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Abstrakt 

Utgangspunktet for denne oppgaven er at bedriften Webscape AS ønsket å få 

utviklet to miniprogrammer også kalt gadgets. Gadgetene skulle utvikles for 

Microsoft Windows Vista Sidebar, som er et sidepanel på skrivebordet i Microsoft 

sitt nyeste operativsystem. Opprinnelig var det kun gadgets tiltenkt skrivebordet 

som skulle utvikles, men som en del av kurset Utvikling av mobile 

informasjonssystemer (INF5261) ble en av gadgetene også utviklet for en mobil 

plattform.  

 

En gadget er en innretning eller en applikasjon som har en nyttig, spesifikk og 

praktisk hensikt. De blir ofte sett på som en nyvinning når de kommer og har ofte en 

uvanlig eller intelligent tilnærming til et problem. Innenfor programvarefeltet har det 

de siste årene kommet flere forskjellige typer miniprogrammer som er tiltenkt 

skrivebordet på en datamaskin eller en mobil enhet. Miniprogrammene har fått 

mange forskjellige navn, men de mest vanlige er gadgets fra Microsoft og Google, 

samt widgets fra Apple og Yahoo. Det som kjennetegner disse miniprogrammene er 

at de har en bestemt oppgave og gir deg akkurat den informasjonen du er 

interessert i. 

 

Formålet med denne oppgaven har vært å avdekke om miniprogrammer kan være til 

nytte for en bruker og eventuelt hvorfor. For å svare på dette har det blitt 

gjennomført kvalitative intervju, studie av relevant teori i tillegg til erfaringer fra 

utviklingsarbeid. Gadgetene er i denne oppgaven er tiltenkt brukere av 

webpubliseringsverktøyet WebX og systemansvarlig i Webscape AS som er firmaet 

bak WebX. Ønsket med gadgetene er å gi brukere av publiseringsløsningen enkel 

tilgang på viktig informasjon rundt et nettsted og gi systemansvarlig 

nøkkelinformasjon om serverne til firmaet.  

 

Denne empiriske studien viser at miniprogrammer er nyttige, men nytteverdien er 

veldig avhengig av funksjonaliteten og innholdet miniprogrammet tilbyr. 
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1 Innledning 

1.1 Introduksjon 
 

Denne oppgaven omhandler miniprogrammer som gadgets og widgets og hvordan 

de kan være til nytte for oss mennesker. Utvikling og bruk av forskjellige gadgets blir 

beskrevet og diskutert, i tillegg til informasjon om gjennomføring og resultater fra 

undersøkelser rundt miniprogrammene.  

Gadgets er ikke et nytt uttrykk og blir brukt om små applikasjoner eller gjenstander 

som hjelper brukeren, ofte på en ny og spennende måte. De blir ofte sett på som en 

nyvinning når de kommer og har ofte en uvanlig eller intelligent tilnærming til et 

problem. Her er en generell definisjon av en gadget:  

Et lite program eller en nyttegjenstand som utfører en spesifikk og begrenset 

funksjon.  

(Dictionary.com, 2008) 

 

 

Figur 1: Et eksempel på en Sidebar gadget som viser temperatur og værtype. 

(Microsoft, 2008) 

 

Widgets kan ifølge Kaar klassifiseres i tre grupper: skrivebord widgets, web widgets 

og mobile widgets (Kaar, 2007). Denne klassifiseringen følger også Microsoft, men de 

kaller miniprogrammene for gadgets. De har også en versjon til skrivebordet, en for 

nettsider og en for tilleggsenheter som for eksempel en mobiltelefon.  

 

Miniprogram som brukes på skrivebordet blir omtalt av Microsoft som Sidebar 

gadget, miniprogram liggende på en nettside blir omtalt som web gadget eller live 

gadget, mens de tiltenkt en tilleggsenhet har fått navnet Sideshow gadget. 
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 Sidebar gadgets er miniprogrammer som gir brukerne av operativsystemet 

Microsoft Windows Vista, øyeblikkelig informasjon og enkel tilgang til forskjellige 

verktøy.  

Web gadgets er i likhet med Sidebar gadgets, miniprogrammer som tilbyr brukeren 

øyeblikkelig informasjon og enkel tilgang til forskjellige verktøy. Det som skiller de to 

variantene, er som navnet tilsier, nemlig at web gadgets har tilholdssted på en 

nettside.  

 

 
Figur 2: Et eksempel på en web gadget fra tjenesten iGoogle. 

(Google, 2008) 

 

Sideshow gadgets er annerledes enn de to andre variantene, det er en teknologi som 

ble introdusert i Windows Vista, som gjør det mulig for Windows maskiner å drive 

mangfoldige tilleggsskjermer. Disse enhetene kan enten være separert eller integrert 

i hovedmaskinen, og muliggjør tilgang til informasjon og media selv om maskinen er 

skrudd av. Sideshow kan også presentere data fra en PC på en mobiltelefon og andre 

enheter som er tilkoblet med hjelp av en nettverksprotokoll.  

 

Av disse tre variantene av gadgets fra Microsoft, er det Sidebar gadgets som har blitt 

utviklet i løpet av denne masteroppgaven i tillegg til en Java (J2ME) versjon for 

mobile enheter. 

1.2 Motivasjon 
 

Ettersom informasjonsmengden tilgjengelig for mennesker øker for hver dag som 

går, blir det vanskeligere å skille ut den informasjonen som er relevant eller nyttig. 

Uttrykket ”information overload” ble i 1970 for første gang registrert brukt av 

futurologist Alvin Toffler, og adresserer problemet med den store mengden 

informasjon vi mennesker må forholde oss til (Infogineering.net, 2007). Per i dag(24. 

oktober 2008) har en nettside med navn worldwidewebsize.com registrert at det 

http://www.worldwidewebsize.com/
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finnes 24.21 milliarder indekserte nettsider(Kunder, 2008). Det virkelige tallet på 

antall nettsider ligger enda høyere på grunn av at sider som ikke har lenker 

tilknyttet, ikke blir tatt med i denne opptellingen. Det engelske uttrykket 

”information overload” vil bli brukt i denne oppgaven, i mangel på et godt alternativ 

på norsk. 

På bakgrunn av disse tallene og den utbredte bruken av informasjonsteknologi, er 

det et stort behov for å kunne skille ut den informasjonen som er viktig. Interessen 

rundt løsninger som kan være med på å redusere informasjonspresset er derfor 

økende. Den informasjonen som blir funnet interessant må også presenteres for 

brukeren. Det er her gadgets kommer til sin rett, fordi det er nettopp dette som er 

en av dens hovedoppgaver.   

Krav om økt effektivitet i bedrifter er blitt vanlig, noe som også er en 

motivasjonsfaktor for å gjennomføre denne oppgaven. Resultatet av denne 

oppgaven har som mål å være med på å redusere arbeidsmengden til brukere av 

gadgetene. 

 Det å arbeide mot en ekstern bedrift og få kjennskap til arbeidslivet og deres 

arbeidsmetoder virket interessant. I tillegg til å gjennomføre undersøkelser, var det å 

utvikle noe underveis en viktig motivasjonsfaktor, da dette gir mer kunnskap om 

teknologiene som er involvert. Forståelse av begreper som omfatter 

miniprogrammer var også en medvirkende motivasjonsfaktor. 

1.3 Problemområdet 
 

For å kunne definere problemområdet mener Sharp, et al. at man er avhengig av å 

forstå hva som er den nåværende brukeropplevelsen eller det nåværende produktet 

og hvordan dette skal forbedres eller forandres (Sharp, et al., 2007). De sier videre at 

det er en nødvendighet å kunne identifisere brukervennlighets- og 

brukeropplevelsesmål for å kunne bestemme problemområdet. 

Mennesker har alltid lett etter løsninger som gjør livet enklere og det er stort sett 

alltid ønskelig å få ting levert enn å måtte hente noe selv. Det er også et menneskelig 

fenomen at vi liker å strukturere ting, fordi det hjelper oss med å sette ting i system. 

Ønsket med denne oppgaven har derfor vært å se nærmere på miniprogrammer som 

gadgets og widgets for å undersøke hvordan slike miniprogrammer kan bistå og 

hjelpe brukeren. Utviklingen av de to gadgetene til Vista Sidebar har foregått i dialog 

med Webscape siden de er oppdragsgiver i tillegg til at de sitter på mye kunnskap på 

området. Webscape er et firma som holder til i Nydalen i Oslo og har 13 ansatte. 

Firmaet lager en Content Management System(CMS) løsning med navn WebX.  
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Teori og begreper benyttet i denne oppgaven har hovedsakelig kommet fra Human 

Computer Interaction(HCI) fagfeltet og det er også utført undersøkelser innenfor 

samme fagfelt. HCI fagfeltet er bredt og henter kunnskap og informasjon fra en 

rekke disipliner, noe som gjør det vanskelig å komme opp med en enkel og dekkende 

definisjon, men ACM SIGCHI (Association for Computing Machinery - Special Interest 

Group on Computer-Human Interaction) tilbyr følgende arbeidsdefinisjon: 

“Human-computer interaction is a discipline concerned with the design, evaluation 

and implementation of interactive computing systems for human use and with the 

study of major phenomena surrounding them.” (ACM-SIGCHI, 2008) 

 

ACM SIGCHI skriver videre I sin introduksjon av HCI fagfeltet at det er et tverrfaglig 

område, med innflytelse fra datateknologi, psykologi, sosiologi, antropologi og 

industri design (ACM-SIGCHI, 2008).  

 

Denne oppgaven har to case hvor det ene omhandler utviklingen av to Vista Sidebar 

gadget, mens det andre går på utvikling av en gadget for mobil plattform. De to 

casene benytter seg av delvis forskjellig teknologi og det er derfor interessant å 

sammenligne de med hverandre.  

Når denne oppgaven ble startet på benyttet systemansvarlig i Webscape seg av to 

forskjellige program for å overvåke serverparken til firmaet. Det ene programmet var 

gratis, mens det som benyttes i skrivende stund koster penger. Det som er felles for 

begge programmene er at de er nettbaserte, slik at systemansvarlig må oppsøke en 

nettadresse og logge inn for å overvåke serverne. Begge de to nettbaserte 

programmene tilbyr også varsling på sms og e-post som en del av funksjonaliteten.  

Kundene til Webscape har ansvaret for å oppdatere nettsidene sine selv ved hjelp av 

den egenutviklede CMS(Content Management System) løsningen WebX. I WebX kan 

man se antall sesjoner, samt oppetid for nettstedet på den WebX installasjonen. 

Tidligere har det ikke vært mulig for kundene å se informasjon som: sidevisninger 

per time, antall kjørende workflows(arbeidsprosesser) og antall brukerdialoger. Det 

har heller ikke vært mulig å skille mellom innloggede brukere og besøkende, kun 

antall sesjoner 

Det er en stor interesse rundt miniprogrammer som gadgets og widgets for 

øyeblikket, både til datamaskiner og mobiltelefoner. På mobiltelefon er widgets til 

Apple sin iPhone mye utbredt og brukt, men det finnes også tilsvarende 

miniprogrammer til andre mobile enheter. 
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1.4 Problemstilling 
 

Denne oppgaven ser nærmere på gadgets, mer spesifikt nytteverdien til 

miniprogrammer og hvorfor de har den, samt selve utviklingen av dem.  

1. Hvordan kan miniprogrammer som gadgets og widgets være til nytte for 

brukeren og eventuelt hva er årsaken til at de har denne nytteverdien?  

Hovedproblemstillingen vil være av en overordnet karakter, mens de tre 

delspørsmålene vil gå mer i dybden. Fremgangsmåten for å kunne besvare dette 

spørsmålet og de tre del spørsmålene, vil være resultater fra gjennomførte 

kvalitative intervjuer, erfaringer fra utviklingsperioden i tillegg til relevant teori. 

Det som menes med nytte i denne problemstillingen er hvilke fordeler brukeren 

får av å bruke gadgetene eller hva som er utbyttet av å benytte seg av dem. For å 

kaste lys over hva som menes med nytte i problemstillingen, så er tjeneste og 

hjelp synonymer til ordet nytte.  

Miniprogrammer er et forholdsvis nytt fenomen og det er rimelig å anta at 

populariteten ikke vil avta med det første. Dette gjør at denne oppgaven kan 

være aktuell for fremtidig forskning på miniprogrammer. 

1.1. Med utgangspunkt i arbeidsoppgavene til miniprogrammene i denne 

oppgaven, er det da mest ønskelig med en gadget på en datamaskin eller 

en mobil enhet? 

Det som menes med datamaskin i denne oppgaven er en stasjonær eller 

bærbar datamaskin. Forskjellen på en datamaskin og en mobil enhet er at en 

mobil enhet i en større grad er flyttbar, som vil si at den kan forflyttes av et 

menneske uten store anstrengelser. Selv om en bærbar datamaskin er 

flyttbar er den ikke like mobil som en mobil enhet og når den er i bruk har 

den som regel en fast lokasjon. På bakgrunn av denne informasjonen vil jeg 

forsøke å finne ut om miniprogrammene fra denne oppgaven har større 

nytteverdi på en datamaskin kontra en mobil enhet. Og enda viktigere, 

hvorfor er det i tilfelle slik?    
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Figur 3: Illustrasjon av brukerens valgmuligheter. 

 

1.2. Hva er det med disse miniprogrammene også kalt gadgets eller widgets 

som har gjort de så utbredt sett fra et teoretisk perspektiv? 

Dette delspørsmålet vil være rettet mot teori rundt gadgets og widgets for å 

finne ut hva disse miniprogrammene egentlig er. Teori som blir lagt vekt på 

for å svare på dette spørsmålet, vil være teori fra teorikapittelet og eventuelt 

annen relevant teori.  

 

1.3. Hvordan var utviklingen av miniprogrammene og hva var den store 

forskjellen mellom å utvikle gadgets til en datamaskin og en mobil enhet? 

Erfaringene fra oppgavens case vil bli lagt til grunn for å svare på dette 

delspørmålet, som går på utvikling og erfaringer knyttet til utviklingen av 

miniprogrammer.  

1.5 Oppgavens struktur 
 

Arbeidet med denne oppgaven startet med utviklingen av to gadgets til Vista Sidebar 

samtidig med utviklingen av en gadget til mobil plattform. Årsaken til at arbeidet 

med denne oppgaven startet med utvikling var at brukerne, som senere skulle 

intervjues, måtte ha kjennskap til miniprogrammene. Undersøkelsene var nødvendig 

å gjennomføre for å kunne svare på oppgavens problemstilling.  

Denne oppgaven starter med en innledning som skal gi leseren en hurtig innføring i 

oppgavens tema, formål og hvilke forskningsspørsmål som skal besvares.  

Kapittel 2 er teorikapittelet som beskriver begreper som er sentrale i denne 

oppgaven og som skal legge det teoretiske grunnlaget hos leseren. 
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Kapittel 3 beskriver metoder som er benyttet i utviklingsfasen og redegjør for 

fremgangsmåten som er brukt i forbindelse med undersøkelsene av gadgetene. 

Disse undersøkelsene har resultert i funnene beskrevet i kapittel 5. 

I kapittel 4 er problemer og erfaringer fra utviklingen beskrevet i to case i tillegg til 

introduksjon av benyttede teknologier. 

I kapittel 5 blir resultatene fra undersøkelsene og utviklingen presentert og det er 

disse resultatene som vil bli diskutert i kapittel 6. Kapittel 6 inneholder også et punkt 

hvor oppgavens begrensninger og videre arbeid er tema. 

Til slutt kommer oppgavens konklusjon som også er oppgavens siste kapittel, kapittel 

7. 
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2 Teori 

Dette kapittelet består av teori som er relevant for oppgaven og som skal være med 

på å kaste lys over aktuelle begreper. Innholdet i dette kapittelet skal også gi innsikt i 

temaer som har påvirket resultatet av oppgaven. Siden denne oppgaven har fokus på 

både Windows Vista Sidebar gadgets og gadgets for mobile enheter, inneholder 

dette kapittelet teori som er relevant for begge variantene.    

2.1 HCI - Bakgrunn og betydning 
 

HCI står for Human Computer Interaction som på norsk blir menneske maskin 

interaksjon(MMI) og er som navnet tilsier et fagfelt som går på interaksjon mellom 

mennesker og maskiner. I resten av oppgaven vil kun forkortelsen HCI bli benyttet. 

HCI fagfeltet hadde sin spede begynnelse på 1960 tallet ved Ivan Sutherland og hans 

Sketchpad. Sketchpad var kort fortalt direkte manipulasjon av grensesnittet med 

synlige objekter på skjermen ved hjelp av en pekeenhet (Myers, 1998). Fra 

sketchpad og frem til dagens form for interaksjon mellom mennesker og maskiner 

har det vært stor utvikling.  

Menneske kan i denne sammenheng bety en individuell bruker eller en gruppe av 

brukere som arbeider sammen. En verdsettelse av måten folks sensoriske systemer 

(syn, hørsel, berøring) formidler informasjon er avgjørende, også ulike brukere 

former ulike begreper eller mentale modeller om deres samspill og har ulike 

læremetoder, samt ulike metoder for å beholde kunnskapen. I tillegg spiller 

kulturelle og nasjonale forskjeller en viktig rolle. (BELL-College, 2004) 

Når vi snakker om maskin, kan vi henvise til en hvilken som helst teknologi som 

strekker seg fra stasjonær datamaskin, til store datasystemer. For eksempel, hvis vi 

diskuterer utformingen av et nettsted, så vil nettsiden bli referert til som 

"datamaskinen" eller ”maskinen”. Enheter som mobiltelefoner eller videospillere kan 

også anses å være "maskiner". (BELL-College, 2004) 

Det er åpenbare forskjeller mellom mennesker og maskiner. Til tross for disse, 

forsøker HCI å sikre at de begge kommer overens med hverandre og kommuniserer 

på riktig måte. For å oppnå et brukervennlig system må man bruke det man vet om 

mennesker og datamaskiner, og rådføre seg med sannsynlige brukere gjennom hele 

designprosessen. I virkelige systemer, er tidsplanen og budsjettet viktig, og det er 

viktig å finne en balanse mellom hva som ville være ideelt for brukerne og hva som 

er gjennomførbart i virkeligheten.(BELL-College, 2004) 
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Hele det underliggende temaet for HCI er troen på at mennesker ved hjelp av et 

datasystem bør komme først. Deres behov, evner og preferanser for å utføre ulike 

oppgaver bør ligge til grunn for hvordan utviklere skal designe et system. Folk skal 

ikke være nødt til å endre måten de bruker et system på for å passe inn med det. I 

stedet bør systemet være utformet slik at det samsvarer med deres krav.(BELL-

College, 2004) 

2.2 Gadgets/widgets 
 

Gadget er en betegnelse på et lite program eller en nyttegjenstand som utfører en 

spesifikk og begrenset funksjon. En gadget kan altså være alt fra en fysisk gjenstand 

til en applikasjon på en elektronisk enhet. Ifølge Oxford English Dictionary finnes det 

bevis for bruk av ordet gadget som erstatning for navnet på en teknisk gjenstand 

man ikke husker det riktige navnet på helt tilbake til 1850 tallet.  

“1886, gadjet (but said to date back to 1850s), sailors' slang word for any small 

mechanical thing or part of a ship for which they lacked, or forgot, a name; perhaps 

from Fr. gâchette "catchpiece of a mechanism," dim. of gâche "staple of a lock." ” 

(Online-etymology-dictionary, 2008) 

 

Miniprogrammer som widgets og gadgets slik vi kjenner de i dag, så dagens lys 

allerede i 1995, da V_Graph utviklet en widget som bygde inn en nettleser inn i 

hvilket som helst Windows og ActiveX basert program. I 1997 introduserte Microsoft 

Active Desktop Update som hadde mange likheter med dagens miniprogrammer og 

viste innhold fra internett på skrivebordet i et eget vindu. I februar 2003, ga firmaet 

Pixoria ut det de kalte for Konfabulator, som var med på å gjøre skrivebord widgets 

populære. I 2005 kjøpte Yahoo opp Pixoria og fortsatte utviklingen av Konfabulator, 

men skiftet ut navnet til Yahoo widgets. (Lawton, 2007) 

 

World Wide Web Consortium (W3C) definerer widgets som en interaktiv applikasjon 

med et enkelt formål og som viser eller oppdaterer lokal data eller data fra internett, 

pakket på en måte som tillater enkel nedlastning og installasjon på maskinen eller 

den mobile enheten til en bruker.(W3C, 2007) 

 

Hovedpoenget med miniprogrammer som gadgets og widgets på en datamaskin er 

at de skal være øyeblikkelig tilgjengelig og synlige på datamaskinens skrivebord. 

Disse egenskapene er med på å spare tid og minske frustrasjonen en bruker ofte 

opplever med å søke frem internettsider på jakt etter spesifikk informasjon. 

Miniprogrammer til mobile enheter har samme misjon som skrivebordsvariantene, 

men mobile grensesnitt er sjelden tilrettelagt for miniprogrammer på det som 

tilsvarer skrivebordet på en datamaskin. På grunn av mindre skjermer og dårligere 
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oppløsning, har det blitt til at gadgets til mobile enheter er applikasjoner som 

vanligvis må startes opp hver gang de skal benyttes. Mobile grensesnitt blir 

beskrevet mer detaljert i kapittel 2.9. 

  

Widgets har innenfor fagfeltet informatikk stort sett den samme betydningen som 

gadgets, bortsett fra at de blir utviklet av forskjellige programvareselskap. De fleste 

variantene er plattformuavhengige, altså at de fungerer på mer enn en plattform, i 

hvert fall om man ser bort i fra noe plattformspesifikk kode. Google gadgets og 

Yahoo widgets fungerer på både Windows og Mac OS X, i tillegg fungerer også 

Google gadgets på Linux. Gadgetene fra Microsoft og widgetene fra Apple kan også 

brukes på både Windows og Mac OS X, men det innebærer at de ikke har noe 

plattform- eller rammeverkspesifikk kode, i så fall må det gjøres små endringer. For i 

bunn og grunn er alle disse miniprogrammene veldig like, men det kan altså oppstå 

problemer med interoperabiliteten, selv om de er basert på HTML,CSS, Javascript og 

XML, som alle er plattformuavhengige teknologier.  

 

På bakgrunn av problemene med interoperabiliteten til miniprogrammer har World 

Wide Web Consortium (W3C) satt ned en arbeidsgruppe med navn Web Application 

Formats Working Group (WAF-WG). Denne gruppen adresserer problemet med 

inkompatibilitet tilknyttet miniprogrammer og prøver å standardisere utviklingen. 

Det finnes også andre som jobber med dette, for eksempel Netvibes som utvikler en 

Universal Widget API (Uwa) som muliggjør kjøring av miniprogrammer på tvers av 

ulike  

plattformer.(Kaar, 2007) 

 

I den siste tiden har det også blitt veldig populært med miniprogrammer på mobile 

enheter, i hvert fall etter inntoget av Apple sin iPhone og introduksjonen av Nokia sin 

S60 plattform. S60 plattformen er foreløpig den eneste mobile programvare 

plattformen som muliggjør bruk og utvikling av miniprogrammer til mobile enheter 

basert på standard web teknologier. For kort tid siden var ikke dette mulig og det var 

vanlig å utvikle miniprogrammer til mobile enheter ved hjelp av SymbianOS eller Java 

plattformen, J2ME, som for øvrig også benyttes i denne oppgaven.   

 

Gadgets eller widgets trenger ikke nødvendigvis å hente innhold fra eksterne kilder, 

de kan også tilby lokal data, som for eksempel en klokke eller en kalkulator. Fra dette 

perspektivet kan miniprogrammer kategoriseres ut ifra sin funksjonalitet. Apple 

skiller mellom tre forskjellige typer: (Kaar, 2007) 

 

 Tilbehørswidget: trenger ikke hjelp fra en applikasjon eller kontakt med 

internett, for eksempel klokker og kalkulatorer. 
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 Applikasjonswidget: forbedrer en applikasjon ved å tilby et mindre komplisert 

og ofte skrivebeskyttet grensesnitt, for eksempel adressebok. 

 

  Informasjonswidget: arbeider med data fra internett, for eksempel 

nyhetsfeed og aksjeovervåkning.  

 

I denne oppgaven vil ordene gadgets, widgets og miniprogrammer bli brukt om 

hverandre. Årsaken til det er at det bare er små detaljer som skiller de fra hverandre 

og det er prinsippene som er viktig i denne oppgaven. 

2.3 Agenter 
 

Mange føler at informasjonsmengden de blir omgitt av er overveldende og vanskelig 

å overvinne. Noe av grunnen til dette, ligger i at de er avhengig av å oppsøke og 

finne informasjonen de leter etter selv. I artikkelen (Maes, 1994) kommer forfatteren 

med en interaksjonsmetafor, ”direkte manipulasjon”, hvor brukeren må ta initiativ til 

alle oppgaver eksplisitt og overvåke alle hendelser selv. Direkte manipulasjon er altså 

en type interaksjon som ikke er med på å redusere faren for information overload. 

Artikkelen mener at ved hjelp av autonome agenter, kan man implementere en mer 

utfyllende interaksjonsstil som de kaller for ”indirect management”. Agentene skal 

hjelpe brukeren med å utføre komplekse og vanskelige oppgaver, samt overvåke 

hendelser og prosedyrer. 

 

Maes skriver videre at oppgavene en agent kan hjelpe brukeren med er nærmest 

uendelig og kommer med disse eksemplene: informasjonsfiltrering, innhenting av 

informasjon, e-post varsling og varsling om avtaler eller møter (Maes, 1994). 

Ulikheten mellom en autonom agent og en gadget, er at autonome agenter skal 

kunne lære brukerens interesser underveis. Dette er noe gadgets vanligvis ikke har 

som oppgave, de skal kun utføre forhåndsdefinerte oppgaver for brukeren. 

Diskusjonen rundt agenter og hva som skiller dem fra vanlige programmer har pågått 

en stund, og det har dukket opp mange forskjellige definisjoner(Franklin og Graesser, 

1997). En av definisjonene som er med på å gjøre grensen mellom et vanlig program 

og en agent uklar er denne definisjonen av (Russell og Norvig, 1995):  

The AIMA Agent: "An agent is anything that can be viewed as perceiving its 

environment through sensors and acting upon that environment through effectors."  

Ut ifra denne definisjonen kan faktisk et vanlig dataprogram omtales som en agent, 

noe som ikke blir riktig med utgangspunkt i den opprinnelige ideen for agenter. Som 

et forsøk på å få klarhet i hva som kan klassifiseres som agent og hva som kun er et 
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program, har Franklin og Graesser skrevet en artikkel dedikert til denne 

problemstillingen (Franklin og Graesser, 1997). Der kommer de med et formelt 

forslag til en definisjon av en autonom agent som klart skiller mellom en 

programvare agent og et vanlig program. Denne definisjonen er mer begrensende og 

utelukker vanlige programmer fra å kunne klassifiseres som en agent. 

“An autonomous agent is a system situated within and a part of an environment that 

senses that environment and acts on it, over time, in pursuit of its own agenda and so 

as to effect what it senses in the future.” (Franklin og Graesser, 1997) 

Det er helt klart at grensen for hva som kan omtales som agent er uklar, som gjør det 

vanskelig å komme med en helt klar regel. Ut ifra en klassifisering av Jennings og 

Wooldridge blir agenter delt opp i tre distinkte klasser, ”gopher” agenter, ”service 

performing” agenter og ”predictive” agenter (Jennings og Wooldridge, 1996). Den 

første og mest primitive ”gopher” agenten utfører oppgaver basert på 

forhåndsdefinerte regler og forutsetninger. De to andre variantene er mer 

selvstendige og skal ”tenke” for seg selv. Felles for de tre variantene av agenter 

klassifisert av Jennings og Wooldridge  er disse kjennetegnene (Jennings og 

Wooldridge, 1996): 

  

Autonome: agenter skal være i stand til å utføre de fleste av sine oppgaver uten 

direkte intervensjon av mennesker eller andre agenter, og de bør ha en viss kontroll 

over sine egne handlinger og sin egen interne tilstand. 

 

Sosial evne: agenter skal være i stand til å samhandle når det anses som passende, 

med andre programvare agenter og mennesker for å fullføre oppgavene sine, og for 

å hjelpe andre med sine aktiviteter der dette er hensiktsmessig. 

 

Respons: agenter skal oppfatte sine omgivelser (som kan være den fysiske verden, 

en bruker, en samling av agenter, Internett osv.) og svare i tide på endringer som 

oppstår i omgivelsene. 

Proaktiv: så vel som å svare deres miljø, bør agenter fremvise opportunistisk, 

målrettet atferd og ta initiativ der det passer. 

2.4 Data, informasjon og kunnskap 
 

Informasjon er noe som omgir oss alle, men i hvilken grad denne informasjonen er 

relevant eller forståelig for hver enkelt av oss kan variere. Informasjon har gjennom 

tidene vært avgjørende for suksess innenfor mange områder, et eksempel er 

krigføring. Hæren som hadde mest informasjon om fiendens plassering og strategi 
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hadde oddsen på sin side. De kunne da legge en ny strategi eller sette opp en felle 

siden de visste hvordan fienden ville angripe. Informasjon i denne oppgaven er ikke 

relatert til krigføring, eksemplet er tatt med for å fremheve viktigheten av 

informasjon. 

“As a general rule the most successful man in life is the man who has the best 

information.” 

Benjamin Disraeli (1804 - 1881) – Britisk politiker 

 

I Andreas Søyland sin masteroppgave fra NTNU, skriver han om forholdet mellom 

begrepene data, informasjon og kunnskap, og hvordan disse henger sammen. Han 

refererer til Alavi og Leidner som uttrykker at relasjonen mellom de tre begrepene 

ofte oppfattes som en lineær sammenheng fra data til informasjon til kunnskap 

basert på dimensjoner som tolkbarhet, nytteverdi eller kontekst(Figur 4), (Alavi og 

Leidner, 1999). 

 

 
Figur 4: Lineær data, informasjon og kunnskap (DIK) modell. 

(Søyland, 2006) 

 

 

For å vise at disse begrepene påvirker hverandre på en mer innviklet måte enn den 

lineære sammenhengen beskrevet over, har han laget en tabell med forskjellige 

definisjoner av disse begrepene(Figur 5). Som kommentar til denne tabellen skriver 

han at den store mengden ulike definisjoner av disse begrepene har ført til uklarhet 

rundt betydningen deres. Denne uklarheten mener han kommer av at kunnskap og 

informasjon begge er abstrakte og nært knyttede fenomener, noe som gjør dem 

vanskelig å separere.(Søyland, 2006)  
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Figur 5: Ulike definisjoner av data, informasjon og kunnskap 

 (Søyland, 2006) 

 

Med utgangspunkt i uklarheten av betydningen til de tre begrepene, vil jeg nå 

beskrive hvordan begrepene tolkes i denne oppgaven: 

 

Data: Digitalt mønster som i seg selv ikke har noen mening eller relevans. 

 Informasjon: Data som i fortolket form gir mening og kan være med på å øke 

mottakerens kunnskapsnivå. 

Kunnskap: all informasjon et menneske besitter og som ligger til grunn for alle 

beslutninger som blir tatt. 

 

Ut ifra disse definisjonene kan man enkelt trekke paralleller til miniprogrammene i 

denne oppgaven. Ta for eksempel den ene gadgeten fra denne oppgaven, der 

genererer operativsystemet data om prosessorlast, minnebruk osv. om til 

informasjon som gadgeten henter ved å gjøre metodekall til web servicen på 

serveren. Informasjonen som gadgeten har hentet inn blir presentert for en bruker 

med bakgrunnskunnskap om datamaskiner og fører videre til at brukeren får økt 

kunnskap om datamaskinens tilstand. 

Den informasjonen som er relevant for brukerne av gadgetene i denne oppgaven og 

som skal gi kunnskap om status på server eller nettside, er nettopp data fra enten 

operativsystemet eller publiseringsløsningen WebX. Så for at en systemadministrator 

skal kunne utføre jobben sin så godt som mulig er informasjon veldig viktig. Hvis en 

server skulle ha kritiske verdier, er det viktig for systemadministrator å få 

informasjon om verdiene for å kunne avverge nede tid og andre problemer relatert 
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til de ugunstige verdiene. For den som er ansvarlig for et nettsted vil for eksempel 

informasjon om når på døgnet det er mest besøk på nettsidene være av interesse.  

2.5 Information overload 
 

En undersøkelse foretatt av fakultetet og studenter på School of Information 

Management and Systems ved University of California, Berkeley, hadde som mål å 

finne ut hvor mye ny informasjon som blir produsert hvert år. Studien tok for seg 

lagring og flyt av informasjon I løpet av 2002, for å estimere den årlige mengden av 

informasjon lagret, hørt eller sett. De kom frem til at den totale mengden lagret 

informasjon produsert i 2002 var på hele 5 exabytes (5,000,000,000,000,000,000). 

Dette tilsvarer, ifølge undersøkelsen, 37 000 nye bibliotek på størrelse med The 

Library of Congress i USA. De foretok også denne undersøkelsen i 1999 og på de tre 

årene hadde informasjonsmengden produsert på ett år doblet seg (Lyman og Varian, 

2003). 

 

All den informasjonen som blir produsert hvert år er med på å fremme behovet for 

teknikker, metoder og løsninger som henter ut ønsket informasjonen og presenterer 

den for deg. Det er spesielt ett begrep som adresserer problemet med den store 

informasjonsmengden, begrepet er ”information overload”. Når en person er 

overøst med informasjon, eller når mengden informasjon overstiger den kognitive 

evnen til en enkeltperson, er personen utsatt for det forskere har definert som 

information overload(Jinwon og Rong, 2001). Resultatet fra undersøkelsen ved 

University of California er tatt med her for å understreke det faktum at 

informasjonen som omgir oss er overveldende og at det er ønskelig med 

hjelpemidler. Uten hjelpemidler skriver Starr og Murray at individer har en tendens 

til å fokusere på å filtrere og utelate eller ignorere informasjon som den mest 

effektive måten å overkomme problemet med information overload (Starr og 

Murray, 1985). 

 

“Information overload, analysis paralysis, information fatigue syndrome, are all 

terms currently used to describe the situation when a person is feeling overwhelmed 

by  the quantity of information they have to deal with at work." (Stanley og Clipsham, 

1997) 

 

Får hjernen mer informasjon enn den klarer å fordøye, hevder Stanley og 

Clipsham(1997) at det vil føre til manglende evne til å vurdere situasjonen, som igjen 

fører til følelse av ekstrem tretthet. Dette er tilstander som ikke er ønskelig i en 

arbeidssituasjon og det er derfor viktig å unngå. Uansett om dette er ett 

menneskelig problem eller et teknologisk problem, så rammer det ikke kun individer, 

http://www.sims.berkeley.edu/
http://www.sims.berkeley.edu/
http://www.sims.berkeley.edu/
http://www.berkeley.edu/
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men også organisasjoner. Ufiltrert informasjon hindrer ledelser i bedrifter på alle 

nivåer fra å gjøre beslutninger basert på god informasjon. Førti-åtte prosent av 

amerikanske ledere sa at information overload førte til at de var mindre tilfredsstilte 

med jobben og 47 % mente at det ga dem mindre fritid, som igjen er med på å sette 

et press på personlige relasjoner, og videre generere negativ innvirkning på deres 

profesjonelle resultater (Jinwon og Rong, 2001). 

 

Det er altså ikke bare mengden av informasjon som kan føre til information 

overload, men også ustrukturert informasjon og informasjon av dårlig kvalitet. Figur 

6 viser en modell som illustrerer tre faktorer som kan føre til information overload.  

 
 

Figur 6: Faktorer som kan føre til information overload. 

(Jinwon og Rong, 2001) 

2.6 Metaforer, analogier og idiomer 
 

Metaforer og analogier blir ofte brukt av mennesker som en hjelp til å forstå og 

videreformidle ting som ikke er forståelig. Det som kjennetegner metaforer og 

analogier er at de brukes til å forklare folk det uforståelige på deres vilkår og 

prinsipper slik at det blir forståelig. Sharp, et al. forklarer at metaforer og analogier 

er mye benyttet i undervisningssammenheng og interaksjonsdesign (Sharp, Rogers 

og Preece, 2007). Dette begrunner de med at lærere introduserer nytt stoff med å 

henvise til enklere stoff som studentene allerede forstår. Det samme prinsippet blir 

benyttet i interaksjonsdesign, hvor for eksempel knapper i en applikasjon får en form 

eller farge som er med på å fortelle brukeren dens funksjon.  
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Ett av de vanligste eksemplene å trekke frem for å beskrive en metafor i informatikk 

sammenheng er ”recycle bin”(Papirkurv) eller tilsvarende på skrivebordet. Dette er 

en metafor som blir brukt av de største operativsystemene, sannsynligvis fordi det er 

en analogi til en søppelkasse, altså et kjent objekt for de aller fleste. I artikkelen ” 

The reification of metaphor as a design tool” skriver Blackwell at metaforer har hatt 

en problematisk historie, men forteller videre at mange populære HCI bøker rett ut 

anbefaler bruk av metaforer og fortsetter med å ramse opp en rekke sitater 

(Blackwell, 2006):  

 

“Designers of systems should, where possible, use metaphors that the user will be 

familiar with.” (Faulkner, 1998) 

“Metaphors are the tools we use to link highly technical, complex software with the 

user’s everyday world.” (Weinschenk, et al., 1997) 

“Real world metaphors allow users to transfer knowledge about how things should 

look and work.” (Mandel, 1997) 

  

Farger kan være med på å tiltrekke brukerens oppmerksomhet, og fordi farger har 

denne egenskapen kan de derfor brukes til å sette fokus på elementer i 

grensesnittet. Farger kan også omtales som idiomer og har forskjellig betydning 

basert på geografisk lokasjon og kultur. Vi mennesker lærer at enkelte idiomer betyr 

noe spesielt, som for eksempel at rød betyr fare eller advarsel, mens grønn betyr 

trygt og sikkert. Dette er idiomer som er meget mye brukt verden over, se bare på 

trafikklys og varsellamper. 

2.7 Microsoft Vista Sidebar 
 

Sidebar er et sidepanel på skrivebordet til Microsoft sitt nyeste operativsystem, hvor 

brukeren kan plassere miniprogrammer, for å få enkel og rask tilgang til informasjon 

og verktøy.  Dette sidepanelet hjelper brukere av operativsystemet med å organisere 

miniprogrammene og gjøre de lett tilgjengelig på skrivebordet. Sidepanelet stammer 

fra et forskningsprosjekt hos Microsoft som ble kalt ”Sideshow”, men dette navnet 

er ikke direkte relatert til deres Sideshow funksjon i operativsystemet Vista.  Det 

opprinnelige forskningsprosjektet, ”Sideshow”, ble utviklet i løpet av sommeren 

2000. Resultatet av forskningsprosjektet lignet på det som nå heter Sidebar i 

Microsoft sitt nyeste operativsystem – Vista, men ble da bare brukt internt hos 

Microsoft (Microsoft.com). 

Sidepanelet kan tilpasses brukerens ønske til plassering, enten det måtte være 

permanent fremst, eller bak maksimerte vinduer. Hvis man ikke ønsker å ha 
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gadgeten plassert i sidepanelet kan de flyttes ut ved hjelp av ”drag and drop”, og 

plasseres fritt på skrivebordet (Microsoft.com). 

2.8   Mobilitet   
 

Kakihara og Sørensen kommer med en kort definisjon av mobilitet som menneskers 

uavhengighet eller frihet fra geografiske restriksjoner (Kakihara og Sørensen, 2001).  

2.8.1  Spatial mobilitet 

 

I følge Kakihara og Sørensen har reisevirksomheten økt drastisk etter flyenes inntog, 

både innenfor turisme og forretningsøyemed (Kakihara og Sørensen, 2001). 

Artikkelen henviser til WTO - Yearbook of Tourism Statistics 1996 som har samlet 

statistikk om turisme i 1996, hvor det blir det anslått at 10% av verdens 

ansettelsesforhold er innenfor turistnæringen. Det hevdes at mennesker i den 

postindustrielle perioden er geografisk uavhengige nomader, som støttes av 

forskjellige teknologier. Kort oppsummert refererer spatial mobilitet både til 

omfattende forflyttelse av mennesker og den globale flyt av objekter, symboler og 

rom i seg selv. Dette fremkaller komplekse mønster og strukturer av menneskelig 

interaksjon (Kakihara og Sørensen, 2001). 

 

2.8.1.1 Objekters mobilitet (Mobility of object)  

Objekters forflytning blir ofte assosiert med menneskers bevegelser selv om objekter 

ofte følger mer komplekse og ulike ruter enn mennesker. Objekters forflytning er 

sammenflettet med hvor mennesker oppholder seg og deres reisenormer. Lury 

kommer med følgende utsagn: "objects move in relations of traveling-in-dwelling 

and relations of dwelling-in-traveling in the practices of global  cosmopolitanism" 

(Lury, 1997). 

 

2.8.1.2 Rommobilitet (Mobility of space)  

Med den utviklingen vi har opplevd innen IKT (Informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi) de siste årene, har hverdagen og hvordan vi 

kommuniserer på forandret seg drastisk. Når datamaskiner brukes til å formidle 

kommunikasjon mellom mennesker blir ikke geografisk avstand en barriere lenger og 

skillet mellom her og der forsvinner. Det er stort sett mulig å kommunisere fra 

hvilket som helst sted i verden til alle døgnets tider. Av den grunn kan det sies at 

avstand har fått en ny mening og blitt mobilisert med tanke på menneskers måte å 

kommunisere på (Kakihara og Sørensen, 2001). 
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2.8.2  Temporal mobilitet  

 

Den norske ordboken oversetter ordet temporal med noe som har med tid å gjøre 

eller tidsmessig. Teknologi påvirker naturligvis temporaliteten eller tidsbruken til 

våre sosiale aktiviteter. Anstrengelsen etter å gjøre oppfinnelser, samt introdusere 

dem for eksisterende arbeidsmetoder blir motivert av ønsket om å spare tid og øke 

produktivitet. I følge Kakihara og Sørensen er det klart at økt produktivitet og spart 

tid er en av de temporale forvandlingene av sosiale aktiviteter som er forårsaket av 

ny teknologi (Kakihara og Sørensen, 2001).  

Temporalitet kan deles opp i to kategorier; monochronicity og polychronicity 

(Kakihara og Sørensen, 2001). Ordet monochronicity refererer til situasjoner hvor 

mennesker prøver å strukturere aktiviteter og sette av tid til hver enkelt aktivitet. 

Ordet polychronicity kan omtales som situasjoner hvor struktur og tidsfordeling ikke 

er like viktig, samt at flere aktiviteter kan utføres samtidig. Innenfor den sektoren vi 

er i, nemlig IKT-sektoren, så fører ny teknologi til økt polychronicity. Grunnen er at 

den nye teknologien gjør det mulig å utføre flere oppgaver samtidig, som vil føre til 

flere utførte oppgaver totalt sett.  

 

 

2.8.3  Kontekstmobilitet 

  

Dette uttrykket kan forklares med at jo større grad av kontekstmobilitet; dess færre 

kontekstuelle restriksjoner. Mennesker har større kontekstmobilitet ved bruk av 

elektroniske hjelpemidler som har tilgang til mobilnettet eller internett. Når 

mennesker får større kontekstmobilitet vil det si at de er mer fleksible og uavhengig 

av geografiske (spatiale) og tidsmessige (temporale) restriksjoner. Et illustrerende 

eksempel kan være at man kan lage en webside i Australia og plassere den på en 

webserver i Oslo, men det er ikke like enkelt å bygge et hus i Australia og plassere 

det i Oslo. IKT kan altså gjøre det enklere for mennesker å samhandle og 

kommunisere, blant annet ved bruk av e-post, mobiltelefon, chat og forum på 

internett.  

 

2.8.3.1 Interaksjonsmodalitet (Interaction Modality)  

Kakihara og Sørensen fremstiller interaksjonsmodalitet som noe todimensjonalt 

representert av unobtrusive vs. obtrusive og ephemeral vs. Persistent (Kakihara og 

Sørensen, 2001). For å gjøre det litt klarere kommer det her en kort forklaring av den 

første dimensjonen. Den norsk – engelske ordboken oversetter unobtrusive med 

"beskjeden", mens obtrusive blir oversatt med "påtrengende". Grunnen til at disse 

ordene blir brukt i sammenheng med interaksjon, er for å definere i hvilken grad 
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brukeren blir pålagt å legge merke til eller reagere. Hvis en applikasjon lager lyder og 

maser for å få kontakt med en bruker, kan den sies å være påtrengende (obtrusive). 

Derimot, hvis en applikasjon ikke gjør et forsøk på å få kontakt med brukeren, men 

for eksempel diskret kommer med en beskjed som ikke krever brukerinvolvering, vil 

applikasjonen oppfattes som beskjeden (unobtrusive).  

  

Den andre og siste dimensjonen er den som Kakihara og Sørensen kalte for 

ephemeral vs. persistent. Denne dimensjonen har med varighet til en interaksjon å 

gjøre - om den er kortvarig eller vedvarende. Den kortvarige interaksjonen er den 

som artikkelen kaller for ephemeral, mens den vedvarende er den som kalles 

persistent. Eksempel på en vedvarende interaksjon er hvis en applikasjon kommer 

med en pop-up-boks hvor brukeren må gjøre noe for at applikasjonen skal fortsette. 

Denne applikasjonen venter da på brukerens valg og vil ikke foreta seg noe annet så 

lenge brukeren ikke gjør noe. Et eksempel på kortvarig interaksjon kan være på lik 

linje som med eksempelet for vedvarende interaksjon, men at her har pop-up-

boksen en "timer" som gjør at applikasjonen tar et valg hvis ikke brukeren svarer 

innen en viss tid.  

2.9   Mobile grensesnitt   
 

I følge Buranatrived og Vickers har mobile enheter en mengde problemer 

sammenlignet med datamaskiner. Blant annet; mindre minne, lavere 

prosesseringskraft; mobile grensesnitt er ofte mindre sofistikert og relativt små 

(Buranatrived og Vickers, 2004). De nevner også en del fordeler ved mobile enheter; 

umiddelbar tilkobling, lokalisering, og muligheten til å motta informasjon og utføre 

transaksjoner hvor som helst, til hvilken som helst tid. For å utnytte dette må man 

utvikle effektive og nyttige applikasjoner med brukervennlige grensesnitt. Det å 

designe for mobilitet, en spredtliggende og heterogen populasjon, begrensede 

muligheter for inndata og utdata og støtte for multioppgavekjøring med en mengde 

forstyrrelser rundt er ingen enkel oppgave. Formelen for suksess er å utvikle en 

applikasjon som passer til begrensningen på skjermen, minnet og 

prosesseringskraften. Et annet viktig poeng Buranatrived og Vickers (2004) nevner er 

at et godt designet mobilt grensesnitt betyr mer enn og bare å presse informasjonen 

inn i en liten skjerm. Buranatrived og Vickers (2004) viser i en tabell til en 

undersøkelse gjort av Forester Research i 2004 som viser til at 37% av brukerne har 

valgt dårlige brukergrensesnitt som grunn for at de ikke bruker mobilen til å handle 

med. Den eneste grunnen som scoret høyere var redsel for å bli lurt.  

En teknologi som Java 2 Micro Edition (J2ME) lar utviklerne jobbe effektivt ved at de 

kan skrive en applikasjon én gang og ta denne i bruk på mange forskjellige mobile 
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plattformer. Alt som kreves er at det lages en profil til hver av plattformene den skal 

brukes på. Dette har klare fordeler når det gjelder applikasjonskonsistens og 

effektivitet under utviklingen. Buranatrived og Vickers (2004) skriver videre at dette 

gjør at alle enheter viser grensesnittet nesten likt. Det betyr også at ved å ignorere 

enkelte karakteristikker ved individuelle enheter, så kan man gå glipp av store 

forbedringer i brukervennligheten og tilfredsheten blant brukerne.  

 

2.9.1  Problemer med mobile grensesnitt  

 

Davies definerer fem vanskeligheter ved å lage grensesnitt til mobiltelefoner (Davies, 

2007). Den største og viktigste er begrensningene til hver enhet man skal lage en 

applikasjon til. Mobile enheter har veldig forskjellig måte å manøvrere på og det er 

mer knotete å skrive inn informasjon. Ofte er det viktig å være først på markedet for 

få kundemassen, og derfor er det viktig at hele designprosessen går så smidig som 

mulig. Til nå har den mobile utviklingsindustrien vært for mye fokusert på hva som er 

teknologisk mulig og ikke vært nok fokusert på brukeren og hva han/hun trenger og 

vil ha (Davies, 2007).  

2.10 Kontekstbevissthet 
 

Bruk av kontekst er viktig i interaktive applikasjoner. Det er særlig viktig i 

applikasjoner hvor brukerens kontekst endrer seg ofte, slik som i både 

håndholdt/kroppsbåren og allestedsnærværende databehandling. For bedre å kunne 

vite hvordan kontekst kan brukes og hvordan utviklingen av kontekstbevisste 

applikasjoner kan forenkles, må vi være klar over hva kontekst er og hva som utgjør 

en kontekstbevisst applikasjon.  

  

Mennesker er generelt flinke til å presentere tanker og ideer for hverandre og å 

oppfatte og reagere på disse på en hensiktsmessig måte. Det er flere grunner til 

dette; velutviklet felles språk, felles oppfatning av hvordan verden fungerer og 

implisitt forståelse av situasjoner i hverdagen. Når to mennesker snakker sammen så 

benytter de implisitt informasjon om situasjonen, eller situasjonens kontekst, til å 

øke forståelsen av hverandres budskap og intensjon. Dessverre bevares ikke den 

samme felles forståelsen i tradisjonell menneske-datamaskin-interaksjon. Derfor er 

vi nødt til å forbedre datamaskinens tilgang til konteksten, for å kunne forbedre 

kommunikasjonen i interaksjonen mellom mennesket og datamaskinen.  
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Mange har prøvd å definere kontekst (D. Abowd, et al., 1999): 

 

 Lokalitet, identitet på stedsnærværende mennesker og objekter, samt 

endringer av disse objektene. (Schilit og Theimer, 1994)  

 

 Lokalitet, identitet på mennesker i nærheten av brukeren, tidspunkt, sesong, 

tempeatur etc.(Brown, et al., 1997) 

 

 Brukerens lokalitet, omgivelser, identitet og tidspunkt. Disse og flere andre 

beskrivelser er i bunn og grunn bare synonymer for kontekst og er derfor 

vanskelige å anvende. (Ryan, et al., 1997) 

  

Dey og Abowd har en egen definisjon; kontekst er all informasjon som kan brukes til 

å karakterisere situasjonen til en entitet. En entitet er en person, et sted eller et 

objekt som er relevant for interaksjonen mellom en bruker og en applikasjon, i tillegg 

til brukeren og applikasjonen i seg selv. Denne definisjonen gjør det enklere for en 

applikasjonsutvikler å spesifisere konteksten til et gitt applikasjons-scenario.  

  

Schilit og Theimer sin definisjon av kontekstbevisste applikasjoner innskrenket 

definisjonen fra å være applikasjoner som blir informert om kontekst til å være 

applikasjoner som tilpasser seg kontekst. Uttrykket kontekstbevisst har til en viss 

grad blitt synonymt med andre uttrykk, blant andre tilpasningsegnet, 

reaksjonsvirkende, mottagelig, situert, kontekst-følsom og omgivelsesrettet. 

Tidligere definisjoner på kontekstbevisst databehandling havner altså i to kategorier; 

bruk av kontekst og tilpasning til kontekst.  

  

D. Abowd, et al. har også en egen definisjon på kontekstbevissthet; et system er 

kontekstbevisst dersom det skaffer relevant informasjon og/eller tjenester til 

brukeren, der relevansen avhenger av brukerens oppgave. Grunnen til at de har valgt 

denne noe generelle definisjonen er at de ikke vil utelate eksisterende 

kontekstbevisste applikasjoner, som ikke kvalifiserer til kategorien som tilpasser seg 

kontekst. 

2.11 Kontekstuavhengighet 

  
I artikkelen ”Wearable Computing Meets Ubiquitous Computing: reaping the best of 

both worlds” av Rhodes, et al. om håndholdte og allestedsnærværende enheter, der 

begge typene er kontekstbevisste, nevnes det forskjellige bruksområder som kan dra 

fordeler av nettopp kontekstbevisstheten (Rhodes, et al., 1999). Men i enkelte 

sammenhenger vil det derimot være verdi i at enheten er kontekstuavhengig. Hvis 
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man ser bort ifra det faktum at mobilapplikasjonen fra denne oppgaven trenger 

tilgang til et mobilnett, blir det riktig å omtale applikasjonen som kontekstuavhengig. 

Kontekstuavhengighet kan altså forklares som det motsatte av kontekstbevissthet, 

det vil bety at omgivelsene til systemadministrator ikke er av betydning. Meningen 

er at man skal kunne befinne seg hvor som helst i verden og til enhver tid få 

informasjon om sine utvalgte servere. Og hele poenget med å lage en 

mobilapplikasjon av webfarm gadgeten er naturligvis at man skal få server 

informasjonen via sin mobile enhet. 

  

Med "hvor som helst i verden" menes ikke bare den geografiske posisjonen, for 

eksempel hvilket land du er i, men også den kontekstuelle posisjonen. Det spiller 

ingen rolle om du sitter på et kontor med tilgang til fasiliteter eller om du er på 

campingtur.  
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3 Metode 

I dette kapittelet vil jeg beskrive hvilke metoder jeg har benyttet i utviklingsfasen og 

metoder som har resultert i funnene beskrevet i kapittel 5. 

3.1 Utviklingsmodeller 
 

Programvare/systemutvikling har kommet opp med mange forskjellige 

utviklingsmodeller; fossefallsmodellen, spiralmodellen og den smidige 

systemutviklingsmodellen er noen av de viktigste. Før fossefallsmodellen ble 

introdusert i 1970, var det ingen bestemt modell som ble fulgt for å utvikle 

programvare. Men etter fossefallsmodellens inntreden har det kommet mange 

forskjellige varianter og tilnærmelser til å utvikle programvare (Sharp, Rogers og 

Preece, 2007). 

 

Siden jeg skal utvikle to miniprogrammer for Webscape, har jeg og min 

eksternveileder, Ole Gulbrandsen, kommet frem til at en iterativ 

systemutviklingsprosess er den modellen som er mest hensiktsmessig å følge. Det er 

flere grunner til det, men den mest fremtredende er at noen utvalgte kunder og 

ansatte i Webscape skal brukes som testpersoner. De vil da komme med forslag til 

forbedringer og det vil resultere i nye versjoner som igjen skal testes. En annen 

motivasjonsfaktor for å velge smidig systemutvikling, er at det er en forholdsvis ny 

og populær måte å utvikle programvare på (Søiland, 2006). Det å ha erfaring fra en 

slik utviklingsprosess kan være hensiktsmessig å ha med seg når en skal ut å søke 

jobb. Iterativ utvikling er en bearbeidende arbeidsstrategi, hvor tid er satt av til å se 

igjennom og forbedre deler av systemet. Vi mener derfor at denne modellen er den 

som passer best ut i fra våre planer. 

Foruten å komme med en beskrivelse av utviklingsmodellen jeg har valgt å følge 

under denne oppgaven, vil det komme en kort beskrivelse av to andre 

utviklingsmodeller. De to utviklingsmodellene jeg ikke skal følge, men komme med 

en kort beskrivelse av er fossefallsmodellen og spiralmodellen. Årsaken til at jeg har 

valgt å komme med en kort beskrivelse av disse modellene er at de har hatt 

innflytelse på utviklingen av den iterative utviklingsmodellen.  

Fossefallsmodellen er en tradisjonell systemutviklingsmodell som står i kontrast til 

iterativ systemutvikling som er moderne. Modellen er en sekvensiell utviklingsmodell 

for programvare (en prosess for å lage programvare)hvor utviklingen blir sett på som 

flytende stødig nedover(som en foss) gjennom fasene som er illustrert på Figur 7. 
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Utgangspunktet for uttrykket ”Fossefall” blir ofte omtalt til å være en artikkel som 

ble publisert i 1970 av Winston W. Royce (1929–1995), selv om Royce ikke brukte 

uttrykket ”Fossefall” i denne artikkelen.  Ironisk nok presenterte Royce denne 

modellen som et eksempel på feil og ikke-fungerende modell(Royce, 1970). 

 

 

 

Figur 7: Fossefallsmodell 

(Connexions, 2007) 

 

For å følge fossefallsmodellen, fortsetter man fra det ene punktet til det neste i en 

sekvensiell rekkefølge. For eksempel, så gjør man først ferdig "kravspesifikasjonen" 

— den fastsetter kravene til programvaren. Når kravene er fullført går man videre til 

design punktet.  I det designet er ferdig og en skisse er blitt tegnet, har utviklerne 

fått noe å jobbe etter og det blir laget en implementert versjon av det aktuelle 

designet. Etter at implementering og integreringspunktene er ferdig, blir 

programvaren testet og det blir gjort feilsøking. Når programvaren er installert, 

kommer man til det siste punktet som er vedlikehold (Sharp, Rogers og Preece, 

2007). 

Sharp et al (2007, s.449) skriver følgende: 

 ”The waterfall lifecycle was the first model generally known in software engineering 

and forms the basis of many lifecycles in use today. This is basically a linear model in 

which each step must be completed before the next step can be started”. 

Den andre modellen jeg skulle beskrive er en utviklingsprosess som har utviklet seg 

ut i fra fossefallsmodellen og kan sies å være forgjengeren til iterativ systemutvikling 

(Fujii og Kambayashi, 2002). Denne utviklingsprosessen kalles for spiral modellen og 
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åpner for en risiko drevet tilnærming til systemutvikling. Spiral modellen er i følge 

Boehm et al(1986) tiltenkt store og komplekse utviklings prosjekter. Som navnet 

tilsier kan man se på utviklingsmodellen som en spiral, og det vil for hver 

runde/iterasjon bli foretatt en gjennomgang av utviklingen siden forrige iterasjon.  

Se Figur 8 for illustrasjon av spiral modellen. Denne korte introduksjonen av 

spiralmodellen skal kun gi et innblikk i hvordan iterativ systemutvikling har vokst 

frem og fra hvilke utviklingsmodeller den har hentet inspirasjon. 

 
Figur 8: Boehms spiral modell 

(Sharp, Rogers og Preece, 2007) 

 

3.2 Iterativ utviklingsmodell 

    
Den iterative systemutviklingsmodellen går under fellesbetegnelsen smidig(Agile) 

systemutvikling, og er den utviklingsmodellen jeg har benyttet under utviklingen av 

miniprogrammene til Windows Vista Sidebar. 

Innenfor smidig systemutvikling er iterativ og inkrementell systemutvikling en viktig 

modell. Til tross for kritikk fra tilhengere av den tradisjonelle/sekvensielle 

fossefallsmetoden har iterativ systemutvikling blitt mer og mer vanlig og har 

oppnådd gode resultater (Larman og Basili, 2003). Det finnes også forskjellige 
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varianter av iterativ systemutvikling, og disse kan for eksempel ha forskjellige lengde 

på hver iterasjon. I denne beskrivelsen vil jeg konsentrere meg om den overordnede 

modellen og det som kjennetegner den iterative systemutviklingsmodellen. 

Den iterative utviklingsmodellen består av flere iterasjoner som typisk består av 

utviklingsaktiviteter som for eksempel analyse, design, implementasjon og testing. 

Det vil i løpet av hver iterasjon bli produsert kjørbar kode. Målet for hver iterasjon 

blir vanligvis satt slik at man kan undersøke potensielle farer eller lage en kjørbar 

løsning som ett resultat av iterasjonen. Det er en bekymring rundt det å utvikle 

programvare etter den iterative systemutviklingsmodellen. Bekymringen kommer av 

at forandringene i hver iterasjon kan resultere i en stor andel dobbeltarbeid, som 

igjen resulterer i lavere produktivitet. En av de potensielle fordelene ved bruk av 

iterativ systemutvikling i kombinasjon med objekt orientert teknologi, er at den 

objekt orienterte strukturen fører til at forandringer ikke får for store følger(Fujii og 

Kambayashi, 2002). Prosedyren i seg selv består av en del med planlegging, en del 

med iterasjon og til slutt en kontroll del(Figur 9). Allerede fra første iterasjon er det 

forventet at resultatet av iterasjonen skal være mulig å samhandle med. Utkastet 

skal gi eksempler på de viktigste problemene og føre til en løsning som er enkel nok 

å forstå og implementere. For å ha kontroll under iterasjonsprosessen blir det laget 

en kontrolliste over alle oppgaver som må gjøres. Listen har punkter som forteller 

om nye funksjoner som skal implementeres og punkter for re-design av eksisterende 

løsning. Kontrollisten blir konstant forandret på som et resultat av analysene som 

finner sted i hver iterasjon. Dette er ingen fasit men heller en mal på hvordan en slik 

prosedyre typisk ser ut. 

 Iterasjonen involverer re-design og implementering av et punkt på kontrollisten, og 

analysen av den nåværende versjonen av systemet. Målet for hver iterasjon er at 

design og implementering skal være enkelt, rett frem og modulbasert for å støtte re-

design på dette stadiet eller som en ny oppgave på kontrollisten. Hvor detaljert 

designet skal være, er ikke ett krav fra den iterative tilnærmingen. I ett lettvekts 

iterativt prosjekt kan koden fungere som den største kilden til dokumentasjon av 

systemet, men i et større iterativt prosjekt vil det bli brukt et formelt 

systemutviklings dokument. Analysen av en iterasjon blir basert på tilbakemeldinger 

fra brukerne og de tilgjenglige hjelpemidlene for analyse. Det involverer analyse av 

struktur, modularitet, brukbarhet, pålitelighet, effektivitet og oppnåelse av mål. 

Kontrollisten blir som nevnt ovenfor modifisert som følge av resultatene fra 

analysene (Larman og Basili, 2003). 
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Figur 9: Livssyklusen til iterativ systemutvikling 

(Connexions, 2007) 

 

3.3   Prototyping 
 

3.3.1  Low-fidelity prototyping (Papirprototyping) 

   
Prototyping og papirprototyping gir en mulighet til å gjennomføre raske design som 

adresserer problemer og lar designeren jobbe gjennom alle detaljene av 

brukererfaringen tidlig i prosessen (Davies, 2007).  

Prototyping på papir er en rask og iterativ prosess, og på den måten kan problemer 

utforskes fra mange ulike vinkler raskt. Med prototyper kan man lage et kart over 

hele brukergrensesnittet for å vurdere flyten i programmet, men like fullt også 

designe detaljer som menyer, undermenyer, hovedfunksjoner og lignende.  

For en bedrift er tiden designerne og utviklerne bruker en stor kostnad. Ved å 

benytte seg av papirprototyping vil man spare tid i starten av et prosjekt. Dette fører 

til at iterasjoner og diskusjoner kan fullføres før designerne eller utviklerne starter på 

sitt tidskrevende arbeid med å lage visuell design eller skrive kode. Da spares det 

masse tid og penger siden det "riktige" produktet utvikles fra starten av.  

Utvikleren kan da basere sitt arbeid på det som allerede er laget i papirprototypen. 

Som en del av arbeidet med slik prototyping vil designerne av det grafiske 

grensesnittet arbeide tett med prototyping-teamet, for å kunne identifisere 

potensielle brukererfaringer så tidlig som mulig i et prosjekt. Dette sparer også tid og 

penger siden brukervennlighetsproblemer blir fanget opp før det tidkrevende 

arbeidet med design settes i gang (Davies, 2007) . 
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 3.3.2  High-fidelity prototyping 

 

I motsetning til papirprototyping hvor materialet naturligvis er papir, skal high-

fidelity prototyper bestå av det materialet som forventes i det ferdige produktet. I 

high-fidelty prototyper er det også vanlig å tilby i hvert fall deler av funksjonaliteten 

som er planlagt i den ferdige versjonen. Sharp, et al. skriver at high-fidelity 

prototyper kan fungere godt til å selge ideer og eventuelt teste ut tekniske spørsmål, 

men nevner også en rekke ulemper med denne typen prototyper (Sharp, Rogers og 

Preece, 2007). Noen av disse ulempene er at de tar lang tid å lage, forventningene 

kan bli forhøye og at utviklere blir glad i det de lager og vil derfor kvie seg for å kvitte 

seg med en prototype. 

 

3.4   Evaluering 
 
Evaluering er en viktig del av designprosessen. Evaluering samler informasjon om 

brukeren eller potensielle brukere sin opplevelse av interaksjon med prototypen, 

datasystemet, en komponent av et datasystem eller en design-artifact for å kunne 

forbedre designet. Evalueringen fokuserer på både brukervennligheten og brukerens 

opplevelse av interaksjon med systemet for å kunne fastslå hvor tilfredsstillende, 

morsomt eller motiverende interaksjonen er (Sharp, Rogers og Preece, 2007).  

 

Det er et enormt mangfold av interaktive produkter med funksjoner som behøver 

evaluering. Man kan enten velge å gjøre en evaluering i et laboratorium eller i 

produktets naturlige miljø. Hva som lønner seg avhenger av oppgaven. Er for 

eksempel oppgaven å få en bruker til å finne noe på en webside, kan dette godt 

gjøres i en lab. Dette kommer av at evaluatoren vet hva han skal se etter og har 

kontroll på hva han vil undersøke. Andre ting, som om barn liker en ny leke som skal 

lanseres blir evaluert bedre i naturlige omgivelser, som barna kjenner seg igjen i. Det 

er også viktig å ta i betraktning at forskjellige brukere har ulike preferanser for å 

utføre en oppgave. Ta for eksempel en 25-åring med gode datakunnskaper, denne 

personen vil naturlig nok løse en datarelatert oppgave enklere enn en 85-åring med 

minimal eller ingen kjennskap til data.  

Bruce Tognazzi, en suksessfull konsulent sier følgende: 

 "Iterative design with its repeating cycle of design and testing is the only validated 

methodology in existence that will consistently produce successful results. If you 

don't have user-testing as an integral part of your design process you are going to 

throw buckets of money down the drain" (Sharp et al, 2005, s.319).  
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Evaluering er fleksibel og kan både benyttes når et nytt produkt kommer eller når 

det kommer en oppgradering av et eksisterende produkt. 

3.5 Intervju  
 

 For at jeg skulle kunne svare på deler av problemstillingen min, var jeg avhengig av å 

høre hvordan brukerne av gadgetene opplevde miniprogrammene og hvilken 

nytteverdi de har. Den metoden som passet best til dette formålet var intervju og da 

mer spesifikt semi-strukturert intervju. 

  

Intervjuer kan ses på som konversasjon med en bestemt hensikt (Kahn and Cannell, 

1957). Det finnes fire forskjellige typer intervju: ustrukturert, strukturert, semi-

strukturert og gruppeintervju (Fontana and Frey, 1994). Forskjellen på de tre første 

variantene er graden av kontroll intervjueren har på samtalen. Et eksempel på 

strukturert intervju er når intervjueren har med et forhåndslagd sett med spørsmål. 

Den siste typen intervju, gruppeintervju, involverer en liten gruppe som blir guidet 

av en tilrettelegger.  

 

Det mest passende alternativet velges ut i fra hensikten med intervjuet, hvilke 

spørsmål som skal adresseres og hvor langt man er kommet i prosessen. Hvis 

hensikten er å observere brukeres førsteinntrykk av en ny designidé, for eksempel på 

et interaktivt kart, så er sannsynligvis et uformelt og åpent intervju uten 

begrensninger på tid eller på å få komme med egne innspill det mest 

hensiktsmessige alternativet.  

Hvis du derimot skal få feedback på for eksempel layouten i et program, så kan det 

være fornuftig med et strukturert intervju. Dette er fordi målene og spørsmålene er 

mye tydeligere og mer spesifikke i dette tilfellet. Det er også en mulighet å benytte 

både strukturerte og ustrukturerte teknikker (altså semi-strukturert) der dette er 

hensiktsmessig. 

Semi-strukturert intervju er altså en kombinasjon av strukturert og ustrukturert 

intervju, hvor intervjueren har en fast oppskrift slik at de samme temaene blir dekket 

i hvert intervju. Intervjueren starter med noen forhåndslagde spørsmål og ber da 

intervjuobjektet komme med utfyllende svar helt til det ikke kommer frem mer 

relevant informasjon. Kroppsspråket kan virke ledende og være en påvirkende 

faktor, og burde tas hensyn til (Sharp, Rogers og Preece, 2007). 
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3.5.1  Planlegging og gjennomføring av intervju 

 

Ved bruk av strukturert eller semi-strukturert intervju skal man ha alle eller deler av 

spørsmålene klare når intervjuet starter avhengig av typen intervju. Spørsmålene i et 

intervju kan være lukkede eller åpne; åpne spørsmål egner seg til intervju som er 

utforskende, mens lukkede passer best når man vet de mulige svarene på forhånd. 

Semi-strukturerte intervjuer har ofte en blanding av åpne og lukkede spørsmål og 

siden det er denne intervju formen som blir benyttet i denne oppgaven har jeg laget 

en intervjuguide(Appendiks A og B). Denne intervjuguiden vil da fungere som en 

sjekkliste slik at alle intervjuobjektene svarer på stort sett de samme spørsmålene. 

Sharp, et al. kommer med disse retningslinjene for å utarbeide intervju spørsmål 

(Sharp, Rogers og Preece, 2007): 

 Unngå sammensatte spørsmål siden de kan virke forvirrende og del gjerne 

opp i flere spørsmål. Disse vil være enklere å svare på i tillegg til at det blir 

enklere å benytte svarene videre i analysedelen. 

 Unngå sjargong og kompleks språkbruk siden intervjuobjekter kan bli flaue av 

å ikke forstå spørsmålet som igjen kan føre til at de svarer på noe de egentlig 

ikke vet hva betyr. 

 Prøv å unngå ledende spørsmål som for eksempel, ”hvorfor liker du denne 

applikasjonen?”, som antyder at de liker applikasjonen uten at de har uttrykt 

det selv og hindrer dem i å uttrykke sine sanne følelser. 

For at jeg skulle konsentrere meg om spørsmålene og komme med 

oppfølgningsspørsmål basert på hva de svarer, benyttet jeg meg av en lydopptaker. 

Det er også en fordel at man slipper å notere ned alt på papir underveis siden 

svarene kan bli unøyaktig gjengitt og kan ta fokus bort fra temaet for intervjuet. 

Intervjuobjektene ble gjort oppmerksomme på bruken av lydopptaker før 

intervjuene startet og samtlige samtykket til at det kunne benyttes. 

3.6 Kvalitative data 
 

I denne oppgaven benytter jeg meg av få, men grundige intervjuer og stiller 

detaljerte spørsmål. Sharp, et al. skriver at kvalitative data er data som er vanskelig å 

måle, telle eller uttrykke i form av tall på en fornuftig måte (Sharp, Rogers og Preece, 

2007). Resultatene fra en kvalitativ data-innsamling kommer fra et lite antall 

individer og et stort antall variabler og resultatene går ofte i dybden. Ut ifra hva 

Sharp, et al. skriver om kvalitative data er det lett å skille dem fra kvantitative data 

fordi de ofte er uttrykt tekstlig, mens kvantitative data vanligvis er basert på tall 

(Sharp, Rogers og Preece, 2007).  
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4 Case 

 Denne oppgaven handler om både gadgets til datamaskiner og til mobile enheter, 

derfor var det naturlig å dele opp utviklingen i to case. Først vil det komme en 

beskrivelse av firmaet miniprogrammene utvikles for. Deretter vil det komme en 

beskrivelse av CMS (Content Management System) løsningen deres, før det kommer 

en oversikt over teknologier og programmeringsspråk som ble benyttet i utviklingen. 

Til slutt vil erfaringer og utfordringer fra de to casene bli beskrevet i punkt 4.5 og 4.6.  

4.1 Webscape 
 

Webscape er et norsk selskap som ble etablert i februar 2000 og holder til i Nydalen i 

Oslo. Webscape utvikler programvare for publisering på Internett og med 

spisskompetanse på web-teknologi bistår de også med teknisk rådgiving for sine 

kunder. WebX er Webscape sitt egenutviklede Content Management System (CMS) 

utviklet på Microsoft plattform. 

Selskapet har 13 ansatte hvor alderen på de ansatte spenner mellom 26 – 37 år og 

gjennomsnittlig universitets- og høyskoleutdanning ligger på 4,5 år. Av de 13 ansatte 

er det ti utviklere, en designer og to prosjektledere, hvor den ene prosjektlederen 

også er daglig leder. 

Webscape har i dag ca. 500 kunder som benytter seg av deres teknologi i både inn- 

og utland.  Webscape har også en serviceavtale (dvs. support, feilretting og 

videreutvikling) med de aller fleste norske kundene. I tillegg til å utvikle WebX har 

Webscape også Webhotell tjenester for en rekke kunder i Norge. Med utvikling av 

nettsteder, domeneregistrering og hosting ser de på seg selv som en totalleverandør 

for nettbaserte tjenester. 

4.2 Webscape Adaptive Framework – WAF 
 

WAF er et rammeverk fra Webscape med fokus på rask utvikling. Et av hovedmålene 

med rammeverket er å kunne tilby skreddersøm til hver enkelt kunde, men med 

redigering av innholdet i et standard og brukervennlig grensesnitt. For å kunne 

konkurrere mot mer standardiserte løsninger, er det stort fokus på raske endringer 

av systemet. For å oppnå det er prinsipper fra ”Adaptive Object Modelling” mye 

brukt i rammeverket. Det innebærer at et system basert på WAF enkelt endres ved å 

endre metadataene som beskriver systemet. Objektmodellen genereres dynamisk ut 
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i fra metadataene, og kodegenerering og kompilering brukes for å gjøre den 

tilgjengelig for utvikleren. 

 

WebX er en CMS løsning fra Webscape som bruker WAF rammeverket i bunn, og er 

et verktøy for web-publisering og administrering av innhold og brukere på et 

nettsted. WebX er modulbasert, det vil si at plattformen er under utvikling og 

tilleggsfunksjonalitet blir utviklet fortløpende. WebX anvendes til 

Inter-/Intra- og ekstranett eller portalløsninger.  

 

  

 
Figur 10: Skisse over Webscape Adaptive Framework 
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4.3 Beskrivelse av gadgetene 
 

GADGET 1: WEBFARM GADGET 

Denne gadgeten er rettet mot systemadministrator og gir samlet status informasjon 

om en serie med servere. Informasjon som vises er: 

 Prosessorlast 

 Harddiskplass 

 Minnebruk 

 Nettverkstrafikk  

 Navn på server 

 Tid siden siste omstart av server 

 Status på ett vilkårlig antall tjenester(Services)  

 

Hver server som blir lagt til listen over servere som skal overvåkes, har fire 

indikatorer, en for hver av de fire første punktene i listen ovenfor. Indikatorene viser 

verdiene fra hver server grafisk, i tillegg til at den serveren som er valgt viser de 

eksakte verdiene i et innrammet felt i grensesnittet. Status på tjenester vil bli vist 

ved hjelp av en grønn indikator for en startet tjeneste og en rød indikator for en 

stoppet tjeneste. Disse vil vises nederst i grensesnittet under de eksakte verdiene. 

  

GADGET 2:  WEBMASTER GADGET  

Denne gadgeten er rettet mot webmaster og gir informasjon om et spesifikt nettsted 

som webmaster er ansvarlig for. Informasjon som vises er:  

 Antall anonyme brukere online 

 Antall brukere logget inn 

 Navnet på nettstedet 

 Antall sidevisninger de fem siste timene 

 Antall workflows som kjører 

 Antall aktive brukerdialoger 

 Nettstedets oppetid 

  

Formålet er å gi webmaster overblikk over det som skjer på nettsiden til enhver tid. 

Informasjonen i listen ovenfor vises i tekstlig form, med unntak av antall 

sidevisninger de siste fem timene. Den informasjonen presenteres grafisk i form av 

et stolpediagram i tillegg til tekstlig form. Workflow kan direkte oversettes til norsk 

som arbeidsflyt og er en form for prosess. Den typen workflow som benyttes i WAF 

er Windows Workflow Foundation (WWF), som er en Microsoft-teknologi for å 

definere, kjøre og håndtere arbeidsflyt. Brukerdialoger er vinduer som dukker opp i 
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grensesnittet i CMS løsningen (WebX) og vil som regel fortelle brukeren noe eller at 

brukeren må ta en avgjørelse. 

 

 

4.4 Benyttede teknologier 
 

Kort beskrivelse av teknologiene som har blitt benyttet og i hvilke deler av 

utviklingen de har blitt brukt.  

4.4.1  C# (C -Sharp) 

 

C # er et multiparadigme programmeringsspråk som omfatter funksjonelle, 

imperative, generiske og objektorienterte programmeringsdisipliner. Det er utviklet 

av Microsoft som en del av .NET initiativet, og senere godkjent som en standard av 

ECMA (ECMA-334) og ISO (ISO / IEC 23270). Anders Hejlsberg, designeren av 

programmeringsspråket Delphi, fører utviklingen av C # språket som har en 

objektorientert syntaks basert på C ++ og omfatter påvirkningene fra aspekter av 

flere andre programmeringsspråk (Delphi og Java), med særlig vekt på forenkling. 

(Hamilton, 2008) 

 

Web servicene jeg har utviklet i løpet av denne oppgaven er skrevet i C#. Årsaken til 

dette er at Webscape har .NET servere, som betyr at jeg måtte velge mellom Visual 

Basic.NET og C#. Valget falt på C# av flere grunner, men hovedsakelig fordi det er 

syntaktisk mest likt med Java som jeg er vant med fra skole sammenheng.   

 

4.4.2  Java Micro Edition( J2ME ) 

 

Java Micro Edition er en undergruppe av Java-plattformen som tar sikte på å gi en 

samling av Java API`et for utvikling av programvare for små enheter som ikke har like 

mye ressurser som en fullverdig datamaskin. Små enheter i dette tilfelle, kan for 

eksempel være mobiltelefon eller PDA. Det som i hovedsak skiller J2ME fra den 

fullverdige Java-plattformen er at det kun er et utvalg av klassene i Java biblioteket 

som er tilgjengelig. Det finnes også to undergrupper av Micro Edition; Connected 

Limited Device Configuration (CLDC) og Connected Device Configuration (CDC). CLDC 

har minimalt av det som trengs for at Java virtuell maskin skal fungere og er den 

simpleste versjonen og den som benyttes i denne oppgaven. CDC derimot 

inneholder nesten alle klassene i Java biblioteket unntatt de som er GUI relatert. 

(Sun-Microsystems) 
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4.4.3  HTML 

 

HTML (HyperText Markup Language) er et markeringsspråk som brukes til å beskrive 

strukturen på tekst-basert informasjon i et dokument i tillegg til å supplere teksten 

med interaktive skjemaer, innebygde bilder og andre objekter. HTML kan til en viss 

grad også beskrive utseende og semantikk i et dokument, og kan inkludere 

skriptspråk kode som for eksempel JavaScript. HTML ble oppfunnet av Tim Berners-

Lee mens han jobbet ved det vitenskapelige forskningssenteret CERN. (W3C) 

 

Selve markeringen av tekst gjøres ved hjelp av ”tags” og det vanligste er å ha en start 

”tag” og en slutt ”tag”, men det finnes unntak. I mellom disse ”tagene” kan man 

skrive tekst som da blir tilordnet de forhåndsdefinerte egenskapene. 

 

<h1>Page title</h1> 

 

Kodeeksempel 1: Eksempel på en HTML tag hvor teksten i mellom får stor skrift. 

 

Meningen med disse ”tagene” er at nettleseren skal kunne tolke hva som skal vises 

som vanlig tekst og hva som beskriver utseende til dokumentet. HTML er ikke case-

sensitivt, noe som vil si at det ikke er noen forskjell på små og store bokstaver. 

 

Det er en fast struktur i et HTML dokument for at nettleseren skal forstå hvordan 

den skal tolke det som står i dokumentet. Alle HTML dokumenter har denne 

strukturen: 

 

<html> 

    <head> 

    </head> 

    <body> 

    </body> 

</html> 

 

Kodeeksempel 2:Den faste strukturen i ett HTML dokument. 

 

4.4.4  CSS 

 

CSS står for Cascading Style Sheets og beskriver hvordan dokumenter skal vises på 

for eksempel en skjerm eller en utskrift. Prinsippet er at et HTML dokument 

utelukkende skal beskrive struktur og semantikk, mens CSS skal beskrive all 

stilinformasjon for HTML dokumentet. Stilinformasjon vil typisk være oppsett av 
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HTML dokumentet og farge på tekst og bakgrunn. Ved å linke HTML dokumenter til 

en CSS-fil kan utvikleren enkelt påvirke utseende til dokumentene kun ved å gjøre 

endringer på CSS-filen. Det er også mulig å skrive CSS kode inne i HTML dokumentet, 

men da må koden markeres som CSS kode. CSS er nettleseruavhengig, som vil si at 

alle populære nettlesere har støtte for bruk av Cascading Style Sheets.   (W3C) 

I 1994 ble et forslag til CSS presentert av Håkon Wium Lie i en artikkel med navn 

Cascading HTML style sheets -- a proposal (Wium Lie, 1994). Det er på bakgrunn av 

denne artikkelen at Håkon Wium Lie ofte blir omtalt som mannen bak Cascading 

Style Sheets. 

 

 

.body 

{ 

width:800px; 

 font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

 color:#9C9E5A;  

} 

 

Kodeeksempel 3: CSS kode hvor klassen body får de egenskapene som står mellom 

krøllparentesene. 

 

4.4.5  JavaScript 

 

JavaScript er et scriptspråk som oftest brukes til klient-side web utvikling og da mer 

spesifikt til å gjøre nettsider mer interaktive, men har også andre bruksområder. Et 

typisk bruksområde for JavaScript er DOM-scripting, som vil si forandre nettsiders 

innhold eller utseende uten at det sendes en forespørsel til webserveren. JavaScript 

sitt egentlige navn er ECMAScript og standarden utvikles og vedlikeholdes av 

organisasjonen ECMA. Den offisielle standarden heter ECMA-262 og er basert på 

JavaScript(Netscape) og JScript(Microsoft). (W3Schools, 2008) 

JavaScript er et dynamisk skriptspråk hvor syntaksen med hensikt ligner på både Java 

og C++ for å redusere antall nye konsepter som kreves for å lære språket. JavaScript 

kan forøvrig fungere både som et sekvensielt og objektorientert språk. (Mozilla, 

2008) 

  

JavaScript kan i likhet med CSS skrives inne i HTML dokumentet, men det er også 

mulig å plassere scriptet i en separat fil. HTML dokumentet må da linke til denne 

filen for å få tilgang til funksjonene i JavaScript filen. Linken til scriptet vil se slik ut i 

HTML dokumentet: 
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<script src="javascripts/prototype.js" type="text/javascript"></script> 

 

Kodeeksempel 4: HTML tag for å linke en JavaScript fil til et HTML dokument. 

 

“JavaScript is the most popular scripting language on the internet, and works in all 

major browsers, such as Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape, and Opera.” 

(W3Schools, 2008) 

 

4.4.5.1 Bruk av JavaScript i oppgaven 

Gadgets til skrivebordet på datamaskiner er i all hovedsak en html side hvor det 

presenteres informasjon, og for at innholdet i en gadget skal kunne oppdateres 

dynamisk eller hvis det er ønskelig med funksjonalitet må det benyttes JavaScript. De 

to gadgetene jeg har laget til Windows Vista har det blitt skrevet en god del kode for 

å få den funksjonaliteten som var planlagt. Det blir brukt JavaScript i alt fra 

innstillinger til å sette intervaller for oppdatering av indikatorer og verdier. En gadget 

utvider seg heller ikke dynamisk i høyden slik en nettside gjør, noe som resulterte i at 

det ble brukt JavaScript til å justere høyden.   

 

4.4.6  JSON 

 

JSON står for JavaScript Object Notation og er et lettvekts format for utveksling av 

data. Formatet er tekstbasert og kan brukes til representasjon av objekter ved 

eventuelle overføringer fra et programmeringsspråk til et annet. Formatet er enkelt 

å lese og skrive for mennesker i tillegg til at det enkelt analyseres (”parses”) eller 

genereres av datamaskiner.(json.org) 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

 <string xmlns="http://tempuri.org/"> 

[{"displayName":"SQL Server 

(MSSQLSERVER)","started":true},{"displayName":"Simple Mail Transfer 

Protocol (SMTP)","started":true},{"displayName":"IIS Admin 

Service","started":true},{"displayName":"FileZilla Server FTP 

server","started":true},{"displayName":"World Wide Web Publishing 

Service","started":true}] 

</string> 

Kodeeksempel 5: XML resultat fra en av web servicene utviklet i denne oppgaven. 

Strengen er på JSON format og forteller hvilke Windows tjenester som er startet. 
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4.4.6.1 Bruk av JSON i oppgaven 

JSON ble i denne oppgaven brukt til å serialisere en liste med objekter til tekstformat 

i web servicen og deretter sende den aktuelle strengen tilbake til gadgeten(klienten). 

Hos klienten vil da denne strengen gjenoppbygges til objekter. Siden strengen som 

blir sendt til klienten er på JSON format, kan man ved hjelp av JavaScript i klienten 

kjøre en metode med navn ”eval” på strengen og kompilatoren vil da gjenskape 

objektene fra strengen. Objektene av klassen Service som blir serialisert til en streng 

hos web servicen har to variabler, en for navnet på tjenesten som har blitt sjekket og 

en boolean som forteller om tjenesten er startet eller ikke. I eksemplet ovenfor er 

det tre tjenester som har blitt sjekket og hver av de tre objektene har krøllparentes 

rundt seg.  

Når klienten foretar et kall til web servicen og metoden CheckServices() kaller denne 

igjen på en annen metode, GetServicesToCheck() som returnerer en liste. Denne 

metoden leser en config.txt fil liggende i samme mappe på serveren som web 

servicen og splitter teksten ved hvert linjeskift. Denne tekstfilen inneholder navn på 

de servicene som systemadministrator hos Webscape vil overvåke. Tilbake i 

CheckServices() metoden er det en ”foreach” løkke hvor det blir konstruert og 

eksekvert en WQL spørring for hvert element i listen over tjenester. Basert på 

resultatet fra hver spørring blir det opprettet et objekt av klassen Service som blir 

lagt til i en ny liste(serviceArray). Etter at alle objektene er lagt til i listen 

serviceArray, blir den serialisert ved hjelp av klassen JavaScriptSerializer og dens 

metode ”serialize” før strengen returneres til gadgeten. JavaScriptSerializer klassen 

er en del av rammeverket ASP.NET AJAX, og brukes internt av det asynkrone 

kommunikasjonslaget til å serialisere og deserialisere data som sendes mellom 

gadgeten og web servicen. (Microsoft, 2008) 

4.4.7  DOM 

 

DOM står for Document Object Model og HTML DOM definerer en standard for å få 

dynamisk tilgang til og editere HTML dokumenter. Denne ”Document Object” 

modellen er plattform- og språkuavhengig, samt at den presenterer et HTML 

dokument i form av en tre-struktur; som inneholder elementer, attributter og tekst. 

Ved hjelp av DOM kan innhold, struktur og stil forandres dynamisk og resultatet vil 

vises i HTML siden øyeblikkelig.  

 

Ved hjelp DOM, HTML, Javascript og CSS kan man utvikle nettsider som er interaktive 

og animerte. Slike nettsider blir omtalt som DHTML eller Dynamic HTML. Gadgetene 

som er utviklet i løpet av denne oppgaven benytter seg av disse teknologiene og kan 

derfor omtales som DHTML, eller interaktive og dynamiske nettsider.  
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4.4.8  WMI 

 

Windows Management Instrumentation (WMI) tilbyr et stort utvalg av 

systemstyrings tjenester som er bygget inn i Microsoft Windows sine 

operativsystemer. Et vidt spekter av applikasjoner, tjenester og enheter som bruker 

WMI til å tilby omfattende styrings funksjonalitet for informasjonsteknologi 

operasjoner og systemstøtte organisasjoner er tilgjengelig. Det er verdt å nevne at 

WMI kan brukes til å overvåke både lokale og distribuerte datamaskiner. (Microsoft, 

2008) 

 

4.4.8.1 Bruk av WMI i oppgaven 

Miniprogrammet som har fått navnet Webfarm gadget, har som oppgave å 

presentere serverinformasjon som for eksempel CPU last, minnebruk og navn på 

server. Denne informasjonen hentes ut ved hjelp av WMI og WQL (Windows Query 

Language) spørringer. Operativsystemet krever at brukeren som sender disse 

spørringene har administrator rettigheter. Årsaken til det er at mye av 

informasjonen som er tilgjengelig ved hjelp av WMI kan være skadelig hvis det skulle 

komme på avveie. 

Som et resultat av kravet om administrator rettigheter har jeg i samråd med ekstern 

veileder, Ole Gulbrandsen, funnet ut at web servicen med metodene som krever 

administrator rettigheter skal legges i en mappe med tilstrekkelige rettigheter. Det 

vil da ikke være noe brukernavn og passord til pålogging, men adressen til denne 

mappen skal være hemmelig. På denne måten omgår vi problemet med pålogging 

for hver gang gadgeten skal oppdatere serverinformasjon.  

For å få tilgang til WMI i web servicen er man avhengig av å importere navnerommet 

System.Management. Dette gjøres enkelt i C# ved å skrive: using 

System.Management;. 

 

4.4.9  WQL 

 

Windows Query Language (WQL) er ett subset av The American National Standards 

Institute Structured Query Language (ANSI SQL) med noen mindre semantiske 

endringer. WQL er designet for å sende spørringer mot leverandørene i Windows 

Management Instrumentation (WMI) og hente ut den informasjonen de tilbyr. Med 

leverandører menes i denne sammenheng de forskjellige klassene i WMI og 

metodene de tilbyr.  
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I System.Management navnerommet er det en klasse som heter 

ManagementObjectSearcher. Når man lager en instans av denne klassen sendes det 

med en WQL spørring og eventuelt et ”ManagementScope” som representerer 

navnerommet hvor spørringen skal utføres. Ved å kalle på Get() metoden til 

ManagementObjectSearcher objektet, vil spørringen eksekveres og returnere en 

samling med Management objekter som stemmer overens med spørringen. 

            ManagementObjectSearcher searcher = 

                new ManagementObjectSearcher("root\\CIMV2", "SELECT * FROM 

Win32_ComputerSystem"); 

            foreach (ManagementObject queryObj in searcher.Get()) 

            { 

                return queryObj["Name"].ToString(); 

            } 

Kodeeksempel 6: Bruk av WQL i denne oppgaven. 

 

4.4.10   Web services 

 

World Wide Web Consortium (W3C) definerer en Web service slik:  

"A Web service is a software system designed to support interoperable machine-to-

machine interaction over a network. It has an interface described in a machine-

processable format (specifically WSDL). Other systems interact with the Web service 

in a manner prescribed by its description using SOAP-messages, typically conveyed 

using HTTP with an XML serialization in conjunction with other Web-related 

standards." 

Miniprogrammene som skulle utvikles som en del av denne masteroppgaven var 

avhengig av informasjon de skulle presentere. I samråd med ekstern veileder ble vi 

enige om at web services var den mest hensiktsmessige løsningen for oss. En web 

service er et samlebegrep for et sett med standarder som bruker XML som 

representasjonsform. En web service fungerer som et maskin-til-maskin-program 

som utveksler informasjon over nettverk og er det nyeste innenfor distribuert 

programmering. 

 

Det er visse fordeler ved å velge en web service løsning generelt sett. De er klient- og 

språkuavhengige, samt at de er skalerbare og bruker standard protokoller. XML-filer 

kan parses hos klienten, og da spiller det ingen rolle om klienten er for eksempel 

swing-gui, webapplikasjon, skrivebordsapplikasjon eller mobilapplikasjon. Innholdet 

kan dessuten representeres i JavaScript ved hjelp av "document object model" 

(DOM).  
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Med tanke på at det i løpet av masteroppgaven skulle utvikles en gadget på en mobil 

plattform, er klient- og språkuavhengigheten en stor fordel. Det vil si at web 

servicene som i hovedsak ble utviklet for gadgetene på skrivebordet også kunne 

brukes mot en mobilapplikasjon. 

 

4.4.11 XML 

 

Extensible Markup Language (XML) er et enkelt og veldig fleksibelt tekst format som 

er utledet av SGML(ISO 8879) standarden. Opprinnelig var XML designet for å møte 

utfordringene ved elektronisk publisering i stor skala og blir i likhet med SGML 

standarden omtalt som ”meta-språk”. Meta-språk kan kort forklares som ett 

markeringsspråk som gir en struktur for meta-informasjon. XML spiller også en 

økende viktig rolle innenfor utveksling av ett stort utvalg av data på nettet og andre 

steder. 

(W3C, 2008) 

4.4.12 SOAP 

 

SOAP står for Simple Object Access Protocol og er en lettvektsprotokoll for 

utveksling av informasjon mellom desentraliserte og distribuerte systemer. 

Protokollen baseres på XML og består av tre deler; definisjon av et rammeverk som 

beskriver innholdet og hvordan det skal behandles, ett sett med kode regler for å 

uttrykke instanser av applikasjonsdefinerte datatyper, og en konvensjon for 

representasjon av metodekall på en desentralisert server. (W3C, 2007) 

4.4.13 WSDL 

 

Web Services Description Language (WSDL) er et XML format som brukes til å 

beskrive nettverkstjenester som ett sett med endepunkter som opererer på 

meldinger som inneholder enten dokumentorientert eller prosedyreorientert 

informasjon. Operasjonene og meldingene er beskrevet på en abstrakt måte og så 

bundet til en konkret nettverksprotokoll og meldingsformat for å definere ett 

endepunkt. Konkrete og relaterte endepunkter blir samlet til abstrakte endepunkter, 

også kalt ”services”. WSDL er utvidbar for å tillate beskrivelser av endepunkter og 

deres meldinger uavhengig av hvilket meldingsformat eller nettverksprotokoll som 

blir brukt til å kommunisere. (W3C, 2001) 

 

Ettersom kommunikasjonsprotokoller og meldingsformater er standardisert i web 

miljøet, blir det lettere mulig og viktig å beskrive kommunikasjonen på en strukturert 

måte. WSDL adresserer dette behovet ved å definere en XML grammatikk for å 

beskrive nettverkstjenester som en samling av kommunikasjonsendepunkter i stand 
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til å utveksle meldinger. WSDL definisjonen tilbyr dokumentasjon for distribuerte 

systemer og fungerer som en oppskrift for å automatisere detaljene som er involvert 

i kommunikasjonen mellom applikasjoner. (W3C, 2001) 

Web servicen som har blitt utviklet underveis i dette prosjektet er laget med 

Microsoft sin .NET teknologi og WSDL definisjonen blir der automatisk generert. Det 

er denne WSDL definisjonen som er brukt til å generere proxy klassene i Javascript 

for de to web servicene.  

I løpet av masteroppgaven utviklet jeg også en mobilapplikasjon(midlet) som en del 

av kurset INF5261 - Utvikling av mobile informasjonssystemer. Denne 

mobilapplikasjonen benytter seg av samme web service som webfarm gadgeten, 

som overvåker servere. For å kommunisere med web servicen fra 

mobilapplikasjonen ble det brukt en stub-generator som følger med Sun Java sitt 

”wireless toolkit”. Denne genererer en klasse og et interface som gjør det mulig å 

kalle på distribuerte metoder som om de skulle vært lokale. En stub kan i grove trekk 

forklares som en proxy, ihvertfall i denne oppgaven. 

 

4.4.14 AJAX 

 

AJAX står for Asynchronous Javascript And XML, og er en teknikk for å lage raskere 

og mer interaktive web applikasjoner. AJAX baserer seg på kjente standarder som er 

blitt brukt i mange år. AJAX benytter asynkron data overførsel (HTTP forespørsler) 

mellom klient og tjener, ofte representert av en nettleser og en web server. Fordelen 

er at det kan foretas forespørsler om mindre deler av en nettside uten at hele siden 

behøver å oppdateres. Gadgetene i denne oppgaven er AJAX baserte og foretar 

AJAX-kall til web servicene og får resultatet tilbake representert i XML form. 

Resultatet fra serveren er asynkront, altså uavhengig av resten av koden, som gjør at 

annen kode fortsetter å kjøre.  

 
I denne oppgaven bruker jeg en Javascript fil med navn MicrosoftAjax.js fra 

Microsoft sitt AJAX bibliotek. Denne filen inneholder mange forskjellige funksjoner 

som er med på å gjøre kommunikasjonen med web servicen så sømløs som mulig.  

 

4.4.15 PROXY 

 

I følge online etymology dictionary betyr proxy følgende: c.1440, prokecye, "agency 

of one who acts instead of another", som på norsk kan oversettes med en som 

opptrer i stedet for en annen (Online-etymology-dictionary, 2008). Og det er nettopp 

det en proxy gjør i denne sammenhengen, fordi miniprogrammene kaller på 

metodene i proxy klassen i den oppfatning at de kaller på metodene på web servicen 
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som kan være geografisk avskilt. I virkeligheten kaller de på metoder i Proxy klassen 

som igjen kaller på metoder i web servicen. 

En web service kan kommuniseres med over et nettverk med bruk av standard 

protokoller inkludert SOAP protokollen. En klient og en web service kommuniserer 

med hjelp av SOAP meldinger som markerer opp inn og ut parametere i XML format. 

Proxy klassen tar seg av denne markeringen, samt å sende SOAP beskjeden over 

nettverket. 

En proxy klasse kan genereres så lenge det finnes en tjenestebeskrivelse som er i 

samsvar med WSDL. Det som defineres i en tjenestebeskrivelse er hvordan man 

kommuniserer med en web service. I mitt tilfelle fikk jeg Internett Explorer til å 

generere proxy klassen i javascript. For å få Explorer til å generere en proxy klasse ut 

i fra WSDL filen, legger man til ”/js” i adresselinjen på nettleseren og får deretter 

mulighet til å skrive inn navn på filen og lagre den. Hvis man ikke har Internet 

Explorer kan man også bruke andre nettlesere, men da får man opp proxy klassen i 

tekst som må kopieres og limes inn i en fil med navn proxy.js. I stedet for å bruke 

nettleser, kan man også laste ned Web Services Description Language Tool fra 

Microsoft sine sider. (Microsoft, 2008) 

Når proxy klassen er generert kan klienten kalle på metodene til proxy klassen som 

igjen kaller på metodene til web servicen. Proxy klassen kommuniserer da med web 

servicen ved å sende SOAP meldinger til og fra web servicen. En av fordelene ved 

bruk av proxy er at man i klienten kan kalle på metodene til web servicen som om de 

skulle vært lokale metoder deklarert i klienten. 

Det er også verdt å nevne at proxy klassen bruker http protokollen til å sende og 

motta SOAP meldinger til web servicen. 

4.4.16 HTTP protokollen 

 

HyperText Transfer Protocol er en tilstandsløs protokoll for å utveksle vilkårlige typer 

data i en klient/tjener omgivelse. Protokollen ble laget spesielt for World Wide Web, 

men kan brukes til flere ting. HTTP har blitt brukt på World Wide Web siden 1990 og 

er som navnet tilsier utviklet for å overføre hypertekst.  

Et vanlig scenario er at en HTTP klient, typisk i form av en nettleser, sender en 

forespørsel til en server. Det vil da bli opprettet en TCP forbindelse mellom klienten 

og serveren. Serveren vet hvilken port forespørselen kommer på og når 

forespørselen er mottatt og TCP forbindelsen er opprettet, sender serveren en 

melding tilbake til klienten. Hvis alt er i orden vil meldingen inneholde en status linje 

lik den her; "HTTP/1.1 200 OK" og den etterspurte filen i meldingskroppen.  
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En TCP(Transmission Control Protocol) forbindelse sørger for at all informasjon som 

skal overføres blir overført uten at det blir noe borte.  

4.5 Case 1: Vista Sidebar gadgets 

4.5.1  Prototyper av Sidebar gadgets 

 

Low-fidelity prototypene av webfarm og webmaster gadgetene er ikke veldig 

selvforklarende, det kommer av at de er resultatet av første idémyldring mellom 

meg og min eksterne veileder.  Derfor skal jeg komme med kommentarer som kan 

være med på å forklare hva som var intensjonen med det de viser. Den første 

papirprototypen er av webfarm gadgeten og her kan man se visse likheter med 

sluttproduktet. 

 

 

Figur 11: Low-fidelity prototype av webfarm gadget 

 

Det som ser ut som sirkler på rekke og rad skal forestille indikatorene som viser 

prosessorlast og tre andre verdier på serveren grafisk. Denne ideen har blitt 

implementert, men med visse modifikasjoner som for eksempel at navnet på hver 

server har blitt flyttet over raden med de fire indikatorene tilhørende den serveren. 

På høyreside kan man se at vi tegnet inn en ”radiobutton” med en pil til teksten 

”more…”. Tanken bak denne knappen var at man skulle velge hvilken server man 
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ønsket å se detaljert informasjon om. Denne funksjonen er også blitt implementert, 

men knappen er flyttet på linjen over indikatorene hvor navnet på serveren står. Det 

var den smale bredden på gadgeten som førte til at denne knappen måtte flyttes dit.  

Nederst på low-fidelity prototypen er det også forsøkt tegnet inn en graf som skulle 

vise historikken til prosessorlasten for et bestemt antall minutter tilbake i tid. Denne 

funksjonen ble forkastet på grunn av at jeg bruker en web service til å hente 

prosessorlasten, men en web service er som tidligere beskrevet passiv. Det vil si at 

den kun eksekverer kode når det blir foretatt metodekall til den. For at jeg skulle 

kunne vist en graf over historikken til en prosessor måtte jeg ha lagret verdiene fra 

hver oppdatering en stund tilbake i tid før jeg kunne tegnet opp grafen. Dette er 

selvfølgelig en mulighet, men ble ikke implementert i high-fidelity prototypen. 

 

 

Figur 12: Low-fidelity prototype av webmaster gadget 

 

Denne low-fidelity prototypen er enda mindre selvbeskrivende, men man kan se at 

stolpediagrammet var påtenkt allerede på dette stadiet. I teksten til høyre for selve 

gadgeten, kan man se informasjonen som i utgangspunktet skulle presenteres i 

gadgeten. Den største forandringen fra denne low-fidelity prototypen og frem til 

high-fidelity prototypen er at nettstedets oppetid har blitt byttet ut med tidspunkt 

for siste omstart. Oppetiden får man nå først ved å holde musen over tidspunktet for 

siste omstart. 
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4.5.2 Persistering av innstillinger 

 

Vista Sidebar Gadgets har innebygde funksjoner og events for å vise og lukke ett 

panel/vindu for innstillinger. Panelet har i utgangspunktet kun to knapper, en ok-

knapp og en avbryt-knapp, resten av innholdet må legges til selv. På de to gadgetene 

jeg har utviklet har jeg lagt til en overskrift og et tekstfelt hvor det kan fylles inn 

adresser til web servicene de skal koble seg opp mot. Adressene som blir fylt inn i 

tekstfeltet blir splittet på linjeskift og lagt inn i en liste når brukeren trykker på ok-

knappen. Disse adressene må lagres et sted slik at brukeren ikke behøver å skrive de 

inn hver gang gadgeten skal benyttes.  

 

Figur 13: Innstillingsvindu webfarm gadget 

 

Microsoft har sett behovet for lagring, og lagd funksjoner som gjør det enkelt å lagre 

innstillinger. De har valgt å lagre innstillingene ved å bruke en assosiativ tabell, slik at 

følgende tekst: System.Gadget.Settings.write(”antallServere”, 2); vil lagre en nøkkel 

med antallServere som navn og to tallet blir verdien. For nøkkelen har de valgt å ha 

en grense på 1024 karakterer og 2048 karakterer som grense på verdien. Disse 

innstillingene vil være lagret under hele sesjonen til en gadget, og innstillingene vil 

være unike for hver instans av samme gadget. Det er viktig å poengtere at en sesjon 

ikke vil bli terminert selv om datamaskinen blir skrudd av, det er kun ved lukking av 

gadgeten at sesjonen opphører.  
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Når en gadget blir terminert vil sesjonen opphøre og innstillingene vil ikke lenger 

være lagret. Dette kan være problematisk og føre til unødvendig arbeid hvis en 

gadget skulle bli lukket ved en feiltagelse. Av denne grunn har jeg undersøkt andre 

muligheter for en mer varig og mindre utsatt form for lagring av innstillinger. Den 

første av de to potensielle løsningene jeg vurderte var å skrive til fil og det var også 

den løsningen jeg var mest positiv til etter den innebygde løsningen. Den andre 

løsningen gikk ut på å benytte en database til å persistere innstillingene, men fant ut 

at det kunne bli mye arbeid uten at det kanskje ville resultert i noen fordeler. Jeg 

endte opp med å holde meg til de innebygde lagringsmulighetene på tross av 

problemet med tap av innstillinger ved lukking av gadget. Hovedårsaken til dette var 

at systemadministrator hos Webscape ikke syntes det var spesielt problematisk at 

innstillingene ble borte hvis han skulle lukke en gadget ved en feiltagelse.  

 

4.5.3  Tidsdeling og asynkrone kall 

 

Siden en web service er passiv, som vil si at den ikke foretar seg noe før det blir gjort 

kall på dens metoder, betyr det at gadgeten må ha ansvaret for tidsintervallene 

mellom hver oppdatering av verdiene. Kallene til web servicen er asynkrone, som 

betyr at koden på klienten (gadgeten) fortsetter i stedet for å stoppe opp i påvente 

av svar fra server. Dette var nesten en nødvendighet med tanke på at ”Webfarm” 

gadgeten skulle ha mulighet til å overvåke flere servere samtidig. Hadde ikke kallene 

vært asynkrone kunne man risikert at gadgeten hadde stoppet opp og blitt stående i 

påvente av svar fra serverne. De asynkrone kallene ga ikke bare fordeler, de ga også 

utfordringer med tanke på oppgaven med å oppdatere indikatorene. Fordi koden 

bare fortsetter å kjøre ved asynkrone kall, var jeg avhengig av å finne igjen riktig 

indikator slik at den kunne oppdateres med den nye verdien når den ble returnert 

fra web servicen. Måten dette ble løst på var å gi hver server en ID som kunne 

brukes til å få tak i riktig server igjen. Denne ID`n blir dynamisk generert og består av 

en streng og et tall, hvor tallet er nummeret i rekken av servere. 

Tidsintervallene for hvor ofte de forskjellige verdiene skal oppdateres er hardkodet 

og det er ikke mulig å forandre på disse intervallene fra grensesnittet. Skal disse 

tidsintervallene forandres må det gjøres i koden. Det er enkelt å forandre på fordi 

det kun er tre forskjellige tall som bestemmer dette. Så hvis systemansvarlig hos 

Webscape eller noen av kundene deres måtte ønske en annen 

oppdateringsfrekvens, er altså dette mulig. Standard oppdateringsfrekvens for de 

grafiske indikatorene er 10 sekunder, mens de detaljerte verdiene til den valgte 

server varierer fra 10 sekunder for CPU til 10 minutter for harddiskplass. Windows 

tjenestene blir også sjekket regelmessig og har fått ett minutt som intervall mellom 

hver sjekk. 
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4.5.4  Varsling 

  
I løpet av prosjektet som er en del av kurset Utvikling av mobile 

informasjonssystemer (INF5261), ble det foretatt intervju med en person som har 

sitt daglige virke som systemadministrator ved Houston, driftsavdelingen på Institutt 

for informatikk(IFI), ved UIO. Under dette intervjuet kom det frem at varsling ved 

kritiske tilstander var svært ønskelig i et system som skal overvåke servere. 

Systemadministrator hos Webscape uttrykte også interesse for en form for varsling, 

spesielt ved stopp på Windows tjenester, men også hvis en server skulle gå ned. 

Varsling ble ikke implementert i mobilgadgeten som ble utviklet på en mobil 

plattform under prosjektet i kurset INF5261, men har blitt implementert i Windows 

Vista gadgeten. 

 

Siden en Sidebar gadget kjører på skrivebordet til en klient maskin vil den vanligvis 

være i bruk kun når det sitter en person ved maskinen. Derfor ble jeg og ekstern 

veileder enige om at varslingen på e-post og sms kan være overflødig i denne 

konteksten, i tillegg til at det sannsynligvis vil medføre store utvidelser. Disse 

utvidelsene ville gå utenfor det som var planlagt for denne oppgaven og ble derfor 

kuttet ut. Hvilke utvidelser som kunne vært med på å løse problemet med e-post og 

sms varsling vil bli tatt opp i kapittel 6.  

 

Den formen for varsling gadgetene derimot endte opp med, var en visuell form for 

varsling hvor navnet på serverne blir røde og uthevet hvis det skulle oppstå 

problemer. Problemer vil typisk være at en av Windows tjenestene som blir 

overvåket stopper eller at gadgeten ikke får kontakt med en av web servicene, som 

igjen kan bety at den serveren har gått ned.  

 

Ved metodekall til en web service kan man sende med parametere og navn på 

metoder som skal kalles avhengig av om metodekallet var vellykket eller ikke. Det er 

muligheten til å sende med navn på en failedCallback metode jeg benytter meg av 

for å fastslå om en web service gir respons eller ikke. Fordi da vil metoden som ble 

sendt med som failedCallback metode bli trigget og der endres farge på servernavnet 

i tillegg til at teksten blir gjort fet. 
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YourWebService.YourWebMethod(parameters, succeededCallback, failedCallback, 

userContext);    

function succeededCallback(result, userContext, methodName)    

{    

}    

function failedCallback(exception, userContext, methodName)    

{ 

}     

Kodeeksempel 7: Syntaksen til AJAX kall ved bruk av Microsoft sitt AJAX bibliotek. 

 

 

4.5.5  Bruk av metaforer, analogier og idiomer 

I kapittel 2 har jeg skrevet om metaforer, analogier og idiomer i et forsøk på å gi 

leseren en forklaring til hva disse begrepene betyr. Det er fordi jeg nå vil beskrive 

hvor i oppgaven jeg har benyttet meg av disse uttrykksformene og hva jeg har brukt 

de til. 

Den første metaforen jeg har tenkt til å beskrive innebærer en analogi til 

elektronikken og da spesielt equalizere. Ofte har equalizere både mulighet til å styre 

lydstyrken innenfor bestemte frekvensområder og et display som viser lydstyrken på 

de forskjellige frekvensområdene grafisk. Denne grafiske fremstillingen blir ofte 

representert av stolpediagram eller peakindikatorer som starter med en grønnfarge 

for så å gå over til gul og til slutt rød når lydnivået nærmer seg maks. Dette er en 

metafor som programvare leverandører har brukt tidligere, se nederste del av Figur 

14. 
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Figur 14: Eksempel på bruk av equalizer i programmet WinVibe. 

 

I webfarm gadgeten er disse stolpediagrammene brukt i horisontal posisjon og hver 

stolpe viser en av de fire verdiene til prosessorlast(CPU), minnebruk(RAM), 

diskplass(DISK) og nett-trafikk(NETT) (Figur 15). På grunn av lite plass er hver 

indikator kun tildelt fem ”lamper”, tre grønne, en gul og en rød. Lampene vil da 

tennes ut ifra et prosenttall som gadgeten får fra web servicen. Fem lamper vil si at 

det vil bli ”tent” en lampe for hvert av disse nivåene: 0-20 %, 20-40 %, 40-60 %, 60-

80 % og 80-100 %. 

 
Figur 15: Bruk av equalizer metafor i webfarm gadget 

Fargene som blir brukt i disse stolpediagrammene og til å varsle brukeren om 

problemer er ikke tilfeldig. Som beskrevet i teorikapittelet kan farger være med på å 

fange brukerens oppmerksomhet i tillegg til at de ofte har en betydning. Når 

gadgeten ikke får kontakt med serveren endrer navnet på den aktuelle serveren 

farge fra svart til rødt i tillegg til at skriften blir uthevet. Samme form for varsling er 

det også implementert for eventuelle stopp på en av tjenestene overvåket på en 

server. Begrunnelsen for å bruke rødfarge og uthevet skriftstørrelse er at rødt er 

universelt forbundet med varsel og fare, mens større skrift er for å gjøre varslingen 

bedre synlig. I tillegg skifter også ”lampen” tilknyttet den enkelte tjeneste farge fra 

grønt til rødt. Formen på denne ”lampen” er rund, og skal være en metafor med 

analogi til trafikklys. 
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Det finnes forskjellige ”gestalt” lover som beskriver hvordan forskjellige ting henger 

sammen. Gestalt er tysk og betyr form eller figur og det er nettopp en sånn lov jeg 

har benyttet meg av når jeg har rammet inn serverne. Innelukking kalles det og 

brukes for å vise for brukeren at forskjellige elementer henger sammen. I webfarm 

gadgeten har jeg benyttet meg av denne teknikken til å ramme inn indikatorene som 

hører til en server. Innrammingen var en nødvendighet ettersom det kunne legges til 

flere servere og det ble etter hvert vanskelig å holde styr på hvilke indikatorer som 

hørte til en server.  

 

4.5.6  Rettighetsproblemer 

 

Med tanke på hva slags informasjon som skal presenteres i gadgetene og det faktum 

at de vil komme med spørringer til web servicene fra en fysisk adskilt lokasjon, 

gjorde at jeg forventet rettighetsproblemer. Spesielt forventet jeg problemer relatert 

til WMI og WQL spørringene til operativsystemet(OS), siden de etterspør 

informasjon som strekker seg helt ned til hardware nivå. Det var også et stort 

spørsmålstegn rundt hvordan jeg skulle sende med brukernavn og passord til hver 

server, ikke minst hvordan brukeren skulle taste inn alt dette på innstillingssiden. 

Heldigvis slapp jeg å tenke på dette i begynnelsen av utviklingen siden jeg testet på 

lokal maskin. 

Problemene startet når jeg skulle gi systemansvarlig i Webscape den første 

versjonen av webfarm gadgeten samt legge tilhørende web service på serverne 

deres. Første hinder var å finne en løsning på brukernavn og passord og om det 

skulle sendes med i metodekallene. Det viste seg å bli en omfattende og lite brukbar 

løsning, siden autentisering av bruker måtte foretas ved hvert enkelt metodekall for 

hver enkelt server. Dette måtte da også gjentas for hver gang gadgeten skulle 

oppdateres som ved enkelte metoder vil si hvert tiende sekund. Ettersom web 

servicen ikke trenger skrivetilgang ble jeg og ekstern veileder, etter rådføring med 

systemansvarlig, enige om at mappen som web servicen ligger i skulle gis 

administrator rettigheter. Ved å gjøre det på denne måten er det unødvendig å 

sende med brukernavn og passord i metodekallene, i tillegg til at systemansvarlig 

slipper å skrive inn brukernavn og passord til hver enkelt server ukryptert. 

Overvåkning av Windows tjenester i webfarm gadgeten var i utgangspunktet ikke 

planlagt, men ble i løpet av utviklingsprosessen lagt til som funksjon etter ønske fra 

systemansvarlig. Denne overvåkningen skulle vise seg å by på rettighetsproblemer 

som til tider var uforståelige. Det som var kjernen i dette problemet var at resultatet 

fra metodekallene som sjekker tjenestene ga beskjed om at noen av dem var 

stoppet, når de i virkeligheten var startet og fungerte som normalt. Hvilke Windows 

tjenester som oppga feil status var også forskjellig fra server til server. 
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Det som tilslutt viste seg å være løsningen var å benytte noe som Microsoft kaller for 

impersonation. Impersonation er når ASP.NET kjører kode i konteksten av en 

autentisert og autorisert klient. Det vil altså si at det er en annen bruker som gjør 

metodekallet, men koden blir eksekvert av en administratorbruker som har de 

nødvendige rettighetene.  

4.6 Case 2: Mobilgadget 
 

Utvikling av mobile gadgets/widgets er i startfasen og de har i motsetning til 

skrivebordsversjonene som benytter standard webteknologier, ingen standard 

teknologier. Ifølge Kaar har og blir mange av dem utviklet på en Java ME (J2ME) 

plattform, dette fører til at miniprogrammene må startes egenhendig, noe som 

strider mot deres natur (Kaar, 2007). Tankegangen bak disse miniprogrammene er jo 

nettopp at de skal være øyeblikkelig tilgjengelig og synlige på datamaskinens 

skrivebord. Jeg ser en naturlig forklaring på dette problemet og mener den ligger i de 

utfordringene det innebærer å ha en liten skjerm og lav oppløsning som mobile 

enheter ofte har.  

Ideen bak mobilprosjektet ble tidlig konfrontert med systemansvarlig i Webscape. 

Siden det å hente serverinformasjon allerede var planlagt i en Sidebar gagdet, som er 

en del av denne masteroppgaven, så ble det naturlig å høre med ham om hvorvidt 

han var interessert i prototype av en mobilapplikasjon med noen av de samme 

egenskapene. Han var positiv til forslaget og mente at applikasjonen sannsynligvis 

ville ha en viss bruksverdi i en bedrift på størrelse med Webscape; ca. 10 servere. 

Etter gjennomført prosjekt har det blitt utviklet en mobilapplikasjon som benytter 

den samme web servicen som Vista Sidebar versjonen av webfarm gadgeten og 

henter ut informasjon om prosessorlast, minnebruk, lagringsplass og servernavn fra 

denne. For å kunne hente ut denne informasjonen på en mobil enhet så ble det laget 

en midlet (applikasjon som kan kjøre på mobiltelefon) ved hjelp av Java 2 Micro 

Edition.  

Ved oppstart av applikasjonen vil du få mulighet til å velge server, samt fylle inn 

brukernavn og passord. Disse feltene er riktignok foreløpig ikke tatt i bruk, årsaken til 

det er at applikasjonen foreløpig kun har blitt kjørt mot en testserver og derfor har 

det vært lettest å hardkode serverens adresse. Brukernavnet og passordet trenger 

man heller ikke å fylle inn ennå. Det er fordi applikasjonen har fått 

administratorrettigheter på testserveren, for å gjøre testingen enklere. 
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4.6.1 Prototype mobilgadget  

 

Tidligere i denne oppgaven har jeg skrevet at det ble utviklet en high-fidelity 

prototype som en del av kurset INF 5261. Før vi ser nærmere på denne high-fidelity 

prototypen i resultat kapittelet, vil jeg skissere en low-fidelity papirprototype. En slik 

low-fidelity prototype skal raskt føre til at man kommer opp med en design som er 

ønskelig å gå videre med. Slik unngår jeg å skyte i blinde og med stor sannsynlighet 

bli nødt til å vrake kode, som tar lang tid å produsere sammenliknet med 

illustrasjoner på papir. Det er nettopp denne fordelen som er den største gevinsten 

med å bruke papirprototyper kontra high-fidelity prototyper. Hvilke endringer som 

har blitt foretatt fra denne prototypen og til high-fidelity prototypen vil bli beskrevet 

i resultat kapittelet. 

 

 

 

Figur 16: Low-fidelity papirprototype av mobilgadget 

 

 4.6.2  Connected Limited Device Configuration (CLDC) 

 

Mobilgadgeten eller J2ME midleten ble utviklet med CLDC konfigurasjon som vil si at 

den skal være kompatibel med de fleste mobiltelefoner og andre enheter som har 

støtte for Java. Bakgrunnen for at valget falt på denne konfigurasjonen var nettopp 

det at det er så mange som har støtte for en CLDC midlet. Det som viste seg å være 

problemet med dette valget var at Java.RMI (Remote Method Invocation) klassen 

ikke var inkludert i Java biblioteket som fulgte med CLDC konfigurasjonen. Java RMI 

klassen er den som har metoder som gjør at eksterne Java-objekter kan startes fra 
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andre virtuelle Java maskiner (JVM), muligens på ulike verter. Dette førte til mye 

problemer når midleten skulle testes på en ekte mobil og ikke en emulator. 

Løsningen ble å manuelt legge inn Java.RMI klassen i JAR filen som ble kompilert før 

man kopierte midleten over på mobiltelefonen.  

Det minimale Java biblioteket som er standard i CLDC konfigurasjonen førte også til 

at det ble brukt en god del tid i starten på å finne løsninger som kunne gi et mer 

spenstig grensesnitt. Etter en god del søk på internett viste det seg at det fantes 

noen rammeverk som gjorde det mulig å lage grensesnittet mer tiltalende. 

Rammeverket det ble viet mest tid til var J2ME polish, som viste seg å være veldig 

interessant. Men istedenfor å bruke masse tid på grensesnittet, bestemte jeg meg 

for å få mesteparten av funksjonaliteten på plass før grensesnittet igjen ble 

prioritert.  

4.6.3  Kommunikasjon mellom mobil enhet og server 

 

Det jeg trodde skulle bli det største problemet med en mobilgadget, var 

kommunikasjonen med web servicen jeg hadde laget til Vista Sidebar gadgetene. 

Dette viste seg å være enklere å få til enn tidligere antatt, med hjelp fra Sun 

Microsystems sitt Wireless Toolkit. Dette programmet hjelper til med flere 

forskjellige oppgaver, men det jeg benyttet meg av var det Sun Microsystems kaller 

en stub generator. En stub er egentlig det jeg omtaler som proxy i kapittel 4.4, som 

vil si at den gir deg følelsen av å kalle på lokale metoder når det egentlig er 

metodene på en web service på en ekstern server som kalles. Denne stub 

generatoren fungerer slik at man skriver inn adressen til WSDL filen som tilhører web 

servicen. Ut ifra denne WSDL filen får du generert et Java interface og en Java klasse 

som puttes i samme mappe som midleten, og du har dermed fått tilgang til 

metodene på web servicen. All kommunikasjon mellom J2ME gadgeten og web 

servicen blir nå tatt hånd om av stuben(proxy) og vil foregå asynkront akkurat som i 

Vista Sidebar gadgetene.  
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Figur 17: Sun Microsystems stub generator 
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5 Resultater 

I dette kapittelet beskrives resultatene fra oppgavens to case og funnene fra de 

gjennomførte intervjuene. Målet med intervjuene har vært å samle inn erfaringer 

om brukeropplevelsen og nytteverdien, som kan være med på å besvare 

forskningsspørsmålene. Funnene fra dette kapittelet vil bli diskutert i 

diskusjonskapittelet og legges til grunn for konklusjonen.   

5.1 Evaluering av Sidebar gadgets (Case 1) 

5.1.1 Webfarm gadget 

 

Figur 18 viser resultatet av utviklingen og kan fortsatt omtales som en high-fidelity 

prototype. Siden gadgeten på en måte fortsatt er en prototype kunne den ha blitt 

beskrevet i caset, men den er ett av sluttproduktene i denne oppgaven og har derfor 

blitt plassert her. Deler av problemstillingen går også på utviklingen og det blir derfor 

riktig å beskrive resultatet her slik at det kan diskuteres i kapittel 6.   

Nederst på Figur 18 kan man se tjenestene som blir overvåket og status ved hjelp av 

”lampen” etter navnet. Overvåkning av Windows tjenester var i utgangspunktet ikke 

påtenkt, men under en samtale med systemansvarlig i Webscape kom det frem at 

dette var meget ønskelig. Overvåkningen av status på et valgfritt antall tjenester ble 

implementert og har fungert bra under testperioden. Andre endringer som har blitt 

gjennomført underveis i utviklingen er hvordan tid siden siste omstart av server 

vises.  
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Figur 18: Webfarm gadget 

 

Vanligvis vises bare dato og klokkeslett for siste oppstart(last boot date), så for å se 

hvor lenge det er siden, kan man holde musepekeren over dette elementet og det 

dukker opp noe som kalles for ”tooltip”. Tooltip er et grafisk brukergrensesnitt 

element og brukes i forbindelse med en markør, gjerne en musepeker. Brukeren 

holder markøren over et element uten å klikke på det. En liten boks eller boble 

dukker opp og viser utfyllende informasjon om elementet som markøren holdes 

over.  Inne i boksen som popper opp vil tiden fra oppstartstidspunkt og frem til nåtid 

vises ferdig utregnet og fint formatert (Figur 18, midterste bilde).  

 

Det er også implementert en slik ”tooltip” funksjon for nettverkstrafikk feltet. Her 

vises det hvor mange prosent av tilgjengelig båndbredde som er benyttet i sanntid. 

Flytter man musepekeren over dette feltet(høyre bilde Figur 18) får man opp den 

nøyaktige verdien. 
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Figur 19 viser hvordan webfarm gadgeten ser ut når den 

overvåker flere servere samtidig. Fremgangsmåten for å 

velge hvilken server man vil se eksakte verdier om, er å 

trykke på ”radiobutton”(alternativknapp) som er plassert 

etter navnet på serveren man vil se detaljert informasjon 

om. Den grå linjen rundt hver server er med på å gruppere 

indikatorene og gjør det enklere å se hvilke indikatorer som 

hører til hvilken server. 

 

I feltet nederst vises detaljerte verdier og der er annenhver 

linje blå og hvit, dette er gjort for og lettere skille linjene fra 

hverandre. Fargevalg på gadgeten generelt og da spesielt de 

forskjellige variantene av fargen blå er basert på fargene 

som firmaet profilerer seg med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Overvåkning av seks servere med webfarm gadgeten 
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Figur 20: Nettverkstrafikk med 10 servere til overvåkning 

Som Figur 20 viser så er belastningen på nettverkstrafikken påført av gadgeten 

forholdsvis lav (gjennomsnittlig ca.1 %) med ti servere til overvåkning og en 

nettverkstilkobling med hastighet på 48Mbps. Grafen viser et ganske fast mønster 

som kan forklares med oppdateringsintervallene til gadgeten. 

Oppdateringsfrekvensen til gadgeten som var gjeldene da bildet ovenfor ble tatt, er 

beskrevet under punkt 4.5.3 Tidsdeling og asynkrone kall. Med en treg 

internettilkobling kan man vurdere å endre oppdateringsfrekvensen for å minske 

trafikken på linjen.  

 

5.1.2 Intervju av systemadministrator 

 

Siden problemstillingen i denne oppgaven dreier seg om nytteverdien til 

miniprogrammer som gadgets, er det nødvendig med en form for evaluering. 

Evalueringen i denne oppgaven vil i stor grad bli basert på data samlet inn gjennom 

intervju med brukerne av gadgetene.   

 

5.1.2.1 Nåværende overvåkningstjenester 

Webfarm gadgeten har blitt utviklet for Webscape AS og da spesielt 

systemadministratoren deres slik at han kan bruke den til å overvåke serverne. Det 

var derfor naturlig at intervjuet ble tatt med systemadministratoren som jeg heretter 

vil omtale som A, siden det er han som har brukt webfarm gadgeten.   

 

Det første som var viktig å kartlegge, var hvilke løsninger firmaet bruker på 

overvåkning av serverne sine. I tillegg til å vite hvilke løsninger de har, er 
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funksjonaliteten de tilbyr også essensiell for å kunne måle webfarm gadgeten opp 

mot andre løsninger. 

  

”Vi har to overvåkningstjenester, den ene heter AlertBot og er gratis. Den går inn på 

bestemte nettsider og sjekker at de er oppe. Den andre tjenesten heter Big Brother 

og fungerer slik at man installerer en klient på serveren og den rapporterer til en 

overvåkningsserver. Denne overvåkningsserveren har vi tilgang til via et 

webgrensesnitt, og her får du informasjon om serverne som overvåkes.” (A)  

 

Hvor mye systemadministratoren forflytter seg i løpet av en arbeidsdag er viktig å få 

klarhet i siden det har innvirkning på hvilken type gadget han vil ha størst nytte av. 

Sitter han mest foran sin stasjonære datamaskin vil naturligvis Sidebar versjonen 

være mest aktuell, men er han mye på farten kan den mobile versjonen passe best.  

 

”Stort sett sitter jeg ved plassen min, er jeg borte fra plassen min er det som regel i 

forbindelse med møter.” (A) 

 

Deler av denne oppgaven handler om gadgets til mobile enheter, derfor ville jeg 

finne ut om overvåkningstjenesten Big Brother har en løsning som lar han overvåke 

serverne fra en mobiltelefon.  

 

”Big brother har jo web grensesnitt, men jeg vet ikke helt om de har en egen 

mobilutgave. Big Brother har mange utviklere så det overrasker meg ikke om de 

eventuelt har en side tilpasset mobiltelefoner, men jeg har ikke prøvd den.”(A) 

 

Systemadministratoren hos Webscape jobber ikke fulltid med drift, han jobber også 

en del som utvikler. Det hadde mest sannsynlig blitt lite å gjøre hvis han hadde 

jobbet 100 prosent med drift. 

 

”Jeg tror nok at jeg jobber ca. 20 % med drift i løpet av en uke. Det blir mest 

brannslukking, etter at jeg har fått varsel om at noe er galt med en nettside eller en 

server.” (A) 

 

Firmaet er i vekst og har planer om å endre på infrastrukturen i nær fremtid i tillegg 

til å ansette en person som skal jobbe fulltid med drift. De har 12 servere, men skal 

skifte ut disse og satse mer på virtualisering. Systemadministratoren sier at de skal 

kjøpe inn tre nye fysiske servere og dele opp disse i cirka syv virtuelle servere. 

 

På spørsmål om de fører historikk eller statistikk på hvor mye nedetid hver enkelt 

server har til sammen i løpet av en måned, sier han at det er informasjon som ligger 

tilgjengelig i overvåkningsløsningen de bruker på nåværende tidspunkt. Det er også 
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mulig å se hvor mye en spesifikk Windows tjeneste har vært stoppet i løpet av en gitt 

tidsperiode.  

 

Flere av kundene til Webscape betaler for hosting og det er da interessant å vite om 

kundene krever å bli varslet om nettsidene deres har gått ned. Systemadministrator 

sier at det er veldig sjeldent at kundene krever dette, men det er vanlig praksis blant 

utviklerne å varsle kunden de har ansvaret for. Det er også normalt å gi beskjed til 

kunder hvis en server må tas ned for en kort periode for å installere eller oppdatere 

noe. Det kundene er mest opptatt av, er at e-posten deres fungerer til enhver tid. 

Webscape har ansvaret for e-posten til ca. 40 domener og da er overvåkning av 

SMTP tjenesten spesielt viktig på de serverne som har disse domenene.  

 

”Vi har ikke mistet noen kunder pga. mye nedetid på nettsidene deres, men vi merker 

at det er krise når e-posten deres er nede.” (A) 

 

Begge overvåkningstjenestene de benytter seg av har varsling, både på SMS og e-

post. Systemadministratoren er ikke helt fornøyd med varslingen på SMS fra Big 

Brother tjenesten og sier følgende: 

 

”Det som er problemet med Big Brother, er at jeg får fire SMS når en tjeneste er nede 

fordi meldingen er altfor lang. Meldingen er nok laget for e-post og ikke SMS.”(A) 

 

Fra den andre overvåkningstjenesten er det satt opp et litt spennende 

varslingssystem som varsler flere og flere jo lenger tid nettsiden er nede. Det er for å 

få ordnet opp i problemet hvis systemadministrator ikke er i nærheten av en 

datamaskin eller av en annen grunn ikke kan få gjort noe. 

 

”Jeg får varsling på e-post og SMS når en nettside er nede i tre minutter, og etter fem 

minutter får to andre på jobben her e-post. Etter syv minutter får de to også SMS, 

mens en tredje gruppe personer herfra får e-post. Mer enn ti minutter får alle på 

jobben her tilsendt SMS.”(A)  

 

5.1.2.2 Erfaringer og meninger om Webfarm gadget 

Person A er systemadministrator og hvor lenge han har brukt gadgeten kan ha 

innvirkning på hans inntrykk av miniprogrammet og dets nytteverdi. Derfor stilte jeg 

han spørsmål om hvor lenge han har brukt webfarm gadgeten.  

”Det har jo kommet forskjellige versjoner siden du ga meg den første, men den siste 

versjonen tror jeg at jeg har benyttet i tre uker.”(A) 
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Intervjuobjektet synes gadgeten er nyttig, han liker at den viser sanntidsinformasjon 

om serverne og at den er lett tilgjengelig på skrivebordet, i hvert fall når han er på 

jobben og har to skjermer. Han synes derimot at det er mer problematisk når han 

bruker ”Remote Desktop” (eksternt skrivebord) hjemmefra, fordi der har han bare 

en skjerm og mener at det kan bli litt lite igjen av skjermen. Han påpeker at dette er 

mer et generelt problem med Sidebar og ikke selve gadgeten. Det han misliker med 

webfarm gadgeten er at den blir veldig lang med alle serverne til overvåkning, og at 

den ikke tilbyr like mye informasjon som Big Brother løsningen. Når jeg stiller et 

oppfølgningsspørsmål rettet mot løsningen på dette problemet, har han en løsning 

klar. Han mener at det eneste som egentlig trengs å vises til vanlig, er en status 

lampe som lyser grønt om alt er bra på alle serverne. Lyser derimot lampen rødt, kan 

man trykke på en utvidelsesknapp som gjør at gadgeten strekker seg i høyde og viser 

alle serverne slik som webfarm gadgeten gjør i dag. Han ser også mulighetene med å 

bruke en innebygd funksjon i Sidebar gadgets som heter flyout. Den gjør at det flyr 

ut et vindu fra gadgeten og som han mener burde kunne brukes til å vise mer 

informasjon om en server enn hva som er tilfelle i dagens gadget.  

 

Intervjuobjektet sier videre at han liker den minimale sikkerhetsrisikoen som web 

servicen og gadgeten medfører. Det er ingen sensitiv data som blir sendt til eller fra 

gadgeten, ingen brukernavn eller passord. Det er bare å laste ned gadgeten, 

installere den og legge inn adressene til web servicene og du har full oversikt over 

serverne. 

På spørsmål om hva som er den største forskjellen på nåværende løsning og 

webfarm gadgeten så er svaret klart: 

 

”Det er som jeg sa, altså det at jeg får informasjonen med en gang, informasjonen er 

lett tilgjengelig.” (A) 

 

Jeg spør A om han synes den visuelle varslingen er tilstrekkelig, nemlig at navnet på 

serverne blir rødt og uthevet når det har skjedd noe. Han liker varslingen, men skulle 

ønske det hadde blitt spilt av en lyd eller lignende for å få brukerens 

oppmerksomhet. Han kommer med et eksempel på at han i testperioden så at det 

var noe galt med SMTP tjenesten på en server før varslingen fra Big Brother rakk å bli 

sendt ut. SMTP er en e-post relatert tjeneste og hvis den er stoppet vil det ikke være 

mulig å sende e-post fra de domenene som ligger på den serveren. 

 

Intervjuobjektet liker de visuelle indikatorene for prosessorlast osv. men siden de 

viser kun fem ”trinn” synes han de blir litt unøyaktige. Allikevel sier han at det er en 

fin måte å få innsikt i hvor mye plass det er igjen på spesielt harddiskene. 
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Han sier videre at det er store muligheter for at gadgeten og den tilhørende web 

servicen kan ta over for nåværende løsning. Det er noen utvidelser som skal til, 

ønskede utbedringer er varsling på e-post og SMS, samt lyd eller en annen form for 

varsling på skrivebordet hvor gadgeten ligger for å få brukerens oppmerksomhet. 

Intervjuobjektet forteller at dersom webfarm løsningen skal kunne dekke alle behov 

firmaet har for overvåkning, er det nødvendig med en ekstern tjeneste. Da er man 

sikret mot at varslingen ikke kommer frem fordi linjen ut av bygget hvor firmaet 

holder til eventuelt skulle være ute av drift. 

 

Den siste utbedringen han kunne tenke seg er mulighet til å stille inn hyppigheten av 

oppdatering, siden det er forskjell på viktigheten av serverne. Han trekker frem de 

serverne som fast sender ut kampanje e-post for firmaer. Disse har større 

sannsynlighet for å gå ned grunnet høy arbeidsbelastning.  

 

Den åpenbare tanken bak miniprogrammer er at de skal gjøre en bestemt oppgave 

og være lett tilgjengelig for brukeren. For å se om intervjuobjektet hadde noen andre 

forslag til hva det er som gjør miniprogrammer populære, stilte jeg han følgende 

spørsmålet: 

Hva tror du det er med miniprogrammer som gjør de populære eller nyttige? 

 

”De er alltid tilgjengelig, enten de kjører hele tiden eller at de startes opp hver gang 

de skal brukes. De tar også lite plass, men viser den informasjonen man trenger.” (A) 

 

5.1.3 Webmaster gadget 

 

Resultatet av webmaster gadget utviklingen kan man se på Figur 21 nedenfor. Det 

første bildet viser hvordan gadgeten er før det har blitt lagt til et nettsted til 

overvåkning. Bildet i midten viser informasjon om nettstedet NAL (Norske 

Arkitekters Landsforbund) og de røde søylene viser antall sidevisninger de fem siste 

timene grafisk. Holder man musen over en av søylene vil antall sidevisninger dukke 

opp i tallform inne i en ”tooltip” boks(Figur 21).  

Annen informasjon som vises er antall besøkende ved et vilkårlig tidspunkt, basert 

på antall aktive sesjoner de 5 siste minuttene. Innloggede brukere er antall brukere 

logget inn i editeringsdelen av WebX. Editeringsdelen til WebX er der hvor for 

eksempel artikler oppdateres eller opprettes.  

Siste oppstart feltet har i likhet med ”last boot date” feltet i webfarm gadgeten en 

”tooltip” funksjon som regner ut tiden siden siste oppstart, men det gjelder oppstart 

av publiseringsløsningen og ikke selve serveren. 
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Antall workflows forteller brukeren om hvor mange ”prosesser” WebX har kjørende. 

En slik prosess kan være alt fra opprettelse av ny artikkel til oppdatering av selve 

WebX. 

Bruker dialoger er dialog vinduer som forteller brukeren noe eller som venter på at 

brukeren skal ta et valg eller svare på noe.  

 

  

Figur 21: Webmaster gadget 

 

5.1.4 Intervu av webmaster brukere 

 

Evalueringen av webmaster gadgeten skulle i likhet med de andre variantene av 

gadgets i denne oppgaven basere seg på intervju, og da spesifikt av de som hadde 

webmaster stilling hos noen kunder av Webscape. Dette viste seg å være 

problematisk å få til, fordi av de kundene det var aktuelt å involvere i denne 

oppgaven hadde ingen gått over til å bruke Windows Vista. De kunne derfor ikke 

bruke gadgeten og jeg fikk ikke brukt de som intervjuobjekter. Løsningen på dette 

ble at to utviklere, B og C som arbeider hos Webscape, tok i bruk webmaster 

gadgeten og overvåket nettsteder de hadde utviklet og kjente godt. 

Intervjuobjektene har brukt gadgeten i 2-3 uker og hvor hyppig de kikket bort på 

eller hadde en form for interaksjon med gadgeten varierte fra mange ganger i timen 

til kun en gang i timen. Et av de to intervjuobjektene nevnte at den første dagen så 

han veldig sjeldent på gadgeten siden den alltid havnet bak andre programvinduer. 

Han bestemte seg av den grunn for å krysse av for at Sidebar alltid skal ligge fremst.  
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”Den første dagen hadde jeg den under alle andre vinduer og da ble den veldig lite 

brukt. Så satt jeg at Sidebar alltid skal være over andre vinduer og da ser man jo på 

den hele dagen.” (B) 

Gadgeten viser antall sidevisninger per time de siste fem timene i form av et 

stolpediagram. Her får brukeren mulighet til å se denne informasjonen grafisk i 

tillegg til tekstlig hvis musen holdes over ønsket time/stolpe. Det var derfor 

interessant å høre med intervjuobjektene om de var overrasket både på godt og 

vondt over antall sidevisninger og om denne informasjonen var nyttig. Felles for 

svarene var at informasjon om antall sidevisninger per time er veldig interessant, og 

kanskje den informasjonen som er mest ettertraktet sammen med antall besøkende 

til en hver tid. Begge de to intervjuobjektene var overrasket over antall sidevisninger, 

på tross av at de bruker Google Analytics som også gir denne informasjonen.  

”Vi har jo Google Analytics på sitene(engelsk for nettsteder), men det er så opplegg å 

logge inn å sjekke det liksom. Så når man har mye å gjøre så blir det ikke til at man 

gjør det rett og slett.”(B) 

Deler av problemstillingen i denne oppgaven går på nytteverdien til 

miniprogrammene utviklet i denne oppgaven. Det var derfor naturlig å komme med 

spørsmål om de syns gadgeten er nyttig. Intervjuobjektene var mer eller mindre 

enige i at webmaster gadgeten var nyttig, men siden de er utviklere i Webscape og 

dermed lager nettstedene, mente de at for dem var den like mye interessant som 

nyttig. De kunne allikevel se for seg at kundene deres ville ha stor nytte av denne 

gadgeten og informasjonen den viser. 

”Den er interessant, men den har litt begrenset nytteverdi for meg egentlig da. Det 

kan være at jeg for eksempel skal gjøre en oppdatering på ”site`n”, da kan det være 

greit og ikke gjøre det når besøkstallet ”peaker”(er på topp).”(C)  

Den ene av intervjuobjektene nevnte også at tidspunktet på døgnet hvor det var flest 

sidevisninger var veldig kjekt å vite. Webmaster får da muligheten til å tilpasse 

publisering av artikler eller annet stoff slik at flest besøkende får se det. Det er også 

mulig å se hva slags stoff som genererer mest sidevisninger, siden man kan følge 

utviklingen i sanntid. 

”Den informasjonen kan være med på vise hva man gjør som er rett og hva som ikke 

er det. Man kan på en måte måle litt av effekten av ting man publiserer.”(C) 

En gadget er liten av størrelse og det er noe av poenget med dem, de har også 

vanligvis en spesifikk eller begrenset funksjonalitet. Det er derfor begrenset hva som 

kan trykkes inn i grensesnittet. Et av intervjuobjektene mener at hvis man trenger 

mer detaljert informasjon eller historikk kan man logge inn på Google Analytics. 

Dette var det enighet om, men et av intervjuobjektene kunne også tenke seg mer 
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informasjon i gadgeten. Informasjonen han ville legge til er informasjon som Google 

Analytics ikke tilbyr. 

”Det er mye informasjon som hadde vært interessant, for eksempel ti siste 

”referer”(engelsk for henvisning), som vil si de ti siste nettsidene som har gjort at folk 

har kommet til nettsiden din.” - ”Det kunne også vært greit med en liste over mest 

populære sider.”(B) 

Han nevnte videre at dette trolig ville gjøre gadgeten for stor og at man derfor måtte 

se etter en annen løsning, for eksempel ”flyout” funksjonen i Vista Sidebar gadgets. 

En annen løsning han skisserte var link til en nettside som hadde utfyllende 

informasjon. 

Ingen av de to intervjuobjektene trodde at gadgeten kunne erstatte Google 

Analytics, men at de sammen kunne fungere utmerket. Google Analytics har 

historikk og mange funksjoner som ikke er implementert i gadgeten og er derfor 

nødvendig å ha ved siden av gadgeten. Eneste fordelen utviklerne kunne se med å ha 

et eget system tilsvarende Google Analytics, er at det blir enklere å skreddersy 

løsninger for kunden.   

En mobil versjon av webmaster gadgeten var noe begge intervjuobjektene kunne 

tenke seg. Person C nevner at da sjekker man både om nettstedet er i drift i tillegg til 

at man får informasjon om trafikk og aktiviteten på editeringsgrensesnittet.  

Selv om de hadde fått en mobil versjon av gadgeten, ville fortsatt en versjon til 

skrivebordet på en datamaskin være foretrukket. Dette begrunner de med at det er 

foran en datamaskin webmaster tilbringer mest tid i løpet av en arbeidsdag.  

En gjenganger på spørsmålet om hva som gjør miniprogrammer interessante eller 

populære, er at informasjonen er lett tilgjengelig, filtrering av informasjon, den tar 

liten plass og er tidsbesparende. 

Intervjuobjektene hadde hørt om begrepet ”information overload” og trodde at 

både den mobile versjonen og den til Sidebar kunne ha en viss innvirkning på 

fenomenet. Så på spørsmål om miniprogrammene kunne motvirke information 

overload, svarte de følgende:  

”Både og, på en måte presenterer den jo mer informasjon foran brukeren, så  det vil 

jo kanskje gi mer ”information overload” sånn direkte. På en annen side slipper man 

å oppsøke og lete etter informasjonen.”(B) 

”Jeg ser for meg at begge gadgetene og kanskje spesielt den på mobiltelefon kan ha 

en motvirkende effekt på fenomenet, med tanke på filtrering og innhenting av 

informasjon. Navigere rundt på internett for å finne ønsket informasjon kan jo være 

problematisk med en mobiltelefon.”(C) 
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Som det kommer frem her så tror de begge at miniprogrammene enten de er på en 

mobil enhet eller på skrivebordet til en datamaskin, kan motvirke information 

overload ved å filtrere og innhente informasjon for brukeren. 

5.2 Evaluering av mobilgadget (Case 2) 
 

Figur 22 viser high-fidelity prototypen av mobilgadgeten kjørende på en 

mobilemulator. Som figuren viser så har det blitt foretatt visse endringer i forhold til 

papirprototypen og at det ikke blitt lagt vekt på det estetiske ved grensesnittet. Det 

er to grunner til dette, den ene er at oppgavens utforming fra Webscape la vekt på 

utvikling av gadgetene til Vista Sidebar, og den andre er at Java 2 Micro Edition alene 

ikke gir deg spesielt stor frihet til å designe grensesnittet. På bakgrunn av dette, er 

det blitt forsøkt å lage det så enkelt og intuitivt som mulig, med kun svart tekst, hvit 

bakgrunn og tekstfelter som hjelpemidler. Riktignok finnes det rammeverk, for 

eksempel J2ME Polish, som tilrettelegger for mer avanserte grensesnitt når det 

gjelder estetikk og design.  

  

Figur 22: High-fidelity prototype av mobilgadget 
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I utgangspunktet ble et slikt rammeverk vurdert tatt i bruk, men det var viktigere å få 

funksjonaliteten på plass før det ble lagt vekt på visuelle. Dersom denne 

applikasjonen skal videreutvikles ved en senere anledning ville det vært naturlig å 

sette seg inn i J2ME Polish eller tilsvarende rammeverk og lage et mer innbydende 

grensesnitt.  

 

Teorien om mobile grensesnitt i kapittel 2.9 sier noe om begrensninger ved små 

display. Først og fremst må det tas hensyn til at man har få piksler å implementere 

grensesnittet på. Derfor har applikasjonen blitt begrenset til å hente ut informasjon 

om servernavn, prosessorlast, minnebruk og diskplass, selv om web servicen tilbyr 

flere funksjoner. I tillegg har jeg med teorien til grunn, valgt farger som gir klare 

kontraster.  

 

Det ble tidligere nevnt at serverne som vises på prototypen er hardkodet. Per i dag 

så finnes det ingen side for innstillinger, der man kan registrere og fjerne servere i 

applikasjonen. Dette er naturligvis neste skritt på veien ved en eventuell 

videreutvikling. Servere ville blitt lagt til på innstillingssiden med et beskrivende navn 

og dens URL, og alle registrerte servere vil vises i en rullegardinliste på 

applikasjonens forside (venstre bilde, Figur 22). Denne innstillingssiden ville også 

tilbudt mulighet for å stille inn oppdateringsfrekvens i antall sekunder. Slik kan 

systemadministratoren selv styre forholdet mellom kostnaden og viktigheten av 

hyppig oppdatering.  

 

Begrunnelsen for at valget falt på J2ME når gadgeten til en mobil enhet skulle 

utvikles, var at utbredelsen av mobiltelefoner med støtte for miniprogrammer basert 

på web teknologier var minimal på dette tidspunktet. Det var derfor naturlig å finne 

en annen løsning slik at i hvert fall de ansatte hos Webscape kunne bruke gadgeten, 

da var J2ME den beste løsningen siden alle i bedriften har mobiler med støtte for 

Java.   

Oppdateringsfrekvensen av verdiene i mobilapplikasjonen er satt til to sekunder for 

alle verdiene. Dette tidsintervallet ble valgt i utviklingsperioden og det er dermed 

ikke sikkert at den ville vært slik i en versjon som skulle blitt brukt av en 

systemansvarlig. Siden ideen om overvåkning av Windows tjenester først kom på 

banen etter at kurset INF 5261 var avsluttet og utviklingsarbeidet med Sidebar 

gadgetene hadde hovedfokus, ble aldri denne funksjonen implementert i 

mobilgadgeten. 
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5.2.1 Intervju i mobilprosjekt 

 

Siden mobilapplikasjonen fra kurset INF 5261 skulle presentere forholdsvis lite 

informasjon og kun ha to til tre skjermbilder, ble det på avgjørelsestidspunktet ikke 

lagt vekt på store evalueringsprosesser med stor grad av brukerinteraksjon. Det førte 

til at en person som jobber som systemadministrator ved IFI ble intervjuet om hva 

den personen betraktet som viktig i en løsning lik den jeg hadde utviklet og 

beskrevet. Det ble også gjennomført et intervju nummer to og det var med 

systemadministratoren til Webscape. Resultatene fra slike intervju kan være med på 

å bestemme hva som burde vises av informasjon i applikasjonen. De kan i tillegg 

være med på å kartlegge hvor mye systemadministrator hadde brukt applikasjonen, 

hva han liker med den og eventuelt hva han ikke liker, samt nytteverdien av den. 

Siden mobilapplikasjonen aldri ble brukt i en virkelig arbeidssituasjon, har jeg ingen 

erfaringer, kun meningene og tankene rundt applikasjonen fra to 

systemadministratorer.   

 

Det som var ønskelig å finne ut med intervjuene, er hva slags informasjon en 

systemadministrator vil se på som relevant i en mobilapplikasjon lik den som har blitt 

skissert tidligere i oppgaven. Det var også interessant å finne ut om applikasjonen 

har noen nytteverdi for Webscape og eventuelt større serverparker enn det som 

finnes hos dem.  

Intervju typen som ble benyttet var av semi-strukturert karakter, hvor det hadde 

blitt laget noen forhåndslagde spørsmål som det er ønskelig å få svar på. Samtidig 

ble intervjuobjektet oppfordret til å komme med egne innspill. Spørsmålene til 

intervjuobjektet var hovedsakelig rettet mot om han kunne tenke seg å bruke 

applikasjonen og hva slags informasjon han helst ville ha oversikt over.  

Evalueringen av mobilapplikasjonen besto av et intervju med personer som har sitt 

daglige virke som systemadministratorer. Ett sikkert sted å gå for å finne en 

systemadministrator er Houston, driftsavdelingen på Institutt for Informatikk. Der 

fikk jeg prate med en person som heretter vil bli omtalt som D. D overvåker 

serverparken ved Universitetet i Oslo og kunne fortelle at for en administrator i et 

system med så mange servere som det er ved Universitetet i Oslo, så vil ikke en 

mobilapplikasjon lik den jeg hadde utviklet være av særlig stor interesse til daglig 

bruk.  

Dette er fordi det vil være for mange servere å overvåke. Derimot ser han nytten av 

å bruke den mobile løsningen ved spesielle hendelser, som for eksempel ved 

utsendelse av store mengder e-post. Han ser også fordelen med å kunne overvåke 

serverne uansett hvor i verden han måtte befinne seg, spesielt hvis han var 

systemadministrator i en mindre bedrift hvor han alene hadde ansvaret for serverne. 
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Riktignok bemerket han ettertrykkelig at han i tillegg ville satt pris på et 

alarmsystem, som automatisk varsler ham hvis kritiske verdier oppstår. På spørsmål 

om hva han helst ville overvåket på serverne, så var han klar på at det måtte være 

diskplass. Dette var først og fremst fordi fulle disker fører til at transaksjoner kan gå i 

stå og at verdifulle data kan gå tapt. 

 

Systemadministratoren i Webscape hadde mange av de samme meningene som 

systemadministratoren på IFI. Han trodde ikke han ville brukt mobilapplikasjonen 

veldig hyppig, da måtte det være noe spesielt som skulle skje mens han ikke var på 

jobb. Han var imidlertid positiv til å få varsling på mobilen, for deretter å benytte 

mobilapplikasjonen til å undersøke hva som var galt på den aktuelle serveren.  

 

Servere som fast ble brukt til å sende ut nyhetsbrev på e-post kunne han tenke seg å 

overvåke med mobilapplikasjonen mens de sender ut e-postene, i hvert fall hvis han 

ikke satt på arbeidsplassen. Bortsett fra dette var det i likhet med 

systemadministratoren på IFI varsling som var det viktigste. Med den utviklingen 

som det er på mobiltelefon fronten, kunne han i nær fremtid se for seg at Sidebar 

gadgetene også vil fungere på en mobiltelefon med operativsystemet Windows 

Mobile, uten store endringer.   

5.3 Erfaringer fra utviklingsarbeidet 
 

I dette punktet vil jeg beskrive erfaringer fra utviklingsarbeidet, i denne 

sammenheng vil det være fordelene og ulempene med utvikling av gadgets til 

datamaskiner kontra mobile enheter. Erfaringene vil avdekke de viktigste 

forskjellene mellom utvikling av gadgets til skrivebordet på datamaskiner og til 

mobile enheter. 

    

5.3.1  Grensesnitt og funksjonalitet 

 

For å summere opp mine erfaringer fra utviklingsarbeidet vil jeg begynne med 

Sidebar gadgetene og hvilke fordeler og ulemper bruken av web teknologier ga med 

tanke på grensesnitt og funksjonalitet. Det å få en Sidebar gadget uten funksjonalitet 

til å vises på skrivebordet eller i Sidebar var relativt enkelt. Det var først når 

funksjonaliteten og dens innvirkning på grensesnittet dukket opp at problemene 

meldte seg. På en vanlig nettside vil lengden på siden strekke seg etter innholdet, 

altså jo mer innhold på siden jo lengre blir den. Dette er ikke tilfelle i Sidebar 

gadgetene og har til tider ført til mye feilsøkning for meg som utvikler, fordi det førte 

til at jeg måtte sette høyden på gadgeten dynamisk ved hjelp av JavaScript. Denne 
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høyden må forholde seg til en rekke parametere som for eksempel antall servere og 

antall tjenester som blir overvåket. 

Fordelen med å bruke webteknologier er at det er enkelt å bruke bilder, samt endre 

form og farge på elementer. Alt som har med layout å gjøre vil jeg si er enklere med 

HTML og CSS, enn GUI (Graphical User Interface) programmering i J2ME. En annen 

fordel med Sidebar gadgets er at de ikke har de samme restriksjonene med tanke på 

dimensjonene på miniprogrammet. Man har restriksjoner på bredden når gadgeten 

er plassert i Sidebar, mens med høyden må man kun ta brukervennlige hensyn og 

begrensninger i form av skjermhøyde.  

Gadgets til mobile enheter har i motsetning til skrivebordgadgets stort sett blitt laget 

i programmeringsspråket Java og plattformen J2ME eller SymbianOS, i hvert fall 

inntil nylig(Kaar, 2007). Når man bruker J2ME har man begrensninger i forhold til å 

lage GUI og det er lett at grensesnittet blir kjedelig når man ikke har mulighet til å 

bruke bilder og andre effekter. Løsning på dette problemet er å bruke et rammeverk 

som for eksempel ”J2ME Polish” ved siden av. Dette rammeverket lar utvikleren 

bruke Cascading Style Sheets(CSS) til å forme designet, i tillegg til at bilder kan 

benyttes. Jeg har ikke benyttet meg av dette eller lignende rammeverk og kan derfor 

ikke utdype hvordan disse fungerer.  

Programmering i Java vil av mange også omtales som mer avansert i forhold til 

HTML,CSS og Javascript som brukes i gadgets til Vista Sidebar. Dette er nok en 

medvirkende årsak til at utviklingen av mobile gadgets foreløpig ikke har det samme 

omfanget som gadgets til skrivebordet.  

Kaar skriver at ved hjelp av markerings- og skriptspråk er widget utvikling på et 

høyere abstraksjonsnivå, enn widget utvikling med Java ME eller SymbianOS og gir 

derfor flere fordeler (Kaar, 2007): 

 

• Design av brukergrensesnittet er forenklet og avanserte brukergrensesnitt 

kan derfor utvikles enkelt. 

 

• Utviklingsprosessen er kort og utviklingskostnadene synker. 

 

• Likhetene med utvikling av nettsider resulterer i en stor økning i potensielle 

utviklere av mobilapplikasjoner. 

 

Som beskrevet i teorikapittelet er det visse begrensninger til størrelsen på en 

mobilgadget, siden det som regel er lav oppløsning på skjermene til mobiltelefoner. 

Dette er også med på å gjøre GUI programmeringen mer problematisk på mobile 

enheter, selv om som nevnt ovenfor også er begrensninger i forhold til størrelse på 

Sidebar gadgets. 
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5.3.2 Utviklingsprosessen 

 

Det har blitt fulgt en iterativ utviklingsprosess under utviklingen av gadgetene i 

denne oppgaven. Derfor vil jeg beskrive mine erfaringer og synspunkter knyttet til 

det å benytte denne utviklingsprosessen.  

Det som viste seg å være det største bruddet jeg hadde med den iterative 

utviklingsprosessen, var at iterasjonslengden ble for lang. Det førte til at jeg fosset 

fremover og utviklet mer en planlagt, som resulterte i noe dobbeltarbeid. 

Dobbeltarbeidet kom som en følge av at jeg utviklet gadgetene lenger enn hva som 

var planlagt for de forskjellige iterasjonene. Dette førte til at det ble gjort valg som 

ikke var godt nok gjennomtenkt. Hadde jeg stoppet når jeg skulle og tatt en 

gjennomgang av arbeidet som var gjort siden forrige iterasjon, ville dette vært 

unngått. Denne erfaringen gjør at jeg ser fordelen med å gjøre mindre oppgaver per 

iterasjon, samt holde seg til planen. 

Som beskrevet i metodekapittelet er det vanlig å bruke en kontrolliste i en iterativ 

utviklingsprosess. Jeg har ikke benyttet meg av en kontrolliste med ett punkt for hver 

oppgave som må gjøres, men heller notert ned overordnede ting som må forandres 

på eller utvikles. 

Det er nok forholdsvis sikkert å klassifisere dette prosjektet som et lettvekts iterativt 

prosjekt. Teorien fra metodekapittelet sier at i disse prosjektene er ofte koden i seg 

selv god nok dokumentasjon. Derfor har jeg kun kommentert koden og ikke laget en 

omfattende dokumentasjon som beskriver hver funksjon i gadgetene ned på 

detaljnivå.  

 

5.3.3 Kommunikasjon 

 

Både mobilgadgeten og gadgetene til Vista Sidebar bruker henholdsvis en stub og en 

proxy for å kommunisere med serverne. Som skrevet tidligere i oppgaven, så er en 

stub og en proxy en og samme sak, i hvert fall prinsipielt. De fungerer som et 

bindeledd mellom klient og tjener, slik at klienten ikke behøver å tenke på hvordan 

kommunikasjonen foregår. På tross av likhetene var det forskjell på hvordan jeg som 

utvikler opplevde vanskelighetsgraden ved å generere disse kodesnuttene.   

Den varianten jeg først ble kjent med var proxy til Sidebar gadgetene. Det som var 

tidkrevende var å lete etter potensielle løsninger på internett, samt hvordan jeg 

skulle løse problemet med multiple web services og kun en proxy fil. Det var 

forholdsvis enkelt å få generert en proxy fil til en web service, men det ble mer 

avansert når webfarm gadgeten skulle kommunisere med flere web services. Det 

endte med at alle web servicene fikk samme navn, noe som førte til at gadgeten 
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kunne bruke den samme proxy filen til alle web servicene. For at dette skulle fungere 

måtte jeg skifte ut adressen i proxy filen for hver gang en ny server skulle overvåkes.  

 I likhet med proxy varianten var det jobben med å finne fungerende løsninger som 

tok tid når kommunikasjonen mellom en mobil enhet og en server skulle ordnes. 

Etter at jeg hadde funnet ut at jeg kunne bruke Sun Microsystems sitt Wireless 

Toolkit, gikk resten stort sett greit. Siden mobilapplikasjonen bare overvåker en 

server av gangen, unngikk jeg problemet med å bytte mellom forskjellige web 

services ved ett gitt intervall.  
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6 Diskusjon 

Siden problemstillingen består av en hovedproblemstilling og tre delspørsmål har jeg 

valgt å ta en diskusjon på hver av de tre delspørsmålene. Til slutt vil jeg summere 

opp og ta en avsluttende diskusjon basert på delspørsmålene, i henblikk på 

hovedproblemstillingen. 

6.1 Datamaskin vs. Mobil 
 

Siden det har blitt utviklet to versjoner av webfarm gadgeten, en til mobile enheter 

og en til Vista Sidebar, er det interessant å sammenligne disse to med hverandre. Det 

første av de tre delspørsmålene som ble stilt i begynnelsen av denne oppgaven var:  

Med utgangspunkt i arbeidsoppgavene til miniprogrammene i denne oppgaven, er 

det da mest ønskelig med en gadget på en datamaskin eller en mobil enhet? 

   

Først må det sies at det blir ikke rettferdig å sammenligne den mobile webfarm 

gadgeten opp mot Sidebar versjonen. Grunnen til det er hovedsakelig at 

mobilgadgeten ikke har alle de samme funksjonene implementert og er derfor 

underlegen allerede her, i tillegg er grensesnittet lite utviklet sammenlignet med 

Sidebar gadgeten. Funksjonene de to gadgetene har til felles vil bli sammenlignet for 

å se på nytteverdien med tanke på mobilitet og behov systemadministratorer har. 

Samtidig vil det bli gjort et forsøk på å forestille seg mulighetene ved de resterende 

funksjonene som ikke er implementert.  

 

6.1.1  Automatisk varsling  

 

Slik mobilgadgeten fungerer for øyeblikket, er man nødt til å gå inn og sjekke 

serverens tilstand manuelt. Under en presentasjon for klassen i kurset INF 5261 ble 

varsling diskutert og foreslått, det kom også klart fram av intervjuene med både 

systemadministratoren på IFI og systemadministrator hos Webscape at automatisk 

varsling ved kritiske verdier er noe som vil gi applikasjonen økt nytteverdi. 

Automatisk varsling på mobilapplikasjonen er ikke implementert, men altså noe som 

ville blitt prioritert i eventuelt fremtidig arbeid med applikasjonen. På en måte er det 

naturlig å tro at varsling til mobilapplikasjonen er vel så nyttig som til Sidebar 

versjonen. Det finnes økonomiske og sosiale årsaker til at brukeren ikke vil kjøre 

mobilapplikasjonen til enhver tid eller sitte og følge med på mobiltelefonen sin hele 

tiden. Den økonomiske årsaken til at applikasjonen ikke vil brukes hele tiden er at 

det vil bli dyrt fordi det er vanlig å betale for mengden data som blir overført. De 



- 88 - 

 

sosiale årsakene er at det er svært uvanlig å gå og titte på mobiltelefonen dagen 

lang, noe som også må sies å være lite effektivt. 

  

Sidebar gadgeten har i motsetning til mobilgadgeten en form for automatisk varsling, 

men det forutsetter at brukeren sitter ved datamaskinen siden det bare er grafisk 

varsling på gadgeten. Denne visuelle varslingen kan ut ifra teorien om 2.8.3.1 

Interaksjonsmodalitet (Interaction Modality) kalles for ”unobtrusive”(beskjeden). 

Det er fordi den ikke er prangende og pålegger ikke brukeren å bli lagt merke til, men 

endrer fargen på servernavnet fra svart til rødt og gjør teksten uthevet slik at 

brukeren vil reagere når dette oppdages.  

 

Som et resultat av intervjuet med systemadministratoren til Webscape, ble det klart 

at grafisk varsling er nyttig når man sitter på datamaskinen, men at det også er 

behov for varsling på SMS og e-post. Slik varsling må betegnes som 

”obtrusive”(påtrengende) siden den tar oppmerksomheten til brukeren. En e-post vil 

være mindre påtrengende enn en SMS, fordi e-post tar man selv initiativ til å sjekke, 

mens en SMS kommer på telefonen enten man vil det eller ikke. Påtrengende 

varsling er ønskelig med tanke på kritiske verdier og lignende, og blir derfor sett på 

som noe positivt i denne sammenheng. Webscape har løsninger for å sende ut SMS 

og e-post, men som det kom frem av intervjuet med systemadministratoren er dette 

alene ikke nok. Han sa at det også er nødvendig å ha en tjeneste på en geografisk 

adskilt lokasjon som sjekker om internettlinjen til og fra kontoret/serverrommet er i 

drift. Skulle internettlinjen være ute av drift vil den eksterne tjenesten ta på seg 

ansvaret med å varsle systemadministratoren og de ansatte. 

 

6.1.2  Innstillinger  

 

Under punkt 5.2 Evaluering av mobilgadget ble det nevnt at det ikke er implementert 

en side for å endre på oppdateringsfrekvens, samt å legge til servere. Denne 

innstillingssiden var allerede påtenkt ved low-fidelity-prototypen, men da var planen 

å ha innstillingene på det som har blitt skjermbilde nummer en i high-fidelity-

prototypen. Det ble ikke funnet plass til disse innstillingene på dette skjermbilde i 

high-fidelity prototypen, fordi det ville blitt i overkant mange elementer trykket inn 

på et lite display - noe som dessverre er veldig vanlig på mobile enheter. I stedet ble 

det tatt en beslutning om å lage en egen side for innstillinger ved en senere 

anledning. En slik dedikert side til innstillinger ville vært med på å gjøre gadgeten 

mer oversiktlig. Det er vanlig å betale for datatrafikk til og fra mobile enheter og med 

en intens oppdateringsfrekvens kunne det derfor blitt kostbart. Dette er et godt 

argument for å ha mulighet til å endre på oppdateringsfrekvensen på den mobile 

versjonen. 
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På Sidebar versjonen av webfarm gadgeten er det en innstillingsside for å legge til 

servere. Her ble det i likhet med den mobile versjonen av gadgeten også vurdert å 

tilby brukeren muligheten til å endre oppdateringsfrekvensen på de forskjellige 

verdiene. Argumentet for å legge til denne funksjonen var at datamaskinen og 

internett tilkoblingen kunne bli hardt belastet hvis gadgeten overvåket mange 

servere og oppdateringsfrekvensen var for hyppig. Som beskrevet tidligere i 

oppgaven under punkt 5.1.1 Webfarm gadget, viste det seg at dette ikke var noe 

problem. Økte utgifter som resultat av høy datatrafikk er heller ikke vanlig hos 

bredbåndsabonnementer og er derfor ikke noe å ta ekstra hensyn til selv. Disse 

argumentene taler for at mulighet til å endre oppdateringsfrekvens ikke er veldig 

viktig og ikke noe som bør prioriteres. 

  

På en annen side så er testen av nettverkstrafikk basert på en datamaskin med en 

spesifikk internettlinje og representerer ikke mangfoldet av datamaskiner og 

internettlinjer. Det er også interessant at under intervjuet med 

systemadministratoren kom det frem at mulighet for å endre 

oppdateringsfrekvensen på Sidebar gadgeten var ønskelig allikevel. Noen av 

serverne til Webscape brukes til å sende ut nyhets- og kampanje e-post, og 

arbeidsbelastningen er derfor ekstra høy på disse serverne. Derfor syntes 

systemadministratoren at det kunne vært greit å ha muligheten til å endre 

oppdateringsfrekvensen på disse spesifikke serverne. 

 

6.1.3 Mobilitet 

 

Som det nevnes under punkt 2.8.1 Spatial mobilitet, så øker stadig 

reisevirksomheten til mennesker og dermed nødvendigheten til å kommunisere. Det 

er da naturlig å anta at også reisevirksomheten til en systemadministrator vil øke i 

likhet med befolkningen generelt. I tillegg til at mennesker er blitt mer mobile, har 

også mobile enheter blitt mindre i størrelse og mer flyttbare enn tidligere modeller. 

Denne mobiliteten til mobile enheter kan ses på som mobiliteten til et objekt. 

Dagens mobile enheter har også fått økt kapasitet i form av for eksempel mer 

prosessorkraft, uten at dette har resultert i større fysisk størrelse. Hadde derimot 

den fysiske størrelsen økt, kunne dette redusert mobiliteten til enheten.  

Med dagens kommunikasjonsteknologi vil den mobile enheten, i tillegg til å være 

flyttbar, også redusere, om ikke fjerne, en barriere - nemlig avstand. Ved hjelp av 

den mobile webfarm applikasjonen kan systemadministratoren ha oversikt over de 

samme serverne enten han befinner seg i samme rom som de eller på andre siden av 

jorden.  
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Under punkt 2.8.3 Kontekstmobilitet, omtaler jeg den mobile webfarm applikasjonen 

som "beskjeden" siden den ikke har noen påtrengende funksjoner. Dette endrer seg 

naturligvis dersom det blir implementert automatisk varsling i en fremtidig versjon. 

Varslingen vil da kunne oppleves som en funksjon som maser på brukeren, men 

siden denne varslingen er ønskelig, så kan det ikke ses på som "påtrengende" med 

negativt fortegn. 

Som nevnt ovenfor er det mye positivt med en mobilapplikasjon fordi den er med på 

å fjerne avstandsbarrieren, men det er kun delvis sant. Det er riktig at man vil 

oppdage eller bli varslet om det skulle være problemer, men hvordan skal man fikse 

problemet hvis man befinner seg på andre siden av jorden? For det første er det 

foreløpig veldig vanskelig om ikke umulig å bruke eksternt skrivebord (remote 

desktop) eller tilsvarende fra mobile enheter. Skulle man ha tilgang til en ”fullverdig” 

datamaskin, så er det ikke sikkert man kan fikse det fra denne heller, i hvert fall ikke 

om det skulle være en maskinvare (hardware) feil. Da er man nødt til å få noen som 

fysisk er i nærheten av serverne til å se på problemet. Mobilapplikasjonen vil 

derimot kunne fungere fint hvis systemadministratoren er i nærheten av jobben. Så 

for systemadministratoren til Webscape som i intervjuet sa at hvis han var borte fra 

plassen sin så var han mest sannsynlig i møte, er det naturlig å anta at den vil være 

nyttig. En annen mulighet er å legge inn noen funksjoner i web servicen for å fikse 

vanlige problemer, for eksempel å restarte en web applikasjon og/eller windows 

tjenester fra mobilapplikasjonen. 

For å summere opp så kan mobilapplikasjonen redusere avstandsbarrieren, men ikke 

fjerne den helt. Det er fordi at hvis det skulle skje noe med maskinvaren i serverne 

som kun kan fikses med fysisk tilstedeværelse, så kommer mobilapplikasjonen til 

kort. Det den da kan gjøre er å varsle systemadministratoren som igjen kan kontakte 

noen som kan ordne problemet.  

 

6.1.4 Grensesnitt 

 

Mobile grensesnitt og problemene de ofte har, er beskrevet i punkt 2.9 Mobile 

grensesnitt. Gadgets til skrivebordet på datamaskiner har også begrensninger med 

tanke på størrelse, men begrensningene er færre enn til mobile enheter. De har også 

den fordelen at de kan endre størrelse og form ettersom hvor de er plassert på 

skrivebordet. Bredden på Sidebar gadgeten er fastsatt når den er plassert i 

sidepanelet Sidebar, men ellers er det kun skjermstørrelse og brukervennlighet å ta 

hensyn til. Dette er fordelsmessig, men fører også til at det blir mer jobb på 

utvikleren, siden han må lage flere ”varianter” av gadgeten.   

Systemadministratoren til Webscape sa under intervjuet at Sidebar versjonen av 

webfarm gadgeten var lang med mange servere til overvåkning og at den gjerne 



- 91 - 

 

kunne vært kortere. Han kunne se for seg kun en status lampe som fortalte brukeren 

om alt var bra med serverne, i tillegg til en knapp som gjorde at gadgeten strakk seg 

til full høyde slik den er på Figur 19. Det positive med dette vil være at den tar mye 

mindre plass, men på en annen side så blir jo ikke detaljinformasjonen direkte 

tilgjengelig. En mulighet er å legge inn denne funksjonen, men at brukeren 

bestemmer hvilken visning man ønsker.  

Det ene intervjuobjektet mente at for mye informasjon i gadgeten, kunne ha en 

negativ effekt med tanke på å redusere informasjonsmengden brukeren blir utsatt 

for, som igjen kan føre til information overload. Resultatet ved å kun vise én 

statuslampe kan derfor få positive konsekvenser for gadgetens evne til å bekjempe 

dette fenomenet. Dette kan tenkes å være en løsning som vil fungere på den mobile 

varianten også, siden det kun vises status på serverne som burde ta forholdsvis liten 

plass. Ved en slik løsning vil en forstørrelsesglass funksjon, som kan vise mer 

informasjon når det er ønsket, være ideell. Gadgeten vil da først vise overordnet 

informasjon, men med muligheter for å ”grave” dypere og få mer detaljert 

informasjon om ønskelig. 

Det ble også nevnt under intervjuet med systemadministratoren til Webscape at 

indikatorene som indikerer tilstanden til prosessor, minne osv. var for lite detaljert. 

Han begrunnet det med at indikatoren gir inntrykk av kritiske verdier allerede ved 80 

%. Han mente at dette var for tidlig og at det førte til at han ikke reagerte som han 

burde på røde indikatorer. Problemet er at begrensningene til bredden på gadgeten 

fører til at innholdet må gjøres så lite som mulig. En løsning er å endre layout`n slik 

at man får mer detaljerte indikatorer, men det er stor fare for at dette vil gå utover 

den totale høyden til gadgeten som allerede er på grensen. 

6.2 Miniprogrammer fra et teoretisk perspektiv 
 

For å få et mer nyansert syn på miniprogrammer og ikke kun basere nytteverdien 

deres på resultater fra intervju og erfaringer, har jeg sett nærmere på teorien for å 

kunne svare på følgende spørsmål: 

 Hva er det med disse miniprogrammene også kalt gadgets eller widgets som har 

gjort de så utbredt sett fra et teoretisk perspektiv? 

 

For å få klarhet i hva som egentlig er utviklet i denne oppgaven og hva resultatet kan 

kalles, vil jeg plassere miniprogrammene i en kategori ut ifra teorien i kapittel 2. Det 

vil også bli diskutert hvorfor miniprogrammer har blitt så utbredt og populære den 

siste tiden og hva som er årsaken til det.   
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6.2.1 Kategorisering av miniprogrammene 

 

I teorikapittelet skrev jeg at en gadget er en betegnelse på et lite program eller en 

nyttegjenstand som utfører en spesifikk og begrenset funksjon. Miniprogrammene i 

denne oppgaven er fra et praktisk perspektiv laget av teknologier som er vanlig i 

gadgets, samtidig som de fungerer i sidepanelet (Sidebar) i operativsystemet Vista 

slik Vista gadgets skal. De utfører ifølge teorien ofte en spesifikk og begrenset 

funksjon, noe miniprogrammene i denne oppgaven også må sies å gjøre. Webfarm 

gadgeten har som oppgave å overvåke servere, mens webmaster gadgeten har som 

oppgave å overvåke et nettsted. Altså kan miniprogrammene fra denne oppgaven 

kalles gadgets i henhold til både teori og praktiske retningslinjer.   

    

 Som nevnt tidligere har Apple tre forskjellige kategorier for miniprogrammer, 

tilbehørs-, applikasjons- og informasjonswidget. Gadgetene i denne oppgaven faller 

inn under betegnelsen informasjonswidget, som er en av de tre kategoriene til 

Apple. Kriteriene for denne kategorien er at de henter data fra internett eller andre 

eksterne kilder, som for eksempel en web service. Både Sidebar gadgetene og 

mobilgadgeten gjør metodekall mot en web service på en server og får svar på XML 

form med den informasjonen man ba om. Det er derfor legitimt å bruke betegnelsen 

informasjonsgadget om disse miniprogrammene.  

 

I teorikapittelet skrev jeg om uklarheten rundt definisjonen av agenter, samtidig som 

jeg listet opp hvilke oppgaver de vanligvis hjelper brukeren med. 

Informasjonsfiltrering og innhenting av informasjon var et par av dem og dette er 

også arbeidsoppgaver som de to gadgetene i denne oppgaven utfører. Det er derfor 

mulig å trekke klare likhetstrekk mellom agenter og gadgets ut ifra hvilke oppgaver 

de er tiltenkt å utføre.  

 

Ut ifra definisjonen av en AIMA agent fra teorikapittelet er gadgetene i denne 

oppgaven helt klart innenfor hva som kan omtales som agent. De har ”sensorer” som 

reagerer på kritiske verdier og handler på bakgrunn av verdiene i form av varsling 

med farge og form(effectors). Ser man derimot på artikkelen ” Is It an Agent, or Just 

a Program?: A Taxonomy for Autonomous Agents” av Franklin og Graesser og deres 

definisjon; vil gadgetene falle utenfor betegnelsen agent (Franklin og Graesser, 

1997). Grunnen til det er at i den definisjonen forventes det at en agent skal være 

selvstendig og handle på eget initiativ i forfølgelsen av sin egen agenda. 

Jennings og Wooldridge beskriver tre forskjellige typer agenter, hvor den første og 

mest primitive ”gopher” agenten er den som har flest likheter med webfarm og 

webmaster gadgetene  (Jennings og Wooldridge, 1996). Det er fordi den utfører 

forhåndsdefinerte oppgaver slik som gadgetene i denne oppgaven gjør.  
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Jeg har kommet over sprikende definisjoner og uklare grenser for hva som med 

sikkerhet kan kalles agenter. Det er derfor vanskelig å si om gadgetene fra denne 

oppgaven, med forankring i teorien, kan kalles for agenter. Det kan derfor være 

passende å sitere Russell og Norvig: 

“ "The  notion  of  an  agent  is  meant  to  be  a  tool  for analyzing  systems, not an  

absolute characterization  that divides  the world  into  agents and  non-agents."  [17,  

p.  33]  The  only  concepts  that yield  sharp edged  categories  are mathematical  

concepts,  and  they  succeed  only  because  they  are  content  free. Agents "live"  in  

the  real  world  (or  some  world),  and  real  world  concepts  yield  fuzzy categories.” 

(Russell og Norvig, 1995) 

 

6.2.2 Bakgrunn for populariteten 

 

For å illustrere populariteten til miniprogrammer har jeg samlet inn noen tall som 

kan være med å underbygge påstanden om at miniprogrammer er utbredt og 

populære. De største aktørene innenfor utvikling og distribusjon av miniprogrammer 

og tilhørende rammeverk, har alle flere tusen forskjellige miniprogrammer å velge 

mellom. Yahoo! har per dags dato(22/10 - 2008) litt over 5000 tilgjengelige widgets, 

hvor den mest populære har blitt lastet ned over fire millioner ganger(Yahoo!, 2008). 

Microsoft har litt over 5600 tilgjengelige gadgets, og den mest populære har blitt 

lastet ned 22 millioner ganger(Microsoft, 2008).  Som disse tallene viser så er 

miniprogrammer blitt veldig populære og populariteten er nok et resultat av flere 

forskjellige årsaker, hvor noen av dem er mer eller mindre åpenbare. De jeg da 

tenker på er at de er lett tilgjengelig, tidsbesparende og små av størrelse. De tre 

egenskapene ble nevnt av alle brukerne av gadgetene, som ble intervjuet, sammen 

med egenskaper som å filtrere informasjon og innhenting av informasjon. 

Det skal sies at selv om mange bruker miniprogrammer og liker de, er det også 

mange som ikke deler fasinasjonen for miniprogrammer. I siste del av avsnittet over 

har jeg beskrevet hva intervjuobjektene mener er de positive egenskapene til 

miniprogrammer generelt og hva de tror er årsaken til at mange laster ned og bruker 

dem. Egenskapene nevnt i avsnittet ovenfor må vel alle sies å medvirke til at 

gadgetene blir nyttige for brukeren. Det at miniprogrammer er nyttige er trolig den 

største årsaken til at de er blitt så populære, men det er også andre årsaker. Mange 

av de største aktørene på internett har åpnet sine tjenester slik at hvem som helst 

kan bruke dem. En konsekvens av dette er at API`ene (Application Programming 

Interface) deres har blitt tilgjengelige på nettet, slik at de som utvikler gadgets og 

widgets kan benytte seg av funksjoner de tilbyr. Aktørene jeg tenker på er Google, 

Amazon, Yahoo! osv., og disse tilbyr alt fra karttjenester til handel på internett, noe 
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som resulterer i utrolig mange forskjellige tjenester utviklere kan benytte seg av i 

utviklingen av miniprogrammer. 

En medvirkende årsak til, er fenomenet som har fått navnet ”The Long Tail” 

(Anderson, 2004) og går ut på at mangfoldet av produkter med lav etterspørsel(nisje 

produkter) vil veie opp for ”bestselgerne”. Relatert til denne oppgaven så vil det 

store utvalget av miniprogrammer tilgjengelig på internett, i kombinasjon med at 

søketeknologiene gjør de enklere å finne, være med på å øke størrelsen på det totale 

markedet. Det store markedet representert av nisje gadgets vil til sammen utgjøre et 

stort antall miniprogrammer, som kan forklare litt av populariteten til gadgets og 

widgets. Det er i denne sammenheng viktig å påpeke at gadgetene fra denne 

oppgaven er typiske nisje-gadgets. Webfarm gadgeten kan med litt endring av 

designet være aktuell for andre firmaer, men webmaster gadgeten er utelukkende 

utviklet kun for brukerne av CMS-løsningen til Webscape.  

Argumentene og årsakene nevnt ovenfor, i kombinasjon med at de ofte er gratis og 

ekstremt enkle å ta i bruk, tror jeg kan forklare populariteten til miniprogrammer. 

Det har også dukket opp mange nettsider som gjør miniprogrammer mer tilgjengelig, 

som for eksempel nettsiden widgetbox.com som hevder å ha 87,139 unike widgets i 

sin samling (widgetbox.com, 2008).  Her kan altså utviklere laste opp 

miniprogrammene sine for enkelt å få distribuert dem. 

6.3 Utvikling og erfaringer 
 

Hvordan var utviklingen av miniprogrammene og hva var den store forskjellen 

mellom å utvikle gadgets til en datamaskin og en mobil enhet? 

 

Utviklingen av miniprogrammer til Vista Sidebar var den enkleste av de to variantene 

av miniprogrammer jeg utviklet. Det var flere grunner til det, hvor de mest 

fremtredende var teknologiene som ble brukt og hvor tilrettelagt utviklingen var i 

tillegg til mengden og tilgjengeligheten til relatert informasjon på internett. Ut ifra 

hva jeg har funnet av informasjon på internett og vitenskapelige artikler er utvikling 

av gadgets til skrivebordet på datamaskiner mest utbredt og derfor lettest å finne 

informasjon om fordi mange andre har erfaringer på dette området. Jeg antar at 

dette kommer av at gadgets til skrivebordet på datamaskiner baserer seg på web 

teknologier som har vært tilgjengelig lenger enn gadgets til mobile enheter. Gadgets 

til mobile enheter har inntil nylig ikke vært basert på standard web teknologier som 

HTML, CSS og Javascript. Dette er teknologier som har vært tilgjengelig forholdsvis 

lenge og er svært utbredt. Hadde gadgets til mobile enheter benyttet disse 

teknologiene tidligere og enhetene støttet dem, er det rimelig å anta at også denne 
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typen gadgets ville vært mer utbredt, i hvert fall om man ser bort ifra kostnader 

knyttet til kommunikasjon.   

 

“Mobile Widgets are in their infancy. Compared to Desktop Widgets, the 

development is mainly not based on standard web technologies but proprietary 

markup languages.”  

(Kaar, 2007) 

 

Det skal sies at det finnes en god del informasjon knyttet til utvikling av 

miniprogrammer til mobile enheter (midleter) på internett, men den største 

forskjellen var at utviklingen ikke var like ”ut av boksen” som utviklingen av Sidebar 

gadgets. Under punkt 5.3.1 Grensesnitt og funksjonalitet henviser jeg til Kaar hvor 

han sier at utviklingen av Sidebar gadgets ved hjelp av markerings- og skriptspråk 

gjør at utviklingen foregår på et høyere abstraksjons nivå enn widget utvikling med 

Java ME eller SymbianOS. Dette er med på å underbygge det faktum at Sidebar 

gadgets er enklere å utvikle. 

 

Selv om denne oppgaven har fokus på miniprogrammer til Vista Sidebar og mobile 

enheter, så har det også blitt utviklet to web services som informasjonen i gadgetene 

hentes fra. I det første caset har problemer rundt rettigheter på serverne ved 

eksekvering av kode blitt beskrevet. Jeg vil påstå at problemene hadde vært flere 

hvis en annen løsning hadde blitt valgt. Det er flere grunner til at en web service er 

ideell; kommunikasjon mellom en JavaScript klient og en web service er veldig vanlig 

og godt tilrettelagt, det finnes mye dokumentasjon på nettet og trafikken går over 

port 80 på serverne. Det at trafikken går over port 80 gjør at man unngår de fleste 

problemene med brannmurer, siden de fleste servere har denne porten åpen fordi 

http trafikken bruker den.  

  

Det å bruke en web service har fungert bra og det er ingenting å utsette på valget 

basert på planene som forelå når valg av løsning skulle tas. At det under intervjuene 

ble ytret et ønske om historikk i gadgetene som en potensiell utvidelse, kan få 

konsekvenser for grensesnittet i tillegg til at det vil by på utfordringer siden en web 

service er passiv. Utfordringen med at en web service er passiv vil være at verdier må 

lagres ved hvert kall fra gadgetene og at disse verdiene etter en tidsperiode da kan 

brukes til å generere historikk.  
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 6.4 Nytteverdien til miniprogrammer 
 

Dette punktet tar for seg diskusjonen rundt hva det er med miniprogrammer som 

gjør dem nyttige, for å kunne svare på dette spørsmålet:  

Hvordan kan miniprogrammer som gadgets og widgets være til nytte for brukeren og 

eventuelt hva er årsaken til at de har denne nytteverdien? 

 

Hvor nyttig et miniprogram er, eller hvor stor nytteverdi det har bestemmes av 

funksjonaliteten eller innholdet miniprogrammet tilbyr i tillegg til overordnede 

egenskaper som stort sett er felles for alle miniprogrammer. Med innhold i denne 

sammenheng menes det som presenteres (Sport, Nyheter osv.). De overordnede 

egenskapene til miniprogrammene er liten størrelse, tidsbesparende og lett 

tilgjengelighet, og vil være der enten det er en tilbehørs-, applikasjons- eller 

informasjonsgadget. Brukeren av miniprogrammer vil ofte ha en mening om hva som 

gjør et spesifikt miniprogram nyttig for dem og da er det ofte snakk om 

funksjonaliteten eller innholdet de presenterer. Det som avgjør om et miniprogram 

er nyttig for brukeren vil være en blanding av de overordnede egenskapene som alle 

miniprogrammer har felles og den spesifikke funksjonaliteten og innholdet de tilbyr. 

Det faktum at miniprogrammer ofte kun har en spesifikk funksjon blir bevist av 

mangfoldet av miniprogrammer representert av tallene presentert i punkt 6.2.2. 

Motsatt vei så vil de samme tallene tyde på at miniprogrammer har spesifikke 

funksjoner og at det derfor blir laget mange av dem for å dekke etterspørselen av 

forskjellig funksjonalitet som resulterer i mange nisje miniprogrammer.   

 

For lettere å kunne beskrive hva som bidrar til å gjøre miniprogrammer nyttige 

utover de overordnede egenskapene som er felles for alle, vil widget 

kategoriseringen til Apple bli brukt for å få et logisk skille i forhold til hvilke oppgaver 

miniprogrammene er tiltenkt å gjøre. Gadgetene fra denne oppgaven ble i punkt 

6.2.1 kategorisert som informasjonsgadgeter og intervjuobjektenes erfaringer og 

synspunkter rundt nytteverdien til disse gadgetene samsvarer veldig godt med det 

teorien har fortalt meg. Deres synspunkter på hva som er årsaken til at de syntes 

gadgetene var nyttige var til dels veldig like dem imellom. Det som gikk igjen var de 

overordnede egenskapene; lett tilgjengelighet, tidsbesparende og liten størrelse, i 

tillegg til de spesifikke funksjonene som filtrering og innhenting av informasjon. Det 

er naturlig å anta at de samme årsakene gjelder for informasjonsgadgets generelt og 

ikke bare for de fra denne oppgaven. 

 

For alle de tre kategoriene av miniprogrammer vil de overordnede egenskapene 

nevnt ovenfor vanligvis gjøre miniprogrammer nyttige, da de er små, lett tilgjengelig 

og brukeren sparer tid. Er de lettere tilgjengelig for brukeren vil de sannsynligvis 

også bli mer brukt, men det er også negative aspekter ved disse egenskapene. Den 
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lille størrelsen kan for eksempel føre til at miniprogrammene må kompensere for 

liten plass med å sløyfe funksjonalitet eller innhold slik at de mister den potensielle 

nytteverdien for brukeren. Miniprogrammers vanlige begrensning til en spesifikk 

funksjon gjør også at de ikke kan erstatte et fullverdig program. Det er i denne 

sammenheng viktig å presisere at dette aldri har vært intensjonen til 

miniprogrammer, men det er viktig å få frem begrensningene de har. 

 

Miniprogrammer av kategoriene tilbehørs- og applikasjonsgadgets har ikke blitt 

utviklet i denne oppgaven og hva som gjør dem nyttig vil derfor bli basert på teori.  

Tilbehørsgadgets baserer i stor grad nytteverdien sin på de overordnede 

egenskapene til miniprogrammer. De utfører ofte oppgaver som allerede finnes i de 

fleste operativsystemer i form av enkle frittstående programmer (kalkulator,klokke). 

Hvor nyttige tilbehørsgadgets er vil derfor være avhengig av hvor tilgjengelig disse 

programmene allerede er i operativsystemet.   

 

Applikasjonsgadgets er lettvektsversjoner av applikasjoner som ofte har et større 

omfang, men det som gjør denne varianten nyttig er at de er mye lettere å starte 

enn den fulle applikasjonen. Med Sidebar gadgets vil vanligvis gadgeten allerede 

være tilgjengelig på skrivebordet eller i Sidebar slik at det ikke blir noe oppstart å 

snakke om og man slipper å gå bort fra den applikasjonen man jobber i. Siden det er 

lettvektsversjoner av en annen applikasjon er stort sett alltid grensesnittet mindre 

komplisert som resultat av den lille størrelsen.  

 

Plasseringen av miniprogrammer viste seg også å ha en viss innvirkning på 

nytteverdien, i hvert fall for gadgetene fra denne oppgaven. Hvis de ble plassert i 

Vista Sidebar og satt til alltid å ligge fremst ble gadgetene brukt mye hyppigere. 

Årsaken var at da fikk de med seg endringer i gadgeten i sidesynet. For 

systemadministratoren til Webscape vil dette antakeligvis resultere i mindre nedetid 

fordi han vil oppdage problemer øyeblikkelig på grunn av den visuelle varslingen, i 

hvert fall mens han er på jobb. At dette er et fenomen som kun gjelder webfarm og 

webmaster gadgetene er lite trolig, så plassering vil mest sannsynlig også ha en stor 

innvirkning på nytteverdien til andre gadgets, men igjen kommer det an på 

arbeidsoppgavene. De negative sidene med å sette Sidebar eller gadgetene til alltid å 

ligge fremst, er at den resterende delen av skjermen blir mindre som kan hindre 

andre programmer fra å fungere like effektivt som det vanligvis ville gjort. 

Information overload er et punkt i teorikapittelet og intervjuobjektene har blitt spurt 

om dette fenomenet i håp om å kunne fastslå gadgetenes innvirkning. Resultatene er 

ikke entydige og det er derfor vanskelig å si med sikkerhet hva slags innvirkning 

gadgetene har hatt. Dårlig kvalitet på informasjon, mengden av informasjon man er 

eksponert for og formateringen av informasjonen er alle faktorer som avgjør om 

brukeren føler information overload i følge Jinwon og Rong (Jinwon og Rong, 2001). 



- 98 - 

 

På bakgrunn av denne opplysningen er miniprogrammers innvirkning på 

bekjempelsen av information overload veldig avhengig av arbeidsoppgavene. For å 

ta gadgetene fra denne oppgaven, så kom det under intervjuene frem at 

informasjonen som presenteres i gadgetene er god og nyttig, altså er dårlig kvalitet 

ikke et problem. Mengden av informasjon brukeren utsettes for i gadgeten er ikke 

noe problem i webmaster gadgeten, men mengden informasjon i webfarm gadgeten 

kunne i følge systemadministratoren hos Webscape være et problem. Problemet 

oppstår når det er mange servere til overvåkning samtidig, 10 servere i hans 

eksempel. Det ene intervjuobjektet som testet ut webmaster gadgeten, mente at 

gadgeter faktisk kunne øke følelsen av information overload, men at dette ikke var 

noe problem i webmaster gadgeten. Begrunnelsen var at man ble eksponert direkte 

for mer informasjon på skrivebordet, men han sa videre at det positive er at 

informasjonen blir filtrert og man slipper å lete den frem selv. Filtrering av 

informasjon som blir nevnt i intervjuet kan også sammenlignes med det som blir kalt 

for formattering av informasjon av Jinwon og Rong (Jinwon og Rong, 2001). Den 

filtrerte informasjonen som presenteres i gadgeten er kun det som er interessant for 

brukeren.   
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7 Konklusjon 

Gjennom kvalitative intervjuer, relevant teori og erfaringer fra utviklingsarbeid har 

denne empiriske studien hatt som mål å øke forståelsen av hvordan 

miniprogrammer kan være til nytte for brukeren og hvorfor de eventuelt har denne 

nytteverdien. Problemstillingen som ble definert i starten av denne oppgaven var 

som følger: 

1. Hvordan kan miniprogrammer som gadgets og widgets være til nytte for 

brukeren og eventuelt hva er årsaken til at de har denne nytteverdien? 

Det har vist seg som et resultat av denne oppgaven at miniprogrammer kan være 

nyttige, men at nytteverdien er veldig avhengig av funksjonaliteten og innholdet 

som tilbys av den enkelte gadget. Nytteverdien til gadgets varierer fra bruker til 

bruker da de har forskjellige behov. Nytten viser seg ofte for brukeren ved at 

man kan spare tid og raskt få tilgang til nøkkelinformasjon eller annen 

funksjonalitet uten å oppta store deler av skjermen.  

Årsakene til nytteverdien gadgeten gir er et resultat av følgende egenskaper og 

funksjoner: lett tilgjengelighet, liten størrelse, samt innhenting og filtrering av 

informasjon, som fører til at de blir tidsbesparende for brukeren.  

1.1. Med utgangspunkt i arbeidsoppgavene til miniprogrammene i denne 

oppgaven, er det da mest ønskelig med en gadget på en datamaskin eller 

en mobil enhet? 

Resultatene fra de kvalitative intervjuene viser at miniprogrammene utviklet 

i denne oppgaven er foretrukket på en datamaskin, hovedsakelig fordi 

brukerne, enten de er systemadministratorer eller webmastere, vanligvis 

sitter foran en datamaskin. En mobil versjon av gadgetene er derimot 

ønskelig ved spesielle hendelser på et nettsted eller en server og brukeren 

ikke er ved datamaskinen sin. Mobilgadgeten er ønsket som en 

tilleggstjeneste, men ikke som en erstatning av Sidebar gadgeten. For at 

mobilgadgeten skal bli mer attraktiv har varsling ved viktige hendelser vist 

seg å være en nødvendighet. 

1.2. Hva er det med disse miniprogrammene også kalt gadgets eller widgets 

som har gjort de så utbredt sett fra et teoretisk perspektiv? 

Den største årsaken til at miniprogrammer er blitt så utbredt er at de er 

nyttige. Hva som gjør dem nyttige har blitt avdekket i 

hovedproblemstillingen, og denne nytteverdien kombinert med mangfoldet 
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av miniprogrammer med ulik funksjonalitet, samt den brede distribusjonen 

på internett har gjort dem svært utbredt. 

 

1.3. Hvordan var utviklingen av miniprogrammene og hva var den store 

forskjellen mellom å utvikle gadgets til en datamaskin og en mobil enhet? 

Utviklingen av miniprogrammene og deres oppbygning bød generelt sett ikke 

på store problemer. Det var relativt enkelt å lage ”skallet” rundt både Sidebar 

gadgetene og mobilgadgeten. Det som har vært utfordringen har vært å lage 

selve funksjonaliteten og komprimere informasjonen så den passer inn i den 

lille plassen som en gadget har tilgjengelig.  

Den store forskjellen mellom å utvikle gadgets til en datamaskin og en mobil 

enhet var de forskjellige teknologiene som ble brukt. Web teknologiene som 

brukes i Sidebar gadgetene, gjorde at de var litt enklere å lage enn 

mobilgadgeten. 

 

7.1 Oppgavens begrensninger og forslag til 

videre arbeid 
 

For å få et mer nyansert bilde av brukernes inntrykk av miniprogrammene som er 

utviklet i denne oppgaven, ville et større antall testbrukere vært ønskelig. 

Testbrukere til webmaster gadgeten som til vanlig jobber som webmaster kunne 

også hatt en innvirkning på resultatene og må derfor tas med i betraktning.  

 

Det pågår arbeid med å standardisere miniprogrammer hos W3C, som 

forhåpentligvis vil resultere i et felles API (Application Programming Interface) som 

alle aktørene vil følge. Dette vil mest sannsynlig føre til at miniprogrammene vil 

fungere på tvers av plattformer på både datamaskiner og mobile enheter uten 

modifikasjoner og gi en følelse av sømløshet. Sømløshet er et spennende tema og 

ved fremtidig teoretisk arbeid ville sømløshet vært et aktuelt forskningsområde.  

 

Varsling på sms og e-post var en gjenganger når det ble snakk om mulige og 

ønskelige utvidelser av webfarm gadgeten, både Sidebar versjonen og den mobile 

versjonen. Det er derfor veldig aktuelt å implementere dette ved videre arbeid. Med 

tanke på at firmaet har en SMS tjeneste og e-post servere tilgjengelig, burde 

utvidelsene være høyaktuelle hvis de skulle gå videre med denne løsningen.  
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Som nevnt i resultat kapittelet har det etter at utviklingen av mobilapplikasjonen 

opphørte, blitt gjort flere forandringer og utvidelser på webfarm gadgeten til Vista 

Sidebar og den tilhørende web servicen. Den største og kanskje mest aktuelle 

utvidelsen for mobilapplikasjonen er nok å ta i bruk muligheten web servicen tilbyr 

for å overvåke Windows tjenester. Så ved videreutvikling ville dette vært veldig 

aktuelt å innføre i mobilapplikasjonen, i tillegg til å ta i bruk et rammeverk som 

muliggjør ”rikere” grensesnitt.  

 

Hvis det på et senere tidspunkt skal gjøres forsøk på å måle nytteverdien av webfarm 

gadgeten, ser jeg potensialet i å sammenlikne nedetiden til serverne før og etter at 

gadgeten blir tatt i bruk. Grunnen til at dette ikke er gjort i denne oppgaven er at det 

ikke ble tenkt på før langt ut i prosessen og da hadde allerede 

systemadministratoren brukt forskjellige versjoner av gadgeten i en lengre periode. 

Det ble med andre ord vanskelig å dra et klart skille for når den ble tatt i bruk. 

Webfarm gadgeten har ingen form for historikk slik den fremstår i dag, men det har 

vist seg at logging av historikk kan bli aktuelt i en fremtidig versjon, basert på utsagn 

fra systemadministratoren i Webscape. Velger man å gå videre med en web service 

løsning for å innhente informasjon, må det på en eller annen måte lagres verdier, 

som etter en periode kan brukes til å generere historikk. Alternativet er å ha en 

Windows Workflow Foundation tråd kjørende i WebX som samler på verdier og 

genererer historikk.  

 

Kildekode kan frem til presentasjonen av oppgaven lastes ned fra denne adressen: 

http://andela.at.ifi.uio.no/Masteroppgave/ 

 

http://andela.at.ifi.uio.no/Masteroppgave/
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Appendiks A – Intervjuguide 1 

Intervjuobjektets daglige arbeidssituasjon 

 

 Hvordan er en vanlig arbeidsdag for ditt vedkommende? 

o Arbeidsoppgaver/Ansvarsområder  

o Arbeidsplass – Sitter du på plassen din store deler av dagen eller 

forflytter du deg mye rundt? 

 Overvåker du serverne til vanlig? Hvordan foregår det? 

 Hvor mye av dagen går med på vedlikehold og utbedring av serverparken? 

 Er det kun du som har ansvaret for serverne? 

 

Informasjon om nåværende system 

 Hvor mange servere har dere? 

 Har firmaet planer om å utvide infrastrukturen(serverparken etc..)? 

 Fører dere statistikk på nedetid for hver server?  

 Fører dere statistikk totalt for alle serverne?  

 Har dere en form for loggføring av problemer som oppstår? 

 Krever kunder at dere gir beskjed hvis det oppstår problemer med 

nettstedene deres? 

 Har dere mistet kunder på grunn av problemer med serverparken/for mye 

nedetid? 

 Hvordan fungerer nåværende løsning? 

 Har nåværende løsning varsling? 

o Evt. hvilken form for varsling? 

 Er nåværende løsning gratis program eller koster det penger? 
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 Tilbyr denne løsningen en mulighet for å overvåke serverne fra en mobil 

enhet? 

 Hvis løsningen er nettbasert, har du eventuelt testet denne med nettleser på 

mobilen? 

 Hva liker du og hva misliker du med dagens løsning og hva ville du ha endret 

på? 

 

Webfarm gadget 

 

 Hvor lenge har du brukt denne gadgeten? 

 Hva er førsteinntrykket? 

 Hva liker du og hva misliker du med denne gadgeten? 

 Hva er den største forskjellen mellom den nåværende løsningen og 

gadgeten? 

 Hvis det føres statistikk på nedetid, har den endret seg etter du tok i bruk 

gadgeten? 

o Evt. hva tror du er grunnen til det? 

 Vil gadgeten og tilhørende web service kunne ta over for den eksisterende 

løsningen? 

o Hvis nei, hvorfor ikke? 

o Hva må i tilfelle utbedres og hvilke tilleggsfunksjoner trengs? 

o Hvis ja, hvorfor? 

 Synes du denne gadgeten er nyttig? 

o Hva er årsaken til det? 

 Er den visuelle varslingen til gadgetene tilstrekkelig?  

 Hvilke fordeler/ulemper ser du med tanke på at det er en gadget og at den 

skal ligge på skrivebordet? 
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 Med utgangspunkt i arbeidsoppgavene til miniprogrammene i denne 

oppgaven, er det da mest ønskelig med en gadget på en datamaskin eller en 

mobil enhet? Begrunn svaret. 

 Hva tror du det er med disse miniprogrammene som gjør de 

populære/nyttige? 

 Hvilke prinsipper mener du at miniprogrammer har? (info lett tilgjengelig 

osv…) 

 Bruker du andre gadgets daglig? Eventuelt hvorfor? 

 Har du hørt om begrepet ”information overload”? 

 Kan denne gadgeten være med å motvirke dette fenomenet? 

o Hvorfor? 

 Er god informasjon om servernes status viktig for deg?  

o Hvorfor?  
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Appendiks B – Intervjuguide 2 

Trafikk på nettstedet 

 

 Hvor lenge har du benyttet eller hatt mulighet til å benytte gadgeten? 

 Hvor mange ganger i løpet av en dag kikket du på eller benyttet du deg av 

gadgeten?  

 Hadde du noen formening om hvor mange sidevisninger det er på nettstedet 

hver time? 

 Er informasjon om antall sidevisninger de siste fem timene av interesse for 

deg? 

 Har dere en annen løsning for å få oversikt over trafikk på nettstedet? 

o Eventuelt hva liker du eller misliker du med den løsningen? 

 Gir den mer informasjon om trafikk på nettstedet enn 

gadgeten? 

 

Webmaster gadget 

 

 Synes du denne gadgeten er nyttig? 

 Hva er det som eventuelt gjør den nyttig? 

 Savner du informasjon om noe spesielt? 

 Hvis dere har en annen løsning, hva syns du er negativt og positivt med 

gadgeten i forhold til den andre løsningen? 

o Kan den alternative løsningen erstattes av gadgeten? 

 Hvorfor/Hvorfor ikke? 

 Kunne du ha tenkt deg denne gadgeten på en mobil enhet? 

 Er denne gadgeten mest ønskelig på en datamaskin eller en mobil enhet? 

 Hva tror du det er med disse miniprogrammene som gjør de populære? 
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 Hvilken informasjon er mest verdifull av informasjonen gadgeten tilbyr? 

 Har du hørt om begrepet ”information overload”? 

 Kan denne gadgeten være med å motvirke dette fenomenet? 

o Hvorfor? 

 Har du gadgeten liggende i Sidebar eller har du den liggende et vilkårlig sted 

på skrivebordet? 

 Synes du plasseringen av Sidebar er god? Er den for stor eller tar for mye 

plass? 

 Er god informasjon om trafikk på nettstedet viktig for deg?  

o Hvorfor?  
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