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Sammanfattning
Ordbehandlaren är idag det verktyg som är vanligast vid författande av uppsatser och 
rapporter. Anledningen till ordbehandlarnas popularitet är att de ger stor kreativ frihet till 
användarna. I takt med att ordbehandlarna har blivit allt mer avancerade, har också fler och 
fler funktioner för typsättning och utforming av dokumentens utseende utvecklats. Detta kan 
vara hämmande för den kreativa skrivprocessen.

Detta examensarbete visar hur man kan låta själva skrivprocessen vara separerad från 
typsättningen och utseendehantering. Genom att med hjälp av olika tekniker utveckla en 
webbaserad applikation visar denna uppsats hur separationen kan fungera i praktiken.

Resultatet av examensarbetet är en prototyp av en webbaserad applikation som är tänkt att 
underlätta författandet av uppsatser.

Abstract
As of today, word processor are the most common tool to use when writing thesises and 
reports. The main reason for their popularity is the creative freedom they are giving to the 
writer. As word processors are evolving, more and more functionality for doing typesetting 
and changing visual appearence of the documents are added. This might be restraining for the 
creative process of writing and composition.

This degree project demonstrates how the writing process can be separated from typesetting 
and visual appearence. A webbased application, for this purpose, is developed using several 
different techniques. The application will prove how this can work in reality.

The result of this degree project is a prototype of a webbased application which purpose is to 
facilitate the process of writing theses.
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1 Inledning
Detta examensarbete är utfört inom Medie och kommunikationsteknik på Linköpings 
Universitet. Examensarbetet gick ut på att undersöka möjligheterna att utveckla ett 
webbaserat uppsatsverktyg med versionhantering. Applikationen är främst avsedd att 
användas för tekniska uppsatser. Arbete har utförts både med hjälp av kunskaper vi har 
erhållit under utbildningen men även kunskaper inom andra ämnesområden, som vi fördjupat 
oss i under arbetets gång.

1.1 Bakgrund
Ända sedan ordbehandlarnas intåg i slutet av 80talet har synen på hur man författar 
dokument förändrats. Ordbehandlarna gav användarna mer frihet att förändra dokumentets 
utseende. Mer och mer har författaren överlåtits att styra dokumentets layout och typografi. 
Genom en enkel överblick av dagens moderna ordbehandlare kan man enkelt se att det finns 
mängder med verktyg som en författare inte ska behöva bry sig om. En stor del av tiden vid 
uppsatsskrivning går därför åt till att exempelvis ändra på layouten, teckensnitt och 
marginaler. Denna tid skulle istället kunna användas till att skriva själva uppsatsen. Detta har 
också lett till att många användare väljer att utveckla egna layouter istället för att använda de 
standarder som finns. Detta skapar problem när tekniska uppsatser och rapporter ska skrivas. 
Dessa kräver en standardiserad struktur för att läsaren ska kunna få en bra överblick av 
dokumentet. Tekniska uppsatser kan vara väldigt långa och invecklade. Därför behövs en 
standardiserad struktur så att läsaren själv kan sortera ut det hon vill läsa med en gång utan 
att behöva läsa igenom hela dokumentet. 

När en uppsats författas ska författaren inte behöva bry sig om hur layouten ser ut. Det ska 
inte vara författarens uppgift. Författarens uppgift är i grunden att författa uppsatsens 
innehåll. Layouten ska tas hand om i ett annat skede av en typsättare. I dagens moderna 
samhälle kan datorerna sköta layouten med hjälp av färdiga standardmallar. Så länge som 
författaren har märkt upp vad som ska vara en rubrik, exempelvis: /rubrik{Namnet på 
rubriken}, kan datorn hålla reda på hur innehållet ska presenteras. Det finns idag olika 
system för att märka upp texten. Problemet med dessa är att författaren först ofta måste lära 
sig syntaxen innan hon kan börja skriva. Det är antagligen på grund av detta som vanliga 
ordbehandlare är i mångt och mycket populärare än dessa system, eftersom användaren då 
slipper lära sig svåra syntaxer. 

Ytterligare ett problem som kan uppstå vid uppsatsskrivning är om när arbetet ska utföras i 
grupp. Exempelvis om hela gruppen samlar sig vid en och samma dator blir gruppen väldigt 
ineffektiv. Då det krävs hela gruppens kapacitet för att skriva ett ord. En annan ansats är att 
låta varje gruppmedlem skriva på varsin del av uppsatsen, och på så sätt utnyttja gruppens 
hela potential. Då uppstår emellertid ett nytt problem. Varje gruppmedlem har varsin kopia 
av dokumentet, och när de ska sammanställa vad de har skrivit, blir det en mängd 

Johan Eklund, Eric Svärd Linköpings Universitet
1



Ett webbaserat uppsatsverktyg med versionshantering

förflyttningar av filer och text. Rätt snart kommer antagligen medlemmarna ha svårt att hålla 
reda på vilket dokument som är den senaste versionen. Detta leder till att mycket arbetstid 
måste läggas ner på att ta reda på senaste versionen. Tid som istället hade kunnat läggas ner 
på själva skrivprocessen.

Skulle istället ett automatiserat system användas för versionshantering, skulle problemet med 
att behöva kopiera filer mellan användarna försvinna. Dock behöver användarna lära sig 
hantera versionshanteringsklienten för att kunna dra nytta av systemet. Att lära sig hantera 
versionshanteringssystem är nämligen inte vad författare ska behöva göra. En lösning vore att 
ha en applikation där all versionshantering hanteras i bakgrunden, så att författaren inte 
behöver bry sig om detta. Hon behöver bara starta upp applikationen och välja vilket 
dokument hon ska skriva på, så hämtas automatiskt den senast versionen av dokumentet. När 
användaren sparar dokumentet, ska ändringarna automatiskt skickas till 
versionshanteringssystemet. Användaren ska inte heller behöva ägna tid åt hur 
versionshanteraren fungerar. En annan viktig fördel är att varje gruppmedlem kan följa upp 
alla ändringar som görs i dokumentet via versionshanteringsloggen.

För att alla användare ska kunna komma åt och skriva på dokumentet samtidigt, krävs det att 
dokumentet hanteras centralt på en server. Den logiska lösningen vore då att göra 
applikationen webbaserad via en webbserver. Det enda gruppmedlemmarna då behöver för 
att skriva på dokumentet, är en dator med internetuppkoppling.

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheterna att separera författande och 
typsättning, vid uppsatsskrivning. Dessutom ska examensarbetet undersöka om det går att 
lösa problemet med att låta flera användare jobba på samma dokument samtidigt, utan att 
behöva använda sig av flera dokumentkopior.

1.3 Mål
Målet med detta examensarbete är att skapa en fungerande applikation för att slippa den 
manuella layouthanteringen vid uppsatsskrivning, samt hur applikationen ska utformas för att 
låta flera användare kunna arbeta mot samma dokument samtidigt. Detta kommer att göras 
genom att praktiskt tillämpa befintliga tekniker.

1.4 Målgrupp
Den huvudsakliga målgruppen som är tänkt att ta del av detta examensarbete, är främst 
teknikstuderande. Men också andra tekniskt intresserade personer, som är nyfikna på 
webblösningar för uppsatshantering.

Johan Eklund, Eric Svärd Linköpings Universitet
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1.5 Avgränsningar och förkunskapskrav
Läsaren av denna uppsats förutsätts ha goda kunskaper om programmering, vilken innebär att 
uppsatsen inte tar upp speciellt ingående hur programmering går till. Även vissa kunskaper i 
PHP förutsätts.

1.6 Struktur
Det första som behandlas i denna uppsats är teorin bakom vad som krävs för att förstå 
projektets mer tekniska delar. Uppsatsen mynnar sedan ut i den praktiska beskrivningen av 
hur applikationen skapades, vilket tas upp i metodavsnittet. Till sist sammanställs allting i ett 
resultat, som slutsatser kommer att dras ifrån. 

Johan Eklund, Eric Svärd Linköpings Universitet
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2 Teori
Denna del beskriver de teoretiska aspekterna som krävs för att förstå de tekniska delarna av 
arbetet. Det som behandlas är teori om grundläggande viktiga begrepp, till exempel XML 
och versionhantering. Även exempel på hur dessa kan tillämpas beskrivs.

2.1 XML
XML är ett standardiserat märkspråk utvecklat av World Wide Web Consortium (W3C). Det 
finns i XML inga fördefinierade elementnamn och attribut som ett dokument måste innehålla. 
XML beskriver bara hur syntaxen och strukturen över hur element och attribut ska hanteras. 
Användaren avgör själv  vilka element som ska ingå i dokumentet och vad de betyder. Om 
användaren inte vill skapa en egen dokumentmall, finns det många att välja på för olika 
ändamål. XML är väldigt lätt att sätta sig in i om man tidigare använt HTML, eller något 
annat SGMLbaserat språk, då syntaxen är väldigt likartad med element och attribut. 
(Liljegren, 2004)

XMLsyntaxen består dels av attribut och dels av element. Elementen utgör själva grunden i 
XMLdokumentet, och varje element kan ha flera underelement. Ett element utgörs ofta av en 
starttagg och en sluttagg, till exempel <artist>Madonna</artist>. <artist> är starttaggen 
och </artist> är sluttaggen, det vill säga precis som sluttaggen med skillnaden, att det är ett 
snedstreck i början av taggen. I vissa fall behövs ingen sluttagg, och då sätts ett snedstreck i 
slutet av elementet. (Liljegren, 2004)

Attribut används inom element för att beskriva egenskaper för elementet. Till skillnad från 
element, som får användas flera gånger, får attributnamnet bara förekomma en enda gång i 
elementet. Nedan kommer ett exempel på hur XMLkod kan se ut. Det visar hur en 
musiksamling kan vara uppbyggd i XML. (Liljegren, 2004)

<musiksamling>
<album genre="pop" media="cd">

<artist>Madonna</artist>
<titel>Like a prayer</titel>
<år>1983</år>
<skiva>

<låt nr="1" namn=”Like a prayer”/>
<låt nr="2" namn=”Express yourself”/>
<låt nr="3" namn=”Love song”/>
<låt nr="4" namn=”Promise to try”/>

</skiva>
</album>

Johan Eklund, Eric Svärd Linköpings Universitet
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<album genre="pop" media="lp">
<artist>Beatles</artist>
<titel>The White Album</titel>
<år>1987</år>
<skiva>

<låt nr="1" namn=”Back in the USSR”/>
<låt nr="2" namn=”Dear Prudence”/>
<låt nr="3” namn=”Glass onion”/>
<låt nr="4” namn=”Ob la di ob la da”/>

</skiva>
</album>
</musiksamling> 

Först beskrivs elementet musiksamling som definierar hela dokumentet. Sedan kommer 
själva informationen om albumen, där albumtaggen har attributen genre och media. I låt
taggen finns ingen sluttagg, istället används ett snedstreck på slutet. Även tagghierarkin kan 
enkelt åskådligöras i dokumentet. Låttaggen ligger inom skivataggen, som i sin tur ligger i 
album och överst i hierarkin ligger musiksamlingen. Denna hierarki är till hjälp sen när 
dokumentet ska tolkas.

2.1.1 Tolkning

En tolk är ett program som analyserar och tolkar dataströmmar på olika sätt, beroende vad 
den är avsedd för. Det kan till exempel vara att man bara vill ha ut artistens namn, albumtitel 
och vilken musikgenre det är, ur den XMLbaserade musiksamlingen. (Liljegren, 2004)

Det finns tre huvudmetoder, DOM, SAX och Pull Parser, för att tolka XMLdokument. DOM 
fungerar genom att det bygger upp en trädstruktur över hela XMLdokumentet och därefter 
navigerar rätt i trädstrukturen. SAX är händelsestyrt, vilket innebär att SAX läser igenom 
hela dokumentet och när den träffar på ett element, frågar den vad systemet ska göra med 
elementet. (Wikipedia[4], 2007 ; Statskontoret, 2000:35) 

Om enbart enbart artistens namn och album ska skrivas ut i föregående exempel, skulle 
följande pseudokod användas:

SAX:
läs igenom filen med SAX

om elementnamnet är ”artist” ELLER elementnamnet är ”titel”
skriv ut elementinnehållet

DOM:
läs in DOMträdet med filnamn ”fil.xml” som domträd
läs in alla albumelement ifrån domträd som album

gå igenom varje album som ettalbum
skriv ut artisten för ettalbum
skriv ut titeln för ettalbum
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Som kan ses i exemplet är syntaxen för SAX relativt enklare än DOM. Nackdelen med SAX 
är att man inte kan stega tillbaka i XMLdokumentet utan att börja om. Fördelen med SAX 
jämfört med DOM är att hela trädet inte behöver läsas in, eftersom XMLelementen läses in 
under tolkningen. Nackdelen med DOM framför SAX är att DOM kräver mycket mer 
minnesresurser, då hela XMLträdet måste läsas in i minnet innan man kan börja. 

Pull Parser fungerar som en hybrid mellan DOM och SAX. Den läser igenom XML
dokumentet som SAX, men kan använda DOMliknande metoder för att navigera styckvis i 
trädstrukturen. 

2.1.2 Beskrivning av ett XML-dokument

För att definiera ett XMLdokument finns det olika dokumentstrukturformat att använda.  I 
dokumentstrukturfilen beskrivs i detalj bland annat vilka element som får finnas med, vilka 
attribut varje element kan ha, och var olika element får placeras i dokumentet. Ett av de 
vanligaste dokumentstrukturformaten för att beskriva XMLdokument är DTD, som står för 
Document Type Definition. (Liljegren, 2004)

2.1.3 XML-publicering

Att publicera ett XMLdokument betyder i detta fall att exportera dokumentet till andra 
format eller medier, så att dokumentet blir läsbart för användaren. Publiceringen kan till 
exempel vara att transformera dokumentet, för att kunna skriva ut det eller för att visas på 
webben. (Statskontoret, 2000:33)

Publicering av ett XMLdokument görs med hjälp av stilmallar. En stilmall beskriver hur 
innehållet i ett XMLdokument ska visas/presenteras, till exempel vilken storlek och typsnitt 
det ska vara på en viss text, hur placeringen av element ska se ut, eller vilket sidformat som 
ska användas. En stilmall kan även ha andra användningsområden än just layout. Man kan 
exempelvis sortera ut viss information ur ett XMLdokument eller göra om dokumentet till 
ett annat filformat med hjälp av en stilmall. Förutsättningen är att det stilmallsspråk som 
används har stöd för detta. (Statskontoret, 2000:33)

Det finns olika stilmallsformat som kan användas för XMLpublicering. 
De vanligaste formaten är:

• CSS (Cascading Style Sheets) – Skapat av W3C för HTML och på senare tid även för 
XML

• XSL (Extensible Stylesheet Language) – Skapat av W3C och är i sig även XML
baserat

• DSSSL (Document Style Semantics and Specification Language) – Skapat av ISO 
men har inte nått någon större spridning för XMLdokument

DSSSL är ett stilmallsformat som skapades för att kunna beskriva SGMLdokument för 
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presentation. DSSSL bygger på programmeringsspråket Scheme. Detta till skillnad från XSL, 
som skapades för att ha liknande funktionalitet som DSSSL, fast beskrivet med och för XML. 
(Wikipedia[2], 2007)

W3C definierar XSL som ett samlingsnamn för tre olika underspråk, XPath, XSLT och XSL
FO. Dessa tre underspråk har alla olika användningsområden och egna specifikationer i sig. 
(W3C, 2007)

XML Path Language

XPath är ett språk för att skriva uttryck som används för att adressera olika delar av ett XML
dokument. Enkelt beskrivet fungerar XPath som en lokalisator som letar upp ett visst område 
eller mönster i ett XMLdokument baserat på ett uttryck. Själva språket är inte XMLbaserat 
utan använder sig av en annan, betydligt mer kompakt syntax. XPath kan även användas 
utanför ramarna för XSL som en helt egen standard. (W3C, 2007)

Hur XPath fungerar i praktiken visualiseras här med ett exempel. Ett XMLdokument för en 
filmdatabas är uppbyggd på följande vis:

<filmer>
  <film kategori=”humor”>
    <titel>Sällskapsresan</titel>
    <producent>Lasse Åberg</producent>
  </film>
  <film kategori=”action”>
    <titel>Göta Kanal</titel>
    <producent>Hans Iveberg</producent>
  </film>
</filmer>

Första filmelementet i XMLfilen kan hämtas med följande XPathuttryck:
/filmer/film[1]

Alla filmproducenterna kan fås med hjälp av:
/filmer/film/producent

Eller så kan till exempel alla filmer som har ”humor” som attributvärde på kategori fås med:
/filmer/film[@kategori='humor']

Det går även att göra betydligt mer avancerade uttryck i XPath än dessa väldigt enkla 
exempel. Bland annat kan man använda många olika operatörsvillkor för att utöka och 
begränsa sökningen i dokumentet. Utöver detta finns det även många inbyggda funktioner i 
XPath som utökar funktionaliteten ytterligare. Det finns exempelvis funktioner för att räkna 
hur många element som är knutna till ett visst namn. Men man kan bland annat också få ut 
det aktuella elementnamnet eller returnera vilken plats i ordningen ett element förekommer i 
ett dokument med hjälp av de inbyggda funktionerna. (W3C, 2007)
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XSL Transformations

XSL Transformations eller XSLT är ett språk som i första hand används för att omvandla 
XMLdokument till andra XMLformat, men även för att konvertera till andra textbaserade 
format. XSLT är i sig ett fullvärdigt turingkomplett språk. Med turinkomplett innebär att man 
kan använda ifsatser, villkor, loopar och liknande funktionalitet precis som i vanliga 
programmeringsspråk. I XSLT används även XPath för att navigera i det XMLdokument 
som ska transformeras. (W3C, 2007)

En XSLtransformation av ett XMLdokument  görs med hjälp av en XSLTtransformerare. 
De flesta moderna webbläsare har en inbyggd XSLTtransformerare, men det finns även 
specifika program för detta ändamål. (W3C, 2007)

För att visa hur en XSLtransformering kan gå till följer här ett exempel. Om ovanstående 
XMLkod används, kan följande XSLTmall plocka ut alla titlarna och producenterna för 
filmerna. Samt lägga in dem i ett HTMLdokument som en lista:

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
version="1.0"> 
  <xsl:template match="/filmer"> 
     <html> 
     <body> 
     <ul> 
     <xsl:foreach select="film"> 
        <li> 
        <xsl:valueof select="titel"/>  
        <xsl:valueof select="producent"/> 
        </li> 
     </xsl:foreach> 
     </ul> 
     </body> 
     </html> 
  </xsl:template> 
</xsl:stylesheet>

Resultatet av ovanstående XSLTmall applicerat på XMLdokumentet blir då i en 
webbläsare:

● Sällskapsresan  Lasse Åberg 

● Göta Kanal  Hans Iveberg 

Figur 1: Resultatet av HTMLtransformationen
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XSL Formatting Objects

XSLFO är ett språk som framförallt används för att formatera XMLdokument för utskrift 
och tryck. XSL Formatting Objects beskriver var och hur olika element ska presenteras i 
utskriften, till exempel vilken papperstyp som ska användas, eller exakt hur stor 
sidmarginalen får vara. I de allra flesta fall används XSLT för att transformera om 
dokumentet till XSLFO. (W3C, 2007)

För att kunna skriva ut eller trycka upp ett XSLFOdokument behövs ännu en transformation 
till ett mer utskriftsvänligt format, vanligtvis PDF. Detta görs med hjälp av en XSLFO
transformerare. XSLFO kan med andra ord ses som en mellanhand mellan XML
dokumentet och det tryckfärdiga dokumentet. (Liljegren, 2004)

2.2 Typsättningssystem
Ett typsättningssystem används märka upp en text som sedan formateras efter givna regler, 
som till exempel marginaler, typsnitt och textstorlek. För typsättning finns det olika system. 
Några exempel är TeX och DocBook. TeX är ett typsättningssystem som har sitt ursprung i 
slutet av 70talet. TeX är ett vanligt förekommande system för att typsätta bland annat 
matematiska formler. Olika påbyggnader av TeX har gjorts så att systemet blivit ett 
fullvärdigt dokumentationssystem. Den vanligaste varianten är LaTeX som kom 1985. Den 
har sedan dess vidareutvecklats markant. (Wikipedia[8], 2007) 

DocBook är ett nyare system än TeX och startades 1991. Till skillnad från TeX, som har sin 
egen dokumentstruktur och syntax, bygger DocBook ursprungligen på märkspråket SGML. 
Den används numera mest tillsammans med det nyare XMLformatet. DocBook var från 
början tänkt att främst användas till tekniska uppsatser och rapporter. Man kan självfallet 
även skriva andra typer av dokumentationer med det. (Walsh & Muellner, 1999)

Både TeX och DocBook bygger på samma grundidé. Man märker först upp det man skriver i 
olika sektioner för att sedan, när texten är färdigskriven, generera själva dokumentet. Detta 
görs genom olika standardstilmallar. (Walsh & Muellner, 1999 ; Wikipedia[8], 2007)
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2.2.1 DocBook

DocBookstandarden består av ett schema som beskriver vilka element och attribut som får 
användas, och hur de ska användas, i DocBookformatet. Schemat finns i olika utföranden, 
där DTD för XML är en av dem. (Walsh & Muellner, 1999)

Ett DocBookdokument är uppbyggt av element som märker upp de olika delarna i 
dokumentet som författas. Elementen kan vara till exempel titeln, författarens namn och 
kapitel för dokumentet. Det finns två vanliga dokumenttyper, med olika uppbyggnad, i 
DocBook som används för uppsatser och rapporter , book och article. Dokumenttyperna talar 
om vad det är för typ av dokument som författas. (Walsh & Muellner, 1999)

Det finns inga direkta gränser för när man ska använda book eller article. Rent generellt är 
det tänkt att book ska användas till mer omfattande dokument och article till kortare texter.1

En kortfattad DocBookfil för en artikel kan se ut på följande vis:

<!DOCTYPE article PUBLIC "//OASIS//DTD DocBook V4.5//EN">
<article>
  <articleinfo>
    <title>Min artikel</title>    
    <author>
      <firstname>Karl</firstname>
      <surname>Karlsson</surname>
    </author>
  </articleinfo>
  <section>
    <title>Första rubriken</title>
    <para>Lite text under min första rubrik.</para>
    <para>Ett till stycke i första rubriken.</para>
  </section>
</article>

Som synes är de flesta elementen självförklarande, då de är döpta till vad de är till för. I 
<articleinfo>elementet ligger till exempel metadatat om dokumentet. Här visas 
dokumenttiteln och författaren. Rubriker definieras i detta exempel med <section>
elementet och <para>elementet märker upp paragrafer/stycken i textinnehållet. (Walsh & 
Muellner, 1999)

För att använda matematiska formler i DocBook, kan man använda sig av MathML, som är 
ett XMLbaserat märkspråk för matematik. MathML kan användas tillsammans med ett 
flertal olika XMLformat men även som ett eget format. (Wikipedia[5], 2007)

1 Samtal med Stefan Gustavsson (2007)
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2.2.2 LaTeX

LaTeX är ett typsättningssystem, som bygger på TeX. Det är vanligt förekommande inom 
den akademiska världen, och då framför allt inom områdena matematik, fysik och 
datavetenskap. En stor anledning till detta är att LaTeX är ett bra system för att typsätta 
matematiska formler. (Wikipedia[6], 2007)

Ett exempel på hur ett LaTeXdokument kan se ut:

\documentclass[12pt]{article}
\title{Mitt Dokument}
\date{}
\begin{document}
  \maketitle 
  Detta är det första stycket i Mitt Dokument.
\end{document}

Först definieras vilken dokumenttyp och vilken storlek på teckensnittet som ska användas. 
Sedan anges titeln på dokumentet. \begin anger när själva dokumentinnehållet börjar och 
\maketitle anger att titeln ska skrivas ut först i dokumentet. (Wikipedia[6], 2007)

2.3 Dokumentformat
I detta kapitel introduceras läsaren till olika vanliga dokumentformat. Bland annat beskrivs 
vad de används till och hur de fungerar.

2.3.1 OpenDocument

OpenDocument är ett XMLbaserat filformat för olika dokumenttyper, bland annat 
textdokument, kalkylark och presentationen. OpenDocument utvecklas och underhålls av 
OASIS konsortiet och är en gällande ISOstandard. Ett OpenDocumentdokument arkiverar 
och komprimerar fyra olika filer, vilka i sig representerar innehåll, stilmallar, metadata och 
programinställningar. OpenDocument filer kan även komma som ihoppackade filer, som då 
även kan innehålla flera filer och kataloger. Det finns flera program och kontorspaket som 
har stöd för OpenDocument. (Wikipedia[3], 2007)

2.3.2 PDF

Portable Document Format (förkortas PDF) är ett format utvecklat av Adobe. Det används i 
huvudsak som slutförvaringsformat för dokumentfiler, samt utskrifter och tryck. PDF 
beskriver exakt hur dokumentet ska se ut. Ett PDFdokument ser således likadant ut vilket 
program som än tolkar det. PDF är även en ISOstandard. (Wikipedia[7], 2007)
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2.4 Versionshantering
En versionshanterare är ett system som håller reda på olika versioner av ett eller flera 
dokument. Versionshanterare användes från början i programmeringsprojekt, där man 
behövde ett system för att hantera alla ändringar i källkoden. Har man inget system för att 
hantera alla ändringar i koden, när flera utvecklare jobbar på samma projekt, måste det göras 
manuellt. Det är en mycket tidsödande process. (Wikipedia[9], 2007)

Versionshantering har på senare tid börjat användas inom flera områden än enbart 
programmering, exempelvis med vanliga textdokument. Versionshantering kan dessutom 
användas på binära filer exempelvis till bilder, ljud och film. (Blender Foundation, 2006)

Ett versionshanteringssystem fungerar genom att det endast sparar ändringarna mellan de 
gamla och den nya versionen av filen. Enkelt förklarat håller versionshanteringssystemet reda 
på vilka rader som har lagts till och tagits bort, samt vilken tidpunkt som ändringarna skett. 
Detta medför att inte mer information än nödvändigt behövs sparas. (Fogel & Bar, 2003)

Eftersom enbart ändringar av dokumentet sparas, försvinner problemet med redundans. 
Redundans sker när samma data sparas på olika ställen. Med andra ord sparas väldigt mycket 
minnesutrymme genom att använda ett versionshanteringssystem. Dessutom får man en 
historik över skillnaderna mellan olika versioner av dokumentet tack vare att systemet enbart 
sparar ändringarna mot föregående version. Det medför också att det då blir oerhört enkelt att 
hoppa tillbaka till äldre versioner, till exempel när man måste plocka fram saker man har 
tagit bort. Utöver detta brukar versionshanteringssystemet hålla reda på vilken användare 
som ändrat på vad, och visa detta i historiken. (Wikipedia[9], 2007)

Det finns olika versionshanteringssystem. De vanligaste fria systemen är Concurrent  
Versions System (CVS) och Subversion. CVS och Subversion är varandra ganska lika i grund 
och botten. Subversion är den nyare av de båda och är på sikt tänkt att vara en ersättare till 
CVS. (Pilato, CollinsSussman & Fitzpatrick, 2004)

2.4.1 CVS

CVS är det mest förekommande versionshanteringssystemet bland programmeringssprojekt 
med öppen källkod. CVS sparar all information i så kallade förråd (repositories). Ett förråd 
kan innehålla flera olika projekt, men det går även att låta projekt ha egna förråd. För att 
belysa hur CVS fungerar, följer här ett exempel på en enkel arbetsgång. (Fogel & Bar, 2003)

För att ändra i en fil som ligger i ett CVSförråd kan användaren göra på följande sätt:
• Hon sparar ner en lokal kopia av förrådet genom att göra en så kallad checkout.

cvs checkout <förrådet>
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• Hon ändrar i de filer som ska ändras med en vanlig texteditor och laddar upp 
ändringen till CVSförrådet genom en så kallad commit (förändring).
cvs commit

(Fogel & Bar, 2003)

2.4.2 Subversion

Subversion (förkortat SVN) är ett versionshanteringssystem som påminner om CVS. Då 
Subversion fungerar på ett liknande sätt som CVS, är även arbetsgången likartad när man 
arbetar mot ett SVNförråd. Ska man till exempel göra en checkout görs detta på precis 
samma vis som med CVS, med enda skillnaden att kommandot som används är svn 
checkout istället för cvs checkout. (Pilato, CollinsSussman & Fitzpatrick, 2004)

Utöver exemplet ovan finns det även många andra kommandon, som kan vara viktiga när en 
versionhanterare används. Till exempel kan det vara bra att kunna visa skillnader mellan 
olika versioner, eller visa en lista på vilka ändringar som gjorts i en fil. Detta kan man göra 
med svn diff respektive  svn logkommandona. (Pilato, CollinsSussman & Fitzpatrick, 
2004)

2.5 Externa program i PHP
Det finns funktioner i PHP som låter skriptet köra externa program. Dessa funktioner heter 
system(), exec() och shell_exec(). De gör samma sak, men beter sig ändå lite olika. 

● system() kör kommandot rakt av, och det enda det returnerar är programstatusen, det 
vill säga sant om det gick att köra programmet korrekt, och falskt om det blev något 
fel på vägen. 

● exec() returnerar även den programstatusen, men till skillnad ifrån system()får man 
även ut resultatet från det externa programmet. Detta kan vara en fördel om man till 
exempel vill lista innehållet i en fil. 

● shell_exec()kör skalkommandon där man får ut all utdata, även felmeddelanden, 
precis som om programmet hade exekverats manuellt i kommandoskalet. Nackdelen 
med att köra externa program från PHP är att systemet lätt blir plattformsberoende

(PHP Group, The, 2007)

2.6 Användbarhet
Det internationella standariseringsorganet (ISO) definierar användbarhet enligt följande: 

”Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with  
effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.” 
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Användbarhet definieras alltså med hjälp av följande tre nyckelord (ISO 924111, 1998):
● Kraftfullhet (effectiveness) – Beskriver i hur pass väl ett mål eller en uppgift är 

uppnådd.
● Effektivitet (efficiency) – Till skillnad från kraftfullheten beskriver detta nyckelord 

den grad av ansträngning som krävts för att slutföra och uppnå målet eller uppgiften. 
Bättre effektivitet uppnås när mindre ansträngning behöver göras.

● Tillfredsställelse (satisfaction) – Detta nyckelord beskriver den grad av 
tillfredsställelse och positivitet som produkten skapar hos användaren vid användning.

En slutsats som kan dras av ovanstående är att användbarhet alltså är ett mått på ett samspel 
mellan användaren och verktyget. För att användaren ska kunna slutföra sin uppgift på bästa 
sätt krävs god effektivitet hos verktyget. Detta gäller inte bara fysiska verktyg utan även 
elektroniska verktyg, till exempel webbplatser och annan konventionell mjukvara. 
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3 Metod
I denna del beskrivs bakgrunden till de metoder som används i systemutvecklingen, och även 
hur arbetet är utfört.

3.1 Metodbakgrund

3.1.1 Systemutveckling

Det finns olika modeller som kan tillämpas vid systemutveckling. En vanlig modell är 
inkrementell systemutveckling. När inkrementell utveckling tillämpas, tas först en 
övergripande vy över systemets uppbyggnad fram. För att ta fram hur uppbyggnaden ska se 
ut, delas den upp i olika delar (så kallade inkrement). Dessa inkrement utvecklas fristående 
ifrån varandra, där varje inkrement har en egen livscykel. Utvecklingen av inkrementen kan 
ske både seriellt eller parallell, beroende på hur inkrementen är kopplade till varandra. 
(Gulliksen & Göransson, 2002).

3.1.2 Framtagning av användargränsnittet

Användbarhetsdesign

För att uppnå god användbarhet i ett användargränssnitt finns det olika tillvägagångssätt att ta 
till. I stort sett alla metoder innefattar utvärdering tillsammans med själva slutanvändarna. Ett 
av dessa sätt är prototyping. Prototyping går ut på att man skapar en simpel prototyp av 
användargränssnittet. Det finns olika typer av prototyper som kan användas, två av dessa är, 
high och lowfidelity prototyper. En lowfidelityprototyp är en väldigt enkel, ofta handritad. 
Syftet med en lowfidelityprototyp är att användaren ska våga tänka till och kritisera 
gränsnittet. Vilket användaren ofta inte vågar göra om gränssnittet ser för ”proffsig” ut. En 
highfidelityprototyp har istället ett gränssnitt som stämmer väl överens med hur ett riktigt 
gränssnitt ser ut. (Gulliksen & Göransson, 2002; Snyder, 2003)

Prototyperna testas sedan i flera steg, så kallade iterationer mot användarna i så kallade 
användbarhetstest. När ett användbarhetstest utförts, byggs designen om beroende på hur 
användarna upplevt gränsnittet. Vanligtvis ändras de saker som användarna haft problem med 
i användargränssnittet. För att hitta maximalt med fel bör man använda sig av minst fem 
personer i varje testgrupp. Används fler personer, hittas bara marginellt fler fel, då de 
minskar exponentiellt beroende på personantalet. (Gulliksen & Göransson, 2002)
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Användbarhetstest

Det finns flera olika sätt att utföra användbarhetstester, några metoder är:

Talk aloud, think out loud
Denna metod går ut på att användaren tänker högt för varje moment hon gör. Fördelen med 
denna metod är att man får information om hur användaren tänker och går tillväga för att lösa 
en uppgift. Nackdelen är att många användare känner sig obekväma att tänka högt. 
(Faulkner, 2000)

Wizard of Oz
När man använder sig av Wizard of Ozmetoden för att göra en utvärdering av ett 
datorprogram, låter man en person agera dator. Man har en användare som testar ett 
gränssnitt, och den testansvarige ger användaren en uppgift att utföra. För varje ny del i 
gränssnittet har man en personen som agerar dator och presenterar gränssnittet för 
användaren. (Faulkner, 2000)
Scenario
Användaren får i denna metod ett scenario att utföra på en prototyp av ett gränssnitt. De 
uppgifter som användaren får är ofta uppgifter som ska gå att genomföra i den färdiga 
applikationen. 
(Faulkner, 2000)

Kognitiv genomgång
Kognitiv genomgång är en metod som kombinerar Think out loud och Scenario. Användaren 
får ett typiskt scenario för ett gränssnitt och uppmanas att tänka högt medan hon genomför 
uppgiften. Kognitiv genomgång används främst mot en expertutvärderare men går även att 
genomföra med en vanlig användare. (Faulkner, 2000)

Utöver dessa metoder finns det flera knep att ta till vid användbarhetstester. Ett av dessa knep 
är provotyping. Provotyping går ut på att man medvetet lägger in fel och missar i sin design. 
Detta för att få användaren att börja tänka till och ifrågasätta designen. (Mogensen, 1991)

Användbarhetskrav och mål

Användbarhetskrav beskriver vad systemet kommer att göra och inte hur produkten kommer 
att fungera. Kraven får man av framtida användare, det vill säga den målgrupp som 
produkten avser. Dessa krav ger utvecklarna riktlinjer för vilka funktioner som ska 
implementeras. Det är användarna själva som anger vilka krav som ska finnas på den slutliga 
produkten. Exempel på krav kan vara, att en student snabbt vill kunna överblicka alla sina 
dokument och filer. (Faulkner, 2000)
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För att kunna mäta användbarhet måste man ha användbarhetsmål, eftersom man inte kan 
mäta användbarhet utan att ha några bestämda mål. Användbarhetsmålen får man fram 
genom att analysera användbarhetskraven. Ett användbarhetsmål för studenten i föregående 
exempel kan vara ”Studentens dokument och filer ska vara kategoriserade efter kursnamn 
och namngivna efter senast ändrade datumet”. Användbarhetsmålen ska även vara mätbara, 
så kallade kvantitativa mål. Ett kvantitativt mål för föregående exempel blir ”Det ska inte ta 
studenten mer än 10 sekunder att hitta rätt dokument”. (Karlsson, 2002)

Funktionalitet

För att få fram vad en applikation ska innehålla för funktioner görs en lista med förslag på 
funktioner som ska implementeras. Dessa funktioner bör sedan prioriteras upp på en skala, 
för att veta i vilken ordning man bör implementera dem i. Ett bra sätt att få fram vilka 
funktioner som borde vara med i applikationen är brainstorming. Brainstorming är en metod 
som används för att spontant improvisera fram lösningar till ett problem. (Wikipedia, 2007)

Det finns fyra grundregler som bör följas vid brainstorming (Wikipedia, 2007) : 
• Kvantitet före kvalitet. Ju fler idéer som kommer fram, oavsett bra eller dåliga, desto 

fler användbara idéer framträder.
• För att skapa en behaglig atmosfär ges ingen kritik.
• Annorlunda idéer är välkomna. Även om idéen inte är användbar så kan någon 

annan deltagare göra den användbar.
• Kombinera idéer. Två bra idéer kan slås samman till en genial idé. 

Ju fler personer som deltar i brainstormingen, desto fler idéer utmynnar det i. Dock bör man 
inte vara fler än tio personer, eftersom gruppens produktivitet minskar om antalet deltagare är 
för stort. (Wikipedia, 2007)

Prototypdesign

För att ta fram en design finns det olika tillvägagångssätt att använda sig av. En 
kostnadseffektiv metod för att ta fram vad som behövs i ett system. När parallell design 
tillämpas, bör olika förslag framställas av oberoende designers för att inte påverka varandra. 
Detta för att på ett enkelt sätt undersöka vilka alternativ som finns innan den slutgiltiga 
designen bestäms. (Nielsen, 1993) 

3.1.3 Rubriknumrering

Rubriknumrering används när man lättare vill få fram en hierarkisk struktur i till exempel en 
rapport eller uppsats. Alla rubriker numreras från ett och sedan i stigande ordning. (Merkel, 
2004) Om rubrikerna Rubriknamn A, Rubriknamn B och Rubriknamn C ska numreras, blir 
resultatet följande:

1 Rubrik A
2 Rubrik B
3 Rubrik C
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Ska underrubriker användas till huvudrubrikerna, fylls numreringen på med ett skiljetecken. 
Därefter börjar numreringen av underrubrikerna från nummer ett i stigande ordning. (Merkel, 
2004) Om till exempel underrubrikerna Underrubrik A och Underrubrik B ska läggas till 
under Rubrik B, så blir resultatet:

1 Rubrik A
2 Rubrik B

1.1 Underrubrik A
1.2 Underrubrik B

3 Rubrik C

Det finns ingen gräns för hur många rubriknivåer som kan användas, men mer än tre nivåer 
bör inte användas i vanliga rapporter. (Merkel, 2004) 

3.1.4 Typsättningssystem

Applikationen bör använda DocBook för typsättningen. En av fördelarna med DocBook 
gentemot LaTeX är just att det är XMLbaserat. Detta medför enkel konvertering från 
DocBook till andra format, exempelvis PDF och OpenDocument. En av nackdelarna med 
DocBook är att det saknar stöd för matematiska formler, vilket är vanligt förekommande i 
tekniska uppsatser. LaTeX har ett utmärkt stöd för matematiska formler, just därför att det 
delvis är gjort för detta. Eftersom PHP har inbyggt stöd för XML men inget för LaTeX, 
medför detta att det blir lättare att bearbeta DocBookdokument än LaTeXdokument, i PHP. 
Då det finns matematiska XMLimplementationer, exempelvis MathML, som kan användas 
tillsammans med DocBook, är inte matematiska formler något större problem. (PHP Group, 
The, 2007. Statskontoret, 2000:33. W3C, 2007. Wikipedia[6], 2007)

Applikationen bör använda article som dokumenttyp i DocBookdokumentet. Anledningen är 
att article är mer lämpat för uppsatser än vad book är, då uppsatser inte är lika omfattande 
som böcker. Dessutom använder book sig av kapitel för huvudrubrikerna istället för vanliga 
rubriker som article använder.2

3.1.5 Utvecklingstekniker

För att ta fram användargränsnittet kan man med fördel använda sig av XHTML och CSS. 
Detta eftersom de är två gällande W3Cstandarder för att skapa webbsidor. 

Själva teknikutvecklingen kan påbörjas med utvecklingen av funktionerna som gör att PHP 
kan fungera ihop med versionshanteraren. För detta ändamål kan PHP:s inbyggda funktioner 
för att köra systemkommandon användas. Vid exekvering av externa skalkommandon bör 
exec()funktionen i PHP användas. Fördelen med exec() kontra system() är att man kan få 
ut utdata från det exekverade programmet som ett fält till skillnad från system() och 
shell_exec(),vilka istället returnerar all utdata som en sträng. Ett fält är nämligen lättare att 
hantera än en sträng när utdatat ska behandlas. (PHP Group, The, 2007)

2 Samtal med Stefan Gustavsson (2007)
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Subversion bör användas för versionshanteringen. Anledningen är att Subversion har ett antal 
fördelar gentemot alternativet CVS. Faktum är att Subversion i huvudsak skapades för att 
rätta till de brister som finns i CVS. (Pilato, CollinsSussman & Fitzpatrick, 2004) 

Några av de mest påtagliga fördelarna med Subversion jämfört med CVS är:
• SVN sparar revisionsnummer för varje förändring, och inte per fil som CVS.
• SVN kan spara datat i en databas (BerkeleyDB) för snabbare åtkomst av data.
• SVN versionshanterar symboliska länkar, vilket inte CVS gör.
• SVN sparar inte delar av en förändring, utan väntar tills hela förändringen är genomförd.
• SVN hanterar även ändringar av en fils metadata.
• SVN versionshanterar kataloger och namnbyten (flyttning av filer).
• SVN har inbyggt stöd för användare och grupper.
(Pilato, CollinsSussman & Fitzpatrick, 2004)

När Subversions samspel med PHP är utvecklat, bör det undersökas vidare hur XML
dokumenten kan tolkas med hjälp av PHP. För att göra detta bör DOM användas istället för 
SAX. Orsaken är att DOM är betydligt mer flexibelt när programmet behöver navigera fram 
och tillbaka i trädstrukturen för XMLdokumentet. Med fördel kan PHP:s inbyggda funktion 
SimpleXML använs vid DOMnavigering. SimleXML är ett enkelt DOMinterface för att 
enkelt kunna navigera i DOMträdet. En Pull Parser kan även användas för att navigera i 
dokumentet. Men det saknas bland annat stöd för att spara dokumentet med Pull Parser 
implementationen i PHP, vilket ofta är en nödvändig funktion när XMLdokument ska 
kunna redigeras. (PHP Group, The, 2007)

När klarhet nåtts om hur XMLdokument tolkas och Subversionförrådet fungerar, kan dessa 
två tekniker byggas samman för att få ett samspel. Detta bör göras så att XMLdokumentet 
kan hämtas ut och direkt tolkas från Subversionförrådet. Tack vare att dokumentet hämtas 
direkt från förrådet medför det inte bara lättare åtkomst av den senaste versionen, utan även 
snabbare inläsning av filen. Anledningen är att dokument inte först behöver sparas som en fil 
i den lokala kopian innan den kan läsas. XMLdokumentet bör även läsas ut dynamiskt ur 
Subversiondatabasen när en nyare version finns tillgänglig. Detta för att det alltid ska vara 
senaste versionen av dokumentet som bearbetas.

För att spara dokumentet bör även funktionalitet för att skicka den senaste versionen av 
XMLdokumentet till Subversionförrådet utvecklas. För att göra detta kan PHP:s inbyggda 
filsparningsfunktioner i DOMmodulen användas. (PHP Group, The, 2007)

Vidare bör funktioner för hantering av användare och grupper utvecklas. Subversion har 
inbyggd användar och grupphantering som bör användas. Tack vare detta behövs inte 
ytterligare en databas för hantering av användare och grupper. (Pilato, CollinsSussman & 
Fitzpatrick, 2004)
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Därefter bör funktionalitet för exportering och konvertering av dokumentet till andra format 
göras. Det utförs lämpligast med hjälp av XSLstilmallar istället för DSSSL, då det är ett av 
de mest vanligt förekommande formaten för XMLpublicering. Dessutom behövs inga extra 
kunskaper för att förstå syntaxen eftersom XSL i sig till största delen är XMLbaserat. Själva 
exporteringen kan då utvecklas med hjälp av XSLtransformering och XSLFO till PDF
konvertering. För att göra XSLtranformationerna kan programmet xsltproc användas. En 
fördel med xsltproc är att programmet är fri mjukvara. Det innebär i praktiken att xsltproc 
kan användas hur som helst utan några större begränsningar. (Walsh & Muellner, 1999; 
Stayton, 2005)

XSLFO till PDFtransformeringen kan med fördel göras med det Javabaserade programmet 
Apache FOP som även det är fri mjukvara. Det finns även andra kommersiella, icke Java
baserade, alternativ till FOP. Men, den ovan nämnda, fördelen med fri programvara 
överväger i detta fall fördelen med ett kommersiellt alternativ. Det går även att använda FOP 
för att göra XSL transformationerna. Men FOP är betydligt långsammare än xsltproc för 
transformationer. Detta går att bevisa genom att transformera samma dokument med FOP 
respektive xsltproc och mäta tiden det tar för varje program att transformera dokumentet. 
(Stayton, 2005)

För att de olika transformeringarna ska kunna göras, behövs XSLstilmallar som definierar 
hur transformationen från DocBook ska genomföras. Dessa stilmallarna behöver inte skrivas 
från grunden, utan redan existerande, fria och öppna stilmallar kan användas för detta 
ändamål. De stilmallar som bör användas är de, utvecklade av Norman Walsh, som finns att 
tillgå från DocBooks webbplats. Anledningen till att man bör använda redan färdiga 
stilmallar är att det annars blir ett väldigt tidsödande arbete med att utveckla egna. Dessutom 
är det ett onödigt arbete när det redan finns fria och öppna stilmallar att tillgå. Stilmallarna 
kan sedan, med hjälp av XSLparametrar, modifieras för att generera rätt layout och utseende 
på det exporterade dokumentet. Behövs ytterligare funktionalitet som dessa stilmallar inte 
erbjuder, går det i värsta fall alltid att ändra direkt i stilmallarna. (Walsh & Muellner, 1999)

Det finns fördefinierade stilmallar för transformation av DocBook till ett flertal olika 
filformat, till exempel PDF och HTML. För konvertering från DocBook till PDF och HTML 
kan XSLstilmallen för transformation till XSLFO respektive HTML användas. (Walsh & 
Muellner, 1999)
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3.2 Utförande

3.2.1 Arkitektur

Som första steg i utvecklingen undersöktes hur den underliggande arkitekturen skulle vara 
uppbyggd. De olika inkrementen som togs fram var, användarhantering, koppling mellan 
versionhantering och PHP, konvertering av DocBook till andra format, parsning av 
DocBook. Kopplingen mellan de olika underliggande teknikerna kan beskrivas med följande 
enkla figur.
 

3.2.2 Användbarhetskrav

Användbarhetskrav har formulerats för att bättre förstå vad användarna vill få ut av 
applikationen. För att få fram dessa användbarhetskrav, har en undersökning av målgruppens 
behov genomförts. Då vi själva tillhör målgruppen, som ska använda applikationen, så har vi 
själva angett dessa krav. Undersökningen har gjorts genom att undersöka hur arbetsgången 
för en typisk användare kan gå till vid uppsatsskrivning.

Användbarhetskrav

Användaren ska ha en ha översiktsvy över vilka användare som skrivit vad i dokumentet. 

Användaren ska kunna välja mellan ett antal färdiga standardmallar, beroende på vad 
användaren ska skriva. 

Applikationen ska ha automatisk hantering av uppsatsens marginaler, rubriknumrering, 
typsättning etcetera.

3.2.3 Framtagning av användargränssnittet

Brainstormning användes för att få fram vilka funktioner applikationen bör ha. De som 
deltog i brainstormingen var vi själva, eftersom vi själva ingår i gruppen för tänkta 
användare. Dessa prioriterades upp på en skala från ett till sex för att få en lista (se bilaga 1) 
på i vilken ordning funktionerna bör implementeras. En etta på skalan betyder att funktionen 
måste vara med, en sexa att funktionen är irrelevant. 
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Då prototyping använts för framtagningen av användargränsnittet, ska flera olika prototyper 
av användargränssnittet framställas iterativt. För att få fram den första prototypen togs först 
åtta olika skisser, av hur gränssnittet kunde tänkas se ut, fram (se bilaga 3). Dessa skisser 
framställdes genom parallell design som utfördes av oss själva. Därefter utvärderades 
skissernas mot de användbarhetskrav som satts upp, samt även olika för och nackdelar, för 
att slutligen komma fram till en gällande skiss. Den första prototypen som prövades mot 
användarna, blev en blandning mellan de olika skisserna. Prototypen gjordes i datorn med 
hjälp av enkla HTMLsidor (se bilaga 3) som en highfidelity prototyp. Detta för att det då 
blev rätt utseende på knappar och andra användargränssnittskontroller.

Studenter vid Campus Norrköping söktes sedan via mejl upp (se bilaga 6), för att ta reda på 
om de ville delta i användbarhetstestet. För uppsökningen av studenter användes de e
postlistor som finns tillgängliga för varje klass. Sex studenter visade intresse för testet.

För att få ut maximalt med åsikter från användarna, användes kognitiv genomgång som 
testmetod. Därför skrevs ett scenario (se bilaga 5), för att ge användaren en konkret uppgift 
att utföra vid användbarhetstestet. För att få användaren att tänka till och börja kommentera 
gränssnittet användes provotyping. Under testets gång utfrågades användarna om varför de 
körde fast när de gjorde det och vad de ville ha som alternativ och vad de hade förväntat sig 
skulle hända. Efter att hela scenariot var avklarat, intervjuades användaren om vad hon tyckte 
om designen och vad som skulle kunna ändras och förbättras. Även förslag på nya funktioner 
kom fram under intervjun.

• Student A, Man, teknikstuderande
• Student B, Kvinna, teknikstuderande
• Student C, Kvinna, teknikstuderande
• Student D, Man, teknikstuderande
• Student E, Man, teknikstuderande
• Student F, Man, teknikstuderande

Här följer användarnas kommentarer och funderingar som framkom vid 
användbarhetstesterna.

Iteration 1 (se bilaga 4)
Testperson Åsikter
Student A • Fel formulering på ”författa”, ”redigera” vore bättre

• Borde finnas en ”redigera”knapp för att redigera en rubrik
• Mer precis vad loggmeddelande är (när man ska spara det man 

skrivit)
• Förklara vad pilarna gör
• Vill kunna redigera framsida
• Trycka på titeln så kommer man till exporteringen
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• Byta namn på inställningar till ”inställning/exportering”
Student B • Vad ska man klicka på för att redigera rubrik? (Student B klickade 

först på ”plus” sedan på nedåtpilen)
• Hur går man tillbaka till ”rubrikläge” (Student B klickade på 

nedåtpilen)
• En knapp för att ”minimera” till rubrikerna längst ner skulle vara bra. 

”Man är ju därnere och det vore ju logiskt att ha knappen där”
• Ta bortknappen är förvirrande. (Student B trodde bara rubriknamnet 

togs bort med den knappen)
• Varför ska man först välja ”Författa” när man bara vill visa loggen

Student C • Förstod inte att listan över dokument är de befintliga dokumenten
• Hur lägger man till flera användare? Vore bättre med en ny sida.
• Trodde ”plus”knappen var till för att redigera rubriken. Provade 

sedan pilarna. Vore bättre med blåmarkerade rubriker (som länkar)
• Inte helt självklart att man måste gå till innehållsförteckningen för att 

lägga till en underrubrik
• Varför ska man först välja ”Författa” när man bara vill visa loggen

Funderingar • Göra rubrikerna till riktiga länkar utseendemässigt
• Byta namn på ”inställningar” till ”exportera”
• Flytta ”exportera”fliken längst till höger eftersom man exporterar 

sist
• Ändra mer på utseendet av dokumentet för exportering
• Ändra ”författa dokument” till ”öppna dokument”
• Byt ut ikoner till liten text
• Provotyping borde komma tidigare
• Mer tabellformatering på dokumentlistan. Lägga till ”senast ändrad”

fält i listan och låta användaren kunna sortera efter namn/datum osv.
• Lägg till dokumentnamnet på användarhanteringssidan
• Byt namn på ”dokumenthantering” till ”befintliga dokument”
• Tooltiptext för ikonerna (på innehållsförteckningssidan)
• Student C: ”Det här skulle man haft i 1:an när man började”

Iteration 2 (se bilaga 4)
Testperson Åsikter
Student D • Hur gör man om man glömt sitt lösenord? Bra med ”glömt 

lösenord”länk
• Hur går man tillbaka till innehållsförteckningen? Bättre med en länk 

nedanför sparaknappen istället för till höger. Förstod inte vad som 
menas med ”visa innehållsförteckning”. Döp om den till ”tillbaka” 
istället

• Förstod inte att loggen kan användas för att se ändringar
Student E • Byt namn på ”ändringsmeddelande” till ”ändringar i dokumentet” 

Johan Eklund, Eric Svärd Linköpings Universitet
23



Ett webbaserat uppsatsverktyg med versionshantering

eller ”vad gjort?”. Lägg till en popupruta om man glömt fylla i 
textfältet

• Byt namn på ”log” till ”historik”
• Bra om man kunde se ändringarna direkt i loggen

Student F • Bra att man ser vilka dokument som redan finns
• Lite tveksam vid ”spara” eller ”spara och lägg till användare”
• Kanske bra med ”författa dokument” nedanför också för bra flyt
• Automatiskt logmeddelande, typ ”denna rubrik har ändrats”, om man 

inte skriver något.
• Hur skapar man en ny underrubrik från redigeraläget? Inte helt 

tydligt att man måste gå tillbaka till innehållsförteckning först
• Man ska alltid kunna se namnet på det aktuella dokumentet (redigera, 

logg, etcetera)
• Skulle vara bra ifall man direkt kan klicka i loggen för att kunna 

ändra på en ”ändring”, till exempel klicka på loggmeddelandet
• Jobbigt att behöva skriva ändringsbeskrivning hela tiden.
• Hur lägger man till en framsida? Inte helt tydligt att man ska gå in på 

exportera, ett namnbyte på ”exportera” vore bra. Eller en egen flik 
för inställningar för dokumentet

• Mer inställningar för framsidan
Funderingar • När man sparat så kanske det ska gå tillbaka till 

innehållsförteckningen direkt
• Vad händer om webbläsaren kraschar?
• Skulle vara bra med kortkommandot CTRLS för att spara
• En förhandsgranskning vid exportering vore bra
• Ändra på ”lägg till rubrik”ikonen så att det finns ett litet 

rubrikindikerande ”R” i ikonen
• Ändra på ”författa dokument” till ”öppna dokument”
• Skulle vara bra om det stod att loggmeddelande vore frivilligt

Efter varje iteration byggdes skissen om efter en sammanvägning av användarnas åsikter.
När iterationerna var avklarade, påbörjades arbetet med att förfina användargränssnittet för 
att ta fram den slutgiltiga prototypen av designen. Detta gjordes genom att utvärdera 
användarnas åsikter i iteration två. 

3.2.4 XML-tolkning i PHP

Användarhantering

Till en början byggdes XMLfunktionerna för användar och grupphantering, det vill säga för 
att kunna lägga till, ta bort och ändra användare samt grupper. För detta skapades två XML
dokument, ett för användarna och ett för grupperna. Dokumenten definierades med ganska 
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enkla XMLelement. XMLelementen för en grupp vid namn ”Skogshantering”, vars 
medlemmar är kalle, roger och karl, ser då ut så här:

<groups> 
  <group name="Skogshantering" admin="karl" id="37ab3ef1fea2a.xml"> 
    <user name="kalle"/> 
    <user name="roger"/> 
    <user name="karl"/> 
  </group> 
</groups>

XMLkoden för användarna ser ut på följande sätt:

<users> 
  <user name="kalle" passwd="hemligt"/> 
  <user name="roger" passwd="lösen"/> 
  <user name="johan" passwd="gömt"/> 
</users>

DOM och XPath används för att tolka och navigera i dessa två dokument. Förutom 
funktioner för att ta bort och lägga till användare, kontrolleras även att det bara finns en 
användare med samma namn. Detsamma gäller för grupperna, då det blir konflikter i 
applikationen, om samma gruppnamn återfinns på två ställen i XMLdokumentet. 
Funktionerna för att lägga till användare och grupper är väldigt enkla då de bara lägger in ett 
till XMLelement. Det samma för att ta bort användare, där XMLelementet, som matchar 
överens med användarnamnet, tas bort. 

DocBookhantering

Efter att användar och grupphanteringen var avklarade, påbörjades arbetet med att tolka 
DocBookdokumentet. Det första som gjordes var att plocka ut alla rubriker och få in dem 
som rätt rubriknivå. Standardelementen <h1>, <h2>, etcetera används för att märka upp de 
olika rubriknivåerna. SimpleXML används för att skriva ut alla rubriker, SimpleXML 
plockar ut alla <section>element från DocBookdokumentet, och därefter tar ut alla 
<title>element (rubriknamnen). Rubrikerna sparas sedan ner i ett fält. I detta fält sparas 
även rubriknumreringen och korrekt <h?>element, för att underlätta vid utskrift av fältet. 
Rubriknumreringen tas om hand i denna del, eftersom det är enklare att beräkna detta när 
man letar upp rubrikerna, än i efterhand.

När rubriklistningen fungerade påbörjades arbetet med att skapa funktioner för att flytta 
rubriker. För att till exempel flytta upp en underrubrik kontrolleras det först om det finns en 
rubrik ovanför den aktuella rubriken i samma hierarkiska nivå. Om så är fallet byter de två 
plats, om inte så görs ytterligare en kontroll. Där kontrolleras det om det finns en rubrik 
ovanför den aktuella förälderrubriken, med samma rubriknivå. Om så är fallet, flyttas 
underrubriken till den nya förälderrubriken (Se figur 4).
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Original Flytta upp Resultat
1.2 Rubrik A
1.3 Rubrik B
1.3.1 Underrubrik A

1.2 Rubrik A

1.3 Rubrik B
1.3.1 Underrubrik A

1.2 Rubrik A
1.2.1 Underrubrik A
1.3 Rubrik B

Figur 4: Förflyttning av underrubrik

För att flytta ner en rubrik så återanvänds den befintliga funktionaliteten, men bakvänt. Det är 
inte den aktuella rubriken man flyttar ner, utan det är rubriken under som flyttas upp. 

Original Flytta upp Flytta ner
1.2 Rubrik A 
1.3 Rubrik B 
1.4 Rubrik C 

1.2 Rubrik A 
1.3 Rubrik B 
1.4 Rubrik C 

1.2 Rubrik A 

1.3 Rubrik B 
1.4 Rubrik C 

Figur 5: Förflyttning av rubrik

Om Rubrik B flyttas upp så den kommer innan Rubrik A, blir koden:
rubrikB>insertBefore("rubrikA") 

Flyttas däremot Rubrik B ner till efter Rubrik C, ser koden ut: 
rubrikC>insertBefore("rubrikB")

Resultatet blir att Rubrik B hamnar under Rubrik C. 

För att kunna ändra innehållet under en rubrik används DOM för att leta upp alla <para>
element under den aktuella rubriken, sedan skrivs dessa element ut i ett <textarea>
element. Alla <para>element fås ut genom att stega igenom dem, och skriva ut dem en för 
en, med en tom rad mellan sig. Detta för att indikera för användaren när ett nytt stycke börjar. 
Användaren kan då lätt skapa nya stycken genom att lägga till en tom rad.

När användaren ska spara sitt dokument behöver alla dubbletter och trippletter av 
radbrytningstecken rensas bort. Annars skapas tomma <para>element i onödan. För att 
rensa bort alla dubbletter av radbrytningstecken, stegas hela texten igenom och alla 
förekomster av dubbletter tas bort. Därefter körs funktionen igen för att dubbelkolla så det 
fortfarande inte finns några dubbletter av radbrytningstecken, då användaren kan ha lagt in 
flera tomma rader efter varandra. Sedan delas texten upp i ett fält och indelas i stycken vid 
varje radbrytningstecken. Detta medför att varje fältelement innehåller ett stycke. För att 
lägga in texten i DocBookdokumentet så tas först alla de gamla <para>element bort, för att 
därefter ersättas av nya <para>element. De nya styckena läggs in genom att funktionen 
stegar igenom fältet och lägger in styckena en åt gången.
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3.2.5 Versionshantering med Subversion

För att spara alla dokument på enklast möjliga vis används ett enda förråd för grupper. Detta 
för att applikationen ska kunna komma åt alla dokument med enkla funktioner. Alla PHP
filer ligger i en huvudkatalog. Här återfinns även katalogen som innehåller förrådet. Den 
lokala kopian av förrådet (checkout) ligger i huvudkatalogen. På så vis hamnar alla filer som 
tillhör applikationen i samma katalog. Servern slipper då ha filerna utspridda på flera ställen.

3.2.6 Subversionkoppling till PHP

Då Subversion används för dokumentlagring och versionshantering i applikationen, skrevs 
PHPfunktioner för de Subversionkommandona som används. Eftersom lokala Subversion
kommandon körs, användes exec()funktionen i PHP för att göra kopplingen mellan PHP 
och Subversion. Varje Subversionkommando fick en egen PHPfunktion. Fördelen är att 
man får ett flexibelt system där man kan anropa enbart den Subversionfunktion man 
behöver. Exempel på denna uppbyggnad är att Subversions kommando för att uppdatera 
förrådet fick en egen PHPfunktion, samt kommandot för att hämta ut en ny arbetskopia.

För att slippa hämta hem en lokal kopia av dokumentet, används Subversions funktion, cat, 
som läser dokumentet direkt från förrådet. Denna funktion returnerar resultatet till en PHP
sträng som sedan görs om till ett DOMträd med hjälp av SimpleXML.

Ändringsloggen för dokumenten hämtas ut med hjälp av svn log kommandot. För att 
kunna sortera ut och formatera utdatat från  svn log används flaggan xml. På så sätt 
skickas utdatan i ett XMLformat som är enkelt att tolka. En felaktighet i versionen av 
Subversion som används (1.4.4), gör dock att datumet och tiden för ändringarna visas på ett 
felaktigt sätt vid XMLutdata. För att få ut korrekt datum och tid används istället svn log 
utan XML. Rätt datum fås sedan ut ur utdatasträngen med hjälp av PHPfunktionen 
substr().

3.2.7 Exportering av dokumentet

För att kunna exportera DocBookdokumenten till andra format används XSLT med hjälp av 
XSLstilmallar. För att modifiera hur det genererade dokumentet ska se ut, ändras först och 
främst olika XSLparametrar för XSLstilmallen. Dessa parametrar definieras antingen i en 
XSLfil eller anges direkt som argument till xstlproc beroende på hur komplexa de är. 
Exempelvis sätts parametern section.autolabel 0 som ett argument till xsltproc, när 
användaren anger att ingen rubriknumrering ska genereras.

För att parametrarna som anges i XSLfilen ska kunna inkluderas när huvudstilmallen körs, 
inkluderas samtliga XSLfiler i en XSLsamlingsfil. I denna fil inkluderas förstås även 
centrehuvudstilmallen. Inkluderingen görs genom att använda <xsl:import href=””>
elementet och sätta hrefattributet till filens namn och sökväg.
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har andra metoder använts. Eftersom dokumenttypen som används för DocBook är article, 
behandlar inte stilmallen sidorna med olika så kallade pageclasses (sidklasser), vilket är fallet 
med book. Detta innebär att det inte går att göra separata modifieringar av till exempel 
förstasidan. Om man vill att sidhuvud och sidfot med sidnumrering ska finnas med på varje 
sida i dokumentet, kommer dessa även att visas på förstasidan. Hade dokumenttypen book 
används istället för article så kunde en egen XSLmall ha skapats för förstasidesklassen, 
som hade löst detta problem. För att kunna göra detta med article, fick själva XSLTkoden 
för stilmallen redigeras så att sidfot ej genereras på förstasidan. Detta görs genom att följande 
XSLTvillkor testas:

 <xsl:when test="$gentextkey='article' and $sequence='first'">

När detta villkor stämmer skrivs inget sidhuvud eller någon sidfot ut.

Ett problem som fortfarande kvarstod efter detta var, att de olika dokumentdelarna 
fortfarande radades upp efter varandra. Exempelvis hamnade sammanfattningen (abstract) 
direkt efter huvudrubriken på framsidan. För att få förstasidan som en egen sida behövdes 
alltså en sidbrytning direkt innan sammanfattningen. Detta gjordes genom en speciell XML
mall för hur element, som tillhör framsidan, ska beskrivas. Denna XMLmall behövdes för att 
på ett enklare sätt kunna beskriva just hur dessa specifika element ska behandlas. Hur XML
mallen ska se ut finns redan definierat i en exempelfil. För att till exempel göra denna 
sidbrytning innan sammanfattningen, läggs element till i exempelfilen för XMLmallen:

<abstract spacebefore="0.5em" 
          textalign="left" 
          breakbefore="page" 
          breakafter="page" 
          marginleft="0.5in" 
          marginright="0.5in" 
          fontfamily="{$body.fontset}">                      
</abstract> 

Attributet breakbefore=”page” anger här att en sidbrytning ska göras innan rubriken.

För att XMLmallen ska kunna användas måste den först transformeras till en XSLmall. 
Denna extra XSLtransformation görs med hjälp av en färdig stilmall. När den nya stilmallen 
genererats, inkluderas den i XSLsamlingsfilen för att vara med i transformationen.

För att kunna exportera dokumentet till OpenDocument användes det externa programmet 
docbook2odf. Anledningen till detta är att det inte fanns någon färdig XSLmall för att 
transformera DocBook till OpenDocument. Antagligen beror det på att OpenDocument är en 
omfattande standard, som inte enbart byggs upp av XML.

Johan Eklund, Eric Svärd Linköpings Universitet
28



Ett webbaserat uppsatsverktyg med versionshantering

4 Resultat
Målet med detta arbete var att ta fram en applikation som ska ge användaren ett produktivt 
verktyg vid uppsatsskrivning. Applikationen skulle även låta flera användare kunna arbeta 
samtidigt på samma dokument. För att uppnå detta mål har en webbaserad applikation för 
uppsatsskrivning tagits fram.
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Vi har fått fram en fungerande applikation som uppfyller vårt uppsatta mål. I applikationen 
kan användaren se en överblick över dokumentet via innehållsförteckningen (se figur 6).

I denna vy kan användaren flytta rubrikerna i dokumentet. Sedermera kan användaren även 
redigera rubrikinnehållet (se figur 7). När användaren har skrivit klart uppsatsen, kan hon 
exportera till ett flertal olika dokumentformat (se figur 8). Hon kan även få en 
förhandsvisning av hur det exporterade dokumentet kommer att se ut. Det finns även en logg 
(se figur 9) där användaren kan se vilka ändringar som har gjorts i dokumentet. Dessutom 
kan man se när ändringen har gjorts och av vem. 
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Figur 8: Exporteringssidan

Figur 9: Logghanteringssidan
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Utöver detta har applikationen ett inloggningskrav för användarna. Ägaren av ett dokument 
kan både lägga till och ta bort användare till sitt dokument (se figur 10). Användare som 
läggs till får på så vis rättigheter att skriva på ägarens dokument.
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Figur 10: Användarhanteringssidan



Ett webbaserat uppsatsverktyg med versionshantering

5 Diskussion
Detta avsnitt tar upp diskussioner om hur arbetet är utfört, vilka metoder som använts samt 
olika problemställningar som dykt upp under arbetets gång. Avsnittet avslutas med en 
resultatdiskussion.

5.1 Metoddiskussion
Denna del av rapporten diskuterar bland annat varför vi har valt de metoder som används. 
Men också hur olika problem hade kunnat hanteras genom alternativa lösningar.

5.1.1 Användbarhet

För att kunna mäta användbarheten i vår applikation hade olika användbarhetsmål kunnat 
formuleras utifrån de krav vi fått fram. Om användbarhetsmål hade formulerats, skulle vi fått 
reda på om vi uppnått god användbarhet eller ej. 

Vi fick bara ihop sex personer till våra tester, tre personer till varje iteration. Detta var kanske 
i minsta laget, då man gärna bör ha minst fem personer i varje iteration för att hitta de flesta 
av felen. Att vi fick så få personer beror säkert på att vi sökte folk en vecka innan vi skulle 
göra testerna. Hade vi vart ute mer i god tid, så hade vi säkert kunna få ihop fler personer. 
Även ett bättre komponerat mejl, där vi tydligare förklarade vad vi skulle göra och att vi 
skulle träffa personerna, hade säkert hjälpt för att lättare motivera fler personer att vilja delta. 
Som det var nu så fick vi flera svar där personerna undrade ifall de kunde göra testet på nätet.

En annan orsak till att vi inte fick mer folk till våra användbarhetstester kan ha varit att vi inte 
sökte efter folk via fler kanaler än bara mejl. Vi skulle ha kunnat fråga studenter i cafeterian 
om de ville delta. Vi kunde även ha mejlat ut till studenter inom andra program, istället för 
bara till studenter på Medieteknik och Medie och Kommunikationsteknik. Såhär i efterhand 
så hade kanske personas kunnat vara ett lämpligt sätt att utföra testerna på, eftersom vi hade 
svårt att få tag på användare.

Det hade varit bättre om vi hade lagt in provotyping i ett tidigare skede i scenariot. Att vi 
döpte om ”exporteringen” till ”inställningar” är en bra exempel på provotyping, det negativa 
är att vi hade den delen sist i scenariot. För att provotyping ska få någon effekt så bör det 
ligga i början av scenariot, så att användaren börjar tänka och vågar ändra i gränssnittet i ett 
tidigare skede.

När vi startade upp projektet, började vi nästan med en gång utveckla PHPfunktioner för 
grupp och användarhantering. Denna tid hade vi istället kunnat lägga ner på att göra 
prototyper och således komma igång tidigare med användbarhetstesterna. Det blev ganska 
ont om tid att hinna med testerna innan terminens slut. Detta fick till följd att vi inte hann 
utföra användbarhetstesterna lika utförligt som vi hade tänkt från början. Utöver detta kunde 
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vi också i till en början undersökt mer hur andra liknande programvaror hanterar olika 
gränssnitssproblem, till exempel översiktsvyer. Hade detta gjorts skulle vi antagligen fått 
fram en bättre, mer effektivt arbetsflöde i applikationen. Ordbehandlaren i kontorssviten 
OpenOffice.org har till exempel en översiktsvy som går att ha vid sidan av dokumentet 
samtidigt som man skriver. Detta gör att användare enkelt kan navigera i dokumentet och 
samtidigt kunna få en bra överblick. En liknande lösning skulle vi kunnat ha använt oss av, 
istället för att placera innehållsförteckningen på en egen sida.

5.1.2 Systemutveckling

Vi kunde i större mån, i vår arbetsgång, tillämpat flera andra metoder som finns för att få 
fram bättre användbarhet i applikationen. Användarna kunde involverats i ett tidigare skede 
av utvecklingen, i till exempel en workshop. Där användarna får tycka till och komma med 
förslag. Detta hade kanske hjälpt oss att bättre förstå användarnas behov.

I vårt fall valde vi att själva vara med och påverka utvecklingen. Detta dels för att vi inte fick 
tag på tillräckligt många användare, samt att vi själva tillhör den tilltänkta gruppen som 
applikationen avser, exempelvis valde vi att sköta brainstormningen helt själva. Vi märkte att 
vissa saker som användarna påpekade inte skulle gå att genomföra rent praktiskt. Utöver 
detta, pekade flera användare på saker som redan implementerats, men som inte gick att 
visualisera tillräckligt med hjälp av pappersprototyperna. En åsikt som vi uteslöt, var att man 
automatiskt skulle gå tillbaka till innehållsförteckningen efter att man sparat. Orsaken till att 
inte implementera detta var att många studenter säkerhetssparar dokumentet ofta medan de 
skriver på sina dokument, och då är det bara ett hinder i arbetsflödet att återkomma till 
innehållsförteckningen hela tiden. För att få användarna att våga kritisera gränssnittet i ännu 
större mån kunde en lowfidelityprototyp gjorts till en början istället för en highfidelity
prototyp. Vi upplevde egentligen inget problem med användare som inte vågade tycka till om 
vårt gränssnitt. Men vi hade kanske ändå fått ut ännu mer av testerna om en lowfidelity
prototyp hade använts, i till exempel första iterationen.

5.1.3 Versions- och användarhantering

Det finns många fördelar med Subversion framför CVS vid valet av 
versionhanteringssystem. Ingen enskild fördel motiverar direkt valet av Subversion. Men 
fördelarna tillsammans och att Subversion bygger på en nyare arkitektur med mindre 
begränsningar, bidrar mycket till varför Subversion är ett bättre val än CVS. Möjligtvis 
kanske det hade varit enklare att hitta dokumentation angående CVS, eftersom det är det mest 
utbredda av dessa två system.

När vi skulle implementera användarhanteringen i applikationen, valde vi att inte använda 
den inbyggda användarhanteringen i Subversion. Den visade sig nämligen vara väldigt 
svårhanterlig. Det fanns till exempel inget enkelt sätt att kontrollera om användaren, eller 
gruppen, existerade.
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Att lägga till användare till Subversion visade sig inte heller vara det lättaste. För att göra 
detta var man tvungen att redigera konfigurationsfiler med en svårtolkad syntax. Utöver detta 
kan man inte heller komma åt Subversion lokalt, med användarhantering, utan var tvungen 
att gå genom svnserve (en valbar servertjänst av Subversion). Detta kändes som en omväg 
och ett onödigt krångligt sätt bara för att kontrollera om användaren fanns och att lösenordet 
var rätt. Vi valde istället att bygga funktioner i PHP som läste användarnamnet och 
lösenordet från en XMLfil. Orsaken var dels att slippa omvägar via servrar, och dels för att 
det krävs en betydligt enklare implementation. Fördelen med att använda XMLfiler för 
användar och grupphanteringen var att vi skulle kunna återanvända vissa delar av koden, vid 
tolkning av DocBookdokumentet.

5.1.4 PHP-funktioner

En anledning till varför vi inte använt oss mer av Xpath, är att vi inte hunnit sätta oss 
tillräckligt in i hur XPath fungerar, för att kunna hantera det på ett tillräckligt bra sätt. Hade 
detta gjorts så kunde XPath troligen ha hjälpt oss till exempel när olika rubriker i XMLträdet 
skulle sökas upp. I nuläget söks dessa upp uteslutande med hjälp av DOM, vilket är en mer 
svårhanterlig metod för att göra detta.

Att flytta rubriker i applikation fungerar ej i nuläget på tillfredställande sätt. Detta beror på 
att algoritmen för att flytta rubrikerna var väldigt krånglig att få ihop. Även om själva 
grundprincipen för algoritmen är relativt enkel, så visade det sig i praktiken att den blev 
krångligare att implementera rent praktiskt, än vad det verkade i teorin. Det är framför allt 
när rubriker som har underrubriker ska flyttas upp, som rubriken har en tendens att hoppa 
allra högst upp. Dessutom hoppar gärna rubriken längst ner när den ska flyttas nedåt ett steg.

5.1.5 Exportering

Metoden vi använt oss av för att ändra inställningarna är inte speciellt bra. I nuläget är det 
väldigt omständigt att ändra om layouten för framsidan eftersom XMLmallen hela tiden 
måste XSLtransformeras innan den kan användas. Det finns antagligen lösningar för att 
komma till rätta med detta problem. Dock fann vi ingen bra lösning för detta.

Även resultatet av exporteringen till OpenDocument, med docbook2odf, är inte direkt 
tillfredsställande. Detta då vi inte funnit något enkelt sätt att modifiera stilmallarna för att få 
det utseendet vi är ute efter på dokumentet. Det står till exempel inte i dokumentationen för 
docbook2odf vilka parametrar som finns att tillgå för att ändra resultatet. Dessa parametrar 
får man istället hitta genom att söka igenom XSLfilen för parametrarna. Dessutom är de 
parametrarna som finns långt från tillräckliga för att kunna ändra utseendet i resultatet något 
nämnvärt. I nuläget blir det exporterade OpenDocumentdokumentet väldigt annorlunda mot 
hur PDF:en ser ut. Till exempel går det inte att få en genererad framsida, numrering på 
rubrikerna och dessutom är teckensnittet ett helt annat. Utöver detta blir även rubrikerna blå 
och docbook2odf lägger också till en blå list i högermarginalen på sidorna. Att användaren 
ska kunna ändra på dessa saker är en elementär funktionalitet för att kunna exportera på ett 
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tillfredsställande sätt. Att låta användaren få ett rent OpenDocumentdokument, som hon 
sedan kan göra finputsningar på, går således inte. Användaren måste till exempel skapa 
rubriknumrering, framsidan, etcetera manuellt, om hon behöver göra ändringar i dokumentet 
som inte går att göra med applikationen. Exempel på detta är att kunna göra kursiv text eller 
lägga till figurer.

5.1.6 Övrigt

En bättre metod för att utveckla applikationen kanske kunde ha varit att använda AJAX som 
utgångspunkt istället för enbart serverbaserad kod. Grundtanken med AJAX är att den ska 
användas för interaktivt hantering av XMLdata mellan klienten och webbservern. Vår 
applikation hade då förmodligen blivit betydligt mer interaktiv, och vårt arbete hade 
möjligtvis också förenklats väsentligt om AJAX använts i utvecklingen.

Vi hade också kunnat använda oss av ett färdigt webbapplikationsAPI, till exempel Google 
Web Toolkit (GWT), för utvecklandet av applikationen. Kanske hade då problem med 
layouten eliminerats, exempelvis storlek på olika element. Applikationen hade dessutom 
blivit mer interaktiv, eftersom GWT är avsett för AJAXtillämpningar. En nackdel hade varit 
att vi skulle varit tvungna att lära oss hur API:et fungerar istället som nu, att utnyttja tiden till 
att utveckla applikationen med våra befintliga kunskaper i XHTML, CSS och PHP.

Vidare märkte vi i efterhand att det fanns inbyggda funktioner i PHP för att hantera XSL 
transformationer. Hur väl dessa skulle ha fungerat för vårt ändamål vet vi inte riktigt, 
eftersom vi inte haft tid att sätta oss in i hur det fungerar.

Vi fick inte med all funktionalitet som vi önskat på grund av tidsbrist. Att exempelvis kunna 
skriva fet och kursiv text är grundläggande funktionalitet i en dylik applikation. 
Funktionalitet som heller inte är allt för svårt att implementera. Dock är det svårare att 
implementera mer komplexa saker så som matematiska formler och tabeller. Det största 
problemet bottnar i hur man ska kunna presentera detta i ett vanlig textareaelement. Det kan 
nämligen bara förekomma text i en sådan, alltså inga bilder. En lösning hade varit att låta 
användaren skriva ut tabeller med speciella taggar. Då försvinner emellertid lite av 
grundkonceptet att användare ska slippa tänka på svåra syntaxer. Samma sak beträffande 
matematiska formler, som snabbt blir komplicerat att märka upp med hjälp av speciell 
syntax.

Förhandsgranskningen fungerar inte som den borde göra. Den laddas som en ny sida i det 
aktuella fönstret. Det hade varit mycket snyggare, och bättre för navigationen, om 
förhandsgranskningen dök upp i ett nytt fönster eller inkluderats i den befintliga layouten. Att 
ta in hela förhandsgranskingsdokumentet till in sträng hade varit ett bra lösning, då hade vi 
antingen ha kunnat lägga in innehållet i layouten eller öppnat ett nytt fönster. AJAX hade 
troligtvis varit en enkel lösning för detta, då man enkelt kan använda alla funktioner, för 
förhandsgranskningen, som redan finns i dagsläget. 
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Teckenkodningen på filerna vållade också problem. Till en början så representerades de 
svenska tecknen helt fel i applikationen. Detta trots att vi hade angett teckenkodningen som 
Unicode i metataggen för dokumentet, samt att vi hade sparat filen i samma teckenkodning. 
Efter mycket om och men fick vi det att fungera. Vi misstänker att det hade att göra med den 
PHPmodul som fanns installerad på den webbserver som användes.

Vidare visas och sparas DocBookdokumentet med fel teckenkodning. Vi misstänker att detta 
har att göra med hur Subversion sparar upp textfiler till förrådet. Vi har nämligen angett 
samma teckenkodning på DocBookdokumenten som på HTMLsidorna, men felet uppstår 
ändå. Det kan även ha sin grund i vilken webbläsare, och/eller vilket operativsystem som 
användaren använder.

5.2 Resultatdiskussion
Den framtagna applikationen innehåller inte alla de moment som från början var vår 
ambition. Från start hade vi satt upp en lång lista på funktionalitet som vi ville att 
programmet skulle innehålla. Av dessa är det enbart en liten del som har blivit 
implementerade. En orsak kan ha att göra med planeringen initialt. Hade en användaranalys 
gjorts redan från start så kanske vi bättre förstått vilka funktioner som användarna var ute 
efter, och därmed lättare kunnat prioritera den funktionalitet som är viktig. 

Applikationen är idag inte speciellt användbar för att skapa nya uppsatser. Däremot kan man 
skriva på redan befintliga uppsatser under förutsättning att dessa är i DocBookformat. Då 
krävs emellertid att man importerar DocBookdokumentet till systemet manuellt. Det fattas 
funktioner för att skapa nya dokument samt nya rubriker. Dessutom saknas även hantering av 
figurer, tabeller och matematiska formler. Orsaken till att vi inte implementerat dessa 
funktioner är i huvudsak tidsbrist. Hade mer tid till att utveckla applikationen funnits, hade 
dessa saker kunnat implementerats. Vår energi lades till största del på att få ett fungerande 
grundsystem. Syftet var att tolkning, exportering samt versionshantering av DocBook
dokumentet fungerade tillfredsställande.

Ändringsloggen i applikationen blev inte heller som vi planerat från början. Man kan i 
nuläget bara se just den texten som är ändrad och inget mer. Vår intention var att användaren 
skulle kunna se hela stycket där texten blev ändrad, och inte bara de raderna som ändrades. 
Detta hade kunnat lösas genom att söka i DocBookdokumentet efter den nya textsträngen 
och sedan presentera hela det stycket. Nackdelen är man då måste hämta ut en gammal 
version av dokumentet för att sedan tolka det.

Avsikten var att användarna dessutom skulle kunna gå tillbaka till äldre versioner av 
dokumentet, för att ångra en eller flera ändringar. En enkel lösning för ändamålet hade varit 
att använda de funktioner i Subversion som redan finns.
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Sammantaget är vi nöjda med vad vi har presterat i detta arbete då applikationen visar på att 
vår idé är genomförbar. Själva grundkonceptet av vår idé är faktiskt i nuläget implementerad 
i applikationen. 

Då vi inte i detalj beskrivit alla tekniska aspekter av hur utvecklingen av applikationen har 
utförts, så blir det svårt att återskapa denna applikation i dess exakta form. Att utveckla en 
applikation som uppfyller samma syfte är förstås möjligt, även om källkoden inte blir 
uppbyggd på samma sätt.

5.3 Framtid och vidareutveckling
Då vi inte haft som målsättning att ha användbarhet i centrum vid utvecklande av 
applikationen, är detta ett område som självklart kan förbättras. Applikationen kan till 
exempel göras mer användbar genom att fler och mer utförliga användbarhetstester görs.

Då applikationen inte har all funktionalitet för att kunna användas i dagsläget, bidrar detta till 
att det finns en stor möjlighet att vidareutveckla applikationen. Man kan förslagsvis utveckla 
de funktioner som inte är implementerade (se bilaga 2), eller förbättra befintlig funktionalitet. 
Det finns säkert också ytterligare funktioner att utveckla, som vi inte har tänkt på.

5.4 Källkritik
Vi hade kunnat vara mer källkritiska, speciellt mot de elektroniska källor vi använt. 
Exempelvis de gånger vi angett Wikipedia som källa, då vem som helst har rätt att ändra på 
sidorna där. Ett sätt att vara mer källkritisk kan ha varit att använda oss av instruktionerna 
från LiU bibliotekets sida om källkritik. I de flesta av Wikipediakällorna behandlas dock 
tekniska områden där vi redan hade viss kunskap från tidigare. Därav använde vi Wikipedia 
för att dubbelkolla att de kunskaperna stämde.
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6 Slutsats
Trots att resultatet inte rent funktionellt blev vad vi från början avsåg, är vi båda nöjda med 
vad vi presterat under detta arbete. Avsaknaden av funktionalitet gör att applikationen inte är 
direkt användbart i nuläget. Främst beror det på att vi i början hade liten uppfattning om hur 
lång tid det skulle ta att utveckla applikationen. Vilket medfört att vi inte kunnat utveckla 
applikationens funktionalitet till fullo. Resultatet av arbetet visar dock ändå på att en sådan 
här applikation är möjlig att utveckla, vilket svarar på arbetets syfte och mål. 

Utöver detta anser vi att vi har lärt oss mycket under arbetets gång. Vi har utökat våra 
befintliga kunskaper inom det tekniska området, och även hur olika tekniker kan bindas 
samman. Dessutom har vi dragit lärdom hur mycket planering som faktiskt krävs för att ro ett 
sådant här projekt i land.
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Bilagor

Bilaga 1: Funktionslistan
1:a prioritering

● Versionshantering
● Exportering
● Standardmall för rapporter
● Spara i docbook/odt (på servern)
● Inloggning
● Historik över dokumentet
● Ta bort/lägg till  rubriker

2:a prioritering
● Generera innehållsförteckning
● Framsida
● Bildhantering
● Tabeller
● Matematiska formler
● Grupepr
● Referencer + referenchantering
● Loghantering (likande wikipedias)
● Flytta rubriker

3:e prioritering
● Sidnumrering
● Ta hand om horungar
● En användare är admin och kan skapa fler användare
● Sökfunktion i hela dokumentet
● Expandera /minimera alla rubriker
● Inställningar om man vill ha framsida, innehållsförteckning, etc

4:e prioritering
● Förhandsgranskning
● Byta lösenord
● Kommentarer i texten
● Kortkommandon (spara, lägga till bild, nästa rubrik, etc)
● Låsa rubrik så bara en kan skriva (eller bara indikation)
● Inställningar spara i xml (docbookmallen?)

5:e prioritering
● Påskägg
● Anteckningsblock
● Olika språk
● Stavningskontroll
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● Inställnignar – så man blir påmind om att röra sig var 40:de minut
● Deadlinenedräknare

6:e prioritering
● Ett irriterande gem i ena hörnet
● Köttyxa att döda gemet med (LÄTTILLGÄNGLIGT)
● Animerade gif:ar (flames)

Bilaga 2: Lista över ej implementerad funktionalitet
• Kunna flytta nivåerna för rubrikerna i rubrikhierarkin 
• Göra så att användarna kan skriva sammanfattning (<abstract> i <arcticleinfo>) 
• Göra "grayout" på exporteringsfunktioner som ej fungerar i filformatet 
• Lägga till och ta bort rubriker och ändra namn.
• Göra knappar med "hoverfunktion"
• Länk till föregående och nästa rubrik i redigeringsläget 
• Skapa dokument, samt md5 koda ett filnamn utifrån dagens datum (id:et i groups.xml) så 

att de får ett unikt id.
• Göra så man kan klicka på delarna i "navigeringsfältet" (breadcrums) 
• Funktion för att skapa användare 
• Autosparning efter några minuter 
• Gå tillbaka till gamla version av dokumentet 
• Låsa sparning i tidsintervaller för att förhindra konflikter i Subversion
• Bilder och tabeller 
• Matematiska formler
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Bilaga 3: Skisser av layouten
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Idéskiss 1

Idéskiss 2

Idéskiss 3

Idéskiss 4
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Idéskiss 5
Idéskiss 6

Idéskiss 7,8
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Bilaga 4: Prototyper av layouten

Iteration 1:
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Rubriköversiktssidan

Sidan för att skapa ett nytt dokument

Inloggningssida

Dokumenthanteringssidan
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Ändringshistoriken för dokumentet

Exporteringsinställningar för dokumentet

Författarläget
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Iteration 2:
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Rubriköversiktssidan

Inloggningssidan

Sidan för att skapa ett nytt dokument

Dokumenthanteringssidan
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Användarhanteringssidan

Ändringshistoriken för dokumentet

Författarläget
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Exporteringsinställningar för dokumentet
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Bilaga 5: Användarscenario

Bakgrund: 
Du och två till studenter jobbar i grupp och har som uppgift att skriva 
en uppsats om trä. Du som ansvarig för gruppen har valt att använda 
PINAPLE som verktyg för uppsatsen. 

Uppgifter att utföra: 
1. Logga in med ditt användarnamn/lösenord 
2. Skapa en ny uppsats via en mall, namnge den och lägg till två användare till uppsatsen 
3. Skriv lite på inledningen och bakgrunden 
4. Skapa en underrubrik till teoridelen vid namn "Trähantering" 
5. Skriv lite under rubriken 
6. Inse att rubriken inte behövs, ta bort den och spara ändringarna 
--ca 30min författande 
7. Titta om nån annan användare har skrivit på uppsatsen 
8. Ändra ett stavfel som en annan användare har gjort i en rubrik 
9. Flytta rubriken från teoridelen till metoddelen 
10. Välj att du vill ha framsida och innehållsförteckning med i uppsatsen och exportera den 
till PDF 
11. Logga ut 

Användarnamn: Kim 
Lösenord: test 
Dokumentnamn: Trähistoria
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Bilaga 6: Ansökningsmejl om användare till användbarhetstest
Till: tcmen-9-vt2007@student.liu.se , tcmen-8-vt2007@student.liu.se , 
tcmen-7-vt2007@student.liu.se , tcktn-9-vt2007@student.liu.se , 
tcktn-8-vt2007@student.liu.se , tcktn-7-vt2007@student.liu.se , 
timek-6-vt2007@student.liu.se , timek-5-ht2007@student.liu.se , 
timek-4-vt2007@student.liu.se 
Rubrik: Hjälp till undersökning sökes

Meddelande:
Hej!

Vi är två glada killar som just nu håller på att exjobba. Vi skulle
behöva din hjälp för en enkel undersökning.
Vårt exjobb går ut på att skapa ett webbaserat verktyg för
uppsatsskrivning, och det vi vill uppnå med undersökningen är att testa
användbarheten i vår applikation.

Undersökningen går ut på att testa ett användargränssnitt.
Undersökningen kommer ta ungefär en halvtimme och är helt frivillig,
samt anonym.
Vi hade tänkt göra undersökningen under nästa vecka (v. 22), så det vore
bra ifall du kunde svara snabbt.

Hör av dig snarast om du är intresserad.

MvH
Johan och Eric
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