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Detta examensarbete har utförts hos Amfora Training AB, ett företag som utvecklar internetbaserade
distanskurser inom det medicinska området. I det egenutvecklade kursprogrammet navigerar
kursdeltagarna genom en dataspelsliknande miljö där kursmaterialet består av videoklipp med
föreläsare. Redigering av datan som bygger upp användargränssnittet sker i en separat ordbehandlare
vilket gör att ändringar kräver omstart av programmet och gör uppdateringar krångliga.

I det här arbetet redovisas utvecklingen av ett redigeringsverktyg integrerat i kursprogrammet.
Redovisningen innefattar tillvägagångssätt utifrån en utvecklingsmetodik innefattande analys, design,
kodning och testning. I arbetet ingår en analys av kursprogrammet och dess gränssnittsmodell satt i ett
sammanhang av andra gränssnittslösningar.

En stor del av problematiken handlar om att hitta ett bra sätt att presentera gränssnittsmodellen för
redigering. Det handlar om en stor mängd parametrar vars värden ska kunna justeras.

Resultatet är ett enkelt verktyg för redigering av gränssnittets parametrar. Det visar ändringar direkt i
körläge, ger kursutvecklaren möjlighet att ångra och spara ändringar samt att i viss utsträckning skapa
nya objekt.

I arbetet ingår också en studie av hur kursprogrammet är konstruerat samt vilka möjligheter och
begränsningar utvecklingsmiljön erbjuder. 
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Sammanfattning
Detta examensarbete har utförts hos Amfora Training AB, ett företag som utvecklar internetbaserade
distanskurser inom det medicinska området. I det egenutvecklade kursprogrammet navigerar
kursdeltagarna genom en dataspelsliknande miljö där kursmaterialet består av videoklipp med
föreläsare. Redigering av datan som bygger upp användargränssnittet sker i en separat ordbehandlare
vilket gör att ändringar kräver omstart av programmet och gör uppdateringar krångliga.

I det här arbetet redovisas utvecklingen av ett redigeringsverktyg integrerat i kursprogrammet.
Redovisningen innefattar tillvägagångssätt utifrån en utvecklingsmetodik innefattande analys, design,
kodning och testning. I arbetet ingår en analys av kursprogrammet och dess gränssnittsmodell satt i ett
sammanhang av andra gränssnittslösningar.

En stor del av problematiken handlar om att hitta ett bra sätt att presentera gränssnittsmodellen för
redigering. Det handlar om en stor mängd parametrar vars värden ska kunna justeras.

Resultatet är ett enkelt verktyg för redigering av gränssnittets parametrar. Det visar ändringar direkt i
körläge, ger kursutvecklaren möjlighet att ångra och spara ändringar samt att i viss utsträckning skapa
nya objekt.

I arbetet ingår också en studie av hur kursprogrammet är konstruerat samt vilka möjligheter och
begränsningar utvecklingsmiljön erbjuder. 

2     |      Sammanfattning



Abstract
This thesis has been written on behalf of Amfora Training AB – a company that produces web based
courses in the field of medicine. In their course application users navigate through a user interface
built up like a computer game where they can watch movie clips of lecturers on different subjects.
Editing of the data that specifies the user interface is done in a separate XML editor, which requires a
restart of the course application and makes changes cumbersome.

In this thesis the making of an integrated editing tool is presented. The method used includes analysis,
design, coding and testing. The work includes an analysis of the course application and its user
interface (UI) model in the context of other UI models.

A large part of the problem was about finding a way to present the UI model for editing since the
amount of data is relatively large.

The result is a simple tool for editing the parameters of the UI. It shows a change at runtime, gives the
course developer the ability to undo a change, save changes and to some extent create new objects.

The work includes a study of how the course application is constructed and what opportunities and
limits the development tool provides.
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1 Inledning
Här ges en beskrivning av bakgrunden till examensarbetet och det syfte och frågeställningar som legat
till grund för arbetet. Avgränsningar beskrivs också samt det sätt på vilket arbetet utförts. En
beskrivning av referenser finns med tillsammans med information kring rapportens upplägg och de
konventioner som används.

1.1 Bakgrund

Amforas kursprogram är utvecklat med programutvecklingsprogrammet Macromedia Director och
programmeringsspråket Lingo. Användargränssnittet använder metaforen av ett hus där användaren
navigerar mellan rum för att få tillgång till kursmaterial. Datan som bygger upp gränssnittet finns
lagrade i XML-filer som läses in då programmet startar. Filerna har skapats i en ordbehandlare och för
att göra en förändring i någon del av en kursmiljö måste kursutvecklaren öppna filen i ett
ordbehandlingsprogram, göra ändringen, spara och starta om kursprogrammet. Att göra ändringar i
användargränssnittet är krångligt och det finns därför ett behov av ett integrerat redigeringsverktyg.
Då skulle resultatet av en ändring synas direkt i körläge, utan behov av en separat ordbehandlare eller
omstart av kursprogrammet. Bild 1-1 visar organisationen i dagsläget och bild 1-2 visar den önskvärda
situationen.

Bild 1-1. Översiktlig bild av kursprogrammet

Bild 1-2. Översiktlig bild av önskvärd situation där kursutvecklarens arbete förenklats
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1.2 Syfte och frågeställningar

Det här examensarbetet syftar till att utveckla ett verktyg för att redigera det grafiska användargräns-
snittet för Amforas kursprogram. Redigeringsverktyget ska ge kursutvecklaren möjlighet att justera de
parametrar som bygger upp kursmiljöerna och direkt kunna se effekterna av förändringen. Verktyget
ska i så stor utsträckning som möjligt integreras i kursprogrammet. Det innebär att implementeringen
ska ske i Lingo. Följande frågeställningar har legat till grund för arbetet:

• Hur ser kursprogrammets gränssnittsmodell ut?

• Hur ska gränssnittsmodellen presenteras för redigering?

• Hur ser andra modeller för användargränssnitt ut och vad skiljer dem från kursprogrammets
modell?

• Vilka befintliga grafiska komponenter i kursprogrammet kan användas för att konstruera ett
redigeringsvektyg?

• Vilka är för- och nackdelarna med Lingo/Director som utvecklingsmiljö?

Ett redigeringsverktyg kan se ut på många sätt och ett vanligt problem är att hitta ett sätt att presentera
mycket information på en liten yta. Ett sätt att redigera objekt skulle kunna vara att markera
komponenter i gränssnittet med musklick och lista dess egenskaper. Ett annat alternativ kan vara att
visa en förteckning över samtliga komponenter i en miljö och ge åtkomst till ett objekts egenskaper
genom ett val i listan.

1.3 Avgränsningar

Under detta arbete har en stor del av tiden utgjorts av analys av kursprogrammet och dess
datastrukturer. Detta har till viss del inkluderat studier av andra tekniker för webbaserade
utbildningar. Ett exempel på en sådan teknik är Learning Object Metadata (LOM), vilket är en XML-
standard för klassificering av resurser inom e-utbildning i "learning objects":

[...] multimedia content, instructional content, learning objectives, instructional
software and software tools, and persons, organizations, or events referenced during
technology supported learning. [1] 

Sharable Content Object Reference Model (SCORM) är en annan uppsättning XML-specifikationer för
webbaserade utbildningar. Även Skolverket arbetar med utveckling av liknande specifikationer under
namnet Education Information Markup Language (EMIL).

Studie av modeller för webbaserad utbildning är relevant i analysen av Amforas kursprogram. Dock är
det ett stort område i sig och ryms inte inom ramarna för det här arbetet, där fokus ligger på modeller
för användargränssnitt.

1.4 Metod

Vid utveckling av ett program delas vanligtvis processen upp i fem steg – analys, design, kodning,
testning och underhåll [2]. I det första steget analyseras problemet som ska lösas och en
problemspecifikation formuleras. I designfasen skapas en plan för hur problemet ska lösas, som sedan i
kodningsfasen implementeras i ett programmeringsspråk. Testfasen innefattar testning av programmet
och åtgärdandet av fel. Det femte steget handlar om uppdatering och förändring av systemet utifrån
nya behov.

Tillvägagångssättet vid detta examensarbete har i stora drag följt de första fyra stegen beskrivna ovan,
det vill säga analys, design, kodning och testning. Processen har varit iterativ vilket innebär att det vid
behov är möjligt att gå tillbaka till ett tidigare steg för omvärdering. I takt med att nya kunskaper om
kursprogrammet och programmeringsspråket erhållits har tidigare steg reviderats för att bättre
anpassas till förutsättningarna.

Analysfasen har präglats av litteraturstudier, informationssökning på internet, studie av Amforas egen
dokumentation av kursprogrammet, observationer av kursprogrammets funktion, samt observationer
av programmeringsspråkets funktion.
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1.5 Källor

Här ges en översikt av de källor som använts under arbetets gång. En komplett källförteckning finns
under referenser i slutet av rapporten. I den löpande texten anges källor enligt Oxfordsystemet med en
not som hänvisar till referenslistan där källorna finns ordnade efter förekomst i texten.

Litteraturstudier om hur Lingo och dess objektmodell fungerar och hur utveckling i Director går till
utgjordes till största del av Macromedias eget material i böcker och på internet. Källor för studier av
kursprogrammet har utgjorts dels av systemets dokumentation, dels av själva källkoden för
kursprogrammet, samt även av den fortlöpande dialogen med Christoffer Enedahl under arbetets gång.
Teorin kring datastrukturer och allmänna programmeringsprinciper har hämtats ur XML in a Nutshell
av Elliotte Rusty Harold och W. Scott Means, C++: an introduction to data structures av Larry Nyhoff
samt Java Direkt av Jan Skansholm.

Riktlinjerna för rapportskrivning har hämtats ur Lathund för rapportskrivning av Magnus Merkel m.fl.
samt Anvisningar för tekniska rapporter från Institutionen för informationsteknologi och medier vid
Mitthögskolan.

1.6 Typografiska och språkliga konventioner

Vid längre citat används indrag och liten teckensnittsstorlek följt av en not med hänvisning till
referenslistan:

Designing object-oriented software is hard, and designing reusable object-oriented
software is even harder. You must find pertinent objects, factor them into classes at the
right granularity, define class interfaces and inheritance hierarchies, and establish key
relationships among them. [3]

Kodexempel anges med indrag och teckensnitt med röd färg och fast breddsteg:

-- Ett kodexempel
myObject = script(”myClass”).new()

Vid användning av termer vars engelska översättning kan bidra till ökad förståelse eller är ett
vedertaget begrepp anges det engelska ordet inom parentes strax efter det svenska ordet. Likaså anges
akronymer och förkortningar inom parentes efter det utskrivna begreppet. Ordvalet för datatermer
och liknande följer i så stor utsträckning som möjligt Svenska datatermgruppens rekommendationer
[4]. I de fall inga rekommendationer funnits har Paginas IT-ordbok använts [5].

1.7 Struktur

Den här rapporten är indelad i fem huvudsektioner där innehållet i varje del ser ut som följer:

1. Inledningen tar upp bakgrund, syfte, avgränsningar och metod. Här ingår också en
beskrivning av de källor som använts samt ett avsnitt om rapportens typografiska
konventioner och struktur. 

2. Teoridelen tar upp bakgrundsfakta som kan vara av betydelse för att tillgodogöra sig resten av
rapporten. 

3. Konstruktionsdelen beskriver tillvägagångssättet vid framtagandet av redigeringsverktyget
utifrån den metod som använts. 

4. Resultatdelen beskriver resultatet av arbetet, hur verktyget fungerar och vilka tekniska
lösningar som valts. 

5. Diskussionsdelen innefattar diskussion av arbetet och här presenteras slutsatser kring
redigeringsverktyget och kursprogrammet.
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2 Teori
Här presenteras begrepp som anses viktiga för att på ett bra sätt tillgodogöra sig rapporten. Begreppen
presenteras som resultat av i första hand litteraturstudier, men även i viss utsträckning av testning
inom de områden som behandlar systemutvecklingen i de fall då dokumentation inte funnits att tillgå,
varit otydlig eller krävt verifiering för full förståelse.

2.1 Gränssnitt och metaforer

Ofta används metaforer i gränssnittsdesign för att beskriva ett abstrakt koncept i termer av ett välkänt
koncept. Syftet är att underlätta användningen av systemet. Exempel på metaforer är operativsystemets
"skrivbord" och "knappar" på en webbsida. Metaforer kan i ett tidigt stadium underlätta användning
av ett system, men ett problem kan också vara att användaren inte förstår sig på analogin, eller att
koncepten inte överrensstämmer på vissa punkter [6].

Enligt Donald Norman finns vissa problem med metaforer, då ett koncept används för att beskriva ett
annat trots att de inte samma sak. För de egenskaper som är nära relaterade  kan metaforen underlätta
förståelsen, men då de skiljer sig åt utgör metaforen ett hinder i lärandet.

The "window" in the computer interface has a quite different meaning than the
"window" in a home. A real window does not have a "scroll bar", nor a way to change
size. When the window at home is shut, it doesn't go away, out of sight. What value is
added to the computer image by thinking metaphorically? For every point that the
metaphor helped in understanding, it confuses at all the other points where the
computer versions differs from the real one. [7]

Trots denna kritik är metaforer vanligt förekommande inom design av användargränssnitt och ett
användbart sätt att underlätta användningen av ett system. Begreppsmässiga modeller (conceptual
models) är ett begrepp som brukar användas för att beskriva hur olika personer uppfattar ett system.
Skillnad görs då mellan hur användare uppfattar systemet och hur gränssnittdesignern uppfattar det.
En användare av ett system använder tidigare kunskaper för att skapa sig en mental modell av hur
systemet fungerar och designerns uppgift är att hjälpa användaren att skapa en korrekt mental modell.
Metaforen är en sätt som används av gränssnittsdesignern för att utnyttja användarens befintliga
kunskaper för förståelse av systemet. Viktigt är dock att det glapp som kan uppstå mellan
designmodellen, det vill säga designerns modell av systemet, och användarmodellen, som är
användarens mentala modell, minimeras [8]. 

2.2 Objektorienterad programmering

Objektorientering är ett begrepp som används för att beskriva ett tankesätt inom systemutveckling
som bygger på idén om klasser och objekt. Det används i både designfasen – objektorienterad design –
och i kodningsfasen – objektorienterad programmering. Objektorienterad programmering jämförs ofta
med procedurell programmering där programmets operationer eller procedurer är det centrala. Data
lagras i någon form av datastruktur och skickas mellan operationer för att behandlas. I
objektorienterad programmering skapar programmeraren särskilda datastrukturer som kallas klasser.
En klass kan innehålla både attribut och operationer och utgör en mall för konkreta objekt som kallas
instanser av klassen. Attributen och operationerna kallas även instansvariabler och metoder. För att
behandla den data ett objekt innehåller skickas ett meddelande till objektet som själv behandlar sina
instansvariabler genom sina metoder.

Object-oriented programs are made up of objects. An object packages both data and the
procedures that operate on that data. The procedures are typically called methods or
operations. An object performs an operation when it receives a request (or message)
from a client. [3]

Några av de kriterier som brukar ställas på ett programmeringsspråk för att det ska anses
objektorienterat är att det ska stödja koncepten inkapsling, arv och polymorfism [2].
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2.2.1 Inkapsling

Inkapsling innebär att interna detaljer hos en klass hålls dolda och att bara vissa funktioner kan
anropas utifrån. En uppdelning görs mellan privata och publika delar där de publika delarna utgör ett
gränssnitt mot omvärlden. Genom att göra den uppdelningen blir programmet mindre känsligt för
förändringar då interna förändringar hos en klass inte slår igenom i andra delar av programmet så
länge dess publika gränssnitt förblir detsamma.

2.2.2 Arv

Med arv avses möjligheten att återanvända egenskaper hos en klass för att definiera en annan klass.
Det är ett sätt att organisera klasser i hierarkier så att gemensamma nämnare kan återanvändas. Arv
brukar kallas är-relation där en viss klass är en specialisering av en annan klass. Exempelvis är ett
piratskepp en typ av båt. Den har vissa egenskaper som den delar med andra båtar, men även vissa
specifika egenskaper. Alla båtar har bl.a. ett skrov och en topphastighet men piratskeppet har
dessutom segel och kanonportar. Genom arv kan exempelvis klassen piratskepp ärva egenskaper av en
klassen båt och då heter det att piratskepp är en subklass eller en härledd klass av båt. Klassen båt är i
sin tur superklass eller basklass till klassen piratskepp.

2.2.3 Polymorfism

Polymorfism är ett begrepp som används om en basklass och en härledd klass som har en metod med
samma namn men med olika funktion. Metoden i den härledda klassen överskuggar (overrides)
metoden i basklassen. Låt säga att en klassen person har metoden beräknaVikt för att räkna ut sin vikt.
Den härledda klassen dykare har då en egen beräknaVikt-metod där även dykutrustning tas med.
Logiskt sett utförs samma operation i de båda klasserna, men beräkningarna skiljer sig åt.

2.3 Macromedia Director

Director är ett program för att utveckla multimediaprogram. Det stöder en mängd mediatyper som
exempelvis vektorgrafik, ljud, text, video, hypertext, Macromedia Flash-filmer och 3D-modeller.
Program skapade i Director kan köras via webbläsare eller fristående. Director fungerar även som ett
integrerat programutvecklingsprogram (Integrated Development Environment - IDE) för skriptspråket
Lingo. I den senaste versionen av Director stöds även JavaScript.

2.3.1 Användargränssnitt

Directors användargränssnitt bygger på en filmmetafor där användaren är regissör (director) och ett
projekt kallas för en film (movie). Användargränssnittet innehåller ett flertal fönster och paneler varav
några beskrivs i tabell 2-1. Bild 2-1 visar dessa som de ser ut i gränssnittet.

2.3.2 Programmering

För att programmera används skriptfönstret som stöder syntaxfärgkodning. Stöd finns även för
brytpunkter och stegvis exekvering av koden. Messagefönstret består av en inmatningsdel och en
utmatningsdel. I inmatningsdelen kan kod skrivas in och testköras. I utmatningsdelen visas resultatet
av funktionsanropen put() och trace() vilket kan användas för debuggning av programmet.
Objektgranskaren möjliggör granskning av objekt i körläge. Utvecklaren skriver själv in den variabel
eller det objekt som ska granskas och ser då variabelns värde eller objektets struktur.

Directors API innefattar en objektmodell som visas i bilaga 2. Några av de viktigaste objekten är cast
member och sprite. Cast members är de resurser som finns tillgängliga i projektet och kan innehålla
såväl olika mediaelement som skript, det vill säga källkod i form av funktioner eller klasser. En sprite
är en instans på scenen av en cast member (undantaget skriptkomponenter) och bestämmer när, var
och hur en komponent ska framträda på scenen. Det är möjligt att koppla funktioner till en sprite
genom dess instansvariabel "scriptInstanceList" som ofta innehåller hantering av händelser som
exempelvis musklick. [9]
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Gränssnittskomponent Namn  i Director Förklaring

Scen Stage Utgör användargränssnittet i det färdiga programmet. Här placeras
gränssnittskomponenter, antingen genom att dra och släppa från
rollistan eller via programmering i Lingo.

Rollista Cast Rollistan består av en samling komponenter (cast members) som
utgörs av såväl olika mediaelement som skript.

Tidslinjeverktyg Score Vid vilken tidpunkt komponenter ska uppträda och hur länge styrs via
tidslinjeverktyget som är indelat i bildrutor (frames).

Manus Script Används för programmering.

Meddelandeverktyg Message Består av en inmatningsdel där kod kan testköras och en
utmatningsdelen där resultatet av funktionsanropen put() och trace()
visas.

Egenskapsgranskare Property inspector Används för att justera parametrar för instanser av komponenter på
scenen eller för komponenter i rollistan. Egenskaperna varierar för
olika typer av komponenter.

Objektgranskare Object inspector Ger möjlighet att granska objekt och variabler i körläge.

Tabell 2-1. Fönster och paneler i Director

Bild 2-1. Användargränssnittet i Director

2.4 Lingo

Lingo är ett programmeringsspråk skapat för att tillföra interaktivitet i program utvecklade i Director
och är till stor del baserat på HyperTalk som har en syntax som liknar skriven engelska. Språket är
skiftlägesokänsligt (case insensitive) och stöder automatisk typkonvertering. I bilaga 3 finns en
förteckning över de datatyper som stöds i Lingo. [9]
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2.4.1 Syntax

Det finns två olika sorters syntaxer – "verbose syntax" och "dot syntax". Användning av dot syntax
rekommenderas av Macromedia då det är en allmänt förekommande syntax inom objektorienterad
programmering, men verbose syntax finns kvar för bakåtkompabilitet. Ett exempel på syntaxerna kan
se ut på följande sätt:

-- Verbose syntax
set the text of member ”textMember” to ”Hello World!”

-- Dot syntax
member(”textMember”).text = ”Hello World!”

2.4.2 Skripttyper

Det finns tre typer av skript i Director – movie script, score script och parent script. Ett movie script är
en eller flera globala funktioner. Ett score script är knutet till en sprite (sprite script) eller en bildruta
(frame script). Score scripts kallas även behaviors och är på sätt och vis objektorienterade. Det går att
definiera attribut och metoder men scoreobjektet finns bara kvar i minnet så länge den bildruta eller
den sprite som skriptet tillhör existerar.

2.4.3 Objektorientering

Director har en egen terminologi för objektorienterade begrepp som på många punkter skiljer sig från
andra objektorienterade språk. Se tabell 2-2 för en jämförelse mellan termer i Lingo och C++.

Objektorientering stöds i Lingo genom parent scripts, det vill säga klasser. Det finns stöd för arv och
polymorfism, men inte inkapsling. Instansvariabler (i Lingo kallat property variables) och metoder
(kallat handlers) är publika och kriteriet om inkapsling håller därmed inte. Det gäller även för andra
skriptspråk som JavaScript och ActionScript, men i ActionScript 2.0 stöds däremot inkapsling.

C++ Lingo

Class Parent script

Base class or super class Ancestor script

Instance Child object or child instance

Inherited or derived class A child object with an ancestor

Method Handler or procedure

Instance variable or member variable Property variable

Constructor new method

Deconstructor None; set variable referencing object to 0

this me

Tabell 2-2. Jämförelse mellan Lingo och C++ [10]

En klass kan se ut på följande sätt:

-- Parent script "Student"

property ancestor
property school

on new me, aName, aSchool
  me.ancestor = script(”Person”).new(aName)
  me.school = aSchool
  return me
end

on sayMySchool me
  put me.school
end
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Instansiering och anrop kan se ut såhär:

Lisa = script(”student”).new(”Lisa”, ”West Beverly”)
Lisa.sayMyName()
Lisa.sayMySchool()

Arv implementeras genom attributet ancestor som defineras i subklassen. I konstruktorn instansieras
superklassen och en referens lagras i ancestor-attributet. Om inte rätt attribut eller metod påträffas vid
anrop skickas meddelandet vidare till ancestor-objektet. Ancestor-objektet kan i sin tur ärva av ett
annat objekt och på så sätt bildas en kedja av objekt vars metoder och attribut finns tillgängliga.
Multipelt arv stöds inte, men ett objekt kan skifta ancestor-objekt dynamiskt och på så vis ärva valfritt
objekt. [9]

2.5 Extensible Markup Language

Extensible Markup Language (XML) är en standard för uppmärkning av dokument. Det är ett
plattformsoberoende format som trots sin bakgrund som dokumentformat i störst utsträckning
används för lagring och utbyte av data mellan olika programvaror. Ofta är ett dokument skrivet för en
viss plattform inte läsbart på en annan plattform eller av ett annat program eller ens av en annan
version av samma program på samma plattform. XML är ett försök att komma till rätta med det
problemet.

XML-dokument är uppbyggda i en trädstruktur med ett rotelement som representerar dokumentet
själv. Beskriver dokumentet en bok så heter rotelementet ’bok’. Utöver det är dokumentet ofta
nedbrutet i mindre delar, exempelvis innehållsförteckning och kapitel, som ligger som underelement
till rotelementet. Ibland innehåller dokumentet även metainformation, som brukar definieras som
»information om information«. Det kan vara författare, utgivningsdatum etc. Ett vanligt mönster är att
placera metainformation i ett element och huvudinnehållet i ett annat (det är den struktur ett HTML-
dokument har, där rotelementet är ’html’, metainformationen finns i ’head’-elementet och själva
innehållet i ’body’-elementet). Ett dokument kan exempelvis se ut som följer:

<?xml version=”1.0”?>
<bok>
  <titel>
    Hinsehäxan
  </titel>
  <kapitel id=”1”>
    <stycke>
      Den 19 juni 1967 går en ung kvinna in på …
    </stycke>
    <stycke>
      Hon går fram till ett bord med blanketter …
    </stycke>
  </kapitel>
</bok>

Första raden i dokumentet bör innehålla en XML-deklaration så att det program som läser dokumentet
(exempelvis en webbläsare) förstår vilken typ av dokument det är. Ett XML-dokument måste vara
välformat (well-formed) vilket betyder att det följer vissa grundläggande regler. Exempelvis får det bara
finnas ett rotelement och varje starttagg måste ha en sluttagg. Sådana regler är viktiga för att
dokumentet säkert ska kunna tolkas korrekt. [11]

2.6 Document Type Definition

Utöver de grundläggande syntax-reglerna kan strukturen i ett dokument bestämmas genom att koppla
en Document Type Definition (DTD) till ett XML-dokument. Det innebär att dokumentet dessutom
följer vissa restriktioner som t.ex. kan styra den inbördes ordningen mellan element eller vilken typ av
data ett element får innehålla. Syftet är att anpassa dokumentet så att det passar för en speciell uppgift.
Exempelvis kan man bestämma att en bok måste ha en titel och en eller flera författare. Om ett XML-
dokument inte bara är välformat utan även följer reglerna i en DTD, kallas det giltigt (valid). Ett
exempel på en DTD för boken i exemplet ovan kan vara:

<!ELEMENT bok        (titel, kapitel+)>
<!ELEMENT kapitel    (stycke+)>
<!ELEMENT titel      (#PCDATA)>
<!ELEMENT stycke     (#PCDATA)>
<!ATTLIST kapitel id ID #REQUIRED>
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DTD:er kan vara ganska komplexa och det är inte ovanligt med 1500 rader långa DTD:er. XML
används inom en rad olika områden där varje område har specifika krav på hur dokumentet ska
utformas och vad det får innehålla för information. Några exempel på olika standarder är XHTML,
SVG, WML, RDF och XML Schema. Enligt Harold/Means är det ofta bättre att använda en befintlig
vokabulär istället för att skapa sin egen.

Generally, within any one field, you should look to that field's standards bodies for
DTDs relating to that area of interest.[...] Chances are that in any industry that makes
heavy use of information technology, some group or groups, either formal or informal,
are already working on DTD:s that cover parts of that industry. [11]

2.7  XML Schema

XML Schema uppstod för att komma till rätta med de begränsningar som finns hos DTD och liksom
DTD används scheman för att specificera regler för hur XML-dokument ska utformas. Ett XML-
dokument som följer reglerna i ett schema brukar kallas instansdokument. Det finns olika varianter av
XML scheman, men vanligast är W3C XML Schema. Scheman har fler inbyggda datatyper än DTD
och har bättre stöd för användardefinierade datatyper. Nedan finns ett exempel på ett schema. [12]

<xs:schema xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>
  <xs:element name=”bok”>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref=”titel”/>
        <xs:element ref=”kapitel” maxOccurs=”unbounded”/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name=”kapitel”>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref=”stycke” maxOccurs=”unbounded”/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref=”id”/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name=”titel” type=”xs:string”/>
  <xs:element name=”stycke” type=”xs:string”/>
  <xs:attribute name=”id” type=”xs:ID”/>
</xs:schema>

2.8 XML för  användargränssnitt

Det finns ett antal initiativ för att beskriva användargränssnitt i XML. Ett av de mest utbredda är XML
User Interface Language (XUL) som är utvecklat av Mozilla för att användas i bl.a. deras webbläsare.
På samma sätt som HTML-standarden definierar gränssnittskomponenter såsom knappar och
kombinationsrutor innehåller XUL olika komponenter för att bygga upp ett användargränssnitt.
Genom etablerade tekniker som Javascript och Cascading Style Sheets (CSS) kan interaktivitet och
utseende styras för att erbjuda rikare gränssnitt. User Interface Markup Language (UIML) är ett
uppmärkningsspråk för användargränssnitt som började utvecklas 1997 och är på väg att
standardiseras i Oasis regi. UIML är oberoende av vilken typ av apparat gränssnittet ska visas på. Det
är även oberoende av gränssnittsmetafor samt vilken språk gränssnittet ska implementeras i. Detta
uppnås genom att definiera gränssnittet i generella termer såsom "interface", "structure", "part" etc.,
som sedan mappas mot valfritt "toolkit", vilket kan vara såväl element i HTML som klasser i Java.
Andra initiativ för uppmärkning av användargränssnitt är Xforms utformat av W3C för
användargränssnitt på internet och XAML som används i nya Windows Vista.

2.9 Kursprogrammet

Amforas kursprogram går under namnet Spel Undervisning Kunskap (SPUNK) och är utvecklat i
Lingo. Programmet är till viss del objektorienterat och byggs upp av ett antal klasser såväl som globala
funktioner och s.k. score scripts som beskrivits tidigare. Vid programmets start läses data in från ett
antal XML-filer och lagras i en global flerdimensionell array. Datan används för instansiering av
grafiska komponenter i gränssnittet som bygger upp kursmiljöerna. Dessa miljöer ser olika ut i olika
kurser, men bygger generellt sett på en hus-metafor där användare navigerar mellan rum med
klickbara objekt som leder fram till kursmaterial av olika slag, till stor del i form av filmsekvenser med
föresäsare. Ett exempel på en kursmiljö visas i bild 2-2.
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Det finns dessutom en mängd funktioner som en kursdeltagare kan använda för att navigera i
gränssnittet. Dessa inkluderar bl.a. innehållsförteckning, möjlighet att spara sin position, verktygstips
(tool tip) och inställning av olika funktioner i gränssnittet som t.ex. kantutjämning (anti-aliasing) för
text och automatisk visning av klickbara objekt i en kursmiljö.

Bild 2-2. Kursprogrammets användargränssnitt

Dokumentationen av systemet består av ett klasschema över programmets gränssnittskomponenter
som beskriver arv-relationerna (se bilaga 1). Det finns även dokumentation över systemets så kallade
Application Programming Interface (API) som är genererad från källkoden och beskriver de ingående
klasserna och funktionerna och beskriver privata och publika delar av systemet. Dokumentmodellen
för gränssnittet bygger på en egenutvecklad DTD.

2.10 Unified Modeling Language

Unified Modeling Language (UML) är en standard som används i alla steg i utvecklingen av
objektorienterade program. Standarden beskriver ett antal olika diagram som kan användas för att
skapa en bild av det program som ska utvecklas och för att ge ett övergripande perspektiv. Det
underlättar förståelsen hos utvecklare och andra som behöver insikt i programmet och kan ses som ett
komplement till API-dokumentation och annat material som beskriver systemet. Standarden erbjuder
sätt att modellera dels den statiska strukturen hos ett system, det vill säga vilka klasser som bygger upp
systemet och hur dessa interagerar, dels den dynamiska aspekten av ett system, det vill säga hur
systemet uppträder över en tidsperiod och hur objekten interagerar för att utföra vissa uppgifter. I
UML finns nio olika diagram för systemmodellering definierade, alla med sitt specifika sätt att beskriva
ett system. [13]

2.10.1 Klassdiagram

Grunden för modellering av ett system är dess statiska struktur. Först måste de ingående delarna i ett
system definieras innan det är möjligt att beskriva hur dessa delar interagerar. I UML modelleras den
statiska strukturen genom klassdiagram. Klasser betecknas med rektanglar som innehåller
förteckningar över attribut och metoder i separata fack. Klassernas inbördes relation betecknas med
streck eller pilar som förbinder klasserna. Dessa streck ser olika ut beroende på vilken typ av relation
som avses. 

2.10.2 Sekvensdiagram

Ett av flera sätt att beskriva det dynamiska uppträdandet hos ett system är genom sekvensdiagram. I
sekvensdiagram beskrivs hur en uppsättning objekt samverkar i en specifik situation. Diagrammet
visar samverkan i en tvådimensionell graf med en vertikal tidsaxel där tiden ökar nedåt i grafen och en
horisontell axel som visar de ingående objekten. Varje objekt har en vertikal kolumn som kallas
livslinjen. Under den tid ett objekt existerar är linjen streckad och den tid ett objekt är aktivt via ett
metodanrop visas livsslinjen som en dubbellinje. Ett meddelande visas som en pil från livslinjen hos ett
objekt till livslinjen hos ett annat. Dessa meddelanden visas i kronologisk ordning nedåt i diagrammet.
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3 Konstruktion
Arbetet med att ta fram ett redigeringsverktyg till kursprogrammet följer en systemutvecklingsmodell
som innefattar fyra faser – analys, design, kodning och testning. Då metoden är iterativ och tillåter
utvecklaren att gå tillbaka till ett tidigare steg beskrivs här arbetet inom de huvudsakliga områdena och
alltså inte den kronologiska ordningen på arbetet.

3.1 Analys

En viktig källa till förståelse för hur kursprogrammets användargränssnitt är uppbyggt är
klassdiagrammet över gränsnittskomponenterna. Även kursprogrammets API-dokumentation
genererad från källkoden och Directors API är viktiga källor. För att förstå vilka krav som ställs på ett
redigeringsverktyg och i vilken utsträckning befintliga grafiska komponenter i kursprogrammet kan
användas krävs en analys av kursprogrammets objektmodell.

3.1.1 Användargränssnittets datastruktur

Kursprogrammet använder XML för lagring av användargränssnittet och det finns även en DTD som
beskriver hur strukturen får se ut. Vid studien av XML-filerna blev det tydligt att datan för att generera
gränssnittskomponenterna för en kurs är omfattande. En kurs kan byggas upp av uppemot 30000
parametrar fördelade på över 400 miljöer. Den omfattande data som bygger upp kursprogrammets
användargränssnitt medför att ett stort antal parametrar måste vara justerbara via redigeringsverktyget.
Det är därför nödvändigt att skapa ett användargränssnitt som kan hantera stora datamängder.

3.1.2 Kursprogrammets grafiska komponenter

I kursprogrammet används dialogrutor för att kommunicera med användaren, något som även skulle
kunna användas till redigeringsverktyget för att presentera information för kursutvecklaren. Dock är
dessa tillståndsoberoende (modeless) så det fanns ingen möjlighet att förhindra användaren att
interagera med andra fönster. Det finns heller ingen restriktion för att öppna flera instanser av en
dialogruta.

I kursprogrammet finns också en klass för att skapa trädstrukturer och den skulle kunna användas för
att visa redigerbara parametrar för kursutvecklaren att ändra eller ta bort. Genom att klicka på den
parameter som kursutvecklaren önskar redigera skulle då dess värde visas för redigering. Därutöver
finns stöd för text, textfält och knappar, vilket kan användas i redigeringsverktyget.

3.1.3 Krav på redigeringsverktyget

 Verktyget måste ge kursutvecklaren möjlighet att läsa av en parameter och att ändra dess värde. Det
måste dessutom finnas möjlighet att lägga till eller ta bort vissa typer av parametrar. Kursutvecklaren
ska även kunna växla mellan redigeringsläge och navigeringsläge.

Trädstruktur klarar av att visa mycket information på en liten yta då det finns möjlighet att fälla ut och
fälla in grenar i trädet. För att ge möjlighet att öppna inte bara lövnoder för redigering, utan även inre
noder behövs en struktur för att visa flera parametrar och deras värden samtidigt. Till detta kan en
tabellstruktur användas.

Vilka gränssnittskomponenter som ska visas vid redigering av parametrar är beroende av vilken
datatyp parametern har. För många typer av data räcker det med ett textfält, men i de fall där värdet på
en parameter är begränsat krävs en kombinationsruta (combo box) där ett val kan göras ur
fördefinierade värden. Tabell 3-1 visar de gränssnittskomponenter som krävs för att skapa ett
redigeringsverktyg.
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Komponent Stöds i kursprogrammet Användningsområde

Text Ja Visa textmeddelanden och parameternamn

Textfält Ja Ta emot data från användaren

Knapp Ja
Bekräfta eller avbryta en ändring presenterad i en
dialogruta

Kombinationsruta Nej
Ta emot data från användaren ur en fördefinierad
mängd värden

Tabell Nej Gruppera gränssnittskomponenter

Träd Ja
Visa den hierarki av parametrar som bygger upp
användargränssnittet

Dialogruta Ja Gruppera gränssnittskomponenter

Tabell 3-1. Gränssnittskomponenter nödvändiga för utveckling av ett redigeringsverktyg

3.2 Design

I designarbetet görs en plan upp för hur programmet ska konstrueras och som stöd i arbetet finns
modelleringsverktyg för att ge en tydlig bild av de ingående delarna och hur de samverkar. Här utförs
inte bara systemdesign utan även utformning av användargränssnittet.

3.2.1 Systemdesign

I arbetet med systemdesign är det som tidigare nämnts användbart med olika typer av diagram där det
kanske viktigaste är klassdiagrammet. Ett stöd i utvecklingen var därför kursprogrammets
klassdiagram som visade de ingående grafiska komponenterna och deras struktur.

I utvecklingsarbetet användes ofta penna och papper för att skissa på lösningar. Främst över klassernas
statiska struktur, men även över vissa händelseförlopp. I bilaga 4 visas ett exempel på en tidig skiss.
För att kunna göra tydligare diagram och ta hjälp av stödfunktioner i modelleringsprogram
undersöktes vilka program som finns att tillgå. Valet av program handlar om vilka behov som finns
och är också en kostnadsfråga. Många verktyg stöder i olika grad funktioner som "forward
engineering" och "reverse engineering" som handlar om att generera kod från en modell och omvänt,
med stöd för de vanligaste objektorienterade språken som Java och C++ [14]. Stöd för de olika
diagrammen i UML varierar också. Gentleware tillhandahåller en tjänst för att välja verktyg [15].

ArgoUML är ett gratis open source-program utvecklat i Java och det användes för att ta fram de
slutgiltiga modellerna över klasserna i redigeringsverktyget. Dock stöds inte sekvensdiagram.

3.2.2 Design av användargränssnitt

För att fastslå hur ett användargränssnitt för redigeringsverktyget bör utformas är det viktigt att veta
vad det är som ska redigeras. Till att börja med vilka objekt som ska gå att redigera, men även vilka
variabler hos dessa som ska kunna redigeras. För en komponent som "door", som leder en användare
från en kursmiljö till en annan, måste attribut som position och storlek kunna redigeras, men även
texten som visas då muspekaren hålls över komponenten. En annan aspekt är hur objekten ska
presenteras för redigering. Synliga komponenter går att markera med musen, men exempelvis
ljudkomponenter är inte klickbara.

För att även kunna redigera osynliga objekt är en lösning att visa ikoner som representerar dessa och
att märka ut synliga komponenter med en ram runt eller i en tydlig färg. Ett annat sätt är att visa
komponenterna i en trädstruktur som återspeglar den datastruktur som används vid instansiering. En
sådan lösning skulle likna det sätt att presentera information som används i Directors objektinspektor.
Bild 3-1 visar hur den ser ut.
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Bild 3-1. Objektinspektorns användargränssnitt

3.3 Kodning

Programmeringen skedde i samma projektfil som kursprogrammet men redigeringsverktygets
komponenter (källkod, grafik m.m.) lades i en extern fil som lästes in då projektet öppnades. Det
gjordes för att separera kursprogram och redigeringsverktyg. Då kursprogrammet läggs ut på en server
för publik åtkomst kan redigeringsverktyget kopplas bort, även om det finns en spärr som gör att
redigering bara kan göras i produktionsläge, något Director har inbyggt stöd för.

Programmeringsarbetet handlade till stor del om att läsa i källkoden för kursprogrammet för att se hur
saker och ting fungerade. Det kunde handla om vilka argument till en konstruktor som var
obligatoriska, eller vilka parametrar som måste skickas med till basklassen "obj" för att skapa en viss
typ av objekt. Det handlade även om att skapa en bild av hur Director fungerar som att förstå när
händelser skickas och hur de fångas upp eller hur score scripts dynamisk kopplas till en sprite.

3.3.1 Namnkonventioner

Eftersom Lingo inte stöder inkapsling är det svårt att veta vilka metoder som får anropas och vilka
variabler som får användas. Åtskillnad mellan publika och privata delar måste deklareras i designen
och i överrenskommelse mellan systemutvecklarna. Ett sätt att göra det på är genom 
namnkonventioner som att exempelvis namnge privata metoder och variabler med ett prefix. Denna
konvention används i kursprogrammet för privata variabler med ett understreck (_). Genom en sådan
överenskommelse vet alla utvecklare som arbetar med systemet hur systemets olika beståndsdelar ska
användas.

3.3.2 Metoder och signaturer

Kursprogrammet använder i väldigt liten utsträckning get- och set-metoder. Istället sätts vanligtvis
nödvändiga attribut i konstruktorn vid instansiering genom att en flerdimensionell array skickas som
argument. Detta leder i princip till att alla konstruktorer får samma signatur.

on new me, aList
  me.ancestor = script(”boy”).new(aList)
  me.name = aList[#name]
  me.age = aList[#age]
  return me
end

Lösningen kan tyckas flexibel men gör koden svårläslig. Detta kan delvis förklaras med att överlagring
inte stöds i Lingo. Genom överlagring skulle flera konstruktorer kunna definieras och en större
tydlighet erhållas.
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3.4 Testning

För att testa programmet måste koden kompileras om (egentligen kompileras inte koden utan
transformeras till byte-kod som tolkas av Director) [10]. Efter kompileringen startas kursprogrammet
vilket kan ta i intervallet fem till tio sekunder då XML-filerna ska läsas in och tolkas. För att komma
ifrån detta plockades all data bort sånär som på data för en kursmiljö, så att testning kunde utföras
utan att omstart av programmet skulle stjäla onödig tid.

Testningen gick till stor del åt till felsökning för i första hand redigeringsverktyget men även de delar
av kursprogrammet som användes som exempelvis träd-klassen. Vissa mindre justeringar i
kursprogrammet gjordes, men då ingen versionshantering fanns var det viktigt att hålla reda på vilka
ändringar som gjordes för att inte introducera fler problem i programmet.
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4 Resultat
Här presenteras det redigeringsverktyg som arbetet resulterat i. Systemdesignen med de ingående
klasserna liksom användargränssnittet beskrivs.

4.1 Klasserna

I utvecklingen av redigeringsverktyget har objektorienterade lösningar eftersträvats, vilket resulterat i
ett antal klasser. I bilaga 5 finns ett klassdiagram över redigeringsverktyget och de klasser i
kursprogrammet som har direkta associationer till klasser i redigeringsverktyget. Kursprogrammet i sin
helhet finns inte modellerat. I bilaga 6 finns ett klassdiagram för redigeringsverktyget där attribut och
metoder visas. Då programmet förlitar sig på globala funktioner det vill säga movie scripts, är det svårt
att modellera alla delar med objektorienterade tekniker.

4.1.1 Editor

Klassen editor är stommen i redigeringsverktyget. Den bygger upp användargränssnittet i form av ett
huvudfönstret med en trädstruktur över de ingående parametrarna i den aktuella kursmiljön. Klassen
skapar också de dialogfönster som visas vid redigering och skapandet av nya objekt samt skapar
textobjekt och textfält beroende på datatyp. Den sköter även all analys av data som kursutvecklaren
matar in och inkluderar en ångra-funktion. Ändring av den globala array med gränssnittsdata sker
också i editorklassen såväl som utskrift till fil.

4.1.2 Node

Node-klassen tillhandahåller en datastruktur för att enkelt navigera i de flerdimensionella arrayer som
är vanligt förekommande i kursprogrammet. Klassen består av en trädstruktur som lätt ger åtkomst till
olika delar av en array och den sköter även konvertering från array till node.

4.1.3 Table

Klassen table skapades för att fördela gränssnittskomponenter i ett rutnät. Det krävdes för att kunna
placera ut de text och textfältskomponenter som används genomgående i redigeringsverktyget. En
klass tablecell skapades också för fall då en cell spänner över flera kolumner.

4.1.4 Alert

Alert-klassen är en subklass till dialog och skapades som ett alternativ till de globala funktioner som
användes i kursprogrammet för att skapa dialogrutor av olika slag. Det avser att ge en klass för
dialogrutor som innehåller meddelande till användaren samt knappar för att bekräfta, godkänna eller
avslå.

4.1.5 PropManager

Klassen propManager används vid skapandet av nya objekt för att fastställa vilka parametrar som går
att sätta för varje objekt. Den ger också svar på vilken datatyp en parameter har. Den informationen
bör komma från DTD:n, men då stödet för specificering av datatyper i DTD är minst sagt svagt valdes
den här lösningen.

4.2 Score scripts

För att i viss mån begränsa risken att kursutvecklaren matar in ett felaktigt värde vid redigering av en
parameter används score scripts. Dessa hanterar händelser utlösta av knapptryck på tangentbordet och
kopplas till ett textfälts sprite. Varje sprite har som tidigare nämnts en "scriptInstanceList"
innehållande skriptkomponenter som tar emot meddelanden från användargenererade händelser
såsom musklick. Två score scripts, fieldAsString och fieldAsSymbol, definierades för att försäkra att
kursutvecklaren matade in data av typen string respektive symbol. I kursprogrammet fanns sedan
tidigare score scripts för hantering av bl.a. heltal och flyttal.
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4.3 Användargränssnittet

För att ge kursutvecklaren full kontroll över de parametrar som bygger upp en kursmiljö valdes ett
gränssnitt som visade alla ingående parametrar i en miljö. Verktyget liknar Directors inbyggda
objektinspektor och visar i princip samma information. I redigeringsverktyget går det att lägga till nya
objekt och att ångra ändringar.

Det slutgiltiga redigeringsverktyget utgörs av en dialogruta enligt bild 4-1, där kursutvecklaren kan se
de parametrar som ingår i den aktuella miljön i en trädstruktur. Redigeringsverktyget placerades i en
dialogruta för att undvika övertäckning av objekt i gränssnittet. Genom att klicka på en parameter
öppnas en ny dialogruta där värdet kan redigeras. Det är också möjligt att välja inre noder i trädet för
visa samtliga parametrar för redigering. Dialogfönstret för redigering av flera parametrar visas i bild 
4-2. Kursutvecklaren har möjlighet att ångra ändringar i flera steg i den aktuella miljön. Ändringar i en
tidigare miljö kan däremot inte ångras. Det går även att skapa nya instanser av klassen obj i
användargränssnittet och automatisk uppdatering av den aktuella miljön kan kopplas av och på.

Bild 4-1. Dialogfönster för visning av komponenter i en gränssnittsmiljö

Bild 4-2. Dialogfönster för redigering av en gränssnittskomponent

För att komma tillrätta med dialogrutorna som kan instansieras flera gånger håller editorklassen en
referens till de fönster som öppnas och styr fönsterhanteringen för redigeringsverktyget. Endast en
delmängd av kursprogrammets gränssnittsmodell visas åt gången. För varje ny miljö hämtas datan för
den miljön, det vill säga all data för kursprogrammets gränssnittskomponenter i den miljön. På så sätt
listades även parametrar för osynliga komponenter som exempelvis ljud, för redigering.
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4.4 Testning

Redigeringsverktyget kräver att användaren vet hur kursprogrammet fungerar. Ändringar av vissa
parametrar gör att programmet kraschar. Det har sin orsak i att endast restriktioner avseende simpla
datatyper finns inbyggda i redigeringsvertyget. Det finns ingen kontroll huruvida en parameter måste
ha ett värde ur en fördefinierad mängd. En lösning på problemet vore att tydligt definiera datatyper för
alla attribut i ett schema och skapa en klass som tolkar dokumentet och extraherar den data som
behövs. Den existerande lösningen är en klass som skapar tvådimensionella arrayer med attributnamn
och standardvärden.
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5 Slutsats
Den ursprungliga projektbeskrivningen innehöll fyra olika redigeringsfunktioner. 

• Möjlighet att skapa mallar för miljöer så att återkommande strukturer av gränssnittskomponenter
skulle kunna redigeras centralt och återverka på de miljöer som baserades på mallen. 

• Generera en serie miljöer med videoklipp av föreläsningar. 

• Möjlighet att fälla in bilder i ett videoklipp för att förtydliga ämnet som behandlades. 

• Automatisk generering av innehållsförteckning utifrån de delar en kurs innehöll. 

Under arbetets gång har dock dessa funktioner prioriterats bort en efter en, då det visat sig ta längre tid
än beräknat att sätta sig in i kursprogrammet, programmeringsspråket och
programutvecklingsprogrammet. Istället blev målsättningen att skapa ett verktyg som kunde redigera
en befintlig miljö. Analysen av kursprogrammet blev också en viktig del då merparten av arbetet
ägnades åt det. I analysen ingick studier av liknande tekniker där mycket finns att lära. I praktiken är
det komplext att implementera en befintlig gränssnittsmodell i sitt system, men det är viktigt att ha en
väldefinierad objektmodell. Med det följer också en konsekvent och enhetlig terminologi. 

5.1 Objektorientering

En utvecklingsmiljö som Director som har stöd för flera olika typer av programutveckling har få
begränsningar i val av designlösningar. Det är upp till utvecklaren själv att välja, vilket kan ses som en
frihet, men som också kan vara en riskfaktor. Det resulterar lätt i ogenomtänkta lösningar som riskerar
att permanentas då systemet växer och en omstrukturering försvåras. Objektorientering är numera
standard inom programmering av användargränssnitt och det finns stora fördelar med att utveckla
objektorienterat. Inte minst för att fullt ut kunna applicera verktyg som UML för att skapa en bild av
sitt system. Det underlättar också förståelsen av olika funktioner i systemet då varje del kräver en
indelning i klasser och då ansvarsfördelningen mellan olika delsystem blir tydligare. Inte minst kan nya
utvecklare snabbt sätta sig in i systemet via diagram istället för att leta i källkoden efter definitioner.

Directors brist på stöd för inkapsling får negativa konsekvenser då flera utvecklare arbetar med ett
system. Utan möjlighet att definiera publika gränssnitt för klasser eller möjlighet att skydda interna
delar blir en av grundstenarna inom bra objektorienterad design, nämligen lös koppling,
svårimplementerad. Lös koppling hänger samman med modularitet hos ett system vilket innebär att
antalet associationer mellan delar i ett system bör minimeras. Då antalet associationer eller kopplingar
är litet ger förändringar i en del av systemet små eller inga återverkningar i resten av systemet. I senaste
versionen av Flash stöds som tidigare nämnts inkapsling. Det visar på en ambition att i högre
utsträckning tillgodose de krav som ställs på storskalig programutveckling där flera utvecklare
samverkar och där fördelarna med modelleringsverktyg kan tas tillvara.

5.2 Programmering i Director

Genom sin tvådelade roll som programutvecklingsprogram och animeringsprogram är det relativt svårt
att lära sig att programmera i Director. I ett komplext system som kursprogrammet är
tidslinjeverktyget, som är stommen vid animering, överspelat. Första bildrutan loopas medan systemet
väntar på användargenererade händelser som t.ex. musklick. I ett försök att tillgodose alla användare
blir även dokumentationen snårig och bara hjälpligt anpassad för utvecklare av större
objektorienterade system.

5.3 Kursprogrammets gränssnittsmodell

Av mängden lösningar för modellering av användargränssnitt att döma är det tydligt att problematiken
kring utforming av modeller är vanligt förekommande. I kursprogrammets fall finns det brister i
gränssnittsmodellen som försvårar förutsättningen för nya utvecklare att förstå systemet.
Kursprogrammets objektmodell skiljer sig från systemets dokumentmodell. I DTD:n heter exempelvis
rotelementet "course", men det finns ingen klass "course" i systemet. Problemen med
dokumentmodellen och objektmodellen går hand i hand. Dokumentet såg vid en första anblick grunt
ut och innåller ofta bara tre nivåer enligt:
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<course>
  <room>

          <obj/>
  </room>
</course>

Den stora mängden data finns i attributen. Men det stora problemet är kursprogrammets objektmodell
som skulle behöva en omstrukturering. Alla gränssnittskomponenter ärver av basklassen "obj" som
innehåller en mängd attribut och metoder som konceptuellt inte delas av de olika komponenterna.
Ljud är instanser av klassen obj men har konceptuellt inte egenskaper som bredd, höjd och z-värde,
attribut som obj har. Det är svårt att överblicka konsekvenserna av det här problemet men tydligt är
att komplexiteten hos systemet blir onödigt stor.

5.4 Andra gränssnittsmodeller

Vilka vinster finns med att använda andra modeller för gränssnitt? En fördel är att en del av arbetet
redan är gjort, modellen är beprövad och det finns eventuellt program som använder sig av den. En
nackdel kan vara att en viss modell är anpassad för ett visst syfte. Det kan finnas stöd för vissa
gränssnittskomponenter och saknas stöd för andra. En modell kanske använder termer knutna till en
viss metafor vilket gör den svår att använda i andra sammanhang.

En modell som är oberoende av metafor är UIML. Där defineras gränssnittet i allmängiltiga termer
som sedan mappas mot implementationsberoende modeller som varierar beroende på
programmeringsspråk. Med två definitioner blir en sådan lösning mer komplex och behovet av en
implementationsberoende modell finns kvar.

En lösning kan vara att välja en modell som till stor del passar det egna systemet och utöka med de
delar som inte stöds. För modeller beskrivna i XML görs det via namnrymder. Då erhålls fördelarna
med en genomtänkt och testad modell som kan kombineras med systemspecifika krav och behov. Men
komplexiteten ökar också då många modeller är omfattande. Det är också en fråga om i vilken
utsträckning dokumentation finns tillgänglig och hur öppen specifikationen är.

Oavsett hur gränsnittsmodellen utformas finns många fördelar med att studera existerande lösningar
på området. Det kan ge svar på frågor som uppstår då gränssnittet för ett system går från att stödja en
handfull komponenter till att omfatta ett komplett fönsterhanteringssystem och en mängd
komponenter för presentation av data och navigering i gränssnittet.

5.5 Kursprogrammets metafor

I kursprogrammets DTD innehåller rotelementet course element som heter room. En mer konsekvent
benämning kunde vara house och room. Eller estate, house och room då vissa miljöer är utanför huset.
En konsekvent benämning med tydliga namn underlättar förståelsen av dokumentet och vad det är
som beskrivs.

En annan aspekt är huruvida metaforen bör användas i dokumentmodellen. I dagsläget produceras
kurser med ett användargränssnitt i form av ett hus med olika rum. Men om det i framtiden blir
aktuellt med en miljö som beskriver universum där användaren reser mellan galaxer och planeter eller
människokroppen med navigering genom blodomloppet, så riskerar en dokumentmodell med element
(och en objektmodell med klasser) med metaforspecifika benämningar att bli otydlig. Om det är troligt
att framtida kurser kommer använda andra metaforer kan det vara värt att överväga en mer allmän
terminologi.

5.6 Dokumentering

Det krävs mer resurser och arbete kring dokumentering. Amforas egenutvecklade API-dokumentation
genererar HTML-dokumentation från källkoden och kan tolka kommentarer och privata/publika
instansvariabler och metoder i koden, men för att ett sådant system ska nå full användning krävs tydlig
kommentering i koden. 

Arbetet med diagram över programmet bör också förbättras. Det finns inte många hjälpmedel att tillgå
för utvecklare i Director och en förklaring till det kan vara att det är svårt att utveckla helt
objektorienterat. Men även om det inte går att hitta ett verktyg som genererar en modell från koden
eller omvänt, är modellering ett viktigt verktyg och ett bra sätt att dokumentera ett system.
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5.7 Antal utvecklare

Ett företag som Amfora som vill utveckla sin tjänst och siktar på att nå tiotusentals användare bör
överväga att rekrytera fler utvecklare. Dels för att enligt den egna riskanalysen förebygga problem med
underhåll och vidareutveckling ifall deras enda utvecklare t.ex. går på pappaledighet. Dels för att skapa
en bättre arbetssituation för utvecklarna med en kontinuerlig diskussion kring dokumentation,
systemdesign och programutveckling.

5.8 Sammanfattning

Alla system lider av barnsjukdomar och det är omöjligt att på förhand veta vilka krav som kommer
ställas på systemet. Faktum är att en viktig del av systemutveckling handlar om underhåll av systemet.
Förutsättningar förändras och nya behov tillkommer som ger återverkningar på existerande lösningar.
Det har varit lärorikt att arbeta med kursprogrammet och att se vad som faktiskt går att göra i en
utvecklingsmiljö som Director. Men det har också stundtals varit frustrerande i arbetet med
problemlösning som beror på komplexa lösningar med bristfällig dokumentation. Tydligt är att det
krävs extra uppmärksamhet och noggrannhet i utformningen av program i Director för att inte fastna i
en systemdesign med begränsad flexibilitet som hämmar utvecklingstakten och omöjliggör
användandet av modelleringsverktyg i arbetet.
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Bilaga 1
Klassdiagram över grafikklasserna i kursprogrammet [16]. Relationerna betecknar arv. 
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Bilaga 2
Diagram över objekt i Director [9].
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Bilaga 3
Förteckning av datatyper i Lingo [9].
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Bilaga 4
Tidig skiss av sekvensdiagram över instansiering av editor-klassen och alla ingående klasser i
redigeringsverktygets användargränssnitt.
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Bilaga 5
Klassdiagram över en delmängd av kursprogrammets interna klasser[16] och redigeringsverktygets
klasser.
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Bilaga 6
Klassdiagram över redigeringsverktygets klasser med attribut och metoder angivna.
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