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TAST-SELV-TV 

 
COPYRIGHT TV-ISHØJ 

 

Velkommen til denne manual for  Video ON Demand, eller Tast-Selv-TV (TST), som vi kaldet det. 

Hvis der kommer ord som er forkortet eller ikke siger dig noget, så findes der en ordliste bagerst i manualen. 

 

Forord: 
TsT er et system udviklet af TV-Ishøj. 

En computer placeret på Tv-Ishøj kan indeholde ca. 25 timers tv-udsendelser. Disse udsendelser opdateres eller 

udskiftes regelmæssigt. Borgerne kan via telefonen komme i kontakt med systemet og bestille udsendelser. Hvilke 

udsendelser der p.t. ligger i systemet kan ses på tekst-tv fra side 310. 

Ud for hver udsendelse, på tekst-tv siden, er et nr., der skal tastes på telefonen når  der bliver givet besked om det. Den 

pågældende udsendelse vil da blive vist, hvis der ikke er anden aktivitet i gang. 

 

Systemet er opbygget omkring en stor harddisk (ca. 138GB), den virker som en slags videorecorder. Her ind -og 

afspilles de enkelte udsendelser. Harddisken styres af en enhed der hedder  V-Mod 100. Foruden styring af harddisken 

er V-Mod  opgave at omsætte video/lyd signaler til datasignaler under indspilning og tilbage igen under afspilning. Når 

nogen bestiller en udsendelse finder V-Mod ud af hvor på harddisken udsendelsen befinder sig. 
V-Mod styres (RS-422) af en computer  der igen styres af den computer der modtager de udefrakommende opkald. 

 

Tekst-TV sider: (som de ser ud på Tv-Ishøj) 

 
fx kan man bruge sider 310-315 alt efter hvor mange udsendelser man vil have liggende i systemet. 

Systemet består også af en software som man taster tidskoderne fra V-Mod 100 ind i. Man kan også skrive indslaget 

navn, produktionnummer, en lille information til eget brug (fx ”Husk denne udsendelse skal af igen d. 14”), og man kan 

give udsendelsen et nummer som man så kan vælge det på over telefonen. 

Der vil senere i denne manual komme meget mere information om softwaren i Tast-Selv-TV. 

 

 

 

Kommentar [Jvm1]:  
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Tast-Selv-TV Programmet: 

 

Programmet er lavet for at gøre det nemmere at indspille på TsT. 

Programmet er udviklet til at køre på *Windows95/98/NT.* 

For at bruge programmet skal man bruge en mus, et tastertur og en monitor. 

Her er et billede af TsT programmet. 

 
 

Programmet kan opdeles i 4 dele. 

 

Information delen: 

 
Her kan man se informationer som programmet giver. Fx at en har ringet kl. 20:13 og bestilt udsendelse nr. 14. 

Man kan også se hvor meget procent der er gået af den valgte udsendelse.  

 
Den vil så stige til når 100 procent. 

Dette kan man så bruge til at se om man kan lukke programmet ned eller hvornår man igen kan indspille en udsendelse. 
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I denne del kan du se når folk ringer og hvad de har valgt eller hvis der har været fejl. 

Den viser også andre informationer om programmet. 

 

Database delen: 

 
Det er her i programmet man indtaster alle informationer om de forskellige udsendelser der er på TsT. 

Disse knapper bruger man til at styre sig rundt i databasen, til at tilføje et clip, til at fjerne et clip og til at gemme 

databasen. 

 
Det er her du skriver nummeret som folk skal kunne vælge. (fx hvis en seer trykker på nr. 1 på telefonen  ville den  

udsendelse der står nummer et udfra blive vist.) 

 
Her skal man skrive 0(nul) eller 1.  0 for at udsendelsen ikke skal kunne vælges og 1 for at udsendelsen skal kunne 

vælges.  

 
Her kan du skrive information til eget brug. 
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Her skal du skrive produktionsnummeret på udsendelsen. 

Her skal du skrive indslaget navn. 

Her skriver du ind- og ud-tidskoder på indslaget. (Det folk ser på TV.) 

Her skal du ind- og ud-tidskoder på indslaget som det ligger på V-Mod 100. 

Her skriver programmet selv clip nummeret som det hedder på V-Mod 100. 

Her skriver programmet selv dato for hvornår det er lagt ind i databasen. 

 

Menu delen: 

Her kan du vælge hvad programmet skal gøre. 

 

Gør at programmet er aktiv og at seer kan vælge en udsendelse. 

Gør at programmet er underopdatering og seer kan ikke vælge udsendelser. 

Men det aktiver de andre knap så man kan ændrer i databasen, printe logfilen, printe databasen ud og indspille stemmer. 
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Printer logfilen ud af viste udsendelser på TsT. 

Printer en liste af alle indslag i databasen. 

Gør sådan at du kan indtale nye stemmer til Tst, og tænder nogle flere kanpper. 

Velkommen knappen bruges til at indspille: 

Fx ”Velkommen til Tast-Selv-TV hos bla. Bla. Bla. Bla. Se mere information på tekst-tv.” 

Uds. igang knappen bruges til at indspille: 

Fx ”Der er en udsendelse i gang, ring ind igen når udsendelsen er færdig.” 

Findes ikke knappen bruges til at indspille: 

Fx ”Den valgte udsendelse findes ikke eller du har tastet forkert. Ring ind igen og prøv igen.” 

Under opdat. knappen bruges til at indspille: 

Fx ”Systemet er underopdatering prøv igen senere.” 

Vælg uds. knappen bruges til at indspille: 
Fx ”Vælg en udsendelse nu” 

Spiller uds. knappen bruges til at indspille: 

Fx ”Den valgte udsendelse bliver vist nu.” 

 

Log og spille delen: 

Der er to logfiler en over valgte udsendelser den hedder ”tstlog.txt” og den anden er over databasen og hedder 

”database.txt”. 

Tstlog.txt filen ligger i Tast-Selv-Tv mappen. 

database.txt filen ligger i Tast-Selv-Tv mappen. 

Fx C:\tvittst\tstlog.txt 

Den ser cirka sådan her ud: 
CLIP| PRODNR |          INDSLAG             |  DATO   |  TID    |  VARIGHED 

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

06  |1997159 |SI: Tandpleje                 |30-10-99 |23:47:22 |00:04:32:04 

21  |1976000 |Hvad med kulturen 1976        |30-10-99 |23:52:39 |00:13:44:10 

01  |1999000 |Ugen på tværs fra mandag      |31-10-99 |00:09:48 |01:30:48:12 

22  |1977000 |Kom maj du søde milde 1977    |31-10-99 |01:42:56 |00:36:24:24 

47  |1998218 |Skal vi lege 7                |31-10-99 |06:04:20 |00:27:21:16 

44  |1998218 |Skal vi lege 4                |31-10-99 |06:46:02 |00:22:47:05 

48  |1998218 |Skal vi lege 8                |31-10-99 |07:10:48 |00:30:42:23 

49  |1998218 |Skal vi lege 9                |31-10-99 |07:54:12 |00:28:25:18 

31  |1999000 |Revy på møllen 99 del 1       |31-10-99 |09:04:59 |00:48:37:09 

03  |1999000 |13:30 Direkte                 |31-10-99 |10:01:28 |00:31:26:02 

06  |1997159 |SI: Tandpleje                 |31-10-99 |10:42:14 |00:04:32:04 

22  |1977000 |Kom maj du søde milde 1977    |31-10-99 |10:48:15 |00:36:24:24 

32  |1999000 |Revy på møllen 99 del 2       |31-10-99 |12:03:45 |00:43:32:11 
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I logfilen kan man se hvilken udsendelser der er valgt. Udsendelsens varighed, hvilken dato den blev valgt og tid. 

Man kan også se produktionsnummeret og hvilket clipnr det har i databasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


