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2 Sammanfattning 
SVT kommer vid två tillfällen att sända Go’kväll på två kanaler, en med huvudsändningen och en med 
den alternativa sändningen vilken ska täcka hundskolan, på onsdagar då inslag om hundskolan visas i 
huvudsändningen. SVT vill ha en applikation som fungerar som kanalswitch mellan dessa två kanaler, så 
att tittaren enkelt kan byta kanal medan denna tittar på Go’kväll. 
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3 Bakgrund och syfte 
Bakgrunden till att göra en applikation för Go’kväll är att SVT vill ge sina digitala tittare den extra service 
som det innebär att enkelt kunna byta mellan de kanaler som visar Go’kväll. Dessutom ligger det i linje 
med SVT:s strategier att på detta sätt synliggöra den helt digitala kanalen för tittarna. 

4 Systemöversikt 

Set top 
box

Video – Go’kväll

Audio – Go’kväll

Data – Go’kväll-applikationen.

Sänds ut på två kanaler
Applikationen laddas i den 
kanal som tittaren slår på.

Tittaren kan nu byta mellan de två 
olika utsändningarna med hjälp av 
färgknapparna på sin fjärrkontroll.

Tittaren kan när som helst avsluta applikationen 
genom att trycka ”Exit” Applikationen kommer 
även avslutas i varje kanal genom att en killer körs 
ut när OS-sändingen upphör i den kanalen.

 

Applikationen kommer att sändas ut tillsammans med utsändning av Go’kväll.  

5 Användare 
Applikationen är tänkt att användas av tittarna i det marksända digitalTV-nätet. 

6 Funktionalitet 
Applikationen ska bestå av följande delar: 

1) introduktionsvy. ”Vill du se Go’kväll med Hundskolan digitalt?” Tryck OK. & ”Vill du inte få 
liknande meddelanden? X/exit” Tryck Exit/X. 

2) introduktionsvy. Om inte tittaren agerat efter 45 sekunder så tonas textrutorna bort och kvar blir bara 
knappsymbolerna. 

3) Kanalväljarscen. När tittaren trycker OK i frågan i scen1 eller i scen2 visas en vy med två alternativ, 
gult till Hundskolan eller i för ytterligare information tillsammans med en kort förklaringsruta. 
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Genom att trycka på överensstämmande färgknapp byter applikationen till den kanalen. 
Denna scen övergår i scen4 efter 20 sekunder om inte tittaren agerar före.   

4) Samma som scen3 med det enda undantaget att förklaringsrutan är borttonad. 

7 Gränssnitt 
Applikationens gränssnitt mot omvärlden är gränssnittet mot TV-tittaren. Ingen kontakt med server eller 
databas finns, ingen returkanal behövs. 

7.1 Gränssnitt TV 
Gränssnittet mot TV-tittaren kommer att bestå av en overlay som ligger ovanpå sändningen. 

8 Avgränsningar 
Kravspecifikationen behandlar endast digitalTVapplikationen. Krav som har att göra med utspelning etc. 
behandlas inte h är. 

9 Returkanalsanvändning 
Inte aktuellt. 

10 Utspelning och uppdatering 
Utspelning av applikationen kommer att ske på SVT2 och  SVTextra enligt schema fastställt av SVT.  

11 Video/Audio och tjänstetyp 
Video/Audio tas från Go’kväll-sändningarna. Tjänsten som kommer att erbjudas i applikationen är en  
kanalbytare. 

12 Bandbredd och nedladdning 
Förmodad bandbredd är 250kbit/s.  

13 Operatör 
Applikationen utvecklas för att sändas i Boxers/Teracoms nät 
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14 Operativsystem 
OpenTV, EN1. 

15 Säkerhet 
Ingen speciell säkerhetslösning behövs för denna applikation. 

16 Felhantering 
Ingen felhantering kommer att finnas  i applikationen. 

17 Leveransomfattning 
 

17.1 Mjukvara 
1 st. flowfil. 

 

17.2 Dokumentation 
Valideringsdokument och kundtjänstdokument kommer att levereras till Boxer. 

17.3 Utbildning 
Inte aktuellt. 

18 Leveransgodkännande 
Efter leveransgodkännande hos kund genom tester och inspektion av den fä rdiga applikationen, sker även 
en validering hos Teracom. Kunden anser att applikationen är leveransgodkänd när den gått igenom 
valideringen hos Teracom. 

19 Referenser 
Referens hos ActiveTV är Johan Ymerstaf, tfn 013-461 80 20 

 

Referens hos SVT är Håkan Sandberg, SVT Utveckling tfn 08-784 85 10  
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Kravspecgodkännande  

Idag godkänner både ActiveTV och SVT denna kravspec såsom gällande för hur Go’kväll-applikationen 
ska se ut. 

 

Stockholm / Linköping 2002-   - 

    

------------------------------------------ -------------------------------------------- 

Namn , SVT  Namn , ActiveTV  


