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1 Introduksjon 
Gruppen har valg å se på mulige mobile tjenester for Universitetsbiblioteket (UB). Denne 

midtveisrapporten er nettopp det, en midtveisrapport som ikke er komplett på flere områder. 

Vi har blant annet per i dag ikke funnet en artikkel fra den anbefalte listen som er direkte 

relevant for prosjektet.  Enkelte tekniske aspekter heller ikke avklart, men det håper vi vil skje 

i løpet av kort tid slik at vi kan realisere en prototype som demonstrerer deler av 

funksjonaliteten. 

UB sin ambisjon er å nå ut til brukere uten at de nødvendigvis må oppsøke et de fysiske 

bibliotekene samt å skape mer oppmerksomhet rundt de tilbudene de har. Det er også en 

ambisjon å forenkle interaksjonen med biblioteket samt effektivisere publikumsprosesser. 

Etter en innledende fase med opplisting av muligheter har vi i samarbeid med UB snevret inn 

og identifisert de mest aktuelle tjenestene for et første utkast og en begrenset prototype. 

UB er nå i ferd med å rulle ut RFID-brikker som merketeknologi for objekter i samlingen. Det 

er derfor sentralt i prosjektet å se hvordan disse kan utnyttes i kombinasjon med mobile 

terminaler med NFC/RFID leser innebygget. 

1.1 Forskningsspørsmål 
Prosjektets omfang er begrenset til design og semi-funksjonell prototyping. Dette setter 

dermed også begrensninger for hva vi er i stand til å kartlegge i form av for eksempel endring 

i bruksmønstre, effektivisering etc. Derfor er forskningsspørsmålet snevret inn slik at vi i 

henhold til prosjektets omfang klarer å svare på disse ved prosjektets avsluttende fase. 

Formulering:  

Ved bruk av en mobilapplikasjon med RFID-funksjonalitet tilrettelagt for skanning av 

bibliotekartikler, vil en slik prosess bli forenklende, effektiv og konstruktiv for både 

ansatte og studenter i relasjon til oppslag og søk på utlånsobjekter? 

2 Teori 
Vi starter med å se på RFID og NFC. Teknologiene vil bli kort forklart, og vi vil trekke inn 

eksempler som er relevante for vår oppgave. Videre vil vi se på oppfatningen studenter har til 

mobil teknologi i en biblioteksammenheng.  
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2.1 RFID (Radio Frequency Identification) 
RFID er kort fortalt en teknologi som benytter seg av radiobølger for å identifisere en brikke. 

Hver brikke har en unik ID og eventuell annen informasjon lagret. En RFID-leser genererer et 

elektromagnetisk felt, energien i dette feltet benyttes av brikken til å sende en respons. Det 

finnes flere ulike standarder for brikker med ulike radiofrekvenser og ulike protokoller for 

overføring av informasjon mellom brikke og leser.  

En rekke biblioteker verden rundt har tatt i bruk teknologien. Målene med implementasjonene 

har i stor grad vært å øke selvbetjening og logistikk (Coyle, K., 2005; Smart & Schaper, 

2004). 

Noen konkrete bruksområder i biblioteker er (Boss, 2003; Coyle, 2005): 

-‐ Konverteringsstasjoner der biblioteks data blir skrevet til brikkene 

-‐ Selvbetjente innsjekking og utsjekking av bibliotekets materiale 

-‐ Utgangssensorer som bekrefter at alt som forlater biblioteket har blitt sjekket ut 

-‐ Sorteringssystem og transportbånd for automatisk transport at materiale til rett 

lokasjon 

-‐ Håndholdte RFID-lesere for inventarkontroll og verifisering av at materiale er plassert 

korrekt hylleplassering 

	  

I 2004 startet Deichmanske bibliotek i Oslo et RFID-prosjekt. Etter kort tid kunne en 

talsperson for prosjektet si at investeringen allerede var tjent inn ved mindre svinn av bøker, 

personalkostnader og forvaltning (Bentzen Ernes, 2004).  

2.2 NFC (Near Field Communication) 

NFC (Near Field Communication) er et sett av standarder som definerer implantasjon av 

RFID teknologi i mobile terminaler. Det sentrale er at man både kan emulere en brikke og ha 

lese/skrive funksjonalitet i en mobilterminal. Dette er integrert i terminalen slik at man for 

eksempel kan laste ned en billett via en applikasjon som så skrives til den integrerte brikken. 

Billetten kan da leses bare ved å holde terminalen over en leser som om den var et RFID 

basert reisekort. Det er ikke behov for å ta terminalen ut av dvalemodus eller aktivere en 

applikasjon for å få lest billetten.   

En analyse gjort av Frost & Sullivan (Murphy, 2010) anslår at antall mobiltelefoner med 

NFC-muligheter vil nå 863 000 000 enheter innen 2015. Dette vil utgjøre en markedsandel på 

mer enn 53 %. Med dette anslaget vil den største delen av befolkningen med mobiltelefon gå 
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rundt med en NFC-leser i sin egen lomme, noe som åpner for nye muligheter og stor 

potensiale innenfor bruken RFID og NFC. 

Per i dag er det i Norge anslått å være ca. 35 terminaler i salg eller på vei ut i markedet med 

NFC støtte. (Valle, 2012) 

2.3 Bibliotek og mobile informasjonssystemer 
I en undersøkelse gjort blant studenter i 2009 kom frem til at 55 % av studentene ønsket 

tilgang til biblioteket fra sine smarttelefoner (Mills, 2009). Dette sammen med en økning av 

storbruk av mobilt nett og generell bruk av smarttelefoner blant universitetsstudenter gjør at 

det er viktig for universitetsbiblioteker å følge denne trenden og for å møte brukerens krav 

(Paterson & Low, 2011; Smith & Caruso, 2010). 

En videreføring av disse studiene viste hvilke funksjoner brukerne ønsket fra et slikt 

biblioteksystem: 

	  
Figur 2: Brukerundersøkelse som viser hvilke mobiltjenester som er mest ønsket 

Her ser vi hva studentene mener er nyttige og veldig nyttige funksjoner. Ønsket om å søke i 

biblioteksdatabasen og katalogen, se lånehistorikk, status på bøker, reservere bøker og se 

tilgjengelighet på PC-er fremstår som de mest ønskede funksjonene. 

Tidligere studier har konkludert med at for få personer bruker mobil internett til å 

rettferdiggjøre at et bibliotek skal bruke ressurser på mobil utvikling (Mills, 2009). Funnene 

fra dette studiet sier at dette ikke lenger er tilfellet. Studenter tilpasser seg mobil internett på 

måter vi kan forvente fra en teknologi som stadig blir mer moden (Smith & Caruso, 2010). 
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2.4 Designprinsipper	  
Som mennesker befinner vi oss aldri i den samme situasjonen. Vi er på reiser, er på jobb, på 

skolen, eller vi befinner oss kanskje hjemme i sofaen og slapper av. Dette påvirker hvordan vi 

bruker en applikasjon. Hjemme i sofaen tar vi oss gjerne god tid til å utforske alt hva den har 

å by på, mens i en hektisk studiehverdag på universitetet krever vi at den mest sentrale 

funksjonen kan aksesseres på få sekunder, helst uten å lete. 

Visibility: Synlighet handler om at man kan se og forstå enhetens nåværende tilstand og 

hvordan de ulike elementene man kan interagere med er plassert, slik at de blir enkle å finne. 

Allikevel trenger ikke alle funksjonaliteter å vises konstant, men at de vises når brukeren har 

et behov for det. Herunder bør funksjoner av samme art plasseres i grupper slik det blir 

intuitivt å finne frem til de (Norman, 2002). 

Feedback: Når enheten kjører en prosess må brukeren få vite hva som skjer og gjerne hvorfor 

det skjer. For eksempel om en funksjon lastes inn og krever noe tid, er det elementært at 

brukeren blir orientert om dette. Viktig er det også å at feedbacken blir synkronisert med 

brukerens handling (Norman, 2002). 

Affordance: Enhetens intuisjon er ekstremt viktig slik at brukeren forstår hvordan den skal 

brukes. Såkalte ”Call to Action”-knapper må tydelig signalisere overfor brukeren hva slags 

handling de fører til (Norman, 2002).  

Mapping: Struktur er viktig for at brukeren skal forstå hvordan man kommer seg fra A til B. 

Knapper som signaliserer tegn til navigasjon og handling er også en del av dette prinsippet. 

Brukeren må få en klar forståelse av hvor man befinner seg og hvor man kan gå for å utføre 

en ønsket handling (Norman, 2002). 

Constraints: Å utvikle et system som er 100% forsikret mot interaksjonsfeil er en meget stor 

utfordring. Det kommer som regel til et punkt hvor brukeren forsøker å utføre en handling 

som faktisk ikke finnes, eller som av diverse årsaker ikke er tillatt, for eksempel ved at man 

må gjennomføre handling A før man kan gjennomføre handling B etc. Brukeren må bli 

informert om dette på en skikkelig måte slik at det ikke skaper noen tvil om hvorfor en ønsket 

handling ikke kan tillattes eller hvorfor den ikke er tilgjengelig (Norman, 2002). 

Consistency: Design og designelementer (bl.a. struktur, ikoner, layout) bør designes på en 

slik måte at brukeren kan kjenne igjen disse elementene; for eksempel at brukeren trekker 

referanser fra andre systemer. Selv om man utvikler et nytt og unikt system behøver ikke det å 

bety at interaksjonsdesignet også skal være helt nytt. Interaksjonsmønsteret bør være 
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gjenkjennbart slik at brukerens opplevelse av et system ikke trenger å starte helt fra scratch 

(Norman, 2002).	  

4. Casebeskrivelse 
I en tidlig forelesning i INF5261/Design av mobile systemer ble vi presentert for mulige 

problemstillinger som kunne danne grunnlag for prosjektet og rapportene som skulle levers i 

løpet av emnet. Mobile tjenester for UB var en mulighet. Dette med bakgrunn i at UB ved 

avdeling for digitale tjenester og realfagsbiblioteket sammen med representanter for gruppen 

Design av informasjonssystemer ved IFI har tatt initiativ til et samarbeid om brukerdrevet 

innovasjon ved hjelp av studentoppgaver.    

Medlemmene på denne gruppen fant sammen som en av to grupper som ønsket å jobben med 

mobiltjenester for UB.  

Fra bibliotekets side har vi først og fremst hatt kontakt med Fredrik Hovind Juell som er 

ansatt ved Hum-Sam-biblioteket. Der er han bla. prosjektleder for innføring av RFID i som 

merketeknologi for bibliotekets samlinger. Vi har også snakket med Kyrre Traavik Låberg om 

tekniske spørsmål Han arbeider med webutvikling i gruppe for publikumstjenester i 

realfagsbiblioteket.  

UB sitt RFID-prosjekt (Juell, 2012) har et stort omfang hvor man anslagsvis skal merke 

600.000 objekter. Grunnen til at utrulling i stor skala skjer nå er at kostnaden for en RFID-

brikke av aktuell type har kommet ned i underkant av en krone per stykk ved innkjøp i de 

volumer som er nevnt her. Det er på samme nivå eller lavere enn en løsning med kombinert 

strekkode og alarmstripe som benyttes nå. 

Systemet vil bestå av flere lesere for selvbetjening, utstyr for skrankebetjening, vogner med 

både strekkode og RFID utstyr for løpende konvertering av samlingen og alarmportaler ved 

dørene. 

Det nevnte utstyret er integrert mot BIBSYS som er et felles datasystem for alle offentlige 

akademiske bibliotek i Norge. BIBSYS er et svært gammelt system med terminalemulator 

som brukergrensesnitt for de ansatte og det har en tid pågått et arbeid med å finne en 

erstatning. 

Mulige mobiltjenester for UB 

På de første to møtene i gruppen satte vi opp en liste med mulige tjenester.  Vi hadde også en 

samtale med den andre gruppen i INF5261 som jobber med mobiltjenester for UB. Forslagene 
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er listet opp i tankedokumentet (”Wonder document”). Vi har etter det hatt flere samtaler med 

Fredrik Hovind Juell  og tilbrakt noe tid i Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes Hus. 

Utvalg av tjenester  

Siling av ideer ble basert på samtalene med Juell, resultater fra en artikkel om temaet (Mills, 

2009), samt vårt ønske om ikke å overlappe mer enn nødvendig med andre grupper. Vi 

konkluderte med at vi ønsket å se på bibliotekets kjerneoppgaver og eventuelle muligheter 

med RFID som merketeknologi for bøker. 

Vi valgte å se på søk og utlån samt noen tilhørende funksjoner. Herunder også muligheter for 

å bestille bøker fra for eksempel Akademika og koblinger til sosiale medier for å synliggjøre 

lån og derved biblioteket. I og med at NFC/RFID lesere i mobilterminaler fortsatt ikke er 

veldig utbrett i populasjonen har vi også lagt inn lesing av strekkoder. Det kan også være at 

strekkoder blir oppfattet som mer intuitivt av enkelte da det er en mer åpenbar ”mapping” 

mellom handling og resultat og en tydelig ”affordance” med kombinasjonen visuelle 

sterkkoder og kamera i mobilen.   

Teknisk arkitektur 

RFID-taggene som settes i bøkene inneholder en kode som er lagret over de fire første 

datafeltene i brikken. Denne koden er identisk med KnyttID som er et løpenummer produsert 

av BIBSYS og hittil benyttet for strekkodene. Denne koden eller løpenummeret ble utviklet 

for å kunne skrive ut store mengder strekkoder i bulk som i ettertid kunne knyttes til et 

konkret eksemplar sitt DokID. Man slapp da å skrive ut en og en etikett. 

KnyttID må lese fra brikken, sendes til BIBSYS som så returnerer en DokID for et spesifikt 

eksemplar eller en ObjektID for verket. Verket i denne sammenhengen betyr for eksempel 3. 

utgave av ”Rett på Java”.  Ut i fra dette kan man få informasjon om verket og oversikt over 

lånestatusen på det enkelte eksemplar. 

BIBSYS har et nyere grensesnitt kalt ASK2 med tilhørende webtjenester som returnerer svar i 

form av bla. JSON/JSONP. (Bibsys ASK2 Tjenester)  Her er det per i dag støtte for bla.  

innlogging, søk med ObjektID, utlånshistorikk og fornying av lån. Den eksisterende løsning 

benytter en magnetisk alarmbrikke. Da neppe er aktuelt å fjerne eller avmagnetisere alle 

eksisterende alarmbrikker må man fortsatt gå i en utlånsautomat eller i skranken for å låne en 

bok slik at alarmen kan deaktiveres da det per i dag ikke er mulig fra en mobilterminal.  

Etter våre første henvendelser via UB og Kyrre Låberg har Bibsys på under tre uker har 

utviklet en ny webtjeneste hvor man kan sende inn en KnyttID og få ObjektID i retur.  
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Denne ble klar om i løpet av ettermiddagen 16. oktober så vi har ikke hatt tid til å verifisere 

funksjonaliteten til denne rapporten.  

Gruppen disponerer en Google Nexus S med Android 4.1 (Jelly Bean) som har NFC 

innebygget.  

4.1 Design 
Tanken er ikke at vi skal lage den ultimate bibliotek-applikasjonen som har alt av funksjoner 

en bruker kan tenke seg. På mobile plattformer snakker vi et annet språk: 

Vi må gjøre fornuftige vurderinger, være fokuserte og snevre inn der det er fornuftig. 

Derfor har vi redusert omfanget av funksjonalitet ned til én bestemt oppgave – å skanne 

bibliotekartikler og lese informasjon om dem. 

Steg 1 – Papirskisser 

Designfasen startet relativt tidlig med skisser tegnet på papir, såkalt  

low-fidelity prototyping, slik at vi kunne danne oss selv et bilde av hvordan den planlagte 

mobilapplikasjonen kunne se ut. Vi tegnet en enkel struktur med de viktigste skjermbildene. I 

denne fasen hentet vi inspirasjon fra relevante kilder. For mulige menystrukturer så vi 

nærmere på bankapplikasjoner for iOS og Android, og for visning av skannede 

bibliotekartikler ble vi inspirert av Apples App Store.	  
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Figur 3: Tidlige utkast fra første fase i designprosessen 

Steg 2 – High-Fidelity 

Papirskissene ble evaluert av gruppa og alle var skjønt enige om at strukturen var god nok og 

dermed klar for neste steg i designprosessen. Vi tok med oss store deler av grunnstrukturen 

fra papirskissene og tilførte detaljer i mer konkrete skjermbilder tegnet opp i Adobe 

Photoshop. 

	   	  

Figur 4: Første versjon av high-fidelity skisser 

Steg 3 – Evaluering av High-Fidelity 

Vi var på mange måter fornøyd med de første high-fidelity skjermbildene, men etter en intern 
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evaluering av tegningene fant vi ut av flere ting vi ønsket å endre på. 

For å få et mer realistisk blikk på skjermbildene overførte vi dem til smart-telefonene våre. Vi 

fikk raskt øye på at både tekst, illustrasjoner og bilder var for smått. Alle skjerm-bildene 

måtte derfor skaleres slik at teksten ble mer leselig, bildene skarpere og illustrasjonene 

tydeligere. Størrelser på knapper var også en sentral del av re-skaleringen. Disse måtte være 

store nok til at de ble enkle å treffe med tomler og fingre. Vi besluttet også å re-posisjonere 

enkelte elementer for at grensesnittet ikke skulle oppleves som for trangt. For ”Mine lån”-

funksjonen valgte vi å bytte ut bøkenes utgivelsesår med leveringsdato for aktive lån og 

lånehistorikk. 

	   	  

	   	  

Figur 5: Nye High-Fidelity skisser etter evaluering og re-skalering. 
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Etter en komplett re-design-fase mener vi at applikasjonen er klar for neste seg i prosessen, 

nemlig programmering av interaktivitet. Planen er å benytte rammeverket PhoneGap som 

simulerer applikasjonens funksjonaliteter. 

5. Veien videre 
Det er behov for en endelig avklaring av muligheter til søk i Bibsys via webservicer slik at vi 

kan avgjøre om vi kan lage en prototype eller ikke. Dette vil bestemme hvilke tjenester vi kan 

evaluere og hvordan vi kan evaluere designet frem til sluttrapporten.  

Det er også behov for å se mer på det teoretiske grunnlaget i form av relevante artikler. 	   	  
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