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Kapittel 5

Avansert Hypertekst Modell



Beregning av en side

• En side består av en eller flere enheter
(Data enheter, Index enheter, etc..).

• Innhold og utparametre av enhetene skal beregnes med 
hensyn på eventuelle innparametre.

• Rekkefølgen av beregningene er derfor viktig.
• Innholdet på siden skal beregnes og reberegnes etter tre 

ulike handlinger:
– Inter-side lenke navigasjon
– Intra-side lenke navigasjon
– Operasjons aktivering



Inter-side lenke navigasjon
– Når siden entres med en lenke fra en annen side, må 

innholdet i alle enhetene beregnes. Dersom lenken er 
konktekstuell, må beregningene skje med hensyn på 
parametre fra lenken. Eks: Link1 og Link2



Intra-side lenke navigasjon
– Når man navigerer en lenke internt på siden, og dermed gir 

ny input til lenkens mål, må deler av siden beregnes basert 
på den nye inputen. Resten av siden beregnes på bakgrunn 
av parameterne gitt tidligere. Grunnen til dette er å unngå at 
man mister informasjon fra tidligere valg. Eks: Link3



Operasjons aktivering
– En operasjon skal utføres. Dersom operasjonen ender med 

en lenke tilbake til samme side, blir beregningsmåten lik 
som når man navigerer en lenke internt på siden. I tillegg 
kan operasjonen endre på innholdet som er vist på siden. 
Eks: Link4 og Link5



Klassifisering av enheter

• For å kunne beskrive ’side begregnings prosessen’ 
bedre, er enhetene på en side klassifisert etter sine input 
lenker:

• Kontekst-frie enheter:
– Enheter som ikke har innkomne lenker. 

• Eksternt-avhengige enheter:
– Enheter som krever ’input’ fra minst en kontekstuell inter-side 

lenke eller en operasjon.

• Internt-avhengige enheter:
– Enheter som bare krever ’input’ fra intra-side lenker.



Side beregnings algoritmen

• Algoritmen starter med å merke de kontekst-frie enhetene som er 
klare til å bli beregnet. Dersom det finnes eksternt-avhengige 
enheter med tilstrekkelig input, kan disse også merkes klar til 
beregning.

• For at en enhet E skal kunne beregnes må følgende kriterier være
oppfylt:
– Alle olbligatoriske innparametre for E må ha en verdi.
– Alle enhetene som kan gi innparameter til E må allerede være beregnet.

• Etter at algoritmen er ferdig kan det fremdeles være enheter som
ikke er beregnet. Grunnen til dette kan være at enhetene trengte
input fra inter-side lenker som ikke er navigert.

• Enheter som ikke er beregnet har ikke noe innhold, og vises heller 
ikke på siden. 



PROSEDYRE:

WHILE (det er enheter å beregne) DO

IF en enhet E eksisterer slik at

(alle obligatoriske input parametre for E har en verdi

AND

alle enheter som kan gi input til E har blitt beregnet)

THEN

Gi hver av E sine parametre den mest spesifikke verdien 
som er tilgjengelig

Beregn E ved bruk av input verdier

ELSE

Gå ut av løkken



Spesifikkitets regel

• I noen tilfeller kan flere innkomne lenker ha verdi til 
samme input parameter hos en enhet.

• For å hindre tilfeldig valg av verdi for input parameter 
bruker vi en spesifikkitets regel.
1. Verdier som direkte eller indirekte er gitt av brukeren i siste 

handling, har høyest prioritet.
2. Verdier som avhenger av tidligere valg fra bruker, eller globale

variabler, har nest høyest prioritet.
3. Verdier som er heuristisk valgt fra innholdet i en annen enhet, 

har lavest prioritet.





Historieløs hypertekst



Bevaring av input på tvers av sider



Bevaring av input på tvers av sider



Ikke beregnbare hypertekster





Ikke-deterministisk hypertekst



Deterministisk hypertekst



Kapittel 6

Oversikt over utviklings prosessen



Utvikling av en web-applikasjon

• Å utvikle en web-appliaksjon er på samme måte 
som å utvikle andre software system en kompleks 
prosess. Utviklingen krever evne til å mestre et bredt 
spekter av oppgaver, utført av mange personer 
samtidig.

• I den forbindelse er det essensielt med en 
velorganisert utviklings prosess for å kunne løse 
problemene.





Input: 
Kravspesifikasjon fra oppdragsgiver

• Kravene uttrykker applikasjonens endelige hovedmål
• Som oftest ”ikke-tekniske” krav
• Spesifisere forskjellen mellom applikasjonen og det 

nåværande systemet
• Kvalitets faktorer som applikasjonen må strebe etter:

– Innhold
– Service og grensesnitt
– Respons tider
– Tilgjengelighet
– Sikkerhet



Input:
Miljømessige begrensninger

• Arkitektoniske begrensninger
• Samsvar med eksisterende systemer og applikasjoner
• Tilgjengelige tekniske ferdigheter
• Tids begrensinger
• Ressurs begrensninger



Output:
• Anvendelse av arkitektur:

– Hardware
– Software
– Nettverks infrastruktur

• Applikasjons moduler:
– Data oppbevaring
– Program logikk
– Osv...

• System dokumentasjon
– Kravspsifikasjon:

• Hva applikasjonen skal gjøre – ”teknisk”

– Design spesifikasjon:
• Data design
• Hypertekst design
• Arkitektonisk design



Utviklings roller 
i store web-applikasjoner

• Applikasjons analytiker:
– Samler inn kravspesifikasjon fra oppdragsgiver og spesifiserer 

applikasjonens krav nærmere. Utvikler dette fra å være overordnet og 
stort til mindre og mer konkret.

• Data arkitekt:
– Ansvar for arkitektur, produserer den konseptuelle datamodellen

• Applikasjons arkitekt:
– Fokus på kravspesifikasjon angående tjenester som skal leveres
– Designer applikasjonens hypertekster ved å spesifisere "site views" på 

toppen av data-skjema produsert av data arkitekten
• Grafisk designer:

– Ansvar for presentasjon av siden basert på kravspesifikasjonen
• Utvikler/Administrator

– Implementering
– Ikke-funksjonelle krav som ytelse og sikkerthet



Utviklingssyklus

• Utviklingsprosessen består av flere faser
• Fasene benyttes iterativt. De ulike oppgavene blir 

repetert og redefinert helt frem til endelig løsning.
• I hver iterasjon blir den foreløbige versjonen av systemet 

testet og evaluert, utvidet og endret.



Utviklingssyklus



Takk for oss!


