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Förord
Examensarbetet har utförts hos företaget Intinor under tiden 15/11-
04 till 16/9-05 med uppehåll under sommaren. Intinor är ett
teknikföretag med kompetens inom distribution och utsändning av
ljud och bild. På Intinor påbörjades ett projekt som gick ut på att
utveckla tjänster som video-on-demand och förbättra bredbands-tv.
Till detta projekt behövde Intinor ett användargränssnitt som gör
tjänsterna enkla att använda. Att utveckla detta användargränssnitt
har varit syftet med examensarbetet.

Jag skulle vilja tacka alla som har jobbat på Intinor under tiden jag
varit där. Fredrik Nilsson och Roland Axelsson, tack för att jag fick
göra mitt examensarbete hos er. Lars-Erik Wessman och Björn
Axelsson för all hjälp jag fått och till sist Risto Pekkala, tack för all
kritik du gett, det har förhoppningsvis lett till ett bättre gränssnitt.





Sammanfattning
Examensarbetet handlade om att ta fram ett användarvänligt
gränssnitt för digital-tv över IP, detta gränssnitt skulle fungera både
på en set-top box och på en dator. En set-top box är en mottagare
som tar emot en digital kanal och gör om den så den kan visas på en
analog tv. Det här gränssnittet skulle också ha ett antal tjänster och
vara baserat på HTML. Användargränssnittet skulle ersätta ett så
kallat middleware. Detta middleware är länken mellan maskin och
människa. D.v.s. ett gränssnitt med tillhörande funktionalitet. Syftet
med detta var att utveckla ett gränssnitt som det var lätt att lägga till
tjänster i. För att göra ett gränssnitt som passar både set-top box och
dator användes språken HTML, JavaScript, CSS och PHP. När
gränssnittet var klart drogs följande slutsatser:

• Med de verktyg jag hade till min hjälp går det för långsamt att
navigera i gränssnittet om allt styrs av JavaScript.

• En grupp testpersoner tycker att det är mycket lätt, lätt eller
normalt att navigera i gränssnittet. 

• Två testpersoner tycker dock att utseendet på gränssnittet är
dåligt eller mycket dåligt, medan två tycker att det är bra.

• Lätt att lägga till fler tjänster i gränssnittet.

Abstract 
In the master thesis, I developed a prototype of a user-friendly inter-
face for digital television over IP. This interface was to work on a
digital-tv box as well as on a computer. The interface should also
have a number of services and be written in HTML. The user inter-
face was to replace a middleware. That is an interface with function-
ality. The purpose was to develop an interface that permitted easy
addition of services. To create an interface that suits both set-top box
and computer the following languages was used: HTML, JavaScript,
CSS and PHP. After evaluating the interface the following conclu-
sions can be drawn:

• The navigation in the interface is too slow when it is controlled
with JavaScript.

• A group of test users found it very easy, easy or normal to use the
interface.

• Two users did not like the look of the interface and two thought
that it looked good.

• Easy to add more services to the interface.
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1 Inledning
Intinor vill kunna erbjuda tv över IP (Internet Protocol) [31]med ett
gränssnitt och tjänster. De vill att det ska vara lätt att lägga till
tjänster i detta gränssnitt. De middleware som finns idag, till den
set-top box Intinor vill använda, erbjuder inte dessa möjligheter. En
set-top box är en mottagare som tar emot en digital kanal och gör om
den så den kan visas på en analog tv. Syftet är då att ta fram ett
gränssnitt baserat på HTML som det är lätt att lägga till tjänster i.
Alla tjänster som är möjliga att ha med kommer inte att finnas med.

1.1 Problemområde 
Tv-mediet har alltid varit enkelt att använda för alla, när väl alla
inställningar har blivit gjorda. I takt med att tv-mediet byggs ut,
med flera olika sätt att distribuera tv på, måste användarvänligheten
och lättillgängligheten vara lika god som förut.

Det finns idag inte många som erbjuder digital-tv, det är därför
passande att utveckla ett gränssnitt och tjänster för digital-tv över IP.
Det är billigare om kunden kan utnyttja sitt redan befintliga
bredband för att också titta på tv. Bredbandsbolaget har startat en
sådan tjänst redan och Intinor vill utveckla en sådan tjänst som
andra internetleverantörer kan använda. Eftersom dessa tjänster
använder sig av internet kan man göra det möjligt att använda dessa
tjänster även via datorn.

Intinor har provat set-top boxar från Kreatel, i3micro och Amino. De
valde att använda sig av en set-top box från Amino. Dessa set-top
boxar kan levereras med ett middleware. Ett middleware är en länk
mellan set-top box och användare. Detta middleware är egentligen
ett antal tjänster och ett gränssnitt. Gränssnittet är dock i många fall
inte anpassat för att passa både set-top box och dator, vilket Intinor
var intresserade av. Vissa middleware ger heller ingen möjlighet att
lägga till tjänster. Intinor vill göra egna tjänster och lätt lägga till
dem, utan att behöva använda något komplicerat språk eller
utvecklingskit som tillverkarna av middleware kanske
tillhandahåller.

1.2 Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att ta fram tjänster och ett
gränssnitt för digital-tv över IP. Detta gränssnitt ska fungera på såväl
set-top box som en dator. Gränssnittet och tjänsterna för digital-tv
ska vara baserat på HTML för att enklare få ett fungerande
gränssnitt för både set-top box och dator. Det ska vara enkelt att
lägga till nya tjänster till gränssnittet. Detta gränssnitt ska sedan
testas av en grupp användare. Första gången det testas kommer
gränssnittet endast att bestå av en tjänst. Denna tjänst bör vara en av
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de viktigaste tjänsterna i gränssnittet. Andra och sista gången det
testas ska det finnas fler tjänster. De viktigaste tjänsterna är bra om
de finns med. Alla tjänster som är tänkbara behöver dock inte vara
med, men de kan finnas med som en möjlig framtida tjänst som kan
ge ett mervärde och eventuellt utvecklas senare. Företaget Amino
säljer set-top boxar med middleware om kunden så önskar. En del
av dem är speciellt gjorda för sjukhus och hotell, medan andra är
gjorda för att passa hemmen. Gränssnittet som konstrueras ska
ersätta ett sådant middleware, då dessa inte alltid verkar vara så
lätta att lägga till tjänster i. Middlewaren har vanligtvis tjänster som
video-on-demand, epg – elektronisk programguide, och pay-per-
view. Dessa tjänster bör då om möjligt finnas med i det gränssnitt
som ska utvecklas.

Istället för att välja ett av ovanstående middleware vill Intinor själva
få bestämma vilka tjänster som ska finnas med. Detta för att de vill
ha möjligheten att lätt lägga in tjänster som passar deras projekt.
Detta gränssnitt ska vara gjort så att det fungerar på både set-top box
och dator. För att det enkelt ska fungera på både set-top box och
dator vill de att gränssnittet ska vara HTML-baserat. 

De produktfunktioner som ska finnas i gränssnittet är uppdelade i
basfunktioner och önskvärda funktioner. Basfunktionerna måste
finnas med medan de önskvärda funktionerna kan utlämnas om tid
saknas eller om det av någon anledning inte är möjligt att för
tillfället uppfylla funktionen.

Basfunktioner:

• Det ska finnas ett gränssnitt.

• Gränssnittet ska vara bra strukturerat.

Basfunktioner i gränssnittet:

• Det ska finnas en programguide.

• Det ska finnas video-on-demand.
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Önskvärda funktioner:

Dessa funktioner är dock önskvärda funktioner då de inte är några
krav för att examensarbetet ska ses som färdigt.

• Det bör gå att se på tv.

• Det bör finnas en personal video recorder (AmiNET500).

• Det bör finnas pay-per-view.

• Det bör gå att se två kanaler samtidigt på samma tv.

• Det bör finnas webbradio lätt-tillgängligt.

Framtida funktioner:

Detta är funktioner som kan implementeras i framtiden.
Funktionerna är anknutna till det lokala området. 

• Anslagstavla.

• Boka tvättstuga.

• Boka biobiljetter på lokal biograf. 

• Se busstidtabeller.

Det skulle också vara bra om ett samarbete med tv-kanalerna fanns,
då de kan sända mer information med kanalen, så som recept, om ett
matprogram visas. Detta är dock saker som inte kan implementeras
just nu eftersom andra aktörer då behövs.

De mål som är uppsatta är följande:

1. Att bestämma de funktioner som ska finnas med i gränssnittet.

2. Att ta fram gränssnitt med enstaka funktioner.

3. Att testa och utvärdera gränssnittet på en grupp användare.

4. Att få 50% eller fler av användarna att tycka att den första delen
av gränssnittet är lätt att använda.

5. Att ta fram ett andra gränssnitt med alla funktioner.

6. Att testa och utvärdera gränssnittet på en grupp användare.

7. Att få 50% eller fler av användarna att tycka att det slutgiltiga
gränssnittet är lätt att använda.

8. Att skriva en rapport innehållande bl.a. resultat av utvärderingar
och eventuella problem som uppkommit under tidens gång.
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1.3 Avgränsning
Det finns många tjänster som kan vara bra att ha i ett sådant
gränssnitt som ska utvecklas. Det kommer dock inte finnas tid eller
möjlighet att infoga alla tjänster. Vissa tjänster kräver att personer
utanför Intinor vill vara med och utveckla tjänsten. De viktigaste
tjänsterna som bör finnas med är programguide, video-on-demand
och möjlighet att titta på tv. Endast en set-top box utan hårddisk
kommer att användas. En set-top box med ett middleware kommer
endast att beställas om det finns tid kvar för att undersöka detta
middleware. 
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2 Teori 
Sverige håller etappvis på att gå över från analoga tv-sändningar till
digitala sändningar i marknätet. Senast den första februari 2008 ska
övergången vara klar och endast digitala sändningar ska finnas [2].
Digital-tv över IP är ett sätt en användare kan se digital-tv på. Mer
information om digital-tv över IP finns under kapitel Tv över IP här
under. Det finns set-top boxar som används till tv över IP och till
dessa finns olika middleware. Istället för ett sådant middleware ska
det finnas ett gränssnitt med funktionalitet. Detta gränssnitt testas
sedan. För att utveckla detta gränssnitt behövs vissa verktyg. Ett av
dessa verktyg är en tv. Detta för att se att gränssnittet passar på en
tv. Speciellt teckenstorlek och typsnitt är viktigt att kontrollera så att
det går att läsa text.

2.1 Systemöverblick

Digital-tv kanalerna tas emot från satellit, via marknätet eller
distribueras via fiber. Signalerna förs in i en dator utrustad med ett
antal digital-tv-kort som vardera tar emot en hel transportström.
Transportströmmen delas sedan upp till flera strömmar, en för varje
kanal, dessa blir egna transportströmmar som skickas via multicast1

ut på nätet. En transportström kan innehålla ljud, bild och data.
Information om vilka IP-adresser tv-kanalerna ligger på finns på en
lokal hemsida som set-top boxarna i hushållen hämtar och visar upp
för tittaren. Det är denna sida som är gränssnittet. Systemet består
sedan av en set-top box som kopplas till tv:n, se Illustration 1. De set-
top boxar som används är tillverkade av Amino. Aminos set-top
boxar finns i flera olika varianter, den set-top box som används heter
AmiNET110 [3], de har också en set-top box med 80Gb hårddisk så
inspelning direkt på set-top boxen är möjlig, denna set-top box heter
AmiNET500 [4]. Dessa set-top boxar tar emot transportströmmar,
innehållande kanaler, från IP-adresser. Tittaren kan med
fjärrkontrollen välja en länk som leder denne till avsedd kanal.
Genom gränssnittet kan även andra tjänster än enbart tv-kanaler
erbjudas, t.ex. radio och lokal information. Det är viktigt att
gränssnittet ger ett bra intryck och att det är enkelt att förstå hur
tjänsterna används. 

1 Information om multicast finns under rubriken Tv över IP på sida 7

Illustration 1: Block diagram över systemet

Tv

Set-top box
IP

Server

Satellit, marksänt 
eller fiber
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Tillstånd

Set-top boxen kan vara i följande tillstånd:

• Tar emot ström från multicast adress

• Spelar in (AmiNET500)

• Hämtar trafik från annan adress

• Spelar upp filmer från specifika adresser (video-on-demand)

• Passiv (användaren gör inget)

• Visar och använder lokal hemsida

Användargränssnitt

Användargränssnittet är det som användaren använder för att se de
olika menyerna och informationen. Användargränssnittet används
för att se programtablå m.m. När användaren gör något med set-top
boxen (som inte har ett kortkommando via fjärrkontrollen så som
höja/sänka ljud o.s.v.) så används gränssnittet. Gränssnittet
manövreras med en fjärrkontroll. Om användaren vill surfa kan
denna göra det via fjärrkontrollen eller via ett speciellt tangentbord
som finns att köpa till set-top boxen.

Kommunikationsgränssnitt

En internetuppkoppling på minst 4 Mbit/s krävs för att ta emot
strömmar i MPEG-2. 

2.2 Bakgrund
I Sverige idag sänds tv både analogt och digitalt. Den första februari
2008 ska sändningarna ha övergått till att vara endast digitala. Att
sända digitalt har fördelar jämfört med analoga sändningar. En
digital sändning har bättre ljud och bild. På samma plats som en
analog kanal får man plats med fyra till sex [1] digitala kanaler. Det
ger plats åt nya kanaler. Digital-tv ger också möjlighet att lägga in
olika tjänster som ger mervärde för användaren [2]. 

2.3 Tv över IP
Att se digital-tv över IP innebär att användaren istället för kabel-tv
eller parabol har en internetuppkoppling på minst 4 Mbit/s. För att
det ska gå att se digital-tv via en internetuppkoppling sänds
kanalerna kodade så att det är möjligt för en dator eller en set-top
box att ta emot dem. Detta gör de som distribuerar digital-tv över IP
möjligt, genom att ta emot de digitala tv-kanalerna från t.ex. satellit.
Kanalerna är då redan kodade med mpeg-2, kodningen sker så nära
tv-stationen som möjligt, detta för att inte behöva skicka lika mycket
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data. Dessa kanaler tas emot av en server
som är utrustad med flera digital-tv kort
som tar emot en transportström var.
Denna transportström innehåller då fyra
till sex digitala kanaler.
Transportströmmen delas upp kanalvis i
egna transportströmmar som skickas ut
via multicast. Multicast innebär att den
sändande datorn inte behöver skicka
samma data till alla mottagare, datan
skickas endast en gång genom routrarna,
när den sedan ska åt olika håll duplicerar
routern datan och skickar den vidare åt
olika håll, se Illustration 2. Olika set-top
boxar eller datorer kan då komma åt
dessa transportströmmar med kanaler
genom att hämta dessa från rätt multicast-
adresser. Set-top boxen eller datorn
avkodar transportströmmen för att kunna visa upp denna. För att
göra det enklare för användaren verkar ett middleware mellan som
sköter kopplingen mellan kanal och IP-adress, för att se en kanal
trycker användaren då på en länk. Detta middleware ansluter då till
rätt multicastadress för att kunna spela upp kanalen. Multicast
använder sig av protokollet UDP (User Datagram Protocoll) [30],
detta protokoll garanterar inte att paketen kommer fram i rätt
ordning eller att de kommer fram över huvud taget. UDP används
vid multicast för att den inte svarar till servern när de mottagit ett
paket. Mpeg-2 hanterar paketförluster genom att skicka en hel bild
med jämna mellanrum. Mellan dessa hela bilder skickas endast de
ändringar som gjorts i bilden. Det kan då bli blockfel i bilden om
paket tappas.

2.4 Användbarhet
Ett gränssnitt som tillåter digital-tv över IP är till stor nytta då tv
över IP förmodligen kommer att bli en stor del av framtiden. Detta
speciellt för personer som har internetleverantör som erbjuder en
sådan möjlighet. Idag finns en sådan möjlighet för de personer som
har bredband från Bredbandsbolaget.

Slutsatserna från detta examensarbete kommer att vara till nytta om
Intinor bestämmer sig för att påbörja ett samarbete ett företag som
distribuerar bredband. Detta gränssnitt och dess tjänster kommer då
att ge ett alternativt sätt att titta på tv.

Illustration 2: Multicast, dator
d1 är den sändande datorn och
d2, d3 och d4 ska ta emot. Datan
skickas genom router r1 till r2, r2
duplicerar datan ock skickar den
till r3 och r4. R4 skickar sedan
vidare till d2, medan r3 måste
duplicera och skicka till d3 och
d4.
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2.5 Middleware
Aminos set-top boxar kan levereras med ett middleware. Flera olika
företag gör middleware till Aminos set-top boxar idag [5]. De är
följande:

• Alcatel - Alcatel har nyligen tillkommit på Aminos lista över
företag som levererar middleware, jag har ändå tittat lite snabbt
på denna nykomling. Alcatel har flera tjänster t.ex. video-on-
demand, elektronisk programguide och möjlighet att spela in från
tv. De har dessutom andra applikationer så som spel. Dessa
övriga applikationer är gjorda av tredje part med ett
utvecklingskit (OMS software development kit). Detta innebär att
det är möjligt att utveckla egna tjänster och lägga till [6]. De har
bilder i en broschyr om Open Media Suite som deras middleware
heter [7].

• Eona - Eona är främst tänkt att användas på sjukhus, hotell, båtar
o.s.v. Det finns en slags video-on-demand som tjänst och det är
också möjligt att beställa rumsservice med hjälp av Eonas
middleware. Gränssnittet kan jag inte säga något om eftersom
Eonas sida inte fungerar till fullo i Opera och jag är osäker om
sidan fungerar helt i Firefox. I Firefox fungerar sidan bättre, men
det verkar ändå inte finnas några bilder på hur gränssnittet ser ut.
Jag tycker att Eona inte verkar vara ett lämpligt middleware att
använda när man riktar sig mot privatpersoner i hemmen. Att inte
få se gränssnittet är också dåligt, då gränssnitt kan ha väldigt stor
betydelse för förståelsen. Det är också gränssnittet som jag ska
göra och då jag inte kan se hur deras ser ut, ifall det ser enkelt ut
osv. kan jag inte jämföra mitt gränssnitt med deras. Jag kan inte
heller hämta inspiration härifrån. [8]

• Infogate - Har de viktigaste och de vanligaste tjänsterna i sitt
gränssnitt som är anpassat för att passa både tv och pc. Infogate
har inte heller någon bild på hur deras gränssnitt ser ut. [9]

• Minerva – Minerva har ett middleware som är gjord för set-top
box med hårddisk. Den har inspelningsfunktioner och de andra
vanliga funktionerna så som video-on-demand m.m. Minerva har
också bilder av gränssnittet på sin hemsida. Den undre delen av
Minervas gränssnitt visar vilka filmer som finns att välja, se
Illustration 3. Den ser ut att vara svår att navigera i, det är dock
möjligt att den är enkel att använda, detta har jag dock ingen
möjlighet att prova. Illustration 4 visar hur Minervas video-on-
demand ser ut.[10]
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• Myrio - Detta middleware har också ett gränssnitt för set-top box
med hårddisk. Den har de viktigaste tjänsterna. På deras hemsida
finns bilder på deras gränssnitt. De har samma grundlayout och
ändrar färg när de ändrar mellan olika tjänster. Också här känns
den undre delen, som visar vilka filmer som finns, svår att förstå.
I alla fall när jag inte har kunnat pröva den. En annan sak med
detta middleware är att det är gjort i Java. [11]

• Orca - Det finns olika tillägg till Orcas middleware. Orcas
hemsida fungerar inte i Opera och Firefox. [12]

• YesTV – I YesTV:s middleware kan man ändra skärmdesign,
innehållslänkar och metadata för innehåll. [13]

Av alla dessa middleware som jag skrivit lite om verkar Alcatel,
Minerva och Myrio bäst. De har bilder av gränssnittet tillgängliga på
sina hemsidor, dessutom passar dessa tre middleware på en set-top
box med hårddisk. Dessa tre middleware ser rätt så lika ut när det

Illustration 3: Detta är Minervas elektroniska programguide

[26]

Illustration 4: Detta är minervas bild på video-on-demand [27]
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gäller den elektroniska programtablån. Det jag skulle vilja veta är
hur enkla de är att styra med fjärrkontroll. Jag har bara haft
möjlighet att bedöma dem efter deras bilder och tillgängliga tjänster.
Vid första intrycket av dem ser de rätt så komplicerade ut att
använda i vissa fall. Minerva och Alcatels gränssnitt är inte likadana
i alla tjänster medan Myrio verkar ha försökt att bibehålla samma
layout och ändra färger. Den som verkar allra bäst av dem är
Alcatel, om programmet att göra tilläggstjänster i inte är för
komplicerat att använda. 

2.6 Enkät
Det finns olika typer av frågor man kan välja när man gör en enkät,
kvalitativa och kvantitativa. Det är också viktigt att från början ta
reda på vilka personer som ska testa gränssnittet, vilket urval man
ska ha. Efter det kan enkäten utvecklas.

2.6.1 Kvalitativ/Kvantitativ
En Kvantitativ undersökning handlar om siffror och jämförelser
(längre, fler, mer) en kvalitativ undersökning undviker den sortens
jämförelser. Min enkät består av både kvalitativa och kvantitativa
frågor. Kvantitativa undersökningar ses som bättre än kvalitativa
undersökningar enligt vissa studier, men författaren själv tycker att
båda sorterna är lika mycket värda och att en kombination av de
båda ofta är bra [22]. Vissa av frågorna jag har gjort skulle gå att
göra kvalitativa (som 'mycket bra' frågorna) men att göra alla frågor
kvantitativa går ej, då jag i sådana fall inte skulle få reda på t.ex.
åldersgrupp.

2.6.2 Population och urval
Jag ville att min undersökning skulle täcka gamla som unga
oberoende av teknisk bakgrund, kultur och nationalitet. Alla som
har en tv idag, ska kunna använda gränssnittet då de blir tvungna
att använda någon slags box med gränssnitt senast 1 februari 2008.
Mitt urval består av dem som fått tillgång att testa tjänsten, dessa
människor valdes ut av Skellefteå Kraft. Alla som testar via
Skellefteå Krafts nät har bredband via Skellefteå Kraft och kan då
eventuellt ha mer teknisk bakgrund än de som inte har bredband,
och inte heller kommer att finnas med i undersökningen.
Förhoppningsvis består testhushållet av en familj med tonårsbarn
som vill ha bredband, föräldrar som inte använder datorn och
bredbandet så mycket och eventuellt far/morföräldrar som blir
uppmanade av familjen att testa och svara på enkäten. 

2.6.3 Metod
När gränssnittet med flera tjänster var klart var det tvunget att
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testas. Detta görs med en enkät. Testpersonerna fick i förväg låna en
set-top box. På så vis hade de hunnit testa och lära sig gränssnittet i
förväg. Enkäten skickades hem i pappersform till dessa
testanvändare, och en dvd från Film i Västerbotten var den belöning
de fick då de svarat på enkäten. Enkäten fanns också i elektronisk
form och var tillgänglig för alla som använde tjänsten. Om ett
hushåll hade fler som ville svara på enkäten t.ex. en granne, kunde
denna då också gå in på hemsidan för att svara. Svaren från
hemsidan sparades i en databas.  Svaren har sedan sammanställts i
olika tabeller och diagram som finns i Bilaga 3 och Bilaga 4. 

2.6.4 Utveckling av enkät
Utvecklingen av enkäten har skett efter att informationen ovan tagits
fram. Det första av allt är att fundera på vilket urval av testpersoner
som är lämpliga. Vid vissa undersökningar kanske bara en viss
grupp av testpersoner är lämpliga, men i detta fall är det alla som
idag tittar på tv. I början av enkäten kan det vara bra att ha en liten
text som förklarar varför de ska fylla i enkäten, vad den har för syfte
och om de är anonyma eller inte. Efter det är det dags att bestämma
vilken typ av frågor som ska vara med. Enkla frågor med ord som
alla förstår, frågor som inte har för många svarsalternativ, fem är
lagom och frågor som gör att man får fram så mycket relevant
information som möjligt. Sen kan det vara bra att välja både
kvantitativa och kvalitativa frågor. Frågorna som väljs ska vara
frågor som ger svar som kommer att vara användbara. I detta fall
ställs frågor som först tar reda på vilken ålder testpersonen har,
vilken teknisk bakgrund den har, om den är färgblind. Efter detta
ställs frågor som gäller gränssnittet för att se om de tycker att en sak
är lätt eller svår, bra eller dålig, för enkäten se Bilaga 2. Efter att
enkäten har tillverkats måste testpersonerna få tillgång till den på
något sätt, ska den skickas ut via post till testpersonerna eller ska
den finnas elektroniskt på internet. Båda sätten har sina fördelar, via
post blir användaren lätt påmind om den men det kanske är jobbigt
att skicka tillbaka den. Elektroniskt hamnar svaren direkt i en
databas, det är då lättare att få fram diagram och statistik, men det
kan vara färre som svarar eftersom de inte blir påminda om den på
samma sätt. Det kan också vara bra att ha ett pris som lottas ut bland
de som svarar, eller att ge en gåva till de som svarar så att så många
som möjligt tar sig tid att svara på enkäten. Det är utifrån svaren på
dessa frågor som slutsatserna på det slutgiltiga gränssnittet dras.

2.7 Verktyg
För att kunna utveckla ett gränssnitt krävs vissa verktyg. Här under
står de verktyg som har använts i punktform. 

• AmiNET110 [3] med Opera - set-top boxen från Amino som
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kommer att behövas för att se om
gränssnittet fungerar på tv, se
Illustration 5. Denna set-top box finns
med antingen webbläsaren Opera eller
ANT Fresco, det är ANT Fresco som är
vanligast. ANT Fresco har fler
begränsningar än Opera så jag tror att
Opera är lättare att utveckla gränssnitt
för. Tjänsterna som kommer att finnas i
gränssnittet kommer att vara utvecklade
att passa just den här set-top boxen från Amino. 

En annan set-top box än amiNET110 kan självklart användas, men
Intinor ville ha just Amino så för mig fanns det inte något annat
val. Andra set-top boxar som kan användas är bland annat set-top
boxar från Kreatel och i3micro. Det finns också andra företag som
gör set-top boxar, fast Intinor har provat set-top boxar från de
företag som nämndes ovan. Jag måste dock använda en set-top
box, detta är nödvändigt för att konstruera ett gränssnitt som
fungerar på en set-top box.

• Tv - Gränssnittet ska fungera både på set-top box och på dator. En
tv behövs då för att se fall gränssnittet fungerar på set-top box.
Behövs även för att se att gränssnittet får plats på en tv och så att
texten går att läsa. I början kan gränssnittet testas på en dator med
samma webbläsare som den som set-top boxen har.

• Dator - Datorn kommer att behöva ha Opera som webbläsare,
eftersom jag valt att set-top boxen ska ha det, och gärna även
någon annan webbläsare för att se så att gränssnittet fungerar
även där, då det ska fungera på dator också, en av dessa
webbläsare bör vara Internet Explorer då den skiljer sig från
Opera och Firefox. Det behövs också någon editor att skriva
HTML och övriga programspråk i och ett skrivprogram att
dokumentera i. 

• CSS - CSS är ett formateringsspråk som används för layout.
Förkortningen står för Cascading Style Sheets. Genom att använda
CSS behöver man bara ändra i CSS-filen för att ändra utseendet på
hela hemsidan. Detta är bra att använda sig av då det möjliggör
användandet av olika skins d.v.s. olika bakgrundsbilder och olika
färger [14] [15].

• JavaScript - JavaScript är ett skriptspråk som är tänkt att användas
för att lägga till interaktivitet till sidor. I JavaScript kan man göra
funktioner som utför speciella saker. Amino har gjort några
sådana funktioner, som kommer att användas. Egna funktioner
för olika saker kommer också att behövas [16] [17].

Illustration 5: AmiNET110

[28]
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• PHP - PHP är också ett skriptspråk, men med PHP körs scripten
på servern och inte på användarens egna dator som med
JavaScript. Förkortningen står för PHP: Hypertext Preprocessor
[18] [19]. PHP är också utvecklat för att lägga till interaktivitet till
sidor. PHP används bland annat för att hämta och lägga till saker
i databaser. Databasen som jag använder är MySQL. 

• Apache webserver - för att kunna prova gränssnittet på dator och
set-top box behövs en server med apache där webbsidan kan
ligga. Detta för att PHP ska fungera, då PHP körs på server-sidan.
Det kanske inte behövs just apache, men en server som kan köra
PHP behövs i alla fall i mitt fall, då jag använder PHP.
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3 Metod 
Att göra ett gränssnitt är inte så enkelt som det låter. Det är många
delar som man måste gå igenom. Det är bra att göra en förstudie,
denna kan ge information som behövs för att kunna börja med att
göra ett användarvänligt gränssnitt. Efter att detta är gjort måste
man ta reda på andra saker runt gränssnittet, t.ex. vilka kommer att
använda det, vilka funktioner som är bra att ha med och ta fram
användarfall. Efter att gränssnittet gjorts måste det testas på
användare. Detta görs på en grupp användare när en funktion
implementerats och sedan med en enkät på det slutgiltiga
gränssnittet.

3.1 Förstudie
Innan gränssnittet kan börja utvecklas är det lämpligt att studera de
programspråk som ska användas och det är även bra att läsa hur
gränssnitt ska utvecklas. Amino har information där de bland annat
har en lista med vilka taggar som fungerar i ANT Fresco. Genom att
läsa denna lista, drogs slutsatsen att det var lättare att använda
webbläsaren Opera på Aminos set-top box. 

Det finns inte så många hemsidor som har information om hur man
ska gå tillväga när man ska göra ett användarvänligt gränssnitt. Det
finns mest sidor till företag som gör hemsidor. Därför har inga
sådana hemsidor använts. Jag har dock använt boken [20] som
användes i kursen människa datorinteraktion (smd157). I den finns
det information om det mesta. Allt från framtagande av funktioner
och användarfall till evaluering av gränssnittet. När planeringen av
gränssnittets utseende och upplägg gjordes använde jag den boken. 

Ett sätt att få inspiration till utseendet är att titta på hur andra
gränssnitt ser ut. Det kan middleware användas till, synd bara att de
flesta av dem inte hade några bilder på sina gränssnitt. Mer
information om middlewaren finns ovan i kapitel 2.5. Här under står
även lite information om hur Boxers och Canal Digitals gränssnitt
fungerar och ser ut.

• Boxer användes, vid testet, på en box från Sagem. Sagem är en set-
top box med ett grundgränssnitt. Detta gränssnitt användes till
det mesta. Gränssnittet går lite långsamt, huvudmenyn består
endast av en lista. När användaren tittar på en kanal kan denna
trycka på infoknappen då får denna se information om
programmet han/hon tittar på, information, list på hur länge det
pågått/är kvar, vad klockan är vad programmet heter och vilken
kanal. Informationstexten som visas i den här rutan scrollar så att
användaren kan läsa hela texten. Om pil upp eller ner trycks in
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när denna informationsruta är uppe så byts kanal som
informationen visas om. Sagem-boxen har fler knappar än Amino.
Den har t.ex. en info-knapp.

• Boxers elektroniska programguide använder färgknapparna för
välj kanal, tid och kategori. Kanalrutan är en ruta som fälls ner
från menyalternativet (rubriken är som en flik till rutan). Det tar
tid att starta epg:n, det står 'var god vänta' under tiden. Bläddring
i epg:n går dock snabbt.

• Canal Digitals huvudmeny kommer fram då användaren trycker
på meny-knappen. Den är utformad som en cirkel/spindelväv
med ett lager. För att bläddra i cirkeln trycker användaren pilarna
åt sidorna. För att välja ett menyval trycker man neråt och
bläddrar i en lista. Det känns lite bakvänt, men det är annorlunda.
Den elektroniska programguiden (epg) är en vanlig lista med
kanalnamn, bläddrar man i den så får man se information om det
som är på den kanalen. De har symboler på sina färgknappar. De
har också knappar som det står epg, i och ? på, som de har använt.

3.2 Funktioner
Jag har tagit fram ett antal funktioner som kan vara lämpliga att ha i
ett gränssnitt som det här. Det finns några som är självklara som
gränssnittet nästan inte kan vara utan, sen finns det
tilläggsfunktioner som kan göra att människor vill använda just
Intinors tjänster. De vanligaste funktionerna har funnits med i de
middleware och gränssnitt från Boxer och Canal Digital. De är
följande:

• Elektronisk programguide.

• Video-on-demand.

• Pay-per-view.

• Inspelningsmöjlighet.

De övriga funktionerna har jag försökt att komma på, men de flesta
av dem kan inte tas med i gränssnittet, dels för att det inte finns tid,
och sedan för att det inte finns möjlighet till det. Dessa funktioner är
ovanligare och inte nödvändiga för att en användare ska vilja
använda gränssnittet. Det är endast funktioner som kanske kan vara
bra att ha, speciellt om man vill skilja sig från mängden. Dessa är:
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• Busslista.

• Radio.

• E-post.

• Köp och sälj marknad.

• Boka biobiljetter.

• Skin (Möjlighet att byta utseende på tjänsterna).

3.3 Framtagning av gränssnittet
Jag skissade på några olika
utseenden på gränssnittet. Det
känns som det finns väldigt
många lösningar på en layout,
samtidigt som det känns
väldigt begränsat. När
gränssnittet skulle vara i
huvudsak för att passa på en
tv, måste man tänka på att
typsnittet ska gå att läsa på en
tv och att storleken på texten
inte är för liten. Samtidigt är det
en begränsad yta att jobba på.
Det är då svårt att veta hur
mycket som får plats, när man sitter och ritar för hand. I Illustration
6 finns ett exempel på en layout.

3.4 Användarfall
Användarfall är bra att göra över de funktioner som finns med i
gränssnittet. De gör att man tänker på hur man ska göra gränssnittet
för den tjänsten. Alla användarfall kommer inte att finnas här,
endast det fall där användaren tittar i programtablån. Det finns tre
olika sätt att titta i tablån på: på tv just nu, på tv idag och på tv
någon annan dag. Detta användarfall kommer att ta upp fallet på tv
idag. Övriga användarfall finns att hitta i Bilaga 1. Där finns också
användarfallsdiagrammet.

Illustration 6: Ett möjligt utseende på en tv-

tablå.
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Titta i programtablån.

 1. Användaren väljer valet att se
på tv, se Illustration 7.

 2. Systemet visar en programtablå
med vad som går på tv just nu,
se Illustration 8.

 3. Användaren väljer att ta fram
sidomenyn.

 4. Användaren väljer alternativet
Idag på sidomenyn.

 5. Användaren bläddrar i listan
med program för att läsa om de
olika programmen, se
Illustration 9.

 6. Användaren väljer alternativet
info för att läsa mer om
programmet, se Illustration 11.

Alternativ väg:

5. Om användaren vill se
programtablå för en annan kanal.

5.1  Användaren väljer att
visa listan med kanaler i.

5.2 Användaren väljer vilken 
      kanal denna vill se 
      programtablå för, se 
      Illustration 10.

Illustration 8: Flödesschema punkt 2

18.00-18.45  Barprogram           svt1

18.15-19.25  Camillas reseprogram   svt 2

18.25-20.00  Förbluffad                    tv3

Meny

Tillbaka

Här lär vi oss hur man blandar 
de bästa drinkarna.

Meny Byt kanal Info

Illustration 9: Flödesschema punkt 5

18.00-18.45  Barprogram   

18.45-19.25  Camillas reseprogram

19.25-20.00  Förbluffad

Meny

Tillbaka

Idag reser vi till de vackra 
tropikerna, där ska vi bland 
annat titta lite på varför vattnet 
alltid är blåare, varför vädret 
alltid är finare och varför dju

Meny Byt kanal Info

Illustration 7: Flödesschema punkt 1

På TV
Film på begäran
Ändra bakgrundsbild
Webbradio

Meny

Visa Tillbaka

Illustration 11: Flödesschema punkt 6

18.00-18.45  Barprogram   

18.45-19.25  Camillas reseprogram

19.25-20.00  Förbluffad

Tillbaka

Idag reser vi till de vackra 
tropikerna, där ska vi bland 
annat titta lite på varför vattnet 
alltid är blåare, varför vädret 
alltid är finare och varför dju

Meny Byt kanal Info

Idag reser vi till de vackra 
tropikerna, där ska vi bland annat 
titta lite på varför vattnet alltid är 
blåare, varför vädret alltid är finare 
och varför djuren alltid är sötare.
Informationstext skriven av: 
Camilla Isaksson

Stäng

Illustration 10: Flödesschema punkt 5.2

18.00-18.45  Barprogram   

18.45-19.25  Camillas reseprogram

19.25-20.00  Förbluffad

Tillbaka

Idag reser vi till de vackra 
tropikerna, där ska vi bland 
annat titta lite på varför vattnet 
alltid är blåare, varför vädret 
alltid är finare och varför dju

Meny Byt kanal Info
Stäng

barnkanalen
kanal5
kunskapskanalen
tv4 plus
svt1
svt24
svt2
tv3
tv4

Visa
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3.5 Testning av gränssnitt
Testning av gränssnittet sker på olika sätt de olika gångerna. När
den första delen av gränssnittet är klar kommer den att testas på en
grupp användare. Dessa användare är antingen själva eller i en
mindre grupp. Anteckningar på deras kommentarer då de testar
hela gränssnittet kommer att göras. De kommer inte att ha några
speciella uppgifter att utföra, utan de får sitta och prova sig fram.
Om det är något viktigt de missar påpekas det, så att de tittar på det
också. Den andra delen av gränssnittet kommer att testas genom att
en grupp användare får testa gränssnittet hemma och sedan fylla i
en enkät. För att locka dem att fylla i enkäten kommer de som svarar
på den att få en dvd från Film i Västerbotten. Mer information om
enkäten finns i kapitel 2.6

3.6 Implementation av gränssnittet och en tjänst
Detta är den första delen av gränssnittet som skulle bestå av några få
tjänster. Det är det här gränssnitt som kommer att vara grunden för
den andra delen av gränssnittet. Eftersom detta är grunden kommer
utseendet att tas fram här och även vilka knappar som kommer att
användas. Efter att gränssnittet implementerats testas det på en
grupp användare för att se vad de tycker om utseendet och hur
tjänsten är att använda.

3.6.1 Tjänster
Den första delen av gränssnittet innehåller en tjänst. Denna tjänst är
video-on-demand. Detta eftersom Intinor har ett samarbete med
Filmpool Nord, Film i Västerbotten och Skellefteå Kraft. Intinor
skulle testa en video-on-demand tjänst, i Skellefteå Krafts nät, där
filmerna bestod av kortfilmer från Filmpool Nord och Film i
Västerbotten. Denna tjänst har vi valt att kalla film på begäran. De
behövde ett gränssnitt till tjänsten film på begäran inom en viss tid.
Detta borde egentligen inte vara den tjänst som har högst prioritet,
men i det här fallet fick det bli så. Det tog också lång tid att få detta
att fungera, så planeringen fick ändras efter att detta gränssnitt var
klart. Detta är en tjänst som är en av de vanligaste, men eftersom det
är lokala filmer man kan titta på, kanske det även kan bli en
mervärdestjänst.

3.6.2 Utseende
Filmpool Nord och Film i Västerbotten hade vissa önskemål när det
gällde utseendet på tjänsten. Deras önskemål var följande:

• En sida där man väljer filmbolag.

• Information om filmbolagen.
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• När man valt filmbolaget ska man komma till en sida som får
användaren att se vart filmen kommer ifrån. Liknande deras
hemsida.

• Om man kan välja att visa alla filmer från alla filmbolag ska man
komma till filmbolagets sida innan man får se filmen.

Intinor lade till att förstasidan skulle vara en informationssida där
det stod lite om projektet och var man kan läsa mer.  

Dessa önskemål har inte påverkat själva utseendet så mycket.
Informationssidan går att plocka bort.

Utseendet på sidan för tjänsten påminner om de elektroniska
programtablåerna som Minerva, Myiro och Alcatel har. Deras sätt att
visa programmen påminner dock om ett schema. Jag tycker att det
ser komplicerat ut och valde att visa programmen via en vanlig
enkel lista, liknande tidningarnas tv-listor och de listor Boxer och
Canal Digital har. Placeringen av de olika delarna råkade dock bli
liknande Minervas, Myrios och Alcatels. Det finns dock inte så
många sätt att göra en
programtablå på. Det ska
finnas en lista med program,
en ruta som det står
information om programmet
i och så en bild, om någon
sådan finns. Först tänkte jag
att den skulle se ut som i
Illustration 12, men detta var
ingen bra lösning då
textstorleken inte kan vara
allt för liten2. Informationen
som måste finnas i listan
med program får då inte plats. Illustration 12 föreställer en
programtablå, men gränssnittet för film på begäran var tänkt att se
likadant ut. Sidomenyn innehåller då istället olika sätt att sortera
filmerna på t.ex. kortfilmer. 

Jag lade istället listan med program på botten så att all information
fick plats på en rad. Bilden lade jag uppe till vänster och rutan med
information om programmet uppe till höger. Det finns också en
sidomeny där olika alternativ finns, det är den som syns längst till
vänster i Illustration 12.

2 Illustration 12 har dock  programtablån två rader. Det var något jag inte ville ha i

gränssnittet, men för att kunna visa hur jag hade tänkt göra var det tvunget att bli

två rader i det här fallet för att allt skulle få plats. 

Illustration 12: Utkast till programtablå.

Idag reser vi till de vackra 
tropikerna, där ska vi bland 
annat titta lite på varför vattnet 
alltid är blåare, varför vädret 
alltid är finare och varför 
djuren alltid är sötare här.
Informationstext skriven av : 
Camilla Isaksson

1. 18.00-18.45
    Barprogram

2. 17.55-18.24
    Camillas reseprogram

3. 18.00-19.00
    Förbluffad

4. 18.05-18.15
    Sunet  beach 2005

5. 17.55-18.50
     Åttonde himlen

t nu

dag

dag

dag

dag 

dag
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3.6.3 Knappval
Fjärrkontrollen ger inte så många möjligheter till
knappval, se Illustration 13. Vissa knappar är låsta
till andra saker då jag valt att inte stänga av de
knappfunktioner som finns. Stängs
knappfunktionerna av slutar alla knappar att
fungera även power-knappen. Det kändes då
enklare att välja de knappar som fanns tillgängliga
utan att behöva stänga av alla knappfunktioner,
annars tar det mycket längre tid för att sätta de
knappar som behövs t.ex. Volym-knapparna,
power-knappen, pause-knappen m.m. Menu-
knappen som finns går av den anledningen inte
att använda, då den redan är upptagen. Det finns
heller inte så många knappar på fjärrkontrollen,
som känns logiska. Jag valde att använda mig av
pilarna (logiskt val) och av färgknapparna.
Färgknapparna ritar jag ut i gränssnittet, så att de
sitter på samma positioner som på fjärrkontrollen.
Den första positionen är den viktigaste, det val
som användaren tycker är det viktigaste (val-
knappen). Denna knapp råkar vara röd. Det är
dåligt då röd färg för många betyder avbryt,
farligt. Det val som jag tror känns naturligast för
användaren är att trycka på ok knappen. Jag har
gjort så att samma sak utförs då användaren
trycker på ok-knappen som då den trycker på röd
knapp. Detta står dock inte någonstans, det är
endast en felhantering eftersom jag misstänker att många kommer
att trycka fel. Jag kan dock inte välja att använda ok-knappen istället
för den röda knappen då fler knappar behövs. De knappar som då
finns att välja är färgknapparna, då känns det bättre att använda alla
färgknappar istället för att använda en ok knapp sedan tre
färgknappar. 

3.6.4 Tillvägagångssätt
I den första delen av gränssnittet med tjänster var själva gränssnittet
en stor del av arbetet. Jag skissade på hur gränssnittet skulle se ut.
Illustration 12 visar hur det var tänkt att programtablån skulle se ut.
Listen på den vänstra sidan är en meny som åker ut då användaren
trycker på pil åt höger. Först tänkte jag att gränssnittet skulle bestå
av tre sektioner. Den första sektionen med sidomenyn skulle skjutas
ut då användaren tryckte på menu-knappen, sedan när ett val gjorts
på menyn skulle nästa sektion åka fram, dvs. den med listan av
program. När användaren sedan valt en film och ville läsa om den
skulle denna trycka pil höger igen och den tredje sektionen med bild

Illustration 13 Detta

är fjärrkontrollen till

amiNET110 [29]
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och informationsruta skulle dyka upp. De sektioner som låg bakom
skulle krypa ihop och bara synas som en list. För att komma tillbaka
till dessa skulle användaren trycka på den vänstra pilen. Ett
gränssnitt som bestod av sektioner skulle inte täcka hela tv:n och då
skulle användaren inte missa så mycket av vad som hände på tv. 

När jag sedan började med det riktiga konstruerandet använde jag
CSS för att bestämma var olika saker skulle sitta, vilka storlekar de
skulle ha, vilken textfärg, vilken bakgrundsbild m.m. 

Den första sidan som skulle vara
en informationssida består bara
av en ruta med information i, se
Illustration 14. Högst upp på
sidan finns en list. Denna list
innehåller loggor på de företag
som medverkar i samarbetet.
Sidan är gjort med HTML, CSS,
JavaScript och PHP. PHP
använder jag gör att se om det är
en set-top box eller en dator som
använder gränssnittet.
Knapparna och webbadresserna
ritas ut olika beroende på om det
är en set-top box eller en dator. Om det är en set-top box ritas de
bara ut, om det är en dator får de onClick så att det går att trycka på
dem och något händer. När användaren trycker på något som är
onClick körs de JavaScript funktioner som är satta. Detta sätt att rita
ut knapparna gäller för alla sidor. Det här var den första sidan jag
gjorde och det tog tid att hitta en bra positionering för loggorna.

Den andra sidan som användaren kommer till är en sida där
filmbolagen och information om
filmbolagen finns. Denna sida
har en reserverad list högst upp,
där reklam ska visas. Just nu
visas reklam för Bunter, ett
företag i samma korridor som
Intinor sitter i. Det kändes inte
lämpligt att ha denna sida
uppdelad i tre sektioner. Det
kändes lämpligare att visa
information och filmbolag hela
tiden. Sedan är rutan där
filmbolag väljs likadan som
informationsrutan på sidan före. På den här sidan har jag använt
mer PHP och JavaScript än på föregående sida. På denna sida finns
en lista som man ska kunna scrolla i, se Illustration 15. Lars-Erik

Illustration 14: Första sidan användaren

möts av i det första gränssnittet

Illustration 15: Sidan där filmbolag väljs
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Wessman gjorde en enkel scroll-funktion i JavaScript och en annan
funktion i PHP som ritade ut information i en ruta från en databas.
Dessa funktioner har jag sedan utgått ifrån då jag ska flytta
markeringen i menyn. Filmbolagen hämtas från databasen som
innehåller all information om alla filmer. Detta gör att filmer från
andra filmbolag kan läggas in och det filmbolaget hamnar då också i
listan. Det behövs då göras en CSS-fil som bestämmer utseendet på
det företagets sida, annars ändras inte bakgrundsbilden. Just nu
finns informationen om företaget i filer, men när det kommer till fler
företag kan detta läggas in i en databas och hämtas därifrån istället.
Den här sidan har jag inte haft så mycket problem med när jag
gjorde den, men vissa saker vill bara inte fungera när man gör dem.
Jag valde att ha informationen om företaget i filer, som jag skrev
ovan. Detta för att jag trodde att det skulle vara enklare, då Fredrik
Nilsson slapp göra en databas för det. Det blev inte enklare, det tog
tid att få det att fungera. Själva inläsningen från filen var inte så
komplicerad, men JavaScript kan inte läsa in filer, så jag var tvungen
att göra det i PHP. Sedan sparade jag filen i en JavaScript variabel
och då blev det konstiga problem som tog tid att lösa. 

När jag då kom till sidan som är
själva film på begäran sidan så
kändes det olämpligt att dela
upp den i tre sektioner som jag
tidigare hade tänkt. Detta för att
de föregående sidorna ser ut på
ett annat sätt och om jag hade
gjort den tredje sidan i sektioner
hade gränssnittet blivit
inkonsekvent. Ur användar-
vänlighetssynpunkt är det
kanske lämpligare att visa bild
och information om en film då
den är markerad. Detta gjorde att
endast en av sektionerna fick vara kvar från min ursprungliga idé.
Dock inte som en sektion utan som en sidomeny som åker ut från
vänster sida in över det andra, se Illustration 16 och Illustration 17.
För att skicka ut och in sidomenyn använder jag JavaScript. Först
hade jag så att den flyttade ut menyn stegvis i en viss hastighet, men
det gick för långsamt på tv:n då så det fick tas bort, nu flyttas den ut
i ett steg istället. På sidomenyn väljer användaren vilken sortering
filmerna ska visas efter. Det finns inte så många sätt att sortera på.
Det går att visa efter kategori, då visas bara den valda kategorin och
så går det att visa i alfabetisk ordning då visas alla filmer som
filmbolaget har med i film på begäran. För sorteringen plockar jag ut
olika saker ur databasen, när jag sorterar efter kortfilm plockar jag
endast ut alla filmer som är kortfilmer. I den här tjänsten kan

Illustration 16: Sidan för film på begäran,

detta är Film i Västerbottens sida
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användaren också läsa mer
information än det som syns i
den lilla rutan (om inte allt fick
plats), det står också aktuellt
medelbetyg filmen har fått av
dem som tidigare röstat på den.
Den rutan som kommer upp då
är gömd annars och har ett högre
z-index för att den ska hamna
överst. Denna ruta tas fram och
göms med hjälp av JavaScript.
Samma sak gäller när en
användare vill rösta på en film.
Rösten sparas i en databas när
man röstat.

3.6.5 Skillnad mellan set-top box och dator
I denna första del av gränssnittet är skillnaderna mellan dator och
set-top box inte så stora. När gränssnittet används på set-top boxen
används fjärrkontrollen, muspekaren är borttagen för att det ska se
bättre ut. När användaren vill göra ett val trycker denna den knapp
som är den rätta. Gränssnittet på datorn navigeras med musen.
Bilderna av knapparna ska då tryckas på för att samma sak ska
utföras. Pil-knapparna på tangentbordet fungerar dock att trycka på
för att bläddra upp, ner eller ta in/ut sidomenyn. Detta fungerar
dock inte i alla webbläsare då de hanterar event olika.
Uppspelningen av filmen skiljer sig naturligtvis. När användaren
väljer att se en speciell film via datorn, får denna välja en
filmspelare, Intinor rekommenderar då den kostnadsfria VLC,
VideoLan Client [25], som finns för både Windows och Linux.

3.6.6 Kommentarer till gränssnittet
När gränssnittet var klart visade vi upp det för Filmpool Nord. De
hade inte några kommentarer på själva gränssnittet, de hade mest
frågor som rörde övriga saker så som vem som skulle ta hand om
hela projektet om det blev något av det. 

Film i Västerbotten hade däremot följande kommentarer: 

• Svårt att veta vilken rad som är markerad. 

• Lämpligare att skriva tiden i minuter istället för timmar eftersom
det inte är så många filmer som är längre än en timme.

• Regissör, inspelningsort m.m. borde stå i inforutan.

• Spolningslist saknas.

Illustration 17: Sidan för film på begäran

med sidomenyn ute
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• Vill kunna se hur långt man sett och filmtitel när man tittar på en
film.

• De ville ha sin vinjett-film före den riktiga filmen. 

• Skulle vara trevligt med musik i bakgrunden 

De flesta av ovanstående kommentarer kommer jag att ha
användning av, tyvärr är det bara en av dem som egentligen har
med utseende att göra. Det är kommentaren som rör svårigheten att
se vilken rad som var markerad. Att skriva tiden i minuter istället är
nog lämpligare, i de fall då det är mest korta filmer i alla fall, och så
är det här. Regissör, inspelningsort m.m borde kanske stå i
informationsrutan om filmen, men det får inte finnas för mycket
sådan information, då en användare kanske mest irriterar sig på
överflödig information. Spolningslisten tänkte jag lägga dit på första
implementationen, för det fanns redan en färdig i Perl-fil som jag
kunde omvandla till PHP, men det tog för lång tid och då fanns det
viktigare saker att få färdigt före spolningslisten. Det går att spola
och det är viktigare än listen, i alla fall i första gränssnittet. Att se
hur långt man sett på en film kan vara trevligt och kan då vara en
bra sak att lägga till. Att däremot ha en vinjettfilm före filmen är
endast ett önskemål filmbolaget som gjort filmen vill ha, detta gör
inget för användaren då denna istället borde kunna välja att titta på
denna vinjettfilm. Det är inplanerat att i nästa del av gränssnittet
försöka få webbradio att fungera, om möjligt skulle då kunna göras
så att webbradion spelas även som bakgrundsmusik.

En grupp av testpersoner har också givit kommentarer. Dessa
personer är anonyma. De har testat gränssnittet när jag tittat på. De
har fått bläddra och göra som de själva tycker, inte fått någon
specifik uppgift. Om det är något de inte har provat har jag sagt att
man kan göra det också, så de har provat det med. Följande
kommentarer har jag fått från denna grupp när de testade
gränssnittet:

• Ser dumt ut när sidomenyn syns hela tiden.

• När man väljer att visa alla filmer på den andra sidan av film på
begäran, och sedan på tredje sidan väljer att titta på en film,
kommer man till filmbolagets sida och får trycka på visa en gång
till. Detta känns som en bugg, det vore bättre om det kom upp en
ruta där det står att det filmbolaget gjort den.

I enkäten som ska göras till det totala gränssnittet kommer det finnas
en fråga om sidomenyn för jag och de som jobbar på Intinor har
olika åsikter om den ska synas eller inte. Detta kanske blir en detalj
som i framtiden kan ändras via ett skin. Den andra kommentaren
som jag fick går kanske att lösa om alla filmbolag har en vinjettfilm
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istället för sin personliga sida, eller som testpersonen ovan föreslog,
en popup ruta som berättar vilket filmbolag som gjort den. Dock tror
jag att det bästa då är en vinjettfilm, så länge den inte är för lång.

3.7 Implementation av fler tjänster
Detta gränssnitt är en påbyggnad på gränssnittet med en tjänst.
Layouten är densamma. De saker jag fick kommentarer om på den
första delen av gränssnittet har jag försökt att ändra på så den här
delen ska bli bättre. Detta gränssnitt innehåller fler tjänster.

3.7.1 Tjänster
Den andra delen av gränssnittet innehåller några fler tjänster än den
första. Det har förutom film på begäran, en tv-tablå, möjlighet att
lyssna på vissa radiokanaler och möjlighet att byta bakgrundsbild.
När man byter bakgrundsbild ändras också färgen på den
markerade raden till en lämplig färg. Textfärgen ändras också om
det behövs. 

3.7.2 Utseende
Utseendet på den andra delen av gränssnittet är en förbättring av
den första. Här tas hänsyn till kommentarer från filmbolagen och de
olika testanvändarna. 

3.7.3 Knappval
Knappvalet har inte ändrats till denna del av gränssnittet. De är de
samma. Jag har inte funnit några andra lämpliga knappar att ändra
till (se Illustration 13 på sid. 19 för bild på fjärrkontrollen). Om
gränssnittet skulle ha omkonstruerats helt, så att det var två olika
gränssnitt istället kunde knapparna ha valts annorlunda. Detta är
dock inte möjligt då det tar för lång tid att utveckla ett gränssnitt till.
Funktionaliteten i gränssnittet tar för lång tid. Om bara gränssnittet,
utan funktioner, skulle ha tagits fram hade detta gått. 

3.7.4 Tillvägagångssätt
I den andra delen av gränssnittet var det inte lika mycket gränssnitt,
utan mer tjänster som skulle läggas till. Vissa grafiska saker har
ändrats lite grann, men dessa ändringar är i CSS så de gick fort att
göra. Tjänsterna som lades till var inte så många men de tog ändå sin
tid. 
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Startsidan för den andra delen av
gränssnittet är en huvudmeny där
användaren väljer vilken tjänst
denna vill använda. Det finns tv-
tablå, film på begäran, ändra
bakgrundsbild och lyssna på
radio. Vid jämförelse av den
markerade raden i Illustration 18
och Illustration 19 syns att jag har
gjort den markerade raden mer
markant. Det har jag gjort genom
att lägga till en ram med marginal
på den markerade raden. 

Tjänsten som kallas på tv i menyn
är det som är tv-tablån, se
Illustration 20. Jag är inte riktigt
nöjd med denna, då användaren
måste kunna välja både dag och
kanal. Min lösning känns klumpig
men jag vet inte hur jag ska göra
annars för att  få det konsekvent.
Jag har valt att inte lägga både val
av kanal och val av dag på
sidomenyn. Detta för att listan blir
för lång och komplikationer
tillkommer. Det bästa skulle ha
varit att ha flikar på rutan med
programmen i. Dessa flikar skulle
då vara olika kanaler. Tyvärr så är det då fjärrkontrollen som förstör
då jag inte hittat några bra knappar att byta flik med. Man skulle
kunna bestämma att kanalerna har sina kanalsiffror, ettan – 1 osv.
Då skulle sifferknapparna kunna användas för att byta flik med. Jag
gjorde dock inte så här, utan det blev en lösning med en ruta som
öppnas (likadan som rutan med mer information i). I denna ruta kan
man välja kanal, detta syns i Illustration 23. Sidomenyn väljer man
dag på, detta syns i Illustration 21. Den här sidan var inte heller så
svår att göra, då det bara är annan information från en annan
databas som skrivs ut. Jag försökte göra så att det går att spela upp
tv-kanaler här också, men det tog lång tid innan jag fick det att
fungera. När jag väl fick det att fungera visade multicast-adresserna
jag hade inspelningar från kanalen. Jag bestämde då att det var
bättre att helt enkelt hoppa över den delen och bara ha en tv-tablå.
Om jag hade fortsatt lägga dit det ändå hade jag varit tvungen att ta
reda på vilken kanal den markerade raden var och starta den
kanalen när användaren valde det. Det skulle gå att välja att titta på
kanalen i den ruta man väljer vilken kanal programtablån ska visas

Illustration 18: Första sidan i det andra

gränssnittet

Illustration 19: Sidan där filmbolag väljs,

så som det såg ut när det endast fanns en

tjänst.
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för, se Illustration 23. Det måste dock finnas ett 'vanligt' sätt att titta
på tv på, där man inte behöver gå via programtablån.  

Att göra tjänsten 'Ändra bakgrundsbild' tog inte så lång tid, då det
bara är att ladda in en CSS som är speciell för det meny-alternativ
användaren väljer. Jag sätter en cookie för att användaren ska kunna
få den bakgrundsbild denna valt nästa gång tjänsterna används.

Listan där man väljer radiokanal ser likadan ut som listan där man
byter bakgrundsbild, se Illustration 22. Detta var lite svårare att göra
då Amino endast kan spela upp mp3. Det tog ett tag innan jag fick
det att fungera. Det jobbigaste var att inte veta om radiokanalen jag
försökte spela upp ens var möjlig för Amino att spela upp. Just nu är
radiokanalerna webbradiokanaler, men det kanske kommer att bli
lokalradio också i framtiden.

Jag har även lagt till saker på film på begäran. Jag har gjort en
spolningslist, jag använde inte Perl-filen som jag nämnde ovan. Det
var lättare att göra en helt egen. Jag har också gjort så att man kan se
hur långt man sett, vad filmen heter och hur lång den är, när man
tittar på en film. För att kunna göra detta var jag tvungen att

Illustration 20: Programtablån Illustration 21: Välja vilken dag tv-tablån

ska visas för

Illustration 22: Byta bakgrundsbild Illustration 23: Välja vilken kanal tv-

tablån ska visa
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använda några av Aminos JavaScript-funktioner. Fredrik har lagt in
regissör och inspelningsort i informationstexten, så detta syns nu
också i informationsrutan. Det syns dock inte i informationen som
kommer upp under filmen, där längd, titel o.s.v. finns.

3.7.5 Skillnad mellan set-top box och dator
Skillnaden mellan set-top box och dator är lite större här. De
skillnader som nämns under samma rubrik i 7.5 finns kvar.
Dessutom finns nu följande skillnader:

• Via datorn går det att trycka på den förklarande texten till
knappen. 

• Det går också att klicka på ett menyalternativ för att markera det
istället för att behöva bläddra med pilarna (detta fungerar dock
inte i Internet Explorer).

• När radiokanalen ska spelas upp, skickas en playlist länk som då
ska användas i en mediaspelare. Detta sker på samma sätt som
filmen, när den spelas upp. Filmspelaren VLC, VideoLAN Client
[25], som kan användas för att spela upp film fungerar också att
spela upp radio i.

• När gränssnittet används på dator läggs en text till där det står att
sidan använder cookies.

Gränssnittet med en tjänst fungerade inte i Internet Explorer, för att
denna inte klarar genomskinlighet på bildformatet png. Jag hittade
en sida där en lösning på detta problem fanns [24]. Där finns en
PHP-funktion som man använder. Jag var dock tvungen att ändra
lite i den för att den skulle fungera helt för mig. Detta gränssnitt
fungerar alltså även i Internet Explorer, även om inte alla saker som
jag gjort för att underlätta fungerar.

3.8 Utvärdering av gränssnittet
Denna del av gränssnittet har utvärderats med enkäter. Hur denna
enkät är konstruerad står i kapitel 2.6. Testpersonerna valdes ut av
Skellefteå Kraft, vilkas nät gränssnittet testades i, de fick låna set-top
boxar av Intinor, och antalet boxar kombinerat med tiden gjorde att
bara tolv personer fick möjlighet att svara på enkäten. För att
uppmuntra testpersonerna att delta i undersökningen fick de som
fyllde i enkäten en skiva med filmer från Film i Västerbotten. Alla
svarade dock ändå inte på enkäten. Av dessa tolv har sex stycken
svarat. Detta är inte många, men jag använder de få enkäter jag fick i
resultatet ändå.
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3.9 Alternativa metoder
Styrkan med ett HTML-baserat gränssnitt är att det fungerar på både
set-top box och dator på en gång. En alternativ metod är att använda
ett befintligt middleware och lägga till tjänster till detta, eller göra
ett gränssnitt som inte är baserat på HTML. Det som är bra med ett
middleware är att gränssnittet förmodligen redan är testat på olika
personer. Nackdelar är att många av dem bara går att använda på en
set-top box, inte på dator. Det kan vara svårt att lägga till egna
tjänster. Alternativa metoder inom ett HTML-baserat gränssnitt är
att inte använda JavaScript lika mycket. Det skulle vara möjligt att
använda länkar i en meny istället, men det blir jobbigare då det
måste finnas egna sidor eller ?type= variabler i adressen. Det finns
naturligtvis också alternativa sätt att göra själva gränssnittet på. För
att undvika att behöva använda färgknapparna på det sätt jag gör
nu, kan man försöka utveckla ett gränssnitt som navigationen är helt
annorlunda i. På det sättet kanske man kan använda ok-knappen
istället.
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4 Resultat 
Utvärderingen gäller gränssnittet tillsammans med de svar enkäten
ger. Styrkor och svagheter lyfts fram med detta slutgiltiga gränssnitt,
d.v.s. Det gränssnitt som är under rubriken Implementation av fler
tjänster. Resultatet av gränssnittet fås genom att se vilka styrkor
respektive svagheter som finns, hur man enkelt kan lösa de
svagheter som uppkommit. Det finns också några förslag till
eventuell vidareutveckling.

4.1 Styrkor och svagheter
Det finns givetvis både styrkor och svagheter, i detta gränssnitt som
har utvecklats. Styrkor med gränssnittet är b.l.a. att det är baserat på
HTML och att det inte är för mycket saker på sidorna. Svagheter är
b.l.a. att en del saker inom tjänsterna var svåra att utföra, enligt
några av testpersonerna. 

4.1.1 Styrkor
Styrkorna med gränssnittet jag har utvecklat är att det är baserat på
HTML så att det är lätt att sätta sig in i språket och börja utveckla
snabbt. Just för att det är baserat på HTML klarar de flesta nyare
webbläsare att visa gränssnittet utan problem, vissa webbläsare
stöder dock inte alla standarder helt. Just för att det är gjort i HTML
fungerar det såväl på set-top boxen som har Opera som på en dator
med en nyare webbläsare. En annan styrka är att det är lätt att lägga
till nya tjänster, också detta för att det är skrivet i HTML. Amino har
specialfunktioner i JavaScript för att spela upp filmer, jag har gjort
en helt fristående fil som inte använder några andra filer som
använder dessa funktioner. Denna fil kan då användas till andra
gränssnitt som ska spela upp film på Amino, detta ser jag också som
en styrka. Denna fil innehåller också spolningslist och möjlighet att
visa information under filmens gång. Om detta ska användas får
man dock se till att de tar längden från rätt film. 

Styrkor med själva gränssnittet är att det inte är för mycket saker på
en sida och det är relativt enkelt att använda, se Tabell 1 fråga 6 och
fråga 8. De tyckte att det var lätt eller okej att se vilken rad som var
markerad, se Tabell 1 fråga 16. Alla utom en tyckte att det var lätt
eller okej att byta kanal i programtablån, se Tabell 1 fråga 18.
Knappvalet är ingen styrka men de som testade gränssnittet verkar
ändå tycka att valet av knappar var okej, se Tabell 1 fråga 9. Alla
tyckte att sidomenyn var bra eller okej och alla utom en tyckte det
var bra att kunna byta bakgrundsbild, även alla utom en tyckte att
det inte var för många steg för att spela upp en film, se Tabell 1 fråga
13, 19 och 12. Diagram över svaren på frågorna finns i Bilaga 4.
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Mycket lätt Lätt Okej Svårt Mycket svårt

6. Upplevde
tjänsten att
använda.

2 1 3 0 0

16. Markerad

rad

2 1 3 0 0

17. Byta dag 0 0 4 2 0

18. Byta kanal 1 1 2 1 0

Mycket bra Bra Okej Dåligt Mycket dåligt

7. Utseendet 0 2 2 1 1

9. Knappval 0 1 5 0 0

10.Röd som val-
knapp 0 0 5 1 0

13.Sidomenyn 0 1 5 0 0

19.Bakgrunds-

bild

0 3 1 1 0

Video enkel Video
avanc

Dator enkel Dator avanc

4. Instämmer
med

1 5 0 6

Box Dator Box+dator

5. Använt 5 0 1

För mycket Lagom För mycket

8. Saker på en
sida

0 6 0

Ja Nej

11. 8 och 0 för ja
och nej i rösta-
rutan?

3 3

12. För många
steg 1 5

Ja Nej Vet inte

14.Sidomenyn
syns när den är
inskjuten

1 2 3

20.Bakgrunds-
musik

2 2 1

Ljus färg
mörk text

Mörk färg
ljus text

Spelar
ingen roll

15. Färger 1 1 4

Tabell 1: Frågor med svar (från enkäten Bilaga 2)
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4.1.2 Svagheter
Den största svagheten är kombinationen Amino/Opera. Amino har
ANT Fresco som sin standardwebbläsare och Opera är då inte så
högt prioriterad. När Intinor skulle beställa AmiNET110 bestämde
jag att jag hellre ville ha Opera, då jag provat att göra lite för en set-
top box från Amino med ANT Fresco och det kändes omöjligt då de
flesta taggar jag ville använda inte stöddes. Under tiden det tog för
Aminos set-top boxar att komma utvecklade jag gränssnittet och
provade på en set-top box från Kreatel med Opera. När Aminos set-
top box kom var det bara kvar att få knapparna att fungera och få
filmer att spela upp. Gränssnittet var då i princip klart. Det var då
jag upptäckte att gränssnittet gick slött. Det går slött att bläddra i
menyer, det går slött för den att reagera då en knapptryckning
gjorts. Den kraschar också lite då och då, dock inte så ofta i vanliga
fall, men det slutar dock att fungera lite då och då. Detta är en stor
svaghet och då gränssnittet redan var utvecklat för en webbläsare
med bättre stöd för standarder gick det inte att gå tillbaka till ANT
Fresco. 

Av de som svarade på enkäten var fem män och en kvinna, ingen av
dem var färgblind och medelåldern blev låg och alla utom en har
endast testat gränssnittet på en set-top box, se Tabell 1 fråga 5 och 15.
Allt detta är svagheter, ännu en svaghet är att det är få som svarade
på enkäten, de är också vana att använda video och dator ,se Tabell 1
fråga 4. En annan svaghet är knapparna, det finns inga bra knappval
på Aminos fjärrkontroll. Hälften av dem som testade gränssnittet
tyckte att det kändes konstigt att trycka på  8 och 0 för ja respektive
nej i rösta-rutan, se Tabell 1, fråga 11. Två av de som testade
gränssnittet tycker inte om utseendet på sidorna, de andra tycker att
det är okej eller bra, se Tabell 1, fråga 7. Detta är en svaghet, men om
möjlighet att byta skin läggs in kanske det skulle finnas ett utseende
som passade även dem. Det är dock svårt att veta om dessa två inte
tyckte om upplägget av sidan, eller fall de inte tyckte om
bakgrundsbilderna som fanns att välja på. Två av de som testade
gränssnittet tyckte att det var svårt att byta dag i programtavlån,
Tabell 1 fråga 17, det var också en som tyckte att det var dåligt att ha
röd knapp som val-knapp, Tabell 1 fråga 10

Eftersom det inte finns så många svar är det då svårt att veta vilket
håll det skulle väga över åt om det fanns fler svar. 

För en tabell med svar till alla frågor se Bilaga 3, Diagram över
svaren på frågorna finns i Bilaga 4.
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4.2 Resultat
Det är det gränssnitt som beskrivs
under kapitel 3.7 som är det
slutliga gränssnittet och också det
gränssnitt som slutsatser och
resultat kommer ifrån. Resultatet
på detta är således ett gränssnitt
med film på begäran, program-
tablå, radio och möjlighet att byta
bakgrundsbild. Film på begäran
och programtablån har ett
gränssnitt med en sidomeny.
Dessa tjänster är lite mer
komplicerade, se Illustration 24. Webbradio och byta bakgrundsbild
är uppbyggd av delar som de två andra tjänsterna, fast inte alla
delar, de saknar de två övre
rutorna och sidomenyn (se
Illustration 25).  Resultatet visar
att om man ska göra ett gränssnitt
för Aminos set-top boxar, bör nog
ANT Fresco användas, då Opera
inte är högt prioriterat på dessa.
Användarvänligheten hos
gränssnittet har också med
resultatet att göra. 

Alla som har provat gränssnittet
har använt en set-top box. En av
personerna har också provat
gränssnittet via en dator. Kunskapsnivån på testpersonerna kan ses
som något tekniskt kunnande. Medelåldern på testpersonerna är
mellan 35 och 44 år. Det är endast sex personer som svarat på
enkäten. Allt detta ovan gör att resultatet som kommer från enkäten
kanske inte är så pålitligt. Resultatet kanske skulle bli ett annat om
en äldre eller mindre teknisk person skulle testa gränssnittet och
svara på enkäten, det skulle också ha varit fler testanvändare då det
syns bättre om ett svar väger över åt ett visst håll.

Två av de som testade gränssnittet tyckte inte om utseendet på
sidorna, de har dock inte sagt något om hur det skulle se ut istället.
Alla tyckte att det var lagom mycket saker på en sida. De tyckte
också att valet av knappar var okej, men när frågan om röd knapp
som ok-knapp kom, ändrade sig en och tyckte att det var dåligt.
Hälften tyckte att knappar för ja/nej när man röstar var bra, den
andra hälften tyckte att det var dåligt. Överlag verkar det som de
tycker att de flesta saker som kan göras i gränssnittet är
normalsvåra. Inte lätta, men inte heller svåra. Sedan är det vissa

Illustration 24: Programtablån

Illustration 25: Byta bakgrundsbild
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saker som är svårare och vissa som är lättare. I programtablån hade
jag gjort så att dag och kanal byttes på olika sätt. Kanal var en ruta
som hoppade upp och dag var på sidomenyn. Testpersonerna tycker
att det var lättare att byta kanal än de tyckte det var att byta dag och
därför borde kanske sidomenyn tas bort på denna sida och bytet av
dag göras på samma sätt som bytet av kanal. Det uppkommer då
problem eftersom det inte finns någon knapp kvar som kan vara
detta alternativ. Från enkäten kommer även information som är bra
att veta vid en eventuell vidareutveckling av enkäten. I Tabell 1
fråga 14 och fråga 20 frågas om sidomenyn ska synas lite när den är
inskjuten och om de skulle vilja ha bakgrundsmusik. I båda dessa
frågor väger svaren ungefär jämnt. En tabell med alla svar, samt
diagram finns i Bilaga 3 och Bilaga 4. Enkäten finns i Bilaga 2.

De basfunktioner som fanns för gränssnittet finns, däremot finns inte
alla önskvärda funktioner. Eftersom det inte var någon set-top box
med hårddisk kunde inte någon personal recorder göras. Det går
tyvärr inte heller att se på tv, och därmed går det inte heller att se på
två tv-kanaler samtidigt. Det finns inte heller någon pay-per-view,
men detta är ändå rätt så likt film på begäran tjänsten, så det borde
vara lätt att lägga dit i framtiden när det finns filmer.

Målen som var uppsatta har uppnåtts alla utom det som innebar att
50% av användarna skulle tycka att gränssnittet var enkelt att
använda. Det blev kommentarer från användare istället för enkäter,
som det var tänkt från början, och det är svårare att mäta i procent. 

4.3 Vidareutveckling
Det finns många saker som man kan lägga till vid vidareutveckling.
Här under följer de saker jag hittills har kommit på.

• Visa vad klockan är och vilket filmbolag som gjort filmen när man
trycker på informationsknappen (gul) under filmens gång.

• Visa hela informationstexten när man trycker två gånger på den
gula knappen under filmens gång.

• Ändra till en timer-styrd informationstext.

• Lägga till sorteringsmöjligheter, som sortera efter betyg, sortera
efter längd.

• Ändra vissa saker som enkätresultaten visade att människor inte
tyckte var bra.

• Lägga till några fler tjänster, en som är viktig är att kunna titta på
tv. Andra möjliga tjänster är att ha köp/sälj-marknad, boka
biobiljetter, spel m.m.
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• Lägga dit mer information i databasen t.ex. regissör, regi,
inspelningsort, medverkande, inspelningsår så att det är möjligt
att sortera filmer efter dessa.

• Göra något slags skin så att utseendet på gränssnittet kan väljas av
användaren. Detta för att ett utseende kanske inte passar alla
användare. En del vill att det ska se enkelt ut medan andra vill att
det ska se mer avancerat ut.
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5 Diskussion 
Här under följer de slutsatser jag har dragit efter att det andra
gränssnittet d.v.s. det slutgiltiga gränssnittet har utvärderats. Det
finns också alalys och tolkning av resultatet samt rekommendationer
till Intinor. 

5.1 Slutsatser
Att göra ett gränssnitt i HTML som baseras på JavaScript är inte så
lämpligt för Amino med Opera. En svaghet med just mitt gränssnitt
är att så fort användaren trycker på en knapp så går gränssnittet
långsamt. Jag tror att det är JavaScript på Aminos set-top box som
inte går så fort, i alla fall inte med Opera som webbläsare. Eftersom
gränssnittet är utvecklat för Opera går det inte se fall responstiden är
lika lång med den andra webbläsaren ANT Fresco. ANT Fresco
klarar HTML 4.0, fast inte vissa saker som ingår i HTML 4.0.  Så är
det med JavaScript och CSS också att den ska klara en viss standard,
fast det finns saker som den inte klarar av som ingår i standarden.
Gränssnittet använder just sådana saker som ANT Fresco inte klarar.
Om en set-top box från Amino ska användas är det  ett enkelt
gränssnitt som inte går att göra så fint, som kan användas i ANT
Fresco. Annars kan man prova middleware från Alcatel och se fall
den kan vara ett bra val. Gränssnittet som har utvecklats fungerar att
se även på Kreatels och i3micros set-top box just för att det är gjort i
HTML. Det är dock andra event för knappar och andra sätt för att
spela upp film och musik. Man kan prova gränssnittet på dessa set-
top boxar och se fall det fungerar bättre eller sämre när man lagt till
rätt event, se fall det går fortare på någon av dessa set-top boxar eller
fall det är andra problem som uppkommer.

Ur användarvänlighetssynpunkt är gränssnittet enligt alla enkelt nog
att använda. Det finns dock vissa saker som några tycker är svåra
eller dåligt. Utseendet på gränssnittet passar heller inte alla
användare. Det är dock svårt att tillgodose allas önskemål, vissa
tycker att saker är lätt och vissa andra att det är svårt. Att utseendet
på gränssnittet inte passar vissa människor kan lösas med att
utveckla några skins som de kan välja på. Nu kan bara
bakgrundsbilden bytas. Sättet man väljer dag i programtablån
borde kanske ändras så att det blir på samma sätt som kanal byts.
Några av testpersonerna tyckte nu att det var svårt att byta dag, men
inte att byta kanal. Det var också få testanvändare med ett rätt så
högt teknisk kunnande. De var också relativt unga, detta gör
förmodligen att resultaten skulle bli annorlunda då testpersoner som
är äldre eller mindre tekniskt kunnande skulle testa gränssnittet.
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5.2 Återkoppling till syfte
Syftet var att utreda hur ett användargränssnitt bör se ut för tv,
video-on-demand och andra tjänster. Gränssnittet skulle kunna
styras med en fjärrkontroll och så skulle det gå att använda
tjänsterna på både set-top box och dator. 

Ett gränssnitt som ser enkelt ut har utvecklats, det finns fyra tjänster
varav en av dem är video-on-demand, fast den kallas film på
begäran. Gränssnittet kan styras med en fjärrkontroll och det
fungerar också att använda på en dator. Syftet med gränssnittet har
således uppnåtts.

5.3 Analys och tolkning av resultat
Här kommer delvis resultaten från enkäten in, då det är bra att titta
på användarnas åsikter för att tolka resultat.

De personer som testade gränssnittet tyckte att det var lätt eller
normalt att använda det. Några av dem tyckte inte om utseendet på
sidorna. På vilket sätt de inte tyckte om det är svårt att spekulera i.
Det kan ha varit upplägget, d.v.s. layouten, eller så kan det ha varit
så att det såg för enkelt ut, inte så komplicerat. En av testarna skrev
också att det inte var så intressant att testa gränssnittet då det inte
fanns några bra filmer. Detta kan kanske påverka resultatet negativt.
De flesta svar låg runt okej. Detta gör resultatet svårtolkat, speciellt
då en del svarar ett steg under okej och en annan ett steg över. Även
få testpersoner och högt tekniskt kunnande gör resultatet svårtolkat.

5.4 Rekommendationer
Om Aminos set-top boxar ska användas bör Intinor inte använda
mitt gränssnitt och Opera, eller hitta anledningen till varför det går
långsamt. De bör om de kan nöja sig med ett gränssnitt som är
svårare att utveckla och svårare att få fint, använda ANT Fresco som
webbläsare på set-top boxen. Det är svårare att utveckla i ANT
Fresco då man måste hitta omvägar för att kunna göra samma sak
som man annars enkelt kan göra i Opera. Däremot kan jag råda
Intinor till att även prova de andra set-top boxarna, Kreatel och
i3micro, och se fall gränssnittet fungerar bättre där och fall det är
värt att göra så att knappar och uppspelning fungerar på dessa, eller
fall detta är för komplicerat eller tar för lång tid.
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Bilaga 1 
Resterande användarfall

Se vad som finns på tv just nu

Användaren väljer valet att se på tv:

1. Systemet visar en programtablå
med vad som går på tv just nu.

2. Användaren bläddrar i listan
med program för att läsa om de
olika programmen, se
Illustration 27.

3. Användaren väljer alternativet
info för att läsa mer om
programmet

Alternativ väg:

2. Om listan inte redan visar vad som går på tv just nu

 2.1 Användaren väljer att ta fram sidomenyn

2.2Användaren väljer alternativet På tv just nu på sidomenyn

Titta på film på begäran

1. Användaren väljer valet att se på Film på begäran

2. Systemet visar en informationstext

3. Användaren läser informationstexten och går sedan vidare till
nästa sida

Illustration 27: Flödesschema punkt 2

18.00-18.45  Barprogram           svt1

18.15-19.25  Camillas reseprogram   svt 2

18.25-20.00  Förbluffad                    tv3

Meny

Tillbaka

Här lär vi oss hur man blandar 
de bästa drinkarna.

Meny Byt kanal Info

Illustration 26:Användarfallsdiagram

Titta i 
programtablån

Se vad om finns 
på tv just nu

Titta på film på 
begäran

Byta 
bakgrundsbild

Lyssna på radio

Användare 
av 
gränssnittet



4. Systemet visar en sida med olika filmbolag

5. Användaren väljer att se film från Film i Västerbotten

6. Systemet visar sidan med filmer från Film i Västerbotten, för
tillfället visar sidan alla filmer från Film i Västerbotten

7. Användaren bläddrar i listan och läser om de olika filmerna

8. Användaren väljer att titta på en av dessa

9. Systemet visar den valda filmen

Alternativa vägar:

5. Användaren vill se vilka filmer som finns från alla filmbolag

5.1 Användaren väljer valet alla istället för att välja ett 
      filmbolag i listan

7. Användaren vill välja en sortering t.ex. kortfilm

7.1 Användaren väljer att ta fram sidomenyn

7.2 Användaren väljer alternativet kortfilm

7.3 Systemet visar vilka kortfilmer som Film i Västerbotten har 
      gjort

8. Användaren vill rösta på en filmbolag

 8.1 Väljer att rösta

 8.2 Systemet visar en ruta användaren kan rösta i, systemet 
       visar också medelbetyget för filmen

 8.3 Sätter ett betyg på filmen

8.4 Systemet sparar rösten för filmen och räknar ut ett nytt
medelbetyg

Byta bakgrundsbild

1. Användaren väljer att byta bakgrundsbild

2. Systemet visar en ruta med en lista av olika alternativa
bakgrundsbilder

3. Användaren väljer en av bakgrundsbilderna som finns i listan

4. Systemet byter bakgrundsbild



Lyssna på radio

1. Användaren väljer att lyssna på radio

2. Systemet visar en ruta med en lista med olika radiokanaler

3. Användaren väljer en radiokanal

4. Systemet spelar upp radiokanalen





Bilaga 2
Enkäten

Detta är en enkät gjord för bl.a. tjänsten film på begäran. Film
på begäran är en del av ett examensarbete vid Luleå tekniska
universitet. Jag skulle vara väldigt tacksam om du vill svara
på nedanstående frågor. Det är viktigt för mig att få veta vad
du tycker för att kunna göra det resterande ännu bättre. Du
kommer att vara anonym. Svaren kommer att sammanställas
för exjobbet. 

/Camilla Isaksson 

(Om någon av frågorna handlar om något du inte provat, prova det gärna
då, eller hoppa över frågan.)

1. Vilket kön har du? 

Man

Kvinna 

2. Färgknapparna används för att välja olika saker, därför är det
också relevant för mig att se om de knapparna också fungerar för en
färgblind. Är du färgblind? 

Ja

Nej 

3. Vilket år är du född? 

Tidigare än 1940

1941-1960

1961-1970

1971-1985

Senare än 1986 



4. Vilka av följande påståenden instämmer du med? 

Jag kan använda video till endast enklare saker som inspelning

och uppspelning av filmer.

Jag kan programmera videon att spela in.

Jag kan använda en dator

Jag kan surfa på internet 

5. Vad har du sett film på begäran med? 

Bredbands-tv-box

Dator

Både Bredbands-tv-box och dator 

6. Hur upplevde du att tjänsten var att använda? 

Mycket lätt

Lätt

Normal

Svår

Mycket svår 

7. Vad tyckte du om utseendet på sidorna 

Mycket bra

Bra

Normalt

Dåligt 

Mycket dåligt 

8. Välj det påstående som passar bäst med dig 

Det var för mycket saker på en sida      

Det var lagom mycket saker på en sida      

Det var för lite saker på en sida 

9. Vad tycker du om valet av knappar som används 

Mycket bra      

Bra      

Okej      



Dåligt      

Mycket dåligt 

10. Röd färg förknippas ofta med stopp/avbryt. Vad tycker du om
röd knapp som val-knapp? 

Mycket bra 

Bra 

Okej 

Dåligt 

Mycket dåligt 

(Svara endast på den här frågan om du använt box för att titta)
11. Känns det konstigt att trycka på 8 och 0 för ja respektive nej i
rösta-rutan? 

Ja 

Nej 

12. Var det för många steg för att kunna spela upp en film? 

Ja 

Nej 



13. Vad tycker du om sidomenyn som du måste trycka ut för att
kunna se? 

Mycket bra 

Bra 

Okej 

Dåligt 

Mycket dåligt 

14. Tycker du att det är bra att sidomenyn syns lite när den är
inskjuten? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

15. Tycker du att ljusa färger och svart text, eller mörka färger och
ljus text är bäst? 

Ljusa färger mörk text 

Mörka färger ljus text 

Spelar ingen roll, båda fungerar bra 

16. Var det lätt/svårt att se vilken rad som är markerad vid t.ex.
filmval? 

Mycket lätt 

Lätt 

Okej

Svårt 

Mycket svårt 



17. Hur tycker du att det är att byta dag i programtablån? 

Mycket lätt 

Lätt 

Okej

Svårt 

Mycket svårt 

18. Hur tycker du att det är att byta kanal i programtablån? 

Mycket lätt 

Lätt 

Okej

Svårt 

Mycket svårt 

19. Vad tycker du om möjligheten att kunna byta bakgrundsbild? 

Mycket bra 

Lätt 

Okej

Dåligt 

Mycket dåligt 

(Svara endast på den här frågan om du använt box för att titta)

20. Skulle du vilja ha webbradion som bakgrundsmusik på alla
sidor? 

Ja 

Nej 

Vet inte 



Skriv gärna några av dina synpunkter på tjänstens utseende, positiva
och negativa. Ge gärna förslag på vad som ska ändras för att
utseendet på tjänsten ska bli bättre och lättare att använda.  (använd
gärna baksidan av pappret om du inte får plats)
                                                                                                                          
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
Tack för att du har tagit dig tid att svara på frågorna! 



Bilaga 3
Tabell med enkätsvar

frågnr. person nr 1 person nr 2 person nr 3 person nr 4 person nr 5 person nr 6
1 man man man man kvinna man
2 nej nej nej nej nej nej
3 1971-1985 1971-1985 1941-1960 1961-1970 1961-1970 1961-1970
4

5

6 mycket lätt normal mycket lätt normal normal lätt
7 bra bra normal dåligt mycket dåligt normalt
8 lagom lagom lagom lagom lagom lagom
9 okej bra okej okej okej okej

10 dåligt okej okej okej okej okej
11 nej ja nej nej ja ja
12 nej nej nej ja nej nej
13 okej bra okej okej okej okej
14 nej nej vet inte ja vet inte vet inte
15

16 mycket lätt mycket lätt okej lätt okej okej
17 okej svårt okej svårt okej okej
18 mycket lätt lätt okej svårt okej
19 bra dåligt okej bra bra
20

ja nej nej vet inte
kommentarer

video_avanc
,dator avanc

video_enkel, 
dator_avanc

video_avanc
,dator avanc

video_avanc, 
dator_avanc

video_avanc, 
dator_avanc

video_avanc, 
dator_avanc

bredbands-
tv box

bredbands-
tv box

bredbands-
tv box

bredbands-tv 
box

bredbands-tv 
box

både box och 
dator

mörka färger 
ljus text

spelar ingen 
roll

spelar ingen 
roll

ljusa färger, 
mörk text

spelar ingen 
roll

spelar ingen 
roll

ja, ska vara 
valbart
Skulle vara 
kul att kunna 
välja teman

Lite seg, fler 
knappar- 
andra, fler 
på 
fjärrkonstroll
en som 
meny, info…

Det är inte 
så intressant 
att prova 
tjänsten när 
programmen
/filmerna är 
mindre 
intressanta. 
Utbudet är 
smalt och 
högkulturellt. 
Med 
spelfilmer 
skulle jag 
titta mer och 
kunna 
bedöma 
kvaliteten på 
tjänsten 
bättre.





Bilaga 4
Diagram över enkätsvar

Födelseår

0
1
2
3
4

1971-
1985

1961-
1970

1941-
1960

Videovana

0
2
4
6

Video
avancerad

Video enkel

Datorvana

0
2
4
6
8

Dator
avancerad

Dator enkel

Testplattform

0
2
4
6

B
re

db
an

ds
-tv

bo
x

D
at

or

B
åd

a

Upplevde tjänsten att använda

0
1
2
3
4

M
yc

ke
t

lä
tt

N
or

m
al

M
yc

ke
t

S
vå

rt

Utseendet

0
1
2
3

M
yc

ke
t

br
a

N
or

m
al

M
yc

ke
t

då
lig

t
Knappval

0
2
4
6

M
yc

ke
t

br
a O
ke

j

M
yc

ke
t

då
lig

t

Saker på en sida

0
2
4
6
8

För
mycket

Lagom För lite

Röd knapp som val-knapp

0
2
4
6

M
yc

ke
t

br
a O
ke

j

M
yc

ke
t

då
lig

t

8 & 0 för ja & nej

0
1
2
3
4

Ja Nej



För många steg

0

2

4

6

Ja Nej

Sidomenyn

0
2
4
6

M
yc

ke
t

br
a O
ke

j

M
yc

ke
t

då
lig

t

Sidomenyn syns när den är 
inskjuten

0

2

4

Ja Nej Vet inte

Färger

0
2
4
6

Ljus Mörk Spelar
ingen roll

Markerad rad

0
1
2
3
4

M
yc

ke
t

lä
tt O
ke

j

M
yc

ke
t

sv
år

t

Byta dag

0
2
4
6

M
yc

ke
t

lä
tt O
ke

j

M
yc

ke
t

sv
år

t

Byta kanal

0
1
2
3

M
yc

ke
t

lä
tt O
ke

j

M
yc

ke
t

sv
år

t

Bakgrundsbild

0
1
2
3
4

M
yc

ke
t

br
a O
ke

j

M
yc

ke
t

då
lig

t

Bakgrundsmusik

0

1

2

3

Ja Nej Vet inte


