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Abstract
The aim of this paper is to evaluate the problems and possibilities with using Web
based information systems, i.e. using World Wide Web as a platform for an
information system.

The paper deals with the development of organisations and the importance for them to
use a flexible information system and the advantage and disadvantage with using a
Web based information system.

Usability is an important matter in a system and a case study has been made on an
existing hypermedia system. The survey problem is today a big problem with the usage
of hypermedia and it’s going to be specifically discussed.

The conclusion is that Web based information systems have many advantages but also
a lot of disadvantage. They can work as a complement to traditional computer systems,
but not replace them. There is also some problem with the usability in hypermedia
systems that has to be solved, before it can be really effective.
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1

Sammanfattning
Syftet med denna rapport är att utvärdera problem och möjligheter med att använda
Web-baserade informationssystem, d.v.s. att använda World Wide Web som plattform
för ett informationssystem.

Rapporten avhandlar utvecklingen av organisationer och vikten av att de använder sig
av ett flexibelt informationssystem, samt fördelar och nackdelar för organisationer att
använda ett Web-baserat informationssystem.

Användbarheten är en viktig del i ett system och en fallstudie har gjorts på ett
existerande hypermedia-system. Överblicksproblemet är idag ett stort problem vid
användandet av hypermedia och det diskuteras specifikt.

Resultatet är att Web-baserade informationssystem har många fördelar men samtidigt
även stora nackdelar, vilket gör att dessa system inte idag kan inte ersätta de
traditionella informationssystemen. Däremot kan de fungera som ett komplement. Det
finns även problem ur användbarhets-synpunkt som måste lösas, för att hypermedia-
system ska bli riktigt effektiva.
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1 Introduktion
Denna rapport ämnar att utreda om Web-baserade informationssystem (WBI) lämpar
sig att använda i dagens organisationer. Rapporten visar hur utvecklingen hos
organisationer går och varför det är så viktigt för ett företag att använda sig av ett
flexibelt informationssystem. Rapporten undersöker även för och nackdelar med WBI
samt användbarheten i hypermedia-system.

Följande del av rapporten ger en introduktion i hur organisationerna har utvecklats, en
grundläggande bakgrund till World Wide Web (WWW) och en beskrivning av vad som
menas med användbarhet.

1.1 Utveckling av organisationer

Företag idag måste vara mer föränderliga i sina organisationer för att öka
möjligheterna att kunna tillmötesgå den snabba förändringen som sker på
affärsmarknaden. Den gamla hierarkiska strukturen fungerar inte längre. Istället
behöver organisationen en distribuerad struktur som är baserad på projekt eller så
kallade arbetsgrupper (Rodriguez & Ferrante, 1996). När organisationen förändras
måste också dess informationssystem uppdateras för att passa den nya strukturen.

Expansionen och utvecklingen av Internet samt spridningen av lokala nätverk så
kallade intranet har ökat intresset av att skapa informationssystem som baseras på
samma teknologi som används på Internet. Systemen kombinerar funktionaliteten hos
traditionella client/server-system med WWW för att skapa nya möjligheter att
implementera, uppdatera och använda informationssystem. Dessa nya sätt tror jag kan
hjälpa företagen att skapa den flexibilitet som behövs för att de skall kunna vara
konkurrenskraftiga i dagens alltmer komplexa och snabbt föränderliga affärsmiljö.

1.2 World Wide Web

WWW har utvecklats enormt sedan 1992 då den först blev tillgänglig. Det är viktigt att
poängtera att WWW och Internet inte är samma sak. Internet är de fysiska nätverk
som är sammankopplade till ett stort globalt nätverk, medan WWW är alla de
elektroniska dokument som är sammankopplade.

Denna rapport tar upp några av de olika teknologier som WWW använder sig av för
att skapa en grundförståelse av hur WWW är uppbyggt och hur den fungerar. Många
av er läsare har säkert hört talas om Hypertext, Hypermedia, Hypertext Transfer
Protocol (HTTP), Hypertext Markup Language (HTML) och Java, men att ge en
beskrivning av vad det är kanske inte alla kan.

Det finns idag ett flertal olika lösningar på hur det går att använda WWW som
plattform för ett informationssystem, men jag har valt att bara ta upp en för att visa hur
det fungerar generellt.

1.3 Användbarhet

Användbarheten hos ett system är självklart en mycket viktig del. Ett system som inte
har en godtagbar användbarhet blir i längden minst lika oanvändbar som ett system där
vissa funktioner inte fungerar. Användbarhet brukar sammanfattas med hur enkelt ett
system är att använda och hur enkelt det är att lära sig (Preece, 1994). Rapporten
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kommer att diskutera några av de fördelar och nackdelar som hypermedia-system har
ur användarens synvinkel.

Dåligt designade system kan vara mycket irriterande för användarna, vilket visas i
anekdoten från The National Electronics Council (Preece, 1994, s 14)

”The manager of a system installation for police and sheriff departments
reported that one day he received the call: ”your terminal is dead. Come
and get it.” He suggested that the repair service should be contacted but
the caller insisted that he go out and visit it. The terminal had two bullet
holes in it. Apparently an officer got ”Do not understand” on the screen
one time too many, so he stepped back and shot it!”
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2 Informationssystem
Denna del diskuterar teorier om informationsteknologi (Rodriguez & Ferrante, 1996;
Laudon, 1996; Maddison & Darnton, 1996). Den ger även en introduktion till
informationshantering och informationssystem i organisationer.

Först ges en kort beskrivning hur organisationer har utvecklats från pyramid-strukturer
till att arbeta i arbetsgrupper. Kapitlet är till för att ge en grundförståelse i hur
organisationer är uppbyggda idag och hur informationsteknologier kan fungera i de nya
organisationsstrukturerna. Därefter följer en diskussion som visar vikten av att  orga-
nisationer använder sig av ett flexibelt informationssystem för att vara
konkurrenskraftiga.

2.1 Organisationsutvecklingen

Organisationer karakteriseras och formas av det samhälle som den existerar i. Det
gamla industrisamhället håller på att bytas ut mot informationssamhället. (Rodriguez &
Ferrante, 1996). Denna transformation kan bli lika dramatisk som den industriella
revolutionen var för jordbrukarna, en av de historiska punkter som förändrade
samhället för alltid.

I industrisamhället baserades organisationer på centraliserad planering med ett
hierarkiskt beslutsfattande. Detta ledde till ett vertikalt företag med en pyramidstruktur
bestående av tre stycken huvudnivåer: den strategiska nivån i toppen, där allt beslut
togs, den taktiska nivån i mitten och den operativa nivån underst. De flesta tjänster
som krävdes, till och med städa och servera kaffe utfördes av anställda, vilket ledde till
isolerade företag.

Strategi
Beslut

Taktik

Operation

Figur 2.1: Pyramid-struktur över en organisation (Rodriguez & Ferrante,
1996).

I en pyramid-organisation tas besluten långt ifrån ”arbetarna” och kunderna, och
kommunikationen är begränsad mellan de hierarkiska nivåerna. Ett ärende eller en
problemformulering måste gå en lång väg från upphovsmannen till beslutsfattarna i
toppen och tillbaks ner till upphovsmannen. Några punkter som sammanfattar en
pyramidorganisation är (Rodriguez & Ferrante, 1996):

• Byråkrati (Lång väg från idé till beslut.)

• Hierarkisk struktur

• Auktoritet (Ingen ifrågasatte de beslut som togs på nivån över.)
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• Centraliserat beslutsfattande

Informationsteknologin i det industriella samhället baserades på hierarkiskt
strukturerade och centraliserade datorer. Detta var en stabil och tillförlitlig teknologi
med hög säkerhet och integritet. Några av nackdelarna var en hög underhållskostnad
och avsaknad av flexibilitet.

Många av dagens organisationer har utvecklats från pyramid-organisationen som var
typisk för industrisamhället till en mer platt organisation. Organisation har en bredare
bas och färre hierarkiska nivåer, vilket reducerar förluster i kommunikationen. Det
interna informationsflödet flödar lättare och den operativa nivån har fått allt mer
ansvar. Några punkter som karakteriserar denna nya typ av organisation är (Rodriguez
& Ferrante, 1996):

• Delad information

• Decentraliserat beslutsfattande

• Automatisering av kontor (t.ex. datorer, faxar, lokala nätverk)

• Lagarbete

När den hierarkiska strukturen reduceras kommer organisationen bestå av självständiga
arbetsgrupper eller projektenheter. Dessa enheter eller grupper baseras på delmål och
förbättrar flexibiliteten och effektiviteten genom t.ex. ett decentraliserat beslutsfattande
tillsammans eller nära kunden. Detta betyder att ett företag delas upp i mindre enheter
som blir partners istället för ett isolerat företag.

                      

            

Figur 2.2: Organisation baserad på arbetsgrupp-strukturen (Rodriguez &
Ferrante, 1996).

För att detta skall fungera och för att denna effektiva arbetsgrupp skall kunna
integreras måste organisationen förlita sig på avancerad teknologi. Det krävs att
informationen är lättåtkomlig, klar och tillgänglig för alla, baserat på att det inte längre
bara är toppskiktet i organisationen som har tillgång till informationen. Självklart kan
inte all information publiceras, utan det viktiga är möjligheten att få tag i rätt
information, vid rätt tillfälle och plats.

Mål ”X”

Mål ”Z”

Mål ”Y”

Mål ”XYZ”
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2.2 Informationshantering i organisationer

I dagens snabba och föränderliga miljö, är det livsviktigt för organisationer att få rätt
information i rätt tid och rätt plats för att kunna vara konkurrenskraftiga. Inom
organisationer, måste enskilda individer ha tillgång till en ökad mängd information för
att kunna arbeta effektivt. Personer som arbetar med informationsbearbetning, och
speciellt den beslutande funktionen inom ett företag måste vara välinformerade och
”up-to-date” gällande nya produkter och tekniker. Detta för att undvika att ledningen
fattar felaktiga beslut på grund av gammal information. Externa kunder skall kunna få
kontinuerlig information och uppdateringar av t.ex. produkter, men även kunna vara
delaktiga i utvecklingen av en ny produkt.

Problemet med informationshantering verkar vara hur organisationer skall kunna
”fånga” och bearbeta all den information som den behöver, och sedan se till att rätt
person får rätt information. Hundratals miljoner kronor har spenderats på att utveckla
kraftfulla datorer som sedan satts i drift i detta hav av data, men utan att lyckas
speciellt bra. Det som behövs är istället ett verktyg som kan hantera denna mängd av
information. Detta är grunden till vad ett informationssystem är för något.

Organisation
Information            

Figur 2.3 Informationssystem som förser rätt information till rätt person i
rätt format, plats och tid.    

Ett informationssystem är ett verktyg som innehåller organisationens struktur och
hanterar information (Maddison & Dartin, 1996). Vid utveckling eller val av ett
informationssystem är det viktigt att det motsvarar organisationens krav. Systemet
skall ge möjligheten att kunna få rätt information i rätt format till rätt person i rätt tid,
t.ex. en systemutvecklare behöver tillgång till kravinformation, en försäljare behöver
tillgång till produktinformation och specifikationer, projektledare och beslutsfattare
behöver information om företagets position på marknaden. Det är därför viktigt att
noggrant undersöka den nuvarande organisationsstrukturen innan företaget bestämmer
vilket system de vill integrera. Problemet ligger i att det är svårt att förutsäga hur
framtida information och kunskap kommer att användas, och det är även svårt att
förutsäga hur den framtida organisationsstrukturen kommer att se ut. Det är just dessa
faktorer av osäkerhet som pekar på vikten av att använda ett generellt och flexibelt
informationssystem.

2.2.1 Informationssystem och Internet

Internet har bidragit med två nya dimensioner till användandet av datorer: rikt innehåll
och kommunikation (SilverStream, Inc., 1997). Tidigare använde vi datorerna för att
exekvera program. Idag använder vi dem till att kommunicera och administrera all
sorts multimedia- information (innehåll).

Första generationens Web-baserade informationssystem imiterade helt enkelt de
traditionella client/server applikationerna. De hade tillgång till en relationsdatabas via

Informations-
system
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formulär och rapporter och kunde innefatta organisationsstrukturer, men Web-
browsern fungerade som en ”dum” terminal. Det har kommit till allmän kännedom att
en av WWWs stora tillgångar ligger i att sammanfoga de konventionella egenskaperna,
som tillgång till databaser och organisationsstrukturer, med publicering av innehåll,
samarbete och kommunikation (SilverStream Software, Inc, 1997). Detta
sammanfogande gör det möjligt att skapa en nästa generations Web-applikation, som
möter de krav och förväntningar som ställs från organisationer och dess slutanvändare.

Idag räcker det inte att en produkt på WWW innehåller den information som finns
lagrad om den i en relationsdatabas. Slutanvändarna förväntar sig en bild med en väl
utformad beskrivning samt länkar till relaterade produkter. Nästa generationens Web-
applikationer kombinerar tillgång till databaser och organisationsstrukturer, skapa och
publicera innehåll, samarbete och kommunikation.



3 World Wide Web

8

3 World Wide Web
Detta kapitel syftar till att ge en definition av vad som menas med WWW i denna
rapport. Den ger en grundläggande beskrivning av de teknologier som används på
WWW.

3.1 World Wide Web

WWW bygger på en enkel grundprincip. Det dokument som skall publiceras kodas
med hjälp av beskrivningsspråk som anger vad som är rubriker, brödtext, länkar till
andra dokument etc. (Wingstedt & Segerberg, 1995). Dokumentet, som alltså endast
består av märkt text, görs tillgängligt på en server som är en dator med Internet-
anslutning och WWW-server-programvara. Användaren utnyttjar sedan en program-
vara för läsning av WWW-dokument, en s.k. läsare (eng. browser). En browser tolkar
WWW-dokumentets kodning och omvandlar den till ett dokument med layout på
användarens skärm. Om användaren klickar på en länk i dokumentet kommer läsaren
att ansluta sig till den WWW-server som länken pekar på, och hämta det nya dokument
som anges i länken. Det nya dokumentet visas sedan på skärmen. Om man vill låna
terminologi från client/server-världen kan browsern ses som en klient mot en WWW-
server.

3.1.1 Bakgrund till WWW

WWW beräknas ha sitt ursprung från CERN-laboratoriet (the European Laboratory
for Praticle Physics) för högenergifysik i Geneve där Tim Berner-Lee föreslog WWW
som lösning för dokumenthantering (Boutell, 1996). CERN hade två huvudproblem att
lösa, dels hade man viktiga dokument i en mängd olika dokumenthanteringssystem
med olika metoder för sökning och på olika plattformar, som de ville skulle fungera på
alla plattformar, dels arbetade man ofta distribuerat över hela världen och CERN ville
göra informationen tillgänglig för alla.

Tim Berner-Lees förslag från 1989 blev startpunkten för utvecklingen av WWW. Från
att till en början varit inriktad på forskning i högenergifysik spreds WWW snabbt till
andra discipliner med liknande behov. Nästa milstolpe kan sättas till januari/februari
1993 då NCSA (National Center for Supercomputing Applications vid universitetet i
Illinois) släppte den första alfaversionen av Mosaic, en gratisversion av en browser för
WWW med grafiskt gränssnitt och stöd för multimedia. Mosaic har sedan blivit
förebild för otal efterföljare.

3.1.2 WWW i snabb tillväxt

Det faktum att man mycket enkelt och till en liten kostnad kan starta en egen WWW-
tjänst har naturligtvis bidragit till den snabba tillväxten av antalet WWW-dokument på
Internet. I praktiken behövs bara en enkel persondator, en Internet-anslutning och en
browser (som finns att få i gratisversioner), för att skapa en egen hemsida. Den kan då
nås av flera miljoner användare som finns på Internet (sju miljoner enligt beräkning av
Internet’s Matrix News Service, mellan 20 och 30 miljoner enligt andra) (Wingstedt &
Segerberg, 1995).

Antalet användare av WWW och Internet ökar också mycket snabbt och WWW-
användarna t.o.m. dubbelt så snabbt som Internet-användarna totalt. Det är inte dåligt
med tanke på att WWW egentligen bara varit tillgängligt sedan mitten av 1992 och den
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huvudsakliga tillväxten skett sedan slutet av 1993. Antalet tjänster och deras variation
ökar också mycket snabbt. Dataföretag och förlag var tidigt ute med produkt-
information och även försäljning via WWW, men trenden visar på allt fler tjänster som
inte är direkt datarelaterade. Konstförsäljning är ett exempel, livsmedelsbutiker och
blomsterförmedling är andra.

En viktig orsak till att WWW slagit igenom så snabbt är att den i sin realisering
utnyttjar några viktiga standarder. En sådan standard är beskrivningsspråket för
WWW-dokumenten, HyperText Markup Language (HTML). Sättet på vilket WWW-
dokumenten överförs baseras vidare på TCP/IP, som är standardprotokollet för den
kommunikation som används på Internet. TCP/IP används dessutom allt mer som
kommunikationsprotokoll i företagens interna nätverk (Local Area Network och Wide
Area Network), vilket gör det möjligt att använda WWW och alla dess stödprodukter
också för intern företagskommunikation och information.

3.2 Teknologier på WWW

3.2.1 Hypertext

Interaktiv multimedia är en term som ofta används och innebär att systemet skall vara
konstruerat så att användaren aktivt styr det som sker. Användaren skall kunna
samspela med systemet.

Det lättaste sättet att förklara hypertext är att jämföra den med traditionell text som i
denna rapport. All traditionell text som är i skriven form eller på en datorfil, är
sekventiell (Nielsen, 1995). Det betyder alltså att det finns en enkel linjär sekvens som
bestämmer i vilken ordning som texten skall läsas. Först läser du sidan ett. Därefter
läser du sidan två. Det behövs som du förstår ingen speciell matematiker för att räkna
ut formeln för vilken sida du skall läsa sedan. Hypertext är inte sekventiell; det finns
inte en enda ordning som bestämmer i vilken ordning som texten skall läsas. Figur 3.1
ger ett exempel (Nielsen, 1995). Antag att du börjar läsa texten markerad med ett A.
Istället för att bara kunna gå till nästa sida, så har denna hypertextstruktur tre olika val
som läsaren kan göra, B, D eller E. Antag att du väljer att gå till B, du kan därefter
bestämma dig för att gå till C eller till E, och från E kan du gå till D. Detta exempel
visar hur en relativt enkel hypertextstruktur kan skapa flera olika vägar mellan två
stycken element.

Hypertext presenterar alltså olika val till läsaren, och det är upp till henne (båda könen
kommer i denna rapport representeras utav det kvinnliga) att vid detta specifika tillfälle
välja den väg som känns mest intressant.

Figur 3.1: Förenklad bild över en liten hypertextstruktur som har sex noder
och nio länkar.

A ----------------
-------------------
-------------------
------   -----------

B ----------------
-------------------
-------------------
-------------------

C ----------------
-------------------
-------------------
-------------------

 D ---------------
---  --------------
-------------------
-------------------

 E ---------------
-------------------
-------------------
-------------------

 F ----------------
-------------------
-------------------
-----------
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Figur 3.1 visar att hypertext består av delar av texter (eller annan information) som är
sammankopplade. Dessa delar illustreras i figur 3.1 som ett dokument på en skärmsida,
men de kan också vara mindre textstycken. Varje del av information är en nod. En nod
är en avgränsad mängd information, t.ex. ett textstycke. Oberoende av storleken på
dess noder, så kan alla ha pekare till andra noder, och dessa pekare kallas länkar.
Länken är själva hoppet till den önskade informationen (relationen mellan två noder).
För att ta ett vardagligt exempel kan du tänka dig referenser i en bok. Någonstans i
texten finns en referens till en annan del av boken och är du intresserad så kan du slå
rätt sida för att läsa det som referensen hänvisar till.

Figur 3.1 visar också att hela hypertextstrukturen bildar ett nätverk av noder och
länkar. Läsaren förflyttar sig i nätverket, och denna aktivitet brukar kallas browsing
eller navigering, hellre än bara ”läsning”. Detta för att visa på skillnaden mot vanlig
läsning, eftersom användaren måste aktivt bestämma i vilken ordning hon vill läsa
texten. När användaren följer länkar i detta nätverk, behöver hon ofta möjligheten att
gå tillbaks till en tidigare besökt nod (Nielsen, 1995). Detta brukar kallas backtrack-
möjlighet.

3.2.2 Hypermedia

Olika författare har olika uppfattningar om vad hypermedia är. Vissa anser att
hypermedia omfattar både länkar som består av text, bild, ljud, animeringar och
videosekvenser. Det medför alltså att hypertext är en form av hypermedia (Martin,
1990).

Den mer traditionella definitionen av termen ”hypertext” visar på ett system som bara
hanterar text. Eftersom många av systemen innefattar möjligheten att arbeta med grafik
och andra typer av media, så har en del valt att använda termen hypermedia för att
påvisa att det finns i deras system (Nielsen, 1995).

Hypermedia kombinerar alltså helt enkelt hypertext och multimedia och i fortsättningen
kommer jag inte göra någon skillnad mellan hypertext och hypermedia.

3.2.3 Hypertext Markup Language

HTML är ett sorts dokumentspråk (Wingstedt & Segerberg, 1995). Det är uppbyggt
på ett speciellt sätt, för att användas till att formatera text på ett logiskt sätt. Det går
att jämföra det hela med en ordbehandlare, där man kan dela upp sin text i spalter och
olika typsnitt för att få texten mer lättläst. En HTML-tolk, t.ex. Netscape, presenterar
dokumentet på det sätt som det beskrivs. Istället för att bestämma att ett visst stycke
skall stå i fet stil anger man det som <b> så att tolken får presentera det stycket på det
vis som bäst passar den terminal som används. På detta viset kan man distribuera sina
alster till alla som vill titta på dem utan att ställa några speciella utrustningskrav.

De speciella instruktioner som man använder i HTML kallas för element. Dessa
element används för att beskriva ett dokuments relationer till andra dokument och för
att formatera informationen på ett önskat sätt.

Som exempel tar jag:
<html>
<Head>
<title>Exempel</title>
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<body> <b>Detta är ett exempel.</b> </body></html>

Detta ger ett dokument som har titeln Exempel och har en text, som i de flesta
browsers ger fet stil, och lyder:

Detta är ett exempel.

3.2.4 Hypertext Transfer Protocol

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) är ett protokoll som oftast används av WWW
(Wingstedt & Sergerberg, 1995). Protokollet är designat för att snabbt och lätt kunna
hantera distribuerad hypermedia-information som text, bilder, rörliga bilder och ljud.
HTTP är objektorienterat och generellt, vilket gör att det kan användas i flera olika
typer av tillämpningar. En fördel är att tillämpningarna kan byggas oberoende av data-
representationen.

HTTP-protokollet baseras på client/server-arkitekturen. Det fungerar så att en klient
etablerar kontakt med en server och sänder sedan en förfrågan till servern i form av en
referensmetod  Universal Resource Identifier (URI), följt av ett Multipurpose Internet
Mail Extensions (MIME)-kodat meddelande som innehåller bl.a. klientinformation.
URI-metoden kan vara t.ex. en Uniform Resource Location (URL) eller en Uniform
Resource Name (URN), som servern sedan använder för att hitta informationen. Efter
det så skickar servern tillbaka statusinformation följt av serverinformation och
objektinformation i ett MIME-kodat meddelande.

3.2.5 Java

Java är en exekverbar kod som fungerar i de flesta Web-browsers (Kramer, 1996).
Figur 3.2 visar principen. Java är ett språk som kompileras till en maskinoberoende
bytekod (eng. bytecode). När det sker en förfrågan från servern efter ett Java-applet,
så laddas den ner till klientens dator. Efter det att bytekoden laddats ner från servern
verifieras först koden för att se om den är korrekt skriven, och därefter exekveras den
av browsern. När Java-koden exekveras tolkas bytekoden av en Java-tolkare. Under
exekveringen sker ytterligare en verifiering för att i huvudsak upptäcka och förhindra
illegalt användande av minnet.

           Java-
         bytekod

nerladdning INTERNET
   (använder HTTP)

OK

   STOPP                 STOPP

Figur 3.2: Nerladdnig och exekvering av Java-kod.

Java-applet
förfrågan

Tolkning av
bytekod

Verifiera
bytekod

Exekvera

Verifiera
minnes-

tilldelning
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De flesta programmeringsspråk som t.ex. C++ kompilerar källkoden till maskinkod,
som är optimerad  för en specifik plattform. Eftersom Java-kompilatorerna översätter
källkoden till Java-bytekod (en uppsättning av instruktioner som inte är optimerad för
en specifik plattform), gör att den är perfekt att använda i en Web-baserad miljö.

Java-språket kan användas för att skapa enkla scrollistor eller animationer för att
förbättra hemsidan, men det går även att använda till att bygga fullt utvecklade
applikationer.

Java går att exekvera i alla system som har en Java Virtual Machine (JVM). JVM är en
standardiserad miljö eller process, för att exekvera program skrivna i Java. Web-
browsers som Microsoft Internet Explorer och Netscape Navigator har inbyggda
JVMs.

3.3 Arkitektur och teknologi

Denna del ämnar att ge en grundläggande information om Web-applikationer som är
användbara för ett informationssystem baserad på WWW som plattform.

3.3.1 Problem för företag

Till följd av dagens snabba utveckling inom datavetenskapen och informationssystemen
måste företag som t.ex. sysslar med mjukvaruutveckling måstet ha en flexibel och
dynamisk organisation. De måste lätt kunna anpassa sig till nya projekt eller
förändringar av krav i det nuvarande projektet, ha möjlighet att samla projektgrupper
med olika expertis, eller ge en extern kund möjligheten att kunna ta del av utvecklingen
och/eller utvärderingen av en specifik produkt eller projekt. Informationssystem som
stödjer arbetsuppgifter i en organisation är ofta ganska komplexa och baserade på
plattforms/mjukvaru-beroende client/server-arkitekturer. När projekt ändras, ett nytt
projekt tillkommer eller om organisationen behöver förändras av andra orsaker, krävs
en hel del mjukvaruadministration. Nya applikationer och systemspecifikationer måste
installeras vid arbetsdatorerna och nya login måste läggas in i många system. Detta är
en kostsam och tidskrävande process.

3.3.2 Web-applikationer

Traditionella client/server-implementationer kräver att specifika klientapplikationer
installeras och när de är installerade måste de efterhand uppdateras med nya versioner
och underhållas för att vara kompatibla. Ett sätt att minska dessa problem är att
använda sig av ett informationssystem som använder Internet och WWW som
plattform. Om företaget väljer att använda en Web-browser som plattform för klient-
applikationerna behöver inte klienten ha specifika applikationer för att komma åt
organisationens specifika informationssystem. Istället laddas den applikation
användaren behöver ner från Web-servern och exekveras på klientens dator.

1. Mjukvara

2. client/server kommunikation

    KLIENT        SERVER

Figur 3.3: Nerladdning av mjukvara i en client/server-arkitektur.
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Web-browsers är också tillgängliga för flera olika plattformar och operativsystem som
t.ex. Unix, Windows/PC och Macintosh.

Användning av ett plattformsoberoende språk (Sun, 1997) som Java medför att det
endast behövs en version av informationssystemet. Mjukvara som är skrivet i Java kan
exekveras i alla operativsystem som är försedda med en JVM. Dagens Web-browsers
stödjer Java, och är tillgängliga för flera olika operativa plattformar. Detta innebär att
en applikation kan köras i flera olika operativsystem.

3.3.3 Möjliga lösningar

Den första och den grundläggande användningen av WWW är att publicera
information som bilder, text och ljud. Informationen lagras på en WWW-server, och
den går att komma åt via en Web-browser. Protokollet som används är HTTP och
dokumenten som innehåller informationen är skrivet i HTML, som bestämmer hur
informationen skall presenteras. När en klient frågar efter en speciell sida på Web-
servern via en HTTP-förfrågan, så returneras informationen som statisk HTML-kod
tillsammans med bilder- och ljudfiler via HTTP-svar. HTML-koden tolkas sedan av
browsern och presenteras för användaren.

1. HTTP-förfrågan

2. HTTP-svar

     KLIENT        SERVER
(Web-browser) (WWW-service)

Figur 3.4: Presentation av Web-dokumet via HTTP-förfrågan/svar.

Det är så här som WWW oftast används idag. Ett enkelt och relativt snabbt sätt att
sprida information.

Denna teknik ligger till grund för utvecklandet av Web-applikationer och nedan följer
en beskrivning av de komponenter som behövs. (SilverStream, Inc., 1997)

Figur 3.5: Komponenter som behövs för att bygga en Web-applikation.

Web
 browser

E-mail klient

 Verktyg för        Innhålls-       Verktyg för
 Web-sidor           admin.      utveckling av

     applikationer

       Web-
      Server

Applikations-
server

Integrerad Mail

Säkerhets
-system

Användar/grupp
 katalog

Relations-
databas

Web-sidor

Innehåll
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Web-applikationer kräver följande:

• Tillgång till relationsdatabaser, plus datastrukturer.

• Plats för att lagra och administrera Web-dokument och innehåll (grafik,
filkopplingar, Java-applets etc.). Ett index krävs för innehållet.

• Möjlighet att integrera innehållet i Web-dokument med strukturerad data
från en databas.

• Ett säkerhetssystem som förhindrar att data och innehåll tas bort eller
modifieras utan rättigheter. Dessutom skall det finnas begränsade
rättigheter till känsliga eller konfidentiella dokument.

• Ett användar/gruppkatalog-system som samverkar med existerande
kataloger (Windows NT, etc.), samt har en plats för extranet-användare
och gruppinformation.

• En applikationsserver som innehåller organisationsstrukturen, hanterar
databasfrågor och transaktioner, etc.

• Integrerad email för att skicka meddelanden till användarna om nytt
innehåll som kan vara av intresse.

• En Web-editor för att skapa innehållet.

• Ett visuellt designverktyg för att skapa formulär, bilder och organisations-
strukturen.

• Ett verktyg som hjälper till att administrera innehållet, t.ex. ta bort inaktuell
information.
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4 Användbarhet i hypermedia-system
Hypermedia-system är dator-applikationer som strukturerar information till navigerbar
form. Många hjälpsystem hos datorer använder något sorts hypermedia-system, för att
tillåta användaren att hoppa mellan olika relaterade ämnen, istället för att bara kunna
scrolla sig igenom ett linjärt dokument. Det betyder alltså att ett hypermedia-system
inte behöver vara WWW-baserat, men eftersom WWW bygger på hypermedia så ser
jag ingen anledning att inte använda sig av det i ett Web-baserat informationssystem.

4.1 Användbarhet

Användbarhet brukar traditionellt associeras med fem användbara attribut (Nielsen,
1995):

1. Lätt att lära sig: Användarna kan snabbt sätta sig in i systemet.

2. Effektivt att använda: När användaren lärt sig systemet är det möjligt att en hög
produktionsnivå.

3. Lätt att komma ihåg: En normal användare skall kunna börja använda systemet
efter en period då han inte använt det, utan att behöva lära om allting igen.

4. Få fel: Användarna gör få fel när de använder systemet, och om de gör fel så
skall det vara lätt att åtgärda det. Alltså, inga katastrofala fel får inträffa.

5. Behaglig att använda: Användarna är subjektivt nöjda när de använder systemet;
de gillar det.

Idag existerar det flera olika metoder för att utvärdera om ett användargränssnitt
uppfyller dessa punkter. Tyvärr är dagens diskussioner om hypermedia-användbarhet
inte inom de parametrar som angavs ovan, utan är en ofta en produkt av personlig
expertis. Några få empiriska undersökningar av hypermedia-system existerar och är
sammanfattade i det här kapitlet, samt i kapitel 11. Figur 4.1 är en enkel modell av
system-godtagbarhet (Nielsen, 1995).

  Social godtagbarhet  Funktionalitet

    Lämplighet Lätt att lära

Användbarhet Effektivt att använda

Lätt att komma ihåg

  Kostnad Få fel

        Praktiskt  Kompatibilitet Behaglig att använda
        godtagbarhet

  Tillförlitligt

Figur 4.1: Olika parametrar associerade med system-godtagbarhet.

Den generella godtagbarheten av ett datorbaserat system är en kombination av dess
sociala godtagbarhet och dess praktiska godtagbarhet. Ett exempel på social
godtagbarhet av hypermedia-system är det franska LYRE-systemet för lära ut poesi
(Nielsen, 1995). LYRE tillåter studenterna att se på poemet från olika synvinklar, vilka
belyser specifika delar poemet, och med hjälp av hyperlänkar kan de klicka sig vidare
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till relevanta kommentarer. Det tillåter även studenterna att lägga till nya kommentarer.
Däremot tillåter inte systemet att eleverna lägger till nya synvinklar eftersom det är
reserverat för läraren. Premissen är att eleverna borde arbeta inom det ramverk som
satts upp av läraren, och skall inte konstruera helt nya sätt att analysera poemet. Denna
premiss är tydligen helt acceptabelt i Frankrike eftersom kulturen är sådan att en
alternativ design skulle vara oacceptabel eftersom det undergräver lärarens auktoritet. I
skandinavien skulle LYRE inte accepteras eftersom det begränsar studentens
självständighet (Nielsen, 1990).

Givet att ett system är socialt godtagbart går det vidare att analysera om ett system är
praktiskt godtagbart. Det innehåller kategorier som kostnad, kompatibilitet, tillför-
litlighet etc., samt dess lämplighet, vilket är av speciellt intresse i den här rapporten.
Med lämplighet menas om systemet kan användas för att uppnå vissa uppsatta mål. Det
kan sedan brytas ned i två olika kategorier; funktionalitet och användbarhet, där
funktionalitet syftar på om systemet kan utföra det som behövs och användbarhet är
hur bra användarna kan utnyttja funktionaliteten.

4.2 Överblicksproblemet i hypermedia          

Ett stort problem när det gäller användningen av hypermedia är det s.k.
överblicksproblemet (Katzeff, 1992). Samtidigt som hypermedia ger oss fler
dimensioner att söka i än linjär text, ger den en större risk att gå vilse. Användaren vet
inte vid vilken nod hon befinner sig i förhållande till de andra noderna i strukturen.
Detta kan medföra svårigheter att veta hur man skall gå till väga för att hitta till en
plats i strukturen som man befunnit sig i tidigare. Det medför även svårigheter att veta
vad man skall göra härnäst och problem att hitta det man söker efter. I linjära texter tar
användarna för givet att det finns orienteringsstöd som t.ex. översikter,
sammanfattningar, register, och dyl. (Charney, 1987). När det gäller hypermedia
däremot, tycks orienteringsstöd inte vara en självklarhet.
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5 Problembeskrivning
Under de senaste åren har Internet expanderat och blivit en enorm källa av information
och kommunikation. Det finns idag över 20 miljoner användare som är uppkopplade på
Internet, och det finns säkert ett flertal miljoner som sitter bakom brandväggar (eng.
firewalls). WWW, som är en del av Internet, har varit delaktig till denna expansion av
Internet. Sedan bara några år tillbaks har WWW utvecklats från att bara vara
textbaserad till ett fullt utvecklat medium. WWW kombinerar idag både text, ljud,
grafik, video och program. Många företag har också upptäckt fördelarna med detta
nya medium både i kommersiella syften och internt inom företaget.

En av de senaste teknologierna är att använda WWW som plattform för att bygga
informationssystem. Denna applikation brukar ofta kallas för Web-baserade
informationssystem (WBI). Självklart så medför detta ett helt nytt sätt att bygga
systemen. Traditionella informationssystem som t.ex. har programmerats i C++, kan
komma att ersättas mot system byggda i HTML-kod, Java eller något annat språk som
är användbart på WWW.  WBI är en relativt ny teknik och det är omöjligt att validera
denna nya teknik ur alla synvinklar, utan jag har istället valt att utgå från några få
områden som jag finner väsentliga vid införandet av en ny teknologi.

5.1 Problemavgränsning

Huvudproblemet i denna rapport är att undersöka de fördelar och nackdelar som finns
med Web-baserade informationssystem. Jag har därför valt att analysera några olika
punkter, som jag tycker är väsentliga för att ett informationssystem skall vara värt att
använda:

• Vilka fördelar och nackdelar finns det generellt med att använda WBI?

• Vilken användbarhet kan dessa informationssystem erbjuda? Vilka fördelar och
nackdelar finns i ett system med hypermedia?

5.2 Förväntat resultat

Det finns idag väldig få undersökningar som specifikt behandlar Web-baserade infor-
mationssystem så det har varit svårt att dra några egentliga slutsatser om själva
systemet i sig. Däremot så kommer troligen WWW som plattform att bidraga med
följande:

• Plattformsoberoende

• Möjligheten att arbeta i distribuerade arbetsgrupper

• Ökad flexibilitet

• Lägre kostnad vid förvaltning

Användbarheten i hypermedia-system skiljer sig lite från de traditionella systemen. Ett
vanligt förekommande problem är navigeringen i hypermedia-system. Användarna har
haft svårt att veta var de befinner sig i strukturen. Idag finns det ingen generell lösning
på detta problem, trots att ett flertal undersökningar har gjorts för att lösa problemet.

Hypermedia kommer troligen att uppfylla de kriterier som satts upp för en godtagbar
användbarhet i kapitel 4.1.
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6 Metodval
Det finns ett flertal olika metoder som kan vara relevanta för att lösa problemen. Alla
dessa kommer inte att användas i rapporten. Först ges en genomgång av tillgängliga
metoder och därefter en argumentation för de metoder som jag valt att använda, samt
varför jag inte valt de andra.

6.1 Befintliga metoder

Metoderna som kan appliceras på problemet är (Patel & Davidsson, 1994):

• Intervju och enkät

• Litteraturanalys

• Fallstudie

• Attitydformulär

6.1.1 Intervju och enkät

Intervjuer och enkäter är tekniker att samla in information som bygger på frågor. Det
finns många likheter mellan dessa men även en del som skiljer dem åt.

Intervjuer förknippas ofta med en intervjuare som personligen träffar den som skall
intervjuas medan enkäter ofta är formulär som skickas ut.

Vid intervjuer och enkäter är det speciellt två aspekter som bör betraktas. Det första
gäller frågornas utformning och inbördes ordning, vilket kallas standardisering och det
andra är i vilken utsträckning som den intervjuade fritt skall kunna svara på frågorna
beroende på egen inställning och tidigare erfarenheter. Detta brukar kallas
strukturering.

6.1.2 Litteraturanalys

I litteraturanalys letar man efter informationskällor t.ex. facklitteratur, biografier,
filmer, som är relevanta för problemdomänen.

Dokument kan användas både för att besvara frågeställningar kring faktiska
förhållanden och skeenden samt individers upplevelser av något förhållande eller
skeende. Det är viktigt att försöka fastställa att de fakta som presenteras vid båda
alternativen är sannolika.

Källkritik är väldigt viktigt när vid en litteraturanalys. För att kunna göra en göra en
korrekt bedömning av fakta eller upplevelser är det viktigt att förhålla sig kritiskt till
materialet. Man måste ta ställning till när och var dokument har skrivits, vilket syfte
dokumentet har samt vem upphovsmannen är.

6.1.3 Fallstudie

I en fallstudie studeras ett specifikt fall som är relevant för problemdomänen. På så vis
vet läsaren att det som studeras verkligen existerar. Fallstudien kan gå till på lite olika
sätt. Det går att utföra en test som sedan jämförs med ett som gjorts tidigare, eller så
väljer man att göra ett helt nytt test.

Om en relevant fallstudie redan gjorts går det även att använda den för att utöka sin
kunskap om ett problem eller en problemdomän.
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6.1.4 Attitydformulär

Med attityd menas en enskild individs värderingar. Det kanske enklaste sättet att mäta
attityden hos en individ är att använda sig av den s.k. Likert-skalan (Patel &
Davidsson, 1994). Den består av en femgradig skala där de tillfrågade skall instämma
eller ta avstånd från ett antal påståenden.

6.2 Val av metod

Metoderna som kommer att användas i det här arbetet är litteraturanalys, intervju med
låg grad av standardisering och strukturering och  fallstudie.

Målet med rapporten är att göra en objektiv bedömning av Web-baserade
informationssystem. Litteraturanalys kombinerat med intervjuer är ett bra sätt att både
få en objektiv bild av problemdomänen och en något mer vinklad.

Fallstudie valde jag att använda för att få en mer verklighetsförankring i rapporten. En
rapport som enbart består av litteraturanalys och även om den är kombinerad med
intervjuer kan lätt att bli obalanserad, eftersom det kan vara svårt att avgöra om den
källa som man använder sig av har en objektiv eller subjektiv förhållning till
problemområdet.

Jag har valt att inte använda mig av attitydformulär eller enkäter. Metoderna bygger på
att undersökningen skickas ut och chansen att få tillbaks dem är väldigt osäker, och
dessutom så är det ganska tidskrävande. Jag har inte lyckats ta reda på om det finns
något företag i min närhet som använder sig av ett Web-baserat informationssystem, så
jag personligen kunnat lämna undersökningen. Med tanke på både den begränsade
tidsramen, osäkerhet och svårt med att hitta företag har jag valt att inte använda mig av
de metoderna.

6.2.1 Litteratur och material

Litteratur som jag valt att använda mig av är facklitteratur som undersöker hypermedia
och Internet, användbarheten i hypermedia och interaktiv hypermedia, forskning i
spatial kognition samt rapporter från Svenska Institutet för Systemutveckling. Flera av
dessa böcker är skrivna av experter med mångårig erfarenhet av både forskning i
användbarhet, hypermedia och Internet vilket gör dem relativt tillförlitliga.

The SilverStream Web Application Platform ligger som grund till den ena fallstudien.
Versionen som jag undersöker är 1.0.1 och är en utvärderingskopia som jag erhållit
från SilverStream Software, Inc.

Jag har även valt att göra en fallstudie på en presentationsnivå (gränssnitt), där jag
utgår ifrån den modell som presenterades i kapitel 4.1. Denna undersökning bygger på
ett hypermedia-system, Bokus.com, som är ett bokförlag på WWW.

Artiklarna som jag använder mig av är skrivna av personer som både har en subjektiv
och objektiv förhållning till problemdomänen samt till plattformen som jag valt att
använda som fallstudie.

6.2.2 Modell för fallstudien på SilverStream Web Application Platform

Anledningen till att jag valde att göra en fallstudie på SilverStream Web Application
Platform är att jag hade det väldigt svårt att hitta ett lämpligt system att använda mig
av. Därför valde jag en relativt ny plattform för att utveckla ett WBI istället för ett för
ett WBI..
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Jag har valt att utgå från ett test som redan har gjorts. Testet är gjord av Maggie Biggs
som är specialist i applikationsutveckling och databasteknologier vid InfoWorld Test
Center (Biggs, 1997). I testet beskrivs vilka olika delar av systemet som hon testat,
vilka jag sedan kommer att utgå ifrån. Eftersom jag valt att utgå från ett redan
existerade test går det att senare jämföra resultaten för att se om det finns några
likheter och skillnader.

Innan något test utförs är det viktigt att ha en testplan som åtminstone innehåller
följande (Jonassen & Mandl, 1990):

1. Anledning (t.ex. utvärdera en design eller välja mellan två alternativ).

2. Vad skall testas?

3. Vilken sorts hjälp finns tillgänglig (ingen, manual, ”online-hjälp”)?

4. Definition om när testet anses vara utfört.

Nedan följer en beskrivning över den testplan som arbetats fram:

1. Anledningen till testet var att utvärdera hur enkelt det var att använda sig av
systemet för att bygga några få applikationer, samt använda sig av inbyggda
funktioner.

2. De delar som testades i båda undersökningarna var:

• Installation

• Säkerhetsaspekter (både internt och externt)

• Lägga till och ta bort användare

• Skapa applikationer

3. Den hjälp som fanns tillgänglig var en ”online-hjälp”. Hjälpen kunde antingen fås
genom en guide där ett antal steg gicks igenom för att nå fram till ett specifikt
resultat, eller går det att klicka på ett frågetecken och sedan klicka på den
funktion som man ville erhålla mer information om. Utöver detta så finns det en
hjälpfunktion där det går att söka på vissa ord och på så sätt få hjälp.

4. Jag ansåg att testet var utfört när jag uppnått samma resultat som i testet jag
utgick ifrån eller om jag inte lyckats utföra testmomentet.

6.2.3 Utvärdering av presentationsnivån

Bokus.com används enbart för att testa användbarheten i ett färdigt hypermedia-
system. Anledningen till att jag valde just detta system är att de tänkta användarna är
av helt olika slag, vilket gör att systemet måste vara utformat så att både ovana och
mer erfarna användare skall på samma villkor kunna använda det.

Presentationsnivån är som jag tidigare skrivit en mycket viktig del i ett system. Därför
har jag valt att utvärdera ett hypermedia-system som används för kommersiellt bruk.
Bokus.com är ett system som används för att sälja böcker via WWW.

Jag har valt att använda mig av de parametrar som angavs i modellen i kapitel 4.1 för
en godtagbar användbarhet:

• Lätt att lära sig

• Effektivt att använda
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• Lätt att komma ihåg

• Få fel

• Behaglig att använda
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7 Arbetsprocessen
Detta kapitel är en beskrivning av hur jag arbetat och gått till väga för att komma fram
till mitt resultat.

7.1 Beskrivning av arbetsprocessen

7.1.1 Litteraturstudier

Arbetet med att ta fram fördelar och nackdelar med WBI och undersökningen av
användbarheten har bestått av litteraturstudier och fallstudier. Från början var det
meningen att jag även skulle gjort intervjuer, men jag lyckades inte få tag i rätt
personer så jag var tvungen att stryka det. Det ytterligare försök som gjordes via e-
mail resulterade i två rapporter som jag senare använde mig av. Tyvärr så blir inte
resultatet det samma eftersom intervjuer är ett bra sätt att få information från flera
olika typer av källor.

Litteraturen och artiklarna som jag använt mig av kommer från Internet och från det
lokala biblioteket, samt från företaget SilverStream Software, Inc.

Söka information på Internet är väldigt tidskrävande om man inte har en specifik
adress att leta efter, vilket jag nästan aldrig hade. När jag letade efter information
använde jag ett flertal olika sökverktyg som t.ex. AltaVista, HotBot, InfoSeek och
Yahoo. Det sökverktyg som gav bäst resultat var AltaVista. Vid sökning med hjälp av
WWWs verktyg så resulterade ofta i hundratals eller till och med tusentals träffar
utifrån det sökord eller kombination av sökord som jag använde mig av. Att hitta
relevant information när man får så många träffar är både tidskrävande och irriterande.
Detta problem ledde till att jag fick spendera alldeles för mycket tid med att leta
information istället för att läsa den.

Något som bekymrade mig mycket var att det var svårt att hitta relevant litteratur om
WBI på biblioteket. Detta beror på att ämnet är så nytt att det inte har hunnit skrivas så
mycket om ämnet än. Däremot så hade jag turen att på en mässa i Stockholm komma i
kontakt med företaget SilverStream, vilket hjälpte mig mycket på vägen. Jag fick både
hjälp på mässan samt att få kontakt med företaget. Genom denna kontakt så fick jag
både rapporter och en plattform för att utveckla WBI.

Litteratur om användbarhet och överblicksproblemet var däremot betydligt lättare att
hitta på biblioteket och på Internet. Materialtet som jag valde att använda mig av
reflekterar problembeskrivningen och resultatet blev som jag förväntade mig.

Eftersom rapporten till stor del bygger på litteraturanalys, så har det varit svårt att
bestämma sig för det material som jag skall använda mig av. Mycket av den
information som jag hittat om WBI har varit propaganda från företag eller så har de
visat sig vara för teknisk inriktade. Detta ledde till att rapporten i början blev allt för
subjektiv. Den information som presenteras i denna rapport är emellertid objektiv, men
inte med den bredd som jag hade hoppats på. Det stora problemet som jag haft har
varit att hitta negativa sidor vilket gjort att rapporten blev alldeles för obalanserad och
jag har svårt att tro att det inte finns fler nackdelar med WBI än de som presenteras i
rapporten.
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7.1.2 Intervjuer

Intervjun gjordes via e-mail med SilverStream Software, Inc. Jag fick egentligen inte
någon direkt information från min kontaktperson utan två stycken rapporter som
SilverStream tagit fram, vilket hon trodde skulle besvara de frågeställningar som jag
hade.

7.1.3 Fallstudierna

Fallstudien på ett WBI fick inte riktigt det resultat som jag hade planerat med för och
nackdelar. Eftersom SilverStream Web Application Platform inte är ett WBI, utan en
plattform för att utveckla WBI, så blev inte resultatet riktigt adekvat. Det som var
intressant med fallstudien var att jag fick en inblick i hur jag med dagens teknik kunde
utveckla ett WBI.

Vid undersökningen av användbarheten i ett hypermedia-system så hade jag problem
med att hitta ett lämpligt system för fallstudien. För det första så fick systemet inte vara
för stort på grund av tidsbrist och för det andra ville jag att systemet skulle täcka in
olika typer av användare. Jag bestämde jag mig för att undersöka Bokus.com eftersom
det är ett system som inte inriktar sig på en viss typ av användare utan skall kunna
användas av alla. Något som även påverkade resultatet var att det bara jag som testade
systemet, vilket gjorde att resultatet endast bygger på mina erfarenheter och åsikter om
systemet..
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8 Hypermedia-system
Denna del beskriver två olika typer av system som används i undersökningen.
SilverStream Web Application Platform är en plattform för att utveckla och
administrera hypermedia-applikationer och Bokus.com som är den färdiga produkten
som slutanvändarna använder sig av. Observera att Bokus.com inte är en produkt
utvecklad i SilverStream Web Application Platform.

8.1 The SilverStream Web Application Platform

SilverStreams Web Application Platform är en lösning som tillåter utvecklare och
”power users” (användare som inte kan programmera) att enkelt utveckla och
implementera Java-baserade organisationsapplikationer, få tillgång till strukturerade
relationsdatabaser samt rikt innehåll.

Produkten är skriven helt i Java (både klient och server). Den genererar automatiskt
applikationer i antingen Java eller HTML, som kan exekveras i standard browsers utan
någon klient-installation.

SilverStream-plattformen består av (SilverStream Software, Inc., 1997):

• Application Server:

 Själva hjärtat hos plattformen är applikationsservern. Den är designat att hantera flera
tusentals transaktioner per dag. Servern är skriven i Java och administrerar
databaskopplingar, transaktioner, säkerhet, användare, e-mail etc.

• Silverstream Designer:

 En visuell utvecklingsmiljö för Rapid Application Development (RAD), som använder
guider, peka/klicka och dra/släpp för att utföra de flesta uppgifterna. SilverStream
Designer inkluderar visuella verktyg för formulär, skärmbilder, Web-sidor, skapa
databaser och modifiering av dessa samt säkerhet.

• Browser-baserade applikationer:

 Resultatet som erhålls vid användandet av Applikationsservern och SilverStream
Designer är Web-baserade applikationer som kan exekveras i olika browsers, och
använder antingen HTML eller Java beroende på vad som är lämpligast.

• SilverClient:

En liten applikation som kan användas i alla klientmaskiner istället för en browser för
att exekvera SilverStream-applikationer som fullt självständiga applikationer (ett
komplement till en browser).

8.1.1 Utveckling av applikationer

Applikationer kan utvecklas i antingen HTML eller Java hos klienten. Java är mest
passande i intranet och HTML för Internet. Eftersom Java laddas ner till klientens
dator innan den exekveras tar det med dagens överföringshastighet på Internet för lång
tid för att det ska vara tillfredsställande.

Plattformen erbjuder även:

• En enkel plattform för både ”power users” och expertprogrammerare.

• Tillgång till relationsdatabaser.
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• Scriptprogrammering för icke-programmerare samt möjlighet att programmera i
Java för experter.

8.1.2 Publicering och skapande av innehåll

• Slutanvändare kan skapa och administrera eget innehåll inom ramverket för
applikationen.

• En Java HTML Edit Control som tillåter editering av HTML-sidor i Web-
borwsern; detta kan användas till t.ex. kunder som vill lämna meddelanden eller
för grafisk Web-sidedesign.

• Innehållet sparas i relationsdatabasen och kan indexeras och katalogiseras med
sökmöjligheter.

• Verktyg som hjälper till att administrera innehållet, t.ex. ta bort inaktuell
information.

8.1.3 Kommunikation

• Mailintegration för att automatisera, öka hastigheten och förenkla
kommunikationen både inom företaget och gentemot kunder.

8.1.4 SilverStreams lösning

Silverstream Application Platform (se fig. 8.1) är en integrerad plattform som
innefattar alla de funktioner som togs upp i kapitel 3.3.3. Dess stora fördelar är att den
möjliggör integrerat arbete samt eliminerar problem med kompatibilitet (SilverStream
Softfware, Inc., 1997).

SilverStreams plattform för Web-applikationer är en lösning som tillåter utvecklare och
”power users”  att utveckla Java och HTML-baserade organisationsapplikationer samt
har tillgång till både relationsdatabaser och innehåll.

Figur 8.1: SilverStreams plattform för Web-applikationer
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En viktig aspekt hos plattformen är användandet av en relationsdatabas som inte kan
lagra bara relationsdata, utan även Web-sidor, innehåll och all metadata (formulär,
skärmbilder, affärsstrukturer etc.). Ett exempel kan vara att innehållet hos en produkts
Web-sida är lagrad i en databastabell som är länkad till den existerande produkttabellen
(som innehåller produktnummer, pris, etc.).

8.2 Bokus.com

Bokus.com är en ny typ av bokhandel (vid en jämförelse med de traditionella), där det
inte går att fysiskt leta eller köpa böcker. Dessutom finns det ingen personal som man
kan fråga om det uppstår några problem.

Bokhandeln distribuerar både facklitteratur, kurslitteratur, skönlitteratur samt
barnböcker, vilket gör att användarbredden blir stor och gränssnittet måste vara
utformat så att alla kan förstå det. Det är alltså viktigt att den ovana användaren kan få
all den hjälp hon behöver, medan den mer erfarna ska kunna använda systemet
effektivt, utan onödig information som kan vara irriterande.

Gränssnittet är uppbyggt enligt följande (se även bilaga).

• Registrering och inloggning:

För att användaren ska kunna beställa böcker måste hon "logga in" i
beställningssystemet. Den allra första gången måste hon registrera sig som kund och
godkänna deras avtalsvillkor. Detta görs genom att i huvudmenyn välja Ny kund.
Nästa gång kan hon "logga in" direkt via huvudmenyns ”Tidigare kund”, genom att
skriva in det användarnamn och det lösenord hos bestämt tidigare vid kundregi-
streringen. Är användaren inloggad ses användarnamnet bredvid shoppingkorgen.

• Shoppingkorgen, beställning:

Böcker som användaren vill köpa läggs ner i shoppingkorgen genom att klicka på den
”Köp”-knapp som visas bredvid en bok. I shoppingkorgen går hela tiden kontrollera
innehållet. Användaren behöver inte vara registrerad kund för att lägga ner böckerna i
shoppingkorgen. Detta innebär att det går att prova systemet eller se hur mycket
beställningen kommer att kosta utan att köpa något.

När användaren vill skicka in sin beställning klickar hon på "Till kassan" bredvid
shoppingkorgen. På sidan som kommer upp går det att ändra beställningen eller
adressuppgifter. För att verkligen skicka iväg beställningen väljs ”Skicka in
beställning”, samt en sista bekräftelse.

• Ändra personuppgifter:

Ändring av personuppgifter, adress eller lösenord sker antingen i samband med en ny
en beställning eller via menyvalet ”Tidigare kund”.

• Söksidan:

Det går söka i deras databas på författare, titel eller ISBN.

Sökning på författare görs på formen Efternamn, Förnamn (eller initialer). För att söka
på efternamn behövs inte hela namnet fyllas i. Det räcker med de första bokstäverna.
Vid sökning på förnamn måste efternamnet avskiljas med ett kommatecken. För vissa
författare finns ej förnamn registrerade utan enbart författarens initialer.
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Med exakt titel avses normalt en boks huvudtitel. Användaren måste vara helt säker på
de första bokstäverna i titeln.

Sökning på ord i titeln innebär en sökning på de olika hela ord som finns i titeln.
Skriver användaren flera ord innebär det att titeln ska innehålla samtliga dessa ord.
Systemet tar dock automatiskt bort s.k. icke signifikanta ord i svenska och engelska
som t.ex. "den", "det", "the" och "is".

Sökning med hjälp av ISBN görs genom inskrivning av numret i fältet med eller utan
bindestreck. Ex. 91-88700-32-1 eller 9188700321.
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9 Redovisning av fallstudierna
Detta kapitel redovisar resultatet från fallstudierna på SilverStream Web Application
Platform och Bokus.com.

9.1 Fallstudie på SilverStream Web Application Platform

Jag har som beskrivits i kapitel 6.2.2 valt att utgå från en tidigare utvärdering som
gjorts av en specialist i applikationsutveckling och databasteknologier vid InfoWorld
Test Center. Tyvärr så hann jag inte med att skapa den applikation som automatiskt
skickar ut ett e-mail, men jag anser inte att det påverkar resultatet eftersom alla de
andra huvudkomponenterna testades.

Resultatet från fallstudien blev:

1. Installation

 Jag tyckte det var relativt enkelt att installera och konfigurera SilverStream.
Visserligen så hade jag vissa problem att få programmet att fungera i början, men det
berodde på att den är inte anpassad att exekveras lokalt på en dator. Applikationen
initierade alla serverns inställningar och under installationen fanns det flera olika
möjligheter att göra egna inställningar.

2. Säkerhetsaspekter

 Därefter undersökte jag säkerheten och där fanns det möjligheter att sätta upp
restriktioner både för Windows-NT och applikations-specificerade. Däremot kunde jag
inte hitta något sätt att sätta upp restriktioner för Windows 95 plattformen, utan jag
fick nöja mig med den säkerhet som erbjöds specifikt för applikationen.

3. Lägga till och ta bort användare

 Jag kunde lägga till och ta bort användare och grupper på ett smidigt sätt, samt
begränsa tillgången till vissa kataloger och kryptera meddelanden. Plattformen erbjuder
även möjligheten att implementera säkerhet hos applikationen specifikt, så utvecklare
och administratörer kan begränsa tillgången till vissa sidor, formulär och t.o.m.
datarader, för vissa användare eller grupper.

4. Skapa applikationer

Därefter övergick jag till designverktyget, vilket var relativt enkelt att arbeta med,
eftersom produkten inkluderar flera olika provexemplar, guider och ”online-hjälp”. Jag
skapade en kundtabell och en ordertabell. Därefter så skapade jag med hjälp av den
inbyggda guiden två stycken formulär, som var sammankopplade med hjälp av ett
identifikationsnummer som jag lagt in i båda tabellerna. Självklart kan den som är mer
professionell välja att inte använda sig av guiden. All Javakod som behövdes, för bl.a.
knapparna genererades automatiskt av programmet, och jag behövde egentligen inte
kunna mer än att peka och klicka.

Designverktyget inkluderar grafiska gränssnitt för att bygga Javaformulär och HTML-
dokument och hjälpte mig att snabbt skapa en stor del av de applikationer som jag ville
bygga. Jag tyckte speciellt om editorn som fanns för formulären, vilken gjorde det
mycket enkelt att själv bestämma hur formulären skulle se ut. Jag kunde välja
bakgrundsfärg, knappstorlek, lägga till ljud m.m.
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I orderformuläret skapade jag även en knapp som summerade priset för de olika ordrar
som lagts in. Den som använt Microsoft Access, kommer att känna igen en hel del och
finna det mycket enkelt att använda verktyget. Det enda som jag fann lite förbryllande
var att ibland när jag gjort vissa inställningar så fanns det ingen ok-knapp utan istället
så skulle fönstret stängas ner för att förändringarna skulle göras, medan på andra
ställen så fanns det en.

Programmet har en inbyggt agent som kan skicka information till kunder eller
användare vid speciella tidpunkter (Biggs, 1997). Det går att skapa en agent som
automatiskt skickar ett e-mail till kunderna och t.ex. tacka dem för deras senaste order
eller varför inte använda den för att skicka fakturan.

9.2 Fallstudie på Bokus.com

Utifrån de punkter som angavs i kapitlet 6.2.3 har jag gjort en utvärdering av
hypermedia-systemet Bokus.com.

• Lätt att lära sig

Eftersom jag har vana av att använda mig av hypermedia och även använt mig av
systemet tidigare, så var det inga problem för mig att använda mig av alla de funktioner
som systemet erbjuder. Jag tror inte heller att en ovan användare skulle stöta på några
större problem. Det finns en bra introduktionssida där alla funktioner beskrivs på ett
lättförståeligt sätt, och skulle användaren göra något fel går det att backa tillbaks och
börja om. Det måste självklart tilläggas att för att en applikation av detta slag ska vara
lätt att lära sig måste användaren ha en grundläggande kunskap i hur en browser
fungerar samt hur hypermedia fungerar.

• Effektiv att använda

De funktioner som testades var att jag först letade reda på vilka böcker som jag ville
beställa med sökfunktionen och sedan skickade jag iväg en provisorisk beställning utan
några problem. Dessa är de grundläggande funktionerna i hypermedia-systemet och
dessa var effektivt och lätt att använda, och jag ansåg att jag hade all den information
som jag behövde och ingenting var överflödigt som kunde skapat onödig irritation.

Det var även väldigt lätt att orientera sig i systemtet och förstå funktionerna som
användes.

• Lätt att komma ihåg

När jag utförde min fallstudie hade jag inte använt mig av systemet på över ett halvår
och jag hade inga problem att komma ihåg vilka funktioner som användes till vad samt
hur jag skulle navigera i systemet. Jag kom ihåg den generella strukturen av hur
systemet var uppbyggt och trots att vissa ändringar har gjorts så var det lätt att känna
igen sig och orientera sig utifrån den struktur som jag kom ihåg.

• Få fel

Under den tid som jag testade systemet så stötte jag inte på några fel över huvud taget.
Systemet innehåller inte några tveksamma funktioner som gjorde att jag missuppfattade
eller inte förstod dem. Skulle det falla sig så att användaren gör fel så är inte det en
katastrof. Den backtrack-funktion som finns i browsern gör det möjligt för användaren
att gå tillbaks till den föregående noden och försöka igen.
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• Behaglig att använda

Personligen så anser jag att hypermedia-systemet är väldigt behaglig att använda. Det
är väl strukturerat och lättförståeligt. Jag tycker t.ex. det är betydligt lättare att hitta en
bok hypermedia-systemet än om jag skulle gå och leta reda på den på biblioteket.
Visserligen så har även de ett bra sökverktyg, men sen gäller det att hitta var boken
står, vilket jag anser inte alltid vara så lätt. Dessutom så är det betydligt smidigare att
sitta hemma och i lugn och ro kunna beställa sina böcker.
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10 Analys av WBI
Kapitlet presenterar det material som jag funnit om WBI genom mina litteraturstudier.

10.1 Jämförelse med traditionella client/server system

WBI har flera olika fördelar gentemot traditionella client/server system (SilverStream,
Inc., 1997). Den kräver ingen klientinstallation eller underhåll, utan de applikationer
som en användare har behov av för tillfället laddas ner, eller exekveras direkt på
servern. Detta medför även att systemadministratören betydligt enklare, till en lägre
kostnad samt snabbare kan uppdatera applikationer. Istället för att behöva uppdatera
applikationen vid varje dator så behöver administratören bara uppdatera den som ligger
på servern.

Flexibiliteten hos ett WBI är överlägsen ett traditionellt client/server system
(SilverStream, Inc., 1997). Utvecklarna i en organisation är inte begränsade till de
funktioner som ett köpt system har. Skulle en organisation välja att skräddarsy sitt
informationssystem själva så måste det antingen finnas experter inom organisationen
eller använda sig av konsulter. Med ett WBI finns en möjlighet att relativt enkelt bygga
hela systemet själv eftersom det bygger på ett relativt enkelt programmeringsspråk.

10.2 Plattformsoberoende – ett förslag

Plattformsoberoende är som jag ser det den största fördelen med att använda ett WBI.
Idag finns det en mängd olika nätverk, system och applikationer som har skapat
inkompatibla infrastrukturer. Applikationerna blir komplexa och plattformsberoende
vilket gör det svårt och kostsamt att administrera system med multipla teknologier.

Det har emellertid gjorts ett försök att lösa detta problem. Ett flertal stora företag där
ibland Microsoft, Intel och Compaq har lagt fram ett förslag för att lösa detta problem
(Alluri, 1996). Deras förslag är en gemensam standard för alla företag som bygger på
Internet-teknologin, där administratören ska använda en Web-browser som primärt
gränssnitt. Dessa system tros skapa ett enkelt, kostnads-effektivt och flexibelt sätt att
skapa informationssystem. Det är också viktigt att påpeka att inga av de företag som
lagt fram förslaget äger standarden, och därigenom skapas inget monopol.

10.3 Plattformsoberoende och intranet

Idag har fler företag insett att Internet och alla dess tillbehör är dels det första verkligt
plattformsoberoende sättet att arbeta med datorer och dels har ett gränssnitt som de
flesta förstår (Sundström, 1996). Denna insikt har lett till nästa att Internets teknik
fungerar lika bra i lokala nätverk, ett s.k. intranet. Detta ger ett billigt och effektivt sätt
att sprida informationen. Lägg märke till att ett intranet inte behöver vara lokalt i fysik
mening. Det går utmärkt att bygga upp nätverket så att det täcker alla koncernens
kontor runt om i världen, eftersom det går att komma åt nätverkets Web-servrar via en
modemförbindelse.

Genom att företaget länkar sina Web-servrar till övriga servrar och databaser som finns
i det lokala nätverket kan användarna komma åt all den information som de behöver
med hjälp av ett enda verktyg, en Web-browser (Sundström, 1996). Det innebär att det
inte spelar någon roll vilken dator som användaren sitter vid eftersom Internet och
WWW beter sig likadant på en PC, en Unix-station eller en Macintosh.
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Självklart så finns det även nackdelar med att använda Internet i ett lokalt nätverk
(Sundström, 1996). Internet lider av minsta gemensamma nämnarens nackdel. Det
enda sättet att skapa något som alla kan använda sig av är att begränsa dess funktion så
att det inte finns några finesser som bara fungerar på vissa datorer. I Internets och
intranets fall ligger begränsningen i HTML. HTML är en relativt enkelt filformat som
inte klarar av så mycket. Jämför det med de filformat som används i relationsdatabaser
eller kalkylprogram. Browsern kan ersätta de formulärliknanade gränssnitt som vanliga
program har, men den kan inte ersätta själva programmen.

10.4 Hypermedia-system och dess begränsningar

Det finns två stora problem med att använda sig av hypermedia-system. Det ena är
överblicksproblemet som jag beskriver i nästa kapitel. Det andra problemet är att
länkarna saknar dynamik, vilket betyder att de saknar konceptuell information om
innehållet i de dokument som länkarna pekar på (Pasha & Soper, 1996). Systemet kan
alltså bara hämta de dokument som har fördefinierade associationer. Det är självklart
en stor begränsning i dagens hypermedia-system, eftersom användare ofta inte är
intresserade att utforska systemet utan vill i stället lösa ett problem eller utföra en
uppgift. Ett exempel är advokater som behöver ett system som för det första analyserar
deras krav, jämför det med tillgänglig data och returnerar bara data som är relevant till
deras krav. För det andra så behöver de även ett system som hjälper dem med
rutinmässiga uppgifter, som t.ex. beslutsfattande.
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11 Användbarhet
Jag har valt att undersöka användbarheten ur två olika perspektiv. Den första är en
utvärdering av ett gränssnitt i ett hypermedia-systemet Bokus.com vilket beskrevs
kapitel 9.2. Det andra perspektivet är det som detta kapitel kommer att behandla. Det
tar upp ett specifikt problem vid användandet av hypermedia, samt en mer generell
utvärdering där jag jämför hypermedia-system med andra medier.

11.1 Överblicksproblemet i hypermedia

Överblicksproblemet är troligen det vanligaste problemet i hypermedia-system. Detta
kapitel tar upp de försök som gjorts att lösa problemet. Denna undersökning har ett lite
annorlunda perspektiv än fallstudien, eftersom som den belyser ett specifikt problem
inom hypermedia och de försök som har gjorts för att lösa det.

11.1.1 Ansatser för att lösa överblicksproblemet i hypermedia

Det har gjorts flera olika ansatser för att lösa överblicksproblemet i hypermedia, och
jag kommer att beskriva några utav dessa (Katzeff, 1992). En pragmatisk ansats har
lett till utveckling av olika typer av orienteringsstöd. Mer vetenskapliga ansatser har
bidragit med användarstudier för att se vilken inverkan olika typer av orienteringsstöd
har på användarnas sökbeteende. En del har gjorts på hypermedia-system, medan andra
har utförts på andra typer av informationssystem, men är förmodligen relevanta för
överblicksproblemet. Jag har valt att bara använda mig av de studier som gjorts på
hypermedia-system, för att försäkra mig om att studierna är fullständigt relevanta. En
tredje ansats söker en förståelse av överblicksproblemets ursprung och dess kognitiva
komponenter. Med detta vill jag fästa uppmärksamheten på den implicita jämförelsen
som görs mellan att orientera sig i en fysisk miljö och orientera sig i en hypermedia-
struktur. Jag har valt att inte gå in för djupt på denna ansats eftersom den ligger på en
för djup kognitiv nivå i jämförelse med denna rapport.

11.1.2 Orienteringsstöd för överblicksproblemet

Det är kanske inte lika vanligt att det finns orienteringsstöd i hypermedia som det är i
traditionell text, med det finns ändå ansatser som kan underlätta det för användaren att
navigera i en hypermedia-struktur. Det existerar flera olika varianter på sådana stöd
(Nielsen, 1995).

Den enklaste sättet att lösa problemet är att ge användaren en guidad tur genom
strukturen och därmed ta bort kravet på egen navigation. När användaren följer med
på turen behöver hon bara ge ett ”nästa-nod” kommando för att se ytterligare relevant
information. Nya hypermedia-användare får det även lättare att bekanta sig med olika
hypermediabegrepp. Däremot så förloras det grundläggande syftet med hypermedia,
eftersom meningen är att användaren ska ha full frihet att utforska informationen på sitt
eget vis.

Den kanske viktigaste navigationstekniken enligt min mening är backtrack-funktionen.
Den tar användaren tillbaks till föregående nod som hon besökt. På så sätt kan
användaren komma tillbaks till en tidigare plats där hon känner igen sig, vilket minskar
risken för att användaren går vilse i informationsmängden. Detta bidrar även till att hon
känner sig tryggare och vågar pröva olika vägar i hypermedia-strukturen, än om inte
denna funktion fanns tillgänglig.
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Vår fysiska miljö går att använda som metafor för uttrycket att navigera i hypermedia-
strukturer (Katzeff, 1992). På liknande sätt som kartor kan vara till hjälp för oss att
navigera i vår fysiska miljö, kan de spela en viktig roll för användaren i hypertext-
strukturer. Eftersom alla de noder och länkar som existerar i en hypermedia-struktur
ofta är för stor för att visas på en enda karta, så innehåller en del hypermedia-system
översiktsdiagram som visar olika detaljnivåer. Förutom att den visar en översikt på
hypermedia-strukturen så kan det även hjälpa användaren att förstå sin nuvarande
position i strukturen. För att detta ska kunna uppnås måste diagrammet visa hur
användaren förflyttat sig i strukturen. Andra system har s.k. zoom-möjlighet, som låter
användaren se fler respektive färre detaljer. Det finns ytterligare ett alternativ  där
systemet utnyttjar en typ av vidvinkel, en ”fisheye view” (Furnas, 1986). Genom denna
teknik tillåts användaren att se hela informationsrymden på ett enda diagram, men på
olika detaljnivåer. Hög detaljnivå visas på de delar som ligger närmast användaren, och
gradvis minskad detaljnivå för de delar som ligger längre ifrån. Problemet med att
använda denna typ är att om det finns väldigt mycket information som ska
representeras på en enda skärmbild blir det väldigt rörigt och kan t.o.m. försvåra för
användaren (Nielsen, 1995).

Den fysiska världen som metafor framträder i användandet av en guidad tur och genom
användning av kartor. Den förstärks ytterligare vid användandet av framträdande
noder. Turister som kommer till Stockholm lär sig snabbt att hitta till Plattan och
använder den som utgångspunkt för att orientera sig till olika platser. Så gott som alla
hypermedia-system har inledningsnoden som en speciell nod och det brukar vara enkelt
för användaren att ta sig tillbaks till oberoende var hon befinner sig i strukturen. Ett
komplement till detta är att definiera andra noder för speciella områden, så att de
framträder i översiktsdiagrammet.

11.1.3 Användarstudier relaterade till överblicksproblemet

Det räcker inte med att konstruera olika typer av orienteringsstöd för att komma till
rätta med överblicksproblemet. Dessa typer av stöd måste även prövas på de tilltänkta
användarna, och vilka olika slags uppgifter som systemet ska utföra. Exempelvis så
kanske ett visst navigeringsstöd passar när användaren söker efter svaret på en viss
fråga, medan ett annat passar bättre när hon vill utforska ett ämne. Några andra typer
av variabler som bör undersökas är typ av tillämpning (manual, produktinformation,
etc.), användarnas datorvana och hur ofta systemet ska användas (Katzeff, 1992).

Idag finns det få användarstudier som gjorts på detta område, men ett par försök har
gjorts att sammanställa resultat från dessa studier. Jag ska nedan försöka återge några
av dessa sammanställningar.

11.1.4 Resultat från hypermedia-studier

I en studie fick försökspersonerna genomgå en grundkurs i kognitionspsykologi
(Hammond & Allison, 1988). Varje skärmbild representerade en plats att besöka och
navigationsstöden representerade olika sätt att förflytta sig i hypermedia-strukturen.
”Go-it-alone” var en teknik där användarna inte fick något stöd alls, utan kunde själva
fritt bestämma hur de ville navigera. Genom musklickningar på nyckelord förflyttade
sig användaren till en ny skärmsida för att få reda på mer relevant information.
Användaren kunde även använda sig av en guidad tur, en översiktskarta för att
orientera sig i materialet (se kap. 11.2.1), och till sist fanns även ett index tillgängligt
vid varje skärmbild. Genom att klicka på ett ord i indexet fick användaren se
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information om ämnet. Hammond och Allison mätte i vilken utsträckning som
användarna använde sig av de olika navigeringsstöden. Det visade sig att alla använde
sig av ”go-it-alone”, 91% utnyttjade den guidade turen, 74% använde översiktskartan
och 79% sökte med hjälp utav indexet. En slutsats som går att dra av detta är att det är
viktigt att användare har tillgång till olika typer av navigeringsstöd. Vissa användare
behöver mer stöd än andra. Författarna observerade även att när användarna blev mer
insatta i kursmaterialet, så minskade användandet av den guidade turen och de började
allt mer navigera på egen hand.

I en senare studie visar författarna att index används mer för riktade sökningar än för
utforskande, men däremot visade det sig att översiktskartan används lika mycket vid
båda typer av sökningar (Hammond & Allison, 1989). I denna studie skulle
försökspersonerna lära sig något om staden York. Vissa fick en utforskande (oriktad)
och andra fick en riktad uppgift att lösa med hjälp av hypertext-systemet. Det visade
att både översiktskartan och indexet bara obetydligt hjälpte försökspersonerna att lösa
sin uppgift. Respektive uppgift löstes inte bättre bara för att de tillgång till
översiktskarta eller index. Däremot visar resultatet att tillgången till både
översiktskarta och index gjorde att försökspersonerna besökte betydligt fler noder i
hypertext-strukturen. Trots att navigationsteknikerna att inte ledde till bättre kvalitet
på resultatet så verkar det som om försökspersonerna fick en större känsla av trygghet
i hypertext-strukturen.

11.2 Jämförelse mellan hypermedia och andra medier

Jämföra hypermedia med andra medier är en självklarhet för att få fram för och
nackdelar med att använda hypermedia-system. Nedan kommer jag att jämföra
hypermedia med traditionella textfiler, andra datorsystem samt ”pappers-system”.

11.2.1 Jämförelse mellan hypermedia och traditionella textfiler

Det första jag kom att tänka på var att jämföra hypermedia med traditionell text som
finns på datorer. Denna text motsvaras ofta av ”skrollningsbara” textfiler i en vanlig
ordbehandlare. Monk et al. (1988) utförde ett experiment där han jämförde dessa två
med hjälp av en text över ett Pascalprogram. Uppgifterna som skulle besvaras gjordes
betydligt snabbare med hjälp av det traditionella textfilerna än med hjälp av
hypermedia-systemet (13,2 min. mot 18,3 min. för att besvara 15 frågor om
programmet). Hypermedia-systemet som användes innehöll inte något översikts-
diagram, så de beslutade att göra ett enkelt uppföljningsexperiment. De ritade helt
enkelt upp diagrammet på ett papper och klistrade fast det på den dator som användes
för experimentet. Detta tillägg förbättrade resultatet för hypermedia-systemet till 13.0
min, vilket var en aning bättre än textfilen. Självklart finns det ett problem med att göra
så här. Genom att lägga till papperet för att simulera översiktsdiagrammet så simuleras
även användandet av en större skärm, vilket normalt sett är en fördel i sig.

Ett annorlunda experiment har gjorts för att göra samma jämförelse (Gordon et al.,
1988). De använde sig av två olika typer av texter. Två var mer av generell karaktär
medan de andra två mer av mer tekniska. Försökspersonerna läste artiklarna på en
datorskärm antingen med hjälp av ett hypermedia-system eller som en traditionell
textfil. Därefter ombads de att återberätta så många begrepp som möjligt. De som läste
de generella artiklarna lyckades komma ihåg markant färre begrepp när de använde
hypermedia-systemet än vid den traditionella texten (17% mot 31% av begreppen



11 Användbarhet

36

kunde räknas upp), medan de som läste den tekniska artikeln kom ihåg ungefär samma
(22% mot 21%).

Författarna spekulerar i att skillnaden kan ligga i att det är betydligt enklare att dela in
en teknisk artikel i mindre delar (noder), eftersom det brukar vara mer strukturerad,
och när denna indelning gjordes i den generella texten blev det mer irriterande för
läsaren än till någon hjälp.

11.2.2 Jämförelse mellan hypermedia och andra traditionella datorsystem

Information kan nås med hjälp av traditionella menyer istället för med hypermedia. I en
undersökning av Schneiderman studerades möjligheten att hitta en liten mängd data
med hjälp av antingen ett hypermedia-system eller med hjälp av ett traditionellt
menysystem (Nielsen, 1995). Testet visade att försökspersonerna hittade svaret på fler
frågor med hjälp av hypermedia-systemet än när de använde sig av menysystemet (15,2
mot 12,2 besvarade frågor på 15 min.). Försökspersonernas personliga uppfattning låg
också till favör för hypermedia-systemet (5,9 mot 4,2 på en 1-7 gradig skala).

Eftersom hypermedia är relativt likt databaskonceptet, så kan jämförelser mellan dessa
vara av intresse (Canter et al., 1985). I en undersökning jämfördes hur användarna
förflyttade sig i ett hypermedia-liknande system och i en kommandobaserad databas.
Undersökningen visade att användarna besökte ungefär samma antal noder, men
hypermedia-användarna besökte fler noder som de tidigare redan varit på, vilket
minskade antalet olika noder som de besökt (33% mot 68% av alla besök var tidigare
obesökta noder).

Det finns även hypermedia-applikationer som liknar expertsystem. I en undersökning
jämfördes ett internationellt hypermedia-system från IBM med ett kommersiellt
expertsystem, som användes för att representera den information som behövs för att
diagnostisera problem i ett omfattande nätverk (Peper et al., 1989). Samma
information fanns tillgänglig i båda fallen, och ett antal problem skulle lösas av tolv
personer som antingen var insatta i problemdomänen eller haft tidigare erfarenhet av
den. När försökspersonerna använde sig av hypermedia-systemet löste de 81% av
problemen korrekt, i jämförelse med när de använde sig av expertsystemet, då de bara
löste 67%. Däremot så löste försökspersonerna ett specifikt problem i genomsnitt 1
minut snabbare, med hjälp av expertsystemet. Ur författarens perspektiv, hävdar Peper
et al. (1989) att det är betydligt enklare att uppdatera hypermedia-systemet. Tyvärr så
saknas en vidareutveckling, utan författarna skriver bara att de lyckades uppdatera
hypermedia-systemet med kommentarer.

11.2.3 Jämförelse mellan hypermedia och ”pappers-system”

En viktig jämförelse som inte får glömmas bort är den mellan hypermedia-applikationer
och böcker eller artiklar. Schneiderman jämförde två versioner av ett antal historiska
artiklar (Nielsen, 1995).

När försökspersonerna skulle svara på en fråga som stod i början av en artikel var
hypermedia-applikationen underlägsen (22 sek. mot 42 sek.). När svaret låg i mitten av
artikeln var hypermedia-applikationen bara något långsammare (58 sek. mot 51 sek.),
och det tog lika lång tid att hitta svaret när försökspersonerna skulle kombinera två
artiklar för att få fram svaret (107 sek.). Resultatet visar alltså att hypermedia fungerar
bra om användarna behöver förflytta sig i informationen, men betydligt sämre om
svaret går att finna vid en översiktsläsning. Detta tror jag beror på att all den text som
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får rum på en A4 sida, inte plats på en skärmsida, vilket gör att den är betydligt svårare
att skumma igenom.



12 Resultat

38

12 Resultat
Detta kapitel presenterar det resultat som jag kommit fram till genom litteratur-
analysen och fallstudierna.

12.1 Fördelar med WBI

Den främsta fördelen med att använda WBI är att det är plattformsoberoende. Använd-
arna kan använda vilken sorts dator som helst som har en browser och en Internet-
koppling, och ändå så fungerar systemet på ett likartat sätt. En följd av
plattformsoberoende system är att flexibiliteten i organisation ökar eftersom det
möjliggör distribuerat arbete utan problem med kompatibilitet. Detta leder även till att
kostnaderna minskar eftersom organisationen slipper specialdesigna program för att
kunna administrera ett system där det finns flera olika plattformar.

En annan fördel som gör att kostnaderna minskar och flexibiliteten ökar hos
organisationen är att det finns bra plattformar för att relativt enkelt kunna utveckla och
administrera WBI. Resultatet blir att organisationen själv kan bestämma hur systemet
ska se ut och även utveckla det, utan att behöva begränsa sig till de funktioner som
finns i ett köpt system. Självklart kan organisationen använda sig av skräddarsydda
system, men troligtvis kommer dessa att behöva utvecklas och uppdateras av antingen
expertprogrammerare inom organisationen eller av konsulter. Detta blir kostsamt i
längden och ofta tar lång tid vilket gör att risken blir att organisationen använder sig av
ett gammalt system.

Den sista fördelen som gör att flexibiliteten ökar är om man väljer att lägga alla
applikationer på servern och användarna får vid behov ladda ner programmen. Detta
medför att vid en eventuell uppdatering så behöver administratören bara ändra i det
program som ligger på servern.

Förslaget som presenterade i kapitel 10.2 kommer förmodligen att leda till att:

Vid användandet av endast ett gränssnitt kommer komplexiteten för dagens
administratörer att försvinna, eftersom administratörerna slipper att använda sig av
specialdesignade program för att för att kunna administrera ett system med olika
plattformar. Företagen som sponsrar detta förslag tror att det kommer bli mindre
kostsamt att lära sig det, lättare att arbeta i samt på ett enklare sätt kunna ge support.

Förslaget tros även kunna öka flexibiliteten hos organisationerna. Ett exempel som kan
hjälpa systemadministratörer att spara tid är att de kan svara på förfrågningar från alla
datorer som är uppkopplade på nätverket, utan att de behöver lämna sin plats. HTML-
applikationer kommer att koppla upp användarna mot dokumentation som finns på
Internet, och därmed snabbt kunna finna Web-sidor med information om de
applikationer som de är beroende av. Web-sidorna kan t.ex. innehålla hypermedia med
3D-illustrationer och steg för steg hjälp.

12.1.1 Utvärdering av SilverStream Web Application Platform

Vid en jämförelse av min fallstudie med den tidigare som jag utgått ifrån visade det sig
att resultatet var det samma. Alla de punkter som undersöktes gick i båda
undersökningarna att utföra på ett smidigt sett. Resultatet visar alltså att det med
dagens teknik finns bra och enkla sett att utveckla samt administrera ett WBI.
Plattformen kombinerar på ett effektivt sett både utveckling, administration,
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publicering och säkerhetsaspekter i ett enda gränssnitt. Eftersom att det är så pass
enkelt att utveckla och uppdatera systemet slipper organisationen ha expert-
programmerare eller anlita konsulter för att bygga eller uppdatera systemet.

Andra aspekter som jag kommit fram till vid litteraturstudier om plattformen är:

1. Fullständigt öppen plattform:

 Plattformen är en enkel, integrerad applikations-miljö som tillåter utveckling av alla
typer av Web-applikationer och funktioner för administration. Plattformen genererar
applikationer både i HTML och Java.

 Dess öppna plattform går att integrera med andra produkter som t.ex. client/server
applikationer. Plattformen tillåter användaren att skapa applikationer med minimal eller
ingen programmering. Dessa lösningar kan lätt distribueras med en kontrollerbar
säkerhet för alla användare med en browser eller en Web-uppkoppling.

2. Användning av både HTML och Java:

Plattformen ger dig möjligheten att anpassa applikationerna till klienten. För intranet
och extranet-miljöer som är transaktions-intensiva, har en högre överföringshastighet
och där du vet vilken browser som används, är det passande att utveckla applikationen
i Java. I en Internet-miljö där browsern är okänd och överföringshastigheten är lägre
går det att utveckla applikationen i HTML. Ett tillägg till detta är att den även går att
utveckla samma Javaprogram som en självständig applikation, vilket är en komplement
till Web-browsern.

12.2 Nackdelar med WBI

En nackdel som jag ser det är att WBI är en relativt ny teknik för att bygga
informationssystem, vilket i sig ofta leder till problem med s.k. barnsjukdomar.

Den stora nackdelen med WBI är filformatet HTML, som inte kan ersätta de
komplicerade filformat som används i t.ex. relationsdatabaser. Det finns emellertid en
lösning på detta problem och det är att använda sig av en plattform som integrerar
Web-applikationer med databaser och olika typer av program.

Fördelen med att kunna lägga alla applikationer på en server för att öka flexibiliteten
hos organisationen genom att man bara behöver uppdatera ett program har även en
nackdel. Problemet som jag ser det är att dagens överföringshastigheter på Internet är
för långsamma. Användarna skulle bli alldeles för uppbundna i väntan på att
applikationen skulle laddas ner från servern. Däremot så fungerar denna teknik relativt
bra i ett lokalt intranet, där överföringshastigeten är betydligt högre. Ett WBI som
används på Internet bör istället användas till t.ex. ordersystem, sökning i databaser,
kundinformation, eller möjlighet för användare att i distribuerade arbetsgrupper kunna
ta del och publicera information om ett nuvarande projekt. Detta medför att
funktionaliteten hos ett WBI är begränsad och kan idag inte ersätta existerande
informationssystem, utan bör ses som ett komplement.

12.3 Användbarheten

Detta kapitel redovisar det resultat som jag kommit fram till vid fallstudien på
Bokus.com samt undersökningen av överblicksproblemet. Till sist presenteras även en
sammanfattning av resultatet från litteraturanalysen.
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12.3.1 Utvärdering av Bokus.com

Resultatet från fallstudien visar att presentationsnivån uppfyller att de kriterier som
satts upp i testmodellen för en godtagbar användbarhet. Visserligen så blev två av
testpunkterna inte riktigt adekvata, men sammantaget så får ändå systemet ett godkänt
betyg.

De punkterna som jag ansåg specifikt avgjorde att systemet fick ett godkänt betyg var
att för det första så har systemet ett lättförståeligt och välstrukturerat gränssnitt
tillsammans med att systemet är lätt att använda och att det inte uppstod några fel
under testningen.

12.3.2 Överblicksproblemet i hypermedia

Överblicksproblemet i hypermedia är ett problem som inte någon har lyckats lösa trots
att flera försök har gjorts. En användares svårighet att överblicka informationen är en
kognitiv svårighet som denna rapport inte har gått in allt för djupt i. Det är självklart
även viktigt att utveckla tekniska hjälpmedel för att överbrygga problemet, men utan
att dessa hjälpmedel prövas i användarstudier bidrar de inte med ny kunskap för att
lösa överblicksproblemet. Genom att förstå hur användare mentalt representerar
hypermedia-system går det att utveckla navigationshjälpmedel som krävs i en viss
situation. Jag har inte lyckats hitta några undersökningar som gjorts för att ta reda på
hur användares mentala modell av hypermedia ser ut och därför är det en omöjlighet
att dra några slutsatser om hur forskningen går idag.

Min slutsats är alltså att det idag inte finns någon lösning på detta problem.

12.3.3 Sammanfattning av litteraturstudien

Användbarheten i hypermedia-system har alltför många nackdelar för att det ska
fungera så effektivt att en organisation bara kan använda sig av det. Däremot så går det
att bygga effektiva och användbara hypermedia-system för t.ex. bokförsäljning.

Ett stort problem som ännu inte lösts är överblicksproblemet och det är ett måste för
att hypermedia ska få en riktigt stor genomslagskraft inom organisationer, och för att
bidra med ökad effektivitet vid t.ex. beslutsfattning och hjälp att lösa problem.
Däremot så anser jag att det går att bygga fullt användbara informationsmedier för t.ex.
distribuerade projekt, där olika beslut och material länkas samman.

Tabellen 12.1 är en sammanfattning över de fördelar och nackdelar vid användning av
hypermedia, som jag kommit fram till under arbetes gång. De flesta för och
nackdelarna går att finna i kapitel 11, medan andra finns i det inledande kapitlet om
WWW och vissa bygger även på mina erfarenheter av att använda hypermedia.
Resultatet visar att det finns flera fördelar med att använda hypermedia, men samtidigt
även stora nackdelar som gör att inte hypermedia-system får den genomslagskraft som
många tror att den kommer att få, och en del även hoppas på.
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I jämförelse med papper I jämförelse med traditionella
datorsystem

Fördelar
med
hyper-
media

Kan visa rörliga bilder, animationer,
film. Möjlighet att använda ljud.

Lättare att uppdatera. Det går att
automatiskt ladda ner förändringar.

Användarorienterad läsning.
Användaren bestämmer själv i
vilken ordning hon vill läsa texten.

Potentiellt: Information från hela
världen finns bortom en
musklickning.

Använder sig av ett gränssnitt som ser
likadant ut oberoende av vid vilken dator
användaren sitter vid.

Det behövs inga stora programmerings-
kunskaper för att utveckla och administrera
hypermedia-system.

Med WWW: En enkel standard för att
skicka information över olika plattformar,
och därigenom inga problem med
kompatibilitet.

Nackdelar
med
hyper-
media

30% lägre hastighet vid läsning.

Svårare att skumma igenom en text.

Avsaknad av generella standarder
för hur t.ex. en rapport presenteras.

Svårt att dela upp en ostrukturerad
text i olika noder.

Överblicksproblemet.

Användaren har svårt att orientera sig,
eftersom det saknas standarder för att
strukturera data. Alla hypermedia-system
ser ut på sitt sätt.

Länkar som har bytt adress och pekar fel är
irriterande.

Hypermedia-strukturer blir med alla sina
länkar kors och tvärs lätt oöverskådliga för
administratören.

Figur 12.1 Sammanfattning över fördelar och nackdelar med hypermedia.
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13 Diskussion
Detta kapitel är en sammanfattning av rapporten och arbetsprocessen bakom den.
Först ges en analys av mitt material och de slutsatser och erfarenheter som jag erhållit
under arbetets gång. Till sist presenteras ett uppslag till fortsatt arbete.

13.1 Analys av materialet

Det visade sig vara svårt att hitta relevant material om WBI. Det material som jag
funnit har varit alltför tekniskt inriktat, eller så har det bara varit rent reklaminriktat
information, vilket jag inte ville använda mig av. Däremot så var de relativt enkelt att
hitta relevant information om användbarheten i hypermedia-system, samt det specifika
överblicksproblemet.

13.1.1 För och nackdelar med WBI

Den information som jag tagit fram om för och nackdelar med WBI har blivit
obalanserad, vilket gör att det har varit svårt att besvara mina frågeställning. Det var
relativt enkelt att hitta information om fördelar med WBI men däremot var det svårt att
hitta nackdelar, vilket gör att hela resultatet blir snett.

Jag har tyvärr inte lyckats hitta något system, eller undersökning som är helt relevant i
relation till min frågeställning. Jag har istället studerat undersökningar som gjorts med
mellan hypermedia-system och andra system, men svaret på min frågeställning skulle
kunna innehålla mycket mer, som t.ex. hur organisationen påverkas och om WBI
verkligen fungerar som det är tänkt. Däremot så har jag hittat information som
besvarar det förväntade resultat som jag satt upp i problembeskrivningen. Detta
material har varit objektivt eftersom det är skrivet av författare som både tagit upp
problem och möjligheter i sina artiklar eller i sina böcker. Flera av författarna bl.a.
Nielsen har även förekommit som referenser i annan litteratur vilket jag anser som ett
tecken på att deras åsikter är allmänt accepterade.

13.1.2 SilverStream Web Application Platform

Det material som jag använt mig av för att undersöka plattformen SilverStream Web
Application Platform är relativt objektiv. Visserligen så fick jag information direkt från
företaget men jag har även fått material från en artikel där en objektiv systemtestare
har använt sig av systemet. Tyvärr så är själva systemet inte riktigt relevant med
avseende på problemställningen, eftersom materialet och fallstudien bygger på en
plattform som är till för att utveckla WBI och inte ett system där det används. Däremot
så fick jag istället en inblick i att det med dagens teknik går att utveckla ett väl
fungerande WBI som självklart också är viktigt.

Det material som jag arbetade fram med fallstudien som jag nämnde tidigare besvarar
inte mina frågeställningar, men jag resultatet från studien är ändå intressant, eftersom
själva utvecklingsarbetet samt administrationen av ett WBI också är relevant. Finns det
inte ett enkelt sätt att arbeta fram och administrera ett WBI har en stor del av fördelen
med att använda systemet försvunnit.

13.1.3 Användbarhet

Det var betydligt enklare att hitta relevant information till frågeställningen om
användbarhet, och jag anser att informationen både besvarar frågeställningen samtidigt
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som den är objektiv och uppfyller även det förväntade resultatet. Materialet kommer
både ifrån subjektiva källor som antingen är negativa eller positiva, samt från källor där
båda delarna tas upp, vilket gör att resultatet blir tillförlitligt. Materialet om
överblicksproblemet inom hypermedia besvarar till stor del det förväntade resultatet
om problem med användbarheten i dagens hypermedia-system. Undersökningarna som
materialet kommer ifrån är objektiv även om jag anser att vissa av författarna verkar ha
en övertro på hur hypermedia kommer att förändra världen i framtiden. Jag tycker det
vore bättre om de försökte lägga ner lite mer tid på att lösa överblicksproblemet, som
de har försökt med i ett sedan början av 1990-talet.

13.1.4 Bokus.com

Resultatet från fallstudien på Bokus.com uppfyllde mitt förväntade resultat. Däremot
så är resultatet för subjektivt för att den ska räknas som relevant för att besvara min
frågeställning. Eftersom jag använt systemet tidigare försvann det första testmomentet,
Lätt att lära sig, och jag fick bygga resultatet på mina egna åsikter. På grund av
tidsbrist var jag även tvungen att använda mig av ett litet hypermedia-system vilket
även påverkade testmomentet, Lätt att komma ihåg. Dessutom så är undersökningen
inte generell eftersom jag bara undersökt ett system. Det som gör att fallstudien ändå
intressant för problemformuleringen är att Bokus.com är ett system som inriktar sig
mot flera typer av användare. Detta medför att undersökningen görs på ett system där
alla typer av användare täcks in.

13.2 Analys av arbetet

De slutsatser som jag dragit under mitt arbete och med det material som jag har haft
tillgång till är att WBI är en relativt ny teknik och okänd för många.

Målet med denna rapport var att undersöka fördelar och nackdelar med WBI, samt
undersöka användbarheten i hypermedia-system. Jag har tyvärr inte riktigt lyckats nå
upp till det resultat som jag hade förväntat mig eftersom jag inte lyckats få tag på ett
WBI och inte heller något företag som använder sig av det. Dessutom så har det varit
svårt att hitta relevant material som tar upp både fördelar och nackdelar med WBI
vilket har gjort att rapporten har blivit vinklad.

Resultatet om fördelar och nackdelar är inte objektivt eftersom jag inte lyckats att hitta
tillräckligt med nackdelar och jag blev tvungen att använda mig av några nödlösningar,
som gjorde att resultatet inte blev riktigt som jag förväntat mig.

Litteraturanalysen som jag gjort på användbarheten och det specifika överblicks-
problemet blev lyckad och resultatet som jag kommit fram till stämmer överens med
problembeskrivningen och det förväntade resultatet. Fallstudien blev däremot inte
lyckad eftersom vissa av testmomenten inte gick att utföra.

Användandet av Internet som informationskälla har både positiva och negativa sidor.
Visserligen så finns det otroligt mycket information, men att hitta rätt är väldigt
tidskrävande. Jag skulle vilja lite ironiskt likna Internet vid ett bibliotek som sköts av
en berusad analfabet. Med det vill jag även belysa att även om man hittar relevant
information så kan det vara svårt att vet vilken grad av objektivitet som den har.

Jag hoppas i alla fall att arbetet har belyst några av de möjligheter och problem som
finns med att använda WBI och hypermedia och förhoppningsvis leder rapporten till
vidare forskning.
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13.3 Uppslag till fortsatt arbete

Det finns ett flertal delar vid användning av ett WBI som denna rapport som inte
behandlat.

Säkerheten är något som måste forskas i eftersom den är så osäker på Internet idag.
Det kan antingen göras genom undersökningar av plattformar som SilverStream Web
Application Platform som har ett eget säkerhetssystem eller på den säkerhet som finns
tillgänglig på Internet.

En annan infallsvinkel vore att utgå från min rapport och undersöka ett WBI som inte
jag lyckades göra, och på så sätt få fram en mer objektiv bild av problemdomänen,
samt även analysera hur detta system påverkar en organisation. Dessutom går det även
att undersöka om ett WBI verkligen fungerar på det sätt som jag kommit fram till i
mitt resultat.

Överblicksproblemet är också ett område som går att forska vidare i. Ett förslag är att
med hjälp av litteraturstudier av tidigare forskning och med hjälp av det resultat som
framkommit försöka på egen hand hitta nya infallsvinklar på problemet. Det är kanske
en överdrift att lyckas lösa problemet under ett examensarbtete, men det kan ge nya
infallsvinklar på problemet som kanske på längre sikt bidrar till att problemet löses.
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Ordlista
Ordlistan ger en kort beskrivning över några av de termer som används i rapporten.
Varje term beskrivs med dess fulla namn.

CGI

Common Gateway Interface (CGI) är en standard för hur Internet-informations-servrar
(eg. WWW-servers) kan växelverka med andra applikatioiner.

Extranet

Ett extranet bygger också på samma teknik som Internet och innebär att informationen
finns på en lösenordsskyddad area, t.ex. genom att en kunds och en leverantörs
intranet byggs ihop. Här läggs upp information som är riktad till en viss kund eller en
grupp av kunder. Ett extranät kan innehålla till exempel:

Gemensamt planeringssystem så att era kunder själva kan ta fram svar på frågor såsom
"var är", "när kommer" eller "vem  sköter" osv.

Java applet

En Java applet är ett program som är skrivet i Java-språket, och som laddas ner från en
WWW-server, för att exekveras hos klienten med Web-browsern som
exekveringsmiljö.

JavaScript

JavaScrip är ett script-språk som kan inkluderas i en HTML-dokument. Den kan
exekveras antingen på WWW-servern eller hos klienten. Syntaxen har många likheter
med Java-språket.

MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). HTML-dokument som transporteras
över nätverket är kodade i MIME-format. Det är ett generellt kodningsschema som
används på Internet.

VBScript

VisualBasic(VB)Script är ett script-språk som kan inkluderas i ett HTML-dokument.
Den kan exekveras antingen på WWW-servern eller hos klienten. Syntaxen har många
likheter med Visual Basic-språket.
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Bilaga
Gränssnittet som används i Bokus.com


