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Kapitel 

1 Bakgrund 

 
Kapitel ett skall fungera som en plattform för bjudande företag så att de skall få 
en inblick i Stockholms universitets situation och vilka utmaningar som 
universitetsväsendet måste hantera de kommande åren. 

Om Stockholms universitet 

Stockholms universitet är ett storstadsuniversitet med bredd och nära kontakt med 
samhället - både ur ett lokalt och internationellt perspektiv. Det är regionens 
centrum för högre utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och naturvetenskap. Stockholms universitet är är ett av landets största 
universitet med sina cirka 37 000 studenter. Dessa kan välja mellan cirka 1 200 
kurser - allt från kinesiska, teatervetenskap, juridik, kriminologi och statsvetenskap 
till fysik, kemi, naturgeografi och biologi - och över 45 utbildningslinjer/motsv. 
Antalet aktiva forskarstuderande är cirka 2 100. Universitetet tillhör 
Stockholmsområdets större arbetsgivare med sina cirka 6 000 medarbetare. 

Forskningen är inriktad både mot grundforskning och mer tillämpad forskning och 
omfattar de naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga 
vetenskapsområdena.  

Utöver att ge utbildning och bedriva forskning har universiteten i uppdrag från 
regering och riksdag att samverka med det omgivande samhället och att 
informera om sin verksamhet. Detta uppdrag genomsyrar universitetets 
verksamhet och de flesta institutioner har aktiviteter som riktar sig till 
allmänheten, näringslivet, myndigheter och organisationer. Universitetets 
samverkansarbete omfattar folkbildning och demokratiutveckling, 
forskningskommunikation och tillväxtskapande åtgärder. 

Idag är universitetsområdet ett modernt campus som sträcker sig från Sveaplan i 
söder till och med Bergianska trädgården i norr, vilket förenklar möten över 
ämnes- och disciplingränser och på sätt främjar tvärvetenskapliga samarbeten. 
Här möts många människor från ett flertal länder för arbete, studier och forskning 
vilket gör universitetet till en mycket internationell miljö. Stockholms universitets 
läge mitt i världens första nationalstadspark präglas av såväl unika kultur- och 
naturvärden som närhet till huvudstaden. 

Om Data- och Systemvetenskapliga institutionen 

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) har sedan den bildades 1965, 
varit en för KTH och SU gemensam institution. DSV bedriver alla typer av 
akademisk verksamhet, grundutbildning, forskarutbildning och forskning, inom 
båda högskolornas ramar. Vår dubbla tillhörighet ger oss speciellt ansvar och 
möjligheter inom ramen för IT-universitetet och bör förhoppningsvis ge unika 
förutsättningar att bidra till samhällets mål med högskolan. 

DSV fullgör sitt samhällsuppdrag genom att:  
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• bedriva grundutbildning samt fort- och vidareutbildning inom IT-området 
för professionell verksamhet inom näringsliv och offentlig förvaltning 

• bedriva forskarutbildning och forskning i data- och systemvetenskap 
såsom ämnet karakteriseras nedan. Detta innefattar också engagemang i 
internationella program både inom utbildning och forskning 

• aktivt verka för samarbete med andra institutioner inom IT-området utan 
begränsning av traditionella fakultetsgränser 

• samarbeta med näringsliv och offentlig förvaltning samt åtaga oss 
utbildnings- och forskningsuppdrag 

• aktivt påverka samhällsutvecklingen beträffande användning av 
informationsteknik (IT). 

 

Institutionen har utvecklats från Informationsbehandling, särskilt ADB, inte mot 
Informatik (med ordets svenska innebörd) som många andra liknande institutioner 
i Sverige, utan mot en institution som på lika villkor blandar systemvetenskap i ett 
samhällsvetenskapligt perspektiv med tillämpad datalogi och 
kommunikationsteknik. DSV har värnat om att inte separera dessa ämnesdelar 
utan har såväl i grundutbildning som forskning satsat på integrerade program och 
projekt. Tvärvetenskapligheten har snarare ökat genom att betydande inslag 
också av kognitionsvetenskap har förts in. Institutionens traditionella 
styrkeområden har varit systemutveckling och databasteknik, men under de 
senaste 15 åren har dessa kompletterats med programvaruteknik, artificiell 
intelligens, tillämpad logik och matematik samt människa-maskin-interaktion. Det 
senaste tillskottet i kompetensprofilen är säkerhetsinformatik på alla systemnivåer 
samt en ökad orientering mot kommunikationsvetenskaperna. 

 
De mer integrerade ämnesområden som nu utvecklas snabbt inom DSV är 
följande  

1. Tjänster inklusive användaraspekter, säkerhet och distribuerad 
applikationsprogramvara för mobila och trådlösa system. Området 
kombinerar programvaruteknik, artificiell intelligens, människa-maskin-
interaktion och datasäkerhet. Samarbetsteknologi och elektronisk handel 
är viktiga tillämpningsområden.  

2. Människa-maskin-interaktion samt datorförmedlad kommunikation med 
betoning av design samt beteende- och kognitionsvetenskapliga 
aspekter. Viktiga tillämpningsområden är inlärningssystem och 
multimediadesign.  

3. Industriell programvaruteknik använder vi som ett övergripande begrepp 
för systematisk utveckling och förvaltning av storskaliga 
programvarusystem i vid mening. Detta område kombinerar 
programvaruteknik, informationssystem och datasäkerhet. 

4. Medicinsk informatik med informationsbehandling relaterat till patienten 
och bioinformatik som tillämpar artificiell intelligens inom bl.a. 
genteknologi.  
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5. IT-management som utgör en naturlig utvecklingslinje från området 
informationssystem med starka inslag av människa-maskin-interaktion, 
kommunikationsteknik, säkerhet och ekonomi.  

 

Utmaningen 

Universitetsväsendet i Sverige står inför en mycket omfattande förändring, en 
anpassning till Bolognamodellen och de nya politiska kraven att 50% av den 
svenska befolkningen skall genomgå någon form av högskoleutbildning. Detta 
kommer att ställe helt nya krav på universiteten att kunna förmedla kunskap till 
stora mängder människor med förhållandevis lite resurser. I linje med detta 
planerar DSV att skapa Stockholm University TV, en IP baserad TV kanal som 
har till uppgift att sända föreläsningar som ges vid universitetet i realtid till 
studenter som av olika anledningar inte kan närvara lokalt vid en föreläsning. 
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Kapitel 

2 Projektbeskrivning 
 

För att kunna möta upp den nya kravbilden som universitet och högskolor står 
inför så måste teknik utnyttjas på ett bättre och mer effektivt sätt. Detta projekt 
skall ses som ett första steg, en utvärdering av streamingteknik och TV konceptet 
för att om det är framgångsrikt introduceras på andra universitet i Sverige.  

Mål 

• Leverera ett system för att erbjuda tjänsten IP-TV till studenter 

• Studenterna skall vara platsoberoende och skall kunna ta del av 
föreläsningar via en webb läsare eller liknande teknik. 

• 50 % av alla kurser på DSV skall använda denna teknik som komplement 
till ordinarie föreläsningar inom 3 år. 

• Systemet skall vara kostnadseffektivt och enkelt att administrera 

• Systemet skall vara snabbt, enkelt att använda och ge användarna den 
information som de behöver 

• Systemet skall fungera som en marknadsföringskanal och generera nya 
studenter och god publicitet 

• Stockholms universitet skall via detta system nå nya studentgrupper som 
tidigare inte hade möjlighet att studera på grund utav olika aspekter som 
tid, pengar och plats 

Obligatoriska – Generella systemkrav 

Det implementerade systemet, Stockholm University TV: 

1. måste innehålla mjukvara, hårdvara, installation, utbildning, 
dokumentation och support av alla system komponenter 

2. måste vara integrerat med övriga stödsystem på DSV 

3. måste vara plattformsoberoende 

4. måste använda streaming teknik så att föreläsningar kan ses i realtid 

5. måste kunna lagra föreläsningar för studenter som vill se föreläsningar i 
efterhand 

6. måste erbjuda ett administrationsgränssnitt som är webb baserat 

7. måste erbjuda olika typer av accessmöjligheter för studenter som t.ex. 
webb, mobiltelefon, PDA etc. 

8. måste erbjuda en separat test och utbildningsmiljö 
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9. måste innehålla en rapport generator för att göra statistiska uppföljningar 

10. måste erbjuda studenterna en metod för att ställa frågor till föreläsaren 
under föreläsningen utan att störa föreläsaren 

11. måste erbjuda autentisering på individnivå, detta skall integreras in i 
befintlig miljö 

12. måste erbjuda återhämtningsfunktion om videolänk går ner eller liknande 
problem 

13. måste vara lätt att använda och klientsidan skall vara portabel 

14. måste vara säkert och säkerställa att enskilda föreläsares copyright 
rättigheter skyddas 

 

Obligatoriska – Hårdvarukrav 

15. måste köras på antingen Windows or Linux plattform 

16. måste stödja olika typer av webbläsare så som Mozilla, Internet Explorer 
och Netscape 

17. måste köras via TCP/IP  

Funktionell specifikation 

Denna sektion är en beskrivning av den funktionalitet som systemet skall besitta. 
Funktionerna kommer att beskrivas med hjälp av text, bilder och om så behövs 
analogier och exempel.  

Grundläggande system funktion 

Tanken med detta system är att lärare skall kunna spela in och sända 
föreläsningar från alla lokaler på DSV inte bara som idag från Sal B och C. Detta 
skall möjliggöras via en portabel ”inspelningsklient” som skall vara mycket enkel 
att använda och en streaming server som skall leverera föreläsningar till olika 
typer av TCP/IP klienter. 
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En student skall via detta system få tillgång till följande tjänster 

• Tillgång till föreläsningsbilder eller annat material som föreläsaren i 
fråga använder efter lyckad inloggning 

• Möjlighet att kunna titta på gamla förläsningar om han/hon har missat en 
föreläsning eller studerar inför examination 

• Kunna följa föreläsningar live på kurser som han/hon är registrerad på 

• Kunna skriva ut kursmaterial 

• Kunna ställa frågor till föreläsaren vid realtids föreläsningar, detta kan ske 
via text eller ljud 

• Studenten skall kunna kontrollera vad som visas på klienten, möjliga 
scenarios är: 

o Bara föreläsaren 

o Föreläsaren och visuella hjälpmedel 

o Bara visuellt hjälpmedel 

• Studenten skall kunna välja access metod 

o Initialt bara webb 

o Systemet skall ha stöd för expandering för att i framtiden tillåta 
mobiltelefoner och PDA 

En föreläsare skall via detta system ha tillgång till följande tjänster 

• Kunna sända föreläsning i realtid till studenter som är registrerade på 
kursen 

• Efter avslutad föreläsning bränna en DVD som innehåller föreläsningen 

• Kunna ta emot frågor från studenter som tittar på föreläsningen i realtid. 
Detta skall inte störa föreläsaren utan presenteras diskret. Här vore det 
intressant med ett automatiskt kategoriseringssystem 

• Föreläsaren skall inte begränsas av tekniken. En föreläsare skall kunna 
använda whiteboard i rummet och det skall komma med på film, inte 
begränsas i sin rörlighet utan kameran skall följa föreläsaren i rummet.  

• Om möjligt se personer som ställer frågor 

• Enkelt kunna få information om uppkopplade studenter 

• Kunna skicka information till uppkopplade studenter 

• Få information om eventuella länk eller andra tekniska problem som kan 
uppstår under en föreläsning 
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En administratör skall via detta system ha tillgång till följande tjänster 

• Administration av studenter 

• Lägga till och ta bort inspelade föreläsningar 

• Ändra utseende och design av webbgränssnittet, behöver inte 
nödvändigtvis ske via systemet med möjligheten skall finnas 

• Administrera reklam 

• Få ut statistik och rapporter 

• Kunna exekvera olika typer av undersökningar och utvärderingar där 
studenter svara på frågor etc. 
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Kapitel 

3 Administration 
 

Under denna sektion så kommer att administrativ information så som hur 
projektförslag skall se ut, innehåll och deadlines att presenteras. 

Deadlines 

Torsdag den 20/1 klockan 13.00-14.45 kommer de intresserade företagen få 
möjlighet att fråga kunden klargörande frågor för att reda ut alla 
missuppfattningar. Detta kommer att ske i plenum i Sal 401.  

Tisdagen den 8/2 13.00-15.45 kommer en mentor att finnas tillgänglig för 
konsultation och hjälp. Bokning sker via anslag på dörren. Rumsnummer 6517. 
Fler tillfällen kommer att läggas till efter behov.  

Projektförslaget skall vara klart och inlämnat 7/3 senast klockan 13.00. Inlämning 
sker genom att dokumentet skickas till gunnarw@dsv.su.se. 

Varje projektgrupp skall presentera sitt förslag vid en projektgenomgång den 10/3 
inbjudan kommer att skickas ut vid senare tillfälle. 

Projektförslag 

Projektförslaget skall följa följande mall: 

• Framsida – Framsidan skall vara märkt med Företagsnamn och de 
personer som har arbetat med att ta fram förslaget inklusive 
personnummer. 

• Innehållsförteckning 

• Introduktion 

o Intressenter – En analys av de intressenter som finns 

o Framgångsfaktorer – Vilka faktorer avgör om detta projekt blir 
framgångsrikt? 

• Projektdefinition 

o Mål 

o Organisation 

 Teamstruktur 

 Rapporter och kommunikation 

 Management (Hur skall projektet bedrivas) 

o Estimeringsmetod (Hur har ni kommit fram till tiderna) 
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o Resurser/resurshantering (Vilka resurser behövs och hur skall 
dessa hanteras) 

o Övervakning och kontroll 

 Kvalitet och kontroll 

 Hantering av förändringar 

o Arbetsplan 

 Gantt 

 WBS 

 Ansvarsschema 

o Budget 

o Riskanalys 

 Analysen skall göras med hjälp av AS/NZS 4360 

• Sammanhangsanalys 

• Riskidentifiering 

• Analys av risker 

• Riskutvärdering 

• Riskbehandling 

• Teknisk lösning 

o Plattform 

o Operativsystem 

o Systemskiss 

o Klientsidan 

o Serversidan 

o Utvecklingsmiljö 

 

  

 

 


