält 
som används för att flagga för olika variabler. Efter flaggfältet följer fönsterfältet där det 
specificeras hur mycket data som mottagaren för närvarande kan erhålla. Nästa fält som kallas 
kontrollsumma används för felfinnande i header och data fältet. Brådskande pekare fältet 
sammanhänger med sekvensfältet och används för felkorrigering. Det sista fältet i header är 
alternativfältet där vissa parametrar kan sättas. Det är tack vara alla dessa parametrar som gör TCP 
så pålitligt och lämpat för överföringar av data där alla delad måste komma fram. I Fel! Hittar inte 
referenskälla. ges en överblick av TCP. 

                                                                 
38

 Linux turorial <http://www.linux-
tutorial.info/modules.php?name=MContent&obj=page&pageid=142> [åtkomst 2008-10-11] 
 
39

 Internet Protocoll Suite <http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocoll_suite> [åtkomst 2008-10-
11] 
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Tabell 10 Överblick av TCP 

+ Bit 0 – 3 4 – 7 8 – 15 16 - 31 

0 Avsändarport Mottagarport 

32 Sekvensnummer 

64 Bekräftelsenummer 

96 Data offset Flaggor Fönsterstorlek 

128 Kontrollsumma Brådskande pekare 

160 Alternativ 

192 Data 

 

15.3.1.2  UDP 

UDP (User Datagram Protocol) är ett transportprotokoll som används för att skicka data via IP och 
är ett av de grundläggande protokollen i TCP/IP. UDP skapades av David P. Reed 1980 där målet 
var att utveckla ett protokol för snabb överföring av data. UDP är ett förbindelselöst protokoll 
vilket betyder att det inte i förväg upprättar en förbindelse mellan sändare och mottagare. På 
grund av att UDP inte upprättar någon förbindelse så kan inte sändaren avgöra ifall ett paket har 
kommit fram och mottagaren kan inte avgöra ifall rätt paket har mottagits. Fördelen med att inte 
behöva övervaka sändningen av data gör att UDP är ett väldigt snabbt och effektivt protokoll som 
lämpar sig väl för överföringar där all data inte behöver vara korrekt. 
 
UDP fungerar som ett interface mellan nätverkslagret och applikationslagret. Dess header består 
enbart av avsändarport, destinationsport, längd på datagrammet (inklusive header) och en 
kontrollsumma. Avsändarport anger vilken port som svar ska skickas till, destinationsport anger 
vilken port data ska skickas till, längdfältet anger längden på hela datagrammet, header och data. 
Den minsta längden är 8 bytes eftersom det är längden av header, den teoretiska längsta längden 
är 65 535 bytes som kan skickas i varje UDP paket. Fältet kontrollsumma används för 
feldetektering, problemet med UDP är dock att eftersom det är ett förbindelselöst protokoll så 
kommer datapaket med fel bara att kastas eller generera en varning till applikationen. Datapaketet 
kommer inte skickas igen eller kunna repareras och blir därför förlorat. Under headerfältet 
kommer den data som ska skickas i paketet.

40,41
 

 
I Tabell 11 Överblick av UDP ges en överblick av UDP.  

                                                                 
40

 User Datagram Protocol <http://en.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol> [åtkomst  2008-
11-10] 
41

 UDP <http://gaia.cs.umass.edu/kurose/transport/UDP.html> [åtkomst  2008-11-10] 
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Tabell 11 Överblick av UDP 
+ Bits 0 - 7 16 - 31 

0 Avsändarport Destinationsport 

32 Längd Kontrollsumma 

64 Data 

 
Eftersom UDP innehåller så begränsad mängd data i header så blir det ett väldigt snabbt protokoll 
och lämpar sig därför väl till Real-time video och ljud streaming protokoll. Det viktiga vid dessa 
typer av överföringar är inte att alla data överförs korrekt utan det ska överföras utan fördröjning.  
 
 

15.3.2 WLAN 
WLAN (Wide Area Network) är ett samlingsnamn för olika typer av trådlösa lokala datornätvärk 
som länkar samman två eller fler datorer. Tekniken bakom WLAN är baserad på radio och 
mikrovågor vilket ger användaren mobilitet att röra sig inom räckvidden för dessa vågor samtidigt 
som kommunikationen upprätthålls. WLAN är har blivit väldigt populärt mycket pga. att det är 
väldigt enkelt att använda och ger höga överföringshastigheter. I dagsläget sätts lokala trådlösa 
nätverk upp i hemmen, på företag och även på publika platser som bibliotek och kaféer.  Detta gör 
att det blir allt lättare att koppla upp sig mot Internet genom att använda någon av dessa nätverk. 
Den stora nackdelen med WLAN är säkerheten, signaler som färdas i luften kan enkelt snappas upp 
av andra. Ett annat problem är räckvidden på nätverken som är begränsad till ett tiotal meter med 
standardutrustning. Detta är ofta inte ett problem i storstäder med många publika nätverk men på 
platser med glesare befolkning finn det sällan tillgång till trådlösa uppkopplingar. 
Det finns olika typer av trådlösa nätverk där den vanigaste är Wi-Fi vilket även är en 
världsstandard.

42
 

 
 

15.3.3 Wi-Fi 
Wi-Fi beskriver den teknik som används i trådlösa datornätverk baserade på standarder inom IEEE 
802.11

43
. Det huvudsakliga syftet med standarden är att genom certifiering garantera att 

produkter är kompatibla med varandra. IEEE 802.11 finns i flera olika versioner där de flesta 
använder ett frekvensspektrum mellan 2,400 GHz och 2,487 GHz vilket öppnar för trafik i flera 
kanaler vilket minimerar störningar och ger hög hastighet.

44
 

 

                                                                 
42

 Wireless Local Area Network <http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network> 
[åtkomst 2008-11-10] 
43

 Institute of Electrical and Electronics Engineers standard 802.11  
44

 Wifi <http://www.omwlan.se/artiklar/wlan/wifi.aspx> [åtkomst 2008-11-10] 
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15.3.4 Ad hoc Internet 
I ett ad hoc-nätverk är datorer och enheter anslutna direkt till varandra utan inblandning av 
basstationer. Kopplingen sätts upp för en kort stund för ett speciellt ändamål och anpassas för  den 
situationen, någon central enhet behövs inte utan varje nod inom nätverket fungerar både som 
relästationer där information skickas vidare och som sändare/mottagare.

45
 

 

15.3.5 SDI 
SDI eller Serial Digital Interface är en standardiserad överföringsteknik som används för 
högkvalitativ videoöverföring. Standarden har utvecklats för att vara anpassad för både SD-video 
och HD. Den har så pass hög överföringskapacitet att man aldrig behöver tänka på att materialet 
måste vara komprimerat. Det finns även möjlighet att skicka ljud med i samma signal – så kallad 
embedded audio (inbäddat ljud).

46
 

 
På SVT används denna överföringsteknik för all video som kommer från servern där all media tas 
emot. Till exempel om ett nyhetsteam skickar hem en ström med video så tas den emot av en 
mediahanterare som godkänner strömmen. Sedan skickas inslaget vidare genom SDI upp till 
kontrollrummet för sändning. 
 

15.3.6 Mobilt bredband 
Mobilt bredband är en produkt som har lanserats för konsumentmarknaden under de senaste åren 
och har blivit mycket vanligt och billigt. Mobilt bredband bygger på turbo 3G-teknik och erbjuder 
ned- och uppladdning i relativt höga hastigheter. Operatörer erbjuder lite olika abonnemang med 
olika teoretiska hastigheter och prisklasser. De hastigheter som det rör sig om i dagsläget är mellan 
standard 3G-hastighet som är 384 kbit/s i både upp- och nedladdning till 7.2 Mbps i nedladdning 
och 2 Mbps i uppladdning. 
 
Ett mobilt bredband är enkelt att använda och det enda som krävs är ett modem med ett SIM-kort 
som ansluts via USB-porten. Ingen extra mjukvara behövs för att upprätta en anslutning. Detta gör 
att mobilt bredband är väldigt portabelt och man behöver aldrig bry sig om batteri eller 
strömförsörjning av den extra utrustningen. 
 
Nackdelar med mobilt bredband är att bandbredden är begränsad, mottagningen är inte 
garanterad och det saknas returkanaler. Skall man ha en returkanal vid ett nyhetsinslag så måste 
man använda sig av extra utrustning – till exempel en mobiltelefon.

47
 

  

                                                                 
45

 Persson, Katarina. ”TCP/IP i taktiska ad hoc-nät”. Uppsatser.se. 2002 
<http://www.uppsatser.se/uppsats/8b969b3608/> [åtkomst 2008-11-10]  
46

 Serial Digital Interface <http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Digital_Interface> [åtkomst 2008-11-10] 
47

 Mobile Broadband <http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_broadband> [åtkomst 2008-11-10] 
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Den operatör som SVT Nyheter har provat med nu är den mer eller mindre kända leverantören 
ice.net som är gamla Nordisk Mobiltelefon. Det finns en stor skillnad på ice.net och övriga 3G 
operatörer (Hi3G Access, Tele2, Telia, Telenor, Glocalnet) som är att de utnyttjar de gamla 
lågfrekventa mobilnäten (NMT) och kombinerar dem med tekniken CDMA2000 (vilket är en teknik 
för dataöverföring i 3G hastighet). Denna kombination av två olika tekniker ger ett datanät med 
långa våglängder som ger mycket god räckvidd (6 mils radie jämfört med UMTS som har cirka 5 
km) och möjlighet till goda överföringshastigheter. De övriga operatörerna har valt att bygga sina 
turbo 3G-nät med UMTS-teknik som ger mycket kortare räckvidd men större möjligheter till höga 
datatakter.

48
 

 
SVT vill använda sig av ett mobilt bredband med bästa möjliga täckning för att kunna vara så 
mobila som möjligt och ha möjligheten att kontinuerligt kunna sända hem inslag var man än 
befinner sig i Sverige. Så möjligheterna finns att använda olika operatörer för att välja den som 
erbjuder bäst täckning och snabbhet. Med ice.nets mobila bredband kan även täckning erbjudas i 
Norge och Danmark –  och användande kan ske utan extra kostnad. 
 
Nackdelen med att utnyttja en längre våglängd gör att man får en lägre frekvens, lägre frekvenser 
innebär dessvärre lägre datahastigheter. 
Detta alternativ till överföring av data är mycket kostnadseffektivt samtidigt som det är lika mobilt 
som ett satellitmodem. Att få den professionella varianten som ger en uppladdnings hastighet 1.8 
Mbps kostar cirka 300 kronor i månaden för obegränsad datatrafik. Problem uppstår tyvärr för att 
det saknas möjligheter att köpa dedikerade linor som kan garantera en säker överföring av en 
ström. 
 
Att överföra video via mobilnäten genom så kallade videosamtal kommer inte att vara ett aktuellt 
alternativ för SVT. Med den enkla anledningen att videosamtal har en standardiserad upplösning 
och bildfrekvens som inte mäter de krav som ställs från SVT. 
 

15.3.7 Inmarsat BGAN 
Ett system som SVT använder sig av idag när utrikeskorrespondenter som befinner sig på avlägsna 
platser skall sända hem material är en Inmarsat Broadband Global Area Network (BGAN) 
uppkoppling. Sändningen går till som med ett vanligt modem med några skillnader och 
begränsningar. En stor begränsning är att man måste hitta en plats med god sikt till satelliten för 
att kunna få bästa möjliga prestanda. Vi testade ett Inmarsat modem som SVT äger och vi 
upplevde att det var svårt att ställa in modemet perfekt. Modemet måste ha en exakt riktning mot 
satelliten för att få bästa möjliga signal. Med hjälp av GPS så får man reda på exakt vart man 
befinner sig och hur modemet ska riktas. Ett modem är utrustat med en kompass och en gradskiva 
som hjälper användaren att ställa in modemet. Trots dessa mer eller mindre tekniska hjälpmedel är 
det riktigt svårt att erhålla en stabil signal och man tappar lite bit hastighet vid själva 
överföringen.

49
 

 
Det positiva med detta system är att det finns möjligheter att köpa dedikerade linor om man vill 
skicka en ström från utlandet till SVT. Detta är dyrt i jämförelse med andra Internetbaserade 
överföringar med billigt i jämförelse om man skulle använda en OB-buss med analoga 
satellitöverföringar. Inmarsat BGAN har endast möjlighet att upprätta en dedikerad uppkoppling 
på endast 256 kbit/s vilket begränsar kvalitén på videoströmmen. Inmarsat har även under hösten 
2008 presenterat förslag på nya streamingklasser som innebär att de snart kan erbjuda 
garanterade hastigheter på minst 384 Kbps. 
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 <http://www.ice.net samt ice.net tekniska support> [åtkomst 2008-11-10] 
49

 <http://www.inmarsat.com/Services/Land/BGAN/Coverage.aspx?language=EN&textonly=False> 
[åtkomst 2008-11-10] 
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En annan mycket stor positiv funktion är att det fungerar – överallt. Satelliten går i princip att hitta 
vart man än befinner sig i världen. Inmarsat har i dagsläget två stycken geostationära satelliter och 
planerar att sända upp en tredje för att utöka täckningen till att täcka hela jorden förutom 
polarregionerna.

50
 

Figur 25 Inmarsat satellittäckning 

 
Mörkblå – I-4 satellit F1, grön I-4 satellit F2, ljusblå I-4 satellit F3 (planerat 2008). 
 

15.3.8 Firewire 
Firewire är ett gränssnitt som har utvecklats av Apple. Det har stöd för snabba 
överföringshastigheter, den första standarden som heter IEEE 1394a har en standardiserad 
hastighet på 400 Mbps. Nu har det utvecklats en senare variant (IEEE 1394b) som har stöd för 800 
Mbps. Det är en seriell busstandard som är anpassad för höghastighetskommunikation och att föra 
över stora mängder data i realtid – från till exempel en videokamera till dator. Firewire har stöd för 
de viktiga funktionerna plug-and-play och hot swapping. Vilket innebär att enheter som är 
kopplade via Firewire kan anslutas och kopplas från utan att datorn måste vara avslagen. Allt för 
att enheter kopplade med Firewire skall vara så enkla för användaren att använda. 
 
Idag är de allra flesta videokameror, datorer och bandmaskiner på SVT utrustade med Firewire. 
Detta gränssnitt kommer vi att ha användning av då vi genomför våra tester. Den testmiljö som 
byggdes upp inför testerna vart starkt beroende av Firewire gränssnittet. Vi kommer att använda 
det till för att överföra en okomprimerad videosignal från datorn till en Avid Mojo som senare kan 
skicka komponentsignaler till en monitor. 
 
Att använda Firewire inom TV och videoproduktion är i dagens läge näst intill oumbärligt. Då det är 
enkelt att använda och har stöd för snabba dataöverföringar som levererar stabila videoströmmar.  
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 BGAN <http://en.wikipedia.org/wiki/BGAN> [åtkomst 2008-11-10] 
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15.3.8.1 Varför så bra för video? 

Anledningen till att Firewire är så pass populärt även fast konkurrenten USB är betydligt billigare 
att implementera beror på flera saker. Dels så är Firewire gränssnittet utrustat med funktioner för 
strömförsörjning, speciellt utvecklade överföringsmetoder (Isokron överföring) och möjligheter att 
styra kameror direkt från datorn via gränssnittet. Isokron överföring är en process som ser till att 
data som måste levereras inom vissa tidsramar. Mediaströmmar är en typisk överföring som 
använder isokron överföring för att få en stabil ström av video utan störningar. Utan isokron 
överföring kan man uppleva störningar i videon som till exempel dålig synkronisering mellan ljud 
och bild (läppsynk).
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15.4 Användartest 

15.4.1 Bakgrundsfrågor 
Här vill vi som testledare få reda på lite om dig som användare för att ha som bakgrund när vi drar 
slutsatser som testet. 
 
Ålder: ________ 
 
Kön: Kvinna  Man 
 
 
Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst.  
 
 
Bedöm din datorvana:   Ingen Dålig OK Bra Perfekt 

 
Bedöm din  tidigare erfarenhet 
 av liknande program:  Ingen Dålig OK Bra Perfekt 
 
 

15.4.2 Testmanuskript 
Detta manuskript användes som introduktion till varje användare för att de skulle få information 
om hur användartestet skulle förfara. Det användes som mall av oss som testledare och innehåller 
den viktigaste informationen som vi ansåg behövdes för att kunna genomföra användartester: 
 
”Du skall nu få använda ett program som kan användas till att göra livesändningar och Store and 
Forward. 
 
Till att börja med är det viktigt att du som testare skriver i lite information om dig och din bakgrund 
i frågeformuläret ovan för att vi skall få lite information om dig som användare. 
 
Då testet startar kommer du att få ett antal uppgifter som vi vill att du skall genomföra, testet går 
inte på tid. Du skall vara medveten om att det inte är något test av dig eller din kunskap om 
programmet. Testet görs för att utvärdera hur bra designat programmets användargränssnitt är. 
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Vi som testledare planerar att göra bild och ljudupptagning av dig under testsessionen för att ha 
underlag till att se hur programmet påverkar dig som användare. 
 
Vi kommer inte heller att kunna svara på några frågor om programmet då detta stör resultatet av 
testet. 
 
Du får gärna ”tänka högt” när du använder programmet, alltså att du säger vad du tänker. Till 
exempel att du säger att du är förvirrad när du är det eller att programmet känns väldigt intuitivt 
när du tycker att det är det.” 
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15.4.3 Testfall  
Detta är de testfall som varje användare skulle klara av i användartesterna. Varje testfall har fått 
anpassas efter vardera systems funktionalitet. Dock är de gjorda så att de ska vara så funktionellt 
lika som möjligt. Innan uppgifterna så ges en beskrivning av ett användarscenario för att ge en 
inblick till användaren om när och hur systemet kan användas. Scenariot är ett vanligt användarfall 
för denna typen av system och är således identiskt för alla tre systemen. 
 

15.4.3.1 Livewire Store and Forward 

Du har precis gjort ett inslag om en aktuell händelse i Italien. Det är nu eftermiddag och du 
befinner dig på hotellet, som har en stabil Internetuppkoppling. Inslaget är redigerat och klart och 
ska skickas hem till TV-huset för att kunna sändas i Rapport 19.30. 
 

 
  

Testnummer Uppgiftsbeskrivning 

 
1 
 

 
Starta M-Link Voyager, ikonen finns på skrivbordet. 
 

 
 

2 

 
Koda filen testfil.avi, som ligger i mappen testsekvens som ligger på 
skrivbordet, till H.264 1.5 Mbps 2 pass.  
 

 
 

3 
 

 
När kodningen är klar: Spara den kodade filen i samma mapp som 
originalfilen ligger i. 
 

 
4 

 
Sänd det kodade inslaget, som du gjorde i föregående övning, till SVTs server. 
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15.4.3.2 Live 

Du arbetar som fotograf i ett team som har fått i uppdrag att göra en live från en festival på 
Gotland som skall sändas i Kulturnyheterna. Du är utrustad med en laptop och ett mobilt bredband 
som har en begränsad uppkoppling på 1 Mbps. 
 
 

 
 

15.4.3.3 Quicklink Store and Forward 

 

 
  

Testnummer Uppgiftsbeskrivning 

 
5 
 

 
Ställ programmet i Livesändningsläge.  
 

 
6 

 
Koppla in en bildkälla till datorn. Se till att programmet hittar bandmaskinen. 
 

 
7 

 
Upprätta en uppkoppling till SVTs server (192.168.11.4) och starta en 
livesändning i 512 Kbps. 
 

 
8 

 
Koppla ner livesändningen och stäng av programmet 
 

Testnummer Uppgiftsbeskrivning 

 
1 
 

 
Starta Quicklink, ikonen finns på skrivbordet. 
 

 
2 

 
Koda filen testfil.avi, som ligger i mappen testsekvens på skrivbordet, till 2 
Mbps 1 pass.  
 

 
3 
 

 
Sänd det kodade inslaget till SVTs server. 
 

 
4 

 
Då sändningen är färdig. Radera den fil som du precis har kodat. 
 

 
5 
 

 
Stäng ner programmet. 
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15.4.3.4 Quicklink Live 

 

 
 

Testnummer Uppgiftsbeskrivning 

 
6 
 

 
Starta Quicklink Live, ikonen finns på skrivbordet. 

 
7 

 
Verifiera att du har inkommande video. 
 

 
8 

 
Starta en livesändning till SVTs server i 500 Kb. 
 

 
9 

 
Koppla ner livesändningen och stäng av programmet 
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15.4.3.5 5Media Clipway Store and Forward 

 

 
 

15.4.3.6 Media Clipway Live 

 

 
 

Testnummer Uppgiftsbeskrivning 

 
1 
 

 
Starta Media Clipway, ikonen finns på skrivbordet. 
 

 
2 
 

 
Importera bilden testbild.jpg till programmet, filen ligger på skrivbordet.  

 
3 

 
Komprimera videon 016-testfil, som ligger i programmet, till 1500 Kb.  
 

 
4 
 

 
Spela upp den komprimerade videon och se så att du sekvensen är ok.   
 

 
5 

 
Sänd det komprimerade inslaget, som du gjorde i övning 3, till SVTs server. 
 

Testnummer Uppgiftsbeskrivning 

 
6 
 

 
Ställ programmet i Livesändningsläge.  
 

 
7 

 
Verifiera att programmet får in video. 
 

 
8 

 
Se till så att mottagaren är SVT och att den skickar över ADSL i 500 Kb. 
 

 
9 
 

 
Starta Livesändning. 

 
10 

 
Koppla ner Livesändningen och stäng av programmet 
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15.4.4 Slutenkät 

15.4.4.1 System Usability Scale 

 

 
Användbarhetsundersökning 

Håller 
verkligen 
inte med 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

Håller 
verkligen 

med 
5 

1. Jag tror att jag vill använda detta system 
ofta. 
 

     

2. Jag tycker att systemet är onödigt 
komplicerat. 
 

     

3. Jag tycker att systemet var enkelt att 
använda. 
 

     

4. Jag tror att jag behöver stöd från en 
tekniker för att kunna använda detta 
system. 
 

     

5. Jag tycker att de olika funktionerna i 
detta system är väl integrerade. 
 

     

6. Jag tycker att systemet var för 
inkonsekvent. 
 
 

     

7. Jag kan tänka mig att de flesta personer 
skulle ha lätt för att lära sig detta system 
väldigt snabbt. 

     

8. Jag tycker att systemet är väldigt 
besvärligt att använda. 
 

     

9. Jag kände mig väldigt självsäker då jag 
använde systemet. 
 

     

10. Jag känner att jag behöver utbildning 
för att fortsätta använda systemet. 
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15.4.4.2 Slutenkät 

Gradera svarsalternativen där 1 är ”instämmer inte alls” och 5 är ”instämmer helt” . Ringa in den 
siffra som stämmer bäst.  
 
 
Tyckte du att testet hade en hög svårighetsgrad?  1 2 3 4 5 
 
Tycker du att programmet generellt sett 
var lättanvänt?      1 2 3 4 5 
 
   

Vad var bra med programmet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vad var mindre bra med programmet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan du tänka dig att använda 
programmet i fortsättningen?    JA NEJ 
 
 
Tror du att du skulle kunna hantera detta 
program i en pressad situation?    JA  NEJ 
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15.5 Funtionella test för Livewire 
These are the documented functional tests that where performed on the livewire system. There are 
separate documents for functional, performance and usability tests.  

 
The functional tests was supposed to be for both DVCPRO25 and DVCPRO50 but, as the documentation 
shows, the DVCPRO50 functional tests have been removed since  the application lacked support for 
DVCPRO50 video. 

 
  

Test ID: 
 

LW-function-001 

  

Test description: 
 

Start the program by clicking the Livewire shortcut on the desktop 

  

Test date: 
 

2008-08-20 
 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- LiveWire is installed  

  

Equipment: 
 

- Laptop 
- Livewire license. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

The user clicks the Livewire shortcut on the desktop The program started as intended. 
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Test ID: 
 

LW-function-002-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into 5 Mbps single 
pass 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Livewire is installed 
-Livewire is running and is active 
-Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

The program did not have support to import a 
DVCPRO25 file, so we had to export the video into 
.avi. 
 
The program did not have support to encode into 5 
Mbps single pass, so we used a codec in 4 Mbps single 
pass instead. 
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Test ID: 
 

LW-function-003-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into 3 Mbps single 
pass 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Livewire is installed 
-Livewire is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

The program did not have support to import a 
DVCPRO25 file, so we had to export the video into 
.avi. 
 
The program imported the avi-file and encoded the 
file as intended. 
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Test ID: 
 

LW-function-004-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into 1 Mbps single 
pass 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Livewire is installed 
-Livewire is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

The program did not have support to import a 
DVCPRO25 file, so we had to export the video into 
.avi. 
 
The program imported the avi-file and encoded the 
file as intended. 
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Test ID: 
 

LW-function-005-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into 5 Mbps multi-
pass encoding 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Livewire is installed 
-Livewire is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

The program did not have support to import a 
DVCPRO25 file, so we had to export the video into 
.avi. 
 
The program did not have support to encode into 5 
Mbps multi pass, so we used a codec in 4 Mbps multi 
pass instead. 
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Test ID: 
 

LW-function-006-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into 3 Mbps multi-
pass encoding. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Livewire is installed 
-Livewire is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

The program did not have support to import a 
DVCPRO25 file, so we had to export the video into 
.avi. 
 
The program imported and encoded the avi-file as 
intended. 
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Test ID: 
 

LW-function-007-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into 1 Mbps multi-
pass encoding. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Livewire is installed 
-Livewire is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

The program did not have support to import a 
DVCPRO25 file, so we had to export the video into 
.avi. 
 
The program imported and encoded the file as 
intended. 
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Test ID: 
 

LW-function-008-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into the highest 
possible bit rate with single pass encoding. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Livewire is installed 
-Livewire is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

The program did not have support to import a 
DVCPRO25 file, so we had to export the video into 
.avi. 
 
The highest possible bit rate is 8 Mbps. 
 
The program imported and encoded the file as 
intended. 
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Test ID: 
 

LW-function-009-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into the lowest 
possible bit rate with single pass encoding. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Livewire is installed 
-Livewire is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

The program did not have support to import a 
DVCPRO25 file, so we had to export the video into 
.avi. 
 
The lowest possible bit rate is 64 Kbps. 
 
The program imported and encoded the file as 
intended. 
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Test ID: 
 

LW-function-010-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into the highest 
possible bit rate with multi-pass encoding 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Livewire is installed 
-Livewire is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

The program did not have support to import a 
DVCPRO25 file, so we had to export the video into 
.avi. 
 
The highest possible bit rate is 8 Mbps. 
 
The program imported and encoded the file as 
intended. 
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Test ID: 
 

LW-function-011-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into the lowest 
possible bit rate with multi-pass encoding 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Livewire is installed 
-Livewire is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

The program did not have support to import a 
DVCPRO25 file, so we had to export the video into 
.avi. 
 
The lowest possible bit rate is 64 Kbps. 
 
The program imported and encoded the file as 
intended. 
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Test ID: 
 

LW-function-012-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into the 
recommended bit rate. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Livewire is installed 
-Livewire is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

The program did not have support to import a 
DVCPRO25 file, so we had to export the video into 
.avi. 
 
The recommended settings from Livewire are: 1,5 
Mbps in 2 pass encoding. 
 
The program imported and encoded the file as 
intended. 
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Test ID: 
 

LW-function-013-25 

  

Test description: 
 

Send the 1 Mbps single pass encoded file from the computer to the Livewire server. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Encoded test material of 1 Mbps single pass DVCPRO25 original encoded is available 
on the computer 
- Establish a connection with Livewire server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

The file are pre-selected in the application when the 
encoding process is complete. 

Transfer the file to the Livewire server When the Transfer icon is selected the application 
establishes a connection and transfer the file without 
further instructions. 
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Test ID: 
 

LW-function-014-25 

  

Test description: 
 

Send the 3 Mbps single pass encoded file from the computer to the Livewire server. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Encoded test material of 3 Mbps single pass DVCPRO25 original encoded is available 
on the computer 
- Establish a connection with Livewire server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

The file are pre-selected in the application when the 
encoding process is complete. 

Transfer the file to the Livewire server When the Transfer icon is selected the application 
establishes a connection and transfer the file without 
further instructions. 
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Test ID: 
 

LW-function-015-25 

  

Test description: 
 

Send the 4 Mbps single pass encoded file from the computer to the Livewire server. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Encoded test material of 5 Mbps single pass encoded DVCPRO25 original is available 
on the computer 
- Establish a connection with Livewire server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

The file are pre-selected in the application when the 
encoding process is complete. 

Transfer the file to the Livewire server When the Transfer icon is selected the application 
establishes a connection and transfer the file without 
further instructions. 
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Test ID: 
 

LW-function-016-25 

  

Test description: 
 

Send the highest bit rate single pass encoded file from the computer to the Livewire 
server. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Encoded test material of highest bit rate single pass encoded DVCPRO25 original is 
available on the computer 
- Establish a connection with Livewire server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

The file are pre-selected in the application when the 
encoding process is complete. 

Transfer the file to the Livewire server When the Transfer icon is selected the application 
establishes a connection and transfer the file without 
further instructions. 
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Test ID: 
 

LW-function-017-25 

  

Test description: 
 

Send the lowest bit rate single pass encoded file from the computer to the Livewire 
server. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Encoded test material of lowest bit rate single pass encoded DVCPRO25 original is 
available on the computer 
- Establish a connection with Livewire server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

The file are pre-selected in the application when the 
encoding process is complete. 

Transfer the file to the Livewire server When the Transfer icon is selected the application 
establishes a connection and transfer the file without 
further instructions. 
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Test ID: 
 

LW-function-018-25 

  

Test description: 
 

Send the 1 Mbps multi-pass encoded file from the computer to the Livewire server. 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Encoded test material of 1 Mbps multi-pass encoded DVCPRO25 original is available 
on the computer 
- Establish a connection with Livewire server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

The file are pre-selected in the application when the 
encoding process is complete. 

Transfer the file to the Livewire server When the Transfer icon is selected the application 
establishes a connection and transfer the file without 
further instructions. 
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Test ID: 
 

LW-function-019-25 

  

Test description: 
 

Send the 3 Mbps multi-pass encoded file from the computer to the Livewire server. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Encoded test material of 3 Mbps multi-pass encoded DVCPRO25 original  is available 
on the computer 
- Establish a connection with Livewire server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

The file are pre-selected in the application when the 
encoding process is complete. 

Transfer the file to the Livewire server When the Transfer icon is selected the application 
establishes a connection and transfer the file without 
further instructions. 
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Test ID: 
 

LW-function-020-25 

  

Test description: 
 

Send the 5 Mbps multi-pass encoded file from the computer to the Livewire server. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Encoded test material of 5 Mbps multi-pass encoded DVCPRO25 original  is available 
on the computer 
- Establish a connection with Livewire server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

The file are pre-selected in the application when the 
encoding process is complete. 

Transfer the file to the Livewire server When the Transfer icon is selected the application 
establishes a connection and transfer the file without 
further instructions. 
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Test ID: 
 

LW-function-021-25 

  

Test description: 
 

Send the highest bit rate multi-pass encoded file from the computer to the Livewire 
server. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Encoded test material of highest bit rate multi-pass encoded DVCPRO25 original is 
available on the computer 
- Establish a connection with Livewire server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

The file are pre-selected in the application when the 
encoding process is complete. 

Transfer the file to the Livewire server When the Transfer icon is selected the application 
establishes a connection and transfer the file without 
further instructions. 
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Test ID: 
 

LW-function-022-25 

  

Test description: 
 

Send the lowest multi-pass encoded file from the computer to the Livewire server. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Encoded test material of the lowest bit rate multi-pass encoded DVCPRO25 original is 
available on the computer 
- Establish a connection with Livewire server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

The file are pre-selected in the application when the 
encoding process is complete. 

Transfer the file to the Livewire server When the Transfer icon is selected the application 
establishes a connection and transfer the file without 
further instructions. 
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Test ID: 
 

LW-function-023 -25 

  

Test description: 
 

Send the file with recommended encoding settings from the computer to the Livewire 
server. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Encoded test material of the lowest bit rate multi-pass encoded DVCPRO25 original is 
available on the computer 
- Establish a connection with Livewire server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license 
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

The file are pre-selected in the application when the 
encoding process is complete. 

Transfer the file to the Livewire server When the Transfer icon is selected the application 
establishes a connection and transfer the file without 
further instructions. 
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Test ID: 
 

LW-function-024 

  

Test description: 
 

Establish a connection between client and server 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license 
- Router connected to server and client.  
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Connect client to server via the Livewire application. The connection is automatically established when the 
transfer icon is selected. 
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Test ID: 
 

LW-function-025-25 

  

Test description: 
 

Send the 5 Mbps single pass encoded video over a jammed Internet connection. 

  

Test date: 
 

2008-02-08 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Encoded test material of 5 Mbps single pass encoded DVCPRO25 original is available 
on the computer 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select the file that will be transferred 
 

To send a file that has already been sent you have to 
encode the original file once more. Alternatively if you 
have saved the resent coded file, then it can be 
imported by right-click in the queue box and select 
submit. 
 

Transfer the file to the Livewire server The transfer  completes as intended. The difference is 
that with connection disturbances the transfer time 
increases.   
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Test ID: 
 

LW-function-026 

  

Test description: 
 

Establish a connection between a camera and the computer via the software’s GUI. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- A camera with FireWire interface 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Plug in the FireWire cable from the camera to the 
computer 
 

The computer accepts the video source. 

Make sure that the camera and computer are 
connected and running via Livewire’s interface. 

You can get a preview of the signal from the video 
source in live mode. 
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Test ID: 
 

LW-function-042-25 

  

Test description: 
 

Send the file with recommended encoding settings over a jammed Internet connection. 

  

Test date: 
 

 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Encoded file with recommended encoding settings 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select the file that will be transferred 
 

 

Transfer the file to the Livewire server  
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Test ID: 
 

LW-function-027 

  

Test description: 
 

Connect the client to the Livewire server for live broadcasting. 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- Camera connected to computer and running 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Router connected to server and client 
- Camera with FireWire interface 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Configure the connection between client and server. 
 

The address which the client shall send files to can be 
edited easily from the applications GUI.  
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Test ID: 
 

LW-function-028-25 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with 1 Mbps bandwidth with connection jam from external 
software. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
- Deck with FireWire 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

The profile that we used was: 1024 Kbps 4SIF Very 
high CPU load. 

Transfer the stream to the Livewire server Shunra settings: 40 ms latency, 0.1 % packet loss, 
unlimited bandwidth. 
 
The live broadcasts starts when the call button is 
selected.  
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Test ID: 
 

LW-function-029-25 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with 512 Kbps bandwidth with connection jam from external 
software. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

First try: The program crashed unexpectedly. 
Second try: OK! 
 
The profile that we used was: 512 Kbps SIF Resilient. 

Transfer the stream to the Livewire server Shunra settings: 40 ms latency, 0.1 % packet loss, 
unlimited bandwidth. 
 
The live broadcasts starts when the call button is 
selected. 
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Test ID: 
 

LW-function-030-25 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with 256 Kbps bandwidth with connection jam from external 
software. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

The profile that we used was: 256 Kbps SIF High 
Quality. 

Transfer the stream to the Livewire server Shunra settings: 40 ms latency, 0.1 % packet loss, 
unlimited bandwidth. 
 
The live broadcasts starts when the call button is 
selected. 
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Test ID: 
 

LW-function-031-25 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with lowest bandwidth with connection jam from external 
software. 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

The profile that we used was: 64 5 fps Resilient. For 
some reason the encoded picture was totally 
wrecked. 

Transfer the stream to the Livewire server Shunra settings: 40 ms latency, 0.1 % packet loss, 
unlimited bandwidth. 
 
The live broadcasts starts when the call button is 
selected. 
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Test ID: 
 

LW-function-032-25 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with highest bandwidth with connection jam from external 
software. 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

 

Transfer the stream to the Livewire server  
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Test ID: 
 

LW-function-033-25 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with variable bit and frame rate. 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

The application did not have the function to encode in 
variable bit rate. 

Transfer the stream to the Livewire server  
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Test ID: 
 

LW-function-028-50 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with 1 Mbps bandwidth with connection jam from external 
software. 
 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO50. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
- Deck with FireWire 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

The application did not support DV50 files. 

Transfer the stream to the Livewire server  
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Test ID: 
 

LW-function-034 

  

Test description: 
 

Send text message from client to server and vice versa 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Router connected to server and client 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Write a text message in the client application and 
send to connected server. 
Text to write: “Knock knock!” 
 

The client does not have support for instant text 
messaging. 

Write a text message from the server back to the 
client. 
Text to write: “Who’s there?” 

 

Write a text message in the client application and 
send to connected server. 
Text to write: “It’s Livewire” 
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Test ID: 
 

LW-function-035 

  

Test description: 
 

Send audio back to client from server during live broadcast 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- Live broadcast activated 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Router connected to server and client 
- Pre-recorded audio at server 
- Microphone  
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Record audio from microphone at server and send 
back to the client.  

A test tone was sent back to the client. 
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Test ID: 
 

LW-function-036 

  

Test description: 
 

Disconnect (hang-up) live broadcast from client 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- Live broadcast activated 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Router connected to server and client 
 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Disconnect the live broadcast from the application’s 
user interface. 

The live broadcast is aborted when you activate the 
hang-up button. 
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Test ID: 
 

LW-function-037 

  

Test description: 
 

Send multiple live broadcasts to the server 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Two client computers with the following configuration 
- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- Live broadcast activated 
 

  

Equipment: 
 

- Two laptops with Livewire 
- Two Livewire license s 
- Router connected to server and client 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start a live broadcast from each of the computers The system only have support for one live broadcast 
at the time. 

View the two live broadcasts simultaneously.   
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Test ID: 
 

LW-function-038 

  

Test description: 
 

Send audio to multiple clients. 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Two client computers with the following configuration 
- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- Live broadcast activated 
 

  

Equipment: 
 

- Two laptops with Livewire 
- Two Livewire license  
- Router connected to server and client 
- Pre-recorded audio clip on server and client computers 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Send audio to multiple clients from server The system only have support for one live broadcast 
at the time. 

Send audio from one client to another client and 
server. 
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Test ID: 
 

LW-function-039 

  

Test description: 
 

Original video preview for store and forward purpose 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Router connected to server and client 
- Pre-recorded DVCPRO25 original test material 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Enter preview mode  To watch a preview, the video has to be submitted 
into the application.  

Select the pre-recorded DVCPRO25 test material. The system only supports .avi, and that is the same 
file that was used earlier in the test session. 

View the test video A separate player starts. 

Use play, pause, stop and other functions. Test OK. 

View information about the video Test OK. 
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Test ID: 
 

LW-function-040 

  

Test description: 
 

Encoded video preview for store and forward purpose 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Encode original DVCPRO25 material with 5 Mbps single pass.  
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license  
- Router connected to server and client 
- Pre-recorded DVCPRO25 original test material 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Enter preview mode   

Select the encoded test material. The encoded material is selected in the queue. 

View the test video A separate player starts. 

Use play, pause, stop and other functions. Test OK. 

View information about the video Test OK. 
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15.6  Prestandatest för Livewire 
  

Test ID: 
 

LW-performance-001 

  

Test description: 
 

Time measurement of program start  

  

Test date: 
 

2008-08-26 

  

Tester: 
 

Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Computer is running 
- Register the Livewire license 
 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer  and S&F application  simultaneously  It took 7.87 sec  for the S&F application to start. 

Start timer  and Live application  simultaneously It took 4.45 sec for the Live application to start.  
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Test ID: 
 

LW-performance-002-25 

  

Test description: 
 

Time measurements of DVCPRO25 5 Mbps single pass encoding.  

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Tomas & Daniel 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   No 5 Mbps encoding available so we used 4 Mbps 
instead.  Original file is in AVI format and coded with 
Main Concept 2.4 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 53,241 KB 
Encoding time: 2.08 min 
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Test ID: 
 

LW-performance-003-25 

  

Test description: 
 

Time measurements of DVCPRO25 3 Mbps single pass encoding.  

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Tomas & Daniel 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.4 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 39,951 KB 
Encoding time: 1.58 min 
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Test ID: 
 

LW-performance-004-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 1 Mbps single pass encoding.  

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Tomas & Daniel 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.4 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 13,306 KB 
Encoding time: 1.22 min 
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Test ID: 
 

LW-performance-005-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 5 Mbps multi-pass encoding.  

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Tomas & Daniel 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   No 5 Mbps encoding available so we used 4 Mbps 
instead. Original file is in AVI format and coded with 
Main Concept 2.4 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 52,925 KB 
Encoding time: 3.19 min 
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Test ID: 
 

LW-performance-006-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 3 Mbps multi-pass encoding.  

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Tomas & Daniel 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.4 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 39,696 KB 
Encoding time: 3,02 min 
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Test ID: 
 

LW-performance-007-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 1 Mbps multi-pass encoding.  

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Tomas & Daniel 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.4 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 13.267 KB 
Encoding time: 2.20 min 
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Test ID: 
 

LW-performance-008-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 highest single pass bit rate encoding  

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Tomas & Daniel 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Highest possible bit rate is 8 Mbps. 
Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.4 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 106,626 KB 
Encoding time: 2.35 min 
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Test ID: 
 

LW-performance-009-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 lowest single pass bit rate encoding  

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Tomas & Daniel 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Lowest possible bit rate is 64 Kbps. 
Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.4 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 854 KB 
Encoding time: 0.50 min 
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Test ID: 
 

LW-performance-010-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 highest multi-pass bit rate encoding  

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Tomas & Daniel 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Highest possible bit rate is 8 Mbps. 
Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.4 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 105,582 KB 
Encoding time: 4.04 min 
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Test ID: 
 

LW-performance-011-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 lowest multi-pass bit rate encoding  

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Tomas & Daniel 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Lowest possible bit rate for multi-pass is 384 Kbps SIF 
2 pass. 
Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.4 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 5,018 KB 
Encoding time: 1.35 min 
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Test ID: 
 

LW-performance-12-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 with recommended encoding settings.  

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Tomas & Daniel 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Livewire is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Recommended encoding settings from Livewire is: 1.5 
Mbps 2 pass. 
Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.4 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 19,889 KB 
Encoding time: 2.29 min 
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Test ID: 
 

LW-performance-013 

  

Test description: 
 

Time measurement of establishing connection between client and server.  

  

Test date: 
 

2008-08-26 

  

Tester: 
 

Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Computer is running 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license dongles 
- Router connected to server and client 
- Timer 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer  and connection attempt simultaneously 
through S&F application.   

It took 45.99 sec to establish a connection between 
client and server for S&F. Then the application was 
ready for file transfer. 

Start timer  and connection attempt simultaneously 
through Live  application.   

It took 5.22 sec to establish a connection between 
client and server for Live.  Then the application 
started Live broadcast. 
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Test ID: 
 

LW-performance-014 

  

Test description: 
 

Time measurement of delay in live broadcasting 

  

Test date: 
 

2008-08-26 

  

Tester: 
 

Tomas 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Computer is running 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Livewire license dongles 
- Router connected to server and client 
- Timer 
- Pre-recorded audio at client 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer when audio is sent from client and stop 
when received to server. 

The delay is 0.54 sec. 
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Test ID: 
 

LW-performance-015-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 512 Kbps single pass encoding.  

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Tomas & Daniel 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Computer is running 
- Register the Livewire license 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.4 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 6,809 KB 
Encoding time: 1.10 min 
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Test ID: 
 

LW-performance-016-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 512 Kbps multi-pass encoding. 

  

Test date: 
 

2008-08-20 

  

Tester: 
 

Tomas & Daniel 

  

Preparation: 
 

- Livewire is installed 
- Computer is running 
- Register the Livewire license 
 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Livewire 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.4 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 6,791 KB 
Encoding time: 2.12 min 
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15.7  Funktionella tester för Quicklink 
 

 
  

Test ID: 
 

QL-function-001 

  

Test description: 
 

Start the program by clicking the Quicklink shortcut on the desktop. 

  

Test date: 
 

2008-09-03 
 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed  

  

Equipment: 
 

- Laptop 
- Quicklink license. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

The user clicks the Quicklink shortcut on the desktop The program started as intended. 



    

 154 

 
 
  

Test ID: 
 

QL-function-002-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into 5 Mbps single 
pass. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Quicklink is installed 
-Quicklink is running and is active 
-Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

We used Quicklink recommended export settings 
from Avid to create an .avi file. Recommended 
encoder is Main Concept 2.1.0 encoder. 
 
The program imported the avi-file and encoded the 
file as intended. 
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Test ID: 
 

QL-function-003-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into 3 Mbps single 
pass. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Quicklink is installed 
-Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

We used Quicklink recommended export settings 
from Avid to create an .avi file. Recommended 
encoder is Main Concept 2.1.0 encoder. 
 
The program imported the avi-file and encoded the 
file as intended. 
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Test ID: 
 

QL-function-004-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into 1 Mbps single 
pass. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Quicklink is installed 
-Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

We used Quicklink recommended export settings 
from Avid to create an .avi file. Recommended 
encoder is Main Concept 2.1.0 encoder. 
 
The program imported the avi-file and encoded the 
file as intended. 
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Test ID: 
 

QL-function-005-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into 5 Mbps multi-
pass encoding. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Quicklink is installed 
-Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

We used Quicklink recommended export settings 
from Avid to create an .avi file. Recommended 
encoder is Main Concept 2.1.0 encoder. 
 
The program imported the avi-file and encoded the 
file as intended. 
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Test ID: 
 

QL-function-006-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into 3 Mbps multi-
pass encoding. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Quicklink is installed 
-Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

We used Quicklink recommended export settings 
from Avid to create an .avi file. Recommended 
encoder is Main Concept 2.1.0 encoder. 
 
The program imported the avi-file and encoded the 
file as intended. 
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Test ID: 
 

QL-function-007-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into 1 Mbps multi-
pass encoding. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Quicklink is installed 
-Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

We used Quicklink recommended export settings 
from Avid to create an .avi file. Recommended 
encoder is Main Concept 2.1.0 encoder. 
 
The program imported the avi-file and encoded the 
file as intended. 
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Test ID: 
 

QL-function-008-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into the highest 
possible bit rate with single pass encoding. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Quicklink is installed 
-Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

We used Quicklink recommended export settings 
from Avid to create an .avi file. Recommended 
encoder is Main Concept 2.1.0 encoder. 
 
Highest possible bit rate is 5 Mbps. 
 
The program imported the avi-file and encoded the 
file as intended. 
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Test ID: 
 

QL-function-009-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into the lowest 
possible bit rate with single pass encoding. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Quicklink is installed 
-Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

We used Quicklink recommended export settings 
from Avid to create an .avi file. Recommended 
encoder is Main Concept 2.1.0 encoder. 
 
Lowest possible bit rate is ~600 Kbps. 
 
The program imported the avi-file and encoded the 
file as intended. 
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Test ID: 
 

QL-function-010-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into the highest 
possible bit rate with multi-pass encoding. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Quicklink is installed 
-Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

We used Quicklink recommended export settings 
from Avid to create an .avi file. Recommended 
encoder is Main Concept 2.1.0 encoder. 
 
Highest possible bit rate is 5 Mbps. 
 
The program imported the avi-file and encoded the 
file as intended. 
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Test ID: 
 

QL-function-011-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into the lowest 
possible bit rate with multi-pass encoding. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Quicklink is installed 
-Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

We used Quicklink recommended export settings 
from Avid to create an .avi file. Recommended 
encoder is Main Concept 2.1.0 encoder. 
 
Lowest possible bit rate is ~600 Kbps. 
 
The program imported the avi-file and encoded the 
file as intended. 
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Test ID: 
 

QL-function-012-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into the 
recommended bit rate. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Quicklink is installed 
-Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

We used Quicklink recommended export settings 
from Avid to create an .avi file. Recommended 
encoder is Main Concept 2.1.0 encoder. 
 
Recommended bit rate is 2 Mbps. 
 
The program imported the avi-file and encoded the 
file as intended. 
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Test ID: 
 

QL-function-013-25 

  

Test description: 
 

Send the 1 Mbps single pass encoded file from the computer to the Quicklink server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Encoded test material of 1 Mbps single pass DVCPRO25 original encoded is available 
on the computer 
- Establish a connection with Quicklink server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

You can either transfer the file directly after encoding 
or select it in the “awaiting transfer cue”.  

Transfer the file to the Quicklink server After clicking on the sent button the application 
establishes a connection to the server and sends the 
file. Feedback is given about the process like time to 
completion, and after the transfer is completed the 
application simply prompts completed.  
 



    

 166 

 
  

Test ID: 
 

QL-function-014-25 

  

Test description: 
 

Send the 3 Mbps single pass encoded file from the computer to the Quicklink server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Encoded test material of 3 Mbps single pass DVCPRO25 original encoded is available 
on the computer 
- Establish a connection with Quicklink server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

You can either transfer the file directly after encoding 
or select it in the “awaiting transfer cue”.  

Transfer the file to the Quicklink server After clicking on the sent button the application 
establishes a connection to the server and sends the 
file. Feedback is given about the process like time to 
completion, and after the transfer is completed the 
application simply prompts completed.  
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Test ID: 
 

QL-function-015-25 

  

Test description: 
 

Send the 4 Mbps single pass encoded file from the computer to the Quicklink server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Encoded test material of 5 Mbps single pass encoded DVCPRO25 original is available 
on the computer 
- Establish a connection with Quicklink server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

You can either transfer the file directly after encoding 
or select it in the “awaiting transfer cue”.  

Transfer the file to the Quicklink server After clicking on the sent button the application 
establishes a connection to the server and sends the 
file. Feedback is given about the process like time to 
completion, and after the transfer is completed the 
application simply prompts completed.  
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Test ID: 
 

QL-function-016-25 

  

Test description: 
 

Send the highest bit rate single pass encoded file from the computer to the Quicklink 
server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Encoded test material of highest bit rate single pass encoded DVCPRO25 original is 
available on the computer 
- Establish a connection with Quicklink server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

You can either transfer the file directly after encoding 
or select it in the “awaiting transfer cue”.  

Transfer the file to the Quicklink server After clicking on the sent button the application 
establishes a connection to the server and sends the 
file. Feedback is given about the process like time to 
completion, and after the transfer is completed the 
application simply prompts completed.  
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Test ID: 
 

QL-function-017-25 

  

Test description: 
 

Send the lowest bit rate single pass encoded file from the computer to the Quicklink 
server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Encoded test material of lowest bit rate single pass encoded DVCPRO25 original is 
available on the computer 
- Establish a connection with Quicklink server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

You can either transfer the file directly after encoding 
or select it in the “awaiting transfer cue”.  

Transfer the file to the Quicklink server After clicking on the sent button the application 
establishes a connection to the server and sends the 
file. Feedback is given about the process like time to 
completion, and after the transfer is completed the 
application simply prompts completed.  
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Test ID: 
 

QL-function-018-25 

  

Test description: 
 

Send the 1 Mbps multi-pass encoded file from the computer to the Quicklink server. 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Encoded test material of 1 Mbps multi-pass encoded DVCPRO25 original is available 
on the computer 
- Establish a connection with Quicklink server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

You can either transfer the file directly after encoding 
or select it in the “awaiting transfer cue”.  

Transfer the file to the Quicklink server After clicking on the sent button the application 
establishes a connection to the server and sends the 
file. Feedback is given about the process like time to 
completion, and after the transfer is completed the 
application simply prompts completed.  
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Test ID: 
 

QL-function-019-25 

  

Test description: 
 

Send the 3 Mbps multi-pass encoded file from the computer to the Quicklink server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Encoded test material of 3 Mbps multi-pass encoded DVCPRO25 original  is available 
on the computer 
- Establish a connection with Quicklink server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

You can either transfer the file directly after encoding 
or select it in the “awaiting transfer cue”.  

Transfer the file to the Quicklink server After clicking on the sent button the application 
establishes a connection to the server and sends the 
file. Feedback is given about the process like time to 
completion, and after the transfer is completed the 
application simply prompts completed.  
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Test ID: 
 

QL-function-020-25 

  

Test description: 
 

Send the 5 Mbps multi-pass encoded file from the computer to the Quicklink server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Encoded test material of 5 Mbps multi-pass encoded DVCPRO25 original  is available 
on the computer 
- Establish a connection with Quicklink server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

You can either transfer the file directly after encoding 
or select it in the “awaiting transfer cue”.  

Transfer the file to the Quicklink server After clicking on the sent button the application 
establishes a connection to the server and sends the 
file. Feedback is given about the process like time to 
completion, and after the transfer is completed the 
application simply prompts completed.  
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Test ID: 
 

QL-function-021-25 

  

Test description: 
 

Send the highest bit rate multi-pass encoded file from the computer to the Quicklink 
server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Encoded test material of highest bit rate multi-pass encoded DVCPRO25 original is 
available on the computer 
- Establish a connection with Quicklink server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

You can either transfer the file directly after encoding 
or select it in the “awaiting transfer cue”.  

Transfer the file to the Quicklink server After clicking on the sent button the application 
establishes a connection to the server and sends the 
file. Feedback is given about the process like time to 
completion, and after the transfer is completed the 
application simply prompts completed.  
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Test ID: 
 

QL-function-022-25 

  

Test description: 
 

Send the lowest multi-pass encoded file from the computer to the Quicklink server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Encoded test material of the lowest bit rate multi-pass encoded DVCPRO25 original is 
available on the computer 
- Establish a connection with Quicklink server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

You can either transfer the file directly after encoding 
or select it in the “awaiting transfer cue”.  

Transfer the file to the Quicklink server After clicking on the sent button the application 
establishes a connection to the server and sends the 
file. Feedback is given about the process like time to 
completion, and after the transfer is completed the 
application simply prompts completed.  
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Test ID: 
 

QL-function-023 -25 

  

Test description: 
 

Send the file with recommended encoding settings from the computer to the Quicklink 
server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Encoded test material of the lowest bit rate multi-pass encoded DVCPRO25 original is 
available on the computer 
- Establish a connection with Quicklink server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license 
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

You can either transfer the file directly after encoding 
or select it in the “awaiting transfer cue”.  

Transfer the file to the Quicklink server After clicking on the sent button the application 
establishes a connection to the server and sends the 
file. Feedback is given about the process like time to 
completion, and after the transfer is completed the 
application simply prompts completed.  
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Test ID: 
 

QL-function-024 

  

Test description: 
 

Establish a connection between client and server. 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license 
- Router connected to server and client.  
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Connect client to server via the Quicklink application. The connection is established as soon as the user 
clicks the send button. Connection can’t be 
established without and file transfer.  
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Test ID: 
 

QL-function-025-25 

  

Test description: 
 

Send the 5 Mbps single pass encoded video over a jammed Internet connection. 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Encoded test material of 5 Mbps single pass encoded DVCPRO25 original is available 
on the computer 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select the file that will be transferred 
 

 

Transfer the file to the Quicklink server  
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Test ID: 
 

QL-function-026 

  

Test description: 
 

Establish a connection between a camera and the computer via the software’s GUI. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- A camera with FireWire interface 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Plug in the FireWire cable from the camera to the 
computer 
 

The camera has to be connected to the computer 
before initiating the application, or else the 
application won’t be able to allocate it.  

Make sure that the camera and computer are 
connected and running via Quicklinks interface. 

When a camera is connected it’s available in a drop-
down menu.  
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Test ID: 
 

QL-function-042-25 

  

Test description: 
 

Send the file with recommended encoding settings over a jammed Internet connection. 

  

Test date: 
 

 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Encoded file with recommended encoding settings 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select the file that will be transferred 
 

To send a file that has already been send you simply 
choose the file from the transmitted branch. 
 

Transfer the file to the Quicklink server The transfer completes as intended. The difference is 
that with connection disturbances the transfer time 
increases. 
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Test ID: 
 

QL-function-027 

  

Test description: 
 

Connect the client to the Quicklink server for live broadcasting. 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- Camera connected to computer and running 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Router connected to server and client 
- Camera with FireWire interface 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Configure the connection between client and server. 
 

The user can choose between pre-defined servers (IP-
addresses). The client can also add and change 
address through the applications GUI. After choosing 
an address the application establishes the connection.  
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Test ID: 
 

QL-function-028-25 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with 1 Mbps bandwidth with connection jam from external 
software. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
- Deck with FireWire 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

Latency is set to 61 msec and bandwidth is restricted 
to 1024 Kbps.  
 
The live broadcasts starts when the transmit button is 
selected. 
 
The application and the wan-simulator interfere with 
each other and the result is that the video is suffering 
from latency issues.  

Transfer the stream to the Quicklink server Even worse latency problems at the server. The video 
freezes. 
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Test ID: 
 

QL-function-029-25 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with 512 Kbps bandwidth with connection jam from external 
software. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

Latency is set to 61 msec and bandwidth is restricted 
to 512 Kbps.  
 
The live broadcasts starts when the transmit button is 
selected. 
 
No problems, the video looks fine on the client. 

Transfer the stream to the Quicklink server Ok result, video on tape for later comparison.  
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Test ID: 
 

QL-function-030-25 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with 256 Kbps bandwidth with connection jam from external 
software. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

Latency is set to 61 msec and bandwidth is restricted 
to 256 Kbps.  
 
The live broadcasts starts when the transmit button is 
selected. 
 

Transfer the stream to the Quicklink server Ok result, video on tape for later comparison. 
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Test ID: 
 

QL-function-031-25 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with lowest bandwidth with connection jam from external 
software. 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

Latency is set to 61 msec and bandwidth is restricted 
to 64 Kbps.  
 
The live broadcasts starts when the transmit button is 
selected. 
 

Transfer the stream to the Quicklink server Ok result. 
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Test ID: 
 

QL-function-032-25 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with highest bandwidth with connection jam from external 
software. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

Latency is set to 61 msec and bandwidth is restricted 
to 1024 Kbps.  
 
The live broadcasts starts when the transmit button is 
selected. 
 
The application and the wan-simulator interfere with 
each other and the result is that the video is suffering 
from latency issues.  

Transfer the stream to the Quicklink server Even worse latency problems at the server. The video 
freezes. 
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Test ID: 
 

QL-function-033-25 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with variable bit and frame rate. 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

Not available.  

Transfer the stream to the Quicklink server  
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Test ID: 
 

QL-function-028-50 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with 1 Mbps bandwidth with connection jam from external 
software. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO50. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
- Deck with FireWire 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

The application did not support DV50 files. 

Transfer the stream to the Quicklink server  
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Test ID: 
 

QL-function-034 

  

Test description: 
 

Send text message from client to server and vice versa. 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Router connected to server and client 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Write a text message in the client application and 
send to connected server. 
Text to write: “Knock knock!” 
 

The client does not have support for instant text 
messaging. 

Write a text message from the server back to the 
client. 
Text to write: “Who’s there?” 

 

Write a text message in the client application and 
send to connected server. 
Text to write: “It’s Quicklink” 
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Test ID: 
 

QL-function-035 

  

Test description: 
 

Send audio back to client from server during live broadcast. 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- Live broadcast activated 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Router connected to server and client 
- Pre-recorded audio at server 
- Microphone  
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Record audio from microphone at server and send 
back to the client.  

Not tested, is implemented according to distributor.  
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Test ID: 
 

QL-function-036 

  

Test description: 
 

Disconnect (hang-up) live broadcast from client. 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- Live broadcast activated 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Router connected to server and client 
 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Disconnect the live broadcast from the application’s 
user interface. 

The live broadcast is aborted as soon as the user 
presses the stop button. 
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Test ID: 
 

QL-function-037 

  

Test description: 
 

Send multiple live broadcasts to the server. 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Two client computers with the following configuration 
- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- Live broadcast activated 
 

  

Equipment: 
 

- Two laptops with Quicklink 
- Two Quicklink license s 
- Router connected to server and client 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start a live broadcast from each of the computers Not tested. According to the distributor it’s possible to 
have unlimited numbers of users connected at the 
same time, the restriction lies in the servers hardware 
and bandwidth. Easy GUI for choosing between users.  

View the two live broadcasts simultaneously.  Only possible to have one user active at the time. 
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Test ID: 
 

QL-function-038 

  

Test description: 
 

Send audio to multiple clients. 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Two client computers with the following configuration 
- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- Live broadcast activated 
 

  

Equipment: 
 

- Two laptops with Quicklink 
- Two Quicklink license  
- Router connected to server and client 
- Pre-recorded audio clip on server and client computers 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Send audio to multiple clients from server The system only have support for one live broadcast 
at the time. 

Send audio from one client to another client and 
server. 

Not supported. 
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Test ID: 
 

QL-function-039 

  

Test description: 
 

Original video preview for store and forward purpose. 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Router connected to server and client 
- Pre-recorded DVCPRO25 original test material 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Enter preview mode  The user simply chooses the “sent/view file” option in 
the application.  

Select the pre-recorded DVCPRO25 test material. Simply choose the video file, it’s either in “awaiting 
transmission” or “transmitted” branch. 

View the test video A separate player starts. 

Use play, pause, stop and other functions. Test ok, the user can also play fast forward and 
backward and also adjust the volume and playback 
speed.  

View information about the video Lot of information available.  



    

 194 

Test ID: 
 

QL-function-040 

  

Test description: 
 

Encoded video preview for store and forward purpose. 

  

Test date: 
 

2008-09-03 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Encode original DVCPRO25 material with 5 Mbps single pass.  
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license  
- Router connected to server and client 
- Pre-recorded DVCPRO25 original test material 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Enter preview mode  Available after choosing video in the branch.  

Select the encoded test material. Choose test material in the branch, located under 
incoming. Possible to view file while it’s being 
transferred.  

View the test video Separate player starts after about one minute.  

Use play, pause, stop and other functions. Test ok, the user can also play fast forward and 
backward and also adjust the volume. 

View information about the video Lot of information available. 
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15.8  Prestandatest för Quicklink 
 
  

Test ID: 
 

QL-performance-001 

  

Test description: 
 

Time measurement of program start  

  

Test date: 
 

2008-09-04 

  

Tester: 
 

Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Computer is running 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license dongles 
- Timer 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer  and S&F application  simultaneously  It took 5.17 sec for the S&F application to start. 

Start timer  and Live application  simultaneously It took 8.10 sec for the Live application to start. 
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Test ID: 
 

QL-performance-002-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 5 Mbps single pass encoding.  

  

Test date: 
 

2008-09-04 

  

Tester: 
 

Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.1.0 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 66,610 KB 
Encoding time: 1.52 min 
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Test ID: 
 

QL-performance-003-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 3 Mbps single pass encoding.  

  

Test date: 
 

2008-09-04 

  

Tester: 
 

Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.1.0 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 39,336 KB 
Encoding time: 1.15 min 
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Test ID: 
 

QL-performance-004-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 1 Mbps single pass encoding.  

  

Test date: 
 

2008-09-04 

  

Tester: 
 

Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.1.0 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 13,738 KB 
Encoding time: 1.08 min 
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Test ID: 
 

QL-performance-005-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 5 Mbps multi-pass encoding.  

  

Test date: 
 

2008-09-04 

  

Tester: 
 

Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.1.0 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 67,038 KB 
Encoding time: 2.44 min 
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Test ID: 
 

QL-performance-006-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 3 Mbps multi-pass encoding.  

  

Test date: 
 

2008-09-04 

  

Tester: 
 

Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.1.0 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 40,012 KB 
Encoding time: 2.06 min 
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Test ID: 
 

QL-performance-007-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 1 Mbps multi-pass encoding.  

  

Test date: 
 

2008-09-04 

  

Tester: 
 

Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.1.0 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 13,618 KB 
Encoding time: 1.56 min 
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Test ID: 
 

QL-performance-008-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 highest single pass bit rate encoding 

  

Test date: 
 

2008-09-04 

  

Tester: 
 

Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Highest possible bit rate is 5 Mbps. 
Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.1.0 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 66,610 KB 
Encoding time: 2.08 min 
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Test ID: 
 

QL-performance-009-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 lowest single pass bit rate encoding  

  

Test date: 
 

2008-09-04 

  

Tester: 
 

Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Lowest possible bit rate is 500-750 Kbps (~600 Kb) . 
Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.1.0 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 9,484 KB 
Encoding time: 46 sec 
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Test ID: 
 

QL-performance-010-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 highest multi-pass bit rate encoding  

  

Test date: 
 

2008-09-04 

  

Tester: 
 

Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Highest possible bit rate is 5 Mbps. 
Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.1.0 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 67,038 KB 
Encoding time: 2.44 min 
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Test ID: 
 

QL-performance-011-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 lowest multi-pass bit rate encoding  

  

Test date: 
 

2008-09-04 

  

Tester: 
 

Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license dongles 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Lowest possible bit rate is 500-750 Kbps (~600 Kb) . 
Original file is in AVI format and coded with Main 
Concept 2.1.0 codec.  
Size of original: 403 MB 
Size of encoded: 10,060 KB 
Encoding time: 1.28 min 
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Test ID: 
 

QL-performance-012-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 5 Mbps multi-pass encoding with connection 
disturbance.  

  

Test date: 
 

 

  

Tester: 
 

 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Quicklink is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Encoded test material of 5 Mbps single pass encoded DVCPRO25 original is available 
on the computer 

 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license dongles 
- Router connected to server and client 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and transfer process  simultaneously    
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Test ID: 
 

QL-performance-013 

  

Test description: 
 

Time measurement of establishing connection between client and server.  

  

Test date: 
 

2008-09-04 

  

Tester: 
 

Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Computer is running 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license dongles 
- Router connected to server and client 
- Timer 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer  and connection attempt simultaneously 
through S&F application.   

It took 9.49 sec to establish a connection between 
client and server for S&F. Then the application started 
transmitting.  Test where carried out for 1 Mbps. 

Start timer  and connection attempt simultaneously 
through Live application.   

It took 21.69 sec to establish a connection between 
client and server for Live. Then the application started 
Live Broadcast. Test where carried out for 1 Mbps. 
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Test ID: 
 

QL-performance-014 

  

Test description: 
 

Time measurement of delay in live broadcasting.  

  

Test date: 
 

2008-09-04 

  

Tester: 
 

Tomas 

  

Preparation: 
 

- Quicklink is installed 
- Computer is running 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Quicklink 
- Quicklink license dongles 
- Router connected to server and client 
- Timer 
- Pre-recorded audio at client 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer when audio is sent from client and stop 
when received to server. 

The delay is 0.54 sec. Test where carried out for 1 
Mbps. 
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15.9  Funktionella tester för Media Clipway 
 

  

Test ID: 
 

MCW-function-001 

  

Test description: 
 

Start the program by clicking the Media Clipway shortcut on the desktop. 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media ClipWay is installed  

  

Equipment: 
 

- Laptop 
- Media Clipway license. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

The user clicks the Media Clipway shortcut on the 
desktop 

The program started as intended. 



    

 210 

 
 
  

Test ID: 
 

MCW-function-002-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into 5 Mbps single 
pass. 
 

  

Test date: 
 

 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Media Clipway is installed 
-Media Clipway is running and is active 
-Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

5 Mbps isn’t supported. Neither is single pass. 
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Test ID: 
 

MCW-function-003-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into 3 Mbps single 
pass. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Media Clipway is installed 
-Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

Single pass isn’t supported.  
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Test ID: 
 

MCW-function-004-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into 1 Mbps single 
pass. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Media Clipway is installed 
-Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

Single pass isn’t supported. 
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Test ID: 
 

MCW-function-005-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into 5 Mbps multi-
pass encoding. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Media Clipway is installed 
-Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

5 Mbps isn’t supported, we used 4 Mbps instead.  
 
We used Media Clipway recommended export 
settings from Avid to create a video file. 
 
The file is shown in the application after placing it in 
by Clipway specified video folder. 
 
After selecting the video you simply go into compress 
mode and select the appropriate encoding rate.   
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Test ID: 
 

MCW-function-006-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into 3 Mbps multi-
pass encoding. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Media Clipway is installed 
-Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

We used Media Clipway recommended export 
settings from Avid to create a video file. 
 
The file is shown in the application after placing it in 
by Clipway specified video folder. 
 
After selecting the video you simply go into compress 
mode and select the appropriate encoding rate.   
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Test ID: 
 

MCW-function-007-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into 1 Mbps multi-
pass encoding. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Media Clipway is installed 
-Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

We used Media Clipway recommended export 
settings from Avid to create a video file. 
 
The file is shown in the application after placing it in 
by Clipway specified video folder. 
 
After selecting the video you simply go into compress 
mode and select the appropriate encoding rate.   
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Test ID: 
 

MCW-function-008-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into the highest 
possible bit rate with single pass encoding. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Media Clipway is installed 
-Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

Single pass isn’t supported.   
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Test ID: 
 

MCW-function-009-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into the lowest 
possible bit rate with single pass encoding. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Media Clipway is installed 
-Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

Single pass isn’t supported. 
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Test ID: 
 

MCW-function-010-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into the highest 
possible bit rate with multi-pass encoding. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Media Clipway is installed 
-Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

Highest possible bit rate is 4 Mbps. 
 
We used Media Clipway recommended export 
settings from Avid to create a video file. 
 
The file is shown in the application after placing it in 
by Clipway specified video folder. 
 
After selecting the video you simply go into compress 
mode and select the appropriate encoding rate.   
 



    

 219 

 
  

Test ID: 
 

MCW-function-011-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into the lowest 
possible bit rate with multi-pass encoding. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Media Clipway is installed 
-Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

Lowest possible bit rate is 500 Kbps. 
 
We used Media Clipway recommended export 
settings from Avid to create a video file. 
 
The file is shown in the application after placing it in 
by Clipway specified video folder. 
 
After selecting the video you simply go into compress 
mode and select the appropriate encoding rate.   
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Test ID: 
 

MCW-function-012-25 

  

Test description: 
 

Import a pre-recorded DVCPRO25 file into the software and encode into the 
recommended bit rate. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

-Media Clipway is installed 
-Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded test material (Fairytale) encoded as a DVCPRO25 which are available on 
the computer. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Test material (Fairytale). 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Import file from hard drive and select the right 
encoding rate. 

Recommended bit rate is 3 Mbps. 
 
We used Media Clipway recommended export 
settings from Avid to create a video file. 
 
The file is shown in the application after placing it in 
by Clipway specified video folder. 
 
After selecting the video you simply go into compress 
mode and select the appropriate encoding rate.   
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Test ID: 
 

MCW-function-013-25 

  

Test description: 
 

Send the 1 Mbps single pass encoded file from the computer to the Media Clipway 
server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Encoded test material of 1 Mbps single pass DVCPRO25 original encoded is available 
on the computer 
- Establish a connection with Media Clipway server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

Single pass isn’t supported. 

Transfer the file to the Media Clipway server  
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Test ID: 
 

MCW-function-014-25 

  

Test description: 
 

Send the 3 Mbps single pass encoded file from the computer to the Media Clipway 
server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Encoded test material of 3 Mbps single pass DVCPRO25 original encoded is available 
on the computer 
- Establish a connection with Media Clipway server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

Single pass isn’t supported. 

Transfer the file to the Media Clipway server  
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Test ID: 
 

MCW-function-015-25 

  

Test description: 
 

Send the 5 Mbps single pass encoded file from the computer to the Media Clipway 
server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Encoded test material of 5 Mbps single pass encoded DVCPRO25 original is available 
on the computer 
- Establish a connection with Media Clipway server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

Single pass isn’t supported. 

Transfer the file to the Media Clipway server  
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Test ID: 
 

MCW-function-016-25 

  

Test description: 
 

Send the highest bit rate single pass encoded file from the computer to the Media 
Clipway server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Encoded test material of highest bit rate single pass encoded DVCPRO25 original is 
available on the computer 
- Establish a connection with Media Clipway server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

Single pass isn’t supported. 

Transfer the file to the Media Clipway server  
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Test ID: 
 

MCW-function-017-25 

  

Test description: 
 

Send the lowest bit rate single pass encoded file from the computer to the Media 
Clipway server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Encoded test material of lowest bit rate single pass encoded DVCPRO25 original is 
available on the computer 
- Establish a connection with Media Clipway server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

Single pass isn’t supported. 

Transfer the file to the Media Clipway server  
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Test ID: 
 

MCW-function-018-25 

  

Test description: 
 

Send the 1 Mbps multi-pass encoded file from the computer to the Media Clipway 
server. 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Encoded test material of 1 Mbps multi-pass encoded DVCPRO25 original is available 
on the computer 
- Establish a connection with Media Clipway server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

Simply select the file in the list. 

Transfer the file to the Media Clipway server Click the “file transmission speed test” button. The 
application opens a new window with transmission 
settings. In the transmission window you can choose 
destination and transmission speed. Then you click 
the transmission button and the file is sent, while 
transmitting there’s a bar that’s showing the progress. 
After completing  the video is removed from the list.   
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Test ID: 
 

MCW-function-019-25 

  

Test description: 
 

Send the 3 Mbps multi-pass encoded file from the computer to the Media Clipway 
server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Encoded test material of 3 Mbps multi-pass encoded DVCPRO25 original  is available 
on the computer 
- Establish a connection with Media Clipway server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

Simply select the file in the list. 

Transfer the file to the Media Clipway server Click the “file transmission speed test” button. The 
application opens a new window with transmission 
settings. In the transmission window you can choose 
destination and transmission speed. Then you click 
the transmission button and the file is sent, while 
transmitting there’s a bar that’s showing the progress. 
After completing  the video is removed from the list.   
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Test ID: 
 

MCW-function-020-25 

  

Test description: 
 

Send the 5 Mbps multi-pass encoded file from the computer to the Media Clipway 
server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Encoded test material of 5 Mbps multi-pass encoded DVCPRO25 original  is available 
on the computer 
- Establish a connection with Media Clipway server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

5 Mbps isn’t supported, we used 4 Mbps instead.  
 
Simply select the file in the list. 

Transfer the file to the Media Clipway server Click the “file transmission speed test” button. The 
application opens a new window with transmission 
settings. In the transmission window you can choose 
destination and transmission speed. Then you click 
the transmission button and the file is sent, while 
transmitting there’s a bar that’s showing the progress. 
After completing  the video is removed from the list.   
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Test ID: 
 

MCW-function-021-25 

  

Test description: 
 

Send the highest bit rate multi-pass encoded file from the computer to the Media 
Clipway server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Encoded test material of highest bit rate multi-pass encoded DVCPRO25 original is 
available on the computer 
- Establish a connection with Media Clipway server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

Highest possible encoding rate is 4 Mbps. 
 
Simply select the file in the list. 

Transfer the file to the Media Clipway server Click the “file transmission speed test” button. The 
application opens a new window with transmission 
settings. In the transmission window you can choose 
destination and transmission speed. Then you click 
the transmission button and the file is sent, while 
transmitting there’s a bar that’s showing the progress. 
After completing  the video is removed from the list.   
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Test ID: 
 

MCW-function-022-25 

  

Test description: 
 

Send the lowest multi-pass encoded file from the computer to the Media Clipway 
server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Encoded test material of the lowest bit rate multi-pass encoded DVCPRO25 original is 
available on the computer 
- Establish a connection with Media Clipway server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

Highest possible encoding rate is 4 Mbps. 
 
Simply select the file in the list. 

Transfer the file to the Media Clipway server Click the “file transmission speed test” button. The 
application opens a new window with transmission 
settings. In the transmission window you can choose 
destination and transmission speed. Then you click 
the transmission button and the file is sent, while 
transmitting there’s a bar that’s showing the progress. 
After completing  the video is removed from the list.   
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Test ID: 
 

MCW-function-023 -25 

  

Test description: 
 

Send the file with recommended encoding settings from the computer to the Media 
Clipway server. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Encoded test material of the lowest bit rate multi-pass encoded DVCPRO25 original is 
available on the computer 
- Establish a connection with Media Clipway server. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license 
- Internet connection. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select which file that will be transferred 
 
 

3 Mbps recommended.  
 
Simply select the file in the list. 

Transfer the file to the Media Clipway server Click the “file transmission speed test” button. The 
application opens a new window with transmission 
settings. In the transmission window you can choose 
destination and transmission speed. Then you click 
the transmission button and the file is sent, while 
transmitting there’s a bar that’s showing the progress. 
After completing  the video is removed from the list.   
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Test ID: 
 

MCW-function-024 

  

Test description: 
 

Establish a connection between client and server. 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license 
- Router connected to server and client.  
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Connect client to server via the Media Clipway 
application. 

The connection is established as soon as the user 
clicks the send button. Connection can’t be 
established without any file transfer or Live 
broadcasting.  
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Test ID: 
 

MCW-function-025-25 

  

Test description: 
 

Send the 5 Mbps single pass encoded video over a jammed Internet connection. 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Encoded test material of 5 Mbps single pass encoded DVCPRO25 original is available 
on the computer 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select the file that will be transferred 
 

Dou to problems with Shunra and lack of support 
from their side this test where never done. 

 

Transfer the file to the Media Clipway server  
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Test ID: 
 

MCW-function-026 

  

Test description: 
 

Establish a connection between a camera and the computer via the software’s GUI. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- A camera with FireWire interface 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Plug in the FireWire cable from the camera to the 
computer 
 

The camera has to be connected to the computer 
before initiating the application, or else the 
application won’t be able to allocate it. 

Make sure that the camera and computer are 
connected and running via Media Clipways interface. 

When a camera is connected Media Clipway 
automatically shows the material in the Live window.  
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Test ID: 
 

MCW-function-042-25 

  

Test description: 
 

Send the file with recommended encoding settings over a jammed Internet connection. 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Encoded file with recommended encoding settings 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Select the file that will be transferred 
 

3 Mbps is recommended.  
 
Dou to problems with Shunra and lack of support 
from their side this test where never done. 
 

Transfer the file to the Media Clipway server  
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Test ID: 
 

MCW-function-027 

  

Test description: 
 

Connect the client to the Media Clipway server for live broadcasting. 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- Camera connected to computer and running 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Router connected to server and client 
- Camera with FireWire interface 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Configure the connection between client and server. 
 

The user clicks the Live button the go into Live mode.  
In the Live window the user can choose from different 
servers and also alter the IP-addresses and 
transmission speed. There are also some predefined 
settings for different kind of transmissions (ADSL, 
BGAN etc.). Then the user clicks connect and the 
application establishes a connection with the server.  
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Test ID: 
 

MCW-function-028-25 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with 1 Mbps bandwidth with connection jam from external 
software. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
- Deck with FireWire 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

Dou to problems with Shunra and lack of support 
from their side we never carried out this test. 
 

Transfer the stream to the Media Clipway server  
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Test ID: 
 

MCW-function-029-25 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with 512 Kbps bandwidth with connection jam from external 
software. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

Dou to problems with Shunra and lack of support 
from their side we never carried out this test. 
 

Transfer the stream to the Media Clipway server  



    

 239 

  

Test ID: 
 

MCW-function-030-25 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with 256 Kbps bandwidth with connection jam from external 
software. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

Dou to problems with Shunra and lack of support 
from their side we never carried out this test. 
 

Transfer the stream to the Media Clipway server  
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Test ID: 
 

MCW-function-031-25 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with lowest bandwidth with connection jam from external 
software. 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

Dou to problems with Shunra and lack of support 
from their side we never carried out this test. 
 

Transfer the stream to the Media Clipway server  
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Test ID: 
 

MCW-function-032-25 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with highest bandwidth with connection jam from external 
software. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

Dou to problems with Shunra and lack of support 
from their side we never carried out this test. 
 

Transfer the stream to the Media Clipway server  
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Test ID: 
 

MCW-function-033-25 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with variable bit and frame rate. 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

Variable bit rate isn’t supported.  

Transfer the stream to the Media Clipway server  
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Test ID: 
 

MCW-function-028-50 

  

Test description: 
 

Live broadcasting session with 1 Mbps bandwidth with connection jam from external 
software. 
 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
- Pre-recorded test material in DVCPRO50. 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Router connected to server and client 
- Software with parameters set to jam the connection between client and server 
- Deck with FireWire 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start streaming input from deck to computer 
 

DVCPRO50 isn’t supported. 

Transfer the stream to the Media Clipway server  
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Test ID: 
 

MCW-function-034 

  

Test description: 
 

Send text message from client to server and vice versa. 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Router connected to server and client 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Write a text message in the client application and 
send to connected server. 
Text to write: “Knock knock!” 
 

Sending text messages isn’t supported. 

Write a text message from the server back to the 
client. 
Text to write: “Who’s there?” 

 

Write a text message in the client application and 
send to connected server. 
Text to write: “It’s Media Clipway” 
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Test ID: 
 

MCW-function-035 

  

Test description: 
 

Send audio back to client from server during live broadcast. 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- Live broadcast activated 
- A software configured according to preferences to jam our Internet connection 
 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Router connected to server and client 
- Pre-recorded audio at server 
- Microphone  
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Record audio from microphone at server and send 
back to the client.  

Return audio isn’t supported.  
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Test ID: 
 

MCW-function-036 

  

Test description: 
 

Disconnect (hang-up) live broadcast from client. 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- Live broadcast activated 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Router connected to server and client 
 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Disconnect the live broadcast from the application’s 
user interface. 

Simply press the start transmission button again. 
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Test ID: 
 

MCW-function-037 

  

Test description: 
 

Send multiple live broadcasts to the server. 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Two client computers with the following configuration 
- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- Live broadcast activated 
 

  

Equipment: 
 

- Two laptops with Media Clipway 
- Two Media Clipway license s 
- Router connected to server and client 
- Pre-recorded test material in DVCPRO25. 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start a live broadcast from each of the computers Only one live broadcast at the time is supported.  

View the two live broadcasts simultaneously.   
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Test ID: 
 

MCW-function-038 

  

Test description: 
 

Send audio to multiple clients. 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Two client computers with the following configuration 
- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Router configured according to preferences 
- Live broadcast activated 
 

  

Equipment: 
 

- Two laptops with Media Clipway 
- Two Media Clipway license  
- Router connected to server and client 
- Pre-recorded audio clip on server and client computers 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Send audio to multiple clients from server Audio to multiple clients isn’t supported. 

Send audio from one client to another client and 
server. 
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Test ID: 
 

MCW-function-039 

  

Test description: 
 

Original video preview for store and forward purpose. 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Router connected to server and client 
- Pre-recorded DVCPRO25 original test material 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Enter preview mode  First you have to select the video clip in the list, then 
you enter preview mode by clicking on the TV shaped 
icon.  

Select the pre-recorded DVCPRO25 test material. First you have to select the video clip in the list, then 
you enter preview mode by clicking on the TV shaped 
icon. 

View the test video Press play in preview mode to watch the clip.  

Use play, pause, stop and other functions. Only play, stop, fast forward, fast backward is 
available.  

View information about the video You can only see the length of the clip, the name, 
description text and the time it will take to transmit.  
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Test ID: 
 

MCW-function-040 

  

Test description: 
 

Encoded video preview for store and forward purpose. 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Encode original DVCPRO25 material with 4 Mbps multi pass.  
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Media Clipway license  
- Router connected to server and client 
- Pre-recorded DVCPRO25 original test material 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Enter preview mode  First you have to select the video clip in the list, then 
you enter preview mode by clicking on the TV shaped 
icon.  

Select the encoded test material. First you have to select the video clip in the list, then 
you enter preview mode by clicking on the TV shaped 
icon. 

View the test video Press play in preview mode to watch the clip.  

Use play, pause, stop and other functions. Only play, stop, fast forward, fast backward is 
available.  

View information about the video You can only see the length of the clip, the name, 
description text and the time it will take to transmit.  
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15.10 ......................................................................................... P

restandatest för Media Clipway 

 

Test ID: 
 

MCW-performance-001 

  

Test description: 
 

Time measurement of program start  

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed and licensed 
- Computer is running 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway software 
- Timer 
 

 

Course of action: Result: 
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Start timer  and application  simultaneously  Not measurable. The system starts at the same time 
as the icon is clicked. 
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Test ID: 
 

MCW-performance-002-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 5 Mbps single pass encoding.  

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Function not supported 
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Test ID: 
 

MCW-performance-003-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 3 Mbps single pass encoding.  

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Function not supported 
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Test ID: 
 

MCW-performance-004-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 1 Mbps single pass encoding.  

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Function not supported 
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Test ID: 
 

MCW-performance-005-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 5 Mbps multi-pass encoding.  

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   4 Mbps bit rate. 
Encoded file size: 55483 KB 
Encoding time: 01:51 
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Test ID: 
 

MCW-performance-006-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 3 Mbps multi-pass encoding.  

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Encoded file size: 40255 KB 
Encoding time: 01:49 
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Test ID: 
 

MCW-performance-007-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 1 Mbps multi-pass encoding.  

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Encoded file size: 8046 KB 
Encoding time: 01:43 
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Test ID: 
 

MCW-performance-008-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 highest single pass bit rate encoding  

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Function not supported. 
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Test ID: 
 

MCW-performance-009-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 lowest single pass bit rate encoding  

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Function not supported. 
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Test ID: 
 

MCW-performance-010-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 highest multi-pass bit rate encoding  

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   4 Mbps is the highest bit rate, see Test: MCW-
performance-005-25. 
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Test ID: 
 

MCW-performance-011-25 

  

Test description: 
 

Time measurement of DVCPRO25 lowest multi-pass bit rate encoding  

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Media Clipway is running and is active 
- Pre-recorded DVCPRO25 material 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer and encoding process  simultaneously   Lowest encoding rate: 500 KB/s 
Encoded file size: 6006 KB 
Encoding time: 01:42 
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Test ID: 
 

MCW-performance-013 

  

Test description: 
 

Time measurement of establishing connection between client and server.  

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Computer is running 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Routers configured according to preferences 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Routers connected to server and client 
- Timer 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer  and connection attempt simultaneously  The system is very fast in establishing a connection to 
the server, not measurable. 
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Test ID: 
 

MCW-performance-014 

  

Test description: 
 

Time measurement of delay in live broadcasting 

  

Test date: 
 

2008-09-25 

  

Tester: 
 

Daniel and Tomas 

  

Preparation: 
 

- Media Clipway is installed 
- Computer is running 
- Client connected to Internet 
- Server connected to Internet 
- Routers configured according to preferences 
 

  

Equipment: 
 

- Laptop with Media Clipway 
- Routers connected to server and client 
- Timer 
- Pre-recorded audio at client 
 

 

Course of action: 
 

Result: 

Start timer when audio is sent from client and stop 
when received to server. 

The delay between client and server are hardly 
measurable. 
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