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Egenerklæring
Rapporten 'INF219  Kvast' av 19.06.2014' er forfattet av undertegnede Kjetil Midtgarden Golid og Kristian Nøstdal
til kurset INF219 ved Institutt for informatikk ved UiB.
Undertegnede bekrefter at prosjektarbeidet som er formidlet i rapporten er et resultat av felles innsats.
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Forretningsidé

Forbedring av universitetets nåværende faglige infosider.

1.1

Beskrivelse av nåsituasjon

Slik UiB sine infosider er i dag, er det vanskelig for studenter og andre interesserte å finne hva de
leter etter kun ved å navigere på siden. Folk “googler” heller informasjonen de er ute etter for så
å finne UiB-linken, mot å lete seg frem på egen hånd.
Infosidene er i dag strukturert i henhold til institusjonsstrukturen, spørsmål som er fakultetets
ansvar finner du under fakultetssidene, instituttets ansvarsområder finner du under instituttsidene,
etc. Info om de ulike kursene ligger under tilhørende instituttsider, som igjen ligger under
tilhørende fakultetsider. Emnene ligger linket til under kursene, i tillegg til en selvstendig
oversikt et helt annet sted på nettsiden.
Dette krever at man kjenner til universitetets struktur og ansvarsfordeling for å finne svaret på
enkle spørsmål. Det fører også til at relatert info kan havne på helt forskjellige steder, da infoen
ikke sorteres og kategoriseres etter innhold, men etter denne arbitrære strukturen.
Selv om et hederlig forsøk er gjort på å legge inn linker mellom relaterte artikler, virker dette
inkonsekvent og påklistret.
For å gjøre ting verre virker det ikke som om det er noen konsensus mellom fakultene om
hvordan ting skal presenteres.
Videre sitter universitetet på en mengde data om sine programmer og emner som kunne vært
utnyttet på en bedre måte, slik som relasjoner mellom ulike emner (krav, overlapp, anbefalte
forkunnskaper). En mer visuell fremstilling av denne informasjonen kan komme mange til gode.
Alt i alt er store deler av faginfo-sidene i dag uoversiktelige og lite selvforklarende. Dette er et
problem for nåværende studenter, men også (og kanskje mest kritisk) et problem for folk som
tenker på å starte å studere ved UiB.
1.1.1

Beskrivelse av virksomhetsfeltet

Vi har tatt utgangspunkt i datasett relatert til info om programmer og emner på UiB samt
kalendere med data om undervisning i løpet av et semester - forelesninger, møter, og lignende.
Data

Mer spesifikt trenger vi datasett som dekker følgende områder:
1) Datasett om timeplan og tidspunkt for hver forelesning innen hvert kurs
2) Datasett om endringer i forelesninger - avlyst, flyttet
3) Datasett om programinfo - opptakskrav, innhold, illustrasjonsbilde, jobbmuligheter etc.

4) Datasett om emneinfo - forkrav, studiepoeng, pensum, eksamen (hvor, når) etc.
Problemer i fokus
- Studenter må forholde seg til flere kilder for meldinger om forelesninger, ønsker en mer
enhetlig plattform å følge med på.

- Studenter får meldinger om endringer i forelseningsplanen via e-post, via oppslag utenfor
auditoriet (f eks avlyst med kort varsel grunnet sykdom).
- Studenter må gjennom en infoside med -- for mange -- fremmed struktur, for å finne
informasjonen det er ute etter, ønsker en ‘moderne’, konsekvent og logisk strukturert infoside.
Utfordringer
Fagansvarlige legger forelesningsmateriell tilgjengelig på en lite integrert måte.

Fagansvarlige legger ut forlesningsmateriell på ulike sider på ulike tidspunkt.
Administrasjon bruker ulike informasjonstavler.
Studenter har ulike rutiner på sjekk av studentmail og miside.
1.2

Forbedring i brukerens perspektiv med ulike behov

Følgende er en liste over identifiserte behov hos brukeren, med påfølgende løsningsforslag.
1.2.1

Studenter ønsker ajourført aksess til data om forelesninger

Studenter har behov for til enhver tid ajourført kalender som viser endringer i forelesninger,
meldinger fra foreleser (nytt materiell, endring i pensum).
1.2.2 Studenter ønsker en plattform hvor de kan søke etter fag og studieprogrammer
Studenter ved hele universitetet ønsker en platform hvor de kan søke etter fag eller
studieprogrammer for å enten holde seg oppdatert til faget, finne et studieprogram de vil ta, eller
å finne ut hvilke fag de kan ta.
1.2.3 Studenter ønsker oversiktlig informasjon om fag
Studenter ved hele universitetet ønsker å kunne gå inn på et fag for å enten holde seg oppdatert til
faget, finne endringer i timeplanen eller finne ut hvilke fag som er linket med faget. Det vil si
hvilke fag som er krav for å kunne ta dette faget i tillegg til hvilke fag som man kan ta etter man
har tatt dette faget.
1.2.4 Studenter ønsker oversiktlig informasjon om eksamen/klagerett
Studenter ved hele universitet ønsker å kunne enkelt finne ut når de har eksamen og om
klagemulighetene rundt eksamen. Dette skal ikke trenge å ligge under flere lag av institutter og
infosentre, men tett knyttet til det aktuelle faget.
1.3

Begrunnet avgrensing for løsning

Med gode datasett er en enhetlig infoside ikke vanskelig å lage. Mye av arbeidet ligger i et godt
strukturert datasett. Utover dette vil administrasjonen og fagansvarlige måtte følge opp ved å

publisere endringer og tillegg på en standardisert måte.
Datasettene vi vil bruke vil være universitetets egne åpne datasett. At datasettene er åpne betyr at
de er fritt tilgjengelige -- gratis -- for alle, og at de er maskinlesbare.
Nettsiden vil ikke være spesielt kompleks da samme mal vil bli brukt for store deler av siden. Vi
kan ikke gjøre oss avhengige av datasettet, men bør lage et ‘dummy-sett’ som kan fungere som et
proof of concept om vi ikke har et ferdig datasett tilgjengelig mot slutten. Dette betyr at dataene
på siden ikke nødvendigvis vil være reelle ved utgangen av prosjektet, men fungere som ‘fyll’
som forklarer intensjonen.

2

Forretningsmodell
Studentvennlig presentasjon av universitetsinfo (KVAST)

2.1

Modell over løsningsforslag

KVAST er en side hvor du på en oversiktlig måte kan både søke og bla i UiB sine programmer
og emner.
Hvert program og emne vil ha en infoside med detaljert beskrivelse, oppdatert kalender med de
nyeste meldingene om kanselleringer og flyttinger, samt visuelle fremstillinger av det aktuelle
emnet/programmet sin relasjon med andre emner/programmer. Her vil også (linker til) info om
eksamen, begrunnelse, klaging, pensum, veiledere, fagansvarlige osv ligge slik at man alltid kan
være trygg på at man finner informasjonen man trenger så lenge man har funnet riktig infoside.
All infoen vil enten tas direkte fra datasettet ved lesing fra XML-filen eller fra en SQL-database
som igjen jevnlig oppdateres med datasettet. Uansett vil infoen oppdateres ved en jevn frekvens
slik at man kan være trygg på at oppdateringer og meldinger er pålitelige.

2.2

Hva er allerede på markedet

Ved UiB er både Miside og infosidene til UiB noe som faller under samme kategori som
løsningen vår. Mens Miside gir deg et personlig kontrollpanel med kalender og nye meldinger,
har infosidene all aktuell info om programmer og emner. KVAST er en kombinasjon av de mest
relevante funksjonene fra disse to sidene.

2.3

SWOT-analyse

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threaths
Følgende tabell er en oversikt over ulike aspektet ved prosjektet, kategorisert.
Under Strengths har vi laget en liste over punkter som er bra for oss utviklere i dette prosjektet.
Her er punkter som vil gjøre prosjektet bedre.
På Weaknesses har vi en liste over ting som kan gjøre prosjektet vanskeligere å gjennomføre og
som kan gjøre resultatet dårligere.
I Opportunities har vi skrevet en liste over potensielle muligheter i prosjektet. Dette er ting som
kan oppstå som en følger av at prosjektet blir lansert, eller en “boost” for prosjektet.
Threats inneholder en liste over ting vi bør passe oss for gjennom prosjektet. Dette er ikke
nødvendigvis svakheter, men kan fort bli det.

Strengths
● Utviklere er en del av målgruppen
● Simpel og elegant løsning
● Teknisk kompetanse
Opportunities
● Stort marked
● Kan fungere både som promotering
og informasjon
● Tidsbesparende for studenter
● Nåværende system er utdatert
● Ingen konkurranse

Weaknesses
● Liten utviklergruppe
● Kort tidsperiode
● Ingen økonomisk støtte
Threats
●
●
●
●

Mye byråkrati
Sløve bidragsytere
Brukerresistanse
Endringsresistanse

3 Utvikling av teknologi
Vi startet med å definere en problemstilling basert på utfordringer med dagens løsning av søk og
informasjonssider på uib.no sine hjemmesider. Vi identifiserte problemer med sidene som gikk
på fremmed struktur, informasjonoverload og få standarder på tvers av fakultet og institutt.
Gikk så i gang med å utvikle en mulig løsning av hvordan vi ville fremstille den nye siden, og var
innom 3 forskjellige oppsett (Se bildene i vedleggmappen: Kvastprosess). Ulempen med første
versjon (kvast_v1.x) var at orienteringen på siden tok opp store deler av sider slik at presentasjon
av faktisk innhold fikk for lite plass. Løsningen i kvast_v2 løser dette, men presser meny og øvrig
orientering opp i en smal, horisontal boks som heller ikke fungerer optimalt.
Kvast_v3 inneholde inneholder 3 forskjellige undersider  Søk, Institutt og Emneinfoside for å
løse plassproblemet på en mer tradisjonell måte. Senere fant vi ut at vi heller skulle lage en side
som dynamisk endret seg etter hva brukeren var interessert i.
Orginalt skulle også sidene inneholde forskjellige farger for de forskjellige fakultetene/instituttene,
noe vi senere også gikk vekk fra, og heller fokuserte på å holde det enkelt og elegant.
Faginfosiden har vi valgt å beholde designet, men nå kommer den som et popupvindu når en
bruker klikker på et fag. Selve siden inneholder info om faget i en kolonne helt til venstre, fag som
er knyttet opp mot gjeldene fag i midtsøylen, og en kalender som viser forelesninger og
gruppetimer i en kolonne til høyre på siden. Det er også en liten kolonne på høyresiden hvor
meldinger i faget kommer opp, f.eks. hvis det blir kansellert en forelesning, så står det i
meldingskolonnen.
Vedlegg:
 Mockups og faktiske screenshots av eldre versjoner av siden (mapper: ‘Kvastprosess’ og
‘Kvastmockups’.
 Bruksmodell (fil: Bruksmodell.jpg)

4 Demonstrasjon
4.1 Hovedsiden
websiden:
http://golid.net/kvast4/
koden: https://bitbucket.org/kgolid/kvast.git
Følgende er en demo av sidens design og brukerfunksjonalitet, for en mer teknisk beskrivelse,
se vedlegg 5.1 (Teknisk Løsning).
Siden er enkel og oversiktlig, med en forside hvor man har en søkfunksjon, og to knapper
som viser hver sin undermeny når de klikkes.

4.2 Søkfunksjonen
Søkfunksjonen fungerer slik at brukeren skriver inn en tekststreng som fortløpende sjekkes
mot indekser og slik at visningen av indekserte tekststrenger automatisk justeres i henhold til
brukerens inndata. De enkelte element i resultatlisten kan klikkaktiveres og fører brukeren til de
respektive sidene med faginformasjon.

4.3 Faginfosiden
På faginfosidene har vi valgt å vise siden i tre seksjoner, venstre, midten og høyre side.
På venstre side har vi en infoboks hvor generell informasjon om faget vises på en fin og ryddig
måte.
I midten av siden vises det fag som kreves å ta, og fag som er anbefalt å ta før brukeren kan ta
faget han/hun ser på. I tillegg kan fagene i midten klikkes på, som fører brukeren til faginfosider
for disse fagene.
På høyre side har vi to infobokser, en øverst i høyre hjørne og en nederst i høyre hjørne. Øverst
har vi valgt å lage en kalender som viser forelesninger og gruppetimer i faget en uke fram i tid.
Nederst har vi valgt å vise meldinger for faget. Dette inkluderer endringer eller kanselleringer i
faget, men også diverse andre meldinger.

4.4 Studieprograminfosiden
På studieprograminfosidene har vi også valgt å bruke et likt design som faginfosidene.
Forskjellen er informasjonen som vises.
På venstre side her vises informasjon om studieprogrammet, hvilket program det er,
introduksjon til programmet, antall plasser, studiepoeng og mye mer. Her kan brukeren lese seg
opp på studieprogrammet og gjøre seg opp en mening om han/hun vil begynne på dette
programmet.
I midten av siden har vi valgt å vise fagene som inkluderes i studieprogrammet. Her vil kun fag
som er krav vises, siden mange studieprogram vil ha valgfrie fag.
På høyre side har vi valgt å vise bildet til studieprogrammet øverst, mens vi har en "Visste du
at..."boks med litt gøyal info nederst.

4.5 Undermenyfunksjoner
Knappen til høyre lar brukeren bla seg gjennom emner. Her klikker man først på “Emner”, så
kommer det opp en undermeny hvor brukeren kan klikke på de forskjellige undermenyene.
Klikker brukeren på f.eks “MATNAT” kommer det opp enda en undermeny som viser institutter
under det valgte fakultetet. Igjen kan brukeren klikke på undermenyen med institutter, som da vil
vise de forskjellige fagene som går under dette instituttet. Hvis brukeren klikker på faget her,
sendes brukeren til fagsiden (4.3).

5 Vedlegg
5.1 Vedlegg: Teknisk løsning
Kvastsiden er utviklet som en onepage application som basert på brukerinput kjører ulike
spørringer mot et API for datasettene, parser JSONresponsen og legger resultatet til på siden.

Språk og markup:
HTML, CSS  for utforming av siden
Javascript  for behandling av brukerinput.
PHP  for kommunikasjon med APIet for datasettene.
Rammeverk:

jQuery  For enklere kommunikasjon med DOM i forbindelse med utvikling av interaktivitet på
siden.
Datasett brukt:
detaljert emneinfo
 https://fspres.data.uib.no/{APIkey}/emne/{kode}/info.json?full

 https://fspres.data.uib.no/{APIkey}/{lang}/emne/{kode}/render.json
detaljert kursinfo
 https://fspres.data.uib.no/{APIkey}/studieprogram/{kode}/info.json?full
 https://fspres.data.uib.no/{APIkey}/{lang}/studieprogram/{kode}/render.json
oversikt over emne og kurs baser på sted
 https://fspres.data.uib.no/{APIkey}/sted/{stedkode}/info.json
Øvrige verktøy brukt:
Git gjennom BitBucket  for versjonskontroll  link til gitrepo:
https://bitbucket.org/kgolid/kvast.git
5.2 Vedlegg: Tidligere versjoner
5.2.1 Søkfunksjon

5.2.2 Institutt/Programvalg side

5.2.3 Faginfo side

5.2.4 Forside v1

5.2.5 Forside v2

5.2.6 Forside v3

5.2.7 Forside v4

5.2.8 Forside v5

5.2.9 Forside v6

5.2.10 Faginfo side

5.3 Vedlegg: Sideoversikt

