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I dag er det flere og flere tjenester som blir rene nettjenester, men i en
del sammenhenger kan det allikevel være enklest å ha et eget program
for tjenesten slik dere utvikler her. Det er interessant å finne ut hvor
grensen går for hva brukere ønsker som websider kontra programmer.
Syndikering av nyheter er jo tydelig noe brukere ønsker, siden dette
allerede er vidt utbredt med RSS. Men hva skiller egentlig deres program
fra en vanlig RSS-leser? Hadde vært fint med en sammenligning der, og
med en eksisterende Opera Widget, f.eks. http://widgets.opera.com/
widget/5629/

Dere nevner heller ikke hvor dere skal hente nyhetene fra. Dersom dere
tenker å bruke RSS til dette hadde det vært fint med en forklaring på hva
RSS er.

Positivt at dere prøver ut teknologi som er platformuavhengig. Savner en
liten forklaring av hva sammenhengen er mellom Operas nettleser og
widgetsene. Dere skriver også at en grunn til å bruke Opera widgets er at
de kan kjøre på non-smartphones. Men per i dag er det på langt nær alle
telefoner som kan kjøre Opera, så syns det mangler litt i forklaringen her.
Opera Mini derimot kan kjøres de fleste steder, men støtte for widgets her
er helt nytt (annonsert 22. mars). Hadde vært fint med en sammenligning
av funksjonaliteten i en Mini-widget og full-widget, og hvorvidt de faktisk
kan kjøre som bakgrunnsprosesser og lignende.
Beskrivelsen av hva en widget er er imidlertid fin og opplysende.

Dere nevner at mobiltelefoner har begrenset med skjermplass. Allikevel
har dere en header/logo som dekker en ganske stor del av skjermen. Er
det nødvendig? En ide til brukerundersøkelse kan kanskje være å se hvor
stor programheader man aksepterer før man finner den irriterende.

Ser ikke helt poenget med å trekke inn HTML5, YouTube, <video>-tags
og lignende, som ikke har noen direkte relevans til prosjektet deres.

Dere har en omfattende beskrivelse av hvorfor dere samler inn data på
den måten dere gjør, men vi savner en konkret beskrivelse av hvilke data
dere ønsker å få i fra spørreundersøkelsen og ikke minst (foreløpige)
resultater i fra den.

Vi synes det er bra at dere har laget noen forskjellige typer skjermbilder
og lagt disse frem for evaluering av potensielle brukere. Dere ser ut til å
ha en god prosess for å finne best mulig løsning på programmet.



Ellers fikk dere greit frem et godt bilde av hva dere ønsker å gjøre og hva
dere har gjort så langt. Det helhetlige inntrykket vi får av rapporten er at
den er oversiktlig og strukturert. Vi ser fram til å lese sluttrapporten og se
hvordan den endelige prototypen blir, samt lese evalueringen av den.
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