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F Ö R O R D   
 
 
Denna kandidatuppsats är resultatet av vår tre års studier på våra 
datavetenskapliga utbildningar så som Informationssystem och 
informationsteknologi vid Blekinge Tekniska Högskola.  
 
Uppsatsen motsvarar 10 högskolepoäng och är skriven under vårterminen 2002.  
 
Denna rapport vänder sig främst till människor inom IT-branschen och studenter 
som studerar inom ämnet datavetenskap. Förkunskaper i ämnet datavetenskap 
erfordras av läsaren för att få en större förståelse av innehållet. 
 
Denna uppsatsen skulle inte vara möjlig att genomföra utan vår handledares 
åsikter och kritik. 
 
Till sist vill vi tacka alla som vi fått hjälp och goda råd av. ”Ingen nämnd, ingen 
glömd...” 
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A B S T R A C T  
 

Title: Personlized Information Portal (PIP) 
 
Authors: Andreas Petrovic, Jonas Andersson and Henrik Fasth 
 
Problem description:  The explosively increasing amount of information 

available on the Internet has it’s drawbacks. To find 
meaningful information and knowledge on the Internet 
today, is becoming increasingly difficult. The need for 
tools to help individuals and businesses to retrieve 
valuable information in an effective way, especially 
such that are time critical, is and will be large. The need 
to make this information accessible, independet of time 
and place, is great and will be even greater in the 
constantly increasing speed of development.  

 
Hypothesis ”It’s possible do specify basic function which are 

suitable for at personalized information portal (PIP)” 
  
Conclusion:              We have tried to shed light on the complexity of the 

hypothesis and the fact that not only one, but many, 
elements play a role in the creation of a personalized 
information portal. The report has been founded on 
identifying the requirements which could be made on 
basic functions. We have presented a suggestion on 
functions and construction that can be used in a 
sollution of an application. The layout-functions which 
are presented in this report are crusial and make sure 
that selected information is presented in a collected and 
structured way. The push-functions are essential for the 
user to have control over which information that is to 
be sent out. The functions that tunes and controlls the 
information content are the ones we have concluded to 
be regarded as the most important. They make sure the 
information is correct, delimited and updated after user 
preferenses. We regard this report in itself, and the 
application solution that we have presented, as a good 
foundation on constructing future personalized 
information portals.  

  
Keywords: Push, Pull, Informations filtering, Portal, Application, 

PIP, Personlized 
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S A M M A N F A T T N I N G 
 

Titel: Personanpassad information portal (PIP) 
 

Författare: Andreas Petrovic, Jonas Andersson and Henrik Fasth 
  
Problemområde: Den explosivt ökande mängden information som finns 

tillgänglig på Internet har även sina avigsidor. Att hitta 
meningsfull information och kunskap på Internet idag 
blir allt svårare. Behovet av verktyg som kan hjälpa 
individer och företag att ta fram värdefull information, 
speciellt tidskritisk sådan på ett effektivt sätt, är och 
kommer att bli mycket stort. Likaså kommer behovet 
av att komma åt denna information, oberoende av tid 
och plats att vara stort och bli allt större i takt med den 
ständigt accelererande utvecklingstakten. 

 

Hypotes ”Det är möjligt att specificera grundläggande 
funktioner som är lämpliga till en personanpassad 
informationsportal (PIP).” 

 
Slutsats: Vi har försökt att belysa hypotesens komplexitet och 

visa på det faktum att inte bara en utan många 
beståndsdelar spelar in vid skapandet av en 
personanpassad informationsportal. Arbetet har grundat 
sig på att identifiera de krav som skulle kunna ställas på 
grundläggande funktioner. Utifrån dessa har vi 
presenterat förslag på funktioner och konstruktion som 
kan användas till en applikationslösning. Layout-
funktionerna som presenterats i arbetet är ytterst viktiga 
och ser till att utvald information presenteras på ett 
samlat och strukturerat sätt. Push-funktionerna är 
väsentliga för att användaren ska ha kontroll över 
vilken information som ska skickas ut. De funktioner 
som ställer in och kontrollerar informationsinnehåll är 
de som vi har kommit fram till bör anses vara viktigast. 
Dessa gör att informationen är korrekt, avgränsad och 
uppdaterad på det sätt användaren önskar. Detta arbete i 
sig och den applikationslösning som vi har tagit fram, 
anser vi vara en bra grund för att konstruera framtida 
personanpassade informationsportaler. 

  
Nyckelord:  Push, Pull, Informationssållning, Portal, Applikation, 

PIP, Personanpassning  
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1. INLEDNING 
 

 
1.1 Problemområde 
 
Det globala Internet och speciellt de delar som följer standarden för World Wide Web 
(WWW) samt e-post, växer mycket snabbt. På bara några få år (1990-2002) har 
mängden individer som regelbundet använder sig av Internet ökat från noll till 100-tals 
miljoner och tillväxten fortsätter med en explosionsartade utveckling [I16]. 
 
Idag finns miljontals servrar som tillsammans innehåller hundratals miljoner så kallade 
webbsidor med information. Dessa kan i princip vem som helst kan ta del av, med en 
dator uppkopplad till Internet som använder sig av en WWW-standard. Den ständigt 
ökande tillväxten på tillgänglig information går svindlande snabbt på Internet. 
Dessutom bör det tilläggas all information som finns på företagsinterna nät med samma 
standard som Internet, så kallade intranät.  
 
I princip alla större företag i västvärlden har idag redan intranät och ökningstakten är 
även här svindlande. Bara ett enda företag, som t.ex. Telia, kan ha en miljon webbsidor 
i sitt intranät. Det finns mer än 260 miljoner e-postadresser och det skickas för 
närvarande ca 7 miljarder e-post meddelanden varje dag enbart i USA [I17]. Faktum är 
att e-post idag är det vanligaste sättet att kommunicera med undantag av telefonsamtal.  
 
E-post används också i allt ökande utsträckning för spridning av information 
exempelvis nyhetsbrev, pressmeddelanden, reklam etc. [I1]. Den stora globala världen 
som vi idag ser den, börjar med stora steg bli mindre och mindre. Informationen som 
skickas över Internet, sprids nu mera med en allt större hastighet. Information som blir 
tillgänglig på ena sidan världsdelen tar inte många sekunder innan andra kontinenter har 
möjlighet att ta del av information en [I17]. 
 
Den explosivt ökande mängden information som finns tillgänglig på Internet även har 
sina avigsidor. Att hitta meningsfull information och kunskap på Internet idag blir allt 
svårare. Behove t av verktyg som kan hjälpa individer och företag att ta fram värdefull 
information, speciellt tidskritisk sådan på ett effektivt sätt är och kommer att bli mycket 
stort. Likaså kommer behovet av att komma åt denna information, oberoende av tid och 
plats att vara stort och bli allt större i takt med den ständigt accelererande 
utvecklingstakten [I18]. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att beskriva och utreda vilka grundläggande delar och funktioner 
som en personanpassad informationsportal bör ha. Vad vi menar med en 
personanpassad portal beskriver vi i vårt avsnitt om hypotes (avsnitt 1.5).   
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Vi kommer med vårt arbete att undersöka push-tekniker, portaler, sållningstekniker och 
tekniker som kontrollerar informationsförändring för att sedan kombinera lämpliga 
tekniker från dessa områden i en föreslagen applikation. En del av denna föreslagna 
applikation kommer att implementeras i en prototyp. Meningen med detta är att vi ska 
få större inblick i hur man bygger en PIP och vilka funktioner som denna bör bestå av.  
 
Den föreslagna applikationen, men även prototypen av denna, ska välja ut delar av flera 
olika webbsidor, så att utvald information presenteras på ett samlat och konkret sätt, 
samt att användaren snabbt informeras om uppdateringar genom push-teknik.  
 
1.3 Avgränsningar 
 
Arbetet behandlar det som vi kallar för personanpassade informationsportaler. Detta 
begrepp definierar vi som portaler med funktionalitet för informationsållning, kontroll 
av informationsförändring, funktion för meddelande om informationsförändring m h a 
push-teknik och stor grad av personanpassning. 
 
Portal är ett vitt begrepp med många olika underkategorier. Funktioner som är vanliga i 
portaler, men som vi inte tar upp i detta arbete är, samarbetsfunktioner och 
applikationsfunktioner.  
 
Samarbetsfunktioner är funktioner där olika användare kan samarbeta på olika sätt. 
Detta kan ske genom diskussionsforum eller genom att användare kan ändra i 
gemensamma dokument. Applikationsfunktioner är moduler som läggs till i portalen för 
att komma åt applikationer i gränssnittet. Applikationer kan vara e-postprogram, 
ordbehandlare, kalkylprogram osv.  
 
Inga av dessa funktionsområden tar vi alltså upp i detta arbete, utan vi fokuserar oss på 
insamling av information från Internet som visas i ett portalg ränssnitt.  
 
1.4 Målgrupp  
 
Målgruppen för utredningen är främst studenter på BTH, men även studenter som 
studerar inom ämnet datavetenskap på andra högskolor och universitet. Denna rapport 
vänder sig även till människor inom IT-branschen som är intresserade av portaler. Det 
kan också finnas ett intresse hos företag i allmänhet att se om denna teknik kan 
appliceras på deras ämnesområde. Förkunskaper i ämnet datavetenskap erfordras av 
läsaren för att få en större förståelse av innehållet. 
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1.5 Hypotes 
 
Vi har formulerat följande hypotes som resultatet i vår rapport kommer att bygga på:  
 
”Det är möjligt att specificera grundläggande funktioner som är lämpliga till en 
personanpassad informationsportal (PIP).” 
 
 
 

        Input              Output 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med grundläggande funktioner menar vi funktioner som uppfyller definitionen på PIP 
samt medför att användaren kan personanpassa sin portal. 
 
Med lämpliga funktioner menar vi funktioner som tidigare utredningar har kommit fram 
till bör finnas på portaler. 
 
Personanpassad informationsportal (PIP) definierar vi som en portal som sållar 
information från webbsidor1, återger dessa på ett samlat och personanpassat sätt2, samt 
uppdaterar förändringar i informationen3 och meddelar användaren om dessa4.  
 
Dessa olika delar kommer att behandlas i arbetet och förslag på viktiga funktioner som 
behövs i en personanpassad informationsportal är det grundläggande resultatet i 
rapporten.  
 
1.6 Metod 
 
"Metoden som används i en undersökning kan vara avgörande för de resultat som ges 
och metoden som redskap är grunden för systematiskt och planmässigt 
forskningsarbete." [JM99] 
 

                                                                 
1 Informationssållning – avsnitt 4 
2 Portal – avsnitt 6 
3 Informationsförändring – avsnitt 5 
4 Push-Tekniker – avsnitt 3 

Push 

Informationssållning 
Portal 

Black box 

Funktions- 
specifikation till 
PIP Informationsförändring 

Fig 2 Hypotes översikt [B5] 
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Vårt arbete är av explorativ karaktär (se ordlista) [I9], då vi i arbetet ska föreslå en 
applikationslösning på PIP och till den utreda vilka grundläggande delar och funktioner 
en applikationslösning av denna typ bör ha. 
 
För att få svar på hypotesen tog vi hjälp av tidigare utredningar inom området och övrig 
information från Internet som behandlade ämnet. Vi har sökt efter liknande forskning på 
Internet och hittat några system som behandlar delar av detta arbetets ämnesområde. Vi 
har haft stor nytta av att vi från dessa kunnat få idéer till vilka funktioner en 
personanpassad informationsportal bör ha. 
 
Applikationslösningen utgår ifrån tidigare arbetens kriterier och syn på området men är 
även baserat på funktioner som framkommit genom skapandet av en prototyp av 
applikationslösningen. Vi valde att göra en prototyp av en PIP, för att lättare kunna sätta 
oss in i vilka funktioner som är relevanta för en applikationslösning.  
 
Arbetet resulterar i en beskrivning av en lämplig applikationslösning inom området 
personanpassad informationsportal.  
 
Något tidigare utredningsarbete med samma hypotes eller frågeställning som vår har vi 
efter mycket sökande inte kunna finna.  
 
1.7 Litteratursökning 
 
All forskning bör utgå från eller ta hänsyn till tidigare utredningar som utförts inom 
ämnesområdet. ”Genom att ta del av tidigare forskningsmaterial får man hjälp med att 
definiera begrepp, planera upplägget av uppsatsen och tolka resultaten. Om man inte tar 
del av tidigare utredningar och teorier riskerar man att upprepa andras misstag och i 
värsta fall producera en kopia av en annan undersökning.” [B4] 
 
 
Till grund för avsnitten 2-7 ligger litteratur och utredningsarbeten. I vårt forskande efter 
litteratur och tidigare utredningar, använde vi oss av främst av sökmotorer på Internet, 
men även sökningar på biblioteksdatasystemet Libris för att finna relevanta utredningar.  
Dessutom sökte vi efter artiklar i databaserna Artikelsök och Affärsvärlden. 
 
 
1.8 Arbetsfördelning 
 
Arbetet är resultatet av tre studenters gemensamma informationsinsamling, bearbetning 
och analys. Vi har var och en haft ansvar för var sin del av arbetet. Jonas Andersson har 
skrivit avsnitten om bakgrund och push, Henrik Fasth om portaler och Andreas Petrovic 
om informationssållning och informationsförändring. Jonas och Andreas har 
tillsammans skrivit inledning, applikationslösningsdelen, slutsats och diskussion. 
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2. BAKGRUND 
 

 
 
2.1 Personanpassad informationsportal 
 
Det traditionella tillvägagångssättet vid vanlig Internetsurfning är att användaren själv 
går ut aktivt och letar rätt på de hemsidor man vill ta del av, antingen genom 
slumpmässigt Internetsurfande eller systematiskt via sökmotorer. Internet är ju, som alla 
vet, en ofantlig röra, som ständigt ökar och därmed blir svårare att finna relevant 
information. All denna rörighet som finns på Internet kan till en början verka charmig, 
och uppmuntrar onekligen till oväntade upptäckter och möten. 

  
Med tanke på att vem som helst med tillgång till en Internetserver kan publicera nya 
hemsidor, eller uppdatera gamla, blir det svårt för användaren att veta om sidan är 
uppdaterad eller inte. För att kontrollera om uppdatering har skett förutsätter detta att 
man regelbundet besöker Internetsidan. 
 
Vi anser att människor som är måna om sin tid, inte vill slösa bort den genom att besöka 
en massa webbsidor som inte uppdaterats sedan ett tidigare besök. Istället är det bättre 
att ha önskvärd information från Internet som man vill hålla sig uppdaterad på, direkt 
tillgänglig och koncentrerad i ett samlat gränssnitt.  
 
Precis detta erbjuder den personanpassade informationsportalen. Karakteristisk 
information som är lämplig att samla i portalen kan vara sport, nyheter, väder, nöje, 
börskurser eller annat av nyhetsvärde som sprids via webben. En stor fördel är att den 
tidspressade användaren bara en gång (i sin PIP) måste ställa in vilken information från 
olika webbsidor som önskas. Programmet går nämligen därefter regelbundet ut på 
Internet för att hålla informationen uppdaterad åt användaren. [CS1]. När användaren 
återvänder till portalen, för att läsa de senaste börsnoteringarna elle r ekonominyheter 
från olika källor, är dessa uppdaterade och det tar ingen extra tid att ladda hem dem. 
 
Förutom dessa praktiska fördelar finns det också mycket pengar att tjäna för portalägare 
genom reklam på portaler. En studie visar nämligen att de nio största portalerna drar in 
59 % av all reklam på Internet, även om de bara står för 15 procent av all Internettrafik 
[I18]. Detta borde enligt vår åsikt bero på att användare vill ha den viktigaste 
informationen som denne behöver samlat i ett gränssnitt. Detta kommer att locka till 
många återbesök. Den ursprungliga reklamen kring den utsållade informationen 
kommer att vara borttagen och ersättas med reklam som genereras från portalen. Detta 
kan portalägare dra nytta av. 
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3. PUSH-TEKNIKER 
 

 
3.1 Definition 
 
Begreppet Push-teknik lanserades som Internetteknik under 1997. Denna teknik medför 
att viss information sänds ut till användaren direkt ifrån källan, utan att användarens 
eget ingripande. Detta sker istället för att användaren själv söker upp samma 
information från t ex en Internetsida. Exempel på push-teknik är e-post och exempel på 
tjänst som använder denna teknik är prenumeration på nyhetsbrev av olika 
ämneskategorier [I12].  
 
3.2 Push och pull 
 
Pulltekniken ställer krav på att användaren själv letar upp informationen han/hon är 
intresserad av. Detta är likt situationen i ett vanligt bibliotek där mottagaren går in och 
letar upp den information han vill ha fram. Push-tekniken däremot kan jämföras en 
vanlig tidningsbärare som levererar de nyhetstidningar man prenumererar på. Likt en 
vanlig tidningsprenumeration fungerar tekniken som kontinuerlig leverans av önskad 
information [CS2]. Den stora skillnaden mellan push- och pullteknik ligger alltså i vem 
som tar initiativet till informationsutbytet, avsändaren eller mottagaren [B1].  
 
Pulltekniken lämpar sig bäst för information som avsändaren/upphovsmannen ämnar 
göra tillgänglig för mottagaren, men där denne inte behöver ta del av den annat än vid 
behov [CS2]. Exempel på information som lämpar sig för att distribueras med pull-
teknik är exempelvis examensarbeten, blanketter och annat material som exempelvis 
studenter använder sig av och inte så uppdateras särskilt ofta.  
 
Mindre lämplig information att sprida med pull-teknik är information med någon form 
av nyhetsvärde för mottagaren. För den här typen av information, som exempelvis kan 
vara nya tentamenstider, schemaändringar eller liknade, är push-tekniken att föredra. 
Avsändaren kan då vara säker på att utsända informationen har nått mottagaren och 
denna mottagare slipper att kontinuerligt lägga ner tid på att leta efter uppdaterad 
information som kan tänkas vara av värde för honom/henne.  
 
Push-, och pull-teknikerna fungerar som komplement till varandra för utgivande av 
information. Den  viktigaste faktorn för hur väl man få de båda teknikerna att samspela, 
är att se till vilken information som skall spridas med respektive teknik [CS6].   
 
 
3.3 Push-teknikens utveckling 
 
Push-teknik är, i Internet sammanhang, en relativt ny teknik som började komma i igång 
för cirka 5 år sedan. Push kom från ingenstans och plötsligt marknadsförde ett stort 
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antal företag, till exempel Marimba och Backweb push-tekniker[I11]. Detta som den 
ideala modellen för elektronisk handel, personalhantering och allt möjligt. Anledningen 
att man började tänka på tekniken, var för att komma tillrätta med en del brister med 
pulltekniken [B3].  
 
Tekniken var från början ett av Internets hetaste begrepp. Så är det däremot inte längre, 
utan pionjärerna på PointCast har problem. Dessa satsningar tycks inte ha resulterat i de 
framgångar som förutspåtts och därför har många dömt ut push-tekniken. Även om det 
var en bra idé, fungerade den från början inte lika bra i praktiken. Orsaken till detta var 
främst begränsad bandbredd [I11].  
 
Tekniken användes från början mest för att i förväg automatiskt ladda ner material, så 
att användaren inte behövde gå ut på Internet då denne ville läsa information. 
Informationsmängderna var, vad vi erfarit, alldeles för stora och användaren kunde inte 
i detalj specificera vilken information som var önskvärd. Men nu när bredband till 
Internet byggs ut kommer man att få möjlighet att kunna använda sig av denna praktiska 
teknik. Däremot är det nog inte så många som längre är intresserade av att ta emot 
denna typ av information genom push. Att få hem stora informationsmängder som 
användaren inte har stark kontroll över har enligt vårt tycke ingen framtid i ett samhälle 
med bredband. Förhoppningsvis tänker man i framtiden mer över användares sållnings-, 
och anpassnings -behov av funktioner när push ska användas. 
 
Emellertid så har marknaden med tiden insett att det finns en utomordentlig push-teknik 
i form av e-post, som funnits mycket längre än, när push blev populärt som ett begrepp, 
1997. Idag används e-post som den största push-tekniken. Den enorma ökningen av 
antalet skickade e-post meddelanden förklaras till stor del av de har blivit push-
teknikens ”killer application” [I13] . Detta tror vi beror på att den är allmänt accepterad 
och att e-post används av väldigt många. 
 
Förutom e-post har även andra push-tekniker blivit mer och mer populär på den senaste 
tiden. Man använder push-tekniker inom en mängd olika användningsområden, bland 
annat med att hålla antivirusprogram och brandväggar uppdaterade med den senaste 
informationen. Men även för att kunna hålla baners uppdaterade med den senaste 
reklamen, så använder man denna teknik som ett hjälp medel att hålla koll på när 
informationen ska bytas ut. Denna funktion sker helt automatiskt och oftast utan 
användarens vetskap [I10].  
 
Det finns även andra tjänster som gör det möjligt för användarna att abonnera på 
skräddarsydda sammanställningar av information som sänds till dem utan särskild 
begäran vid varje tillfälle. Detta sker enligt ett i förväg uppgjort schema. Det går till så 
att användaren preciserar inom vilka ämneskategorier han vill ha information om. 
Företaget som står bakom applikationen gör sedan sammanställningar av information 
som regelbundet sänds ut till abonnenten. Push-tekniker som används för dessa 
applikationer är bl a e-post och SMS. 
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I vårt arbete koncentrerar vi oss på att användaren själv ska få välja ut den information 
från Internetsidor som denne anser vara intressant. Användaren ska sedan själv kunna 
gruppera dessa källor i kategorier, som i push-sammanhang brukar kallas kanaler. 
 
 
3.4 Behov 
 
Neil Raden ställde sig redan 1997 frågan om push-tekniken var nästa stora genomslags 
kraft inom Internet. Vad vi kan se har denna teknik inte slagit igenom i så stor 
utsträckning som man från början hade tänkt sig. Neil Raden ställde upp en par 
kriterium för varför push-tekniken skulle bli populär, och dessa var:  
 

• Användaren vill kunna ta del av information vid jämna intervall utan att aktivt 
begära den (se funktion 7.5.4.9). 

 
• Användaren vill bli underrättad när ett visst kriterium har uppfyllts, exempelvis 

när en aktie har ökat 10 % (se funktion 7.5.4.10).  
 

• Användaren vill bli underrättad om information från en källa som de inte 
uttryckligen har begärt , utan endast har meddelat att man är intresserad av. 
Sådana fall av oväntade framgångar eller misslyckande hos sin medtävlande, 
eller att skicka samma information som chefen tittar på idag (se funktion 
7.5.4.1). 

 
Dessa kriterier är fortfarande än idag starka skäl till varför denna teknik skulle kunna 
användas till en rad nya innovationer [I12].  
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4. INFORMATIONS-SÅLLNING 
 

 
 
4.1 Definition 
 
När vi pratar om informationssållning i detta arbete menar vi tekniker som används för 
att kunna dela upp information på HTML-sidor, så att man har kvar den del av 
informationen som är intressant. Informationssållning är viktigt för att kunna få fram 
väsentlig information ifrån en stor informationsmassa.  
 
Det vi kallar för informationssållning har flera namn och definitioner. Foltz & Dumais 
använder uttrycken ”Information Retrieval” och ”Information Filtering” [R5]. 
Information retrieval handlar om att hitta information i en fast informationsmängd 
såsom en databas. Informaition filtering handlar i stället om att plocka bort information 
från en informationsström. Dessa definitioner passar bäst in på avsitt 4.4.1 och 4.4.2. 
”Information Extraction” är ett annat begrepp och innebär att man försöker sålla fram 
relevanta dokument (ex webbsidor på Internet). Detta sker ofta m h a artificiell 
intelligens och målet är att söka upp information som kan tänkas intressera användaren. 
[I14]. Denna beskrivning passar bäst in på avsnitt 4.4.3.  
 
I detta arbete använder vi samlingsnamnet informationssållning, eftersom teknikerna 
har samma mål, nämligen att få fram relevant information till användaren. Det vi har 
fokuserat oss på är informationssållning av HTML-sidor. 
 
 
4.2 Historia 
 
Informationssållning är inget nytt begrepp eller något som bara används med 
elektroniska dokument [R5]. När vi står vid tidningsstället och ska välja ut en tidning att 
köpa sker det en sållningsprocess. När vi sedan läser tidningen väljer vi förmodligen att 
bara läsa vissa delar. Även här sållar vi bort det som verkar ointressant för att fokusera 
på de mer givande delarna. Vi har alltså ett behov av att filtrera bort stora delar av all 
den informationsmängd som finns tillgänglig för oss. Detta är också något som vi gör 
varje dag i vårt dagliga liv. 
 
Skillnaden mellan information i elektroniska dokument, som t ex webbsidor på Internet, 
och information vi hittar i tidningar är att vi kan låta en dator filtrera den elektroniska 
informationen åt oss. Denna informationssållning, eller informationsfiltrering, som 
datorn hjälper oss med ger givetvis idag inte ett perfekt resultat. Ändå kan det vara ett 
effektivt hjälpmedel för att slippa dränkas i ointressant information. 
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4.3 Behov 
 
Informationssållning är något som blir allt viktigare ju större informationsmängden blir. 
Med dagens tekniker för informationsspridning, som t ex Internet, blir 
informationssållning väldigt viktigt [I2] . På Internet har det länge funnits länksidor som 
försöker lägga fram de viktigaste länkarna inom olika områden. ”Många sajter 
specialiserar sig på att filtrera webben - plocka ut det bästa, det nyaste, det konstigaste. 
En del sajter publicerar olika länka r varje veckodag” [I23]. Dessa länksidor, eller 
portaler som de ibland kallas i de större formaten, är startpunkten för många då de 
börjar surfa på Internet. Att välja ut rätt sidor på Internet som man är intresserad av, vill 
vi säga är det första steget vid, av användaren aktiv informationssållning.  
 
Väl framme på webbsidan är det inte säkert att det är allt som man är intresserad av. 
Kanske är det en särskild tabell, en bild eller en paragraf som känns intressant. Det är 
här sållningsteknikerna kommer in. I stycket nedan om sållningstekniker tar vi upp olika 
tekniker som kan användas för att få fram den information som man finner särskilt 
intressant. 
 
När väsentlig information sedan sållats ut vill man gärna hålla sig uppdaterad på denna 
information, så att man alltid har den senaste till hands. Mer om detta tar vi upp i 
avsnittet om informationsförändring. 
 
Några problem som motiverar informationssållning i organisationer är: [I7]   
 

• För lite tid och för mycket information att ta del av.  
• Människor blir medvetna om information som inte direkt är relevant för deras 

behov. 
 
Enligt en undersökning i Computer Sweden visade det sig att 61 procent av användarna 
visade tecken på informationsuttröttning [CS3]. Detta ger en fingervisning om att den 
andra punkten ovan stämmer. Informationsuttröttningen skulle enligt vårt tycke klart 
kunna minskas med hjälp av personanpassad informations portal med stöd för 
informationssållning. 
 
4.4 Sållningstekniker 
 
För att på olika sätt kunna välja ut relevanta informationsdelar på webbsidor krävs det 
tekniker för detta. I rapporten ”WebCQ – Detecting and Delivering Information 
Changes on the Web” [R1] tar man upp två tekniker som är väsentliga för den typ av 
informationssållning som vi vill använda oss av. Dessutom beskriver Foltz & Dumais i 
rapporten ”Personalized Information Delivery” [R5] metoder för att filtrera information 
bl a genom personlig inställning av ord som beskriver det personen i fråga är intresserad 
av.  
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Fig. 3 – Två grenar av informationssållning [R1]  

4.4.1 HTML-baserad sållning 
 
Informationssållning som med användarens aktiva hjälp utförs på HTML-sidor, kan 
delas upp i två grenar [R1]. Den första grenen är HTML-baserad och är därför specifik 
för strukturspråket HTML. Den andra grenen använder reguljära uttryck för att söka den 
önskade informationen.  
 
 

 
 
 
 
De HTML-baserade sållningsteknikerna använder taggar i HTML-koden för att kunna 
dela upp informationen. Exempel på taggar som används är tabeller (<table>), listor 
(<li>), länkar (<a href=>), bilder (<img src=>) och paragrafer (<p>). 
 
För att få fram de olika delarna baserat på HTML-taggar behövs en HTML-tolk, d v s 
ett program som kan tolka HTML-koden och bearbeta den på olika sätt. I vårt fall vill vi 
välja ut särskilda delar ur HTML-koden. HTML-tolkar, eller färdiga klasser (API eller 
paket) till att tolka HTML, finns till olika programmeringsspråk, bl a Java. I Java heter 
paketet för HTML-tolkning ”javax.swing.text.html.parser”, och det går bra att importera 
det för att skapa sin HTML-tolk. Följande problem bör man ha i bakhuvudet när man 
ska arbeta med att filtrera HTML [I6]: 
 

• Taggar kan vara av stora, små eller en kombination av stora och små bokstäver. 
(ex <table>, <TABLE> och <TaBlE>) 

• Attributvärden kan antingen vara citerade eller inte (ex href=”http://” och 
href=http://) 

• Citattecknen kan vara dubbla eller enkla (ex ’http://” och ”http://”) 
• ”<”-tecknet kan skrivas &lt; eller bara <. 
• <P>-taggen kan användas till att öppna eller stänga en paragraf. 
• </P>, </LI> och </TD> behöver inte användas. 
• Taggar kan vara nästlade. 
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4.4.2 Sållning med reguljära uttryck 
 
Den andra grenen för sållningstekniker använder reguljära uttryck för att söka önskad 
information [R1]. Reguljära uttryck är en metod för att söka strängar som följer vissa 
mönster. De kan vara svåra att förstå då de ser komplicerade ut, men de är väldigt 
kraftfulla när man lärt sig använda dem. Reguljära uttryck stöds av många 
textredigerare och programmeringsspråk.  
 
Reguljära uttryck består av vanliga tecken och metatecken. Vanliga tecken är stora och 
små bokstäver samt siffror. Metatecken är tecken som har en speciell innebörd. För att 
kunna använda reguljära uttryck är det mycket viktigt att man förstår dessa metatecken. 
Metatecknen som används i reguljära uttryck visas nedanför. Tabellen är hämtad från 
”A Tao of Regular Expressions” [I5]. 
 
Metacharacter   Description 

   
. 

 Matches any single character. For example the regular expression r.t 
would match the strings rat, rut, r t, but not root.  

$ 
 

Matches the end of a line. For example, the regular expression 
weasel$  would match the end of the string "He's a weasel" but not the 
string "They are a bunch of weasels."  

^ 

 

Matches the beginning of a line. For example, the regular expression 
^When in would match the beginning of the string "When in the 
course of human events" but would not match "What and When in the" 
.  

* 
 

Matches zero or more occurences of the character immediately 
preceding. For example, the regular expression .* means match any 
number of any characters.  

\ 

 

This is the quoting character, use it to treat the following character as 
an ordinary character. For example, \$ is used to match the dollar sign 
character ($) rather than the end of a line. Similarly, the expression \. 
is used to match the period character rather than any single character.  

[ ]   
[c1-c2]  
[^c1-c2] 

 

Matches any one of the characters between the brackets. For example, 
the regular expression r[aou]t matches rat, rot, and rut, but not ret. 
Ranges of characters can specified by using a hyphen. For example, 
the regular expression [0-9] means match any digit. Multiple ranges 
can be specified as well. The regular expression [A-Za-z] means 
match any upper or lower case letter. To match any character except 
those in the range, the complement range, use the caret as the first 
character after the opening bracket. For example, the expression 
[^269A-Z] will match any characters except 2, 6, 9, and upper case 
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letters.  
\< \> 

 

Matches the beginning (\<) or end (\>) or a word. For example, 
\<the matches on "the" in the string "for the wise" but does not 
match "the" in "otherwise". NOTE: this metacharacter is not supported 
by all applications. 

\( \) 

 

Treat the expression between \( and \) as a group. Also, saves the 
characters matched by the expression into temporary holding areas. 
Up to nine pattern matches can be saved in a single regular expression. 
They can be referenced as \1 through \9. 

| 

 

Or two conditions together. For example (him|her) matches the 
line "it belongs to him" and matches the line "it belongs to her" but 
does not match the line "it belongs to them. " NOTE: this 
metacharacter is not supported by all applications. 

+  Matches one or more occurences of the character or regular expression 
immediately preceding. For example, the regular expression 9+ 
matches 9, 99, 999. NOTE: this metacharacter is not supported by a ll 
applications. 

?  Matches 0 or 1 occurence of the character or regular expression 
immediately preceding.NOTE: this metacharacter is not supported by 
all applications. 

\{i\}  
\{i,j\} 

 Match a specific number of instances or instances within a range of 
the preceding character. For example, the expression A[0-9]\{3\} 
will match "A" followed by exactly 3 digits. That is, it will match 
A123 but not A1234. The expression [0-9]\{4,6\} any sequence 
of 4, 5, or 6 digits. NOTE: this metacharacter is not supported by all 
applications. 

 
 
Ett mycket enkelt exempel på ett reguljärt uttryck är ”examen”. Söksträngen kommer att 
hitta alla ord som innehåller examen, såsom examensarbete eller kandidatexamen. 
Däremot kommer inte ordet Examensarbete hittas då ett litet e inte räknas som samma 
som stort E [I5]. 
 
 
4.4.3 Intressebaserad sållning 
 
Detta sätt att sålla utgår från att välja ut information till en användare som denne är 
intresserad av utan att användaren aktivt behöver begära informationen [R5]. Det måste 
alltså finnas någon slags sökmotor som letar upp information och försöker matcha detta 
mot användarens intresse.  
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Användarens intresse kan t ex vara information som denne tidigare har läst. Sökmotorn 
försöker då med hjälp av olika algoritmer hitta liknande information som användaren 
kan vara intresserad av.  
 
Ett annat sätt att matcha användarens informationsintresse är att användaren får skriva 
ner ett antal nyckelord som bör finnas med i den information som användaren är 
intresserad av. Dessa ord samlas i något som kan kallas en användarprofil. Tanken är att 
en sökmotor ska söka igenom information och, med hjälp av algoritmer och artificiell 
intelligens, välja ut den information som passar nyckelorden i användarens profil.  
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5. INFORMATIONS-FÖRÄNDRING 
 

 
 

5.1 Tekniker 
 
När man genom informationssållning valt ut den information man är intresserad av vill 
man också gärna hålla sig uppdaterad på den informationen och få reda på om 
förändringar har skett.  
 
Det första och enklaste man kan göra är att kontrollera ”senast ändrad”-timestamp i 
headern på den aktuella webbsidan för att se om någon förändring är gjord [R1]. Skiljer 
sig datumet från en tidigare sparad version av sidan, har någon förändring skett. Med 
det är det inte sagt att just den sållade delen av webbsidan man är intresserad av är 
uppdaterad. Uppdateringen kan ha skett var som helst på sidan. Dessutom är det inte 
alltid som dessa datum i headern används, eftersom detta är något som sätts på statiska 
sidor, vilket gör att denna metod inte är användbar på dynamiska webbsidor. 
 
Vad som bör göras då är att jämföra den informationsdel man sållat bort och sparat 
tidigare med motsvarande del på webbsidan. Genom att komma ihåg 
informationssållningssättet och sidan som sållats, kan man kontrollera om förändringar 
skett i jämförelse med den sparade versionen genom att köra sållningen mot webbsidan 
vid ett senare tillfälle. Man har då två versioner av den sållade texten och dessa kan 
sedan jämföras på olika sätt:  
 

1. Ett enkelt sätt är att kontrollera förändring av information är att jämföra 
storleken på de två informationsdelarna. Skiljer sig dessa åt har det skett en 
förändring. En förändring kan visserligen ha skett ändå, om storleken på det 
borttagna är detsamma som det infogade. Detta gör denna teknik något osäker. 

 
2. I de flesta programmeringsspråk finns färdiga funktioner för att jämföra två 

strängar. En sådan enkel metod går att använda väldigt effektivt även här om 
man endast ska konstatera att någon förändring har skett i HTML-koden.  

 
3. Det finns ett program utvecklat av AT&T, kallat HTML-Diff, som är speciellt 

skrivet för att kunna upptäcka förändringar i HTML. Programmet har även 
funktioner för att visualisera förändringarna på olika sätt.  

  
 
5.2 Visualisering av förändring 
 
Programmet HTML-Diff har tre grundläggande sätt för att visualisera förändringarna 
mellan två versioner av en webbsida. 
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Fig. 4 - HTML-Diff, Visualisering – sida vid sida [R1]  

1. Det första sättet är att visa en webbsida, eller den utvalda informationsdelen två 
gånger på skärmen, sida vid sida (se bilden nedan). Den gamla versionen kan t 
ex visas till vänster och den nya till höger. Skillanden mellan versionerna syns i 
sin helhet. Implementationsmässigt skulle det kunna gå till så att man sparar hela 
webbsidan i en databas, för att sedan kunna plocka upp den igen för att jämföras 
med den uppdaterade webbsidan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2. Det andra sättet är att endast visa det som skiljer den gamla webbsidan eller 

informationsdelen åt från den nya. Här tas alltså allt som är lika på de två 
versionerna bort och kvar blir bara skillnaderna. Detta tillvägagångssätt är 
väldigt bra för stora textmassor där det kan vara jobbigt att jämföra sidorna med 
tidigare metod. Nackdelen med metoden är att det lätt kan bli rörigt när man 
tappar sammanhanget där skillnaderna hör hemma. 

 
3. Det tredje sättet är att använda de två tidigare metoderna tillsammans. Det 

gemensamma materialet visas då endast en gång på skärmen, men olikheterna 
hamnar efter varandra och kan vara markerade  på något särkskilt sätt så att man 
kan skilja de två från övrig, gemensam, text. Ett problem som framkommer vid 
metod två och tre är att resultatet efter klipp och klistrande i HTML-kod ibland 
inte blir korrekt HTML [R2]. 

 
XML är ett metaspråk som beskriver webbdata och dess struktur [I24]. Då XML inom 
några år förmodligen kommer att ersätta HTML som standard för webbpublicering är 
det bra att veta att all forskning kring HTML-Diff fortsätter i XML. För XML-
dokument finns det nämligen två algoritmer för att upptäcka förändring i dokument. 
Dessa är X-Diff och XyDiff [R4]. Då man kan lägga till mening (ytterligare 
strukturlager) till innehållet på XML-sidor kommer informationssållningen i framtiden 
säkerligen bli allt smartare. 
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6. PORTAL 
 

 
 
6.1 Definition 
 
En portal är en entrésida eller en dörröppning som tillåter entré till ett speciellt område 
på Internet [R3].  
 
”En webbaserad tjänst som oberoende av tid och plats via en enda ingång erbjuder ett 
personligt anpassat gränssnitt, där det är möjligt att erhålla och söka efter intern och 
extern information samt integrera med andra personer och applikatione r” [I4].  
 
Det finns många olika definitioner på en Portal. Detta beror på att det finns många olika 
sorters portaler. Överlag så kan en portal definieras som en huvudport för en användare. 
Tanken är att företagen som erbjuder portaler ska kunna erbjuda kunden ett komplett 
sortiment av tjänster så att kunden inte ska behöva lämna deras webbplats [I4].  Portalen 
ska finnas tillgänglig 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Det är alltså en 
webbaserad tjänst som konstant ska kunna erbjuda en användare ett personligt anpassat 
gränssnitt. Funktionerna på portaler kan variera beroende på vilken typ av portal det är. 
 
En användare kan genom att använda en tjänst av den här typen spara tid och framförallt 
tråkigt klickande i onödan. Portalen som vi implementerat är en så kallad 
personanpassad portal och hjälper användaren att hålla koll på uppdateringar på hans 
utvalda webbsidor.   
 
 
6.2 Historia 
 
Dom första portalerna som utvecklades var egentligen inte portaler. Faktum är att de 
första portalerna som kom inte ens var sökbara. Dom var en samling länkar 
kategoriserade efter ämne. Idag kallas dessa typer av webbsidor för kataloger. Efter ett 
tag så utvecklade dessa kataloger metoder för sökning genom länkarna på sidan som 
resulterade i en lista bestående av webbsidor baserade på ett sökord som matats in i 
enkel textform [R3]. 
 
Det tog inte lång tid innan dessa portaler/kataloger började söka av nätet och matade in 
information i databaser om varje webbsida som man besökt. Informationen i dessa 
databaser blev sökresultaten på den första fungerande portalen. 
 
Sen dessa tidiga dagar har portaler skett många förändringar. Nu för tiden är de flesta av 
de populäraste portalerna faktiskt en hybrid känd som en webb portal. En webb portal är 
en webbsida som inte endast erbjuder sökfunktion utan även erbjuder andra tjänster, 
som en personlig webbsida, fri webbaserad e-mail, väder, horoskop, nyheter mm. 
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Medan dom första katalogerna/portalerna var byggda för att leverera användarna till 
deras önskade destination, webb portaler har blivit en destination inom sig själv. Den 
här annorlunda typen av portal försöker fylla användarna alla behov istället för att 
skicka vidare användaren till någon annan som kan erbjuda den önskade tjänsten. 
 
När man tittar på helheten så leder den här evolutionen oss till det bättre. Nu ska det inte 
sägas att varje ny portal är bättre än sin föregångare, men i det stora hela och när tiden 
går framåt så utvecklas portaler till det bättre [I8]. 
 
6.3 Funktion 
 
En portal kan bestå av åtta underliggande funktionsområden: [R3] 
 

• Personligt anpassad 
• Navigation och sökfunktion 
• Push-teknologi 
• Samarbete  
• Applikation 
• Infrastruktur  
• Integrering  

 
Som avsnittet om avgränsningar (1.3) berättar om, behandlar vi i detta arbete inte 
punkterna om samarbete och applikation. Anledningen till detta är att vi inte anser dessa 
som väsentliga för en personanpassad informationsportal. 
 
6.4 Olika typer av Portaler 
 
Nedan ges exempel på olika typer av portaler. Portaltypen som detta arbetet 
koncentrerar sig på, d v s personanpassade informationsportaler, kan användas som en 
viktig beståndsdel vid skapandet av flera av nedanstående portaltyper. Informationen 
om nedanstående portaler är hämtade ur rapporten “Electronic Information Portals and 
Collaboration Platforms” [R3]. 
 
Public Portals  (Allmänna Portaler) - Exempel på allmänna portaler är 
www.yahoo.com och www.aol.com . Den här typen av portaler låter användarna 
navigera mellan webbsidorna kopplade till dessa portaler. Dessa portaler har nu 
utvecklats från att förr endast erbjuda denna funktionen till att även erbjuda 
personanpassning som e-mail och communities. 
 
Vertical  Portals (Nischade Portaler) - Med dessa menar man portaler som tillåter 
samarbete mellan olika företag inom samma bransch. För det mesta används inte 
samarbetet till kunskapsutbyte utan snarare till att hitta nya affärspartners och att hitta 
de bästa priserna på marknaden. 
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Fig. 5 – Portalers marknadsutveckling [I2]  

 
Knowledge Portals (Kunskaps Portaler) - Dessa portaler försöker stödja 
kunskapsarbetares roller inom en organisation. Huvudmålet är att öka effektiviteten 
inom organisationen. 
 
Enterprise Information Portals, EIP (Affärs Informations Portaler) - Det finns två 
typer av Enterprise Information Portals (EIP) som vi måste skilja på, Interenterprise 
Information Portals och Intraenterprise Information Portals.  
 

• Interenterprise Information Portals stödjer anställda, kunder och andra   
intressenter, t ex investerare i företaget. 

 
• Intraenterprise Information Portals som finns som hjälp för företagets anställda. 

 
EIP används alltså av företag, inom företag och av de närmaste intressenterna hos 
företaget. Detta är alltså ingen portal som används ute på Internet av ”vanliga” surfare 
för nöjes skull. 
 
Publishing Portals (Publicerande Portaler) - Huvudfunktionen för denna typ av 
portal är lagring och presentation av information. Användaren har personlig access till 
för användaren relevant information. 
 
Collaborative Portals (Samarbetande Portaler) - Collaborative Portals tillgodoser 
publicering av information och samarbete mellan personer placerade på olika platser. 
Portalen erbjuder applikationer som tillåter kommunikation, koordination och samarbete 
mellan olika grupper. E-mail, diskussionsforum, chattar och virtuella projektrum är 
huvudfunktione rna inom dessa applikationerna. 
 
 
6.5 Marknad 
 
Portaler finns idag på en mängd olika 
platser på Internet. Några av de mer 
kända är aol.com (america online), 
yahoo.com, msn.com, lycos.com. 
Flertalet av dessa portaler är 
världskända och används av miljontals 
människor varje dag. Flera av 
portalerna erbjuder idag mängder av 
olika tjänster. Exempel på tjänster är 
att kunna skicka e-mail, sms, chat och 
söka efter information på Internet [I3].  
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Företagen vill att deras portal ska bli en startpunkt för deras kunder, att nå ut på 
Internet. Helst ska kunderna inte behöva lämna deras portal utan alla funktioner de vill 
åt på Internet, ska finnas tillgänglig på portalen.   
 
Många företag använder just portaler för att dra till sig många användare. När 
Internetanvändaren sedan använder sig av portalen kan företaget lätt komma åt kunder 
med reklam. När företagen kommit så långt lär detta locka andra företag att köpa 
annonsplatser på sidan. Många företag utvecklar inte alla dessa tjänster som erbjuds 
själv, utan drar nytta av konkurrenter. Detta kanske kan tyckas konstigt men kan 
företaget som äger portalen få sina användare att inte lämna webbsidan har de lyckats 
[I3]. Som vi tidigare tagit upp finns det mycket pengar att tjäna på genom reklam på 
portaler. En studie visar nämligen att de nio största portalerna drar in 59 % av all reklam 
på Internet, även om de bara står för 15 procent av all Internettrafik [I18]. 
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7. APPLIKATIONSLÖSNING 
 

 
 
7.1 Inledning 
 
I detta avsitt ger vi förslag på funktioner som kan användas till en applikationslösning 
för en personanpassad informationsportal vilket vi förkortat benämner PIP. 
Applikationslösningen är baserad på teoretiska krav vi funnit i våra källor. Dessa krav 
som ställs är krav på uppbyggnad och funktionalitet på liknande portalsystem som är en 
förutsättning för ett välkonstruerat system.  
 
Grundläggande funktionalitet på applikationen är implementerad i en prototyp. Utöver 
dessa funktioner ger vi utredande förslag på funktioner som bör finnas med för att PIP 
ska kunna stå upp mot de föreslagna krav och kriterier vi funnit i litteraturkällor. 
 
 
7.2 Grundläggande beskrivning av vår prototyp 
 
Vi inser självklart att en professionell portal, med alla föreslagna lösningar som senare 
presenteras i vårt arbete, skulle kunna ta lång tid att konstruera. Därför har vi valt att 
koncentrera oss på de mest grundläggande funktionerna för PIP vid skapandet av vår 
prototyp. Dessa är funktioner för att sålla information från webbsidor på Internet, återge 
dessa på ett samlat sätt, samt uppdatera förändringar i informationen och meddela 
användaren om dessa [P1]. 
 
Varje användare kan i prototypen välja ut vilka hemsidor individen är intresserad av. 
Användaren kan dessutom välja ut vilka olika delar av webbsidorna som denne vill 
hålla sig uppdaterad på (se avsnitt 7.4.2). Dessa val sparas i en personlig 
bevakningsprofil (se funktion 7.5.4.8).  
 
Portalen använder en agent som bevakar informationsförändringar på delar av 
webbsidor som finns specificerade i personliga bevakningsprofiler (se avsnitt 7.4.3). 
Denna agent uppdaterar informationen vid förändringar enligt användares inställningar 
(se funktion 7.5.4.9 & 7.5.4.10).  
 
Resultatet av bevakningen är att den nya eller förändrade texten kan skickas till 
mottagaren med valfri prioritet och på valfritt sätt (se avsnitt 7.5.4.4). Den 
överföringsmetod som vi för närvarande stöder är att texten kan skickas som e-post. En 
framtida möjlighet är stöd för både SMS-meddelande (textmeddelande) till en GSM 
telefon eller som ett meddelande till en personsökare som kan hantera alfanumeriska 
tecken. 
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7.3 Grundläggande konstruktion av en PIP 
 

7.3.1 Moduluppbyggnad 
 
”Med moduluppbyggnad menas att systemet är uppdelat i delar, kallade moduler, och 
dessa kan kombineras med varandra på olika sätt för att kunna tillgodose skilda 
kundkrav på ett enklare sätt [I21].” 
 
Det är vanligt att portaler startar små och sedan behöver byggas ut allt eftersom 
populariteten ökar. Bygger man upp systemet med moduler, kan man börja smått med 
några enstaka moduler och sedan öka på med moduler efter behov. Startar man med en 
stor portal med färdiga moduler finns det risk för att det blir bråk över vilka moduler 
som egentligen bör finnas tillgängliga och hela portalprojektet kan gå i stöpet. 
 
De grundläggande funktioner som bör vara med är de för informationssållning, 
informationsförändring, push och personanpassing.  
 
Moduler som är utsatta för hård belastning bör läggas på egna servrar. Detta gör det 
lättare för portalen att växa och det blir också lättare att bygga systemet 
plattformsoberoende. 
 
7.3.2 Databas 
 
Ett exempel på en databas är mySQL och det är också denna vi valt att använda i vår 
protoyp. Vi har valt mySQL då den är open source och därmed lämplig till vår prototyp. 
En databas behövs för att lagra information om bl. a. användare, inställningar och 
webbsidor [R6]. 
 
En lämplig struktur på databasen 
ger er-modellen till vår applikation 
nedan ett exempel på. Tankesättet 
bakom databasens konstruktion 
följer nedanför. Namnen för 
databastabellerna anges i 
paranteser vid aktuell beskrivning: 
Systemet har olika användare. 
Dessa kan välja ut webbsidor 
(Webpage) och delar från dessa 
(WebpagePart), som de vill ha 
information från. Flera användare 
kan vara intresserade av samma 
webbsida och webbside-del. För att 
veta vilka användare som är 
intresserade av vilka webbsidor 

Fig. 6 - ER-Modell  [P2] 
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kopplar man samman dessa med olika användare (User Webpage - Part). De olika 
webbside-delarna kan för varje användare ha olika prioritet (Priority) och tillhöra olika 
kategorier (UserCategory). En databasuppbyggnad enligt denna pricip medför 
automatiskt att redundans av data undviks [B2]. 
 
7.3.3 Plattformsoberoende 
 
Det är bra om man redan från början tänker på att bygga portalen plattformsoberoende 
[R6]. Då är det lättare att växa vidare med portalen när det framkommer nya behov. 
Använder man sig av plattformsoberoende struktur, blir det lättare att använda portalen 
från flera olika typer av elektroniska utrustningar. Exempel på olika elektroniska 
utrustningar är datorer, mobiltelefoner och personliga digitala assistenter (pda). 
 
7.3.4 Säkerhet 
 
Säkerhet är viktigt att man tänker på redan från början när man ska bygga en portal. Det 
finns tre vanliga sätt för att verifiera användarna av systemet[R6]: 
 

• Http-verifiering 
• Kakor 
• Sessions-nycklar 

 
Det absolut enklaste sättet att verifiera en användare är att använda Http-verifiering. 
Tyvärr har denna en nackdel och det är att det endast går att logga ut genom att stänga 
av webbläsaren. I stora portaler, framför allt de som innehåller för företaget intern 
information, är detta verifieringssätt inte att rekommendera. 
 
Det andra sättet är att 
använda kakor. Http-
protokollet håller inte 
koll på vilka 
knapptryckningar som en 
användare har gjort 
tidigare utan bryr sig bara 
om den för stunden 
aktuella. Detta kan man 
lösa genom att använda 
kakor. Kakor består av en 
bit text som lagras på 
användarens hårddisk. I 
och med detta kan 
portalen hålla reda på 
vilken användare det är och 
följa navigeringen på portalen.  Fig. 7 – Inloggningssida från prototypen  [P1]  
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Kakorna kan antingen slängas när webbläsaren stängs eller fortsätta finnas kvar. I 
prototypen har vi använt oss av kakor då detta är ett enkelt men effektivt sätt att hålla 
reda på vilka serveranrop och svar som hör till de olika användarna. 
 
Det går även att använda sessions-nycklar. Detta går till så att det skickas en unik 
nyckel mellan delsidorna på portalen. Portalen kan då hålla reda på vilken användare 
det är som kommit till den nya sidan. Portaler som har med funktioner för samarbete, ex 
gemensamma dokument som kan editeras av olika användare, behöver ha 
säkerhetsfunktioner för att begränsa åtkomsten för dessa. Då detta inte är något som 
berör PIP (eftersom funktioner för samarbete saknas), tar vi inte med 
säkerhetsfunktioner som berör samarbete i detta arbete. [I19] 
 

7.4 Basfunktioner till en PIP 
 
7.4.1 Allmänna funktioner 
 
Vår prototyp är en webbaserad applikation och för att få kontakt med denna krävs:  
 

• PC eller terminal som är ansluten till datorsystem.  
• Modem som är anslutet direkt till PC eller till PC-nätverk eller direktkoppling 

till Internet eller annat nätverk som är anslutet t ill Internet.  
 

För att komma åt prototypen måste din dator ha följande, eller likvärdiga, program 
installerade:  
 

• Microsoft Windows 9x/Me/2000/NT/XP 
• Microsoft Internet Explorer 6.0 
• Portalen är optimerad för skärmupplösningen 1024*768. 

 
Förstasidan på prototypen visar den nödvändiga länken för registrering. Här kan 
användare som inte redan är registrerade i systemet klicka och länkas då till 
registreringssidan. På sidan finns de, för registreringen, nödvändiga fält att fylla i. 
 

 

Fig. 8 – Registreringssida  [P1]  
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Efter användaren fyllt i nödvändiga uppgifter och dessa lagts till i databasen, är det 
möjligt att logga in på portalen från förstasidan.  
 
 

 
 
 
 
Efter inloggningen kommer användaren till sin personliga startsida där det finns 
möjlighet att lägga till de informationskällor man är intresserad av och ställa in 
funktioner som personanpassar dessa och portalen.  

 
 
 
 

Fig. 9 – Startsida  [P1]  

Fig. 10 – Startsida från prototypen  [P1]  
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7.4.2 Informationssållning 
 
En sållningsmotor har till uppgift att samla in information från olika källor. En portal 
ska förse användarna med information från olika källor. I applikationen vi har utvecklat 
sållar vi i HTML-sidor efter tabeller. Användare kan välja att lägga till webbsidor som  

 
 
applikationen ska hålla koll på. För att lägga till en sida skriver användaren in adressen 
under ”Lägg till sida” och klickar sedan på ”Lägg till”. En algoritm laddar då hem den 
aktuella webbsidan, söker igenom sidan efter tabeller, d v s söker efter strängar som 
börjar med ”<table>” och slutar med ”</table>”. Mer om HTML-baserad 
informationssållning, som vår prototyp använder sig av, finns att läsa i avsitt 4.4.1. Till 
dessa tabeller läggs det till knappar för tabellval.  
 
 
 

Fig. 11 – Lägga till sida [P1]  

Fig. 12 – Efter tabellsållning [P1]  
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Figur 12 visar hur Expressens webbsida ser ut efter tabellsållning i prototypen. 
Expressens webbsida i original, utan tabellsållning, visas nedan: 
 

 
 
 
Sen bestämmer man sig för vilken tabell man är intresserad av, genom att klicka på 
knappen för tabellen. 

 
 
 
 
Informationen från den tabell som har valts ut sparas i databasen och kommer att 
plockas fram i portalen när användaren begär detta. 

Fig. 13 – Expressens hemsida, utan tabellsållning [I20] 
  

Fig. 14 – Efter tabellsållning, väljs en tabell ut, och läggs till  
i användarens bevakningsprofil [P1]  
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Fig. 15  - Kontroll mellan två versioner av webbsidor, 
för att se om uppdatering har skett [R1]  

7.4.3 Uppdatering 
 
Som vi redan har beskrivit i avsnitt 5 i detta arbete, finns det olika tekniker för att 
kontrollera om en webbsida har förändrats. Anledningen till att man vill jämföra två 
HTML-sidor är att det är viktigt att få reda på om informationen på en webbsida har 
förändrats mellan två tidpunkter. Har informationen förändrats ska portalen uppdateras 
och användare som prenumererar på informationen ska meddelas om förändringen.  
 
Vad som menas med förändring borde användaren själv kunna ställa in med en funktion 
över uppdateringskriterier (se funktion 7.5.4.10). Kortfattat kan man säga att man ska 
kunna ställa in vad (ex ett nyckelord), eller hur mycket som ska ha ändrats i tabellen för 
att en väsentlig förändring ska anses ha skett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En PIP behöver ha en uppdateringsmotor som bevakar angivna webbsidor efter 
användarens personliga önskemål. Resultatet av bevakningen är att den nya eller 
förändrade texten ersätter den gamla i databasen samt att information om uppdateringen 
kan skickas till mottagaren med valfri prioritet (funktion 7.5.4.2) och på valfritt sätt 
(avsnitt 7.5.4.4). 
 
Uppdatering av användares information kan även ske då denne är inloggad på portalen. 
Blir information som är högst prioriterad av användaren (se funktion 7.5.4.2) 
uppdaterad, bör den nya informationen ersätta den gamla på portalen genom en 
skärmuppdatering. Detta kan gå till så att uppdateringsmotorn kontrollerar om 
användare till den uppdaterade informationen är inloggad. I sådana fall kan motorn 
begära en omladdning av dennes webbsida, så att den nya informationen blir visuellt 
tillgänglig. 
 
I vår applikation kontrolleras förändring genom att helt enkelt jämföra de två tabell-
strängarna av HTML-sidan med hjälp av ett i programmeringsspråket färdigskriven 
metod. Är de inte exakt lika så har en förändring skett och informationen uppdateras.  
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7.4.4 Push 
 
När informationsförändringar har skett ska användaren kunna meddelas om detta. Se 
vidare beskrivning om funktionen under 7.5.4.4. Exempel på hur ett meddelande, utan 
bifogad tabelluppdatering kan se ut, ser ni på bilden nedan. 
 

 
 
 
 

För väldigt tidskritisk information är det lämpligt att använda 
sig av push-tekniken SMS. Uppdaterad information kan då 
skickas till mobiltelefonen, vilket gör att användaren snabbt 
kan fatta beslut från den givna informationen [CS4].  
 
En typisk händelse där informationsförändringar är starkt 
tidskritiska skulle kunna vara förseningar i tågtrafik. När t ex 
Kustpilen ger ut information på sin hemsida om att tåget är 
försenat eller inställt, skulle det vara fullt möjligt att skicka ut 
denna information till användaren via SMS (se textfönser i 
figur 16). Användaren kan då snabbare agera utifrån den givna 
informationen då denna görs tillgänglig utan att användaren 
behöva sitta vid en dator. 
 

Fig. 16 – Push meddelande via e-post [P1]  

Fig. 17 – Push meddelande via SMS [P1]  
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7.5 Personanpassning i en PIP 
 
7.5.1 Inledning 
 
En nyckel till att bygga en framgångsrik portal är att låta användarna anpassa portalen 
på olika sätt efter deras behov [R6]. De tekniker som beskrivits i ovanstående avsitt 7.4 
skulle kunna användas utan vidare personanpassning. För att portalen ska locka till 
återbesök och vara så personlig som möjlig för användaren, är det viktigt att användaren 
har mer att säga till om när det gäller när/var/hur informationen ska presenteras. De 
saker som är lämpliga för användarna att anpassa är:  
 

• Informationsinnehåll 
• Layout 
• Funktioner 

 
7.5.2 Informationsinnehåll 
 
Det är viktigt att portaler är en källa för uppdaterad och relevant information. Viktiga 
delar att tänka på kring informationsinnehållet på portalen är [R6] : 
 

1. Informationen ska kunna komma från många källor. 
2. Informationen ska vara riktig och uppdaterad. 
3. Informationen ska visas för de användare som har mest nytta av den. 
4. Informationskällor och presentationssätt ska vara anpassbara utav användaren så 

att informationen blir tillgänglig för användaren på dennes villkor. 
 
Applikationen ska inte ändra i informationen som ska presenteras, men informationen 
ska grupperas, sammanfattas och prioriteras för användarens behov. 
I vår prototyp kan användaren med hjälp av informationssållning välja delar från flera 
olika webbsidor på Internet och samla dessa i ett gemensamt gränssnitt. Eftersom vår 
applikation utgår ifrån informationskällor om är publicerad på nätet tycker vi att 
applikationen uppfyller ovanstående krav i punkt nummer ett. Andra informationskällor, 
såsom databaser, applikationsservrar skulle också kunna användas som bas för källor, 
men detta ligger utanför området som vi tar upp i detta arbete.  
 
Applikationen kontrollerar med jämna mellanrum om uppdateringar på valda webbside-
delar har skett. Förändring som sker på annan del av webbsidan än den utvalda medför 
inte någon uppdatering i systemet då detta inte är relevant för den information som 
användaren valt ut. Informationen förändras inte då den sållas från den ursprungliga 
webbsidan tills den visas i applikationen. Däremot kan informationen få en annorlunda 
betydelse beroende på vilken server den ligger på. Ett exempel är länkar som refererar 
till lokala platser på servern. Då informationen förflyttas är platsen inte längre korrekt, 
utan får då korrigeras genom att infoga URL:en för ursprungsserven framför länken. 
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Mer om denna funktion finns beskrivet i avsnitt 7.5.4.3. Används denna funktion är 
kraven på att informationen ska vara rikt ig och uppdaterad uppfylld.  
 
Den tredje punkten ovan föreslår att informationen ska visas för de användare som har 
störst nytta av den. I vår applikation kan användare välja ut den informations som denne 
är mest intresserad av genom att själv aktivt söka och lägga till tabeller från webbsidor. 
Applikationen ger ännu så länge inga förslag på vilken information som redan finns 
lagrad i systemet, (förutom den som användaren personligen lagt till), som skulle kunna 
vara intressant för användaren. Ett förslag på en funktion som skulle kunna användas 
här är en rekommendationsmotor. Användaren kan då få förslag på tabeller från olika 
webbsidor som kan vara intressant för denne. Mer om denna funktion beskriver vi i 
avsnitt 7.5.4.1 i detta arbete. Om detta implementeras skulle man helt klart kunna säga 
att denna tredje punkt uppfyllts fullt ut. 
 
Under den fjärde och sista punkten ovan beskrivs hur informationskällor och 
presentationssätt ska vara anpassbara utav användaren så att informationen blir 
tillgänglig för användaren på dennes villkor. Detta är en ganska stor punkt och delar av 
den har vi redan tagit upp. Informationskällorna är anpassbara utav användarna både 
genom att användaren själv får välja ut informationskällor (ovan punkt 1), men även att 
de får tips från en rekommendationsmotor (ovan punkt 3). Mer om hur 
presentationssättet ska vara anpassbart utav användaren i PIP finns beskrivet i nästa 
avsnitt. Funktioner för personanpassning av portalen, så att ”informationen blir 
tillgänglig för användaren på dennes villkor”, finns föreslagna i avsnitt 7.5.4.  
 
7.5.3 Layout 
 
”Informationskällor och presentationssätt ska vara anpassbara utav användaren så att 
informationen blir tillgänglig för användaren på dennes villkor” (se punkt 4 ovanstående 
stycke). 
 
Informationskällorna har 
användaren till vår 
applikation full kontroll 
över och får helt själv 
välja ut från Internet. 
Ännu så länge finns 
begränsningar över var 
informationen ska visas 
på användarens 
personliga portal. Nu 
visas all information i 
mittendelen på portalen. 
Önskvärt vore att olika 
kanaler kan visas på olika delar på skärmen.  

Fig. 18 – Information med vald titel, C4 Nyheter [P1]  
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Information från kanalen Inrikes skulle då t ex kunna visas på den nedre delen av 
portalen och kanalen Utrikes till höger i portalen. Mer information skulle då kunna vara 
tillgänglig för användaren på en gång. Tillsammans med prioriteringsfunktion (se 
avsnitt 7.5.4.2) för de olika informationskällorna i varje kanal (ex Bth, Aktier 
Förlorare), skulle den högst prioriterade informationen alltid kunna vara synlig i 
portalen. Vid en uppdatering av informationen skulle en skärmuppdatering kunna ske. 
Detta skulle medföra att den högst prioriterade informationen inom de olika kanalerna 
alltid är så färsk som möjligt och direkt sylig på skärmen.  
 
 
Databasen till applikationen är anpassad för att kunna visa olika kanaler (kategorier) på 
olika delar i portalen. Detta syns i er-modellen nedan då varje användares kanal 
(UserCategory - ex Inrikes, Utrikes) tillhör en portaldel (Portalpart - ex högra, mitten, 
övre eller nedre delen på portalen).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har man fått med alla dessa funktioner anser vi att kraven på den fjärde punkten, att 
informationskällor och presentationssätt ska vara anpassbara utav användaren så att 
informationen blir tillgänglig för användaren på dennes villkor, har uppfyllts. 
 
Förutom att användaren får välja var på sidan olika kanaler ska visas är det även bra om 
användaren kan påverka på vilket sätt informationen presenteras vad gällande typsnitt, 
färger etc. En funktion för att välja stylesheet bör finnas (se vidare funktionsbeskrivning 
i avsnitt 7.5.4.7). 
 

Fig. 19 – Del från prototypens ER-modell  [P2]  



 Blekinge Tekniska Högskola              
 Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap 
                      Kandidatarbete i Datavetenskap, DVC 001 
                      Juni 2002 
 

      ---        --- 33  

7.5.4 Funktioner för personanpassning 
 

7.5.4.1 Rekommendationsmotor 
 

En rekommendationsmotor försöker matcha informationen som finns i systemet med 
användares olika intressen. Ett exempel på rekommendationsmotor finns på 
http://www.amazon.com. Motorn ger förslag på böcker som kan vara intressanta för 
kunden att köpa. Förslagen grundar sig på kundens tidigare köp [I15]. 
 
Denna funktion är bra att ha i portalen då informationen i systemet gör sig tillgänglig till 
så många användare som möjligt. I stället för att användaren aktivt måste välja ut vilken 
information som den vill ha (pull-teknik), görs information som är okänd för 
användaren tillgänglig utan användarens aktiva sökande (push-teknik). Man kan alltså 
säga att rekommendationsmotorn är sållningsteknikens push. 
 
Exempel på hur en rekommendationsmotor sållar information finns i avsitt 4.4.3 i detta 
arbete. Där förklaras intressebaserad informationssållning. Med tekniken är det större 
chans att för användaren tidigare okänd information inom dennes intresseområden på ett 
enkelt sätt görs tillgängligt. 
 

7.5.4.2 Prioriteringsfunktion 
 
En funktion för att kunna prioritera information inom kanaler olika högt är lämpligt att 
ha med i portalen [R6].  
 

 
 

 
På bilden ovan är informationsdelen ”Bth” högst prioriterad. Det är då denna som 
kommer att visas i det delfönster som har tilldelats kanalen ”Inrikes”. 
 
Den högst prioriterade funktionen är den som utan aktivt val visas i den del av 
portalfönstret som är tilldelat kanalen (se avsitt 7.5.3). Väljs i stället informationsdelen 
”C4 Nyheter”, kommer denna att visas i det delfönster som har tilldelats kanalen 
”Inrikes”.  
 
 
 

Fig. 20 – Prioritering av information [P1]  
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7.5.4.3 URL-Omskrivning 
 
Informationen som hämtas från en annan server kan innehålla länkar till andra platser 
som finns lokalt på den servern. Då informationen flyttas till PIP-servern stämmer inte 
längre de länkar som använder relativa adresser. Relativa adresser är de som utelämnar 
serveradressen (ex ”/img/5.jpg”). Absoluta adresser är de länkar som inkluderar 
servernetmnet (ex ”http://www.expressen.se/img/5.jpg”). Den senare typen är ingen 
problem då den länken är korrekt även om HTML-koden körs från en annan server. Den 
relativa adressen måste däremot skrivas om till en absolut adress. Detta kan göras 
genom att en algoritm går igenom HTML-koden och letar efter länkar som saknar http:// 
framför sig och då lägger till ursprungsserverns adress framför den relativa adressen.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

7.5.4.4 Meddelande om informationsförändring 
 
När information förändras är det bra om användaren kan meddelas om detta. En 
funktion bör därför finnas där användaren kan välja om han ska meddelas om 
förändringen av informationen. Här bör också finnas, precis som i funktionen för 
uppdateringskriterier (se avsnitt 7.5.4.10), en valmöjlighet att begränsa utskicken till 
användaren enligt reguljära uttryck. Användaren borde alltså ha möjligheten till att ha 
många uppdateringar på själva informationsportalen, men att endast ett fåtal som 
matchar ett reguljärt uttryck som användaren meddelat kommer att skickas ut genom 
push-teknik [CS5]. 
 
Förändringen kan exempelvis meddelas via e-post eller SMS. Den nya informationen 
kan skickas med meddelandet, eller kan endast ett meddelande skickas som berättar att 
en förändring har skett, som på bilden nedan. Även detta borde vara valbart.  

Bild 1. 

Bild 2. 

Fig. 21 – Absoluta och relativa adresser [P1]  
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7.5.4.5 Titelsättning 
 
I vår applikation används tabellsortering och när en tabell har valts ut är det bra om man 
kan benämna denna med en titel som beskriver innehållet. Det är då lättare att 
katalogisera informationen och lägga till den till en passande kanal. Ett exempel är 
tabellen för Bth:s nyheter som på bilden nedan har benämnts Bth.  
 

 
 
 
 

7.5.4.6 Kanalisering av information 
 
Funktion bör finnas där man kan gruppera information som man valt ut i olika kanaler. I 
vår applikation kan man alltså välja vilken kanal (ex Linux, Inrikes) som en tabell från 
en viss webbsida ska tillhöra. På bilden ovanför har informationsdelarna med namn Bth, 
Aktier Förlorare etc kanaliserats till Inrikes-kanalen. 
 

 
7.5.4.7 Layoutval 

 
En funktion bör finnas där man kan välja styelsheet till portalen. En stylesheet 
innehåller data som talar om för webbläsaren i vilket typsnitt, färger etc som innehållet 
på portalen ska presenteras. Dessa inställningar gäller då på hela portalen. Exempelvis 

Fig. 22 – Push meddelande via e-post [P1]  

Fig. 23 – Kanalisering av informationskällor [P1]  
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skulle det kunna finnas tre olika stylesheet. Anledningen till att ha olika stylesheet är 
inte bara för utseendets skull utan även bra för de med lite sämre syn eller färgseende. 
Då kan dessa användare välja stylesheet som gör att färger, typsnitt etc är bättre 
anpassade för deras behov.  
 

7.5.4.8 Bevakningsprofil 
 
Varje användare bör kunna välja ut vilka hemsidor individen är intresserad av. 
Användaren bör dessutom även kunna välja ut vilka olika delar av webbsidorna som 
denne vill hålla sig uppdaterad på (se avsnitt 7.4.2). Dessa val sparas i en personlig 
bevakningsprofil som med fördel läggs i databasen (se avsnitt 7.3.2).   
 

7.5.4.9 Uppdateringsfrekvens  
 
Att användaren får välja hur ofta olika informationskällor (i prototypen – tabeller) ska 
uppdateras, är en bra funktion som möjliggör det för användaren att ställa in 
uppdateringsfrekvensen.  
 
Ur ett systembelastningsperspektiv skulle det nog vara ett krav att begränsa hur ofta 
källor ska kontrolleras för uppdateringar. Om alla källor ska kontrolleras varje minut 
kommer, enligt vår uppfattning, förmodligen nät och datorkraftåtgången att bli alldeles 
för hög för att systemet ska fungera ordentligt. En möjlig lösning på detta problem, kan 
vara att användaren har ett visst antal snabba tidsinställningar (ex var 5 minut) och ett 
större antal långsamma (ex var timme) tidsinställningar av uppdateringsfrekvenser att 
koppla till källor.  
 

7.5.4.10 Uppdateringskriterier 
 
Som användare vill man även kunna ställa in, vad man anser vara en uppdatering. Det 
grundläggande kriteriet är att en uppdatering har skett om strängen har ändrats mot den 
tidigare (se avsnitt 7.4.3). Användaren är kanske inte alltid 
intresserad om innehållet har förändrats sedan tidigare, om inte 
ett visst kriterium har uppfyllts.  
 
Ett exempel på ett uppdateringskriterium är textmatchning m h 
a reguljära uttryck (se avsnitt 4.2.2). En användare kan då 
ställa in så att det kontrolleras om Ericsson-aktien placeras på 
tabellen med vinnarlistan på www.afv.se. Är det reguljära 
uttrycket ”Ericsson B” med i denna tabell har en matchning 
skett (se bilden). Vid en matchning anses en uppdatering ha 
skett.  

Fig. 24 – Tabell med dagens vinnare från www.afv.se 
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8. SLUTSATS  
 

 
 
Detta arbete har mynnat ut i förslag på hur man skulle kunna skapa en PIP för att 
kunna hålla sig kontinuerligt informerad av informationsuppdateringar på Internet. 
 
Vi har fått en djupare insikt om viktiga aspekter vid skapandet av portaler. Resultatet av 
arbetet är en beskrivning av vilka grundläggande funktioner och övriga funktioner för 
anpassning och strukturering av information och tjänster, som är väsentliga vid 
skapandet av en personanpassad informationsportal.  
 
Arbetet har grundat sig på att identifiera de krav som eventuellt skulle kunna ställas på 
nödvändiga funktioner. Utifrån dessa har vi presenterat förslag på funktioner och 
konstruktion som kan användas till en applikationslösning. 
 
Litteraturen vi studerat har gett oss tips om vilka funktioner som är lämpliga till olika 
typer av portaler. Vi har utifrån dessa, med hjälp av våra lärdomar från prototypen och 
arbete med litteraturen, valt ut några av dem som i synnerhet skulle passa portaltypen 
PIP och vidare gett förslag på hur dessa funktioner skulle fungera. Under utvecklingen 
av prototypen har vi även kommit fram till ytterligare funktioner som skulle passa 
PIP:er. Tillsammans är det dessa funktioner som vi känner har varit viktiga att föra fram 
i arbetet. 
 
 
 Layout - Struktur  
 

• Layoutval 
• Titelsättning 
• Kanalisering 
• Prioriteringsfunktion 

 
 Push-teknik 
 

• Meddelande om informationsförändring 
 
 Informationsinnehåll 
 

• URL-Omskrivning 
• Bevakningsprofil 
• Rekommendationsmotor 
• Uppdateringsfrekvens  
• Uppdateringskriterier 
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Vi har för tydlighetens skull delat upp ovanstående funktioner i tre grupper beroende på 
vilket område de behandlar.  
 

• Layout-funktionerna kan verka enkla och självklara, men är trots detta ytterst 
viktiga. Det är dessa funktioner som ser till att utvald information presenteras på 
ett samlat och strukturerat sätt. 

 
• Funktionen som ställer in hur meddelande ska framföras till användaren är 

väsentlig för att denne ska ha kontroll över vilken information som ska skickas 
ut m h a push-tekniker. Används inte denna funktion tror vi att användaren 
kommer att överflödas av ointressanta informationsutskick, vilket kan ge ett 
negativt förhållningssätt mot push-meddelande från användarens sida. 

 
• De funktioner som ställer in och kontrollerar informationsinnehåll är de vi har 

kommit fram till bör anses viktigast. De hjälper till att hålla informationen 
korrekt och avgränsad för användarens behov. Det är alltså dessa som gör att 
informationen är korrekt, avgränsad och uppdaterad på det sätt användaren 
önskar. 

 
Under arbetets gång har vår framtagning av prototypen varit lärorik, den har hjälpt oss 
att kunna tänka kring funktionsbehov för en ”PIP”. Den applikationslösning som vi ger 
förslag på anser vi vara en bra grund för att konstruera framtida personanpassade 
informationsportaler. 
 
Med hjälp av personanpassade informationsportaler och rätt funktioner, kan man 
utnyttja informationsmängden som finns på Internet på ett effektivare sätt än utan en 
PIP. Användare kan hålla sig uppdaterad med relevant information som de är 
intresserade av. De kan skapa en struktur över intressant information, vilket gör det 
lättare att hålla koll på denna utifrån de krav som finns hos användaren. På grund av 
detta tror vi att PIP är ett bra komplement till den vardagliga Internetanvändarens 
verktyg. 
 
De förslag på funktioner som vi har tagit fram styrker vår hypotes. Vi anser därmed att 
det är möjligt att specificera grundläggande funktioner som är lämpliga till en 
personanpassad informationsportal. 
 
Kandidatarbetet har varit både förutsägbart i vissa fall och i andra överraskande. Mer 
om detta beskriver vi i diskussionsavsnittet.  
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9. DISKUSSION 
 
Då vårt arbete nu är slut är det dags en avslutande diskussion vad gäller vårt 
tillvägagångssätt samt vårt resultat av rapporten. Vi ger även förslag på fortsatta 
studier med relevans för personanpassade informations portaler utifrån vårt arbete. 
 
9.1 Diskussion kring vår rapport 
 
Vi har försökt att belysa hypotesens komplexitet, d v s att visa på det faktum att inte 
bara en utan många beståndsdelar spelar in vid skapandet av en personanpassad 
informationsportal (PIP). Genom våra tolkningar och kommentarer har vi valt att 
poängtera för läsaren vilka detaljer som vi anser vara viktiga. Dessa tolkningar är 
baserat på kritiskt läsande av tidigare genomförda utredningar. Att beskriva 
funktionerna är nödvändigt för att få en bild av hur en PIP bör konstrueras. 
 
I efterhand kan vi konstatera ett arbete av detta slag som vi gjort, som undersöker hur 
man bygger en  PIP, hade kunnat vara mer verklighetsanpassat om vi kunnat hitta en 
existerande portal på Internet som matchar den definition som vi satt upp för en PIP. 
Denna portal hade kunnat användas som en ”case study” för att ställa litteraturen mot 
verkligheten. 
 
9.2 Diskussion kring resultatet 
 
Överraskande moment under arbetets gång har varit att det finns så många olika sätt att 
sålla ut information från webbsidor på. Något som känns ännu mer överraskande är att 
dessa sållningstekniker, efter vad vi erfaret, används i väldigt liten skala på Internet. 
Informationssållning och övriga funktioner i PIP borde finnas tillgängliga på många fler 
webbsidor.  
 
Det hade även varit intressant att ha med en undersökning för att ta reda på hur 
företagen använder sina personanpassade informationsportaler. Detta för att få ett bättre 
analysunderlag som tydliggör vilka ytterligare funktioner som det finns behov för. 
 
Det är svårt att förutse om personanpassade informationsportaler kommer att utvecklas 
så att användare tar till sig portalen och använder den som ett hjälpmedel för att hålla 
sig uppdaterad av information på Internet. Med hjälp av de personanpassade funktioner 
som vi föreslagit i vårt arbete, hoppas vi att den här portaltypen lättare accepteras av 
användare. 
 
9.3 Egna tankar kring framtiden för PIP 
 
Det finns potentiella möjligheter att bygga ut systemet med ännu fler funktioner. Bland 
annat tror vi att stöd för ytterligare plattformar såsom WAP/3G-surfning via 
mobiltelefoner skulle göra systemet mer mobilt. Införandet av ytterligare tjänster som 
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tillför det dagliga arbetet mervärde är också önskvärt. Exempel på detta skulle kunna 
vara att tidskritiska nyheter skickas till användaren via SMS-meddelanden.  
 
Produkter såsom PIP, som positionerar sig väl för att uppfylla de behov som växer fram 
i takt med den ökande informationsmängden på Internet och den ökande mobiliteten 
kommer att ha en stor marknadspotential, anser vi efter detta arbete.  
 
En svårdefinierad fråga är om den alldaglige Internetanvändaren är beredd att ersätta 
aktiv sökning av nyhetsuppdateringar på webbsidor, mot ett passivt mottagande av 
informationsuppdateringar. Även om detta borde anses som självklart kan det ändå vara 
så att användare, trots att de klagar på överflödig information, tycker om att få 
informationen i originalskick, direkt från källan. Detta trots att användaren inte kan 
hålla sig lika uppdaterad på all information.  
 
Vi hoppas arbetet har tillfört både dig som läsare och ämnesområdet ny kunskap. Vi i 
gruppen har fått en djupare förståelse för personanpassade informationsportaler. 
Dessutom har intresset för ämnet ökat och vidare fördjupning i kommande uppsatser är 
inte omöjlig. Det snabba tempot och ständiga förändringar inom ämnet är fascinerande 
och intressant att följa. 
 
 
9.4 Förslag till fortsatta studier inom ämnet 
 
Under arbetets gång har idéer och tankar kring andra infallsvinklar på personanpassade 
informations portaler vuxit fram.  
 
Fortsatta studier inom ämnet kan utforska vilka effekter en PIP lösning har för Internet 
belastning. Det vore intressant med en mera ingående studie utifrån ett nätperspektiv 
som undersöker hur Internettrafiken påverkas av en PIP. 
 
En annan intressant forskningsområde inom PIP vore att undersöka om det är 
kostnadsbesparande för företag att använda PIP. Denna studie skulle bli som mest 
intressant vid en jämförelse mellan företag som är olika informationsintensiva.  
 
Ytterligare ett förslag på vidare forskning inom området är att kontrollera hur mycket 
effektivare det är att ha en PIP i jämförelse med om man inte har en, exempelvis när det 
gäller tidsåtgång för insamling av uppdaterad information.  
 
Dessa förslag skulle kunna vara embryon till andra kommande uppsatser kring ämnet 
personliga informationsportaler i synnerhet och portaler i allmänhet.    
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ORDLISTA 
 

 
 
Applikation 
Mjukvara eller programvara utvecklad för att utföra vissa, bestämda funktioner. 
Ordbehandlingsprogram, webbläsare och mobila e-handelsprogram är exempel på 
applikationer. 
 
Explorativ karaktär 
Därför kallas också undersökningen explorativ, dels för att den är undersökande och 
dels för att man kan säga att tidigare forskning inom området är bristfällig. Därför blir 
också slutresultatet av undersökningen beskrivande. Forskningen innebär att det man 
forskar om, har ett värde i sig [I9]. 
 
HTML - Hyper text transfer protocol 
Är det applikationsprotokoll eller språk som styr hur information och filer, t ex text och 
bilder, presenteras på World Wide Web.  
 
Intranät 
Internt informations- och datanätverk inom företag eller organisation baserat på samma 
teknologier som Internet, t ex tcp/ip och http. Används genom en 
 
Plattform 
Det underliggande tekniska system på vilket t ex mobila applikationer byggs och drivs 
ifrån. Plattformen rymmer den logik som styr applikationerna och tjänsterna och 
innehåller även funktioner för övervakning och statistik. 
 
PIP - Personanpassad informations portal 
Är en webbaserad tjänst som oberoende av tid och plats via en enda ingång erbjuder ett 
personligt anpassat information och gränssnitt, där det är möjligt att erhålla och söka 
efter intern och extern HTML-information. 
 
Portal 
En portal är en startsida på Internet, tillgänglig via den stationära webbterminalen eller 
den mobila wap-terminalen. Publika portaler som Yahoo och Lycos erbjuder ett brett, 
varierat innehåll med länkar och sökmotorer för att snabbt finna innehåll som intresserar 
besökaren. Smalare, specialiserade portaler kan byggas upp för enskilda kundgrupper, 
intresseorganisationer och yrkeskårer. 
 
Push-teknik. 
”Klient-serverteknik som innebär att servern sänder data utan att klienten har efterfrågat 
dessa; [i Internetsammanhang även i vidare betydelse:] klient-serverteknik för 
serverutsändning utan direkt klientstyrning.” [I22]  
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Push 
Samlingsnamn för tekniker som via Internet ”tvingar” ut innehåll till mottagaren, ofta 
efter att mottagaren själv efterfrågat en viss typ av information. Ett pushmeddelande kan 
innehålla text, bilder, ljud och programfiler.   

 
Stylesheets 
Stylesheet är information hur taggar och element ska presenteras på en sida. De kan 
presenteras på två olika sätt. Det ena är inom ett dokument och det andra är sätta 
StyleSheet i ett annat dokument. Man kan använda det till justering, storlek, text färg, 
tabeller och bilder som de placeras ut på en sida genom Style Sheet.  
 
XML - Extensible Markup Language 
Ett kraftfullt alternativ till HTML, det språk som används när man skapar webbsidor. En 
skillnad är att HTML endast beskriver sidans grafiska struktur, medan XML gör det 
möjligt att beskriva innehållet.  
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