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Mål med applikasjonen

 Utvikle en sentralisert Web applikasjon
 Tilfredstille brukers behov og internt

ansatte ved å
 Organisere
 Samle
 Håndtere
 Publisere
WEB innhold om Acer produkter



Krav Spesifikasjon
Består av 2 hovedfaser

Samle krav
Finner hovedaktørene, 
funksjoner som skal tilbys og 
ikke funksjonelle kravene
Analysere krav
Ser gjennom og formaliserer 
krav, samt lage spesifikasjoner



Brukere

 Kunder: Vil få oversikt over Acer’s produkter
og tjenester

 Produkt ledere: Vil bruke et Web basert
miljø for å verifisere og oppdatere data om
produktene de selger.

 Markedsførings og kommunikasjons
ledere: Vil bruke applikasjonen til å
administrere markedsførings materiell



User Groups 1

 Acer Euro skiller mellom
 Eksterne brukere: kunder som ønsker å

bruke applikasjonen til å få bedre
kunnskap om bedriften samt produktene
som tilbys.

 Interne brukere: Ansatt i bedriften som
er ansvarlig for å oppdatere og legge til
informasjon for kunder.



User Groups 2

 Eksterne brukere: Blir ikke identifisert. Ingen
personlig informasjon er ment for dem.

 Interne brukere:
 Administrator: Ansvar for bruker profiler og

bruker grupper og vedlikehold av informasjon i
applikasjonen

 Produkt ledere: Ansvar for produktdata
 Markedsførings og kommunikasjons ledere:

Ansvarlig for markedsføring og kommunikasjon
med omverden



User Groups 3



Ekstern Bruker Gruppespesifikasjon

 Gruppe navn Eksterm bruker
 Beskrivelse Generisk besøkende interessert i å

få tilgang på materiale på Acer Euro
WEB siden

 Data Profil Ingen profil påkrevd – trenger ikke
autoriseres og ingen data er 
personlig rettet mot denne gruppen

 Tilgjengelige objekter News, News Categories. Product
i read mode Categories. Product tekniske 

egenskaper (logoer, priser, configs)
 Tilgjengelige objekter Ingen. Ikke tillatt

i management mode



Funksjonelle krav

 For hver bruker gruppe definerer vi
funksjonelle krav

 Eks. for eksterne brukere
 Få tilgang til bedrifts informasjon
 Browse nyheter
 Browse produkter
 Få tilgang til teknisk info om produkter



Funksjonelle Krav
Eksterne Brukere



Use Case Spesifikasjon

 Hver use case illustreres med et
”spesification sheet”

 ”Spesification sheet” inneholder
 Navn
 Hensikt
 For-/Etter Betingelse
 Workflow



”Spesification sheet”
Browse produkter

 Tittel Browse Produkter
 Hensikt Utrykke hvordan eksterne brukere

browser produkt grupper/merker,
for å få tilgang til et spesifikt produkt

 For Betingelse -
 Etter Betingelse Bruker kan browse alle online 

ressurser relatert til et valgt produkt



 Workflow
1. Bruker går inn på en produkt seksjon på en nasjonal web

side
2. Bruker mottar en liste over tilgjengelige produkt grupper i

landet og velger en av disse gruppene
3. Bruker mottar en liste over produkt merker for det valgte

produktet og velger ett av disse merkene
4. Bruker mottar en liste over produkter fra det valgte merket

og velger ett av disse
5. Bruker får tilgang til en oversikt over produkt egenskapene

for dette produktet



Identifisering av Site Views

 Har 4 hoved site views.
 Ekstern bruker site view: En nasjonal web side

der eksterne brukere i et land kan få info om
produkter

 Produkt leder site view: Sider for å legge til eller
endre produkt info

 Markeds og kommunikasjons leder site view:
Sider for å legge til eller endre produkt nyheter

 Admin site view: Styring av bruker kontoer samt
oppdatering av lands-egenskaper





Data Design

 En trinnvis oppbygning av data
skjemaet



Identifisering Av
Hovedentitetene

 Først må vi identifisere hoved-entitetene
 NewsItem
 Product

 Resten av entitetene blir bygget rundt disse



Design: Hoved-Sub Skjema 1



Design: Hoved-Sub Skjema 2

 Ser at NewsItem kun består av enkle
egenskaper

 Product derimot består av enkle og
kompliserte egenskaper
 Alle de kompliserte egenskapene kobles til

hovedentiteten Product ved hjelp av en-
mange relasjoner



Access Sub-Skjema 1

 Må ha tilgang til hoved entitetene
 Som forklart tidligere skaffes tilgang til

Product/News vha et kategoriserings
prinsipp



Access Sub-Skjema 2



“Interconnection”
 underskjema

 De relevante forbindelser mellom
hovedkonseptene

 News er forbundet til det aktuelle
produktet de refererer til

 Product “award” er forbundet til en
eller flere nyheter, som annonserer
den.





INF 329 - Kap. 9.5
Hypertekst design

Beskrivelse av
hypertekstdesignet til Acer-Euro

applikasjonen
Et eksempel



Nettstedsoversikt (site view)
for Eksterne brukere

• Publisert informasjon om...
– Produkter
– Nyheter
...til brukere fra et spesifikt land

• 4 områder
– Hjemme
– Hva er nytt
– Produkt
– Om oss (statisk)



Nettstedsoversikt for eksterne brukere -
grov design

Default side

Landemerke

Valg av land blir lagret i global
variabel

2 ulike mekanismer for
å aksessere tilfellene av 
NewsItem entiter

Og en for å nå tilfellene 
av Produkt enititeter



Sentral data enhet
over entiteten
Country(CurrentCountry)

Avhengig av
CurrentCountry

Forandre valg av land
(gjelder for alle sider 
i nettstedsoversikten).

Hjemmområdet - detaljert hypertekstskjema



CurrentCountry

LocalHiglightedNews LocalProductGroups

ChangeCountry



Tillater aksess til kjerneentiteten “NewsItem”
Tillater brukeren å utforske tilfellene av denne entiteten

“Hva er nytt”-området



Default for området

“Hva er nytt”-området - 
NewsHeadlines - WebML spesifikasjon

Velg en nyhetskategori

Velg en nyhet



LocalNewsCategory

NewsHeadlines

ChangeCountry

CurrentCountry



NewsDetails siden viser hoved innholdet for området.

Interconnection sub-schema
mellom NewsItem og Product

“Hva er nytt”-området
NewsDetails - WebML spesifikasjon



ChangeCountry

CurrentCountry

LocalNewsCategory

NewsDetails



• Organisert til fire sider:
– Groups page
– Brands page
– Product page
– TechSpecs page

• Tillater brukeren å utforske produkter av entiteten
“Products”

Produktområdet

Hypertekst tilgangsunderskjema

Utforske hovedentiteten



Produktområdet
Default for produkt området



Produktområdet
“Groups page” - WebML spesifikasjon

Velg en produkt gruppe



ChangeCountry

CurrentCountry

ProductGroups

Statisk innhold



Produktområdet
“Brands page” - WebML spesifikasjon

Dataenheten er linket til
2 hierkielle indekser



ChangeCountry

CurrentCountry

ProductsShort

Products Full

ProductGroup



Produktområdet
“Product page” - WebML spesifikasjon



Product

ProductHierarki

Til TechPage


