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Abstract
To be able to administrate a large website, there are many precautions to take in
consideration. Since the University of Skövde is using PC’s, Mac’s and UNIX boxes
to design and update their webpages, a tool that integrates the way of working on
these environments in a reasonable fashion has to be found.

This report concerns the problems that can arise when administrating a website, with
focus on the problems at the University of Skövde. Different tools inhabiting the
required functionali ty is examined before one of them is chosen. The chosen tool is
Microsoft FrontPage 98, for its abili ty to integrate with different UNIX webservers
and its interoperabili ty between the PC and the Macintosh.
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Sammanfattning
För att kunna underhålla en stor website måste många saker tas i åtanke. Särskilt om
man arbetar i en blandad miljö, som sker vid Högskolan i Skövde. Eftersom
högskolan använder både PC-, Macintosh- och UNIX-datorer för att designa och
uppdatera sina hemsidor, måste ett verktyg hittas som integrerar dessa tre plattformar
på ett bra sätt.

Denna rapport behandlar de problem som kan uppstå då en website skall underhållas,
med tyngdpunkten på vad som gäller vid Högskolan i Skövde. Olika verktyg som
innehar den önskade funktionaliteten undersöks innan ett av dem slutligen väljs. Det
valda verktyget är Microsoft FrontPage 98, för dess möjli gheter att integreras med
olika UNIX-webservrar och för dess möjli gheter att användas på både PC och på
Macintosh.
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1 Introduktion
Numera kommer de flesta datoranvändare i kontakt med Internet – ett
världsomspännande nätverk – i sitt dagliga arbete på ett eller annat sätt. Internet
används för att bland annat skicka elektronisk post och söka efter information som
publiceras på nätverket.

Internet är för den stora allmänheten en ganska ny företeelse, som fick sitt genombrott
genom World Wide Web. World Wide Web är ett grafiskt gränssnitt mot Internet som
innebär att en mängd olika typer av information kan spridas på ett kostnadseffektivt
sätt. Jämfört med hur de tidigare gränssnitten sett ut är World Wide Web väldigt lätt
att använda. Navigering sker med hjälp av valfritt pekdon och för att ta sig från en
sida finns det länkar till andra sidor.

Länkar mellan olika sidor har dock blivit ett allvarligt problem, framförallt för företag
som använder World Wide Web som en marknadföringskanal. Problemet för
företagen är att hålla samtliga länkar uppdaterade inom företagets egna sidor. För
användarna ligger problemet i att information som förväntas finnas på en viss sida
flyttas eller tas bort utan att länken till sidan uppdateras, eller att en sida som en
användare försöker nå direkt utan användarens vetskap flyttats. Då detta inte ger en
positiv bild av företaget måste de vidta åtgärder för att lösa detta problem.

Forskning i användandet av Internet, och bland annat de problem som användandet
kan innebära, görs vid institutionen GVU (Graphics, Visulization & Usabilit y center)
vid Georgia Institute of Technology. Sedan 1994 har GVU två gånger per år, i april
och oktober, gjort stora användarundersökningar om Internet. Dessa undersökningar
visar bland annat att det uppfattade problemet med länkar ökat, vilket gör behovet av
en lösning på detta problem större. I Sverige görs en del undersökningar av SISU,
som är ett statligt organ och står för ”The Swedish Institute for Systems
Development” .

De referenser som använts är dels tryckt litteratur i den omfattning sådan funnits
till gänglig, dels undersökningar av GVU och SISU samt information hämtad från
Internet. Anledningen till att den största delen av informationen hämtats från Internet
är att de undersökta verktygen, vid tidpunkten för författandet av rapporten, var såpass
nya att tryckt litteratur om dem inte fanns till gänglig samt att utvecklingen sker i
sådan takt att en tryckt bok i ämnet är inaktuell i nnan den ges ut. För att komplettera
bristfälli g information har de olika företagens tekniska support anlitats. De svar som
erhållit s från supportavdelningarna har bedömts som objektiva. Denna objektivitet
baseras på att de i sina svar både tagit upp för- och nackdelar med verktygen samt
även föreslagit konkurrenters verktyg för att lösa vissa problem.

Tidigare arbete inom området hantering av länkar har också gjorts här vid Högskolan
i Skövde av Christer Lundberg. Rapporten tog upp olika metoder ett verktyg som
kontrollerar länkar kan konstrueras med, samt hur detta kan implementeras i JAVA
[Lun97]. Dock skedde ingen implementation av detta verktyg, vilket föranleder att det
inte använts som underlag i denna rapport.
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2 Bakgrund
I detta kapitel ges en översikt till vad ett datornätverk är, en historisk bakgrund till
Internet, introduktion till World Wide Web, definition av vad en länk är samt varför
det kan uppstå problem med dem.

2.1 Nätverk
Ett nätverk är enkelt förklarat två eller flera datorer som kopplats ihop för att kunna
utbyta information mellan varandra. För att kommunicera med varandra används olika
protokoll . Det finns en mängd olika protokoll för nätverkskommunikation, men det ett
av de idag vanligaste är TCP/IP. TCP/IP består av två protokoll som samarbetar;
Transmission Control Protocol (TCP) och Internet Protocol (IP). Anledningarna till
att TCP/IP är ett av vanligaste protokollet är dels att det är en öppen standard, vilket
möjli ggör för alla till verkare att till verka egna varianter utan att betala licensavgifter,
men den främsta anledningen till populäriteten är Internet. Det var utvecklingen av
det som skulle bli dagens Internet som sporrade framtagandet av IP – Internet
Protocol – och gjorde det till gängligt för alla att använda och vidareutveckla genom
att göra det till ett öppet protokoll . Ett öppet protokoll är inte ägt av något företag som
tar betalt för utnyttjande av det, även om det kan ha tagits fram av ett företag. Ett
öppet protokoll i nnebär också att hela dokumentationen om protokollet är till gänglig
för den som är intresserad. Anledningen till att det finns protkoll som inte är öppna är
att företagen som utvecklar de “slutna” protokollen vill ha ersättning för de kostnader
det inneburit för dem att utveckla dem. Dessutom brukar ett slutet protokoll ha många
patenterade bitar, eftersom den som utvecklat något inte vill att konkurrenterna skall
kunna kopiera deras lösning utan att betala för detta.

Det finns olika typer av nätverk beroende på hur många datorer som skall kopplas
samman, vilken yta de är spridda över och vilken prestanda som erfodras. Ett större
nätverk är ofta uppdelat i mindre bitar, ofta i syftet att öka prestanda och underlätta
underhåll .
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2.2 Klient-Server pr incipen
All trafik på Internet arbetar enligt klient-server principen [Com95] (se Bild 1). Denna
innebär att det program som används för att titta på information agerar klient, medan
det program som tillhandahåller informationen agerar server. Oftast är klienten och
servern fysiskt separerade, som i fallet med WWW (Se Bild 1). När en klient skickar
en begäran om att få ta del av en viss data, skickar servern efter eventuell
säkerhetskontroll till baka information till klienten som tolkar denna och eventuellt
visar den på bildskärmen.

Bild 1 – Klient-Server principen

2.3 Internet
Internet består av mängd sammankopplade nätverk av varierande storlek som bildar
ett stort, världsomspännande nätverk. För den enskilde användaren verkar Internet
som ett enda stort nätverk, där varje enskilt par av datorer har en direkt koppling
mellan varandra. Även den enskilda datorn ser Internet på detta sätt (se Bild 2). I
själva verket består Internet av en mängd hårdvara som sköter kommunikationen
mellan de olika nätverken (se Bild 3).

,QWHUQHW

Dator kopplad
till Internet.

Bild 2 – Den enskilda datorns vy av Internet (översatt från [Com95])
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G

Bild 3 – Den fysiska strukturen bakom Internet (översatt från [Com95])

2.3.1 Internet – Histor ik

På bara några år har det som förr var förunnat välutbildade och datakunniga
universitetsmännsikor blivit till gängligt för den breda allmänheten, samtidigt som
mängden information ökat lavinartat. Internet kom till i början på 70-talet ur det
gamla militärnätverket ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network).
ARPANET skapades som ett experiment på 60-talet av USA:s försvarsdepartement.
Anledningen till att detta nät skapades var att USA:s ledning behövde ett nätverk som
kunde fungera även efter en katastrof, som exempelvis ett kärnvapenkrig. Detta för att
USA:s ledning skulle kunna kommunicera även om delar av nätet var trasigt eller
förstört. Strukturen på nätet är sådan att informationen delas upp i små bitar – paket –
som kan ta helt olika vägar genom nätets olika delar för att sedan plockas ihop vid
destinationen. Den kallas anarkistisk, eftersom det inte finns några givna regler för
hur ett paket ska färdas, utan detta bestäms under vägen. Även om några enskilda
datorer och/eller knutpunkter är utslagna skall alltså informationen tas sig fram. Åter
till början av 70-talet. Vid denna tidpunkt var det bara USA:s försvar, några få
universitet och myndigheter som knöts samman. I slutet av 70-talet hade Internet
byggts ut så att i princip alla amerikanska myndigheter och universitet hade til lgång
till det. I mitten av 80-talet när NSF (National Science Foundation) skapade sitt nät
NSFNET (National Science Foundation NETwork) blev Internet världens största
nätverk och flera organisationer, framför allt universitet, utanför USA anslöt sig.
Sverige blev uppkopplat mot NSFNET 1988 [Hob98]. NSFNET var ett stort
backbone (se Bild 4). Ett backbone kan liknas vid SJ:s stamnät, fast för data istället
för tåg, som kopplar ihop mindre nät genom ett stort höghastighetsnät. NSFNET i
USA var gratis att använda för utbildningsorganisationer, förutsatt att de kunde
ansluta sig.
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Bild 4 – Det europeiska stamnätet Ebone [www03]

Trots detta var det väldigt få utanför universitetsvärlden som hade hört talas om
Internet och de enda tjänster som fanns var e-mail  (elektronisk post) och uppkoppling
till stordatorer för terminalkörning. Först under 90-talet blev Internet ett känt begrepp
hos allmänheten och det beror till stor del på Gopher, en applikation som skapades
1991. Detta program gjorde Internet mycket mer användarvänligt, eftersom
användaren i stället för att sitta och skriva ner långa kommandon i UNIX kunde klicka
sig fram med hjälp av ett pekdon som i exempelvis Windows. Gopher användes för
att läsa textdokument via Internet och kan ses som inkörsporten till  vad som komma
skulle. 1993 började vissa företag hyra ut till gång till Internet till privatpersoner och
ungefär samtidigt kom det en ny generation med billi ga telefonmodem (mer än tio
gånger så snabba som de gamla). Detta ledde till att Internet kom in i sin snabbaste
expansion sedan starten i början av 70-talet.

2.4 World Wide Web (WWW)
WWW är en standard som utvecklades vid CERN år 1990, för att möjli ggöra ett
enkelt sätt att sprida dokument över Internet till flera olika plattformar (se Bild 5).
WWW använder ett sidbeskrivningsspråk som kallas HTML – HyperText Markup
Language. HTML bygger i sin tur på SGML – Standard General Markup Language
som är en ISO-standard för hur ett dokument skall representeras. Standarden
definierades 1986 i ” ISO 8879:1986 Information processing -- Text and off ice
systems -- Standard Generalized Markup Language (SGML)" och antogs 1988 i
"Amendment 1:1988".
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Bild 5 – Arktitekturen som WWW bygger på

Det som saknades i gopher jämfört med dagens WWW-klienter var möjli gheter att
visa annat än textbaserad information samt möjli gheter att knyta samman olika
dokument med varandra. Sammankopplingen sker med hjälp av länkar (se Bild 6). En
länk är ett väldigt enkelt koncept och den grundläggande delen i hypertext, som består
av en koppling från en webresurs till en annan, men en källnod och en målnod. Trots
detta enkla koncept är Internets framgångar till stor del länkens förtjänst. I
sammanhang då länkar kan hänvisa till annan information än textsidor, som till
exempel video, ljud, bilder och annan multimedia, brukar begreppet hypermedia
användas. Skill naden mot hypertext är förutom presentationssättet möjli gheten till en
högre nivå av interaktion mellan användare och nätverk i hypermedia [www02].

Bild 6 – Hur hypertext fungerar

2.5 HyperText Markup Language – HTML
Den första versionen av HTML var väldigt enkel och bestod mest i att knyta ihop
dokument enligt hypertextmodellen (Bild 6). WWW-klienterna som användes visade
fortfarande bara text och hade namn som Lynx och LineWWW. Ganska snart
upptäckte man att WWW kunde användas till mycket annat än bara textpresentation,
så ett program kallat Mosaic utvecklades av NCSA (National Center for
Supercomputing Applications, Urbana, IL, USA) och kom ut på marknaden i april
1993. Mosaic kunde förutom att visa text också visa GIF-bilder och utföra enkel
textformatering. Detta gjorde att antalet sidor med information ökade markant. Något
år därefter – närmare bestämt den 13 oktober 1994 – släpptes den första betaversionen
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av Netscape Navigator (Netscape). Netscape är en vidareutveckling av Mosaic där
åtminstone en av upphovsmännen är samma. Skill naden jämfört med Mosaic var
främst att Netscape var mycket snabbare. Netscape laddade in flera bilder och texter
samtidigt, visade text och bilder medan de laddades. Det gav också användaren
möjli ghet att klicka på länkar innan hela dokumentet och alla bilder laddats in och att
avbryta hämtandet av en sida, kunde ha flera fönster öppna samtidigt med av varandra
oberoende sidor och kunde dessutom visa JPEG-bilder direkt i WWW-klienten.

Det numera vanligaste sättet att sprida information över Internet är via www
(hädanefter kallat webben). Genom att lägga ut sin information på webben når man på
en och samma gång hela världens befolkning. Hur konstigt det än kan låta finns det
faktiskt Internet även i de länder där folk svälter och knappt har til lgång till t elefon.
Detta ger möjli gheter för även små företag och organisationer samt den enskilde
individen att komma till t als på samma vill kor och förutsättningar som de stora
företagen.

2.6 Länkar
Länkar möjli ggör att olika sidor på Internet kan knytas samman. Att nå den
information man söker kan ibland vara svårt, eftersom en känd länk till en sida kan
blivit inaktuell eller så kan informationen på sidan ändrats.

2.6.1 Definition av länk

En länk kan göras på flera olika sätt. Det vanligaste sättet är att använda sig av något
som kallas för anchor tag. Detta fungerar precis som ett vanligt ankare, dvs ett rep
kopplat till en järnkonstruktion som sitter fast i ett annat material (oftast havsbotten).
Genom att följa repet hittar man ankaret. En anchor tag har formen

<A HREF=”http://www.his.se/”>Till Högskolan  i
Skövde</A>

Genom att följa repet på sidan (”Till Högskolan i Skövde”) når man fram till ankaret,
dvs adressen (”http://www.his.se/” ) som är Högskolan i Skövdes hemsida. En länk
presenteras på hemsidan enligt Bild 7. Av bilden framgår att även bilder kan fungera
som länkar.

Anchor-tagens beståndsdelar är:

� ”<A” som definierar början på ett ankare

� ”HREF=” som beskriver att det är en referens till ett annat hypertext-dokument

� ”http://www.his.se/” som är själva adressen som refereras till

� ”>” avslutar ankarets början

� ”Till Högskolan i Skövde” är den text som tar dig vidare då du klickar på den. Här
kan också bilder och dylikt som skall vara klickbart läggas in

� ”</A>” markerar slutet på ankaret

En av de ovanstående delarna kräver en närmare förklaring, nämligen
”http://www.his.se/” . Detta är kallas för URL (Uniform Resource Locator) och är ett
sätt att beskriva var något skall hämtas, vad som skall hämtas samt hur det skall
hämtas. Beståndsdelarna för ovanstående URL är:

• ”http://” som definierar överföringssätt, dvs hur det skall hämtas
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• ”www.his.se” definierar var det skall hämtas

• ” /” definierar vad som skall hämtas, i detta fall rotdokumentet

Dagens moderna webklienter klarar en mängd olika överföringssätt. Ovan nämnda
sätt, HTTP (HyperText Transfer Protocol), används för att överföra HTML-dokument
till web-klienten. Andra populära överföringsprotokoll är FTP (File Transfer
Protocol) som används för filöverföring och SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
för mail . Om man vill göra en länk som skickar epost till någon skriver man dock
”mailto: namn@plats.land” och inte ”smtp://namn@plats.land” .

Länkar

Bild 7 – Presentation av länkar på en hemsida

2.6.2 Avgränsning av en länks betydelse

I denna rapport har undersökningarna begränsats till att hantera länkar av anchor-typ i
första hand, med överföringsprotokollet HTTP. Klarar det valda verktyget av andra
sätt utöver detta som exempelvis FTP är det bra. Länkar kan även konstrueras
dynamiskt på servern i till exempel något som kallas cgi-script. Ett cgi-script är ett
program som körs på web-servern för att utföra en mängd olika uppgifter, där till gång
för att skriva på serverns hårddisk ofta är ett krav. Eftersom det är i princip omöjli gt
att utifrån veta hur ett cgi-script beter sig har problemet avgränsats så att länkar som
pekar på ett dylikt script endast kontrollerar att själva scriptet finns, men inte vart man
kommer eller vad som händer när scriptet körs.

I den senaste definitionen av HTML, version fyra, finns även någonting som kallas
CSS (Cascading Style Sheets). CSS möjli ggör en väldigt exakt styrning av hur ett
HTML-dokument skall presenteras i web-klienten. I dessa Style Sheets finns även
möjli gheter att definiera länkar. Eftersom version fyra av HTML är såpass färsk som
den ändå är tas inte hänsyn till några av de extra möjli gheter den erbjuder, eftersom de
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olika verktyg som används inte har stöd för dessa möjli gheter fullt ut ännu. Dessutom
stöds CSS inte i alla web-klienter, utan bara i de senaste versionerna av Microsoft
Internet Explorer och Netscape Navigator/Communicator.

2.6.3 Trasiga länkar

Länkar som inte fungerar är ett problem, vilket påvisas av många undersökningar. Det
är dessutom det näst största problemet som finns på webben [GVU08]. Bland annat
Graphics, Visualization & Usabili ty-centret (GVU) vid GaTech (Georgia Institute of
Technology) gör två undersökningar per år på olika delar av Internet, där man
intervjuar tusentals användare utvalda enligt vissa kriterier om vad de tycker i olika
frågor. Resultat angående de största problemen med att använda webben visas på Bild
8 (april 1997) och Bild 9 (oktober 1997). Resultaten är fördelade mellan amerikanska
och europeiska användare. Som synes har problemet med trasiga länkar (broken links)
ökat med cirka tio procent mellan april [GVU07] och oktober [GVU08] 1997.
Anledningen till detta tolkas som att problemet ökar med både antalet användare, det
ökande antalet hemsidor och den ökade komplexiteten på sidorna. Användarnas
förkunskaper är också under förändring i och med att till gången till WWW ökar både
bland de oerfarna och de kvinnliga användarna [ACM96].

Bild 8 – Problem vid webbanvändande april 1997 [GVU07]
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Bild 9 – Problem vid webbanvändande oktober 1997 [GVU08]
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En undersökning bland webmasters gjord av SISU (The Swedish Institute for Systems
Development) våren 1996 visar att 22,5% anser det mycket svårt att få länkar inom
hemsidorna att fungera (se Bild 10) och 29,0% tycker det är lätt. 33,6 % tycker att det
varken är lätt eller svårt [SISU9613]. Beroende på om antar att de som inte tycker att
det varken är lätt eller svårt, ändå anser det mer svårt än lätt, ger detta att mellan
33,6% och 56,1% finner det problematiskt med länkhanteringen.

Bild 10 – SISUs undersökning visar att det är problematiskt med
länkhantering

2.6.4 Därför uppstår problemen med länkar

Eftersom Internets arkitektur har ett ostrukturerat upplägg där vem som helst har rätt
att lägga upp vad som helst, leder detta även till att sidor ibland flyttas eller
försvinner. Eftersom hela Internet inte är katalogiserat innebär detta att när en sida tas
bort, kommer de länkar som pekar på den sidan sluta fungera. För den som hamnar på
en sida som inte längre finns uppstår problemet att lokalisera den information man
sökte. Hur detta skall ske är oftast inte självklart. Man kan givetvis använda något
sökverktyg eller chansa på att ta en annan väg, men på detta sätt är man inte säker på
att man får exakt samma information som den borttagna sidan till handahöll . Har man
tur får man en vägledning om hur sidan skall kunna hittas istället för ett rent
felmeddelande. Oftast sker detta då exempelvis katalogstrukturen ändrats på ett sätt
som ligger utanför sidans upphovsmans påverkan.

2.7 Problemdomän
Min problemdomän är Högskolan i Skövde (HS). HS valdes då dels den utrustning
(hårdvara) som används är känd och till gång till denna kan ordnas. Högskolan
använder sig av en blandad miljö, med UNIX (Solaris och SunOS), PC (Windows 95
och Windows NT) samt Macintosh (MacOS) som plattformar för utveckling och drift
av WWW-tjänsten. HS har inget standardprogram för att redigera www-sidor, utan
dessa varierar efter tycke och smak. HS website är dessutom väldigt omfattande, med
både en officiell och en inoff iciell del. Bara den officiella delen omfattar mer än 200
sidor och mer än 500 länkar enligt testet med NetMechanic, som begränsar sina

C42b.
Hanteringen av
länkstrukturer
mellan HTML-
sidor är
komplicerad.

1. Stämmer bra
49 (22.5%)

2. Stämmer
varken bra
eller dåligt
73 (33.6%)

3. Stämmer
dåligt 63
(29.0%)

75. Vet ej 32
(14.7%)
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testfunktioner till denna mängd. Det är svårt att underhålla en stor website med många
länkar till både externa och internet resurser, eftersom det i en miljö som HS
dessutom finns en mängd studentsidor som ligger utanför skolans kontroll .

Högskolan i Skövde har inget enhetligt sätt att hantera hemsidor. Plattformar som
används är PC, Mac och UNIX. Huvudservern ligger på ett UNIX-system (Sun
Creator 1) och webservern är av typen Apache. Vidare finns andra UNIX-servrar och
NT-servrar som hanterar HS websidor. Svaren från de olika enheternas webmastrar
redovisas i nedanstående tabell , i de fall de lämnat några svar överhuvudtaget.

Inst. el.motsv. Webserver Sidor skapas med Ändr ingspolicy

HS (Info) Apache (Solaris) Webmaster

IDA Apache (Solaris?)

ITE Apache (HP UX) Wordpad/FrontPage (W95) Ingen

ISH Ja. Claris HomePage till största
delen. Redigering sker
ibland på infos webdatorer.

Webmaster på
info sköter
uppdateringen
efter det att web-
ansvarig
meddelat denne.

IKM (IHU)

IBV

ISP

Biblioteket

2.8 GVU:s tester
Varje halvår i april och oktober har GVU-centret vid GaTech sedan 1994 gjort
användarundersökningar om WWW. Undersökningarna stöds av W3C (The World
Wide Web Consortium) och INRIA (den europeiska delen av W3C som sammarbetar
med CERN). Undersökningsmaterialet presenteras på deras hemsida och kan hämtas
hem både som rådata eller som diagram med till hörande kommentarer. Till skill nad
från de flesta andra undersökningar utför GVU sina www-användarundersökningar
via webben. Urvalet av deltagare sker utan deras inverkan. För att nå web-användare
används följande kanaler:

• Kunggörelser i Internet-relaterade nyhetsgrupper (exempelvis
comp.infosystems.www.announce och comp.internet.nethappenings)

• ”Banners” placerade på utvalda sidor som finns på ställen som har högt
besökarantal (exempelvis Yahoo och Netscape)

• ”Banners” som slumpvis roterar på ställen som har högt besökarantal (exempelvis
Webcrawler)

• Kunggörelser till de som är med på maili nglistan för www-undersökningar. Listan
underhålls av GVU.

• Kunggörelser i populärmedia (exempelvis dagstidningar, affärstidskrifter osv.)
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Anledningen till att dessa kanaler används är att det saknas bra sätt att sända ut
information över nätet för att välja eller meddela en slumpvis användare.

För att få ett bättre underlag, dvs fler kompletta formulär, till ämpas sedan oktober
1996 en belöning för de som fyller i minst fyra kompletta formulär. De som gör det
har chansen att vinna $250. Efter detta har det totala antalet svarande inte ökat, men
det totala antalet ifyllda formulär ökat från ett snitt på 2,6 till 4,6 per användare.

Eftersom ett slumpvis urval inte används, finns vissa subjektiva resultat vad gäller
erfarenhet av www, hur ofta www används och hur bra kunskap om www som
användarna har. Detta inses lätt som en självklarhet, eftersom bara de som har till gång
till www kan delta i undersökningen. Om till exempel slumpvis kontakt via telefon
skulle användas skulle även användare som har använt www men inte gör det nu och
användare som har till gång till www men inte använder det komma med i
undersökningen. I resultaten från GVU är det inte troligt att dessa användare finns
med. Men vad gäller de marknadsmässiga aspekterna på undersökningen är denna
subjektivitet just det som önskas. Riktig data från riktiga användare som är online just
för till fället.

2.9 NetMechanic
För att testa om en hemsidas länkar fungerar kan ett verktyg för detta användas. Att
manuellt gå igenom alla sidor på en stor site tar lång och är alldeles för omfattande.
NetMechanic (http://www.netmechanic.com) är utvecklat 1996 av Monte Sano
Software, LLC (http://www.montesano.com). Fördelen med att använda ett externt
verktyg är att de sidor det letar igenom är desamma som de sidor som externa
besökare ser. Ett internt verktyg kan hitta fler sidor som fungerar, även de som av
någon anledning är felaktigt spärrade för åtkomst utifrån. Nackdelen med ett externt
verktyg är att det inte heller kommer åt de avsiktligt spärrade sidorna. NetMechanic är
en robot som söker sig igenom en webstruktur utifrån en angiven www-adress. Den
följer inte de länkar som går till externa sidor, utan kontrollerar bara att dessa sidor
finns. NetMechanic kontrollerar enbart länkar till resurser som arbetar enligt http-
protokollet. Således kontrolleras inte länkar som skapas av exempelvis ett cgi-script.
Då testet är klart erhålls ett e-mail med en adress där resultatet kan hämtas. En
begränsning i den fria varianten av NetMechanic är att maximalt 200 sidor eller 500
länkar kontrolleras. Vad gäller belastning på webservern är NetMechanic utformat för
att inte belasta denna märkbart. Detta gör att testerna tar längre tid, men medför att de
som vill åt webservern också kommer åt den.

Något som vore önskvärt är att kunna ställa in NetMechanic att bara visa de länkar
som är brutna. Detta eftersom det bli r enorma datamängder att titta igenom om den
genomgågna webplatsen är stor. Som resultatet presenteras nu ges dock den ökade
möjli gheten att kontrollera vilka sidor som gåtts igenom och vilka som inte gåtts
igenom.

2.10 Test av befintlig webstruktur
För att få en uppfattning om det fanns sidor med trasiga länkar bland högskolans
off iciella sidor gjordes ett test med hjälp av tjänsten NetMechanic. Resultatet visade
på att det fanns en hel del länkar som inte fungerade på skolans hemsidor. Vid testet
testades sidan http://www.his.se/ och alla dess undersidor. Dock är NetMechanic
begränsat till  att bara kontrollera 200 sidor och max 500 länkar, så testet är inte
komplett men visar att det behövs rutiner för att kunna garantera att inga brutna länkar
finns. Testet kontrollerade enbart de off iciella sidorna, men åtminstone 5% av
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länkarna var brutna. Testet utfördes första gången den 2:a februari 1998 och en andra
gång den 9:e mars 1998. Vid testet den 9:e mars utfördes även ett separat test på
http://www.ida.his.se/ida/, http://www.his.se/ite/, http://www.his.se/ibv/,
http://www.ikm.his.se/ikm/ samt http://www.his.se/isp/ för att få ett större
testmaterial. Tester kommer göras löpande – varje måndag under en månad – på dessa
sex adresser för se hur utvecklingen bli r. Resultatet presenteras senare i
examensarbetet. Anledningen till att tester även görs på underadresser är att detta
möjli ggör ett kringgående av ovanstående begränsning i viss utsträckning.

Noteras bör dock att det interna nätet på institutionen för datavetenskap inte testats,
eftersom NetMechanic inte kommer åt det utifrån.
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3 Problembeskr ivning
Dokumenthantering på Internet mynnar i slutändan ut i länkar mellan olika dokument.
Att ha vetskap om ett dokuments adress innebär inte att man allti d når den förväntade
informationen. Dokumentet kan vara utbytt mot ett annat dokument eller inte existera
överhuvudtaget. Det problem som undersöks är problemet med att interna länkar inte
allti d fungerar på det sätt som förväntas i avseendet att inget dokument hittas
överhuvudtaget. Detta kallas för en bruten länk. Problemet med brutna länkar på en
verksamhets hemsidor leder bland annat till att:

• En negativ bild fås av verksamheten. Många använder webben, så en välbesökt
sida kan få ett skamfilat rykte väldigt fort om felen består.

• Antalet besökare minskar . Om länkarna på en sida inte fungerar försvinner
intresset för sidan. Förstagångsbesökare kommer troligtvis inte till baka och lägger
troligtvis inte sidan till li stan över sina favoriter/bokmärken.

• Minskar till gängligheten och informationsspr idningen. Verksamhetens
information kan inte nås på ett till fredsställande sätt, vilket leder till att
konkurrenter eventuellt anlitas.

3.1 Problemspecificer ing
Målet med detta examensarbete är att utröna vilket verktyg som är lämpligast för att
hantera Högskolan i Skövdes off iciella sidor, samt ge riktlinjer för hur icke-
existerande dokument skall hanteras då länkning sker till externa resurser eller från
studenternas sidor.

Det valda verktyget skall kunna garantera att länkar inom verksamhetens hemsidor
fungerar. En förutsättning är att framtagna riktlinjer följs. De riktlinjer som skall tas
fram beskriver hur externa länkar skall hanteras för att vid ett eventuellt fel ge ett
meddelande där det klart och tydligt framgår att det är en extern länk som inte
fungerar. Anledningen till detta är att en del användare tror att alla sidor man kommer
till efter det man hittat den aktuella verksamhetens hemsida är sidor gjorda av
verksamheten. Riktlinjer för hur felmeddelanden skall se ut för de interna länkarna
skall också utformas.

Verktyget skall helst vara plattformsoberoende, då den aktuella verksamheten
Högkolan i Skövde (HS) använder både PC, Mac och UNIX för att skapa och
underhålla sidorna. De verktyg som inte finns på samtliga av skolans plattformar skall
utvärderas från denna synvinkel, där möjli gheter att anpassa ett plattformsspecifikt
verktyg för de andra plattformarna skall undersökas. Om fördelarna med en
plattformsspecifik lösning är övervägande kommer denna väljas.

Riktlinjer för hur en hemsida skall skapas för att uppnå en god grundkvalitet i
avseendet på dess länkar skall tas fram. Anledningarna till att en länk inte fungerar
varierar. Det kan exempelvis bero på att en sida flyttats eller tagits bort, slarv då
hemsidan görs, brist eller slarv vid testning av sidan osv.

3.2 Avgränsning
En avgränsning av de sidor inom skolans webstruktur som ska behandlas har skett till
den off iciella delen, dvs sidor gjorda av studenter är undantagna. För studenternas
sidor kommer samma riktlinjer och rekommendationer som gäller för de off iciella
sidornas externa länkar till ämpas. För att få en behandlingsbar delmängd av de
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off iciella hemsidor som finns på skolan har tjugo stycken sidor med trasiga länkar
valts. De olika verktygen appliceras sedan på dessa sidor, varefter en utvärdering av
resultatet sker med ett verktyg som kontrollerar länkar (exempelvis NetMechanic).

De typer av länkar som problemet avgränsats till är sidor i HTML-format. För övriga
typer av länkar ges inga garantier.

3.3 Förväntat resultat
Om det valda verktyget och de framtagna riktlinjerna appliceras på de utvalda sidorna
skall dessa sidors länkar fungera även efter framtida förändringar av exempelvis
filnamn och plats i fil strukturen. De externa länkar som finns skall hanteras på ett
sådant sätt att det klart framgår för den som vill till den externa sidan att sidan är just
extern.

En icke-existerande sida skall resultera i ett vägledande felmeddelande med
information om hur den sökta informationen kan nås, samtidigt som den person som
är ansvarig för uppdatering av sidan skall i nformeras via epost  om att den aktuella
länken inte längre fungerar.

Problemet är enligt dessa förutsättningar lösbart, vilket redovisas i rapporten.
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4 Verktyg
Av de verktyg som finns till gängliga för att administrera websiter har ett urval gjorts
av de som ansetts lämpligast. Urvalet har skett utifrån de verktyg som testats av bland
annat Webreference (http://www.webreference.com) och Cnet (http://www.cnet.com).
Just tester av verktyg för att göra hemsidor sker med återkommande intervall i
tidningar som InternetGuiden och NyTeknik. Dock görs dessa tester inte allti d
jämförande med alternativa verktyg, samt oftast ur en annan synvinkel. Vinklingen
ligger oftare på hur bra verktyget är på att skapa sidor då det används av en enskild
användare än hur pass väl det till godoser behov som plattformsoberoende,
fleranvändarmiljöer samt integration med olika webservrar. Just de tre senast nämda
behoven är de som är viktigast i en verksamhet som HS.

Urvalet är gjort av verktyg som skall l ösa problemet med brutna länkar samt på något
sätt knyta ihop en mängd sidor till ett projekt eller li knande, för att de inte skall ses
som enskilda dokument. Vissa verktyg lösa det bättre eller sämre, vilket inte tagits
hänsyn till vid urvalet.

Det som undersökts är:

• Hur den befintliga strukturen kan importeras och med vilket resultat detta sker

• Vilka möjli gheter till versionskontroll som finns inbyggda i verktyget

• Hur verktyget integrerar de olika plattformarna.

Kontroll av att verktyget klarar det förväntade operationerna har gjorts i kapitel 6.

4.1 Microsoft FrontPage 98
Microsoft FrontPage 98 [www05] är ett paket med både webserver, website-
administrationsprogram (FrontPage Explorer), HTML-editor (FrontPage Editor) som
arbetar enligt WYSIWYG (What You See Is What You Get) men även kan redigera
ren HTML-kod, bildredigeringsprogram m.m. Den del som behandlas här är
FrontPage Explorer, som organiserar alla sidor på en ”site”. FrontPage Explorer har
stöd för flera webservrar vilket gör lösningen skalbar på ett lätt sätt. Direkt stöd finns
för olika webservrar på både Windows, Macintosh och de flesta UNIX-plattformar (se
kapitel 6.5). Speciellt stöd finns för skolans webservers, dvs Apache på
Solaris/SunOs. FrontPage 98 är mycket lättarbetat och kräver inga större förkunskaper
om man tidigare arbetat med Explorer/Utforskaren  i Windows95/NT. FrontPage
finns både på PC och Mac, men ej på UNIX. Detta ses inte som ett problem för denna
uppgift, eftersom sidorna som görs utanför FrontPage kan importeras. Då FrontPage
arbetar direkt mot en UNIX-server (exempelvis Apache 1.25/Solaris som högskolan
har) fungerar PC:n eller Macen som klient och jobbar direkt mot servern.
Förändringar sker direkt på servern. Det enda som skickas mellan klient och server
utöver katalognamn och filnamn skickas endast då det ska redigeras i editorn.
FrontPage 98 skickar data med HTTP-POST och fungerar således över firewalls och
proxies utan problem. FrontPage 98 har ingen inbyggd versionskontroll , men
integreras sömlöst med Microsoft Visual  SourceSafe [www10]. Visual SourceSafe är
ett versionskontrollsverktyg som finns till PC, Mac och UNIX. Detta kan inte ske med
något av de andra paketen, även om SourceSafe går att integrera med alla windows-
applikationer. Eftersom fokus inte ligger på versionshantering i denna rapport anses
att endast FrontPage har ett i grunden inbyggt stöd för versionhantering.
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FrontPage stöder även utan Visual SourceSafe flera olika användare med olika
rättigheter på olika dokument. De användarnivåer som finns är administrator
(administratör), author (författare) och browser (tittare). Som tittare räknas alla som
ska kunna titta på de gjorda sidorna. Alla användare till hör någon av dessa grupper.
Då FrontPage körs som klient mot en UNIX-webserver används de fil rättigheter som
finns i UNIX-fil systemet. Det är möjli gt att till dela olika användarkonton olika
grupper av administrator, author och browser.

FrontPage håller ordning på trasiga länkar automatiskt och har funktioner för att
reparera trasiga länkar automatiskt. Flyttas en fil mellan två mappar uppdateras
samtliga sidor inom strukturen som är berörda. Även då FrontPage arbetar som klient
mot en UNIX-webserver. FrontPage stöder flera olika webservers samtidigt. Om en
fil flyttas på www.his.se/ida kommer ex.vis sidor på www.his.se/ite som pekar på
denna sida att få sina länkar uppdaterade automatiskt. Om filen flyttas mellan ida och
ite sker samma sak. FrontPage är bra för underhållare av websiter (webmasters) och
den inbyggda webservern underlättar administration och test innan sidorna publiceras.

FronPage har inbyggd kontroll av att korrekt HTML-kod skapas och detta sker
automatiskt. Stavningskontroll kan ske på en enskild sida, angivna sidor eller en hel
site.

FrontPage stöder också länkar på ASP-sidor. ASP (Active Server Pages) är
Microsofts variant på sidor som byggs upp dynamiskt på servern. ASP jobbar mot
exempelvisvis SQL-databaser för att hämta information. Redigering av ASP-sidor är
också möjli g direkt i FrontPage. För att kunna visa en ASP-sida måste webservern
stödja detta.

Microsoft har med FrontPage 98 gått i från sina tidigare principer som gick ut på att
enbart stödja egna produkter och stödjer nu Netscape Communicator i samma
utsträckning som MSIE4 (Microsoft Internet Explorer 4). Dessutom finns ett brett stöd
för olika webservrar på olika UNIX-plattformar med hjälp av SERK (Server
Extensions Resource Kit).

FrontPage innehåller också ett antal ”server extensions” som bygger ut webserverns
funktionalitet. Med dessa utbyggnadera är det exempelvis lätt att implementera
sökfunktioner på hemsidorna som söker igenom alla sidor i FrontPage-strukturen, på
liknande sätt som AltaVista.

Då en ny web skapas i FrontPage finns möjli ghet att importera en befintlig struktur.
Import kan ske antingen direkt från webservern eller från den lokala datorn. Vid
import av befintlig webstruktur från webservern fås förfrågan om inlogg på hisnet,
som är den datavetenskapliga institutionens (ida:s) interna nät. Dessa sidor importeras
smärtfritt i strukturen.

FrontPage har också stöd för de senaste standarderna, CSS och DHTML, samt
möjli ghet att skapa kanaler. Kanaler är en funktion som för till fället bara finns i
Internet Explorer 4 och högre.

4.2 NetObjects TeamFusion 3.0
NetObjects TeamFusion 3.0 [www06] är en fleranvändarversion av NetObjects
Fusion 3.0 och innehåller både webserver, WYSIWYG-editor, text-editor (HomeSite
3) och ett administrativt program för både servern och klienterna. Fusion är en
WYSIWYG-editor som fungerar som ett DTP-program. Vid redigering behöver inte
någon hänsyn tas till de begränsningar som finns i HTML. Då sidan/sidorna är
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färdigskapade görs automatiskt en konvertering till HTML-format. Vid detta till fälle
skapas nödvändiga tabeller och bilder som behövs för att få ett identiskt utseende med
det skapade dokumentet. Fusion har inbyggd länkhantering som fungerar på både
externa och interna länkar. NetObjects inkluderar HomeSite 3 (se kapitel nedan) för
att redigera HTML-koden direkt. HomeSite är en mycket kompetent HTML-
texteditor. Även Homesite innehåller verktyg för att kontrollera HTML-koden, länkar
och liknande.

I Fusion 3 är det lätt att skapa ett homogent utseende på hemsidorna och att sedan
underhålla detta. Genom att skapa mallar för utseendet kan man lätt byta utseende på
hela siten genom att bara byta ut mallen en gång. På grund av detta bli r Fusion dock
en aning begränsande i fråga om design av sidor. Vid export av sidor kan nivån på
HTML-koden som genereras ställas in. På detta sätt behöver bara sidorna göras en
gång för att passa olika versioner av HTML, något som snabbar upp skapandet rejält.

TeamFusion behandlar allt som dokument med kopplingar mellan varandra och inte
de enskilda länkarna i samma utsträckning som FrontPage 98, vilket gör det enkelt att
ändra i den inbördes strukturen mellan sidorna.

Samma version av programmet finns till både PC och Mac.

Fusion kan precis som FrontPage importera en befintlig sidstruktur för att minska
arbetsbördan vid flyttandet av en existerande website till Fusion. Vid importen görs
sidorna om till Fusions egna fil format. Vid den import som gjordes av högskolans
hemsidor blev resultatet inte riktigt det förväntade i fråga om sidornas utseende. Dock
finns det en del parametrar att justera vid import, men faktum kvarstår: Det krävs en
del arbete för att föra över en befintlig struktur till Fusion. Vid import lästes inte de
interna sidorna på hisnet in. Dessa måste därför importeras separat.

Då fleranvändarversionen används måste en fil checkas ut från servern innan den kan
redigeras. I detta fall är servern en dedikerad dator som kör NetObjects TeamFusion
Server enbart i syftet att serva Fusion-klienterna. I och med att utcheckning måste ske
kan endast en författare redigera en sida åt gången.

TeamFusion saknar den smidiga integrationen med webservrar som FrontPage 98 har.
Kommunikationen med webservern bygger på att hela siten skickas via FTP till
servern. Detta leder till problem med versionskontroll och konsistens, eftersom
möjli gheter att förändra materialet direkt på webservern finns.

4.3 Adobe PageMil l 3.0
Adobe PageMill 3 [www07] är ett paket som utöver PageMill som är en WYSIWYG-
editor och ett website-administrationsprogram innehåller en del bonusverktyg som
exempelvis en webserver. På bonusverktygen ingår dock ingen support från Adobe.
För direkt redigering av HTML-koden är en enkel texteditor inbyggd.

Administrationsprogrammet ändrar automatiskt namn på länkar då filer flyttas eller
får sitt namn ändrat. Det finns även möjli ghet att med dra-och-släpp tekniken byta ut
befintliga bilder och sidor mot nya versioner. Om man på en sida vill byta ut en bild
med namnet ”bild2.gif” till en med namnet ”bild4.gif” , tar man tag i ikonen för
”bild4.gif” och släpper den på ikonen för ”bild2.gif” . Bilden byts ut och den/de sidor
som använder bilder får sina länkar ändrade. Detta gör att de bli r mycket lätt att byta
ut exempelvis en logotype som används på många sidor. Vid import av sidor måste
sidstrukturen finnas till gänglig på den lokala datorn, vilket gör att sidorna måste
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hämtas till denna med hjälp av ett externt verktyg. Detta måste också göras för att
hämta sidorna som ligger på hisnet (institutionen för datavetenskaps interna nät).

PageMill saknar den smidiga integrationen med webservrar som FrontPage 98 har och
kommunikationen med webservern bygger på att hela siten skickas via FTP. Detta
leder till problem med versionskontroll , samt möjli ghet till i nkonsistens mellan
serverns och den lokala datorns sidor.

4.4 Userland Frontier 5.01
Userland Frontier 5 är en objektorienterad databas, där allt som ska finnas med i
websiten lagras; layout, text, bilder, ljud, Java-applets osv. Frontier är ursprungligen
ett scriptverktyg för Macintosh som kan användas för att scripta vilket program som
helst. I den aktuella versionen är en webserver inbyggd, som även den scriptas.
Frontier kan antingen publicera sidorna direkt till  en FTP-server eller själv användas
som webserver. Används den som webserver kommer möjli gheten att köra scripts och
externa program till sin fulla rätt, vilket gör enkelt att dynamiskt ändra på sidornas
innehåll . I och med att allt l agras i en databas finns den funktionalitet som förknippas
med databaser till gänglig från de sidor som skapas. Detta kan användas för att skapa
scripts som ordnar vissa saker som kan vara lätta att missa. Exempelvis kan en sådan
sak som att mellan en mängd sidor ha länkar till alla sidor i mängden utom den egna
sidan lösas med ett script. Lägger man sedan till en sida till mängden som ska ha
länkar till varandra uppdateras sidorna automatiskt, så att alla sidor i mängden får en
länk till den nya sidan och den nya sidan får länkar till de andra sidorna.

Frontier är mycket kraftfullt , men kräver bakomliggande kunskaper om både HTML
och om programmering. Fokus ligger på innehåll i stället för utseende; text skrivs utan
formatering i exempelvis notepad och formateringen görs sedan beroende på var i
webstrukturen texten hamnar. Frontier har möjli gheter att använda makron för att
automatisera funktioner. Om en webmaster skapar de befintliga sidornas layout i
Frontier underlättas underhållet av sidorna, bland annat eftersom att då länkar görs
med hjälp av syntaxen ” {organisation}” för att länka till sidan ”organisation” behöver
inte www-adresser och filnamn användas. Frontier är tänkt att användas i en miljö där
en central webmaster administrerar sidorna och dess utseende, medan andra skriver
den text som skall finnas på sidorna.

Frontier kan importera webstrukturer till databasen om de finns lagrade på den lokala
hårddisken. Själva processen att hämta hem sidorna till den lokala hårddisken får
skötas med ett annat program. Det som lagras i databasen vid import är allt som finns
på hemsidorna, dvs HTML-filer, bilder, ljud, video och alla andra data.

Frontier finns till både PC och Mac och är helt gratis.

Frontier saknar den smidiga integrationen med andra webservrar som FrontPage 98
har och bygger på att hela siten skickas via FTP till servern. Detta leder till problem
med versionskontroll . Eftersom hela databasen laddas upp till FTP-server och sidorna
vid detta till fället görs om till HTML är risken för inkonsistens bara temporär. På
grund av detta kommer ändringar gjorda direkt i HTML-koden på FTP-servern aldrig
att bli beständiga.

4.5 Allaire HomeSite 3.0.1
Allaire HomeSite [www09] är en mycket kompetent text-editor för HTML-sidor.
HomeSite har ingen ”What You See Is What You Get” -redigering, utan vänder sig till
den avancerade användaren som vill ha fullständig kontroll på vad som skapas.
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HomeSite innehåller verktyg för att kontrollera att länkar inte är brutna men även att
korrekt HTML-kod skapats. Det kan arbeta med flera dokument till sammans i projekt,
som innehåller alla dokument, bilder osv som en ”site” ska innehålla. Allt kan sedan
publiceras på en webserver inifrån HomeSite. Preview kan ske direkt i HomeSite,
förutssatt att Microsoft Internet Explorer är installerat.

HomeSite kan arbeta med något som kallas projekt för att hålla reda på de sidor som
ingår i en webstruktur. I ett projekt samlas alla sidor, bilder och övrig data. Länkar
kan sedan kontrolleras projektvis. När ett nytt projekt skapas kan befintliga strukturer
kopieras in om de finns på den lokala hårddisken. Processen att hämta hem sidorna till
den lokala hårddisken får skötas av ett annat program. Om en fil i eller utanför ett
projekt byter namn eller plats är det upp till användaren att manuellt kontrollera om
brutna länkar finns och sedan åtgärda detta manuellt .

HomeSite har inget stöd för flera användare eller för versionskoll , vilket i
sammanhanget ses som en nackdel. Dessutom saknar HomeSite den smidiga
integrationen med webservrar som FrontPage 98 har och bygger på att hela siten
skickas via FTP till servern. Detta leder till problem med versionskontroll och
möjli gheter till i nkonsistens mellan det som finns på den lokala datorn och
webservern.

4.6 Den manuella metoden
Med den manuella metoden menas det nuvarande förfarandet där en mängd olika
applikationer används för att skapa sidorna, underhålla dem samt publicera dem.

I dagsläget används till exempel Microsoft FrontPage, Claris HomePage och Netscape
Communicator/Navigator Gold för att skapa och underhålla sidorna. Sidorna förs över
till webservern via FTP eller via kopiering i fil strukturen.

Eftersom inget enhetligt förfarande finns bli r det svårt att underhålla sidorna. För att
kunna garantera att kontroll sker av att sidor/länkar fungerar krävs minst en
heltidsanställd. Detta bli r mycket dyrt, men det är på detta sätt det till viss del
fungerar idag. Med den manuella metoden kan ingen garanti ges att alla sidor
fungerar, eftersom det är omöjl igt för en människa att gå igenom alla sidor i den takt
som krävs för att förändringar inte ska ha uppstått innan processen är klar. Detta
förutssatt att sidantalet är i samma storleksordning som det är på skolan.

Med den manuella metoden kan versionkontroll ske antingen med Visual Source Safe
(på PC, Mac eller UNIX) eller i UNIX med RCS. Problemet med RCS är dock att det
är så pass komplicerat att använda att det inte är troligt att det kommer användas på
grund av detta. Särskilt i nte av de som inte utvecklar sina hemsidor i UNIX-miljö.

4.7 Enligt 4.6 med ett externt länkkontrolleringsverktyg
Att komplettera den manuella metoden med ett externt länkkontrolleringsverktyg,
som exempelvis NetMechanic, gör att möjli gheten att kontrollera länkar ökar. Dock
kan ingen garanti ges, eftersom ett externt verktyg inte kommer åt de interna sidorna
på institutionen för datavetenskap. Att använda sig av ett internt
länkkontrolleringsverktyg är komplicerat på verksamheten Högskolan i Skövde,
eftersom ett antal olika webservrar används och kontrollen därför måste ske på
varenda en av dessa. Överblicken bli r då lidande.
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Jämfört med att inte använda något verktyg för att kontrollera länkarna är fördelarna
med dem uppenbara. En viss uppfattning om sidornas funktion fås, vilket underlättar
för den som underhåller sidorna.
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5 Sammanställning av verktygen
Kriterierna har varit integration med UNIX, hur väl verktyget hittar brutna länkar, hur
den hanterar brutna länkar, användbarhet, till gänglighet, import av befintlog struktur
och inbyggt stöd för versionskontroll . Urvalet av kriterierna har skett genom en
itererande process där nya kriterer lagts under arbetets gång. Kriterierna är valda efter
de krav som Högskolan i Skövde förväntas ställa på verktyget.

Motiveringen till kriterierna är:

• Integration med UNIX – hur väl verktyget kommunicerar med UNIX.

• Hittar brutna länkar – i vilken utsträckning verktyget hittar brutna länkar.

• Hantering av brutna länkar – vilken automatik som finns för att automatiskt byta
ut länkar på berörda sidor då ett dokument exempelvis flyttas.

• Användbarhet – hur lätt verktyget är att använda för att lösa problemet med
länkar. Ett verktyg som är krångligt brukar inte användas, därför detta kriterie.

• Till gänglighet – vilka plattformar verktyget finns till , samt vilka möjli gheter som
finns för olika administratörer respektive ”författare” att modifiera strukturen. Är
verktyget gratis?

• Import av befintlig struktur – hur väl befintligt matierial kan importeras till
verktyget. För att komma igång snabbt är det viktigt att det är enkelt att föra över
material och att så få ändringar som möjli gt skall behöva göras i det importerade
materialet innan utseende och funktionalitet är identiskt med materialet på
webservern.

• Versionskontroll – i fleranvändarmiljö att detta särskilt viktigt för att dels
förhindra att olika författare skiver över varandras sidor, men också för att kunna
gå bakåt i tiden och se vilken information som fanns på en viss sida vid en viss
tidpunkt .
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Tabell med poängbedömning av de olika verktygen utifrån det område de är tänkta att
användas till , nämligen administration av en website med ett upplägg liknande
Högskolan i Skövdes. Betygen är satta på en skala mellan 0 och 3.

Betygen har följande betydelse:

0 – Underkänt/funktionen finns inte

1 – Dåligt

2 – Godkänt

3 – Bra

Vissa betyg är viktade, då de av författaren anses som mer betydesefulla för
slutresultatet.

FrontPage Fusion PageMill HomeSite Frontier Manuell

Integration
med
UNIX

Vikt: 3

3 (9) 2 (6) 1 (3) 1 (3) 1 (3) 0

Hittar
brutna
länkar

Vikt: 3

3 (9) 3 (9) 3 (9) 3 (9) 2 (6) 0 / 1 (3) med
externt
verktyg

Hantering
av brutna
länkar

Vikt: 3

3 (9) 3 (9) 3 (9) 1 (3) 2 (6) 0

Använd-
barhet

Vikt: 2

3 (6) 2 (4) 2 (4) 3 (6) 1 (2) 1 (2)

Till gäng-
lighet

Vikt: 3

3 (9) 3 (9) 1 (3) 1 (3) 1 (3) 1 (3)

Import av
befintlig
struktur

Vikt: 2

3 (6) 2 (4) 2 (4) 1 (2) 1 (2) 0

Inbyggt
stöd för
versions-
kontroll

Vikt: 3

Ja, via
Visual
SourceSafe

3 (9)

Nej, men
stöd för
check-in/
check-out
av
dokument

1 (3)

Nej Nej Nej Nej

SUMMA 57 44 32 26 22 5 / 8



Sammanställning av verktygen

26

5.1 Motiver ing till betygssättning av FrontPage 98

• Integration med UNIX: 3 (9 viktat)

Eftersom FrontPage 98 kan arbeta direkt mot en UNIX-server och dessutom
stöder flera olika servrar får det fullt betyg på denna punkt.

• Hittar brutna länkar: 3 (9 viktat)

FrontPage 98 har en särskild vy för att titta på och reparera brutna länkar. Den
hanterar interna och externa länkar.

• Hantering av brutna länkar: 3 (9 viktat)

Då en länk håller på att brytas på grund av exempelvis ett namnbyte på en bild fås
en förfrågan om de berörda dokumenten skall uppdateras. Då filer flyttas i
strukturen uppdateras berörda dokument automatiskt. De externa länkar som är
brutna repareras genom att man markerar den brutna länken och sedan använder
sin webläsare för att leta upp den sida länken skall peka på. När man hittat sidan
återgår man till FrontPage Explorer och bekräftar den nya adressen. Sedan är
länken utbytt på alla ställen den förekom.

• Användbarhet: 3 (6 viktat)

Att använda FrontPage 98 är lätt om man använt sig av ett vanligt
ordbehandlingsprogram och Utforskaren/Explorer i Windows 95/NT.

• Till gänglighet: 3 (9 viktat)

FrontPage 98 är inte gratis, men priset är lågt i förhållande till vad man får.
FrontPage finns på både Macintosh och PC. Det finns bra möjl igheter att sätta
olika rättigheter för olika användare av FrontPage.

• Import av befintlig struktur: 3 (6 viktat)

Importen av den befintliga strukturen fungerar exemplariskt i FrontPage 98. Allt
som importerats fungerar precis som tidigare. Dock kan importfunktionen bete sig
konstigt om den inte kan läsa en sida som den tror finns. Sidorna kan importeras
direkt från webservern via HTTP. Ett tecken på att FrontPage 98 arbetar mycket
bra med UNIX-webservrar är att man vid import också kan importera institutionen
för datavetenskaps interna sidor. Då FrontPage 98 vill komma åt dem uppmanas
man fylla i sitt login och sitt lösenord.

• Inbyggt stöd för versionskontroll: 3 (9 viktat)

FrontPage 98 har inbyggt stöd för att plattformsoberoende
versionskontrolleringsverktyg som heter Visual SourceSafe [www10].

5.2 Motiver ing till betygssättning av TeamFusion 3

• Integration med UNIX: 2 (6 viktat)

Eftersom TeamFusion kan arbeta mot flera olika servrar samtidigt får det godkänt.
Filer skickas till de olika webservrarna med FTP.

• Hittar brutna länkar: 3 (9 viktat)

TeamFusion har ett inbyggt verktyg för att kontrollera brutna länkar. Hanterar
både interna och externa länkar.

• Hantering av brutna länkar: 3 (9 viktat)
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Eftersom TeamFusion arbetar med sitt eget fil format internt uppstår inte problem
med interna länkar. Sidorna byggs om till HTML när de är klara och då skapas
inte länkar som inte fungerar. Externa brutna länkar får repareras manuellt genom
att i li stan över brutna länkar markera den länk som ska uppdateras och skriva i
den nya adressen.

• Användbarhet: 2 (4 viktat)

TeamFusion skilj er sig från de övriga WYSIWYG-editorerna eftersom det arbetar
som ett DTP-program, med textobjekt som fritt kan flyttas. Det bli r lättare för den
användare som är van vid DTP-program, eftersom ingen hänsyn behöver tas till de
begränsningar som finns i HTML. Dock finns det vissa svårigheter med att arbeta
på detta sätt eftersom det är svårt att snabbt göra manuella ändringar i HTML-
koden. Ska detta göras konverteras sidan till HTML och öppnas i HomeSite. När
man redigerat HTML-koden konverteras sidan till baka till TeamFusions format.

Då en sida publiceras, dvs görs om till HTML-kod, finns möjli ghet att välja vilka
funktioner i HTML som skall användas för att sidan skall kunna visas korrekt av
så många olika webbläsare som möjli gt. NetObjects kallar detta för ”develop
once, publish anywhere”.

• Till gänglighet: 3 (9 viktat)

TeamFusion är inte gratis och finns till både PC och Mac. Eftersom TeamFusion
är gjort för flera användare finns goda möjli gheter till olika rättigheter för olika
användare och sidor. Filer måste checkas in respektive ut från TeamFusion-
servern för att kunna redigeras.

• Import av befintlig struktur: 2 (4 viktat)

När Högskolan i Skövdes webstruktur importerades blev resultatet långt från det
förväntade. Dock finns det olika möjli gheter att importera sidorna på, men det
krävs ett antal timmars arbete innan det ser ut som tidigare. Sidorna kan
importeras direkt från webservern via HTTP. Sidor på institutionen för
datavetenskaps interna nät, hisnet, måste importeras separat. Ingen kommentar om
att dessa sidor ej importerats fås.

• Inbyggt stöd för versionskontroll: 1 (3 viktat)

Eftersom TeamFusion kräver att check-in och check-out görs av dokument får det
ett poäng i denna bedömning, då detta i alla fall ser till att inte fler än en person
uppdaterar ett dokument samtidigt.

5.3 Motiver ing till betygssättning av PageMill 3

• Integration med UNIX: 1 (3 viktat)

Den form av integration som finns är att via FTP skicka en site till servern.

• Hittar brutna länkar: 3 (9 viktat)

PageMill har ett läge där brutna länkar visas. Hanterar både interna och externa
länkar.

• Hantering av brutna länkar: 3 (9 viktat)

Då en länk håller på att brytas på grund av exempelvis ett namnbyte på en bild fås
en förfrågan om de berörda dokumenten skall uppdateras. Då filer flyttas i
strukturen uppdateras berörda dokument automatiskt. De externa länkar som är
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brutna repareras genom att man markerar den brutna länken och fyller i den nya
adressen.

• Användbarhet: 2 (4 viktat)

PageMill har vissa bra funktioner. Om en bild släpps på en annan bild i site-
underhållsverktyget fås en förfrågan om bilden ska ersättas. Om man svarar ” ja”
kommer dels bilden bytas ut, samt de berörda HTML-sidorna uppdateras.

• Till gänglighet: 1 (3 viktat)

PageMill 3 finns bara till PC (Windows95/NT) men kommer inom kort till Mac
också. PageMill är ett en-användarprogram och inte avsett för att användas av
flera samtidiga användare.

• Import av befintlig struktur: 2 (4 viktat)

Vid import importeras inte de sidor som finns på institutionen för datavetenskaps
interna nät (hisnet). Dessa får importeras separat med ett externt verktyg.

• Inbyggt stöd för versionskontroll: 0 (0 viktat)

Inget stöd finns för versionshantering i PageMill .

5.4 Motiver ing till betygssättning av HomeSite 3.0.1

• Integration med UNIX: 1 (3 viktat)

Den form av integration som finns är att via FTP skicka en site till servern.

• Hittar brutna länkar: 3 (9 viktat)

Funktionen för att hitta brutna länkar testar både interna och externa länkar.
Möjli ghet att kontrollera länkar projektvis.

• Hantering av brutna länkar: 1 (3 viktat)

Möjli gt att markera en trasig länk och ta sig till den rad i HTML-koden där länken
finns. Där får denna korrigeras.

• Användbarhet: 3 (6 viktat)

Mycket bra för avancerad redigering av HTML-dokument. Lättarbetat och
intuitivt..

• Till gänglighet: 1 (3 viktat)

HomeSite finns bara till PC och är ett en-användarprogram som inte är avsett att
användas av flera samtidiga användare

• Import av befintlig struktur: 1 (2 viktat)

Enskilda dokument kan läggas till något som kallas projekt. Ingen funktion för att
importera en katalogstruktur finns. Kan bara importera sidor från den lokala
datorn till projekten. För att hämta dessa sidor från webservern måste ett externt
verktyg användas.

• Inbyggt stöd för versionskontroll: 0 (0 viktat)

Inget stöd finns för versionshantering i HomeSite..
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5.5 Motiver ing till betygssättning av Frontier 5

• Integration med UNIX: 1 (3 viktat)

Den form av integration som finns i Frontier 5 är att via FTP skicka en site till
servern.

• Hittar brutna länkar: 2 (6 viktat)

Ingen funktion för att hitta brutna länkar i vanlig mening finns, men eftersom alla
interna sidor lagras i en databas och länkning mellan dessa sker på ett speciellt sätt
fungerar de interna sidorna som de ska.

• Hantering av brutna länkar: 1 (3 viktat)

Om en intern länk är ”bruten” skapas den inte, utan endast den text/bild som
representerar länken syns. Således är det svårt att veta vilka ”brutna” länkar som
finns, eftersom de inte är brutna utan inte finns.

• Användbarhet: 1 (2 viktat)

Frontier är ett program för den avancerade användaren, som både kan HTML och
programmering. Frontier är tänkt att användas av en webmaster och inte av en
mängd oerfarna användare.

• Till gänglighet: 1 (3 viktat)

Froniter finns till både PC och Mac och är helt kostnadsfritt i  dagsläget. Ett
kommersiellt paket med Frontier är dock på väg. Att betyget ändå bli r 1 (3 viktat)
beror på den höga inlärningströskel som programmet har, samt att det är
problematiskt att använda av flera olika samarbetande användare.

• Import av befintlig struktur: 1 (2 viktat)

Möjli ghet att importera en befintlig struktur till databasen finns, om den är lagrad
på den lokala datorn. Vid import till databasen bli r alla dokument och filer objekt i
den. Överföringen från webben till den lokala datorn får ske med ett externt
verktyg.

• Inbyggt stöd för versionskontroll: 0 (0 viktat)

Inbyggda funktioner för versionskontroll saknas i Frontier..

5.6 Motiver ing till betygssättning av den manuella metoden

• Integration med UNIX: 0 (0 viktat)

Ingen nämnvärd integration finns. Man får manuellt kopiera de filer som behövs
till de kataloger de hör hemma eller överföra de via FTP till webserverns
kataloger.

• Hittar brutna länkar: 0 (0 viktat) / 1 (3 viktat) med externt verktyg

Med ett externt verktyg kan de länkar som är åtkomliga utifrån kontrolleras.
Således kan inte länkarna på hisnet, datainstitutionens interna nät, kontrolleras.

• Hantering av brutna länkar: 0 (0 viktat)

Möjli gheter att reparera en bruten länk begränsas till att själv leta upp var i
dokumentet den finns och byta ut länken mot en ny för att sedan åter kopiera sidan
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till rätt katalog eller skicka den till webservern via FTP. Används ett externt
verktyg kan information om i vilka dokument brutna länkar finns ges.

• Användbarhet: 1 (2 viktat)

Eftersom en mängd verktyg används beror användbarheten på det aktuella
verktyget, men på det hela taget fås en miljö som inte är homogen. Detta i sig gör
att användbarheten bli r lidande.

• Till gänglighet: 1 (3 viktat)

Beroende på vilket verktyg som används är till gängligheten skiftande.

• Import av befintlig struktur: 0 (0 viktat)

Då arbete sker direkt mot katalogstrukturen på de olika webservrarna görs ingen
import av strukturen.

• Inbyggt stöd för versionskontroll: 0 (0 viktat)

I UNIX finns möjli gheten att använda RCS, som dock är svårt att använda. Det
finns möjli gheter att även använda sig av Visual Source Safe som finns till både
PC, Mac och UNIX.
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6 Valt verktyg – FrontPage 98
Alla verktyg utom Frontier och de manuella metoderna uppfyller grundkravet, dvs att
kontrollera att alla interna och externa länkar fungerar. Frontier klarar bara de interna
länkarna.

Det verktyg som valts är Microsoft FrontPage 98.  Motivering till valet redovisas
nedan.

6.1 Motiver ing till var för FrontPage 98 valts
Den främsta orsaken till att FrontPage 98 valts är den smidiga integrationen med
system av UNIX-typ. Till skill nad från de andra verktygen som skickar filer till en
webserver via FTP kommunicerar FrontPage 98 direkt med servern via HTTP-POST.
Detta gör att FrontPage 98 kan fungera som klient på en PC eller en Mac för att sedan
arbeta mot en kraftfull UNIX-server. Eftersom de filer som arbetas med är desamma
som finns på webservern uppstår ingen inkonsistens mellan arbetsfiler och
publicerade filer. Då FTP används kan ändringar ske direkt på webservern utan att
arbetsfilerna på den lokala datorn ändras, vilket leder till i nkonsistens. Eftersom de
befintliga användarrättigheterna i UNIX-systemet kan användas fås automatiskt en
grundsäkerhet. För att integrationen ska bli så bra som möjli gt används ett paket kallat
SERK (Server Extensions Resource Kit). Paketet hämtas från Microsofts hemsida och
är gratis. SERK lägger till den extra funktionalitet till webservern som krävs för att
till handahålla den utökade funktionalitet som FrontPage 98 erbjuder. SERK ger också
möjli ghet att patcha webservern i vissa fall så den kan kommunicera obehindrat med
FrontPage 98. För att kunna kommunicera även med webservrar som inte har SERK
installerat kan även FrontPage använda sig av FTP för kommunikation.

FrontPage 98 har många användbara server extensions, som utökar funktionaliteten
hos webservern. Dessa server extensions finns till de vanligaste webservrarna på både
PC (Windows 95/NT), Mac och UNIX. Genom att använda sig av den extra
funktionaliteten kan man göra saker som vanligtvis kräver att ett cgi-script skrivs.
Bland annat finns möjli gheter att enkelt skapa en fritext-sökfunktion på sin hemsida
som söker igenom hela (eller delar) av siten. Att undvika cgi-script är inte bara
enklare för den som skapar sidan, men också säkrare. Detta eftersom ett cgi-script kan
göra precis samma saker med datorn som en användare kan göra vid
kommandoprompten.

I webb-sammanhang börjar det bli allt i ntressantare med versionskontroll , eftersom
det inte är säkert att man når den information man sökte bara för att länken till den
fortfarande fungerar. Om versionskontroll används är det lätt att plocka fram det
eftersökta dokumentet bara man vilket datum det fanns. I UNIX-system finns ett
system för versionskontroll som heter RCS. RCS ger möjli ghet att ”checka ut” och
”checka in” filer. När en fil ”checkas ut” låses den för övriga användare, så de inte ska
kunna gå in och ändra i en fil som håller på att ändras av någon annan. När filen sedan
”checkas in” bli r den till gänglig för övriga användare, samtidigt som den ges ett nytt
versionsnummer om man anger detta. Fördelen med RCS är att alla som använder
UNIX har det i sina system, vilket ger en hög til lgänglighet. Nackdelen är att RCS
dels bara fungerar på UNIX och dels att det både är krångligt att komma igång med
och att använda. För versionskontroll på flera plattformar finns ett system som
Microsoft utvecklat och kallar Visual SourceSafe [www10]. Applikationen finns både
för Windows 95, Windows NT, Macintosh och UNIX. Visual SourceSafe installeras
på en egen server och servar sedan alla ovan nämnda plattformar samt Windows 3.1
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och DOS med tjänsten versionskontroll . Fördelen med FrontPage 98 är att det direkt i
FrontPage Explorer (administrationsverktyget i FrontPage) går att checka in och ut
filer från Visual Source Safe, samt att alla plattformar kan använda Visual SourceSafe
samtidigt.

Att använda FrontPage 98 är enkelt om man är bekant med Utforskaren/Explorer i
Windows 95 eller Windows NT, eftersom både utseende och funktion är mycket lika.
Dessutom finns en inbyggd hjälpfunktion som ger svar på de flesta frågor.

Att ett program från Microsoft är så pass plattformsoberoende som FrontPage 98 är
förvånande. Särskilt förvånande är att de enda, av de som tillverkat någon av de
undersökta verktygen, som erbjuder integration med någon annan webb-läsare än
Microsoft Internet Explorer är just Microsoft. FrontPage 98 integrerar sig med
Netscape Communicator på samma sätt som det integrerar sig med Internet Explorer.
Således får man till gång till sidredigeringsprogrammet i FrontPage 98 (FrontPage
Editor) direkt från en knapp på Netscapes ” toolbar” .

För att kontrollera stavningen i dokument kan en stavningskontroll utföras på hela
eller delar av websiten. Språk kan ställas in på webside-nivå och kräver att ordlistor
finns till gängliga på det aktuella språket.

6.2 Alternativa verktyg
De flesta verktygen hade sina brister på delarna integration med UNIX och
fleranvändarstöd. NetObjects TeamFusion saknar bara integrationen med UNIX,
något som är värdefullt j ust i HS sammanhang, där både NT-webservrar och UNIX-
webservrar används. Dock är verktyget inte att förkasta då det är lämpligt då just sidor
med ett homogent utseende skall skapas. Ett alternativ är att använda NetObjects
TeamFusion för att utveckla sidorna och sedan importera dessa till FrontPage 98.

6.3 Test av verktyget FrontPage 98
För att kunna behandla den befintliga webstrukturen för att kunna simulera olika
testsituationer måste den importeras till FrontPage 98. Då FrontPage kan integreras
med webservrarna direkt skulle sidorna inte behöva överföras utan enbart strukturen,
men då det inte är lämpligt att utföra tester direkt på den struktur som används utåt har
dessa skett mot en webserver på en lokal dator.

De tester som utförs är flyttning av fil mellan institutionen för datavetenskap (” /ida”)
och institutionen för teknik (” /ite”), borttagning av fil , namnbyte på fil och byte av en
bild mot en annan.

6.3.1 Impor t av befintlig struktur

Då sidor skall importeras används något som kallas importguiden (import wizard).
Där väljs om sidor och struktur skall importeras från den lokala datorn eller från en
webserver på Internet. Om sidor skall importeras från en webserver på Internet ges
några möjli gheter att styra mändgen information som skall hämtas (se Bild 11).
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Bild 11 – Val som kan göras vid import av sidor från en webserver på Internet

Vid import av sidorna uppstod några oväntade problem i början. För att kontrollera
tiden som åtgår vid import valdes att enbart huvudsidan och de sidor som är upp till
fem nivåer under den skulle importeras. Endast sidor som har minst en länk till sig
importeras. Då det tog väldigt lång tid blev intrycket (att döma av importfunktionens
statusruta) att en del sidor importerades flera gånger. Om detta stämmer är ej
undersökt, men fenomenet skulle kunna bero att vissa sidor på skolan kan kommas åt
antingen via ”http://www.his.se/ite/…” eller via ”http://www.ite.his.se/…”. Dessa två
sidor är desamma, vilket FrontPage räknade ut.

Närmare undersökningar visade att FrontPage vid import tolkar alla sidors kod för att
skapa filer som innehåller namnen på de dokument som refererar till dem. Dessutom
skapas åtkomstfiler för varje dokument (inklusive bilder och övrig data). Allt detta
sker mot webservern på den lokala datorn. Då importen skedde på en dator med en
i486-processor kan detta varit orsaken till att det tog en väldigt lång tid att importera
sidor. En snabbare processor gör troligtvis mycket för att denna tid skall minska.

Mitt under importprocessen dök en dialogruta upp på skärmen där användarnamn och
lösenord skulle fyllas i för ”hisnet” . Anledningen var att FrontPage vill e komma åt
institutionen för datavetenskaps interna sidor på något som kallas ”hisnet” . FrontPage
var ensamt om att kunna importera dessa sidor. Dock skulle ett administratörslösenord
använts, eftersom detta ger til lgång till alla skyddade sidor. Antagligen var det detta
som att när en sida som troligtvis fanns inte kunde hämtas som gjorde att ett ganska
allvarligt problem uppdagades. Importfunktionen stannade och något av valen ” retry”
eller ”cancel” kunde väljas. Då det misslyckades gång på gång valdes efter ett antal
” retries” att avbryta operationen. När ”cancel” valdes visades åter den sista bilden av
importguiden. De val som fanns nu var ” finish” , som påbörjar processen på nytt med
de ändringar av dess arbetssätt man eventuellt gjort, och ”cancel” . Då ”cancel” valdes
lät FrontPage inte de importerade sidorna vara kvar, utan dessa raderades. Den
möjli ghet som fanns nu var att göra om importen av sidorna. Den slutsats som jag drar
av detta är att det behövs en snabb dator samt administratörsrättigheter (i alla fall för
hisnet) för att import skall kunna ske smidigt.
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För att få en testbar mängd av sidor ändrades antalet nivåer utöver högskolans
startsida till t vå. Då detta innebar att inga sidor på hisnet behövde kommas åt gick
importen smärtfritt.

Ett annat problem med FrontPage är att den medföljande webservern har en tendens
att låsa sig då sidor sparas från sidredigeringsprogrammet. Detta avhjälps dock lätt
genom att göra webserverns fönster aktivt. Då servern slutar svara fås uppmaningen
att göra så av FrontPage-editorn, vilket gör att det enbart är ett irriterande problem.
Det kan dock beror på den processor som använts i test-datorn, eftersom den är en
100MHz i486. Test har inte skett med någon annan processor, men troligtvis visar sig
inte problemet då exempelvis en Pentium eller någon med liknande kraft används.

Då sidorna importerats byts namn på den sida som är default-sida i varje katalog. På
Högskolan i Skövde heter dessa sidor ”welcome.html” , medan de i FrontPage heter
” index.htm”. Under importfasen döps dessa till t emp_index.htm. När namnet byts
söks dokumenten i websiten igenom för att länkar som pekar på dessa default-sidor
inte skall brytas.

En nackdel är att import av bilder i låg upplösning som visas medan en större bild
hämtas inte sker. Detta är dock specifikt för Netscape och inte nödvändigt för sidans
utseende då den laddats in helt. Som notis kan nämnas att förfarandet som Netscape
använder bidrar till l ängre nedladdningstider av en sida, något som är särskilt
märkbart vid en snabb uppkoppling. Först visas den lågupplösta bilden någon sekund
innan den ersätts av den riktiga bilden.

6.3.2 Genomförande av testerna

Testerna har utförts på slumpmässigt utvalda filer i strukturen med motivet att se på
vilket sätt FrontPage hanterar de olika situationer som uppstår vid testerna.

6.3.2.1 Flyttning av fil

Vid flytt av en slumpvis fil (” ida/oversikt.chtml” ) görs samma sak som då namnbyte
sker av en fil , dock utan att förfrågan om länkarna skall uppdateras sker (Bild 12).
Detta sker automatiskt. Vid kontroll av HTML-koden både före och efter flytten i en
av de filer som refererar till ”oversikt.chtml” kan ändringen verifieras (se bilaga 1).

Bild 12 – Flyttning av fil mellan ida och ite

6.3.2.2 Borttagning av fil

Då en fil tas bort fås en förfrågan om detta skall göras (Bild 13). Då filen tas bort
kommer eventuella länkar till filen brytas.
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Bild 13 – Borttagning av fil

6.3.2.3 Namnbyte på fil

Då ett filnamn byts ut fås en förfrågan om de sidor som påverkas av bytet skall få sina
länkar uppdaterade (se Bild 14). I detta exempel håller filen ” index.htm” på att byta
namn till ” indexet.htm”.

Bild 14 – Vid namnbyte eller flyttning av ett dokument i FrontPage uppdateras
berörda dokument för att brutna länkar inte skall uppstå.

6.3.2.4 Byte av en bild mot en annan bild

Detta test gäller generellt då ett dokument skall ersätta ett annat. För att byta ut ett
dokument (exempelvis en bild) mot ett annat måste man antingen döpa om det gamla
dokumentet som skall bytas ut till namnet på det nya dokument som skall byta ut det
gamla dokumentet, för att sedan kopiera det nya dokumentet till katalogen med det
gamla dokumentet. Eller så kan man göra tvärtom, det vill säga döpa om det nya
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dokumentet till det gamla dokumentet. Värt att tänka på då bilder skall bytas ut är att
den befintliga bilden måste få sitt namn ändrat så dess filändelse matchar det nya
dokumentet innan den nya bilden kopieras till katalogen.

6.3.3 Sidor som har problem med länkar

Hur skulle de sidor som har problem med länkar sett ut om FrontPage använts?
Nedanstående exempel på sidor med problem är inhämtade med hjälp av
NetMechanic 1998-03-16 och är endast ett urval av de felaktiga sidorna. I
problembeskrivningens avgränsning (kapitel 3.2) nämns att 20 stycken sidor skulle
kontrolleras och kommenteras, men då problemen på sidorna är li kartade har istället
två typexempel valts ut bland dessa 20.

• Industriell styrning & kommunikation, Ingenjörsvetenskap, HiS

Adress: http://www.his.se/ite/studinfo/automation/ivaub141/

Sidan har två interna länkar som inte fungerar. Sidorna är
http://www.his.se/ite/amnen.htm och meny.map. Om FrontPage använts skulle
de fungera, eftersom FrontPage bara skapar interna länkar till faktiska sidor. Om
sedan en befintlig sida byter plats eller namn fås en dialogruta upp enligt Bild
14. På detta sätt bli r den som utför namn- eller platsändringen medveten om hur
lätt en liten ändring kan få stora konsekvenser, samtidigt som FrontPage ändrar i
de berörda dokumenten. Just dessa två länkar är brutna på i princip varenda en
av ite:s sidor.

• Exjob länkar

Adress: http://www.his.se/ite/info/exjob-links.html

Sidan har 21 externa länkar som inte fungerar, varav två stycken servrar inte
svarade. Om dessa två sidor fungerar eller inte är oklart. Om FrontPage hade
använts skulle dessa länkar synts som brutna i läget ”hyperlink status” (se Bild
15). Värt att notera är att FrontPage, i normala fall , enbart visar de länkar som är
trasiga eller där det dess status är oklar. Att visa alla länkars status, dvs både de
som är hela och de som är brutna, som på bilden, är valbart.

Ett alternativ sätt om man är intresserad av länkarna till och från en enskild sida är
att använda sig av vyn ”hyperlinks” . När denna används fås en grafisk
presentation (se Bild 16) av länkarna från och till en sida, där indikation av trasiga
länkar och externa länkar finns.
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Bild 15 – Länkarnas status på siten ”Exjobb” som är en import av Högskolan i
Skövdes website. De trasiga länkarna är trasiga i syfte att ill ustrera funktionen.

Bild 16 – Vy över de olika länkar som finns från sidan ”Välkommen till Högskolan i
Skövde”
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6.4 Ändr ingar i katalogstrukturen då FrontPage installeras
FrontPage skapar en del egna kataloger och filer då det installeras. Dessa
komponenter behövs för att FrontPage skall fungera och kopieras till varje root-webb
och under-webb. En root-web är den översta nivån på en webserver (eller en virtuell
webserver i en multi -host miljö) och en under-web är den första nivån under root-
webben. Om en root-web har adressen ”http://whale/” kan en under-web ha adressen
”http://whale/exjobb” . Fysiskt sätt ligger root-webben i en katalog som heter
”…/content/” . I denna återfinns också under-webbarna, exempelvis
” ../content/exjobb/” .

De vanligast förekommande katalogerna och filerna är:

• _private – där filer som bara skall kunna läsas av administratörer och författare
placeras. Tänkt att användas som arbetskatalog innan sidorna är färdiga.

• _vti_cnf – där information om alla filer i en katalog lagras med samma filnamn
som de har i katalogen.

• _vti_bin – där bland annat dummy-versioner av de körbara FrontPage Server
Extensions filerna finns för runtime funktionalitet, dvs då någon tittar på sidan.

• _vti_bin/_vti_aut – dummy-versioner av de körbara FrontPage Server Extensions
filerna för författarfunktionaltitet.

• _vti_bin/_vti_adm – där dummy-version av de körbara FrontPage Server
Extensions filerna för säkerhetsfunktionalitet.

En fullständig lista finns i dokumentationen till SERK [www04].

6.5 Integration med UNIX-webservrar
Att integrera FrontPage 98 med UNIX-webservrar sker genom att lägga till
funktionalitet till webservern. Detta sker med hjälp av SERK (Server Extensions
Resource Kit). SERK hämtas från Microsofts FrontPage-hemsida
(http://www.microsoft.com/frontpage/). Vissa webservrar kan patchas speciellt för att
fungera med FrontPage, som gratisprogrammet Apache.

Den främsta anledningen till att SERK används är att man vill kunna arbeta i en
klient-server lösning med FrontPage som klient på en PC eller Mac och använda en
UNIX-webserver som server. SERK används då för ge den funktionalitet som finns
mellan FrontPage och den medföljande webservern när arbete görs mot andra
webservrar. Exempelvis för att automatisk uppdatering av länkar skall ske direkt på
webservern när en användare flyttar ett dokument från en katalog till en annan (se
6.3.2.1 Flyttning av fil ) och för att ge stöd för FontPage utökade webb-funktionalitet
(sökning, diskussionsgrupper m.m.). Kommunikationen mellan klienten och servern
fungerar enligt Bild 17.
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SERK stöder egentligen alla webservrar som har stöd för cgi (common gateway
interface). Källkod skriven i C till SERK följer med då den hämtas från hemsidan och
den är utformad för att lätt kunna modifieras för en ny plattform. De plattformar som
stöds för till fället, dvs där färdigkompilerade paket kan hämtas,  är:

Operativsystem Webservrar

UNIX
� Digital UNIX 3.2c, 4.0 (Alpha)
� BSD/OS 2.1 (Intel x86)
� BSD/OS 3.0 (Intel x86)
� Linux 3.03 (Red Hat Software)

(Intel x86)
� HP/UX 9.03, 10.01 (PA-RISC)
� IRIX 5.3, 6.2 (Silicon Graphics)
� Solaris 2.4, 2.5 (SPARC)
� SunOS 4.1.3, 4.1.4 (SPARC)
� AIX 3.2.5, 4.1, 4.2 (RS6000,

PowerPC)
� SCO OpenServer5.0 (Intel

X86)

� Apache 1.1.3, 1.2
� CERN 3.0
� NCSA 1.5.2 (inget stöd för 1.5a eller

1.5.1)
� Netscape Commerce Server 1.12
� Netscape Communications Server 1.12
� Netscape Enterprise Server 2.0, 3.0
� Netscape FastTrack 2.0

Windows NT Server, Intel x86
Windows NT Workstation,
Intel x86

� Microsoft Internet Information Server
2.0 eller högre, inklusive IIS 4.0

� Netscape Commerce Server 1.12
� Netscape Communications Server 1.12
� Netscape Enterprise Server 2.0, 3.0
� Netscape FastTrack 2.0
� O'Reilly WebSite
� FrontPage Personal Web Server

Windows NT Server, Alpha
Windows NT Workstation,
Alpha

� Microsoft Internet Information Server
2.0 eller högre, inklusive IIS 4.0

� Microsoft Peer Web Services (på
Windows NT Workstation)

Windows 95 � Microsoft Personal Web Server (på
Windows 95)

� FrontPage Personal Web Server
� Netscape FastTrack 2.0
� O'Reilly WebSite

6.5.1 Säkerhet i UNIX-system

FrontPage hanterar de generella säkerhetsproblemen som förknippas med att driva en
website genom att använda sig de inbyggda säkerhetmekanismerna hos datorn som
webservern körs på. Att använda de ”server extensions” som ingår i FrontPage kräver
inte några förändringar av ”host-datorns” säkerhetsmetoder.

På UNIX-baserade webservrar har servern en lista med konton för användare och en
lista med användgrupper. De olika grupperna har olika rättigheter till materialet på
webservern. De konton och grupper som undehålls av webservern är skilda från den
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lista med användare och grupper som har till gång till ”host-datorns” fil system.
Åtkomsten till en webservers innehåll , cgi-script och konfigurationsfiler kontrolleras
av poster i åtkomstfiler. Genom att skapa åtkomstfiler på olika nivåer i webserverns
innehåll kan olika uppsättningar användare med olika rättigheter ges till gång till olika
delar på servern. FrontPage litar till denna mekanism för att lägga till FrontPage
administratörer, författare och slutanvändare.med rätt rättigheter för att skydda
innehåll och i program i websiter skapade i FrontPage.

Säkerhet är allti d ett problem vid klient-server applikationer eftersom data måste
skickas mellan de två på något sätt. FrontPage använder sig av HTTP-POST för att
skicka data till webservern. Säkerheten via HTTP är allti d låg, då basic authentication
används för att verifiera användare. Detta innebär att användarnamn och lösenord
skickas över HTTP endast med UUEncode som krypteringsmetod. Detta är ingen
stark kryptering och kan lätt knäckas.

Fördelen med att använda HTTP-POST jämfört med HTTP-PUT som vissa andra
administrationsprogram använder är dels att det fungerar både över brandväggar och
proxies, samt att alla webservrar stöder HTTP-POST.

Bild 17 – Hur FrontPage arbetar i en klient-server lösning [www04]

6.5.2 Installation och underhåll av SERK

Att installera och underhålla SERK är inte svårt. Dock finns en mängd faktorer att ta
hänsyn till , beroende på vilket sätt man valt att lösa exempelvis hanteringen av olika
användare som kan ändra i det som lagrats på webservern och vilken webserver man
använder. I dokumentationen till SERK [www04] finns allt detta utförligt beskrivet.
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7 Riktlinjer
Det räcker inte med ett bra verktyg för att garantera funktionaliteten hos en stor
website. Det krävs också riktlinjer som sidorna bör utarbetas ifrån.

Det valda verktyget, FrontPage 98, måste användas uteslutande om sidornas
funktionalitet skall kunna garanteras. Vill man skapa sin sida med ett annat verktyg,
NetObjects Fusion eller kanske Notepad, skall dessa sidor importeras till FrontPage-
webben och inte laddas upp direkt till webservern.

Om ändringar skett direkt på webservern skall funktionen ” recalulate hyperlinks”
användas i FrontPage. Denna räknar om websitens länkar och uppdaterar de
informationsfiler FrontPage använder sig av. Att räkna om länkarna kan ta lång tid,
men är nödvändigt för funktionaliteten.

Studenterna kommer inte ha till gång till FrontPage 98, utan det är upp till dem själva
att kontrollera och utforma sina sidor. Dels för att de inte skall behöva bli styrda av
riktlinjer för designen (utformade av Högskolan i Skövde), men främst av kostnads-
och säkerhetsskäl. Dock finns möjli gheten att låta studenterna få ett email då deras
sidor inte fungerar.

För att underlätta sökning och identifiering av dokument är det lämpligt att i något
som kallas META-fält lägga in dokumentnamn samt sökord (keywords).
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8 Slutsatser
I dagens webstruktur på den undersökta verksamheten, Högskolan i Skövde, finns
vissa problem med brutna länkar, vilket framgår av denna rapport. Verksamheten
saknar också ett konsekvent sätt att underhålla och skapa de off iciella sidorna, vilket
kan vara orsaken till problemen. Att veta vem som gjort ändringar och när dess skett
är inte helt trivialt i dagsläget.

De slutsatser som kan dras av detta examensarbete är att underhållet av Högskolan i
Skövdes hemsidor skulle underlättas om det valda verktyget, Microsoft FrontPage 98,
användes. Detta eftersom ett enhetligt arbetssätt för alla plattformar erhålls. Vidare
skulle de interna länkarnas validitet garanteras, förutsatt att de framtagna riktlinjerna
följs. De externa länkarnas validitet kan enkelt kontrolleras för hela eller delar av
websiten, något som underlättar arbetet med att hitta och korrigera brutna länkar.

Problemet med att sidor som inte hör till de verksamheten utformat tolkas som om de
vore utformade av densamma kan lösas genom att förslagen i kapitel 11 följs. På detta
sätt försäkrar verksamheten sig om att besökaren blivit medveten om när ett steg
utanför de sidor som kontrolleras av verksamheten besöks.
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9 Resultat
Då praktiskt test mot de webservrar som används vid Högkolan i Skövde inte skett,
har möjli gheten till i ntegration enbart undersökts teoretiskt. Teoretiskt sett bör en
integration vara lösbar, med utgångspunkt i den dokumentation till FrontPage 98 och
FrontPage Server Extension Resource Kit (SERK) som finns till gänglig.

På de utvalda sidorna har tester utförts, som visar att de nuvarande problemen kan
lösas med det valda verktyget. Vid testerna gjordes följande:

• Dokumenten flyttades mellan olika mappar

• Ändring av dokumentnamn skedde

• Borttagning av dokument

• Byte av ett dokument mot ett annat

Då dokument tas bort kan länkar brytas förutsatt att det finns länkar till dokumentet
som tas bort. I övrigt skall i ntegriteten hos dokumenten behållas om verktyget
fungerar, vilket det valda verktyget också gjorde. De sidor som testats las ut på en
webserver för att test med NetMechanic skulle kunna ske. Testresultatet blev positivt,
det vill säga inga brutna länkar fanns längre på sidorna.

Resultatet då FrontPage används bli r att strukturen enkelt kan modifieras utan att
resultatet för besökaren påverkas. Detta sker dessutom utan ingrepp i enskilda filer
från den som är gör strukturförändringen. Uppdatering av sidorna sker ” li ve” då
FrontPage arbetar som klient mot en webserver, vilket innebär att de hemsidor som
besöks skulle kunna påverkas. Dock ligger den gamla sidan kvar vid uppdatering, till
dess den temporär-fil som skapats är stängd. Först då sker bytet (uppdateringen).
Detta byte sker först när webservern inte skickar den aktuella sidan till någon
besökare längre.
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10 For tsatt arbete
Det fortsatta arbetet består i att installera det valda verktygets server extensions på de
befintliga web-servrarna för att utvärdera hur detta fungerar praktiskt, för att därefter
utvärdera om till räcklig säkerhet och prestanda uppnås.

Test av hur olika klienter, PC och Mac, fungerar praktiskt mot UNIX-servrar bör
göras för att få erfarenhet av detta och om arbetssättet med klient-server är realiserbart
i praktiken.

Hur versionshantering av dokumenten skall ske bör också utredas. För detta måste
erfordliga applikationer införskaffas. Den föreslagna applikationen, Visual Source
Safe [www10], kan vara en utgångspunkt för att testa versionshanteringen. Detta
eftersom den har direkt stöd i det valda verktyget, samt finns på samtliga plattformar
som Högskolan i Skövde använder. Då detta verktyg inte är begränsat till att användas
enbart för versionshantering av websidorna, kan en investering i programvaran vara
motiverad.

De i diskussionskapitlet (kapitel 11) föreslagna till vägagångssätten för att hantera
externa länkar bör utredas och testas, för att då ett av dem valts implementeras på
webservrarna. De redovisade till vägagångssätten för hantering av externa länkar är
bara förslag, och andra till vägagångssätt kan därför också komma att bli aktuella vid
en utredning.

Implementation av felmeddelanden och sökfunktioner på webservrarna bör också ske.

Som ett annat projekt kan en undersökning av hur lagring av den information som
presenteras på hemsidorna kan göras vara intressant.
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11 Diskussion
I detta kapitel redovisas hur en framtida presentation och hantering av länkar kan
göras.

11.1 Hanter ing av externa länkar
Då en del användare inte förstår sig på att kontrollera var en sida finns lagrad genom
att titta på adressraden i webbläsaren eller inte förstår hur länkar fungerar är den en
god idé att markera länkar till externa sidor på något sätt. Förslagsvis kan en ikon
placeras brevid bredvid länken, som med sitt utseende förklarar vad att länken är
extern. Detta måste givetvis förklaras någonstans på sidan. Ett annat alternativ är att
en dialogruta visas då åtkomst till en extern länk är närstående. Detta kan lösas på
servern genom att alla externa länkar måste gå genom ett cgi-script. Detta script
skickar sedan till baka ett dokument till webbläsaren innehållande ett Javascript som
tar hand om detta (se Bild 18). Användaren måste trycka på OK för att ta sig vidare
till den externa sidan. För de webläsare som inte stöder Javascript kan också en sida
visas ett antal sekunder innan användaren skickas vidare till den externa sidan (se Bild
19). För att ytterligare ge besökaren ett gott intryck bör en kontroll av att den externa
länken fungerar göras innan denne skickas dit. Om sidan inte fungerar skall en sida
som talar om att den externa sidan inte kunde nås för till fället visas. På denna bör
även nämnas att detta inte beror på något fel från Högskolan i Skövdes sida.

Hantering av exempelvis Studentkårens sidor bör ses över. Om de skall ses som en
del av högskolans off icella sidor bör de också använda FrontPage för att uppnå
samma funktionsgaranti som högskolans övriga sidor. Annars bör exempelvis
Studentkårens sidor ses som en extern länk från högskolans sidor.

Bild 18 – Informationsruta då extern länk skall nås
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Bild 19 – Informationssida då extern länk skall nås
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11.2 Hanter ing av dokument som inte hittas
Vid ett fel av typ 404 (Document Not Found) bör en sida med ett utseende liknande
Bild 20 visas. I dagsläget (1998-03-16) saknas en sådan sida, utan enbart en sida med
meddelandet ”404 Document not found” visas. Sidan liknande den i Bild 20
möjli ggör sökning antingen på alla skolans sidor eller institutionsvis. FrontPage
innehåller en sökfunktion för att åstadkomma en sådan sökning. Samtidigt som sidan
visas skickas ett email från webservern till den som är webbansvarig (webmaster) på
den institution där sidan skulle funnits.

Om en extern länk inte hittas kommer inte nedanstående felmeddelande visas, då
besökaren redan tidigare informerats om att en extern länk skall nås. I enlighet med
vad som anges i 7.1 kan en sida där information om att ”den externa sidan inte kan
nås för till fället” visas, samtidigt som det anges på denna sida att problemet är utanför
högskolans kontroll .

Bild 20 – Ett felmeddelande som ger möjli ghet till sökning
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Bilaga 1 – Källkod för ” ida/index.htm”
Innan flytten av ”oversikt.chtml” från ida till i de såg koden ut på följande sätt (den
avsedda delen är markerad):
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Efter flytten av ”oversikt.chtml” från ida till it e såg den ut så här (den ändrade länken
är markerad):
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Förkor tningar /förklar ingar

Backbone Ett höghastighetsnät som kan liknas vid järnvägens stamnät. Till detta
kan flera mindre nät med mindre trafik och hastighet anslutas.

CSS Cascading Style Sheets. En del av HTML 4.0 som möjli ggör exakt
styrning av layouten på en web-sida, samt ger möjli ghet att göra
grafiska lösningar utan att använda bilder eller JAVA .

HTML Hypertext Markup Language – Beskrivningsspråk för textdokument
på Internet som är länkade med hjälp av hypertext-länkar. Bygger på
SGML.

HTTP HyperText Transfer Protocol. Överföringssättet som används för att
överföra HTML-sidor och visa dessa i en web-klient.

Hypermedia En utbyggnad av hypertext som även innefattar bilder, ljud, videoklipp
med mera.

Hypertext Att genom länkar i texten ta sig till andra delar av materialet.

ISO International Standardisation Organisation

Klient-Server En princip som innebär att en klient hämtar information från en central
server, som tillhandahåller den information som hämtas. Per definition
kan klient och server vara samma dator, men i Internetsammanhang är
detta ovanligt.

NCSA National Center for Supercomputing Applications, Urbana, IL, USA –
Skapade den första web-browsern av modernt snitt, Mosaic.

NSF National Science Foundation

SERK Server Extentions Resource Kit. Används för att bygga ut webserverns
funktionalitet då den används till sammans med FrontPage 98.

SGML Standard General Markup Language – Fastslagen ISO-standard för hur
ett dokument skall reperesenteras.

Web Browser Se WWW-klient.

WWW World Wide Web – en av de vanligaste tjänsterna för att presentera
information på Internet. Använder sig av hypertext-principen.

WWW-klient Ett program som används för att titta på den information som finns på
en WWW-server. Exempel på vanliga WWW-klienter (även kallade
web browsers eller bara browsers) är Microsoft Internet Explorer,
Netscape Navigator/Communicator. Den första grafiska WWW-
klienten, Mosaic, utvecklades av NCSA.

WWW-server Ett program som körs på den dator som WWW-klienten kopplar upp
sig emot. Detta program tillhandahåller den inlagda informationen.


