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Utgångspunkt

• Underhållning och information på TV alltså klassisk TV

• Bilder att visa tillgängliga på telefoner och läsplattor och datorer

• Underhållning tillgänglig på telefoner och läsplattor och datorer

• TV-apparaten är stor och bekväm att titta på så vi vill använda den för 
att titta på allt. 



Hur göra

• Koppla kablar

• Google Chromecast

• Miracast

• Apple TV

• Google TV kommande utökad Chromecast så vitt jag vet



I dagligt tal

• Så står TV för Tablå-TV, dvs programmen sänds efter tidtabell och du 
kan som tittare inte påverka

• Medan streaming står för att du väljer vilket program du vill titta på 
och när du vill se det.



Strömning

• Strömning innebär att informationen kommer direkt från källan tex 
YouTube och visas på din skärm. Ingen mellanlagring hos dig. Litet 
som klassisk TV via antenn.

• Förut laddade man ner till exempel en hel film eller köpte en DVD och 
satte in i datorn först och sedan kunde man börja titta. Stort behov av 
tillfällig lagring alltså som i och för sig kunde tömmas när man tittat 
färdigt.

• Vid strömning har man alltid en viss liten mellanlagring för att jämna ut 
ojämnheter i hastigheten som informationen färdas med i nätverket



Chromecast

• Installation
• Koppla upp den

• Följ instruktionerna (min telefon speglas på stora skärmen)

• Visa ett YouTubeklipp från egna apparna

• Visa att casta hela telefonen dvs spegla den

• Gå igenom en del av inställningsmöjligheterna speciellt viloläget och att visa 
bildspel från egna fotoalbum i Google Foto

• OBS jag tycker Chromecastgrejen blir relativt varm, placera den luftigt 
och ha viss uppsikt!



Strömning och strömningstjänster

• Din kabelTV- och internetleverantör

• På nätet
• NETFLIX

• YouTube

• Cmore

• SVT

• ……



Visa Chromecast i praktiken

• Spegla från mitt Telia-abonnemang ev.

• Från Youtube

• Visa från PC med Google Chrome



Chromecast från iPad/iPhone

• Google Home som för Android

• Googleappar tex Youtube, Google Photo ok

• SVT Play fungerar, ej testat med andra leverantörer. 

• Apple har ju sin egen Apple TV…….

• Finns appar som tex castar från Bilder till Chromecast. Ej testat,,,,,


