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Sammendrag 
De håndskrevne dagbøkene begynner å bli mindre og mindre populære nå som dagens 
teknologier klarer å gjøre det samme automatisk uten at vi trenger å tenke over det. Spesielt 
mobiltelefoner er blitt en av de største vinnerne innen teknologiutviklingen. Mobiltelefoner 
brukes ofte til enkle opptak og lagring av kommunikasjonsdata som vi kanskje ønsker å huske 
på, enten det er bevisst eller ikke. Ofte hender det at man glemmer ting som er blitt gjort, sagt, 
sett eller hørt; særlig spesifikke detaljer i for eksempel et bestemt sted, tid, begivenhet eller 
omgivelse. I utgangspunktet bruker man mobiltelefoner som en kommunikasjonsenhet. Men 
den kan også brukes til andre formål slik som det lille ekstra hjerne, en personlig assistent, en 
påminnelsesenhet, et lagringsmedia eller en elektronisk automatisert dagbok. 
 
Denne oppgaven omhandler begrepet livslogg og hvordan man ved hjelp av en mobiltelefon 
kan ta opp ting som kan være hensiktmessig å huske og finne igjen i etterkant. Dette kan være 
veldig nyttig for eksempel for forretningsfolk eller privatpersoner som glemmer detaljer og 
ikke alltid greier å huske på en spesifikk detalj, noe som kanskje kan være veldig viktig til 
senere bruk. Den kan også være til stor nytte for personer med nedsatte funksjonsevner som 
for eksempel folk som lider av hukommelsestap, hjerneskadde eller andre lidelser og 
forstyrrelser. Det er derfor blitt forsket og utviklet en rekke systemer hvor temaet logging har 
vært sentralt. 
 
Oppgavens formål er å finne en måte å sette sammen teorier som kontekst, informasjons-
gjenfinning og mobil logging, med andre ord finne hvilken måte data bør fremstilles og 
hvordan man enkelt kan bla igjennom dem med hensyn til brukerens aktuelle handling. 
Oppgaven legges spesielt vekt på: 

- Å illustrere hvordan kontekst informasjon kan bidra og fremme brukerens behov til en 
hver tid 

- Å definere systemkrav gjennom scenarier og teoretiske begreper 
- Å definere potensielle problemer ved design av systemet. 

 
Metoden jeg har brukt er å gå gjennom og observere tidligere arbeid og å studere de 
nødvendige litteraturene og dokumentasjonene i tidligere arbeid som angår temaet mobil 
logging. På bakgrunn av dette forsøkte jeg å identifisere problemstillingen min. Jeg har også 
tatt kontakt og utvekslet epost med utviklere av tidligere systemer for å forstå dem bedre og 
samtidig testet ut enkelte systemer. 
 
Dersom jeg sammenligner de fire definisjoner av kontekst med denne oppgaven, kan jeg 
oppdage alle likhetene mellom de definisjonene som dem har definert: 

- Maskin kontekst (mobiltelefonens nettverkssforbindelser, kommunikasjonskostnader, 
PC synkroniseringer og web-opplasting) 

- Bruker kontekst (lokasjon og sosiale omgivelser) 
- Tidskontekst (tiden på mobiltelefonen) 
- Fysisk kontekst (lyd) 

Mobil logging systemet er også relatert til kontekst informasjon ved at den presenterer 
informasjon og tjenester, eksekverer tjenester og sist men også viktigst logger aktuell 
informasjon for senere gjenfinning. Dette viser at man til en hver tid kan registrere kontekst 
informasjon på mobiltelefonen, uansett om det fungerer aktivt eller passivt. Dermed er 
kontekst en integrert del i et slikt system. 
 



Når det gjelder søking er dette et fenomen som er blitt mer og mer populær. Slik som Google, 
og mange av de andre søkemotorene, er det to prinsipielle måter å leter etter informasjon på: 
 

• Søking – Å søke etter informasjon ved hjelp av gitte søkeord og kriterier. 
• Navigering – Å søke etter informasjon ved å navigere gjennom relevante sider. 

 
Forskjellige mennesker har forskjellige behov for å søke etter relevant informasjon. For dem 
som ikke vet hva de leter etter foretrekker å navigere for å lete, mens andre bruker søk nettopp 
fordi de vet hva slags informasjon de skal ha. 
 
I en mobiltelefon kan man i tillegg få relevant informasjon uten interaksjon med bruker ved 
hjelp av kontekst informasjon. Dette ble eksemplifisert ved bruk av celle ID for lokasjon. 
Brukeren vil få relevant informasjon i hensiktsmessige situasjoner. I noen tilfeller bruker man 
søking for å lete etter informasjon på mobiltelefonen. Andre ganger kan det være fornuftig å 
bruke navigasjonsmetoden for å navigere seg frem til relevant informasjon. 
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