
Frameworks for distributing content
on mobile devices

Master Thesis

Designing Digital Environments

Espen A. Nordenhaug

November 14, 2010

Halden, Norway





Sammendrag

Nøkkelord: Mobilapplikasjoner, Rammeverk, Multimedia, Utdanning, Design, Evaluering, Dis-

tribusjon, Teknologi, Åpne standarder
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Dette prosjekt er Espen Nordenhaugs mastergradsoppgave i studiet ”Design av digitale om-

givelser”, forankret ved Høgskolen i Østfold. Oppgaven vil bli skrevet på engelsk, da det er et

ønske at den skal publiseres ved anledning. Veileder ved Høgskolen i Østfold er Harald Holone.

Oppgaven er todelt, hvor den første delen utforsker og etablerer en oversikt over de muligheter

og rammeverk som i dag finnes for distribusjon av informasjon ved hjelp av mobile enheter, og

spesielt mobiltelefoner.

Mobiltelefoner kjører i dag på en rekke ulike plattformer, og tar i bruk flere programmer-

ingsspråk. Det er derfor et overordnet ønske og mål om å identifisere alternative tilnærmingsmåter,

der åpne standarder1, blir benyttet i størst mulig grad. Dette vil resultere i at utviklingsverktøyet vil

kunne overføres til flere plattformer og enheter. Det vil dessuten være kostnadsbesparende da åpne

rammeverk ikke er lisensbelagt.

Den første delen benyttes også til å gi en oversikt over de løsninger som allerede finnes, i

tillegg til å utforske alternative løsninger som det er nærliggende å tro at vil befeste seg i bransjen

1Hovedsaklig nettbaserte programmeringsspråk og rammeverk som er åpent tilgjengelig og som kan editeres og
tilpasses
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i nær fremtid. Her vil oppgaven også rette fokus mot formidling mot ulike målgrupper, blant annet

universell tilrettelegging for fysisk hemmede mennesker.

Del to av oppgaven vil benytte de identifiserte utviklingsverktøy og rammeverk til implementer-

ing av en løsning for distribusjon av innhold. Oppgaven tar utgangspunkt i et konkret case, der

det er ønskelig å tilby besøkende av Østfoldmuseene2 historieformidling på deres personlige mobil-

telefoner. Mer konkret fokuserer oppgaven på en spesifikk målgruppe - skoleelever ved skoler som

har en lokal forankring. Ved å kombinere mobiltelefonen med andre distribusjonsmedier, ønskes

det å oppnå en effekt der museumsbesøket utvides til tre faser: før besøket, under besøket og etter

besøket.

Ved hjelp av aktiv involvering av elever og lærere gjennom utviklingsfasen vil løsningen som

produseres bli utsatt for grundig testing og evaluering. Dermed vil sluttproduktet bære preg av å

være spesielt tilrettelagt målgruppen. Det vil likevel ha en høy overføringsverdi, og vil med enkle

grep kunne tilpasses andre målgrupper. Ved å benytte publiseringssystemer for innhold, vil det også

være enkelt å administrere og videreutvikle løsningen ved en senere anledning.

2Østfoldmuseene er en organisasjon som består av syv ulike museer lokalisert i Østfoldregionen
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Chapter 1

Introduksjon

Tilgjengelighet og spredning av informasjon har i takt med den utstrakte bruken av internett endret

seg. Tradisjonelt har multimedialt innhold blitt presentert ved hjelp av skrivebordbaserte1 tjenester.

Den teknologiske utviklingen av nye mobile enheter, samt tilgangen til høyahastige nettverk, gjør

det nå også mulig å presentere multimedialt innhold borte fra skrivebordsplassen. Informasjon og

innhold er tilgjengelig hvor som helst og når som helst. Derfor kan kontekstbasert informasjon nå

presenteres basert på geografisk posisjon.

Dette er spesielt interessant i underholdnings- og utdanningsfeltene, og kan være et virkemiddel

som påvirker eller endrer måten vi tolker omgivelsene. Det gjør det mulig å kombinere fysisk

tilstedeværelse på et bestemt sted med virtuelle elementer som er spesifikt tilpasset dette stedet.

Mobiltelefoner har et stort potensiale for å utforske nettopp denne teknologien. Et stort flertall

av befolkningen bruker mobiltelefoner til daglig, og det er en enhet som vi tar med oss overalt.

Såkalte Smarttelefoner2 kan dermed fungere som enheter for presentasjon av tekst, bilder, lyd og

video. I tillegg gjør de det mulig for brukeren å interagere med omgivelsene og hverandre.

På den annen side har mobiltelefonen også åpenbare svakheter og restriksjoner. Likevel vil

den, kombinert med andre medier og plattformer, være et verktøy og virkemiddel innen formidling,

undervisning og underholdning.

1Eksempelvis en stasjonær datamaskin
2Her refereres det spesielt til touchbaserte telefoner med fullverdige nettlesere og høyoppløslige skjermer
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Chapter 2

Motivasjon

Prosjektet er motivert av en rekke faktorer. Det finnes et stort utvalg produsenter av mobiltelefoner,

og flere av disse benytter sine egne plattformer og utviklerverktøy. Plattformene kommuniserer ofte

svært dårlig på tvers og er som regel properiætre. Dessuten benytter produsentene egne lukkede

markedsplasser for distribusjon av applikasjoner. Utviklingen av properitære applikasjoner kan

derfor være svært utfordrende og ressurskrevende. Ved å benytte åpne rammeverk, eksempelvis

HTML(5), CSS(3), Javascript og Wordpress-plattformen, er det mulig å etterlikne oppførselen til de

properitære appliakasjonene. Samtidig vil det ved enkle grep være mulig å overføre applikasjonene

til andre produsenter sine enheter.

Arbeidet med denne oppgaven vil derfor bidra til å skaffe til veie en grundig oversikt over

teknologier, plattformer og utviklerverktøy som finnes i dag. Det vil også gi forslag til løsninger for

administrasjon og vedlikehold av innhold.

Dette arbeidet har en direkte overføringsverdi til et pågående prosjekt ved Østfoldmuseene. Med

støtte fra ABM-utvikling1 forsøker Østfoldmuseene å ta i bruk mobilteknologi i formidlingen. Mer

konkret er ønsket å utfroske potensialet ved å involvere og engasjere nye målgrupper ved å ta i bruk

både sosiale medier og mobilformidling.

Østfoldmuseene har allerede egne undervisningstilbud. Elever i ungdomsskolen er en spesielt

interessant målgruppe, ettersom dette er en gruppe som museene ønsker å engasjere i enda større

grad. Formidlingsarbeidet er dessuten høyst relevant for lokalhistorien, og vil derfor trolig ha en

naturlig plass i undervisningsplanen. Ved å benytte en kombinasjon av ulike formidlingsverktøy2,

vil det være mulig å utvide besøket til museet til også å omfatte en planleggende fase og en fase for

1Senter for arkiv, bibliotek og museum
2Se figuren under
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4 Chapter 2. Motivasjon

Figure 2.1: Utvidet museumsbesøk bestående av forberedelser, besøk og etterarbeid. Mobiltelefonen benyttes
som formidlingsverktøy under selve besøket, mens sosiale medier og nettportal med kommentarfelt oppretter
en direkte kontakt mellom skolene og fagpersoner ved museene.

etterarbeid. Dette vil gi besøket en faglig merverdi, og et grunnlag for et grundig undervisningsop-

plegg. Det vil gjøre det mulig å opprette en direkte kontakt mellom elever, lærere og fagpersoner

tilknyttet de ulike museene. Samtidig vil elevene selv bidra aktivt med innhold.

En interesse for, og tidligere erfaring med både prototypeutvikling og evalueringsarbeid, gir

dessuten prosjektet et personlig engasjement. Ønsket er å involvere lærere, elever og formidlere ved

museet gjennom store deler av utviklingen slik at sluttproduktet er optimalisert for formålet.



Chapter 3

Sluttprodukt

Samtlige funn vil bli dokumentert i en omfattende skriftlig rapport, som er oppgavens fundament. I

tillegg vil følgende vedlegg demonstrere den ferdigutviklede løsningen:

• En nettportal hvor lærere og elever kan hente ned ressurser i det forberedende arbeidet.

Tanken er også at elever og lærere skal bidra med eget innhold i etterkant av besøket. Ved

hjelp av kommentarfunksjoner vil det oppfordres til direkte kommunikasjon mellom muse-

umsformidlere og skolemiljøer. Det legges også opp til et publiseringssystem som gjør det

mulig for utvalgte personer å administrere innhold

• Et nedlastbart pilotprosjekt som benytter åpne utviklerverktøy. Applikasjonen kan aksesseres

av telefoner med nettlesere som har støtte for webkit1. Ved å enten benytte trådløs inter-

nettpunkter eller 3G mobilnett, vil innholdet mates fra eksterne kilder, eksempelvis YouTube,

inn i applikasjonen. Innholdet kan oppdateres og administreres ved hjelp av et publiser-

ingssystem2. I tillegg vil brukere kunne legge igjen kommentarer

• En detaljert beskrivelse med håndfaste eksempler på alternative måter å distribuere innhold

på mobiltelefoner. Det vil være spesielt interssant å fokusere på QR-teknologi3 for universell

tilrettelegging.

1Forsøk som allerede er gjort har vist at applikasjonen virker på iPhone og Androidbaserte HTC-telefoner
2I dette tilfellet er det lagt opp til Wordpress
3Se http://nordenhaug.com/master/brainstorming/qr-codes/
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Chapter 4

Metode

Innledende arbeid med denne oppgaven er basert på litteraturstudier. Designprosessen består av tre

faser:

• Identifisering og tilpassing av relevant innhold

• Implementering av design

• Evaluering

Ved å benytte fagpersoner fra Østfolmuseene og lokale skolemiljøer, vil det være enklere å iden-

tifisere, produsere og tilpasse innhold som er relevant for skoleelever. Dette innholdet vil deretter

implemeneteres i designet, for så å bli evaluert av de samme fagpersonene. Ved behov, vil prosessen

gjentas slik at innhold og design kan optimaliseres.

Det er altså i fasene identifikasjon og produksjon av relevant innhold og evaluering det vil være

behov for assistanse fra fagpersoner tilknyttet både Østfoldmuseene og skolene. Mer konkret vil det

være behov for hjelp til:

• Identifisering av relevant innhold

• Tilpassing av innhold

• Produksjon av innhold (fortellerfigur som følger bruker gjennom besøket. Dette kan eksem-

pelvis være en karakter i kostyme som forteller og instruerer brukere i videoformat. Oppgaven

har altså også en innholdsproduksjonsmessig vinkling)

• Testing og evaluering av design (både formidling via mobiltelefon og nettportalen)
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8 Chapter 4. Metode

Innledningsvis vil det være hensiktsmessig å presentere ideen for et mindre brukerpanel1 og en

lærer. Tilbakemeldinger gir så grunnlag for utarbeidelse av innhold og design. Deretter vil dette

igjen bli presentert for det samme brukerpanelet, for så å foreta ny designrunde. Prosessen gjentas

så mange ganger som nødvendig, men det er nærliggende å anta at det vil være tilstrekkelig å foreta

tre til fire designrunder. Avslutningsvis vil det være ønskelig å foreta en mer omfattende evaluering

av produktet der en hel klasse samles på location for å evaluere.

Figure 4.1: Fagpersoner bidrar i innholdsproduksjonen gjennom en iterativ prosess som stadig evalueres slik
at designet blir optimalisert.

1bestående av fem elever



Chapter 5

Avgresninger

Den implementerte applikasjonen skal reflektere funnene i del en av oppgaven. Derfor kan ikke

løsningen som produseres betraktes som et ferdigutviklet produkt, men heller som en avansert pro-

totype som viser funksjonalitet og design. Det betyr at prototypen skal være fullt anvendbar, men at

noe funksjonalitet og innhold kan mangle.

Løsningen begrenser seg også til en spesifikk målgruppe, nemlig skoleelever i ungdomsskolen.

Hovedmålgruppe er elever fra 12-16 år, og det vil være ønskelig å foreta tester med et panel i 14-

årsalderen. Løsningen er likevel såpass fleksibel, at det vil være relativt enkelt å tilpasse den også

til andre målgrupper.

Løsningen er avgrenset til en avdeling i Østfoldmuseene - Isegran. Denne avdelingen er valgt

på bakgrunn av et uttrykt ønske om satsing på formidling via mobiltelefoner. Dessuten har Isegran

kompetente fagpersoner som er har vist dedikasjon til prosjektet. Isegran har også kontaktpersoner

i lokale skoler, som vil gjøre det enklere å inngå et samarbeid med lærere og elever. Om ønskelig,

vil det likevel være mulig å videreutvikle produktet til også å passe for andre avdelinger.
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Chapter 6

Scenario

For å lettere forstå verdien og bruksområdet til prosjektet, er det utarbeidet et tenkt scenario der

mobilformidling vil ha et naturlig innpass i historieformidlingen.

Knut er historielærer på en lokal skole i Fredrikstad. I fritiden går han ofte tur i de maritime

områdene rundt Isegran, og ser hvilken betydning området har hatt for lokalhistorien.

En dag han går tur langs vannkanten, ser han et skilt ved fortet han ikke har sett tidligere. Skiltet

har påklistret en strekkode med en oppfordring om å ta bilde av den med det innebyggede kameraet

på mobiltelefonen. I det han har scannet koden med mobilkameraet, dukker tømmermann Vik opp

på mobilskjermen. Han tar Knut tilbake i tid, og forteller om historien bak festningen og fortet.

Knut går videre mens har tenker at det er fantastisk at han kan få formidlet historien bak fortet på

sin egen mobiltelefon selv utenom åpningstidene på museet. Samtidig innser han også at lokalhis-

torien vies lite oppmerksomhet i pensum han underviser for sin skoleklasse.

Når han kommer hjem, besøker han formidlingsprosjektets nettsider og leser at prosjektet har et

undervisningsopplegg tilrettelagt for lokale skoler. På nettsidene finner han ressurser og stoff som

han kan benytte direkte i sitt undervisningsopplegg. Han ser også at elever har bidratt med egne

kommentarer, innlegg og bilder.

Knut tenker at dette er en spennende og engasjerende tilnærmingsmåte til lokal historieformidling.

Ved å benytte ressursene som ligger fritt tilgjengelig på nettsidene, kan han skreddersy sitt eget un-

dervisningsopplegg.

Dagen etter, forteller han historieklassen om Isegran før de reiser på ekskursjon til museet. Han

instruerer elevene til å følge den maritime kulturløypa i området. Elevene deler seg opp i grupper

med hver sin mobiltelefon. På hver post møter de tømmermann Vik som formidler områdets historie

gjennom videopresentasjoner på mobiltelefonene. Elevene blir oppfordret til å ta bilder og legge
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12 Chapter 6. Scenario

igjen kommentarer.

Når de returnerer til skolen, får elevene utdelt oppgaver som de besvarer. Elevene uttrykker

begeistring for en spennende og lærrerik tilnærmingsmåte. Ved å besøke nettsiden, kommer de også

i kontakt med fagpersoner og ansatte ved Østfoldmuseene. De ansatte besvarer deres henvendelser,

noe som igjen gir et enda større innblikk i lokalhistorien. Ved å se sine bidrag på nettsiden, sitter

elevene også igjen med en følelse av mestring og betydning. Dermed kan andre besøkende dra nytte

av deres bidrag i fremtiden.
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