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FRÅN SINGELMEDIA 
TILL MULTIMEDIA 

 
 
 

‐En studie om förutsättningarna för ett 
mediehanteringssystem för flerkanalspublicering



 

 

Sammanfattning 
Teknomedia  är  ett  utvecklingsbolag  för  nya  medier  inom  Norrköpings 
Tidningars  koncern.  Teknomedia  producerar  bland  annat  produkt‐  och 
företagspresentationer,  reklamfilm  samt  webblösningar.  De  har  även 
utvecklat  Edge  som  är  ett  publiceringsverktyg  för  enkel  publicering  av 
webbsidor.  
 
Under 2005 kommer en lokalTV‐kanal att startas av Norrköpings tidningar 
som ett komplement till morgontidning och webb. Den beräknas vara i full 
drift år 2009. Tanken är att utveckla Edge så den inte bara kommer att agera 
publiceringsverktyg  för webben  utan  även  för  TV  och  så  småningom  för 
ytterligare kanaler såsom radio och tidning. 
 
Denna rapport beskriver hur Edge II bör se ut och fungera för TV‐kanalen. 
Hela  flödet  från  inspelning  till  sändning  och  lagring  analyseras  och 
lösningar  för  ett  snabbt  nyhetsflöde  introduceras.  Utrustning  och  format 
diskuteras  och metadata  för de  olika  formaten presenteras. Resultatet  ska 
inte  ses  som  ett generellt publiceringssystem  för  en TV‐station utan  är  en 
anpassning till NT:s behov och resurser. Rapporten beskriver hur Edge II  i 
så stor utsträckning som möjligt automatiserar och förenklar flödet för alla 
inblandade  i TV‐produktionen och ger dem möjligheten  att  snabbt  sprida 
nyheter till allmänheten.  
 
 
 



 

 

Abstract 
Teknomedia  is  a  development  company  for  new medias  within  the  NT 
group.  Teknomedia  produce  product  and  company  presentations, 
commercials  and  web  solutions  among  many  things.  They  have  also 
developed Edge, a publishing tool for easy publishing of web pages.  
 
During year 2005, NT will start a  local TV channel as a complement to the 
morning paper and the web. It is calculated to be in full operation year 2009. 
The  idea  is  to develop Edge  so  it not only will act publishing  tool  for  the 
web  but  also  for TV  and with  time  for  other  channels  such  as  radio  and 
paper. 
 
This report describes how Edge II should look like and function for the TV 
channel. The torrent from recording to transmission and storing is analyzed 
and solutions for a fast news torrent are introduced. Equipment and formats 
are discussed and metadata  for  the different  formats presented. The result 
should not be seen as a general publishing system  for a TV station but an 
adaptation to NT:s needs and resources. The report describes how Edge II to 
a great extent automates and simplifies the torrent for all involved in the TV 
production  and  gives  them  the  possibility  to  rapidly  spread  news  to  the 
public.  



 

 

Förord 
Denna rapport är resultatet av ett 20 poängs examensarbete på D‐nivå utfört 
inom  utbildningen  till  civilingenjör  i  Medieteknik,  Linköpings  Tekniska 
Högskola. 
 
Arbetet utfördes på uppdrag av Teknomedia, Norrköpings Tidningar. 
 
Vi  vill  tacka  all  personal  på  Teknomedia  för  den  hjälp  vi  fått  under 
examensarbetets  tid. Vi  vill  också  rikta  ett  tack  till  vår  examinator,  Björn 
Kruse. 
 
Norrköping, 
2005‐02‐21 
 
Anneli Ekström & Ida Mattsson 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 
Idag  arbetar  Teknomedia  med  ett  egenutvecklat  publiceringssystem 
”Teknomedia  Edge”.  Det  används  inom  NT‐koncernens  bolag  samt  för 
externa  kunders  internetpublicering.  Kärnan  i  Edge  är  en  databas  som 
hanterar  informationen  som  skall publiceras. Den hanterar  i nuläget endast 
textinformation  samt  referenser  till  bild,  ljud  och  video.  All  hantering  av 
dessa  format  sker  i  separata  icke  sammanknutna  produktionssystem  och 
lagras  i mappstrukturer på Teknomedias  servrar. Det  är  idag  inte  tillfreds‐
ställande och en  fortsatt utveckling av koncernens verksamhet kräver att en 
väl strukturerad och sökbar databas utvecklas. 
 
Examensarbetet  har  för  avsikt  att  utreda  hur  ett  publiceringsverktyg med 
tillhörande  databas  bör  se  ut.  Teknomedia  håller  på  att  växa,  under  2005 
kommer arbetet med att starta en ny TV‐kanal att påbörjas och användnings‐
områdena för publiceringsverktyget har utökats. Från att till största delen ha 
använts  enbart  till  internetpublicering  ska  nya  Edge  hantera  flera 
publiceringskanaler. Edge  II ska klara av både  tidning, TV,  radio och webb 
samt vara generellt nog för att ytterligare kanaler som kan tillkomma senare 
(se  Figur  1).  Alla  dessa  kanaler  kommer  att  dela  databas  och  i  så  stor 
utsträckning som möjligt arbeta över gränserna och använda sig av varandras 
media.  Edge  II  kommer  inte  enbart  att  användas  inom NT:s  koncern  utan 
kommer som dagens Edge att erbjudas till externa kunder. 
 

 
Figur 1 Framtidsmodell för möjliga kanaler 
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1.2 Mål 
Vissa mål för publiceringssystemet och databasen sattes upp av Teknomedia 
innan påbörjat examensarbete. Utöver detta ville vi åstadkomma ett  system 
som  förenklade och  förbättrade det dagliga  arbetet. Nedan  följer de mål vi 
hade att jobba emot. 
 

• Systemet ska vara så pass generellt att nya publiceringskanaler ska gå 
att  läggas  till vid behov. Kanalerna  som  finns har olika media,  t.ex. 
ljud, text och bild. I databasen ska metadata för dessa media lagras. 

• Användare och användningsområden ska utredas. 
• Utredning om vilka filformat som ska användas ska göras. 
• Bild, ljud och rörlig bild ska finnas i såväl original som previewformat 

och konverteringar däremellan måste fungera på ett smidigt sätt. 
• Upphovsrättsinformation ska hanteras. 
• Då  färdigredigerat material  läggs  in  i databasen ska det vara möjligt 

att omgående skicka denna till en tablå för sändning/publicering. 
• Standardformat  som direkt kan  användas  i Teknomedias utrustning 

ska användas. 
• Systemet  skall hantera XML‐flöden mellan databas och utrustningar 

(playout, redigeringsutrustning, bildhanteringsprogram etc.). 
 
Utöver dessa mål fanns vissa bestämmelser kring systemet. C#, .NET och SQL 
Server 2003  ska användas och plattformen  ska vara PC. Databasen  ska  inte 
hantera  medieobjekten  som  binära  objekt,  endast  referenser  till  lagrings‐
platsen behöver hanteras och systemet ska vara uppbyggt av moduler. 

1.3 Arbetsmetod 
Arbetet  har  till  stora  delar  bestått  av  studier  av  befintliga  system  och 
utvärderingar  av  dessa.  Samtalen  med  personal  på  Teknomedia  och 
Norrköpings Tidningar har varit många, både för att få reda på hur flödena 
ser ut idag och vad som fungerar bra och mindre bra, samt för att få reda på 
vad  för  önskemål  och  tankar  de  har  om  ett  framtida  publiceringssystem. 
Studiebesök på SVT Stockholm har gjorts för att få en  inblick  i deras system 
och  visioner.  Litteraturstudier  i  form  av  böcker  har  varit  få,  detta  för  att 
tekniken är så ny och  inte hinner sättas på pränt förrän den är passé. Vi har 
istället  fått  vända  oss  till  internet  och  tidningsartiklar  för  att  läsa  om  den 
teknik som systemet kommer att behöva. Svårigheten med internet har varit 
att avgöra om källan är trovärdig eller ej. De olika konverteringsprogram som 
har värderats har testats i praktiken liksom de olika redigeringsmöjligheterna 
som finns. 
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1.4 Omfattning och avgränsning 
Edge  II  är  i  tanken  ett  enormt  projekt.  Det  ska  i  princip  omfatta  alla  de 
vanligaste  publiceringskanalerna  samt  vara  utbyggbart  för  fler  kanaler  så 
småningom. På grund av dess omfattning och det faktum att en ny TV‐kanal 
är på väg att  startas har  examensarbetet begränsats  till att  fokusera på TV‐
delen  och  hur  publiceringssystemet  ska  komma  att  fungera  för  detta 
ändamål.  Eftersom  TV‐kanalen  och  produktionsbolaget  har  snarlika  flöden 
och  använder  sig  av  samma  media  (video)  kommer  produktionsbolaget 
behandlas parallellt med TV‐delen. Dock  tas  alla  kanaler  i  åtanke då  vissa 
moment gås igenom. Till exempel har metadatan (kapitel 2.5) utarbetats så att 
medierna  ska  fungera oberoende av om de används  i TV eller  tidning eller 
annan kanal. Detta för att systemet enkelt ska kunna anpassas och byggas ut 
för flera medier i framtiden.  

1.5 Rapportens struktur 
I kapitel två kommer systemets grundförutsättningar att presenteras. Här får 
vi bland annat  lära oss om filformat och  lagring samt vilka  lagar som gäller 
för TV:s del. Kapitel  tre går  igenom hur den TV‐utsändning som  finns  idag 
fungerar  samt  hur  produktionsbolaget  arbetar. Här  presenteras  också  den 
generella modell som vi vill ska existera i framtiden för det optimala flödet. I 
det  fjärde  kapitlet  beskrivs  hur  de  ingående  delarna  ska  fungera  och 
interagera med varandra för att tillsammans bilda ett komplett publicerings‐
system. Det  femte kapitlet visar  resultatet  av hur  flödet  från  inspelning  till 
lagring kommer att se ut när vår modell används och kapitel sex diskuterar 
möjligheterna  till  fortsatt arbete.  I det sista och sjunde kapitlet diskuterar vi 
om våra mål har uppnåtts och vad som kunde ha gjorts annorlunda. 
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2 Grundförutsättningar 
Att starta en TV‐kanal för Norrköpings Tidningar är inget ändamål i sig, det 
är  ett  sätt  att  ta  en  större  del  av  den  konsumerade medietiden  genom  att 
etablera  fler  publiceringskanaler.  Extra  Östergötland,  gratistidningen  som 
började ges ut under 2004, är ett annat exempel på detta. TV‐kanalen har inte 
visionen  att  bli  en  ensamt  strålande  stjärna,  den  ska  komplettera  den 
stjärnbild  som  redan  finns. Anpassning  av  systemet måste  ske  utifrån  den 
teknik,  kunnande  och  ekonomi  som  existerar. Den  här  rapporten  kommer 
inte  att  presentera  ett  generellt  system  för  TV‐sändning  utan  ett  system 
anpassat för NT:s behov och Teknomedias resurser. För en annan TV‐station 
skulle lösningen troligen bli en annan. 
 
På  marknaden  idag  finns  flera  färdiga  publiceringsverktyg  inom  alla  de 
medier  som  Teknomedia  anser  sig  ha  användning  av.  På  NT:s  redaktion 
använder man Doris [1], ett dokumenthanteringssystem väl utvecklat för att 
agera redaktionssystem och hos SVT använder man mjukvara från företaget 
Ardendo för sina TV‐lösningar [1] [3]. Liknande system går att hitta till övriga 
delar  som Edge  II  ska hantera. Vid  studiebesök hos SVT Stockholm  [4] har 
förståelse  för  Ardendos  och  SVT:s  egenutvecklade  system  fåtts men  även 
insikt om att Teknomedia kommer att behöva ett mycket mindre system än 
ett  system  som  SVT:s.  Ardendo  håller  just  nu  på  att  utveckla  ett  bantat 
publiceringssystem passande SVT:s lokalstationer. Detta system skulle bättre 
passa Teknomedia  i storlek, det är dock dyrt. Ett system med arkiv, playout 
och ingest kostar mellan en och två miljoner. 
 
Om  fristående program köps  in  till varje  enskild kanal  (TV,  tidning, webb, 
osv.) kommer det också att finnas fristående databaser till alla delar. Enklare 
och önskvärt är att alla  filer  istället delar en och  samma databas  för  lättare 
sökning och hantering. Ett sådant system finns inte i dagsläget. Lösningen är 
att utveckla produkten själv. 
 
Ytterligare en anledning  för Teknomedia att själv utveckla sitt system är att 
företaget  är  ett  teknikutvecklingsföretag  och  besitter  den  kunskap  som 
behövs. Det blir enklare att lägga till funktioner och program allt eftersom de 
efterfrågas  och  ett  system  de  själva  gör  kan  säljas  vidare  och  utvecklings‐
pengar företaget satsat kan tjänas in.  
 
Nedan följer alla grundförutsättningar för systemet. 

2.1 Inspelningsmedium 
Det  finns  ett  antal  olika  inspelningsmedium  på  marknaden  idag.  Det 
vanligaste är och har  länge varit att man spelar  in på någon  form av band. 
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Inom nyhetsproduktion har detta  tidigare varit Beta SP men numera är DV 
och  DVCPro  standard.  Under  den  senaste  tiden  har  det  börjat  dyka  upp 
andra  alternativ  på marknaden  och  nu  kan man  även  spela  in  direkt  på 
hårddiskar, DVD‐skivor eller minneskort  [5].   Det  finns både  för‐ och nack‐
delar med dessa nyare inspelningsmedium. De är ännu under utveckling och 
kommer med  all  säkerhet  att  förändras  en  hel  del  under  den  kommande 
framtiden,  både  funktions‐  och  prestandamässigt. Nedan  följer  en  genom‐
gång av de olika format som är tänkbara för systemet samt en slutsats om vad 
som passar Teknomedia. 

2.1.1 Band 
Band har varit med  i flera årtionden och är en beprövad och gedigen teknik 
för  TV‐produktion. Med  olika  typer  av  digitala  band  har  detta  fortsatt  att 
vara  standarden  de  allra  flesta  använder.  Fördelen  är  att  tekniken  är  väl 
beprövad,  utvecklad  och  pålitlig.  Produktionskostnaden  för  band  är  låg. 
Nackdelen är att band är sekventiellt och gör att redigering och överförning 
sker  långsamt  (ett  mycket  litet  antal  redigeringar  klarar  en  överföring 
snabbare  än  realtid).  I  nyhetsproduktion  är  varje  sekund  dyrbar.  Detta 
kommer till slut att vara dödsstöten för band som insamlingsmedium för TV‐
nyheter. Som  inspelningsmedium  för  filmer,  reportage,  längre TV‐program, 
reklamfilmer och PR‐filmer för företag så kommer dock band att finnas kvar 
länge. 

2.1.2 Hårddisk 
För tillfället finns många olika typer av hårddiskar för TV‐kameror. Allt från 
små diskar som liknar band till större enheter som man kopplar till kameran 
via kabel. Det alla har gemensamt är att de kostar betydligt mer än band med 
motsvarande inspelningstid. Om utvecklingen fortsätter som den hittills gjort 
kommer dock skillnaden  i pris snart  inte vara så stor. För att hårddisk  idag 
ska  vara  lika  ekonomiskt  som  ett  band,  måste  den  användas många  fler 
gånger  än  ett  sådant.  En  hårddisk  som  inspelningsmedium  inom  nyhets‐
produktion är mycket lämplig med avseende på tiden. Material kan överföras 
i 10, 100 upp till 1000 gånger realtid. Genom att koppla in hårddisken direkt 
till datorn kan  filer redigeras utan att överföring sker. Detta är mycket  tids‐
besparande vilket är av stor vikt i nyhetssammanhang. 

2.1.3 DVD‐skiva 
Möjligheten att direkt filma till en DVD‐skiva finns i en SONYPro‐kamera och 
några konsumentkameror. Detta kan  tyckas praktiskt men har många nack‐
delar. Bildkvaliteten  blir  t.ex.  sämre då man  komprimerar  bilden  i Mpeg‐2 
direkt (Mpeg‐2 är det kodningsformat som används till DVD). Om man inte 
har  behov  av  att  redigera  eller  att  överföra  det  vidare  så  är  det  dock 
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godtagbart. Själva skivan är känslig för både damm, stötar och hantering och 
är ej återanvändningsbar på samma sätt som hårddisk, band och minneskort. 

2.1.4 Minneskort 
Minneskort  är  idealiskt  för TV‐nyhetsproduktion. De  är  stöttåliga  och  inga 
rörliga delar  finns. Materialet går blixtsnabbt att överföra  för  redigering då 
man  slipper  intankningstiden  som  finns  för  band.  Nackdelen  är  att  det 
fortfarande är mycket dyrt med tanke på inspelningstiden. Det största kortet 
idag är på 4GB och har dimensionerna av ett PC‐card. Detta gör att det passar 
i de flesta bärbara datorer utan att man behöver köpa in speciella kortläsare. 
Om  tre  år  beräknas minneskorten  klara  av  att  lagra  128GB  [6]  vilket mot‐
svarar tio timmar video i DV‐kvalitet (se Figur 2).  
 

 
Figur 2 Panasonics framtidsvy av lagring på minneskort  

(bild hämtad från panasonics hemsida) 
 
För kortidslagring passar minneskort utmärkt, men för långtidslagring är det 
inte  lämpligt. Tekniken med minneskort är snabb men ensidig, medan band 
är  mångsidigt  fast  lite  långsamt.  I  framtiden  kommer  tekniken  med  stor 
sannolikhet  att  förbättras  så  att minneskort  kan  konkurrera med  band  och 
hårddisk.  Panasonic  har  idag  den mest  utvecklade  tekniken  när  det  gäller 
minneskort, Panasonics P2‐teknik, och det  finns  redan  flera väl  fungerande 
kameror och videobandare ute på marknaden. I Panasonics kameror finns det 
fyra  ingångar  vilket  ger  en  teoretisk  plats  för  40  timmar  video  direkt  i 
kameran  som  motsvarar  ett  tjugotal  DV‐band.  Minneskort  är  ett  av 
framtidens  insamlingsmedium  för kameror  i nyhetsproduktion  eftersom de 
kan  snabba  upp  nyhetsrapporteringen.  En  nackdel med  denna  teknik  för 
Teknomedias del är att de måste köpa  in kameror  som klarar denna  teknik 
vilket är en dyr engångskostnad. 
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2.1.5 Slutsats 
I ett  första  skede är band det medium  som NT:s nya TV‐kanal kommer att 
använda  sig  av. Det  är pålitligt  och utrustningen  finns på Teknomedia. På 
längre sikt vore det dock lämpligt att övergå till hårddisk eller minneskort då 
denna  teknik  ständigt  utvecklas  och medför  ett  snabbare  flöde.  I  nyhets‐
sammanhang  finns mycket att  tjäna på att korta ner  tiden  från  filmning  till 
sändning. För produktionsbolaget kommer dock band att leva kvar ett tag till. 
Här finns inte samma behov av ett snabbt flöde och man vill i mycket större 
utsträckning spara allt material man har filmat. 

2.2 Val av filformat 
Ett  viktigt moment  i  studien  var  att  bestämma  vilka  filformat  som  skulle 
användas till bland annat lagring och referensbandning. 

2.2.1 Högupplöst filformat 
Under år 2005 kommer en ny TV‐kanal att startas av Norrköpings tidningar. 
TV‐kanalen  kommer  successivt  att  öka  sin  produktion  till  flera  timmars 
nyproducerat material  i veckan och kanalen kommer  i första hand att sända 
nyheter.  
 
Den TV‐kanal som sänds ifrån Teknomedia idag, Kanal Norrköping, övergick 
under  år  2004  till  att  lagra  i Mpeg‐2‐format. Den  nya  versionen  av Video‐
Toastern1  [7]  övergick  då  till  att  ta  emot Mpeg‐2‐format  utöver DV‐format 
som tidigare. Skillnaden i lagringsutrymme är markant, en timme bra kvalitet 
i DV‐format ligger runt 13GB medan en timme i Mpeg‐2‐format endast ligger 
på 2,5GB.  
 
Anledningen till att Mpeg‐2‐formatet tar så liten plats är att den är uppbyggd 
av  I‐,  P‐  och  B‐bilder2,  se  Figur  3.  Istället  för  att  koda  varje  bild  kodas  I‐
bilderna med  jämna mellanrum. Däremellan predikteras P‐bilder. En P‐bild 
får vara en prediktion av en I‐bild eller en annan P‐bild. B‐bilder är ytterligare 
en prediktion av I‐ respektive P‐bilder, dock aldrig en annan B‐bild. På detta 
sätt  behålls  kvaliteten  relativt  hög  men  lagringsstorleken  blir  betydligt 
mindre. En DV‐fil  innehåller  inga prediktioner utan där är varje bild kodad 
för sig och filen blir därmed större med en något bättre kvalitet. [8] 

                                                 
1 En vanlig PC med ett videokort i som spelar ut videofiler i realtid samt kan användas till 
redigering. Sköter Kanal Norrköpings utsändning idag. 
2 I=Intra, P=Predicted, B=Bidirectional 
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Figur 3 Kodningsuppbyggnad av Mpeg 

 
Problemet uppkommer vid  redigering. Eftersom de  flesta bilderna beror av 
närliggande  kan man  inte  klippa med  samma  precision  som  i  en  DV‐fil. 
Mpeg‐2‐formatet klarar heller  inte att kodas om så många gånger på grund 
av  dess  uppbyggnad.  Trots  dessa  nackdelar  rekommenderas  ändå Mpeg‐2 
som lagringsstandard för TV‐produktionen. Detta baserat på att det i väldigt 
stor utsträckning handlar om snabba nyheter som sänds en dag och oftast inte 
återanvänds  i  redigering. Varje dag  kommer  flera  timmar  nytt material  att 
sändas  och  skillnaden  i  lagringsstorlek  är  så pass  stor  och TV‐stationen  så 
pass  liten  att  datamängden  snabbt  hade  eskalerat  vid  användning  av DV‐
format. 

2.2.2 Lågupplöst filformat 
Förutom  att  lagra  högupplösta  videofiler  ska  också  en  lågupplöst  kopia 
lagras av allt videomaterial. Den lågupplösta varianten används för att snabbt 
kunna få tillgång till materialet och kunna titta på det utan att behöva ladda 
ner det eller vänta på långa laddningstider. 
 
Teknomedia har enligt en tidigare studie valt att jobba med Windows Media 
Player som tar flera filformat såsom Mpeg‐1, AVI och Windows Media. Valet 
av lågupplöst filformat begränsas därför av vad mediespelaren tar. Mpeg‐1 är 
både  ett  filformat  och  en  standard  där  codec  för  formatet  finns  i medie‐
spelaren. AVI och Windows Media är däremot  filformat som kan ha kodats 
med olika codecs som inte nödvändigtvis finns i mediespelaren. Nya codecs 
tillkommer hela tiden och det går bra att ladda ner dessa till sin mediespelare 
om de saknas.  I ett system som ska vara stabilt och existera  i många år ses 
dock att Mpeg‐1 blir standard för den lågupplösta filen då det är säkrare att 
arbeta mot en standard. 

2.2.3 Referensbandning 
Enligt  lag måste  allt  som  sänts  referensbandas  i  sex månader. Traditionellt 
har detta alltid skett på VHS‐band för att detta är billigt och enkelt. Kvaliteten 
behöver  inte vara perfekt och av storleksskäl är ett Windows Media‐format 
en  passande  standard.  Det  tar  liten  plats  (om man  väljer  en  sämre  upp‐
lösning) och VideoToasterdatorn som idag används till sändning kan i realtid 
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spela  in  ett  sådant  format.  Eftersom  filerna  bara  sparas  i  sex  månader 
kommer för gammal codec aldrig att bli ett problem. 

2.2.4 Webbformat 
Ytterligare  en  standard  behövs  för  de  videofiler  som  ska  läggas  upp  på 
webben.  Kvaliteten  behöver  inte  vara  så  bra,  filerna  kan  visas  i  mycket 
mindre  upplösning  än  vad  som  är möjligt  för  TV.  På webben  behövs  ett 
streamingformat så att klienten slipper att ladda ner filen innan den går att se. 
Mpeg‐1 går  inte att streama. Finns snabb uppkoppling är det  inget problem 
men  så  länge  inte  alla  användare  har  tillgång  till  bredband  är  det  inget 
alternativ  och  därför  väljs  den  bort.  Av  samma  skäl  som  för  referens‐
bandningen ses Windows Media som standard även här. Det tar  liten plats, 
går att streama och har hög kompabilitet med mediespelaren. 

2.3 Redigering 
De  tre redigeringsstationer som  finns  i dagsläget på Teknomedia är  inköpta 
till produktionsbolaget och används av densamma. Detta är Apple Macintosh 
G5:or där redigeringen sker  i Final Cut Pro. Dessa kommer  inte TV‐kanalen 
att använda sig av utan nya redigeringsstationer behöver köpas in till dem.  
 
De datorer som idag sköter sändningen av Kanal Norrköping, VideoToastrar, 
har även ett tillhörande redigeringsprogram, VT‐Edit. I dagsläget går det inte 
att köpa VT‐Edit fristående utan det ingår när man köper hela VideoToaster‐
paketet.  Det  ryktas  dock  att  det  i  framtiden  ska  gå  att  köpa  separat.  På 
Teknomedia  finns  idag  tre VideoToastermaskiner varav en är  inköpt enbart 
till redigering. Att redigera  i en Toaster  fungerar utmärkt och har den stora 
fördelen  att  orenderade  videoinslag  kan  sändas  direkt  från  tidslinjen  vid 
tidsbrist.  I  ett  första  skede  rekommenderar  vi  redigering  på  Toastrar. Den 
dagen minneskort har tillräckligt stor lagringsplats för filmning eller hårddisk 
börjar användas istället för band, vore det önskvärt att övergå till att redigera 
på vanliga kontorsPC, se Figur 4. Då slipper man den linjära överföringen och 
kan  redigera  direkt  på  minneskortet  eller  hårdisken,  alternativt  kopiera 
filerna  till  en  arbetsdisk på mycket kort  tid. Endera har NewTek då  släppt 
VT‐Edit separat eller så finns möjligheten att titta på andra alternativ. 
 

 
Figur 4 Framtida vision för redigering på kontorsPC 
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2.4 Konvertering av filformat 
Publiceringsverktyget  ska  kunna  hantera  ett  antal  olika  format‐
konverteringar.  Ett  alternativ  är  att  inom  företaget  utveckla  ett  eget 
konverteringsprogram.  Att  programmera  konverteringar  är  dock  väldigt 
tungt  och  konverteringarna måste  i  slutändan utföras  snabbt,  koden måste 
vara  optimerad.  Nya  codecs  och  nya  standarder  kommer  hela  tiden  och 
kapacitet  för att utveckla programmet samt hålla det uppdaterat  finns  inte  i 
företaget.  Idag  används  inköpta program  för de  konverteringar  som måste 
göras, så kommer det även att fungera i fortsättningen. På Internet florerar ett 
flertal program  som klarar  av dessa konverteringar. De vi  eftersökte  skulle 
kunna gå att programmera mot  för att kunna göras om enligt Teknomedias 
önskemål. 
 
Systemet måste klara av konverteringar mellan olika filformat för att vara så 
flexibelt  som möjligt och gynna  flera  användningsområden. Video  ska  t.ex. 
både kunna sändas på TV och visas på webben och en bild ska kunna tryckas 
i  tidningen,  i  reklambroschyrer  samt  visas  på  webben.  De  vanligaste 
konverteringarna  som kommer att göras är  till Mpeg‐1, Mpeg‐2,  streaming‐
format för webben samt konverteringar mellan olika stillbildsformat. 
 
Vi vill hitta programvara  som klarar av dessa konverteringar. Kravet är att 
programmen ska ha ett API eller SDK så att det går att programmera mot och 
bygga på. Det kan vara svårt att hitta ett program som klarar konverteringar 
mellan alla olika format. Vi har valt att titta närmare på några program som 
finns på marknaden. 

2.4.1 Leadtools 
Lead  Technologies  är  ett  amerikanskt  företag  som  specialiserat  sig  på  att 
leverera  bildrelaterade  toolkits  till  utvecklare  [9].  Deras  applikationer  kan 
köras som enskilda program men erbjuder också en möjlighet för utvecklarna 
att programmera mot densamma. De erbjuder både toolkit för bilder (Raster 
Imaging  Pro  for  .NET)  och  för  video  (Multimedia).  Konverteringarna  för 
video är dock något begränsade, den konverterar inte till något Mpeg‐format, 
vilket  kommer  att  tillhöra  de  vanligaste  konverteringarna  i  Edge  II,  så 
videodelen är inte intressant. Bilddelen verkar solidare, här finns alla vanliga 
format plus några till. PDF, EPS och PostScript går att addera med PDF Plug‐
in. Förutom konverteringar har den stöd för storleksförändringar, roteringar, 
byte av färgrymd och flera vanliga operationer. 
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FORMAT DEN STÖDER (ett urval) 
BMP, RAW, JPG och TIFF i EXIF‐format, GIF och TIFF med LZW‐kompression 
(även animerad GIF), TIFF utan LZW‐kompression, TGA, PNG  
 
Med PDF Plug‐in även: 
PDF, EPS, PostScript 
 
Går att addera JPEG2000 med ytterligare ett Plug‐in (JPEG2000 Plug‐in). 

2.4.2 Smartconverter CL 
Smartconverter CL är ett program som stöder ett flertal bildformat, däribland 
GIF, JPEG, TIFF och TGA, där man kan konvertera bilder samt utföra enklare 
editeringar [10]. Programmet sköts via kommandotolken som gör det möjligt 
att  styra konverteringarna  från  ett annat program och har  fungerat bra vid 
våra  tester.  Vanliga  editeringsfunktioner  finns  såsom  rotera  och  storleks‐
förändra, dock stöder den inte byte av färgrymder. Licenserna är billiga men 
företaget verkar litet och det saknas visioner för framtiden. Vid ett köp för ett 
långsiktigt  projekt  ser  vi  gärna  att  produkten  utvecklas  i  takt med  att  nya 
format och rön når marknaden. 
 
FORMAT DEN STÖDER (ett urval) 
BMP, JPG, GIF, PNG, JPG, TIFF, TGA, PSD, EPS (preview) 

2.4.3 C# .NET Framework 
Programmeringsspråket som ska användas till Edge II är som tidigare nämnts 
C# med  .NET Framework.  Inbyggt  i  ramverket  finns  redan stöd  för enklare 
konverteringar  mellan  vissa  bildformat  [11].  Den  stöder  förminskning  av 
bilder  samt  rotation och möjligheten att  spegelvända bilden. Operationerna 
som  kan  utföras  är  dock  väldigt  begränsade  och  fungerar  inte  för  bredare 
användningsområden. 
 
FORMAT DEN STÖDER 
BMP, EMF, EXIF, GIF, ICON, JPG, MEMORYBMP, PNG, TIFF, WMF 

2.4.4 Cleaner XL 
Cleaner XL är en programvara från företaget Discreet [12] som kan användas 
både  för  ljud‐  och  videokodning.  Programmet  stöder många  av  de  video‐
format  som  finns  på  marknaden  i  dag  och  är  populärt  i  professionella 
sammanhang. 
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FORMAT DEN STÖDER 
VIDEOFORMAT 
Läser: 
DV, Mpeg‐1, Mpeg‐2, QuickTime, Video för Windows,  
Windows Media  
Skriver: 
DV, Mpeg‐1, Mpeg‐2, MPEG‐4, QuickTime, RealSystem, Kinoma, 
Video för Windows, Windows Media 
 
LJUDFORMAT 
Läser: 
AIFF, AU, DV, MP3, QuickTime, WAV 
 Skriver:  
AIFF, AAC, DV, MP3, QuickTime, RealSystem, WAV,  
Windows Media 
 
BILDFORMAT 
Läser:  
BMP,  GIF,  JPEG/JFIF,  Photoshop,  PICT,  PNG,  Silicon  Graphics  Image  File, 
Targa Image File (TGA), TIFF, QuickTime Image File (QTIF) 
Skriver: 
BMP,  JPEG/JFIF, PICT, PNG, QuickTime  Image File  (QTIF), Silicon Graphics 
Image File, Targa Image File (TGA) 

 
Cleaner  XL  har  stöd  för  automatisering  med  hjälp  av  ”watchfolder”. 
Watchfolder innebär att man kan associera en  jobbmall till en viss mapp och 
när  en  fil  hamnar  i  mappen  så  startar  konverteringen,  baserad  på  de 
parametrar  som man  har  ställt  in.  Cleanern  stöder  även  konvertering  till 
multipla  format  vilket  betyder  att  en  fil  som  placeras  i  mappen  kan 
konverteras  till  flera  förinställda  format, storlekar och bithastigheter. För att 
snabba upp kodningen kan man efter ökat behov sätta  in  flera datorer med 
Cleaner XL installerat och låta dem bevaka samma eller olika watchfoldrar. 
 
Även om det av formaten ovan ser ut som att Cleaner XL skulle ha stöd för 
konverteringar mellan olika stillbildsformat så är  inte fallet sådant. Däremot 
kan man göra stillbildssekvenser av videofiler samt sätta ihop flera bilder till 
en sekvens. Men att göra om t.ex. en tiff‐bild till en jpeg‐bild går inte. 

2.4.5 Procoder 2.0 
Denna  programvara  från  företaget  Canopus  [13]  påminner  mycket  om 
Discreets Cleaner XL. Precis som Cleanern så stödjer ProCoder de vanligaste 
filformaten  samt watchfolderlösningen  och  saknar  stöd  för  konverteringar 
mellan  olika  stillbildsformat. Däremot  stöder  den  direkt  konvertering  från 
tidslinjen i redigeringsprogrammet Premiere samt Canopus eget redigerings‐
program Edius. Två program som dock inte används av Teknomedia. 
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FORMAT DEN STÖDER 
Läser: 
Canopus DV, Microsoft DV, All video med Windows  codec, All DirectShow 
codec, All QuickTime™ codec, Mpeg‐1, Mpeg‐2, Macromedia® Flash™ video, 
Windows Media™, DivX®, MP3 och PCM, WAV  filer, AVISynth  script  filer, 
Stillbilder BMP, TGA, TIF, PNG och JPG 
Skriver:  
Canopus DV, Microsoft DV, All  video  för Windows  codec, All DirectShow 
codec,  All  QuickTime  codec, Mpeg‐1, Mpeg‐2  (med  Canopus  codec),  VOB, 
ACM codecs, Macromedia Flash video  (med Flash MX  installerat), Windows 
Media, RealVideo®, DivX (multi‐pass inkluderat), MP3 och PCM, WAV filer 

2.4.6 Adobe Graphics Server 
Adobe  ®  Graphics  Server  [14]  är  ett  verktyg  för  att  automatiskt  anpassa 
bilder för utskrift och webb. Med hjälp av detta program kan man konvertera 
bilder  mellan  en  mängd  av  olika  bildformat,  storlekar,  upplösningar  och 
färgrymder.  Adobe  Graphics  Server  använder  XML‐baserade  kommandon 
för att skapa och manipulera bilderna. I programmet är det enkelt att skapa 
automatiserade  arbetsflöden.  Script  kan  skrivas  för  att  automatisera  dessa 
flöden och få dem gälla för ett stort antal filer. Man kan t.ex. göra så att det 
automatiskt av en bild skapas flera bilder med olika storlekar, upplösningar 
för  olika  ändamål.  Scripten  kan  skrivas  i  flera  olika programmeringsspråk, 
t.ex.  Java, Perl, Visual Basic och C#  (se Figur 4). Adobe Graphics Server har 
också  stöd  för  texteditering  och  kan  byta  ut  text  i  ett  Photoshoplager. 
Programmet kan även plocka ut och lägga till metadata ur bilder.  
 

 
Figur 5 Programstrukturen för Adobe Graphics Server 

 (bild hämtad från Adobes hemsida) 
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FORMAT DEN STÖDER 
Läser: 
GIF,  animerade  GIF,  JPEG,  TIFF,  EPS,  PDF,  PSD  och  SVG  från  Adobe 
Illustrator format. 
Skriver: 
GIF, animerade GIF, JPEG, TIFF, PNG, EPS, PDF, PSD, SVG, WBMP  

 
• Stöd  för  samma  bildinställningar  som  finns  i  Photoshop,  Illustrator 

och ImageReady. 
• Stöd för storleksförändring, beskärning, rotation, genomskinlighet etc. 
• Stöd för färgrymdskonvertering för utskrift och webb. 

2.4.7 Valda lösningar 
För TV:s del kommer det inte att ske mycket bildkonverteringar så där skulle 
egentligen  flera  av  ovan  nämnda  konverteringsprogram  passa. Men  man 
måste här ha  i åtanke att publiceringsverktyget  som håller på att utvecklas 
inte bara ska hantera TV, utan även publicering i tidning, på webb osv. Alla 
bilder som ska publiceras i tidning eller på en webbsida kommer att behöva 
bearbetas på ett eller annat sätt. De ska beskäras, sparas om i olika storlekar, 
konverteras  till  andra  filformat  med  mera.  Adobe  Graphics  Server  är  ett 
program som är utvecklat för att klara allt detta och mycket mer. Det är också 
det program som används i många professionella sammanhang eftersom det 
är så omfattande och är kompatibelt med alla Adobes övriga program, vilka 
är brett använda. Programmet finns och används redan idag på Teknomedia. 
Möjligheten  att  ändra  text  i Photoshoplager gör  att Adobe Graphics  Server 
även skulle kunna användas till att skapa namnskyltar till TV‐sändningarna. 
 
Adobe  Graphics  Server  är  det  bildkonverteringsprogram  som  kommer  att 
användas i Edge II. Det finns dock externa kunder som enbart behöver kunna 
göra ett fåtal bearbetningar med sina bilder, t.ex. förminska bilder och spara 
om dem  i några olika storlekar. Eftersom dessa kunder  inte är beroende av 
allt vad Adobe Graphics Server kan är det onödigt för dem att tvingas köpa 
in en licens för programmet. I ramverket för .NET finns det stöd för några av 
de vanligaste operationerna man kan  tänkas vilja göra med en bild och det 
vore då passande  om dessa utnyttjades  i  systemet  för  användning  av dem 
som ej har behov av Adobe Graphics Server.  
 
Valet  av  konverterare  för  videofiler  är  svårare.  Det  är  svårt  att  hitta  bra 
program som kan utföra alla de konverteringar som kan tänkas göras. Många 
av de stora programmen som finns på marknaden går inte att programmera 
mot. Watchfolderlösningar är bra men problemet är att man inte har kontroll 
över själva processen om något går fel. Det går heller inte att styra helt över 



 

- 15 - 

var filerna hamnar när de är konverterade. Programmet hämtar bara filer från 
mappar, kodar  filerna och  lägger dem  i bestämda utmappar. Önskvärt vore 
att  man  automatiskt  kunde  styra  filerna  till  olika  utmappar  beroende  på 
filtyp,  filnamn, datum etc. men detta är  inte möjligt. Så  länge man väljer ett 
konverteringsprogram  som har  stöd  för watchfolder och  encodedfolder går 
det att bygga in programmet i någon form av helhetslösning för att få kontroll 
över  flödet. Hur en sådan  lösning skulle kunna se ut kan ni  läsa mera om  i 
kapitel 4.5. 
 
Både Cleaner XL och ProCodern har stöd för watchfolder och encodedfolder 
och  båda  stödjer  ett  stort  antal  video‐  och  ljudformat.  Strukturen  på 
konverteringsmodulen måste vara sådan att själva konverteringsprogrammet 
ska var lätt att byta ut ifall nya uppdateringar kommer eller om man hittar ett 
mera passande program för ändamålet. Att watchfolder har stöd för multipla 
format är bra då det t.ex. alltid kommer sparas en högupplöst (Mpeg‐2) samt 
en lågupplöst (Mpeg‐1) variant av alla videofiler. 
 
Cleaner  XL  finns  redan  installerat  på  en  av  Teknomedias  datorer.  Med 
programmet utförs  idag  bland  annat  konverteringar  för webben  och Kanal 
Norrköping. Cleaner XL verkar vara,  jämfört med ProCodern, det program 
som  är mest  använt  inom professionella  sammanhang och  som har  funnits 
längst  tid på marknaden. Det är  t.ex.  en  form  av Cleaner‐lösning  som SVT 
idag använder sig av vid konverteringar för webben. 
 
Eftersom  programmet  redan  finns  på  Teknomedia  och  hittills  har  använts 
med tillfredsställande resultat anser vi att detta program även bör användas i 
fortsättningen. Dock bör det  ʺskalʺ man bygger upp runt programmet göras 
på ett sätt som gör det enkelt att byta ut Cleanern mot ett liknande program i 
framtiden. 

2.5 Metadata 
Edge II kommer i rapporten genomgående att betraktats som ett publicerings‐
system med tillhörande databas där mycket tonvikt  läggs på möjligheten att 
schemalägga  och  automatisera. Det  kan  dock  även  ses  som  ett  dokument‐
hanteringssystem där alla sorters filer ska kunna adderas till systemet och bli 
sökbara  i  databasen.  För  att  snabbt  kunna  söka  bland  dessa  filer  lagras 
metadata om varje fil. Viss metadata är så pass generell att den gäller för alla 
filer oavsett  filtyp. Annan metadata gäller enbart  för en speciell  filtyp, vissa 
filtyper delar metadata. En lista på de metadata vi har kommit fram till finns i 
Bilaga A. 
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2.6 Lagring 
På  ett  företag  som Teknomedia,  i  en  koncern  som Norrköpings Tidningar, 
finns väldigt mycket filer och information. Kraven för hur mycket som måste 
lagras och arkiveras samt hur  länge varierar. Teknomedia som produktions‐
bolag  skiljer  sig  i  lagringsbehov  från  TV‐kanalen.  Som  produktionsbolag 
arbetar Teknomedia direkt mot  kund  och  alla  band med  råmaterial  sparas 
och arkiveras för kundens räkning och eventuella kommande produktioner åt 
dem.  Den  slutgiltiga  filen  sparas  också  ut  på  band  för mastring.  När  ett 
projekt har avslutats backas alla tillhörande projektfiler ut på DVD. Band och 
DVD‐skivor  kommer  även  i  fortsättningen  att  vara  produktionsbolagets 
långtidslagringsmedium.  Dock  skulle  DVD‐skivorna  kunna  kompletteras 
genom  att man  köpte  in  en  separat  hårddisk  för  varje  kund  eftersom  allt 
råmaterial och alla projektfiler skulle vara samlade på ett och samma ställe. 
Detta skulle ge enklare och snabbare åtkomst av materialet då det bara är att 
hämta kundens hårddisk, plugga in den i en dator och börja jobba direkt utan 
intankning och kopiering av filer.  
  
För TV:s del kommer situationen vara en helt annan. För det första är nyheter 
en  färskvara och behovet av att  lagra allt  finns  inte. Det skulle  rent av vara 
omöjligt att  spara allt eftersom det väldigt  snabbt  skulle bli ohanterligt. De 
medier  för  lagring  som  behandlats  är  hårddisk,  band  och  DVD‐skiva.  En 
jämförelse har gjorts enligt Grafisk Kokboks rekommendation [15] där vi har 
listat de faktorer som är viktigast att tänka på för Teknomedia (se Figur 6). 
 

Hårddisk Band DVD‐skiva
Pris/Gb 5‐10 kr ca 10 kr ca 3 kr
Lagringsutrymme 1600 Gb 10‐25 Gb 4,7 Gb
Åtkomstid snabb lång ok
Livslängd medel medel lång
Kompatibilitet mycket bra bra bra  

Figur 6 Tabell över lagringsmedier 
 
En av hårddiskens största minus för lagring har länge varit dess pris. Idag har 
hårddisken  gått  om  bandet  i  prisklass  och  priserna  pressas  fortfarande 
samtidigt  som  lagringsutrymmet växer. DVD‐skivan är  fortfarande billigast 
men  trots sina goda egenskaper  faller den på  lagringsutrymmet. En videofil 
tar mycket plats och det vore omöjligt att  lagra allt på DVD‐skivor där  inte 
ens  två  timmar Mpeg‐2  skulle  få  plats.  Valet  står  alltså mellan  band  och 
hårddisk.  Band  har  länge  varit  trotjänare  för  långtidslagring,  hårddisk  har 
ansetts dyrt och  inte så säkert. Kompatibiliteten är dock betydligt bättre  för 
hårddisk, åtkomsttiden är snabb och dagens hårddiskar bara växer i utrymme 
samtidigt som priserna går ner. Dessa  faktorer bidrog  till valet att hårddisk 
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ska  användas  till  långtidslagringen  på  Teknomedia,  dock  inte  för 
produktionsbolaget.  En  överslagsräkning  visar  hur  mycket  utrymme  det 
handlar om. 
 
LokalTV‐stationen som kommer att startas under år 2005 har visionen att år 
2006 visa 1,5 timme nyproducerat material varje vardag och att sedan under 
2007 och 2008 öka sändningen med en halvtimme per dag och år3 (2 timmar 
under 2007 och 2,5 under 2008). Cirka hälften av allt nyproducerat material 
som  ska  sändas  kommer  att  vara  förinspelat,  andra  hälften  består  av 
nyhetsuppläsare, debatter och andra liveframträdanden. 
 
En  enkel  överslagsräkning  av  TV‐stationens  behövda  lagringsutrymme  ger 
att enbart material för sändning fyller servern med 1TB per år när stationen är 
fullt  utvecklad. Detta  är  räknat på  att  2,5  timmar  nytt material  ska  sändas 
varje vardag varav cirka 1,5 timme är förredigerat och lagras på servern. Det 
ger 7,5  timmar per vecka vilket omräknat  i Mpeg‐2‐kvalité ger  cirka 20 GB 
per vecka. 52 veckor på ett år visar siffran 1TB. 
 
Utöver detta vill man banda de nyhetsprogram och andra liveframträdanden 
som  sänds  i  högre  upplösning  än  vad  referensbandningen  gör.  Nyhets‐
programmen kommer  t.ex. att  sändas  flera gånger per dag om  ingen nyhet 
tillkommer. Cirka 1,5 timme nyhets‐ och liveinslag beräknas sändas per dag, 
lika mycket  som  de  förredigerade  inslagen.  Eftersom  de  ska  sändas  igen 
behöver  de  lagras  i  Mpeg‐2‐format  vilket  ger  1TB  till  per  år  i  lagrings‐
utrymme. Däremot är det onödigt att lagra detta på den stora servern för all 
framtid. Nyhetsfilen som visas  igen kommer att visas samma dag, möjligen 
dagen efter och  sedan  i de  flesta  fall aldrig mer  igen.  Istället  lagras den på 
arbetsdisken som vi senare visar kommer att användas som backup. Eftersom 
alla nyhetssändningar  i framtiden kommer att kodas om för att kunna visas 
på  NT:s  hemsida  lagras  den  även  som  en  Windows  Media‐fil  på  en 
streamingserver. Detta gör att inslaget trots allt blir sökbart i systemet. Är det 
ett liveinslag som inte ska läggas upp på webben får någon manuellt addera 
Mpeg‐2‐filen till systemet och då ska även en Mpeg‐1:a sparas precis som för 
övriga filer. Detta bör även göras om det är tänkbart att inslaget kan gå som 
repris någon gång framöver. 
 
I denna beräkning ingår inte filer som kodats om till att visas på webben, de 
lågupplösta  previewfilerna  samt  all  referensbandning. Dock  är  det  här  en 
betydligt mindre  summa  vi  pratar  om då dessa  format  tar mycket mindre 
plats än de  filer som ska sändas  i högupplöst  format. En  timme Mpeg‐1  tar 
ungefär en halv GB  i utrymme, alltså en  femtedel av Mpeg‐2. Eftersom alla 
filer  som  lagras  som Mpeg‐2 även  finns  i Mpeg‐1 ger det ytterligare 0,4TB. 

                                                 
3 Enligt internutredning från Norrköpings Tidningar 



 

- 18 - 

Referensbandningen  liksom de  filer  som  visas på webben  kommer  inte  att 
lagras på den stora servern. Referensbandningen eftersom det bara är tillfällig 
lagring,  allt  äldre  än  sex  månader  ska  slängas  automatiskt.  Webbfilerna 
eftersom de kommer att vara sökbara för allmänheten. Att ha dem på samma 
server innebär en stor säkerhetsrisk som inte kan tas. 
 
De kameraband som används i nyhetssammanhang kommer till skillnad från 
produktionsbolagets  band  att  återanvändas  och  endast  de  klipp  som 
redigeraren/reportern  väljer  ut  kommer  att  hamna  på  någon  form  av 
mellanlagrings‐ eller arbetsdisk. Att spara alla band skulle vara både onödigt 
och väldigt dyrt. Som nämndes ovan kommer endast färdiga inslag att läggas 
till  i databasen och på  lagrings/sändningsservern. Denna server kommer att 
speglas för att minska risken för dataförlust och kommer även att tjäna som 
den  slutgiltiga  långtidslagringen  för  TV‐kanalens material. Mellanlagrings/ 
arbetsdisken  kommer  att  fungera  som  extra  säkerhetsbackup. Eftersom  allt 
TV‐material  under  arbete  kommer  att  lagras  här  tills  det  är  klart  vore  det 
mycket  lämpligt  att med  jämna mellanrum  backa  ut  detta.  Istället  för  att 
någon  ska  sitta  och  backa  ut  allt  till  band  eller  DVD,  vilket  skulle  vara 
omöjligt, har  vi  valt  lösningen  att man  köper nya hårddiskar  istället.  Fulla 
diskar  fungerar  som  backup  och  lagras på  lämpligt  sätt.  Förslagsvis  skulle 
man varje månad kunna köpa in en ny arbetsdisk och köra diskarna dubbelt 
några dagar  så de anställda  får  chans att  flytta över de  filer de behöver  till 
den  nya  hårddisken  innan  den  gamla  plockas  bort.  Med  denna  lösning 
försvinner  inget material  och den  stora  lagringsservern  kommer  endast  att 
innehålla originalfiler som ska sändas eller har sänts.  

2.7 Användare och roller 
På  en  TV‐station  finns  en mängd  olika  jobb  och  arbetsuppgifter.  Som  i  så 
många  andra  företag  bantas  dock  alltid  befattningarna  ner  i  takt med  att 
tekniken utvecklas. På SVT  försvann en rad arbetstillfällen när de gick över 
till sitt digitala mediasystem samtidigt som mycket  tid och pengar sparades 
in [16]. Den nya TV‐kanalen som ska startas på Teknomedia kommer under 
2005  att  anställa  två  personer  för  att  etablera  kanalkoncept,  genomföra 
utbildningar  samt  producera  två  timmar  TV  i  veckan.  Därefter  kommer 
reklamförsäljare  samt  personal  till  teknisk  och  redaktionell  produktion 
löpande att anställas. Den personal  som anställs kommer  sannolikt att vara 
”mångkunnig”. Reportern  inte bara agerar  reporter utan  redigerar även  sitt 
inslag  samt  har  kunskap  om  hur  det  sänds. Det  är  därför  svårt  att  ge  en 
fullständig beteckning över vilka befattningar som kommer att finnas på TV‐
kanalen när den är igång, däremot kan de arbetsområden listas som kommer 
att existera där:  
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Sändningsproducent,  Redigerare,  Fotograf  (film,  stillbild,  studio),  Programledare, 
Tekniker  (hårdvara  respektive  mjukvara),  Reporter,  Grafiker,  Traffic/planerare, 
Ljudtekniker, Reklamförsäljare, Redaktör, Nyhetschef 
 
Det som tidigare varit strikta roller luckras nu upp i och med digitaltekniken. 
Digitala verktyg  förenklar arbetet och effektiviserar verksamheten. En  fiktiv 
arbetsdag på nyhetsstationen kan se ut som följer där en person måste klara 
flera arbetsuppgifter för att effektivisera. 
 
Ansvarig sändningsredaktör sållar bland  inkommande nyheter och väljer ut 
vilka  som  ska  arbetas  med.  Samarbete  med  tidningsredaktion,  radio  och 
webb  utförs  i  den  mån  det  går  så  ingen  åker  ut  på  dubbla  jobb.  På 
morgonmötet sker en arbets‐ och resursfördelning för dagen. Ett preliminärt 
körschema för dagens sändningar läggs fram, dock kan detta schema komma 
att ändras många gånger under dagen. Efter morgonmötet tar dagens arbete 
vid för fotografer och reportrar. Det är önskvärt att den som intervjuar för TV 
även  kan  göra  det  för  radio  och  eventuellt  skriva  om  det  för  tidning  och 
webb. Fotografen som  filmar  för TV ska även kunna ha med sig en kamera 
och  ta  stillbilder. När  reporter  och  fotograf  kommer  tillbaka med material 
från  fält  sätter  sig  någon  av  dem  ner  för  att  redigera  ihop  materialet. 
Samtidigt skrivs och läses speakertexter till inslaget in. Texterna skrivs i Edge 
och  kopplas  ihop  med  inslaget  för  att  sedan  även  kunna  fungera  som 
metadata  till  inslaget.  Färdigt  inslag  postas  till  Edge‐systemet,  eventuellt 
schemaläggs  det  samtidigt  om man  vet  när  det  ska  sändas. Namnskyltar 
läggs  till  i  ett  annat  gränssnitt  när  inslaget  är  postat. Kvällens  sändnings‐
producent  har möjligheten  att  gå  in  och  lägga  till  eller  ändra  namnskyltar 
samt  justera  längden  på  inslag.  En  grafiker  gör  grafik  och  animationer  till 
inslagen  och  studioreportern  skriver  sina  speakertexter  för  på‐  och  av‐
annonsering  av  inslag,  telegramtexter mm. Sändningsproducenten  ansvarar 
för  att  schemaläggningen  är  komplett  och  styr  också  själva  sändningen. 
Han/hon  planerar  de  olika  inslagen  inför  densamma,  när  grafik  ska  visas, 
med  vilken  kamera  studioreportern  ska  filmas  osv. En  schematisk  vy  över 
flödet visas i Figur 7. 
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Figur 7 Arbetsflöde för TV-nyheter 

2.8 Lagar och förordningar 
Kring sändandet av TV och radio finns otaliga lagar. Ett urval av dessa anses 
så  relevanta  att de  presenteras  i denna  rapport. De  lagar  som  har  använts 
hittas  i Bilaga B – Utdrag ur Svea Rikes Lag, dock  finns  inte alla  följdlagar 
som dessa hänvisar till med. 
 
I  Radio‐  och  TV‐lagens  sjunde  kapitel  behandlas  reklam  och  annan 
annonsering. Vissa av dessa  lagar kan sättas som restriktioner  för systemets 
schemaläggning så de automatiskt aldrig bryts.  
 
Enligt  första  paragrafen  ska  reklamsändningar  i  TV  alltid  föregås  samt 
avslutas med en signatur med både bild och ljud som tydligt berättar att det 
kommer  reklam.  Då  reklamblock  schemaläggs  ska  därför  denna  signatur 
automatiskt ingå, både innan och efter.  
 
5 § säger att reklam får sändas högst åtta minuter under en timme mellan hela 
klockslag. Undantag gäller mellan klockan 19 och 24 då högst tio minuter får 
sändas. Ytterligare ett undantag säger att om sändningstiden inte omfattar en 
timme mellan hela klockslag får reklam visas under högst tio procent av den 
tiden. Dock får inte mer än tio procent av den totala sändningstiden utgöras 
av reklam vilket i medel blir sex minuter per timme, betydligt mindre än vad 
som tidigare nämnts.  
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Vidare  säger  6  §  att  ett  reklamblock  inte  får  vara  mindre  än  en  minut 
(signaturerna räknas inte).  
 
Alla  dessa  lagar  ska  läggas  som  restriktioner  vid  programmeringen  så  det 
inte går att schemalägga något ”fel”.  
 
Ytterligare  intrikata  lagar  finns  om  huruvida  reklam  får  sändas  mitt  i 
program  under  7  §.  Dessa  är  invecklade  och  bestäms  inte  enbart  av 
programmens  längd  utan  också  av  dess  innehåll.  Därför  går  det  inte  att 
programmera  förutbestämda  regler  för dessa. En  förenkling kan dock göras 
som helt enkelt aldrig medger reklampauser mitt i filmer eller program. 
 
Observera  att påannonser  för kommande  sändningar  ej  räknas  som  reklam 
(12 §).  
 
Något  som  inte kommer  att  läggas  som  en  restriktion  i  systemet men  som 
ändå bör nämnas är lagen som säger att pliktexemplar måste lämnas av sänt 
material.  Enligt  lagen med  föreskrifter  på  tryckfrihetsförordningens  och 
yttrandefrihetsgrundlagens områden femte kapitlet, 3 §, måste allt som sänts 
referensbandas och bevaras i sex månader. Eftersom det är en lokalTV‐station 
så behöver inte pliktexemplar på allt skickas in till Statens ljud‐ och bildarkiv. 
Dock  säger  lagen  om pliktexemplar  av dokument,  18  §,  att  pliktexemplar 
skall  lämnas av varje sändning som ägt  rum under  fyra utvalda veckor per 
kalenderår. Vilka veckor det gäller ska regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer besluta om.  
 
Ytterligare en  lag bör nämnas  som  inte kommer att beröra  systemet. Lagen 
om pliktexemplar  av  skrifter och  ljud‐ och bildupptagningar  säger  i  12  § 
andra  stycket  att  distributören  ska  lämna  ett  pliktexemplar  av  sänd 
reklamfilm  till arkivet  för  ljud och bild. Detta  inom en månad  från den dag 
den för första gången visades. Teknomedia är i detta fall distributören. 
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3 Idag och i framtiden 
I  och med  att  nya mediekanaler  etableras  på marknaden  kan man  se  att 
dagstidningarna  förlorar  marknadsandelar  på  reklammarknaden.  För  att 
försvara  sin  publicistiska  position  och  ta  en  större  andel  av  den  växande 
mediemarknaden har Norrköpings Tidningar valt att komplettera  tidningen 
med nya publiceringskanaler. 
 
Genom  flerkanalspublicering  (TV, Tidningar, Webb, Radio, 3G etc.) vill NT 
nå ut till en större publik. Detta är nödvändigt då konkurrensen alltmer ökar 
mellan medieaktörerna. En dansk tidning, Nordjyske, har redan breddat sitt 
utbud med radio, webb och TV. [17] 
 
Ett  större  utbud  av  distributionskanaler  betyder  inte  att  folk  konsumerar 
mera media, bara att de omfördelar tiden för konsumtion. Genom etablering i 
nya kanaler som konsumeras under andra tider och på andra sätt kan NT ta 
en större del av den konsumerade medietiden.  

3.1 TV 
Som  tidigare  nämnts  kommer NT  under  år  2005  att  starta  arbetet med  att 
bygga en egen  lokalTV‐kanal  som beräknas vara helt  i bruk 2009. Eftersom 
TV  till  största  delen  konsumeras  under  kvällstid  passar  en  lokalTV‐station 
bra som ett komplement till morgontidning och webb. 
 
För att TV‐kanalen ska fungera bra och vara så självgående som möjligt krävs 
en  bra  hantering  av materialet  som  flödar  i  publiceringskanalerna. Denna 
hantering  kommer  i  framtiden  att  skötas  av  det  nya  mediehanterings‐
systemet. Med  Edge  II  kommer  det  vara  enkelt  att  sköta  schemaläggning, 
publicering och lagring av media. 

3.1.1 Skillnader och likheter mellan TV‐ och webbpublicering 
Teknomedia  har  specificerat  att  de  önskar  en  ”automatisk”  publicering  av 
TV‐program,  likt  en databasdriven hemsida. Så mycket  av det  traditionella 
TV‐arbetet som möjligt ska automatiseras och skötas via samma publicerings‐
system  som  idag driver webbpubliceringen  (Edge). För  att  se  i vilken mån 
detta  är möjligt  tar  vi  och  tittar  på  de  största  likheterna  och  skillnaderna 
mellan TV‐ och webbpublicering.  
 
Den största  likheten mellan TV‐ och webbpublicering  i detta fall är att båda 
rapporterar om nyheter. En webbsida kan publicera kontinuerligt medan en 
nyhetssändning  för  TV  traditionellt  går  ut  på  vissa  bestämda  tider.  Ett 
nyhetsinslag för TV har tagit längre tid att skapa innan den väl publiceras. 
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En  TV‐sändning  har  traditionellt  setts  som  begränsad  i  både  tid  och 
utrymme.  Denna  begränsning  finns  inte  på  webben.  TV  har  hittills  varit 
linjärt där allt har en början och ett slut och det är viktigt att veta den exakta 
längden man har  till  sitt  förfogande  för ett program eller ett  inslag. Det  får 
varken vara kortare  eller  längre  än den  tidsram man har. Är  filen  för kort 
kommer det att bli svart  i TV‐rutan och om den är för  lång kommer den att 
klippas av då nästa program börjar. På webben är det mycket mer accepterat 
att sidan tillfälligt inte fungerar eller att den inte är helt uppdaterad, man kan 
alltid komma tillbaka lite senare och försöka igen. Står det i TV‐tablån att ett 
program  ska  börja  klockan  sex  förväntar man  sig  att  det  ska  starta  18.00, 
varken tidigare eller senare. Därför är det extra viktigt med tidshantering och 
schemaläggning på en TV‐station.  
 
En nyhetssändning för TV har setts som ett komplexare problem än att driva 
en nyhetssida på webben. En TV‐kanal kräver mera bemanning, fler knapp‐
tryckningar, tekniskt kunnig personal, studiofolk, mer teknisk utrustning osv. 
En webbsida är mer självgående. Så fort en artikel lagts upp för publicering i 
systemet dyker den automatiskt upp även på webbsidan på en bestämd plats, 
med vald mall och med den publiceringstid man angivit. Personal krävs dock 
för att bland annat sålla och prioritera bland inkommande nyheter.  
 
En TV‐kanal behöver med dagens teknik inte kräva mer bemanning eller fler 
knapptryckningar  än  en  webbsida.  Det  är  idag  möjligt  att  genomföra  en 
nyhetssändning med ett minimalt antal inblandade personer, t.ex. en studio‐
reporter och en  sändningsproducent. Man kan välja att  sända ut nyheterna 
vart  efter  de  kommer  in  och  nya  inslag  hinner  skapas.  På  så  sätt  blir 
exaktheten  på  sändningstid  inte  lika  viktig,  man  kan  istället  ha  rullande 
repriserade nyhetssändningar och bara fylla på med nytt material efterhand. 
Dock ses det fortfarande som linjärt då man själv inte kan välja vilken nyhet 
man vill titta på för stunden utan måste se dem i den ordning de sänds ut.  
 
Trots allt är det en del att tänka på när man sänder TV. För det första måste 
man se till att sändningen verkligen når ut till tittarna, att ljud och bild måste 
vara synkroniserade, att  inslag ska  referensbandas och att material som har 
sänds eller ska sändas måste tas om hand på  lämpligt sätt. Det sker ett stort 
dataflöde  på  en  TV‐station  och  just  hanteringen  av  denna  data  är  väldigt 
viktig.  Har  man  inte  kontroll  över  flödet  från  början  blir  det  snabbt 
ohanterligt  och  det  skapas  flaskhalsar.  TV  har  också  större  filer  och  mer 
metadata att hantera om filerna och därför bör man räkna med överkapacitet 
och redundans av systemet redan från början.  
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3.1.2 Hur det fungerar idag 
Public  Access‐kanalen  Kanal  Norrköping  sänder  idag  ut  sina  program  från 
Teknomedia  och  använder den  utrustning  som  finns  tillgänglig där. Kanal 
Norrköping  levererar de material de vill sända på  t.ex. DV‐band eller DVD. 
Teknomedia  kodar  om  det  till  Mpeg‐2‐format  vilket  är  det  format  som 
Toastern sänder ut. Kodningen sker med separat mjukvara som i dagsläget är 
Cleaner XL. 
 
Material  som  ska  sändas  finns  lagrat  på  en  videoserver med  ett  anslutet 
sändnings‐SAN  (Storage  Area  Network).  Härifrån  kan  VideoToaster‐
datorerna spela ut videofiler.  
 
Program schemaläggs i XML‐filer. Det finns ännu inget grafiskt gränssnitt till 
schemaläggningen  vilket  gör  det  till  ett  knöligt  program  som  inte  alls  är 
användarvänligt.  Risken  finns  att man  här  skriver  in  fel  tid  eller  filnamn. 
Dessa XML‐formaterade filer är en beskrivning av händelser i tiden under ett 
dygn.  Den  egenutvecklade  applikationen,  TP‐ToasterPlayer,  styr  sedan 
utsändningarna baserat på dessa XML‐scheman.  
 
När  inga andra program  sänds visas en  textslinga med nyheter  i TV‐rutan. 
Dessa nyheter hämtas från NT:s telegramdatabas och genereras av mjukvaran 
Kenny,  som  har  utvecklats  av  Teknomedia  och  texterna  sänds  ut  från  en 
InfoCaster4‐maskin  [18].  Se Bilaga C  för  en utförligare beskrivning och den 
fysiska kopplingen av hur systemet för TV‐utsändningen ser ut idag. 
 
Idag  sker  ingen  referensbandning  av de program  som  sänds ut.  Inte heller 
finns  något  fungerande  system  för  sökning  och  lagring  av  filer  som  ska 
sändas eller har sänts. 
 
Möjligheten finns också för program att streamas ut på nt.se. Filerna läggs då 
upp på en streamingserver hos Telia och sänds ut därifrån.  

3.1.3 Hur det kommer att fungera i framtiden 
Nedan  redovisas  i  stort  de  funktioner  som  vi  kommit  fram  till  att 
publiceringssystemet  bör  ha.  En  mer  detaljerad  beskrivning  för  de  olika 
delarna följer i kapitel 4. 
 
Med Edge II ska man via ett webbgränssnitt kunna söka video, text och bilder 
och  kunna  lägga  upp  detsamma  till  databasen.  Databasen  ska  ha  en  bra 
hantering av metadata,  rättigheter och arv av  rättigheter. Av videofiler och 

                                                 
4 En PC med videokort och speciell mjukvara för generering av texter och grafik i realtid. 
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bilder  önskar  man  att  det  automatiskt  ska  skapas  en  lågupplöst  browse‐
variant för snabb och enkel förhandstitt.  
 
TV‐sändningarna  schemaläggs  via  ett  gränssnitt  i  sin  webbläsare.  Utifrån 
detta  webbgränssnitt  ska  sedan  XML‐filen  för  styrning  av  sändningen 
genereras. Man ska även kunna schemalägga material som ännu inte är klart 
för sändning och då  få en  indikering på att  filen saknas. TV‐tablån som sen 
visas på webben  och  i  tidningen  ska kunna genereras utifrån  en  spellista  i 
databasen.  
 
Redigeringen för TV:s del kommer som tidigare nämnts ske på VideoToastrar 
i  redigeringsprogrammet   VT‐Edit. Detta  är  speciellt  en  fördel  vid  nyhets‐
sändningar  då  man  kan  snabba  upp  nyhetsrapporteringen  eftersom 
möjligheten  finns  att  sända  direkt  från  redigeringen,  utan  renderings‐  och 
exporteringstider.  
 
I  och  med  att  NT  startar  en  ny  TV‐kanal  blir  det  även  aktuellt  med  att 
komplettera denna kanal med  text‐TV‐funktioner. Här  ska man kunna  läsa 
om nyheter, sport, väder och andra aktualiteter. Läs mer om  text‐TV under 
avsnitt 4.14. 

3.2 Produktionsbolag 
Teknomedia  har  verkat  som  produktionsbolag  sedan  1985. De  producerar 
bland  annat  produkt‐  och  företagspresentationer,  informations‐  och 
utbildningsprogram samt reklamfilm. 

3.2.1 Hur det fungerar idag 
Produktionen  är  baserad  på  DVCam‐formatet.  Inspelningen  sker  huvud‐
sakligen på band med Sony‐kameror. Därefter sker  intankning av materialet 
till hårddisk i redigeringsstudiorna. Redigerar gör man på Macintosh G5:or.  
 
En korttidslagring av allt producerat material  sker  idag på  ett SAN medan 
långtidslagringen sker på DVCam‐band eller på DVD. Alla band tillhörande 
ett  visst  jobb  registreras  in  i  bandarkivet.  Bandarkivet  bygger  på  en  enkel 
Accessdatabas där bandnummer, projektnamn och beskrivning lagras. Så fort 
man  registrerar  ett  nytt  jobb  i  databasen  så  ges  ett  nummer  som  sedan 
masterbandet kommer att  få. Alla band  tillhörande samma  jobb kommer då 
att ha detta masternummer plus ett bandnummer. Exempelvis kan ett band 
ha nummer 533/003 vilket innebär att masterbandet har nummer 533 och att 
detta är band nummer tre som filmats på detta jobb. Beskrivningen som finns 
om varje projekt eller band är dock inte sökbar i nuläget.   
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När SAN börjar bli fullt backas material som inte används ut på DVD. För att 
veta på vilken DVD‐skiva  filerna och projekten  finns på använder man  sig 
ibland  av  programmet  myOrganizer  [19].  Programmet  bygger  på  en 
Accessdatabas som när en ny skiva sätts i DVD‐läsaren kollar igenom den och 
listar dess  innehåll. Denna  information sparas sen som  text  i en databas där 
den blir sökbar på filnamn och mappnamn. Förutsättningen för att detta ska 
fungera tillfredsställande är att skaparen döpt sina mappar och filer logiskt så 
de går att  söka på.  I många  fall används  inte myOrganizer och då är enda 
sättet att hitta skivan att man kommer ihåg ungefär var man lagt den och vad 
man döpt den till. 

3.2.2 Hur det kommer att fungera i framtiden 
Mycket  av  arbetet  och  funktionaliteten  för  produktionsbolaget  kommer  att 
vara detsamma  som  för TV‐kanalen. Här  finns dock  inte  samma  behov  av 
snabb  redigering  och  direktutsändning.  Redigeringen  kommer  även  i 
fortsättningen att utföras på Macintosh i Final Cut Pro.  
 
Den  stora  förändringen  för  produktionsbolagets  del  kommer  vara  att 
hanteringen av allt material kommer att  förbättras. Det  ska vara enkelt och 
snabbt att hitta de filer man söker. 
 
Färdigproducerat material  kommer  att  lagras  i  Edge‐databasen  både  som 
original och som lågupplöst browsevariant. Det som idag är bandarkivet ska 
göras om och sammanföras med den nya databasen  (mer om detta  i kapitel 
4.4). Om man vill hitta råmaterial eller projektfilerna  till ett visst projekt  får 
man söka reda på originalfilen i databasen och därifrån få en hänvisning till 
material som ligger externt på t.ex. band eller DVD. 
 
I  databasen  lagras  också  all  viktig  information  om  originalfilen,  t.ex.  vem 
kunden är, vem som arbetat med filen, hur musik och bildrättigheterna ser ut 
etc. Detta för att underlätta arbetet genom att all information om en fil finns 
lagrad i databasen och inte i mail, lösbladssystem eller i personers huvud som 
situationen är idag. 
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4 Systemspecifikation 
Nedan  följer  en  uppräkning  av  de  delar  som  behövs  för  ett  fungerande 
publiceringssystem för TV. 

4.1 Uppladdning av filer 
Uppladdning av filer till systemet sker i olika gränssnitt i systemet. Det som 
skiljer  dem  åt  är  vilka  fält  (metadata)  som  ska  fyllas  i  samt  hur  filerna 
behandlas efter att de lagts upp. När en redigerare klippt klart ett inslag och 
lägger  till  sin DV‐fil  till  systemet  läggs  filen  i  en  intankningsmapp. Denna 
mapp står beskriven under kapitel 4.5. DV‐filen konverteras till en Mpeg‐2:a 
och en Mpeg‐1:a som  läggs på olika ställen på servern. DV‐filen  läggs alltså 
aldrig in i systemet även om det ser så ut. Bilder som läggs upp konverteras 
också  till  lågupplöst  samt  högupplöst,  däremot  inte  med  hjälp  av  en 
intankningsmapp såsom videofilerna. 
 
Förutom de olika metadata  som  finns att  fylla  i  finns möjligheten att  länka 
uppladdad  fil med  andra  filer  i  databasen. När  en  reporter  lägger  in  sitt 
reportermanus  länkar denne det  till den videofil manuset hör  ihop med, på 
samma sätt fungerar det att länka bild till artikel osv. 
 
Tidigare  i  rapporten  har  det  nämnts  att  det  ska  gå  att  schemalägga  sin 
videofil samtidigt som den läggs till i systemet. Detta görs genom möjligheten 
att välja datum för publicering. Det är inte möjligt att schemalägga totalt och 
välja  tidpunkt,  bara  underlätta  för  schemaläggaren  som  slipper  leta  efter 
dagens inslag. Detta behandlas i 4.8. 
 
Förutom att fylla i metadata har användaren också en skyldighet att fylla i om 
filen som  laddas upp är ett original eller ej. Är det ett original kommer  fler 
metadata  dyka  upp  som  behöver  fyllas  i  såsom  rättigheter  på  filen.  Är 
videofilen  ett  hopklipp  av  andra  original måste  användaren  söka  reda  på 
dessa filer och koppla dem som original till filen. 

4.2 Sökmodul 
Denna modul är avsedd för att söka bland allt material som finns i databasen. 
Man  ska  t.ex.  kunna  söka  på  namn,  datum  för  publicering,  publicerings‐
medium, beskrivning och nyckelord. Sökträffarna ska sorteras  i grupper om 
format, bild  för  sig,  ljud  för  sig osv. där  ett  antal  av de  första  sökträffarna 
visas i varje format. Det ska också vara möjligt att söka på endast det format 
användaren är intresserad av. Inom formaten ska man kunna sortera träffarna 
på vald kategori (datum, namn osv.). 
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De  gånger material  backas  ut  till  externa  källor  såsom DVD  och DV‐band 
måste ansvarig person söka upp samma material  i systemet och  länka  ihop 
dessa. En länkningsknapp måste alltså alltid visas bredvid alla sökträffar. Läs 
mer om detta i kapitel 4.4 som behandlar arkivering för produktionsbolag. 
 
Det ska också vara möjligt att  titta på video‐ och bildfilerna man hittar  i ett 
lågupplöst  format. För videofilernas del görs detta  i  ett nytt gränssnitt och 
beskrivs  i previewmodulen nedan. Dock ska man  från sökfönstret kunna  få 
sig en uppfattning av  innehåller  i videofilen genom att det ur varje  fil  finns 
utsparat ett antal tumnagelbilder. Antalet bilder som tas från varje fil varierar 
beroende på filens längd. 

4.3 Previewmodul 
Till Previewmodulen kommer man från sökfönstret då man väljer en videofil 
som man vill titta på. Ett litet gränssnitt visar då filen i sin lågupplösta variant 
där  användaren  snabbt  kan  titta  igenom  filen.  På detta  sätt  kan man  välja 
bland lågupplöst material och sedan bara ladda ner det man är intresserad av 
högupplöst. In‐ och utpunkter ska kunna sättas i filen för att endast ladda ner 
intressant del. 
 
Det  ska  även  vara möjligt  att  extrahera  en  stillbild  från  vald  bildruta  på 
tidslinjen. 

4.4 Arkivering för produktionsbolaget 
Alla band tillhörande ett visst  jobb  läggs  idag  in  i Bandarkivet. Arkivet som 
är utvecklat av en Teknomediaanställd har aldrig blivit helt  färdigutvecklat. 
Dock är grundtanken med bandarkivet bra så denna funktion bör även finnas 
kvar  i  framtiden. Det  som  behövs  göras  är  att  flytta  över  information  från 
Access‐databasen till Edge‐databasen, utveckla sökfunktionen samt se till att 
det  finns  en  koppling mellan masterbandnummer  och  originalfilen  i Edge‐
databasen. Eftersom  ett  jobb kommer  att ha  ett masternummer  långt  innan 
det finns en färdig originalfil är det viktigt att användaren samtidigt som han 
postar  den  färdiga  filen  till  Edge‐databasen  även  skriver  in  numret  på 
masterbandet. 
 
Idag när hårddiskarna på Teknomedia börjar blir fulla bränns material ut på 
DVD. Ibland används programmet myOrganizer till att lägga in information 
om vad  som  finns på  skivan  i  en Accessdatabas.  I denna databas kan man 
sedan söka på fil eller mappnamn för att försöka hitta det man vill ha. Detta 
bygger dock på att filerna heter något logiskt och att skivan har ett bra namn 
som  gör  den  lätt  att  hitta.  Programmet  används  idag  inte  i  så  stor 
utsträckning utan de anställda letar istället igenom tänkbara skivor manuellt 
för  att  hitta  det  sökta  projektet  eller  filerna. Nu  kommer  det  dock  att  ske 
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förändringar  för  att  få  en  bättre  organisering  och  struktur  på  utbackat 
material. När man i fortsättningen bränner ut en skiva måste man själv gå in i 
Edge och koppla skivan till en eller flera originalfiler. Vilket namn som helst 
kan  skrivas på  skivan men  när man  kopplar  skivan  i databasen  fås  ett  id‐
nummer som måste skrivas på skivan för att man senare ska kunna hitta den. 
 
Sättet man i framtiden kommer att hitta sökta projektfiler och råmateial på är 
alltså  genom  att  söka  efter  originalfilen  i  Edge‐databasen  och  där  få  en 
hänvisning till material som ligger externt på t.ex. band eller DVD. 
 
Lagring och arkivering  för TV‐kanalens  räkning har  tidigare  tagits upp och 
behandlats i kapitel 2.6. 

4.5 Konvertering för video 
Konverteringsprogram  har  i  kapitel  2.4  studerats  och  för  videoformaten  är 
det Cleaner XL som ska användas. Cleaner XL går inte att programmera mot, 
däremot har programmet stöd för watchfoldrar som i förväg kan ställas in att 
utföra en viss konvertering när en fil hamnar i dess mapp. Programmeringen 
sker alltså utanför programmet. 
 
Så  fort  en  fil hamnar  i  en watchfolder  startar konverteringen. Detta är  inte 
önskvärt då man  inte har någon kontroll över samtidiga användare och hur 
många filer som läggs på kö. Istället läggs filer som ska konverteras på kö i en 
annan mapp som  i sin tur kan sköta utdelandet av filer till rätt watchfolder. 
Prioriteten på denna kö beror av valda attribut t.ex. längd och tidpunkten den 
lades upp  för konvertering. När konverteringen  är utförd hamnar den nya 
filen  i en så kallad encoded  folder. Enda sättet att kontrollera om något har 
gått snett  i konverteringen är att sätta  in en  tidsspärr. Enligt  förutbestämda 
regler  (en XX Mb Mpeg‐2  tar ca XX  sekunder att konvertera  till en Mpeg‐1 
osv.)  sätts  en  klocka  som  reagerar  när  konverteringen  har  överskridit  den 
maximala tid det borde ta att utföra konverteringen. Ett mail eller sms skickas 
då  till  tekniskt  ansvarig.  Fungerar  allt  hamnar den  konverterade  filen  i  en 
encoded  folder  där  vidare  behandling  sker  och  då  kan  nästa  fil  på  tur 
placeras i watchfoldern. En vy över flödet visas i Figur 8. 

 
Figur 8 Konverteringsflöde 

 
När konverteringen  är klar  extraheras  tumnaglar ur Mpeg‐1:an med  jämna 
mellanrum. Dessa kommer att visas vid sökning av filen för snabb överblick. 
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Till en början kommer en dator att användas till konverteringar. Aktiviteten 
hos TV‐kanalen kommer  inledningsvis  inte att vara  så påfrestande  så detta 
borde  räcka. Loggningsmodulen kommer dock att  registrera aktiviteten hos 
datorn  och  vid  förutbestämda  trösklar  varna någon  ansvarig  via mail  eller 
sms att ytterligare en Cleaner behövs för konverteringar. 

4.6 Veckoplanering 
För  långsiktigare  projekt  än  nyhetsbevakning  är  veckoplanering  en  hjälp  i 
vardagen. Här  schemaläggs  både  personalens  arbetsuppgifter  som  sträcker 
sig  en  bit  in  i  framtiden  samt  utrustningens  tillgänglighet. Är  det  t.ex.  en 
fotbollsmatch på onsdag kväll ser man på veckoplaneringen att OB‐bussen är 
bokad så ingen bokar in den för ytterligare arrangemang. Schemat är inte så 
detaljerat, dagarna delas  endast  in  i  förmiddag,  eftermiddag  och  kväll  och 
endast ett uppdrag bör gå att schemalägga per pass. Alla kan schemalägga en 
kamera  eller OB‐bussen men  arbetsplanering  sker  av  en projektledare  eller 
annan person i samma befattning. 

4.7 Min sida 
Den första sida man möter när man loggar in i Edge II kommer att vara ”Min 
sida”.  Här  ska  all  information  som  rör  respektive  användare  samlas  och 
beroende  av  olika  rättigheter  har  inte  alla  användare  tillgång  till  samma 
gränssnitt eller information från sin sida. 
 
Vid inloggning kan det finnas påminnelser till användaren. Ett exempel är att 
tekniskt ansvarig  får meddelanden här  som  inte är akuta,  t.ex. att Cleanern 
säger  ifrån när det börjar bli  för många konverteringar  för de datorer  som 
finns. Mer akuta händelser meddelas per sms. 
 
Rättigheterna  som  nämndes  ovan  berättigar  t.ex.  sändningsproducenten 
tillgång  till  schemaläggning  av  TV‐program  (kapitel  4.8)  och  reportern 
tillgång till uppladdningssida för reportermanus.  
 
Synligt när  användaren  loggar  in  är veckoplaneringen och dagens göromål 
utmärker  sig. Det  vore  också  önskvärt  att  tidsrapportering  gjordes  på Min 
Sida. När datum för ifyllande av tidsrapport närmar sig dyker en påminnelse 
upp och när hela är ifylld och godkänd visas den hos ansvarig person. 

4.8 Schemaläggning av TV‐program 
I detta gränssnitt sker schemaläggning av hela dagars program och det kan 
göras  långt  i  förväg.  Undantaget  är  nyhetssändningar  eller  direktsända 
program som schemaläggs i ett annat gränssnitt (se kapitel 4.9). Det går dock 
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att  schemalägga  nyheter mellan  18.00  och  18.15 men  sedan  sker  schema‐
läggningen av detta block i detalj i det andra gränssnittet. 
 
Även om inslaget inte är färdigt går det att schemalägga det. Schemaläggaren 
bestämmer vilka  tidpunkter programmet  ska  sändas mellan och ger det ett 
namn.  Blocket  blir  till  en  början  rött  eftersom  ingen  fil  är  kopplad  till 
sändningen. När en fil har kopplats ändrar den färg till exempelvis grön. På 
detta sätt ser man  lätt statusen på programmen. När schemaläggaren väljer 
vilken dag denne vill schemalägga visas de filer som har postats till systemet 
med tanken att sändas den dagen i en lista i gränssnittet. Han/hon har då bara 
att placera  in  inslagen så som de ska sändas. Detta bör ske med enkel drag 
and drop. 
 
Om man dubbelklickar på ett schemalagt klipp kommer ett fönster med den 
lågupplösta versionen  av  filen upp. Är  filen  rödmarkerad dyker  istället  ett 
meddelande upp som  talar om vad som är  fel. Vanligast är att  filen saknas 
och inte har länkats. Andra fel kan vara att filnamnet, sökvägen eller längden 
på  filen  är  fel  och  att  det  skapas  glapp  alternativt  överlappningar  i 
programskarvar.  Den  lågupplösta  versionen  som  kommer  upp  är  namn‐
skyltsfönstret som beskrivs  i kapitel 4.13. Här kan schemaläggaren  lägga  till 
namnskyltar om sådana saknas eller editera befintliga. 
 
Även  reklamen  schemaläggs här  och  som  tidigare har nämnts  (kapitel  2.8) 
omges reklamsändning av en mängd  lagar. Restriktioner för dessa  lagar ska 
redan i schemaläggningen finnas så det blir svårare att bryta mot någon lag. 
Modulen  måste  alltså  se  till  att  reklamen  som  sänds  inte  understiger  en 
minut, att den föregås och avslutas med en jingel som berättar att det blir/har 
varit  reklam och  inte överstiger det  totala  antal minuter  som  är  lagligt per 
timme.  
 
När schemaläggningen är klar  för stunden genereras en XML‐fil som skrivs 
över nästa gång en editering sker. Denna XML är den som Toastern använder 
sig av för utsändning. Där användaren har schemalagt ett nyhetsblock finns 
en hänvisning till en XML‐fil genererad från schemaläggning av direktsända 
program (som beskrivs i nästa kapitel) så fort något har schemalagts här. 

4.9 Schemaläggning av direktsända program 
Schemaläggningen  av  nyhetssändningar  kommer  att  ske  i  ett  separat 
gränssnitt. Detta  för att schemaläggningen av en nyhetssändning är mycket 
mer  detaljerad  än  schemaläggningen  av  en  hel  dag  samt  består  av  en 
blandning  av  studioprat  och  förinspelade  inslag.  Allt  går  heller  inte  att 
automatisera och schemalägga av en sändning utan kräver att någon sitter på 
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plats och styr sändningen manuellt. Exempel på några saker som dock kan gå 
att schemalägga innan sändning är: 
 

• vilka inslag som ska sändas 
• grafik som ska visas bakom studiereportern 
• telegramgrafik 
• promtertexter 
• namnskyltar (för studiereporter, besök i studion mm) 
• eventuell schemaläggning/styrning av kameror (ex. efter inslag gå till 

kamera ett, halvbild/helbild) 
 
Det går att schemalägga hur förloppet kommer att se ut i ordningsföljd dock 
inte hur många minuter och sekunder studioprat och liknande kommer att ta. 
Därför schemaläggs hela  förloppet  i den  följd det ska komma  i sändningen. 
Efter  introt  kommer  t.ex.  halvbild  på  reporter,  kameror  och  ljud  är 
förinställda  att  passa  den  kameravinkel  och  person  det  gäller,  därefter 
kommer ett förinspelat inslag osv. Det enda som då behövs är en person som 
trycker  på  en  knapp  för  nästa  inslag  när  väl  sändningen  är  igång.  Alla 
kameror  samt mixerbordet  för  ljud  som  finns  på  Teknomedia  idag  går  att 
fjärrstyra  och  därmed  går  nyhetssändningar  och  andra  liveframträdanden 
utmärkt att automatisera på detta sätt. 
 
Även här genereras en XML‐fil som skrivs över så snart en ändring sker.  

4.10 Uppspelning och inspelning 
Den  dator  som  idag  sköter  uppspelningen  av  videofilerna  till  Kanal 
Norrköping är en VideoToasterdator (kallas Toaster 2). TP‐ToasterPlayer styr 
utsändningarna  baserat  på  XML‐filer  innehållandes  spellistor  och  filerna 
lagras på en videoserver med ett anslutet sändnings‐SAN. VideoToastern kan 
även  lägga  ut  livekällor  från  t.ex.  Teknomedias  andra  VideoToasterdator 
(Toaster 1) dit alla kameror är kopplade. 
 
Det  här  upplägget  kommer  att  användas  även  till  den  nya  TV‐kanalen. 
Skillnaden  är  att  filerna  i  de  flesta  fall  kommer  att  sändas  direkt  från  sin 
lagringsplats  på  Edge‐servern  som  också  kommer  att  fungera  som 
sändningsserver. Dock  finns  alltid möjligheten  att  sända  filen  från mellan‐
lagrings/arbets‐disken om man inte skulle hinna posta den till systemet i tid.  
 
Referensbandning måste enligt lag göras på allt material som sänds ut. Detta 
kommer som tidigare nämnts att göras som Windows Media‐filer och sparas 
ner på en hårddisk avsedd för referensfiler. Även det format som nyheter och 
debatter streamas ut på webben i kommer att vara i Windows Media‐format. 
En VideoToaster klarar av inspelningen av Windows Media filer i realtid och 
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skulle alltså kunna användas både för referensbandning och för inspelning av 
webbfiler. Det finns även enklare PC med videokort som klarar av detta och 
kostar mindre än vad en Toaster gör.  
 
Eftersom  alla  nyhetssändningar  inte  sker  live  utan  repriseras  flera  gånger 
under  en  dag måste  dessa  spelas  in  i Mpeg‐2‐format  för  att  kunna  ge  bra 
kvalitet även vid  reprissändningarna. Dessa  filer kommer  i de  flesta  fall att 
lagras på mellanlagringsdisken som beskrivits i kapitel 2.6. 
 
Ett  schemaläggnings‐/styrprogram  för  referensbandning,  inspelning  av 
streamingfiler samt inspelning av Mpeg‐2 filer måste implementeras.  
 
Något  som kommer att behövas  i  framtiden är  ett  system  för  insamling av 
material som sänts på andra TV‐kanaler än NT:s kanal. Precis som en tidning 
köper  in  eller  prenumererar  på  bilder  från  andra  tidningar  och  byråer,  får 
även TV‐stationer bilder och video  från andra håll. Eurovision News, EVN, 
[20] är en slags bildpool där TV‐bolagen  inom EBU  (European Broadcasting 
Union) byter bilder med varandra. Utbytet sker på regelbundna schemalagda 
tider och även TV‐bolag utanför EBU kan få tillgång till materialet.  
 
För  dessa  inspelningar  krävs  utrustning  som  kan  spela  in  videofilerna. 
Inspelningen ska gå att schemalägga och ske automatiskt. Flera kanaler måste 
kunna spelas in samtidigt och all inkommande data hanteras på lämpligt vis. 
En vy över flödet av uppspelning och inspelning visas i Figur 9. 
 

 
Figur 9 Schematisk vy över uppspelning och inspelning 
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4.11 Live Studio Styrning 
Varje dag kommer liveinspelningar att ske på nyhetsredaktionen. Ibland bara 
dagens  nyhetssändning,  ibland  även  en  debatt.  Är  det  en  nyhetsrik  dag 
kommer  fler  sändningar  att  göras,  annars  repriseras den  första.  I  ett  första 
skede kommer sändningarna troligen att ske direkt från Toaster 2. I detta läge 
kommer det att behövas en person som bildproducerar från Toastern samt en 
studioreporter. Framöver är vår förhoppning att flödet ska automatiseras i så 
stor  utsträckning  att  studioreportern  i  praktiken  skulle  kunna  styra 
sändningen helt själv. För att detta ska kunna  fungera behövs en styrnings‐
modul till Toastern för att sköta alla delar av Video Toastern men också sköta 
hela  studion  med  lampor,  ljusbord,  promter,  fjärrstyrda  kameror,  back 
projectionskärm, etc. 
 
LSS‐modulen hämtar den aktuella XML‐filen till Toastern. Istället för att köra 
XML‐filen  från  dess  lagringsplats  (liksom  är  fallet  för  videofiler)  lagras  de 
lokalt på Toastern. Detta görs för att systemet ska vara redundant och klara 
avbrott i t.ex. nätverk eller om andra delar slutar fungera. Då finns alltid en fil 
lokalt att använda i nyhetssändningen. LSS‐modulen kontrollerar sedan varje 
styrmodul  för varje  enskild hårdvara  som  t.ex.  fjärrstyrda kameror  eller  en 
Toaster med specialsyfte. 
 
När  studioreporten  har  hittat  material  som  han/hon  vill  sända  görs  ett 
preliminärt  schema  från webbgränssnittet  för nyhetsschemaläggning, se 4.9. 
Denna data hämtar LSS‐modulen som  läser av händelserna. Händelser som 
kan  förutsägas eller göras omedelbart, görs eller sätts  i beredskap. Toastern 
ställer  in  rätt  ljus,  promtern  laddas med  texter  osv. Händelser  efter  okänd 
tidsrymd  väntar  på  godkännande  från  sändningsproducent  som  görs med 
hjälp  av  en  knapptryckning,  ”starta  nästa”.  I  praktiken  skulle  alltså  en 
studioreporter klara en sändning helt själv genom att både agera reporter och 
sändningsproducent om knapptryckningen kan göras i studion där reportern 
är. När  schemat  tar  slut  stängs  utrustningen  i  studion  av  och  där  det  är 
nödvändigt startas mjukvara om. 
 
I  framtiden  är  det  önskvärt  att  två  parallella XML‐listor  och  Toastrar  körs 
samtidigt.  Då  kan  löpande  felkontroller  göras  som  omedelbart  byter 
sändningsdator  så  fort  den  upptäcker  ett  fel.  Den  felande  komponenten 
startas  genast  om  och  felkontrollen  fortsätter  kontinuerligt.  Felkontrollen 
måste vara ”förebyggande”. Om något inte svarar, antas det direkt ha hängt 
sig och startas på en gång om.  
 
För att ytterligare öka säkerheten är alltid en default definierad för varje del 
av  systemet  (såsom  lampor, kameror osv.)  som  automatiskt kopplas  in när 
något går fel. Risken att få en svart bildruta blir då minimal. 
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4.12 Loggmodul 
LSS‐modulen  och  alla  andra  styrningsenheter  i  systemet gör  löpande  logg‐
filer. Logg görs på sända program och dessa data kopplas till videomaterialet 
och dess metadata  i databasen.  Fellogger  görs  också på  sändningssystemet 
och även skillnadsloggar på önskad sändning och den verkliga sändningen. 
Syften med loggningen är att kunna se vad som i verkligheten sänts. Detta för 
att  kunna  förbättra  systemet,  att  kunna  rapportera musik  och  licensbundet 
material  samt  för  att  se  vilken  reklam  som  sänts  så  annonsörer  får  vad de 
betalat  för.  Alla  sändningar  referensbandas  men  en  direkt  feedback  in  i 
systemet  är  att  föredra.  I  framtiden  finns  svindlande  tankar  på  fel‐
korrigeringssystem som automatiskt kan fixa enklare typer av fel. Detta kan 
vara  allt  från  fulla  diskar  och  nätverksproblem  till  vanliga  flaskhalsar  i 
systemet. Om man  har  tydliga  loggar  på  allt  kan  logiska  beslut  göras  och 
administreringen av vanliga fel minskar. Om systemet inte kan ”självläka” så 
kontaktas lämplig jourpersonal med SMS eller mail.  
 
En annan viktig uppgift är att förutspå problem eller händelser. Då kan listor 
av ”kommande fel” göras och avhjälpas innan de blir så stora att de kan störa 
sändningen. Detta kan vara diskförbrukning, bandbredd  i nätverk, process‐
kapacitet,  kodningskapacitet,  antal  samtidiga  strömmar,  ökning/minskning 
något utöver planerad ökning/minskning osv. Allt som anses som potentiellt 
fel, loggas och rapporteras för åtgärdande. 

4.13 Namnskyltar 
Eftersom man  vill  kunna  återanvända material  som  har  sänts  tidigare  vill 
man  inte  lagra  namnskyltar  och  övrig  grafik  tillsammans med materialet  i 
samma videoström. Istället ska det sparas separat men spelas upp samtidigt 
som filen sänds.  
 
Flera program  finns på marknaden som är speciellt utvecklade att göra  just 
detta. De är dock  relativt dyra och vi vill  inte använda dem som  fristående 
program  utan  skulle  behöva  lägga  programmeringstimmar  på  dem  för  att 
kunna integrera programvaran med det övriga systemet. Nyheterna som idag 
rullar på Kanal Norrköping då  inget program är  i  sändning genereras med 
hjälp av en InfoCastermaskin. Företaget bakom, Inscriber, har flera program 
som  skulle kunna användas  till att  lägga namn‐ och grafikskyltar.  Inscriber 
har programlösningar som klarar mycket avancerad text‐ och grafikhantering 
och dessa systemen kostar från 70 000kr och uppåt.  
 
Toastern  klarar  också  av  att  lägga  på  namnskyltar,  dock  krävs 
programmering  även  här.  Vi  vill  inte  lägga  på  namnskyltarna manuellt  i 
Toastern  utan  vill  att  ett  program  ska  implementeras  som  kopplas  till 
databasen där lämplig stilmall och in‐ och utpunkter för skylten finns sparat. 
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Stilmall och  timing  för  skylten  sätts via ett webbgränssnitt, där man  ser en 
lågupplöst variant av  filen. En  fördel med denna  lösning är att den är billig 
och enkel, det är  relativt enkelt att med hjälp av  script  få Toastern att göra 
detta. En nackdel är säkerheten och stabiliteten. Om man låter Toastern sköta 
flera olika saker samtidigt är risken större att något går fel vid en sändning. 
Man skulle helst behöva en separat Toaster för varje uppgift. 
 
Gränssnittet  för  att  lägga  på  namnskyltar  påminner  om  previewmodulens 
utseende. Användaren kan välja  stilmall  för namnskylten, namnet  skrivs  in 
och  in‐  och  utpunkter  för  skylten  sätts. Namnskylten  sparas  som  ett  eget 
objekt i databasen med en koppling till videofilen. Denna koppling syns när 
schemaläggaren importerar videofilen till sändningsschemat och denne väljer 
då om namnskylten ska visas under sändning eller ej. Flera namnskyltar kan 
vara kopplade  till samma videofil  (möjligheten att  filen sänds om  igen med 
annan  mall  eller  liknande  finns)  och  då  ligger  valet  hos  schemaläggaren 
vilken som ska visas. Han/hon kan även klicka sig vidare till gränssnittet för 
namnskyltar  från  schemaläggningen  för  att  kunna  editera  den.  När 
användaren har lagt på namnskyltar ska möjligheten finnas att titta på filen i 
webbgränssnittet med namnskyltar pålagda. 

4.14 Text‐TV 
Text‐TV, eller Teletext, är namnet på det system som används för att överföra 
information på de tidigare outnyttjade delarna av videosignalen. TV‐systemet 
som  används  i  Sverige  och  stora  delar  av  Europa  kallas  PAL.  Systemet 
använder en bildfrekvens på 25Hz och bilden består av  totalt 625  linjer. Av 
dessa  625  linjer  används  575  för  den  synliga  bilden.  Resten  av  linjerna 
används för bland annat text‐TV och synkroniseringspulser (se Figur 10) [21]. 
 
Den  digitala  text‐TV:n  börjar  att  utvecklas  mer  och  mer.  Digital  text‐TV 
bygger på en teknisk plattform som baseras på den öppna standarden MHP 
(Multimedia Home Platform)  [22]. MHP  är  en  relativt  ny  teknisk  standard 
som är tänkt att vara gemensam för hela Europa. Det som skiljer den digitala 
text‐TV:n från den klassiska är bland annat bättre grafik, möjligheter att visa 
bilder samt ett nytt sätt för tittaren att navigera för att nå informationen. Det 
kommer dock  att dröja  en  tid  innan den digitala  text‐TV:n når de  svenska 
hushållen  eftersom  det  ännu  inte  finns  några  mottagare  på  den  svenska 
marknaden.  
 
För NT:s del vore det bra om de kunde erbjuda text‐TV till sina TV‐tittare för 
att  nå ut  genom  ytterligare  en  informationskanal. Alla  har  inte  tillgång  till 
internet hemma men har de NT:s TV‐kanal kommer de ändå ha  tillgång  till 
de nyheter som visas på nt.se genom TV:n. 
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I  väntan  på  att  den  digitala  text‐TV‐tekniken  skall  utvecklas  kommer  det 
system som Teknomedia ska använda att vara traditionellt. Det finns idag en 
uppsjö  av  program  på  marknaden  för  text‐TV‐generering.  För  att  ge  ett 
exempel så tillverkar företaget Starfishtechnologies programvaror och system 
för  att  skapa  och  sända  text‐TV  [23]. De  har  små  text‐TV‐applikationer  för 
multipla kanaler och stora  fleranvändarsystem. En  fördel med detta  företag 
är att deras återförsäljare  i Sverige är Lanlink, vilket är samma  företag som 
idag  har  sålt  VideoToastrarna  till  Teknomedia.  Starfish  utvecklar  även 
program för textning (subtitling) av TV. 
 

 
Figur 10 Linjefördelning i PAL-systemet 

 
I nästan all komprimerande teknik (i detta fall Mpeg‐2) kodas bara de synliga 
tv‐linjerna. Tidskod och text‐TV kommer inte med. Än mer sällsynt är att det 
finns  hårdvara  och  mjukvara  för  uppspelning  som  bevarar  detta.  För 
Teknomedias  del  betyder  detta  att man måsta  lägga  in  text‐TV  efter  att  (i 
nuläget)  Kreatel‐boxarna5  konverterat  dataströmmen  till  analog  video.  För 
Norrköpings  kabelnät  innebär  det  ett  inköp  av  tre  stycken  text‐TV‐boxar. 

                                                 
5 Kreatelboxarna sköter transmissionen av TV-signalen från leverantörerna till hushållen 
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Dessa kopplas  till en central  text‐TV‐server som är kopplad  till den vanliga 
SQL‐servern. 

4.15 Programtextning 
På  en  TV‐station  hamnar man  förr  eller  senare  i  en  situation  då man  har 
behov  av  att  texta  ett  program,  t.ex.  intervjuer  gjorda  på  engelska  eller 
repriser anpassade för döva. Textningen kan antingen ligga synlig i bild eller 
vara  dold.  Om  den  är  dold  når  man  den  via  text‐TV  (bra  för  t.ex. 
hörselskadade).  
 
Texten  ligger  inte  i  själva  videobilden  utan  läggs  på  av  separat  program, 
antingen  samma  program  som  sänder  text‐TV  eller  ett  program  enbart 
utvecklat  för  detta.  Precis  som  för  text‐TV  finns  det  ett  flertal  företag  som 
utvecklar programvaror för textning av program.  
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5 Resultat 
Som  framgått  av  denna  rapport  kommer  Edge  II  att  vara  ett  stort  och 
omfattande filhanteringssystem för flerkanalspublicering. Vi har i vårt arbete 
begränsat oss  till att endast  titta på den delen av systemet som rör den nya 
TV‐kanalen  samt  även produktionsbolaget.  I Bilaga D ges  en  övergripande 
bild  över hur hela Edge‐systemet kan  tänkas komma  att  se ut  i  framtiden, 
dock har  inte  t.ex.  radio,  tidning  eller webbpublicering  behandlats  i denna 
rapport.  
 
TV 
Alla led i nyhetsflödet för TV‐kanalen, från planering av inslag till sändning 
och lagring, har presenterats och lösningar har getts för de problem som har 
uppstått. I Figur 11 nedan ses hur vi gått från ett litet manuellt system till ett 
större, mer omfattande och automatiserat system.  
 

 
Figur 11 TV-kanalen idag och i framtiden 
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Inspelningsmediumet  på  Teknomedia  är  i  dag DVCam‐band. Det  kommer 
det till en början även fortsätta att vara, men i framtiden rekommenderas en 
övergång  till  hårddisk  alternativt  minneskort  för  inspelning  av  nyheter. 
Redigering  kommer  att  ske  på VideoToastrar  som  även  kommer  att  sköta 
utsändningen av kanalen. För de konverteringar som krävs rekommenderar 
vi att Cleaner XL och Adobe Graphics Server ska användas. Konverteringarna 
kommer att automatiseras så långt det går. 
 
Lagrings‐  och  sändningsformatet  ska  vara Mpeg‐2.  En  standard med  hög 
kompressionsgrad som ger bra kvalitet. En lågupplöst fil för snabb och enkel 
förhandstitt  av  filer  kommer  att  lagras  som Mpeg‐1.  Referensbandning  av 
utsänt material som enligt  lag måste göras kodas som Windows Media‐filer 
och  lagras på  separat  referensdisk.  Inspelning  av de  filer  som  ska visas på 
webben  kommer  också  att  ske  i Windows Media‐formatet.  Till  en  början 
sänds  bara  nyheter  och  vissa  utvalda  program  ut  på  webben  men  i 
förlängningen  ska hela kanalen kunna  streamas ut. Vissa program kommer 
att behöva spelas in i Mpeg‐2 för att kunna repriseras, dessa filer lagras sedan 
på mellanlagrings‐disken.  
 
Arbets/mellanlagringsdisken  ska  fungera  som  backup  för  filer  och  projekt. 
Disken byts ut och ersätts med jämna mellanrum när den är full. Endast filer 
färdiga för sändning lagras i Edge‐databasen och metadata för dessa beskrivs 
i Bilaga A. Filerna kommer att vara sökbara via ett webbgränssnitt, varifrån 
man kan se dem lågupplösta och ladda ner hela filer eller delar av dem.  
 
Schemaläggningen  av  TV‐kanalen  ska  ske  via  ett  webbgränssnitt.  När 
schemaläggningen är klar genereras en XML‐fil som Toastern kan  tolka och 
sätta  ihop  sändningen  av.  Direktsändning  från  Toastern  utan  att  schema‐
läggning har skett kan också göras.  
 
En  live  studio‐modul  behöver  utvecklas  för  att  förenkla  och  automatisera 
arbetet  vid  sändning  och  det  den  uträttar  kommer  Logg‐modulen  att  ha 
kännedom om. Detta för att kunna förbättra systemet samt kunna rapportera 
musik och annat licensbundet material. 
 
Vi  har  också  tittat  på  lösningar  för  generering  av  namn‐  och  grafikskyltar 
samt utsändning av text‐TV. En Toasterdator kommer att sköta påläggning av 
namnskyltar med hjälp av ett egenutvecklat program. Infocastern kommer att 
finnas kvar och sända nyheter från nt.se när inget annat sänds i kanalen.  
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Produktionsbolag 
Idag  sker  mycket  manuell  hantering  av  filer  och  dess  information  på 
Teknomedias produktionsbolag. I framtiden kommer denna datahantering att 
bli bättre. Det som tidigare bestått av flera olika system ska nu sammanföras i 
ett  enda,  Edge  II. Alla  originalfiler  (som  är  färdiga  för  levereras  till  kund) 
kommer att sparas i Edge‐databasen för att bli sökbara. Filmade DV‐band och 
utbackat material på  t.ex. hårddisk eller DVD kommer  i databasen att vara 
länkade  till  originalfiler.  I  Figur  12  nedan  visas  de  förändringar  som 
produktionsbolaget  kommer  att  genomgå.  Arkivering  för  sökbarhet  och 
snabb åtkomst av material är som synes den största förändringen. Inspelning 
kommer  fortfarande att  ske  i DVCam‐format och  redigeringen  fortsätter att 
vara på Macintosh G5:or. 
 

 
Figur 12 Produktionsbolaget idag och i framtiden 
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6 Framtida arbete 
Förutom alla de programmeringstimmar som kommer att läggas på Edge II:s 
implementation finns en mängd ännu outredda områden att titta närmare på. 
I  denna  rapport  behandlas  TV  och  produktionsbolaget,  samt  i  viss  mån 
övriga  publiceringskanaler.  Ett  naturligt  steg  vore  att  titta  vidare  på  dessa 
andra kanaler såsom radio och tidning och se hur det är möjligt att integrera 
dem  i Edge  II. Visionen  för NT‐koncernen är att  fånga  folks  intresse genom 
att  öka  antalet  publiceringskanaler  och  nå dem  var de  än  befinner  sig. Ett 
danskt  företag har  i princip genomfört det  som NT nu  är på  väg  att göra. 
Nordjyske erbjuder  förutom den  traditionella  tidningen även TV,  radio och 
webb  där  de  senaste  nyheterna  alltid  finns  tillgängliga. Hade  vi  fått  upp 
ögonen för Nordjyske tidigare under arbetets gång hade med all säkerhet en 
närmare  studie  om  dess  uppbyggnad  och  struktur  funnit  sin  plats  i 
rapporten.  Delar  av  NT:s  ledningsgrupp  kommer  dock  att  bege  sig  till 
Danmark på studiebesök som förhoppningsvis kommer att vara givande. 
 
Ytterligare arbete finns också på TV‐delen. Tekniken utvecklas och saker som 
igår framstod som omöjliga går idag att lösa med ny teknik. Gränsen för vad 
som är möjligt sätts i fantasin och som vi alla vet är fantasin obegränsad. SVT 
har alltid haft visionen att ligga långt fram i den tekniska utvecklingen och de 
har kommit  en bit på väg. För  att mer precist kunna beräkna hur  långt  ett 
nyhetsinslag kommer att bli har de  låtit alla  studiereportrar provläsa  texter 
för att veta deras talhastighet. När så systemet får en text och information om 
vilken  person  som  ska  läsa  texten  räknas  automatiskt  den  ungefärliga 
lästiden ut. Detta används  idag  i deras  system och underlättar  för  schema‐
läggning  av  nyhetsinslag.  Studier  pågår  också  på  SVT  om möjligheten  att 
använda sig av en röstigenkänningsmodul som textar liveinslagen medan de 
sänds. Detta  är något  som  även Teknomedias  system  eventuellt bör  kunna 
hantera i framtiden. 
 
I fantasin ser vi också en AI‐modul som uträttar under på TV‐stationen. Den 
lär  sig  av  tidigare  fel  som  den  erhåller  från  loggmodulen.  Datorer  som 
krashar efter en viss tid av användning lär sig AI‐modulen efter ett tag att de 
behöver startas om och gör så med  jämna mellanrum. Listan kan göras och 
lång  och  begränsas  som  tidigare  nämnts  bara  av  fantasin.  Ett  sådant  här 
projekt  tar  inte  slut,  tekniken  utvecklas  och  nya  användningsområden 
uppstår hela tiden. Grunden som har lagts i denna rapport kommer dock att 
hålla i många år till. 
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7 Slutkommentar 
Det  övergripande målet med  arbetet  var  att  åstadkomma  ett  system  som 
förenklade  och  förbättrade  det  dagliga  arbetet  på  TV‐stationen  och 
produktionsbolaget. Det känner vi att vi har lyckats med. Det system som vi 
har kommit fram till ser vi som den bästa lösningen för Teknomedias behov 
och  resurser.  De  delmål  som  sattes  upp  av  Teknomedia  har  i  stort  sett 
uppnåtts. Det område  som vi  själva känner  att vi  inte behärskar  fullt ut  är 
upphovsrättsinformationen.  Rättigheter  och  arv  av  rättigheter  är  väldigt 
viktiga byggstenar i ett system som detta. Dock uppnås detta mål på databas‐ 
och programmeringsnivå varför vi inte har behandlat ämnet närmare. 
 
Den största lärdom vi har fått från detta arbete är hur en TV‐station ser ut och 
fungerar. Den  näst  största  att  allt  tar mycket  längre  tid  än  beräknat.  Från 
början var vi inställda på att utöver TV och produktionsbolag även behandla 
radio  och  tidning. Denna  illusion  ledde  till  en  avgränsning  relativt  tidigt  i 
arbetet. Lite tröstade blev vi när vi läste en artikel om SVT:s nya system Meta 
som var i tankestadiet i 14 månader innan någon implementation påbörjades.  
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Ordlista 
 
API – Application Programming Interface används ofta som ett lager mellan 
högmivå‐  och  lågnivå‐programmering.  Gör  det  möjligt  att  ”programmera 
mot” det program som har API. 
 
Codec   –    står  för kompression  (co) och dekompression  (dec) och beskriver 
hur ljudet/bilden har kodats. 
 
Drag  and  drop  –  kallas  det  då  användaren  kan  flytta  filer mellan  fönster 
genom att dra och släppa dem. 
 
Ingest  –  i  detta  sammanhang  ett  system  för  att  spela  in  externa  kanalers 
material. 
 
Masterband – ett band med den färdiga filen, ”mastern”. 
 
Playout – system för utsändning av material. 
 
SDK  –  Software  Development  Kit  är  ett  utvecklingsverktyg  som  ger 
programmeraren möjlighet att göra applikationen till en viss mjukvara. 
 
Tumnagel – mindre kopia av en bild. 
 
XML – Extensible Markup Language används  för att strukturera och märka 
information  så  att  den  blir  lättare  att  hålla  reda  på,  söka  i,  publicera  och 
återanvända. 
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Bilaga A – Metadata 
 
Alla filer har: 

• Namn 
• Fysiskt namn 
• Beskrivning 
• Nyckelord 
• Version – original? Annars hänvisning till ursprungsobjektet så man 

kan spåra rättigheter på objektet 
• (sökväg) 
• Rättighet (vilket företag som äger ljudet, texten osv.) 
• Kreatör (vilken person som skapat ljudet, texten osv.) 
• Användare (vem som lagt upp filen) – en användare tillhör en grupp 
• Datum senast ändrad (vem lagras i användare) 
• Restriktioner (övriga önskemål, krav från t.ex. kund) 
• Filformat 
• Publiceringsmedium – där den har varit publicerad (OBS! här behövs 

en egen till filmsidan när de gör produktfilm åt kund)  
• Publiceringsdatum och tid (här får filmsidan skriva datum för 

leverans t.ex.) 
• Tillåtna distributionskanaler 
• Godkänd för publicering – flagga (vissa är automatiskt godkända på 

en gång, t.ex. alla bilder som vi hämtar från Doris har varit 
publicerade i tidningen, de behöver inte godkännas) 

 
 
Text 

• Rubrik – gäller för artiklar 
• Ingress – gäller för artiklar 
• Brödtext – gäller för artiklar 
• Text 
• Språk 

 
 
Bild 

• Vattenstämpel – flagga 
• Användningsregion – i vilka länder/regioner bilden får visas 
• Storlek 
• Upplösning 
• Alfa ‐ flagga 
• Färgläge 
• Bitdjup 



 

- 48 - 

• Försäljningspris – olika prisnivåer för olika kunder 
 
 
Sammansatt textgrafikobjekt  

• Ärver all metadata från text 
• Ärver all metadata från bild 
• Placering – förstasida osv. 

 
 
Servicepack A används i ljud och video 

• Användningsregion 
• Åldersgräns (bt,7,11,15) 
• Kompressionsmetod (codec) 
• Sökväg till extern codec 
• Antal gånger filen får användas (eller kanske en nedräknare) 
• Tidkod 
• In och ut 
• Längd – kan hämtas ur filen 
• Språk 
 
 

Ljud 
• Ärver från Servicepack A 
• Samplingsfrekvens 
• Artist – hämtas ur mp3:an och läggs i Namn, alternativt skrivs in där 
• Låtnamn – hämtas ur mp3:an och läggs i Beskrivning, alternativt 

skrivs in där 
• Album – hämtas ur mp3:an och läggs i Beskrivning, alternativt skrivs 

in där 
 
 
Video 

• Ärver från Servicepack A 
• Extern backupreferens (t.ex DVD, CD, band) 
• TVstandard (PAL/NTSC) 
• Sändningsdag 
• Sändningskanal 
• Bredd, höjd i pixlar 
• Bredd, höjd relation 1:x 
 
• Pixel bredd, höjd relation 1:x (inte med i databasen men bör räknas ut 

av ovanstående två och visas ändå) 
• Namnskylt (tidkod in ut) 
• Typ av inslag (reklam, reportage, nyhet…) 
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• Alfa ‐ flagga 
• Bilder / s 
• Programledare / reporter 
• Målgrupp 
• Antal delar – TV‐serie 
• Reportermanus – sökväg till fil eller hela texten 
• Speakertext 
 
• Språkversion – bild (grafik t.ex.) 
• Textningsspråk 
• Ljudspår, kanaler 5.1? –teknisk info. om ljudspår (bitrate, sampling, 

kompressionsmetod) 
• Videokvalité (t.ex. gradering mellan 1‐5) 
• Påannonsering avannonsering 
• Slutord 
• Videokanaler (antal) – Matrix  
• Klippinformation tillhörande videokanaler 

 



 

- 50 - 

Bilaga B – Utdrag ur Svea Rikes Lag 
 
Radio‐ och TV‐lag (1996:844) 
7 kap. Reklam och annan annonsering 
1  § Före  och  efter varje  sändning  av  annonser  skall det  sändas  en  särskild 
signatur  som  tydligt  skiljer  annonserna  från  övriga  sändningar.  Signaturen 
skall  i  televisionen  bestå  av  både  ljud  och  bild.  I  sökbar  text‐TV  och  i 
försäljningsprogram som avses i 5 § fjärde stycket skall signaturen alltid vara 
löpande, men behöver endast anges i bild. 
 
5  § Annonser  får  sändas  högst  åtta minuter  under  en  timme mellan  hela 
klockslag.  I  TV‐sändning  mellan  klockan  19.00  och  24.00  får  denna  tid 
utsträckas  till högst  tio minuter. Om sändningstiden  inte omfattar en timme 
mellan  hela  klockslag  får  annonser  sändas  under  högst  tio  procent  av den 
tiden. 
 
I TV‐sändning får de i första stycket angivna annonstiderna överskridas, om 
 
1. programföretaget gör sannolikt att 
 
a) överskridandet föranletts av en i tiden nära liggande händelse som medfört 
att en tidigare sändning av annonser fått utgå eller förskjutits, 
 
b)  företaget  inte  rimligen haft  anledning  att  ta denna händelse  i beaktande 
vid programplaneringen, och 
 
c) händelsen legat utanför företagets kontroll, samt 
 
2.  annonstiden  under  en  timme mellan  hela  klockslag  inte  överstiger  tolv 
minuter. 
 
Annonser  får  i  en  TV‐sändning  sändas  under  högst  tio  procent  av 
sändningstiden per dygn. 
 
Programtjänster  som  uteslutande  är  avsedda  för  program  där  publiken 
erbjuds att beställa varor eller tjänster (försäljningsprogram) får trots vad som 
sägs  i  första,  andra  och  tredje  styckena  sändas  i  televisionen.  Med 
programtjänst  avses  ett  samlat  utbud  av  program  som  sänds  under  en 
gemensam  beteckning.  Utöver  vad  som  följer  av  6  kap.  9  §  skall 
programtjänstens beteckning anges  i början och  i slutet av  sändningen. Lag 
(2004:147). 
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6 § Den sammanlagda annonstiden i televisionen vid ett givet tillfälle får inte 
understiga en minut sedan sändningstiden  för den särskilda signaturen har 
frånräknats. 
 
7  §  Annonser  skall  i  TV‐sändning  sändas  mellan  programmen.  Under 
förutsättning  att  villkoren  i  7  a  §  uppfylls  får  annonser  dock  avbryta  ett 
program om det  sker på  sådant  sätt att – med hänsyn  till naturliga pauser 
samt  programmets  sändningslängd  och  karaktär  ‐  varken  programmets 
integritet och värde eller rättighetshavarnas rättigheter kränks. 
 
Vid tillämpningen av första stycket samt 7 a och 7 b §§ skall ett program som 
inte  består  av  annat  än,  utom  angivande  av  namn  eller  källa,  ett  enkelt 
meddelande  om  tid,  väderlek,  nyheter  eller  dylikt,  inte  betraktas  som  ett 
särskilt program. 
Lag (2002:116). 
 
7 a § I sportprogram där det förekommer längre pauser eller i program som 
är  föreställningar  eller  evenemang med  pauser  för  publiken  får  annonser 
sändas i pauserna. 
 
I program som består av avslutade delar får annonser sändas mellan delarna. 
 
I  spelfilmer  och  filmer  som  är  gjorda  för  TV  ‐  utom  TV‐serier,  lätta 
underhållningsprogram och dokumentärprogram –  får annonser sändas om 
den  programlagda  sändningstiden  överstiger  45  minuter.  Annonser  får 
sändas en gång  för varje hel period om 45 minuter. Om den programlagda 
sändningstiden  är  minst  20  minuter  längre  än  två  eller  flera  fullständiga 
perioder om 45 minuter får annonser sändas ytterligare en gång. 
 
I andra program än de som avses  i  första och andra styckena skall det vara 
minst 20 minuter mellan annonssändningarna i programmet. Lag (2002:116). 
 
7 b § Trots vad som sägs i 7 och 7 a §§ får annonser inte avbryta gudstjänster 
eller program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år. 
 
Program  som huvudsakligen handlar om nyheter eller nyhetskommentarer, 
dokumentärprogram och program om livsåskådningsfrågor får inte avbrytas 
av annonser om den programlagda sändningstiden är kortare än 30 minuter. 
Om den programlagda sändningstiden är 30 minuter eller  längre gäller vad 
som sägs i 7 a § andra och fjärde styckena. 
 
Reklam  får  inte  förekomma omedelbart  före eller efter ett program eller en 
del  av  ett  program  som  huvudsakligen  vänder  sig  till  barn  under  tolv  år 
såvida det inte är fråga om 
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meddelanden som avses i 8 §. Lag (2002:116). 
 
12  §  Bestämmelserna  i  detta  kapitel  gäller  inte  för  sådan  reklam  som  den 
sändande gör för sin programverksamhet. 
 
9 kap. Granskning och tillsyn 
8 § Den som  i enlighet med 5 kap. 3 §  lagen (1991:1559) med föreskrifter på 
tryckfrihetsförordningens  och  yttrandefrihetsgrundlagens  områden  har 
spelat in ett program, skall på begäran av Granskningsnämnden för radio och 
TV,  Radio‐  och  TV‐verket  eller  Konsumentombudsmannen  utan  kostnad 
lämna en sådan inspelning till myndigheten. Lag (2001:1046). 
 
Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument 
Ljudradio‐ och televisionsprogram 
18 § Av ljudradio‐ och televisionsprogram, som skall spelas in enligt 5 kap. 3 
§  lagen  (1991:1559)  med  föreskrifter  på  tryckfrihetsförordningens  och 
yttrandefrihetsgrundlagens områden, skall pliktexemplar lämnas i form av en 
sådan inspelning av programmet som skall göras enligt bestämmelsen. 
 
Av ljudradio‐ och televisionsprogram, som svenskt programföretag får sända 
med  stöd  av  tillstånd  enligt  2  kap.  2  §  första  stycket  radio‐  och  TV‐lagen 
(1996:844) eller som genom satellitsändning som utgår från Sverige förmedlas 
till allmänheten från svenskt  programföretag, skall ett pliktexemplar lämnas 
av varje sändning. 
 
Av  andra  ljudradio‐  och  televisionsprogram  än  som  avses  i  andra  stycket 
skall ett pliktexemplar  lämnas av varje  sändning  som ägt  rum under högst 
fyra veckor per kalenderår. Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får besluta för vilka veckor som pliktexemplar skall  lämnas. Lag 
(1996:859). 
 
Lag  (1991:1559)  med  föreskrifter  på  tryckfrihetsförordningens  och 
yttrandefrihetsgrundlagens områden 
5 kap. Om bevarande av exemplar och inspelningar m.m.  
3 § Den som sänder radioprogram  till allmänheten skall ombesörja att varje 
program spelas  in. Denna skyldighet gäller också sådana radioprogram som 
avses i 1 kap. 7 § andra stycket 
tryckfrihetsförordningen. Inspelningen skall bevaras i minst sex månader från 
sändningen eller,  i fråga om sådant tillhandahållande som avses  i 1 kap. 9 § 
yttrandefrihetsgrundlagen,  från  det  att  informationen  inte  längre 
tillhandahölls.  Beträffande  överföringar  som  omfattas  av  1  kap.  9  § 
yttrandefrihetsgrundlagen  och motsvarande  överföringar  enligt  1  kap.  7  § 
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andra  stycket  tryckfrihetsförordningen  är  det  tillräckligt  att  det 
dokumenteras vilken information som vid varje tidpunkt tillhandahålls. 
 
Lag  (1978:487)  om  pliktexemplar  av  skrifter  och  ljud‐  och 
bildupptagningar 
Film, videogram och fonogram 
12 § Av film eller videogram som har granskats av statens biografbyrå skall 
den  som  har  påkallat  granskningen  hos  byrån  lämna  ett  pliktexemplar  till 
arkivet  för  ljud  och  bild.  Har  filmen  eller  videogrammet  godkänts  skall 
pliktexemplaret  avse  den  godkända  versionen.  I  annat  fall  skall  plikt‐
exemplaret överensstämma med den version som granskades. 
 
Av  reklamfilm, som distribueras  för visning vid allmän sammankomst eller 
offentlig  tillställning  skall distributören  lämna  ett  pliktexemplar  till  arkivet 
för ljud och bild. 
 
Pliktexemplar enligt första stycket skall lämnas inom en månad från den dag 
då lagakraftägande beslut förelåg i granskningsärendet. Pliktexemplar enligt 
andra  stycket  skall  lämnas  inom  en månad  från  den  dag  då  filmen  första 
gången visades offentligt här i riket. Den som har lämnat pliktexemplar av en 
film skall få tillbaka filmen sedan arkivet har haft skälig tid för att framställa 
en kopia. Lag (1990:895). 
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Bilaga C – Fysisk koppling för TV‐sändningen idag 
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Bilaga D – DDMS, Dynamic Data Management System  
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