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Forord 

Dette dokumentet beskriver det som er blitt gjort i prosjekt Usability of Mobile Browsers 
frem til den 14. mars 2008. Formålet med dokumentet er å presentere statusen på 
prosjektet. Det vil si hva som er gjort hittil og hvilke planer vi har for videre arbeid. 
Prosjektoppgaven omhandler, som tittelen tilsier, brukbarheten (usability) til mobile 
nettlesere. Med mobile nettlesere mener vi nettlesere på håndholdte enheter (som 
mobiltelefoner og PDAer) og ikke på bærbare PCer. Denne typen nettlesere er også 
kjent under betegnelsen mikronettlesere. 
 
Mesteparten av arbeidet som er blitt gjort hittil har vært å studere begreper og 
teknologier som er knyttet til problemstillingen. Å finne og studere artikler og studier 
som andre har gjort, har vært mesteparten av denne jobben. Mesteparten av dette 
dokumentet inneholder derfor forklaringer av disse begrepene og teknologiene. Dette vil 
hjelpe oss på veien til å løse problemstillingen.
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1 Innledning 
Mobiltelefonen har utviklet seg til en mini-datamaskin som man kan ta med seg overalt, 
når som helst og hvor som helst. Samtidig som mobiltelefonene utvikles og forbedres så 
blir også kommunikasjonsnettverkene forbedret. Med dagens 3G nettverk kan 
mobiltelefoner sende og motta både data, bilde og tekst. De siste årene har flere 
selskaper bidratt i utviklingen av mobile teknologier. Apple er kanskje en av de mest 
kjente akkurat nå, med deres populære iPhone og iPod Touch. Internett bruk med 
mobile klienter er et tema med stor interesse og under rask utvikling. Med dagens 
mobile enheter er det mange utfordringer når det gjelder maskinvare, programvare og 
nettverk. En utfordring er overføring av data til og fra mobile klienter. 3G-nettet har en 
hastighet på 200-500 kbps. Det er bra men ikke godt nok. En annen utfordring er lagring 
og behandling av data på tynne klienter. Med nåværende maskinvare i mobile klienter 
har vi ikke mulighet til å behandle og lagre store mengder data. Den tredje utfordringen 
er brukbarheten av mobile applikasjoner. I denne artikkelen vil vi fokusere oss på 
brukbarheten av mobile nettlesere. Vi kommer til å forklare begrepet brukbarhet 
(usability) generelt og forklare forskjellige aspekter av begrepet, og hvor brukbare 
dagens mobile nettlesere er i forhold til fullverdige nettlesere. 
 
 
1.1 Gruppemedlemmer 

Prosjektgruppen består av tre studenter; Asad Fattahi, Mokhtar Eliassi og Ernad 
Fajkovic. Vi kjenner hverandre fra tidligere semestre og har også samarbeidet i et par 
andre prosjekter, så det er ikke helt tilfeldig at vi endte opp i samme gruppe. Vi har 
bakgrunn i programmering og systemutvikling alle tre, så dette blir en litt annerledes 
opplevelse for oss. Oppgavevalget har vært ganske åpent og vi kunne ha valgt en mer 
programmeringsrettet oppgave, men vi var ikke helt sikre på hva vi ville gjøre i 
begynnelsen. Etter å ha hørt på en del prosjekter og problemstillinger de første ukene 
begynte vi å tenke på nettlesere på mobiltelefoner og hvor vanskelig det er å bruke 
disse. Dette førte til diskusjoner om våre egne opplevelser og erfaringer med slike 
nettlesere. Siden vi allerede hadde formeninger om denne teknologien og visste 
hvordan vi selv ønsket at denne skulle være, så bestemte vi oss for å undersøke denne 
teknologien nærmere. 
 
 
1.2 Samarbeid 

Vi har gruppemøter en gang i uka, i tillegg bruker vi e-post, Messenger og SMS som 
kommunikasjonsmedium. 
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1.3 Bakgrunn 

Det ligger utrolig mye ressurser på nettet, men veldig lite av dette er ikke brukt av 
mobile brukere. En av årsakene til dette er at mange føler at det er veldig vanskelig å 
finne frem til denne informasjonen med mobile enheter og å bruke dem på slike 
enheter. Vi har tenkt å undersøke de problemene som ligger bak dette og eventuelt 
komme med forslag til forbedring. 
 
1.4 Problemstilling 

Etter diskusjonene i gruppa har vi kommet frem til flere spørsmål som er rettet mot 
brukbarheten og brukervennligheten av mobile nettlesere (dette står det mer om under 
kapittel 6). Men med tanke på den tiden vi hadde til rådighet visste vi at vi måtte kutte ut 
noe og konsentrere oss om den sentrale problemstillingen, som er: 

- Hvor brukbare er dagens mobile nettlesere i forhold til fullverdige nettlesere? 
Dette er et ganske generelt spørsmål. Med tanke på alle de ulike plattformene, 
programvarene og maskinvarene for mobile enheter, så kan dette fort bli en altfor stor 
oppgave for oss. I tillegg så finnes det mange ulike fullverdige nettlesere (på PCer) 
også, og da dukker andre problemer opp, som for eksempel ”om vi skal konsentrere oss 
om kun én eller flere typer nettlesere” og ”hvilke funksjoner er viktigere enn andre” og 
så videre. Tanken vår var derfor å gjøre en undersøkelse av de mobile nettleserne som 
er mest utbrett i dag og sammenlikne dem med et utvalg av fullverdige nettlesere. Vi 
kunne ikke teste så mye av dette selv fordi vi ikke hadde tilgang til alle disse enhetene, 
så vi måtte nøye oss med det vi hadde, og heller finne informasjon om de andre 
enhetene på internett. 
 
 

2 Brukbarhet 

Brukbarhet måler kvalitet av brukerens erfaring når de bruker et system. Generelt 
refererer brukbarhet til hvor godt brukere kan lære seg å bruke produktet for å oppnå 
deres mål og hvor fornøyde de er med prosessen. Brukbarhet er definert av Joseph 
Dumas og Janice Redish [1] som ”Usability means that the people who use the product 
can do so quickly and easily to accomplish their own tasks”. 
 
Jacob Nilsen [2]: ”Usability is the measure of the quality of the user experience when 
interacting with something -- whether a Web site, a traditional software application, or 
any other device the user can operate in some way or another.” Brukbarhet er graden 
av kvalitet som brukeren oppnår gjennom interaksjon med et system. Med andre ord 
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brukbarhet handler om brukere og deres relasjoner til applikasjonen (mobile nettlesere). 
Nilsen har definert fem prinsipper for å forklare brukbarhet [3]: 

- Ease of learning (Lett å lære) 
- Efficiency o fuse (Lett å bruke) 
- Memorability (Lett å huske) 
- Error frequency and severity (Lett å rette opp feil) 
- Subjective satisfaction (Lett å like) 

 
Det er viktig å få med seg de viktige prinsippene for å kunne utvikle webapplikasjoner 
spesielt mobile nettlesere som har en stor grad i brukbarhet. Brukbarhetstesting er et 
viktig element i utvikling av programvare. 
I følge ISO 9241-11 (1998), fire elementer er nødvendig for å lage et brukbart system:  

- Det er spesifiserte brukere for systemet. 
- Brukere har spesifisert mål. 
- Systemet må tilpasse seg brukerens mål effektivt brukere må være fornøyd med 

resultatet. 
- Systemet vil bli i brukt i en spesiell kontekst. 

Brukbarhetstesting setter grad på hvordan brukerne oppfatter nettleseren. En slik 
testing kan ikke skje uten å gi mulighet til brukere av mobile nettlesere for å delta i 
utvikling av applikasjonen med sine meninger og kommentarer. For å undersøke 
brukbarheten av mobile nettlesere skal vi gjennomføre en brukbarhetstest blant 
mobilbrukere. Uten å bruke resultat av slike tester kan vi ikke være sikre på at en 
applikasjon har en stor grad av brukbarhet. Heuristisk evaluering bidrar til økt kunnskap 
hvis metoden blir utført som en del av brukbarhetsprosessen. Silke evalueringer blir 
gjennomført av en liten gruppe som eksperter. Selve evalueringen handler om å 
undersøke applikasjonens design og avgjøre hvorvidt den er i samsvar med de 
brukbarhetsprinsippene. Hvis det ikke er samsvar mellom funksjonene av applikasjonen 
og en av heuristikkene, så er det et problem med brukbarheten. 
 
 
2.1 Hvorfor brukbarhet er viktig for mobile nettlesere? 

Brukbarhet er viktig både for brukeren, designeren og sevle nettleseren. Brukeren 
forventer at oppgaven som skal utføres blir fullstendig utført og resultatet skal være slik 
som brukeren vil ha det. For designeren kan det være en skille mellom suksess og feil 
av systemet. Brukbarhet er nødvendig for mobile nettlesere for å kunne overleve som 
nettleser. Hvis nettleseren er vanskelig å bruke eller ikke støtter dataformatene som er 
tilgjengelig på nett så folk mister lysten til å bruke den. De primære fordelene med 
brukbarhet er at sluttbrukere kan gjøre sine oppgaver enklere og mer effektivt. Dette ser 
veldig enkelt ut men følelsen for brukere som bruker systemet uten frustrasjon er ikke 
liten. Ubrukelige systemer kan koste betydelig mye for leverandøren ikke bare med 
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hensikt til penger men risikoen for å miste populariteten blant kunder (brukere), ansatte 
og samarbeidspartnere er stort. 
 
 
2.2 Er mobile nettlesere brukbare? 

Hvis brukerne av en nettleser er fornøyde med måten de kan løse deres oppgaver på 
ved bruk av nettleseren, så kan vi si at nettleseren er brukbar i forhold til det tidspunktet 
den løser brukernes oppgaver. Måten å måle brukbarhet er brukbarhetstesting. 
Brukbarhetstesting kan identifisere nøkkelen til brukbarhetsproblemet for systemet.  
 
Aspekter for brukbarhetstesting er [4]: 

1. Brukere er involvert i testing 
2. Brukere har prøvd å utføre oppgaver i systemet 
3. Testing skal skje via kontakt med brukeren 

 
Mobile nettlesere som er lite brukbare kan havne i følgende situasjoner [4]: 

- Hvis nettleseren er vanskelig å bruke, vil ikke folk bruke den. 
- Hvis folk bruker vanskelige nettlesere, så vil de ikke bruke den ofte. 
- Hvis folk bruker lite brukbare nettlesere så kaster de bort tiden. 
- Mindre hjelp gir vanskeligheter for brukeren. 

 
Mobil og PC brukere kan ha forskjellige grunner til å besøke nettsider. Mobilbrukere er 
mest interessert i informasjon som kan hjelpe dem i bestemt sted og tid. For eksampel å 
finne ut hva som skjer i nærheten, nødvendig data om transport, handel, og søking. Vi 
tar ikke hensyn til PC-brukere i denne artikkelen. 
 
 

3 Teknologier 

Her forklarer vi litt om de teknologiene som vi har sett på til nå. 

 

3.1 Databehandlingsmetoder for mobile nettlesere 

Stasjonære nettlesere sender forespørsel til serveren. Data blir lastet inn, behandlet og 
vist fram med samme formatering som de har. Med mobile nettlesere situasjonen er litt 
vanskeligere. Mobile nettlesere har tekniske begrensninger når det gjelder størrelse, 
prosessor hastighet og dataoverføring. I tillegg dataoverføring via mobilnettverk er 
dyrere enn bredbånd nettverk. Data kan bli komprimert på en server (Før den blir sendt 
til nettleseren) eller komprimering og modifisering kan skje på klient siden eller 
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løsningen kan være en kombinasjon av begge. Mobile nettlesere bruker forskjellige 
metoder for å tilpasse seg til nåværende datanettverket.  

 

3.1.1 Server-side tilpasning [5] 

Serveren kontrollerer innholdet av data som blir sendt til mobilnettleseren. Det er to 
forskjellige måter innen det område: Multiple skriving som lager flere versjoner av 
samme innhold for hver nettleser. Singel skriving som bare et datainnhold blir konvertert 
og komprimert til kjørbar data for å bli sendt til nettleseren. Eks: Noki’s Channels media 
browser. 

 
3.1.2 Mellom liggende tilpasning (Proxy tilpasning) [5] 

I denne metoden klient kontakter proxy serveren istedenfor kilden. Proxy serveren 
henter data og komprimerer så sender den videre i mindre versjon til klienten. 
Komprimering av data på server side kan være endre bildestørrelse, restrukturering av 
data (tekst) for å tilpasse innholdet på tyne klienter, og droppe de delene som er ikke 
støttet av nettleseren. Resultatet er at mobilklienten laster ikke ned store mengder av 
data med begrenset båndbredde, nettsurfing blir raskere og mengden av dataoverføring 
på mobilnettet blir minimum. Problemet med server komprimeringen er at ofte data som 
er viktig for brukeren blir fjernet. Da må brukeren ha mulighet for å laste ned en full 
versjon av data dersom det er ønskelig.  Opera Min, Google Mobile og Moser Skweezer 
bruker samme metoden.  

 

3.1.3 Klient-side tilpasning [5] 

I denne metoden klienten bruker CSS for å tilpasse innhentet data på mobilskjermen. 
Serveren oppdager at klienten er en mobil og datainnholdet som er laget for mobile 
klienter blir sendt klienten. I klientbehandlingsmetoden, data lir sendt til klienten slik som 
det er. Nettleseren skal behandle de dataene som er mottat. Nokia nettleser bruker den 
metoden. Nokia hevder at de gir samme opplevelsen som stasjonære nettleseren til 
brukeren vi å bruke klient metoden.  Denne metoden er greit og mer effektiv hvis blir 
brukt sammen med en av de to andre metodene.  

 

3.2 Mobile nettlesere vi vil fokuserer på 

Det finnes mange mobile nettlesere på flere forskjellige plattformer, men vi kommer til å 
fokusere på de nettleserne som er mest brukt i dag. Vi har valgt Opera Mini, Internet 
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Explorer Mobile og Nokia Browser S60. Vi har også lyst til å se på Safari (for iPhone og 
iPod Touch), fordi denne ser ut til å mestre websurfing mye bedre enn de andre tre. 
 
3.2.1 Opera Mini 
 
Opera har utviklet en mobil nettleser ”Opera Mini” som er Java-basert. Nettleseren kan 
brukes mot verdensveven i motsetning til de andre mobile nettlesere som vanligvis bare 
gir tilgang til WAP-nettet. Dette blir gjort ved at datapakkene som blir forespurt av 
nettleseren først blir sendt til en server hvor dataene blir komprimert til mindre pakker 
før de lastes ned på mobiltelefonen. Vi har mulighet til å teste denne nettleseren selv, 
men vi kommer kanskje også til å se på andres evalueringer av nettleseren. 
 
3.2.2 Internet Explorer Mobile 
 
IE Mobile er en nettleser som er utviklet av Microsoft for bruk med lomme-PC og 
mobiltelefon. Nettleseren er designet kun for bruk mot WAP-nettet og kan ikke brukes 
mot WWW-nettet. Nettleseren er tilgjengelig kun for Windows baserte operativsystemer. 
Vi har ikke tilgang til noen enheter som har en slik nettleser. Vi kommer derfor til enten 
å se på andres evalueringer eller bruke en emulator til å evaluere den på egenhånd. 
 
3.2.3 Nokia Browser S60 (OSS Browser) 
 
OSS versjon 2 støtter både WAP- og WWW-nettet. Nettleseren støtter HTML, CSS, Rss 
og JavaScript. Nokia har oppgitt at denne nettleseren har flere interessante funksjoner 
som vi ønsker å se nærmere på. Vi har tilgang til en enhet med denne nettleseren, så vi 
har mulighet til å teste den selv. 
 
3.2.4 Safari 
 
Safari er nok den mest interessante blant de fire nettleserne. Det er den vi visste minst 
om fra før, men som vekket mest oppmerksomhet. Siden vi ikke har tilgang til enheten, 
så må vi nøye oss med evalueringer som er gjort av andre. Eller hvis vi er heldige, så er 
det kanskje noen som kan låner den bort til oss. 
 
 

4 Datainnsamling 

Vi har tenkt å invitere studenter og folk som vi kjenner til å svare på en anonym 
spørreundersøkelse og benytte denne informasjonen til å se hvor fornøyde de er med 
denne teknologien og hvilke endringer og forbedringer de eventuelt ønsker å se i nær 
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fremtid. Andre metoder som skal tas i bruk er personlig intervju og telefonintervju. 
Første metoden vil bli brukt i stor grad fordi den andre metoden er tidskrevende og 
kostbar. Vi håper at svarprosenten på spørreundersøkelsen vil være stor nok til å dra 
nytte av ellers må vi bruke mer tid til å satse på andre metoden. 
 
 
 
 

5 Diskusjoner 

Vi har hatt flere diskusjoner innenfor gruppa angående mobile nettlesere, våre meninger 
og tanker rundt temaet. 
 
5.1 Lite brukervennlig (liten skjerm, vanskelig å skrive og navigere) 

Ut ifra våre egne erfaringer synes vi at de mobile nettleserne er svært lite 
brukervennlige. Det skyldes blant annet den fysiske størrelsen på skjerm og vanskelig 
navigering. Når man har liten skjerm blir visningen av innholdet enda verre. Dette 
gjelder spesielt for nettsider med mye innhold, som er vanskelige å navigere i. Det er 
begrenset navigeringsfunksjonalitet siden det bare er mulig å bruke knappetrykk for 
navigering. Når det gjelder visning av innhold er det et stort problem å få oversikt over 
alt på siden fordi det er begrenset hva en mobilskjerm har plass til.  
 
 
5.2 Vil en person benytte mobilnettet oftere hvis nettleseren var 

enklere å bruke og vil han/hun bruke en stasjonær klient 
mindre? 

Med dagens mobile teknologi er det både vanskelig og kostbart å surfe på nettet via 
mobilnettet. Et interessant spørsmål er hvordan bruksmønsteret for internettbruk vil 
endres dersom dette ikke var tilfellet. Dette spørsmålet vil vi tenke på videre i arbeidet. 
 
 

6 Videre arbeid 
Til nå har vi samlet informasjon om de begreper og teknologier som vi skal undersøke. 
Det som gjenstår er: 

- å gjennomføre en spørreundersøkelse 
- å evaluere resultatene av spørreundersøkelsen 
- å bruke den kunnskapen vi har lært til nå til å komme med en konklusjon 
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