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Abstract

Several of Sweden’s newspapers are since a couple of years published on the internet. An
alternative to distributing newspapers on the internet is radiobroadcasting. In this master thesis the
main issue has been to make a personal newspaper to be distributed with broadcasting rather than
on the internet. Since the broadcasting network today are digital, any form (HTML-files, GIF-
pictures, mp3-files etc.) of data can be distributed.

There are many differences between publishing by broadcasting and via the internet. The main
difference is that on the internet the server is intelligent, but in broadcasting it isn’t.  Generally speaking
the broadcasting network is more mobile than the internet because some of the receivers are portable.

I have analysed three different solutions:
1. A solution independent of operating system that can also be watched on the web. This is  based in

XML and Java.
2. An ordinary windows/dos program.
3. A system based on e-mail.

From the different architectures for this project that I have investigated I have found that solution 1 to
be the best for the near future.  The tool used in creating a standard for the articles is XML-Notepad
from IBM.

The newspaper must be personal and that means that the user can create  personal users and can get
his articles sorted after his/hers favourite of choice. The different categories that the person can
choose between are Domestic News, Sports,  International News etc. Each category has a number of
subcategories and the user can set his own interest with a value between 0 and 100.

The implementation consist mainly of two parts. A more graphical part (constructing GUI) and the
parts that the user doesn’t see. The tool I have used is ”Visual café ” from Symantech, mainly for the
reason that it is easy to make a GUI with it.

At the end of my work I have become aware of that perhaps some other program software then
”Visual Café” would have been more useful. That is because of the difficulties if you have many
graphical components in the same project.
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Personlig elektronisk tidning  i rundradiomiljö

Förklaringar till diverse främmande begrepp

Java är en nytt programspråk baserat på nätverk och har fördelen att man ska kunna köra samma
program på olika datorer. För mer info se www.javasoft.com

XML (Extensible Markup Language) utvecklades av XML Working Group 1996 och är ett
textbaserat format/standard, som låter användaren effektivt använda och beskriva en rad olika
applikationer till olika klienter. För mer information se www.xml.com eller www.w3c.com.

HTML (HyperText Markup Language) är en standard som används på WWW idag. Att det är
standardiserat gör att det inte är lika flexibelt som XML.

DAB (Digital Audio Broadcasting ) betyder digitala radiosändningar även kallat broadcasting eller på
svenska rundradio.

SGML (Standard Generalised Markup Language) är en internationell standard för att beskriva
elektroniska dokument.

Netscape Navigator är en av de vanligaste webbläsarna som används idag.

Microsoft Internet Explorer är Microsofts webläsare

PC (Personal Computer) är en persondator.
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Sammanfattning.

Flera av Sveriges största kvälls- och dagstidningar är sedan ett par år tillgängliga på Internet. Ett
alternativ till att distribuera dem via Internet är broadcasting. I det här examensarbete har
tyngdpunkten legat på att utforma en personlig tidning anpassad för att distribueras via rundradionätet
i stället för via Internet. Då rundradionäten idag är digitala kan vilken form av multimedia (HTML-
filer, GIF-bilder, mp3-filer m.fl.) som helst distribueras.

Det är flera skillnader i att publicera via rundradionätet jämfört med Internet. Den viktigaste är att på
Internet är servern intelligent vilket den inte är i rundradionätet. Generellt sett så gäller att i ett
rundradionät är mobiliteten större än på Internet då en del av mottagarna är bärbara. Problemets
karaktär är relativt ospecificerad så det står ganska fritt för den som ska konstruera systemet hur det
ska lösas.

Jag har analyserat tre olika lösningar nämligen
1. En webbaserad och plattformsoberoende variant  i XML + Java,
2. Ett vanligt dos/windows program
3. En e-post baserad variant.

Det är främst att tidningen kan vara plattformsoberoende som gör att jag valt alternativ1.
Programvaran XML-Notepad från IBM  har använts för att skapa en lämplig struktur för artiklarna.
Det är ett lättanvänt och praktiskt verktyg, som har stor användningspotential i framtiden.

Att tidningen ska vara personlig med det menas att i den här tidningen ska användaren kunna skapa
en personlig profil och få artiklarna sorterade efter sina favoritintressen. Intressena består av olika
kategorier exv.: Inrikes, Utrikes, Sport. Varje kategori har ett antal underkategorier och genom att
ange sin ”intressegrad” för dem med värden mellan 0-100 så har användaren ställt in sin personliga
profil. Då användaren sedan startar sin profil ska han få artiklarna inom de olika underkategorierna
sorterade efter sina personliga önskemål.

Vad implementationen beträffar så består den i stort sett av två delar: En mer grafisk del och en mer
underliggande del d.v.s. det som användaren inte ser. Det utvecklingsverktyg som valts är
programvaran ”Visual Café” från Symantech, till stor del pga att det är enkelt att tillverka grafiska
verktyg i det.

I slutskedet av arbetet har jag blivit medveten om att kanske någon annan programvara än ”Visual
Café” varit lämpligare för det är lätt att det ”strular” till sig om man har många grafiska komponenter i
samma projekt.
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1. Inledning

1.1 Elektronisk publicering och broadcasting (rundradio)

Elektronisk publicering är ett nytt massmedium som Internet har banat väg för. Vanligast är att
elektroniska tidningar finns tillgängliga via www (World Wide Web)1  men även broadcasting - det vill
säga radiosändning, kan användas i det syftet. Landstäckande digitala rundradionät för digital radio och
TV har av Teracom sedan ett par år börjat byggas upp. Eftersom rundradionäten nu är digitala kan
vilken form som helst av multimedia distribueras exempelvis data, HTML-filer, GIF-bilder, mp3-filer
och inte bara ljud som med vanlig/analog radio. För- och nackdelar med rundradionät jämfört med
www diskuteras diskuteras och och analyseras under avsnittet Analys.

Det är stor skillnad i att publicera på www och i radiobaserad miljö. Skillnaden ligger i att på www är
servern intelligent medan i radiobaserad miljö måste klienten vara det. Det beror på att rundradio är en
enkelriktad kanal; man kan alltså bara skicka information åt ett håll. Så är inte fallet på www där kan man
skicka information åt båda hållen. Se figur1.1 nedan.

Figur 1. Skillnader i publicering via www (till vänster) och rundradiohöger).
(till höger).

                                                                
1. Internet och WWW (World Wide Web) är inte samma sak. Internet betyder det stora antalet mindre
datornätverk som är sammankopplade i ett världsomspännande nätverk. WWW började som ett projekt där man
försökte skapa ett hypermediasystem med bland annat hypertext. Med hypermedia menas ett medium som i sin tur
pekar på ett annat medium. Hypertext systemet är idag HTML standarden.
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1.2 Syfte

Syftet med examensarbetet är att visa hur en personlig tidning i elektronisk form kan skapas på ett
lämpligt sätt. Användaren ska ha stor valfrihet att välja  och presentera artiklar på ett lämpligt sätt utifrån
sina favoritintressen. Sedan ska en utvärdering av formaten göras.

Till stor del handlar detta examensarbetet om att med lämpliga verktyg kunna konstruera en personlig
elektronisk tidning för en användare med varierande intressen.

1.3 Avgränsningar

Avgränsningar inom detta examensarbetet är:
 

• Antalet underkategorier till varje kategori är varierande. Kategorin sport kan ha flera
underkategorier såsom basket, fotboll, boxning och löpning medan kategorierna inrikes eller utrikes
har färre.

• System i denna version har inte någon funktion för att ta bort en redan skapad profil men
möjligheten att redigera en skapad profil ska finnas.

2. Analys

Det här examensarbetet har utförts inom området för elektronisk publicering. En elektronisk tidning ska
kunna skapas och sedan utformas individuellt av olika användare. Användaren ska själv kunna välja
sina favoriter bl.a. kategorier som sport, musik, inrikes nyheter m.m. och sedan få upp en personlig
tidning. Problemet består alltså i att på ett lämpligt sätt göra en elektronisk tidning som på ett enkelt sätt
ska kunna utformas personligt och ha flera användare. Problemets karaktär är alltså ganska
ospecificerat d.v.s. det är relativt fritt hur det ska lösas.

Problemets svårigheter, åtminstone det som skiljer detta examensarbetets resultat från andra
elektroniska medier som finns i ett stort antal idag, ligger till stor del i att tidningen ska distribueras via
digital rundradio(DAB). Rundradio (broadcasting) är ett alternativ till Internet och www. De
dokumentformat som distribueras via www idag; går i de flesta fall även att använda via digital
rundradio men viss skillnad förekommer vad det beträffar applikationerna på terminalen. I ett
rundradiobaserat nätverk måste terminalen (eller klienten) vara mer intelligent. På www är servern
intelligent och i det fallet behöver inte terminalen vara det.

I ett rundradionät kan man bara skicka information åt ett håll medan nätverken på www är
dubbelriktade. Med rundradio nås alla mottagare samtidigt så är inte fallet på www där nås mottagarna
olika snabbt främst beroende på att de konkurrerar med varandra och att de troligen har olika snabba
uppkopplingar. Mobiliteten är större med rundradio då en del av mottagarna är bärbara. I
rundradionäten är dock risken för bitfel större.

Under ”möjliga lösningar” nedan finns en närmare utredning av de praktiska problemen. I problemets
natur ligger just det att tidningen ska utformas personligt, vilket är mycket viktigt.

För en användare som är intresserad av ”allt möjligt” så spelar kanske möjligheten att få en personlig
profil mindre roll, men för en användare som är mer intresserad av ett par speciella kategorier är den
personliga profilen viktig. Det ska finnas ett par kategorier med olika artiklar och sedan ska artiklarna
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kunna sorteras efter användarens personliga intresse. Just därför ska användarprofiler kunna skapas
och givetvis ska en användarna ha möjlighet att ändra i personliga profiler. Det är också tidsbesparande
för en användare att ha en personlig profil för då slipper han ställa in graden för sina intressen varje
tillfälle han ”loggar på”  utan bara en gång.

2.1 Problemets karaktär och tre olika tekniska lösningar.

En elektronisk tidning kan utformas på olika sätt. Man bör alltid ta användarens intressen i första hand
men även ta hänsyn till hur lätt modellen är att implementera och utveckla. Tre olika lösningar med en
kort innebörd av hur de fungerar finns nedan. Att just de här tre alternativen valts beror på att de skiljer
sig markant från varandra främst inte bara i fråga om hur distributionen ska ske utan även i fråga om
flexibilitet, att kunna nå ut till så många användare som möjligt och att så många som möjligt ska kunna ha
möjlighet att läsa den. Ett sätt att nå dessa mål är att ha en plattformsoberoende tidning.

1. En webbaserad och plattformsoberoende variant  i XML+Java.

Tidningen ska innehålla artiklar i XML format. Vad ”Javabiten” beträffar så är det en stor fördel för att
kunna presentera tidningen på ett bra sätt. I programspråket Java är det lätt och praktiskt att läsa i
textfiler som t.ex. XML-filer och plocka ut text ur dem. Här är det fullt möjligt att ha ett par kategorier
med artiklar som sedan sorteras efter användarens personliga intresse

2. Ett vanligt dos/windows program.

Här finns ett par tänkbara versioner. En är att ha tidningen inklusive artiklar i en exekverbar fil som
användaren förslagsvis hämtar från www eller får via en diskett/cd-romskiva via posten eller via
rundradio eller helt enkelt köper i en affär.

En annan är att ha programkoden till programmet befintlig och bara skicka ut uppdateringar med nya
artiklar. Den lösningen är nog bättre än den första versionen för artiklarna är oftast mindre än själva
programmet och därmed enklare att hämta från www eller på diskett- / cd-romskiva/rundradio.

3. En e-post baserad variant.

Detta är en ny metod för att kunna se bilder och även hela tidningar. Det fungerar så att man erhåller
tidningen med länkar till olika artiklar i ett e-postmeddelande och kan utifrån det läsa sin tidning.

2.2 Skillnader mellan de olika lösningarna m.m.
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Skillnaden mellan de tre lösningarna ovan ligger inte i klienten utan i fråga om distribution d.v.s. hur
uppdateringen ska ske.

1. I detta alternativ så sker uppdateringen med artiklar i form av XML-filer som i form av e-post
distribueras från tidningsutgivaren till Teracom på lämpligt sätt. Där utvecklas tidningen med
programspråket Java och det gör att programmet kommer att bli plattformsoberoende.

2. I detta alternativ finns två varianter; antingen sker uppdateringen som i alternativ 1 fast inte
nödvändigtvis med XML utan HTML eller någon annan lämplig standard eller så ligger artiklarna ”inne
i” den programvara som skickas ut till användaren i slutändan.
 
3. Vad modernitet beträffar så detta är detta en mycket nyare metod att lösa problemet på än vad
exempelvis alternativ 2 är.

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning/utredning av de tre alternativen främst ur teknisk synpunkt
(lätthet att konstruera programmet mm) samt användarvänlighet. De står i denna ordning, i olika
stycken, under de tre olika alternativen.

1. En webbaserad och plattformsoberoende variant  i XML+Java.

I denna variant sker implementation endast i XML och Java och följaktligen kräver det att den som ska
utföra programmeringen har kunskaper i dem. Det enda kravet är att användaren ska ha tillgång till
www och en webbläsare med javastöd. Programmet är plattformsoberoende och kommer ha samma
utseende oavsett vilken dator mottagaren har. Med plattformsoberoende menas att programmet
fungerar oberoende av operativsystem d.v.s. det fungerar lika bra oavsett om användaren har en PC-,
Mac- eller Sun-sparc maskin. Artikla rna ska tillverkas i XML men informationen, d.v.s. de artiklar man
uppdaterar tidningen med, kan även finnas i programkoden istället. Tidningen blir alltså både webbaserad
och plattformsoberoende.

Den stora fördelen är att den blir plattformsoberoende och därmed är programmet går att använda för
stor mängd användare. Vilken dator eller vilket operativsystem som mottagaren har spelar alltså ingen
roll i det här fallet. En tänkbar nackdel kan vara om användaren har begränsad tillgång till Internet och
på så sätt  t.ex. inte kan hämta hem den version av webbläsare som krävs. En annan nackdel kan vara
att användaren har en dator vars operativsystem är så gammalt att det inte klarar av en webbsida med
en Javaapplet och därför kraschar.

2. Ett vanligt dos/windows program.

Här måste användaren kompilera programmet på sin egen dator till skillnad från alternativ 1.
Programmeringen kan ske med flera programspråk såsom Visual C, Visual Basic, Borland Delphi.
Programmet måste här installeras på användarens egen dator. Den fundamentala skillnaden jämfört
med alternativ 1 är att tidningen inte kan vara plattformsoberoende, dock kan den vara webbaserad.
Artikelformatet kan antingen vara standardiserat eller finnas inuti programmet. I det senare fallet måste
kompileringen ske för varje klient. Då man teoretiskt sett kan använda ett flertal programspråk så har
man större möjligheter att hitta ett man redan behärskar eller helt enkelt är lätt att använda och lära
sig.

En fördel är att användaren inte behöver ha tillgång till Internet. Hon eller han kan få en diskett/Cd-rom
skiva på posten och därefter installera programmet. Installationer av sådana program är ofta mycket
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enkla och självinstruerande. En nackdel är att det krävs att användaren har en PC med
operativsystemet Windows 3.x/Windows 95/98/NT. Man kan även skriva programmet för MacOs t.ex.

3. En e-post baserad variant.

Med hjälp av programvaror som Lotus Notes eller Microsoft Outlook kan man skapa s.k.
formulärbaserade e-postmeddelanden som innehåller såväl grafik som text och knappar. I Microsoft
Outlook kan man visa HTML-kod precis som i Microsoft Internet Explorer eller i Netscape Navigator.
Med hjälp av HTML kan man lätt skapa en artikelstandard för tidningen. All HTML-text i e-
postmeddelandet kommer att vara i samma meddelande.

Moderna e-postprogram som Microsoft Outlook är lätthanterliga och lättanvända varför denna lösning
är ett användarvänligt alternativ. Tidningen startar direkt man tar emot ett e-postmeddelande och är
sedan lätta att använda. Det kräver att man har man har rätt e-postprogram installerat, vilket gäller alla
som ska kunna nås av samma tidning.

2.3 Slutsatser

Alternativ 3. kan strykas först eftersom det är svårast att finna information om. Det finns inte så mycket
litteratur inom området bl.a.

Alternativ 2. är klart tekniskt möjligt och uppfyller de krav som finns på tidningen samt att den kan vara
webbaserad men erbjuder inte plattformsoberoendet som alternativ 1. Antalet Internetanvändare i
Sverige har ökat rejält de senaste åren så om tidningen är webbaserad är det bra och om den dessutom
kan vara plattformsoberoende är det ännu bättre.

Efter att både ha tagit hänsyn till användarvänligheten och de tekniska aspekterna så får nog alternativ 1.
betraktas som det bästa och därför väljs det.

3. Utformning och design av personlig tidning

Det har ingått i arbetsuppgifterna att skapa strukturer för artiklar i XML.

XML är ett textbaserat format/standard som är kompatibelt med SGML och som låter användaren
effektivt använda och beskriva en rad olika applikationer till olika klienter. XML kan också användas
för utbyte av data mellan olika servrar och databaser.

XML påminner om och kompletterar HTML. XML kan användas för att beskriva data, som stadsnamn,
temperatur och barometertryck medan HTML definierar ”tags”, som beskriver hur data ska visas t.ex.
med en punktlista eller en tabell. Programmeraren har möjlighet att definiera en obegränsad mängd av
”tags” vilket innebär god flexibilitet. Hon/han kan själv bestämma en lämplig standard eller
standardisera ”tags”. Man skapar två ”tags” med värden emellan, en ”start-tag” och en ”slut-tag”.
Exempelvis : <Starttag>53</Sluttag>. Med en ”tag” menas alltså en text med ”taggar” framför och
bakom som exemplet i raden ovanför.

HTML är mycket lämpligt för att på ett enkelt och praktiskt sätt kunna göra snygga presentationer med
bilder och färger m.m. för användaren medan XML är tillverkat för att en dator ska kunna tolka
dokumentet.
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XML behöver liksom HTML en ”browser” för att kunna tolka programkoden. En organisation  kan
komma överens om en egen standard i XML för att beskriva ett speciellt format. Ett lämpligt exempel i
det här fallet är att tidningsutgivare kommer överens om en standard som utnyttjar XML och att de
sedan använder den i sin yrkesverksamhet.

Här är ett exempel på hur XML kan beskriva en väderrapport.

<weather-report>
   <date>March 25, 1998</date>
   <time>08:00</time>
   <area>
      <city>Seattle</city>
      <state>WA</state>
      <region>West Coast</region>
      <country>USA</country>
   </area>
   <measurements>
      <skies>partly cloudy</skies>
      <temperature>46</temperature>
      <wind>
         <direction>SW</direction>
         <windspeed>6</windspeed>
      </wind>
      <h-index>51</h-index>
      <humidity>87</humidity>
      <visibility>10</visibility>
      <uv-index>1</uv-index>
   </measurements>
</weather-report>

Exempel 1. Väderrapport kodad i XML.

Ovanstående data skulle kunna representeras på ett flertal sätt. Med dagens XML kan definitioner av
dokumentet (DTD’s =Document Type Definitions) medfölja ett dokument som definierar reglerna för
det. Reglerna brukar beskriva vilka element som finns med och relationen mellan dem. DTD hjälper till
att kontrollera om data är giltigt och om den mottagna applikationen saknar en inbyggd beskrivning av
inkommande data.

I fråga om XML så är alltså DTD ej nödvändigt. Data sänt med DTD brukas kallas ”giltig” XML. I
detta fall kan en XML-parser kontrollera inkommande data mot reglerna definierade i DTD’n för att se
att datat var korrekt strukturerat. Data sänt utan DTD brukar kallas ”välformad” XML. Här kan man
säga att dokumentet implicit beskriver sig självt. Exempelvis så kan XML beskriva information av en
HTML sida. Då XML är separat från HTML så kan XML läggas inuti ett HTML dokument.

4. Presentation av artiklar.

4.1 Hur man väljer en artikel och hur de presenteras.

Det ska finnas flera olika sätt att välja en artikel i den här tidningen.

I den här tidningen ska användaren kunna skapa en personlig profil och få artiklarna sorterade efter sina
favoritintressen. Efter att användaren har graderat sina intressen för de olika underkategorierna mellan
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0-100 (i steg om 25) så ska han få dem sorterande på olika sätt, med den mest intressanta längst upp.
Om användaren inte vill ha artiklarna sorterade är det enkelt att få alla artiklar inom en kategori, t.ex.
sport, osorterat på skärmen genom att helt enkelt trycka på sport. Givetvis ska en användare ha
möjlighet att redigera sin profil d.v.s. ändra intressegraden för de olika underkategorierna. Efter att en
ny profil skapats så sparas den för framtida användning. Systemet, i denna version, saknar funktion för
att ta bort skapade profiler. Se figur 2 nedan för en översikt om hur systemet med olika profiler
fungerar.

Figur2. Översikt över hur profilsystemet fungerar.

4.2 Skapa artikelstruktur för personlig tidning

En artikelstruktur i XML med programmet XML-Notepad från IBM ser ut som i exemplen nedan.
Artiklarna i XML-format är helt enkelt strukturfilen med information ifylld (i strukturfilen är alla fält
tomma). Informationen i artikelstrukturen innehåller all information som finns i artikeln såsom rubrik,
brödtext, författare, fotografi m.m. men inte information om fontstorlek, färg på texten eller artikelns
upplägg. Här ser man möjligheterna med XML. Man kan väldigt enkelt skapa en egen struktur helt
anpassad efter ens egna behov. Den vanliga HTML-standarden behöver inte användas.

<ARTIKEL>
<KATEGORI></KATEGORI/>
<UNDERKATEGORI></UNDERKATEGORI/>
<DATUM></DATUM/>
<SÖK–ORD></SÖK–ORD/>
<COPYRIGHT></COPYRIGHT>
<VIDARE_INFORMATION></VIDARE_INFORMATION/>
<JOURNALIST>

<NAMN></NAMN>
<ARBETSGIVARE></ARBETSGIVARE>
<TELEFON></TELEFON/>
<E-MAIL></E-MAIL>

</JOURNALIST>
<BILD>

<FOTOGRAF></FOTOGRAF>
<BILDNAMN></BILDNAMN/>
<BILDTEXT></BILDTEXT>
<BESKRIVNING></BESKRIVNING>

</BILD>
<TEXT>

<RUBRIK></RUBRIK>
<INGRESS></INGRESS/>
<BRÖD–TEXT></BRÖD–TEXT>

</TEXT>
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</ARTIKEL>

Exempel 2. Struktur för artiklar.

5. Implementation.

Implementationen i detta examensarbete består i stort sett av två delar. Dels det grafiska gränsnittet och
dels mer underliggande delar som inte användare ser. I dessa delar ska man läsa in och sortera XML-
artiklarna. Det ska även gå att skapa profiler och det ska finnas möjlighet att redigera dem. Eftersom
den grafiska delen är viktig i detta examensarbetet så har jag valt  programvaran ”Visual Café” från
Symantech. I det programmet är det lätt att skapa knappar och andra grafiska delar. Plattformen har
valts till WindowsNT då det operativsystemet är mer stabilt än Windows95.

Se figur 3 nedan som exempel på hur programmet gränssnittet ser ut och hur man kan skapa
användare. Knapparna på övre delen av vänster sida är till för att välja kategorier och med de i den
nedre kan man skapa profil och redigera en redan skapad profil. De pilar med tillhörande text som finns
med i figur 3 ingår inte programmets gränssnitt utan är bara med i demonstrativt syfte. Man väljer en
redan skapad profil med ”drop-down boxen” under den lilla textrutan med texten ”Välj din profil
nedan”. För att ställa in sina intressegrader för de olika underkategorier under de olika kategorierna så
väljer användaren kategori bland de flikar som finns och intressegraden ställs in på de ”sliders”
tillhörande respektive underkategori. Med användare menas samma sak som profil. När man skapar en
användare så anger man namn och anger dennes intresse för de olika underkategorierna så sparas det i
en egen struktur, som påminner om XML, i en textfil. Den textfilen innehåller användarens namn så att
filen lätt kan bli lokaliserad. Se exempel 3 nedan för hur strukturen för sportdelen ser ut. Värdet som
står mellan ”taggarna” är det värde som användaren har angett som intressefaktor och är mellan 0 och
100, där 100 är högst.

<Sport>
<Basket>25<\Basket>
<Fotboll>25</Fotboll>
<Boxning>50<\Boxning>
<Löpning>100</Löpning>
<Segling>25</Segling>
<Hästsport>75</Hästsport>
<Tennis>0</Tennis>

<\Sport>

Exempel3. Struktur för användarens personliga intresse för kategorin sport.

När man öppnar en skapad användare så läses alla siffervärdena in och de ”sliders” som är till för att
ställa in sin intressegrad för de olika karaktärerna sätts till dessa värden. Sedan är det lätt att ändra
dem och därmed är det enkelt att editerna sin personliga profil. Filhanteringen består alltså dels i att
klara att skapa en fil för en personlig profil och dels i att öppna en redan skapad fil. Sedan ska
ändringarna kunna sparas. Filhanteringen i Java är lite omständlig och en aning svår att lära sig i början
för en ”gammal pascalprogrammerare”. Om en profil heter ”Bertil” så kommer filen att heta
”Bertil.pro”. Om man ska redigera en skapad profil så läses innehållet i filen in rad för rad i en ny textfil
som endast innehåller raderna i stil med : ”<Basket>25<\Basket>”. Med funktions hjälp plockas sedan
värdena ut, görs om till heltal och ”sliderserna” sätts till dessa värden. Om användaren sen vill spara
ändringarna i sin profil så töms den redan öppnade filen och fylls med samma text som förut men med
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de gamla värdena ersatta med de nya. Klassen för artiklar (”Article.java”) är i en annan fil, delvis för
att underlätta för en person som vill läsa och förstå programkoden.

Figur3. Exempel på programmets gränssnitt och hur man kan skapa en användare.

Efter att man ”loggat in” en användare så visas en lista (”scroll bar”) med rubrikerna i den ordning som
programmet valt ut åt användaren d.v.s. utifrån de inställningar om sina favoritkategorier som
användaren gjort. Artiklarna är alltså sorterade i en datastruktur som inte syns ”på ytan”. Om
användaren vill se innehåller i en artikel så får han markera rubrik med muspekaren och sedan klicka på
den för att se innehållet. I figur 5 visas en översikt där detta fall ingår. Figur 4 nedan visar hur det ser ut
efter att en personlig profil valts och hur man kan se innehållet i en artikel. Det ska även vara möjligt att
få upp en bild till artikeln i programmet även om det inte finns med någon i figur 4. Se även under texten
”Välj din profilen nedan” där visas att användaren som ”loggat på” har valt profilen ”Bertil”.
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Figur 4. Hur programmets gränssnitt ser ut efter att en profil ha valts.

De artiklar man skapar från XML-filerna kommer att vara instanser av klassen artikel. Sedan finns
metoder i klassen för att bestämma författare, titel, rubrik m.m. För att sedan visa en artikel på
skärmen så plockar man ut textdelar man vill visa ur artikelobjektet med ett par olika metoder som också
finns i klassen artikel.

Ett exempel på hur systemet kan fungera i sin helhet finns i figur 5. Det fungerar så att tidningsutgivaren
lämnar de artiklar han vill ha publicerade i XML-format till Teracom, som sedan placerar dem på en
dator som har programmet installerat. Tidningen sänds ut via rundradionätet eller läggs ut på www i
samband med att programmet (tidningen) startas och en profil väljs och därefter läses XML-filerna in
av programmet och blir till ”artikel-objekt”. Programmet visar rubrikerna till artiklarna och vid
uppmaning från användaren visas artikelns innehåll.
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Figur5. En modell över hur systemet kan fungera i sin helhet.

6. Utvärdering och slutsatser.

”Visual Café” är ett bra verktyg vad beträffar de grafiska delarna d.v.s. det är enkelt att placera ut
knappar eller andra grafiska verktyg. Däremot är det inte alltid lika lättanvänt som andra verktyg, t.ex.
skapas en del extra programkod när man skapar grafiska delar och när man skapat flera sådana så kan
programkoden bli en aning svårläst och svårredigerad. Programmet kan lätt ”strula till sig” och så pass
mycket blir fel att man får avsluta utan att spara och börja om där man sparade sist, det har hänt ett par
gånger och man förlorar givetvis en del tid på det när det händer.

I programmets gränssnitt finns ett flertal knappar vilket innebär en hel del extra programkod, eftersom
det skapas extra programkod för varje knapp man lägger till. Med färre knappar hade därför
programmet blivit mer lättläst. Ett alternativ till knappar skulle kunna vara att ha ett menysystem
istället.

6.1 Slutsatser

XML är ett mycket bra verktyg att använda sig av. I examensarbetet har ”Visual Café valts som
utvecklingsmiljö. Det är ett bra verktyg men det kanske hade varit lämpligare med något annat.
I det här examensarbetet har en artikelstandard för artiklar tillverkats med XML. Ett program där man
kan skapa en eller flera personliga profiler samt att redigera dem ska vara möjligt. Programmet visar
sedan artiklar i tidningen.

”Visual Café” är med hänsyn till det stora antalet grafiska delar som ska ingå i programmet ett bra val.
Med hänsyn till annat än de grafiska delarna är ”Visual Café” inte lika lämpligt. En stor av de problem
som förekommit är just när man ”strulat” med någon eller några komponenter i det verktyget för det är
ganska tidsödande. En variant hade varit att inte lägga ut så många grafiska komponenter på samma ark
till att börja med utan att endast ha ett fåtal medan man utvecklar de övriga delarna. När man sedan fått
en fungerade, eller delvist fungerande version, så lägger man till de grafiska delarna som saknas sist av
allt. Ett av målen var från början att sortera artiklarna enligt. användarens personliga inställningar men
det har jag tyvärr inte hunnit med.
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6.2 Framtida arbete

Då artiklarna inte sorteras automatiskt så återstår det att ordna så att det fungerar, d.v.s. det omfattar en
del programmeringsarbete.

Hur artiklarna presenteras på skärmen kan man också jobba vidare med. T.ex. istället för att artikeln
visas i samma fönster som den övriga tidningen så visas artikeln i ett helt nytt fönster där användaren
förslagsvis som i en webbläsare har en ”back” respektive en ”forward”-knapp för att kunna välja
föregående resp. nästa artikel i listan.

Vad problemen beträffar så är regeln ”att om man visste vilka problem man skulle dyka på så skulle
man ha gjort annorlunda för att slippa dem” bra. Tidigare i examensarbetet har jag skrivit om att
”Visual Café” har varit en aning besvärligt att använda så i ett nytt projekt så skulle jag använda det
lite annorlunda.
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