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Inledning

Åbo stads datateknikavdelning inlämnade en offert på en utredning om huruvida programpaketet OpenOffice.org och operativsystemet Linux lämpar sig som arbetsstationsstandard för Åbo stad.

Uppdrag

Stadsstyrelsen beslöt att berättiga förvaltningsdirektören att låta göra en utredning i enlighet med datateknikavdelningens offert. Kostnaderna, inalles cirka 320 000 mk, betalas från konto 1 04 14 72 (Driftsutgifterna för hela stadens informationssystem, Sd).

Open Source (öppen källkod) och OpenOffice.org 

Open Source 
(http://www.opensource.org/index.html)

För att klarlägga begreppen har vi lånat Rami Lehtis diplomarbete om utvecklingen av Open Source-program, Tammerfors tekniska högskola, avdelningen för datateknik, 1999. 

”Med Open Source-program avses i allmänhet program, vilkas källkod kan distribueras fritt och ändras. Detta är en tämligen revolutionerande tanke inom den moderna programvaruindustrin. När det gäller företagslicenser är man synnerligen noga med vad som görs med programmens binärformat. Källkoden för de flesta program kan man inte ens komma åt utan att underteckna ett sekretessavtal.

Definitionen [av Open Source] ställer vissa kriterier för programlicenserna med avseende på vilka program som skall kunna räknas som Open Source-programvara. Följande är en fri översättning av B. Perens Open Source Definition, Version 1.4, den 30 september 1999 (http://www.opensource.org/osd.html).

1. Fri vidaredistribution

Det skall vara möjligt att vidaredistribuera programmet separat eller tillsammans med andra program. Ingen royalty får avkrävas.

2. Källkod

Programpaketet skall inkludera källkoden och tillåta vidaredistribution i såväl källkodsform som kompilerad form. 

3. Härledda produkter

Modifikationer i programmet och härledda produkter skall tillåtas, och dessa skall kunna distribueras under en och samma licens. 

4. Integriteten hos programskaparens källkod 

Den ursprungliga programskaparen kan förbjuda distribution av källkoden i modifierad form. Distribution av separata patchfiler skall dock tillåtas. Med patchfiler avses paket som modifierar programmet vid kompilering. Licensen får kräva att härledda verk använder ett annat namn eller versionsnummer än originalprogramvaran.

5. Ingen diskriminering av personer eller grupper

Programlicensen får inte begränsa användningen eller utvecklingen av programmet för någon person eller grupp.

6. Ingen diskriminering av branscher

Licensen får inte heller diskriminera någon särskild bransch. Den får till exempel inte förbjuda användning av programmet inom ett visst företag eller inom genforskning.

7. Distribution av licensen

De rättigheter som följer med programmet skall utan någon separat licens gälla alla dem som får programmet genom vidaredistribution.

8. Licensen får inte vara produktspecifik

De rättigheter som licensen medger får inte vara beroende av om programmet ingår i en större helhet eller inte. Om programmet särskiljs från en sådan större helhet skall alla parter ha samma rättigheter som de som fick sina rättigheter i samband med originaldistributionen.

9. Licensen får inte begränsa annan programvara

Licensen får inte begränsa andra program som distribueras tillsammans med programvaran. Den får till exempel inte förutsätta att alla andra program som distribueras över samma medium skall vara Open Source-program.

10. Enhetlig licensering och certifiering

Endast certifierade licenser eller programvara som är allmän egendom berättigar till användning av varumärket Open Source.”

OpenOffice.org 
(http://www.openoffice.org/about_us/summary.html)

Enligt OpenOffice.org-projektets webbsida är OpenOffice.org ett projekt för öppen källkod som utvecklar internationell kontorsprogramvara som kan användas på alla större plattformer och som ger tillgång till alla funktioner och data genom öppen API-arkitektur och XML-baserat filformat. 
OpenOffice.org sponsras av Sun Microsystems och CollabNet. 

Nedan använder vi benämningen OpenOffice.org om programpaketet med följande komponenter:

-	ordbehandlingsprogrammet Writer
-	kalkylprogrammet Calc
-	presentationsprogrammet Impress
-	ritprogrammet Draw

Projektorganisation

Styrgrupp	Heikki Kunnas
Timo Mykrä
Auli Kainulainen
Thorbjörn Andersson
Eija Onnela

Kärngrupp	Eija Onnela
Martti Vanhanen
Marko Kaimainen
Tapio Aarre
Jarmo Luukkonen

Teknisk grupp	Marko Kaimainen
Jarmo Luukkonen
Kari Heinonen
Kimmo Aro
Johan Aho
Toni Tiihonen

Hårdvara	Per-Erik Tuominen

Kontorsprogram	Sirkku Kärkkäinen
Kirsti Villanen
Martti Vanhanen
Pirjo Jokiharju
Kari Heinonen

Andra program 

IBM 3270- och 5250-terminalemulatorprogram

Tapio Aarre
Ulla Hyvärinen
Jarmo Luukkonen
Matti Lindström

Webbläsare	Kari Heinonen

TeamWare	Antti Poutiainen

Viruskontroll	Timothy Hindmarsh

Lokaliteter	Datateknikavdelningen

Samarbetspartner	Kongo Group 
Linux-organisationerna
Åbo stads förvaltningsenheter
Andra städer
Statsförvaltningen
Företag

Avgränsning av utredningsarbetet

Beredning av testmiljöer

-	Val av Linux-distributionspaket
För testet valde vi Red Hat v. 7.1, som vi under testet uppgraderade till v. 7.2. 
Faktorer som inverkade på valet:
-	populäraste Linux-distributionspaketet
-	stöd finns tillgängligt
-	innehåller ett brett programutbud
-	lätt att installera
-	finskspråkigt

-	Val och anskaffning av andra program
Val av program enligt befintliga miljöer:
-	OpenOffice.org
-	x3270
-	IBM Host On-Demand
-	Reflection for the Web
-	Netscape Communicator 
-	Mozilla
-	Konqueror
-	F-Secure Anti-Virus

-	Anskaffning av arbetsstationer 

Testning

I testningen deltog närmare 20 personer, vilkas testrapporter sammanställts nedan.

Installation

Installation av Red Hat Linux

Red Hat Linux 7.1 och 7.2 är enkla att installera. Installationsprogrammet söker automatiskt upp de bästa periferienheterna för datorn. Problem uppstår om installationsprogrammet av en eller annan orsak inte hittar lämpliga drivrutiner för till exempel bildskärmsadaptern. Då kan man alternativt byta periferienhet eller skaffa de senaste drivrutinerna hos leverantören.

För installationen skall man också känna till IP-adresserna; detta gäller även vid installation av MS Windows NT. Adresserna kan visserligen förbigås vid installation av både Linux och MS Windows NT om man använder DHCP. (Vi har dock delat ut IP-adresser till varje dator.) I övrigt kan man genom Workstation-installation få till stånd en fungerande Linux-arbetsstation.

Red Hat installerar automatiskt många hjälpprogram i datorn och skapar genvägar i skrivbordets aktivitetsfält (i skärmens nedre kant). Dessa kan dock avlägsnas om så önskas. Om Linux-arbetsstationer tas i bruk är det skäl att kontrollera vilka hjälpprogram som är onödiga för en vanlig användare; dessa kan man avlägsna ur datorerna eller helt låta bli att installera.

Installation i bärbar dator

Vid installation i bärbara datorer, IBM ThinkPad 600E och Fujitsu Siemens Lifebook E6550, användes alternativet LapTop. Installationsprogrammet hittade all hårdvara. 

Följande utrustning testades direkt efter installationen och konstaterades fungera:
-	Skrivaren, lyckad installation via porten LPT1
-	Skärmen, fungerade med förvalda värden
-	CD-enheten
-	Diskettenheten
-	PCMCIA-kortplatserna
-	Musen, extern och inbyggd IBM-mus

Följande funktioner testades direkt efter installationen och konstaterades fungera:
-	Datorn stängdes av direkt via operativsystemet.
-	Vid start efter strömavbrott kontrollerade Linux filsystemet och korrigerade felen.
-	Övergången från grafisk skärm till kommandoläge och vice versa fungerade.
-	Unix-kommandona fungerade, även om syntaxen uppvisade skillnader. 

Installation av OpenOffice.org

Vid installationen av OpenOffice.org framkom inget anmärkningsvärt. Installationen görs nästan automatiskt från början till slut. OpenOffice.org-installationsprogrammet försökte inte identifiera Linux skrivbordsprogram och kunde då inte skapa någon ikon på skrivbordet, varför detta måste göras av den som installerade programmet.

Installation av program i Red Hat Linux

Installation av program i Linux avviker från installation i MS Windows NT på så sätt att emedan man i MS Windows NT installerar program som administratör, är det i Linux bättre att installera program med egen användaridentifikation. Problem uppstår här i och med att andra personer som använder samma dator kanske inte hittar programmet eller ens kommer åt att använda det. (I Linux installeras programmet som förval i användarens hemkatalog.)

Nätförbindelser och distribution av filer

Det är lätt att ansluta en Linux-dator till en annan Linux-dator eller till en MS Windows NT-dator. För att en MS Windows NT-dator skall få kontakt med en Linux-dator krävs att Samba-tillämpningen är aktiverad i Linux-datorn. Samba-tillämpningen får MS Windows NT-datorn att tro att Linux-datorn är en annan MS Windows NT-dator. Samba-programmet finns på Red Hat-installationsskivorna. Hanteringen av användarnamn i MS Windows NT kräver ett separat program (NIS).

Andra observationer om användningen av Linux

Användningen av cd-, diskett- och andra enheter kan orsaka problem för Windows-användare. Externa lagringsmedier måste anslutas till datorn före användning och frånkopplas efter användning. En cd-enhet kommer dock inte att vara lika besvärlig som en diskettenhet. Cd-enheten ansluts automatiskt till datorn när man lägger i en cd-skiva, och skivan kan inte avlägsnas ur datorn innan enheten frånkopplas. Disketter fungerar dock inte på samma sätt, eftersom det är möjligt att avlägsna en diskett ur enheten innan denna frånkopplas. Detta tycker dock operativsystemet Linux inte om, och diskettenheten kan förbli oanvändbar tills en Linux-expert åtgärdar problemet.

Till egenskaperna hos Red Hat 7.1 hör att datorn vid avstängning måste köras ned innan strömmen bryts. Att bara bryta strömmen skadar filsystemet, varmed felaktig avstängning och elavbrott orsakar problem. Detta problem har dock åtgärdats i Red Hat 7.2.

Testning av OpenOffice.org

Eftersom testningen har varit problemorienterad har de delar som fungerat bra inte nödvändigtvis ens omnämnts. En del av de funktioner som ännu är bristfälliga eller felaktiga är sådana som en vanlig användare inte behöver.

Vi anser att OpenOffice.org innehåller största delen av och förmodligen alla de funktioner som en seriös användare behöver, men att dessa funktioner inte är fullt utvecklade. Det egentliga programmet är ju inte färdigt; som bäst korrigeras fel i programmet, och utvecklingen av nya egenskaper har skjutits fram till en senare tidpunkt.

Vi testade den finskspråkiga versionen 633 av OpenOffice.org på Linux Red Hat 7.1-plattform. Programpaketet OpenOffice.org testades inte i MS Windows NT-miljö. HTML-konversionerna testades inte i webbläsarna och vi studerade inte heller XML. Funktionen Copy/Paste testades inte mellan olika Linux-program.

Writer (ordbehandling), Calc (kalkyler), Impress (presentationer) och Draw (grafik) ingår i samma program. De öppnas i separata fönster, men om ett av dem kraschar, förlorar man alla öppna OpenOffice.org-dokument – om man inte valt automatisk lagring.

Rullgardinsmenyerna i OpenOffice.org förändras i olika delar av ett dokument. Om markören t.ex. står på en tabell ger menyerna andra val än om markören står på en textdel. Detta avviker från Word.

Eftersom översättningsarbetet ännu inte är avslutat, är programmenyerna delvis flerspråkiga (tyska/engelska/finska).

Korrekturläsning och avstavning, manualer och hjälpfiler saknas helt.

Det var svårt att få en överblick av programmet utan ett finskspråkigt hjälpsystem.

Eftersom anvisningar saknades fick vi gissa oss till alla de funktioner som avviker från funktionerna i MS Word eller MS Excel. Vi kunde t.ex. inte använda Navigator-funktionen i någon större utsträckning, eftersom vi inte hade tillgång till all information.

Ordbehandlingsprogrammet Writer

I testningen av ordbehandlingen utgick vi från den grundläggande Word 97-användarhandledning som utarbetats av Åbo stads ärendehanteringsutbildare Pirkko Pohjatalo.

Dokument som gjorts i MS Word 97 kunde öppnas i OpenOffice.org. Ordbehandling lyckades med OpenOffice.org.

Problem uppstod i samanvändning av MS Word 97 och OpenOffice.org; det gick bl.a. inte att på rätt sätt öppna filer som skannats till MS Word 97. Problemen uppstod när vi övergick till en blandmiljö, där vi använde både MS Word och OpenOffice.org. I den finskspråkiga OpenOffice.org är såväl menytexterna och dokumenttexterna som det allmänna intrycket ”suddiga”.

Textskrivning 

Den grundläggande ordbehandlingen fungerade, likaså indrag och redigering.  Att infoga datum och tid lyckades inte varje gång.

Dokumentlagring

Inga större problem förekom i lagringen av dokument. Om man lagrar i formatet MS Word 97 kommer varningen om att alla formateringar kanske inte kan sparas dock först när man stänger programmet. MS Word 97 ger en likadan varning om man i den lagrar i formatet WordPerfect 5.2.

Utskrivning av dokument 

Vid utskrivningen användes skrivare av märket Canon LBP-1760 och HP LaserJet 6L.

Överföring och kopiering 

Knappen ”Ångra” fanns i menyn. Kopiering lyckades i OpenOffice.org. Hänvisningar från ett dokument till ett annat fungerade på ett konstigt sätt och uppdateringen var oklar.

Formatering

Fet stil, kursivering, understreckning och indexsiffror gick att använda. Teckensnitten i Red Hat 7.1 är inte många, och vissa välbekanta teckensnitt saknas.

Det gick att formatera stycken, och även spalter och tabeller fungerade. Radavståndet gick att ändra. Indrag och hängande indrag kunde göras. Verktyget Hämta format kunde inte hittas. Sidoinställningar, marginaler samt stående och liggande orientering var som sig bör.

Tabulator

Tabulatorn kunde ställas in med hjälp av linjalen.

Sidonumrering

Det gick inte att börja numrera sidor mitt i ett dokument. Funktionen är instabil eftersom den är beroende av den förvalda skrivaren. Sidonumreringen fungerade i den engelskspråkiga versionen 641.

Listor

Listorna fungerade, även om menyerna och urvalet avviker något från listorna i MS Word 97. 

Infogande av bildobjekt i dokument

Bildurvalet i Gallery är begränsat och omfattar endast några bilder, men det är lätt att infoga bilder. Det gick också att ta skärmdump.

Spalter

Programmet har en spaltfunktion (under ”sarake” på finska).

Tabeller

Tabellerna fungerar på samma sätt som i MS Word. Inget ”radergummi” kunde hittas.

Sidhuvud och sidfot

Funktionen sidhuvud och sidfot finns (under ”Ylä-alaotsikko” på finska), men förs in på olika sidor i ett dokument på ett annat sätt än i MS Word 97. Sidoinställningarna väljs med en separat stilblankett.

Navigator

Med hjälp av Navigator-funktionen kan man behändigt röra sig mellan de olika delarna i ett dokument (tabeller, bilder, bokmärken…) och redigera dem därifrån.

Standardbrev

Mallen gjordes i MS Word 97 och överfördes sedan till OpenOffice.org, där dokumentet öppnades och man kunde skriva in en adress. Rutan för fältredigering öppnades, men ingenting kunde göras.

Påträffade brister

Avstavning
Korrekturläsning
Inspelning av makron
Gamla WordPerfect-dokument gick inte att öppna

Kalkyleringsprogrammet Calc

I kalkyleringstesterna utnyttjade vi snabbguiden för Office 97.

Man öppnar, sparar, matar in tal och formler, gör enkla bilder, redigerar tal och text samt utför andra dylika basfunktioner ungefär på samma sätt som i MS Excel 97.

Basfunktionerna hittas med stöd av Excel-funktionerna. Det första intrycket var acceptabelt trots den ”suddiga” layouten.

Ikonerna ser annorlunda ut, och bland dem finns också sådana som inte får användaren att associera till någon funktion alls. Benämningarna är annorlunda; i synnerhet de finskspråkiga benämningarna avviker från motsvarande i MS Excel 97. T.ex. Taul1 är Lomake1. 

Kalkylarket är mindre i OpenOffice.org än i MS Excel 97 (endast 32 000 rader).

Funktionerna har grupperats på samma sätt, men de är alla på engelska.

Delarna namnges på ett annat sätt än i MS Excel 97, eftersom olika blanketter i samma tabell inte kan innehålla samma namn.

Om ett namn användes i en formel på blankett 1 hänvisade namnet i kopierade blanketter felaktigt till blankett 1 i stället för till motsvarande punkt i den nya blanketten.

Länkning mellan tabeller

Det var besvärligt att länka data mellan två tabeller eller från en tabell till en ordbehandlingsfil. Om man vill importera innehållet i en cell från en tabell på basis av referensen (t.ex. testi.xls!d2), måste man skriva in formeln med den långa sökvägen manuellt i tabellen. Länken uppstod till den tabell som lagrats på skivan och inte till den ”levande” tabellen i fönstret intill. Länken kunde endast uppdateras med kommandot Redigera Länkar Uppdatera.

Ett annat länkningssätt ger möjlighet att importera ett tal från en cell i en annan tabell, men denna länk kunde inte redigeras, utan måste helt raderas för överföring till ett annat ställe. Det numeriska fältet borde inte ha bearbetats, eftersom den automatiska uppdateringen skrev över alla ändringar. I detta länkningssätt måste man också namnge det område som skulle länkas i källtabellen för att kunna hänvisa till det.

Makron

Vi testade inte hur det lyckas att skapa och använda makron, eftersom OpenOffice.org ännu inte ger möjlighet att spela in makron och eftersom VBA-makrona inte fungerar. OpenOffice.org har två makrospråk, OpenOffice.org Basic och OpenOffice.org Script, varav det ena påminner om VBA och det andra om JavaScript.

Snabbfilter, Data Filter

Snabbfiltret (Data Filter) fungerar på samma sätt som i MS Excel 97, men endast ett blått handtag på rubrikraden visar att det är i bruk. Om rubrikerna finns på föregående sida märks alltså filtreringen endast av att radnumren inte löper. Dessutom visar filterhandtaget alltid alla kolumnvärden, även om rader har filtrerats med ett annat handtag.

Filter, Data Standard Filter

Om funktionen Data Standard Filter har använts uppdateras formeln (subtotal) inte ordentligt, trots att raderna är synliga.

Dolda delar

Dolda delar var inte skyddade mot funktionerna Copy/Paste eller Töm fältet.

Med musens andra knapp får man fram en snabbmeny vid musmarkören, men en klickning byter inte den aktiva cellen, varför snabbmenyns funktion påverkar ett annat ställe än användaren väntar sig. 

Skapande av diagram

Vi testade kort hur man skapar diagram. Diagram kan skapas med hjälp av en snabbfunktion. OpenOffice.org har inga diagramblanketter, varför man för en helsidesbild måste reservera motsvarande tomrum i tabellen. Om en bild exporteras till bildbehandlingsprogrammet i OpenOffice.org bildas ingen länk, utan en kopia av det aktuella läget. Hänvisningarna på bilden till tabellen måste göras färdiga på en gång, eftersom man måste skriva in hänvisningen manuellt om man avlägsnar en enskild kolumn.


Funktioner

Eftersom vi inte testade samtliga funktioner kan vi inte ta ställning till dessa.

Kommentarfält

Kommentarfälten lämnar ingen plats för varandra och kommentarer kan inte läsas genom att peka med musmarkören, utan måste visas/döljas via verktygsfältet.

Import från MS Excel 97

Importen lyckades vanligen utan felmeddelanden, dvs. OpenOffice.org läste och förstod xls-filerna.

Bilder som gjorts i MS Excel 97 överfördes ibland i storleken av en rad eller en punkt.

Eftersom de namngivna delarna förändrades fungerade formlerna inte längre efter sekvensen Excel – OpenOffice.org – Excel.

Funktionen Pivot finns även i OpenOffice.org, som dock inte kan identifiera Pivot-tabeller som gjorts i MS Excel 97, utan tror att de är manuellt inmatade numeriska tabeller.

Hur skall man i OpenOffice.org centrera en rubrik, t.ex. nimet.xls på första raden, mitt över tre kolumner? Det lyckas om man först gör det i MS Excel 97 och sedan importerar.

Om xls-tabellen innehöll makron eliminerade importen till OpenOffice.org visserligen inte dessa, men ändrade alla makrorader till en kommentar, varför något måste göras åt makrona innan de kan fungera i OpenOffice.org. Returen till xls-filen misslyckades eftersom makrona inte fungerade.

Kompatibiliteten med MS Excel 97 har tagits upp under många punkter. Importen kan utnyttja sådana programegenskaper som eventuellt inte kan användas med hjälp av funktionerna i OpenOffice.org – eller så har vi ännu inte lyckats hitta dem pga. bristfälliga anvisningar.

Presentationsprogrammet Impress

De versioner som testades var OpenOffice.org  633.fi (finskspråkig) och 638C (engelskspråkig). Impress är en lättare version av programmet Draw som kompletterats med diahantering jämte presentationshantering.

Testplan

Avsikten var att skapa en presentation med hjälp av presentationsredskapet i OpenOffice.org för normal och enkel testning, inte att testa programmets samtliga egenskaper, såsom makron eller presentationer på intranät eller Internet. För detta ändamål anlitade vi en enkel anvisning som gjorts för MS PowerPoint. Vi använde olika källor för varje dia så att deras användbarhet skulle framgå.

Så här görs en presentation

-	öppna programmet
-	välj mall: designmall
-	välj layout
-	välj rubrikdia: skriv in diainnehåll
-	upprepa följande 5 steg tills presentationen är färdig:
-	infoga ny dia
-	välj layout
-	kopiera utgångsdia
-	skriv in dians innehåll
-	gör ändringar i innehållet
-	förhandsgranska presentationen
-	komplettera presentationen genom att automatisera öppnandet av diorna
-      lagra presentationen

Ur testjournalen 28.11.2001

-	gör sidhuvud (figur, rubrik): OK
-	gör sidfot (datum, sidnummer, standard textbalk): OK
-	skriv text, formel: OK
-	gör en kalkyltabell: OK
-	skapa och infoga bilder: OK
-	skapa och importera en färdig tabell: OK
-	importera en färdig text från Word.doc och Notepad.txt: OK
-	infoga en färdig .bmp-, .gif-, .jpg- eller .png-bild: OK
-	importera en färdig .xls-kalkyltabell (med bilder) via Calc: OK
-	importera en färdig html-fil: OK
-	importera en färdig html-länk (funktion: Infoga hyperlänk): misslyckades
-	automatisera och titta på presentationen: OK
-	lagring av presentationen: fungerade inte ordentligt

Övrigt

För en vanlig användare är det besvärligt att kopiera en diafil på diskett och till en annan arbetsstation (mount – unmount).

Eftersom Impress version 633 inte kunde hållas stabil hela tiden valde vi att använda en nyare version som ännu inte översatts från engelskan.

Ur testjournalen 11.12.01 för engelskspråkiga OpenOffice.org 641

Test av överföring av färdiga filer med Impress:
-	.doc (med hjälp av urklipp eller Writer): OK
-	.xls (med hjälp av urklipp eller Spreadsheet): OK
-	.ppt och pps (först: save link as…): OK
-	import av .html-fil (i GDI-metafile-format eller med hjälp av urklipp): OK
-	Det är inte alltid en bra lösning att använda urklipp för import av externa (Windows-)filer, eftersom formateringar kan gå förlorade. Å andra sidan kunde text i formatet GDI-metafile inte längre redigeras.
-	Resultatet av testet var en fil med namnet Esitys4d.shw, av vilken vi med hjälp av funktionen File Export skapade presentationen esitys4d.png som omarbetats till en A4-sida. Inte heller denna fil kunde längre formateras på önskat sätt eftersom den var en bildfil. 
-	Det var bättre att först lagra de bilder och andra filer som användes i en s.k. temakatalog.
-	En primitiv användarhandledning uppkom som en biprodukt.

Ritprogrammet Draw

MS Office 97 innehåller ingen motsvarande grafik. Vi testade dock hur lätt det var att skapa olika diagram och bilder med hjälp av grafiken i Draw.

I programmet kunde vi i viss mån redigera bilden och t.ex. lösgöra tecken från varandra och placera dem fritt på arket.

Sammandrag av Impress- och Draw-testerna

Fördelar:

-	OpenOffice.org:s egna objekt i XML-format fungerade tämligen bra.
-	Det gick bra att skapa vektorgrafik med Draw-verktyg, och programmet kraschade inte lika lätt som själva Impress.
-	Man kunde välja element eller objekt och sammanställa dem i grupper (samt upplösa grupperna igen), vilket underlättade kopiering av något olika delar i en dia.
-	Vi tyckte mycket om vissa finska översättningar av funktionstermerna.

Nackdelar:

-	De från Windows välbekanta och mycket behändiga kortkommandona för urklipp (Ctrl + X C V) fungerade inte i alla skeden.
-	Det gick inte att rulla med rullmusen (långt/högt fönster).
-	I denna version av Impress, 633, finns fortfarande fel som måste korrigeras, men i version 641 har flera av felen rättats till.

Slutord om OpenOffice.org

I OpenOffice.org kan samma dokument öppnas flera gånger i olika fönster utan varningar. Dokumentet kan också sparas i varje fönster. Detta orsakar problem i överskådligheten av lagringar och ändringar, i synnerhet då programmet åtminstone i detta skede inte gav några varningar.

OpenOffice.org har varit i bruk i endast ett år. Det finns ännu inget finskspråkigt material om programmet, och det är för närvarande svårt att få stöd för problemlösning i Finland. Bristerna kan eventuellt ha åtgärdats i de följande versionerna. För att få tillräckligt med information om de korrigeringar som gjorts i programmet måste man följa OpenOffice.org-sidorna och delta i diskussionsgrupper.

Det är skäl att genast från början försäkra sig om utbildning och stöd för använding av produkten.

Programmet OpenOffice.Org har för närvarande många egenskaper som vid första anblicken ser ut att fungera. Trots detta leder redan en litet mångsidigare användning av egenskaperna i den finskspråkiga versionen till fel.

Databasprogrammet Adabass av Access-typ är licenserat och ingår inte i denna version av OpenOffice.org.

IBM 3270- och 5250-terminalförbindelser

x3270	

x3270 är ett Linux-program. Eftersom programmet startas från arbetsstationens hårdskiva startar det snabbt. Det måste installeras separat i varje arbetsstation. I programmet kan man på ett mångsidigt sätt mappa olika 3270-funktioner till vissa knappar eller knappkombinationer. Man kan till exempel ställa in olika funktioner för vänstra och högra Ctrl-knappen. Problem uppstår med skärmutskriften, för vilken vi i de tester vi hittills gjort ännu inte kunnat hitta någon lösning. Funktionerna Klippa och Klistra in har vi inte testat; det är möjligt att de inte kan användas på önskat sätt. Makron kan inte spelas in i programmet. Vi har inte heller testat specialtecknenas (t.ex. ü:s) funktion. En fördel med programmet är att det är gratis. I jämförelse med de två andra alternativen är det en nackdel att uppgraderingar måste göras separat för varje arbetsstation.

Fördelar:

-	gratis
-	snabb start 
-	mångsidiga möjligheter att ställa in knappfunktioner

Nackdelar:

-	makron kan inte spelas in
-	uppgradering separat för varje arbetsstation

IBM Host On-Demand

IBM Host on-Demand (nedan HOD) är en Java-tillämpning, som laddas till arbetsstationen från en server eller en gemensam skivenhet med hjälp av en webbläsare. Detta möjliggör användning av programmet i olika operativsystem (Linux, MS Windows). Det tar längre tid att starta programmet än i x3270, eftersom det laddas över nätet, men när programmet väl finns i webbläsarens cacheminne startar programmet snabbare. Även i HOD är det möjligt att mappa till vissa knappar och knappkombinationer. Nackdelen i jämförelse med x3270 är att vänstra och högra Ctrl-knappen inte kan särskiljas från varandra, då man alltså inte kan mappa ”Reset” till vänster Ctrl-knapp och ”Enter” till höger Ctrl-knapp såsom man blivit van att göra i programmet IBM Personal Communications (nedan PCOMM) 3270. Makron kan spelas in, och funktionerna finns även annars långt på samma ställen som i programmet PCOMM 3270. Det går att klippa och klistra in inne i tillämpningen; kopiering till urklipp testades inte. Inte heller skärmutskriften, som har uppvisat problem, testades. En fördel är att uppgradering kan göras centraliserat, eftersom programmet laddas från en server. En nackdel i jämförelse med x3270 är att HOD är ett avgiftsbelagt program.

Fördelar

-	Java-baserad tillämpning
-	kan installeras på många olika plattformer, från vilka arbetsstationen laddar koden till exempel med hjälp av en webbläsare
-	det går att klippa och klistra in åtminstone inne i tillämpningen
-	det går att göra makron
-	uppgradering kan göras centraliserat på den server från vilken arbetsstationerna laddar programmet

Nackdelar:

-	startar långsammare än i x3270; om tillämpningen finns i webbläsarens cacheminne startar programmet dock snabbare
-	vänstra och högra Ctrl-knappen kan inte särskiljas från varandra genom knappinställningar
-	avgiftsbelagt

WRQ Reflection for the Web

WRQ Reflection for the Web (nedan Reflection) är, liksom Host On-Demand, en Java-tillämpning som laddas till arbetsstationen med webbläsare från en server eller en gemensam skivenhet. De aspekter som finns i förteckningen ovan gäller även Reflection. Små skillnader förekommer i jämförelse med Host On-Demand. Reflection ger bättre möjlighet att justera utskrivningen, även om denna inte kunde fås att fungera under det korta testet, liksom inte heller specialtecknena (euro, ü).

Fördelar:

-	Java-baserad tillämpning
-	kan installeras på många olika plattformer, från vilka arbetsstationen laddar koden till exempel med hjälp av en webbläsare
-	det går att klippa och klistra in åtminstone inne i tillämpningen
-	det går att göra makron
-	uppgradering kan göras centraliserat på den server från vilken arbetsstationerna laddar programmet

Nackdelar:

-	startar långsammare än i x3270; om tillämpningen finns i webbläsarens cacheminne startar programmet dock snabbare
-	vänstra och högra Ctrl-knappen kan inte särskiljas från varandra genom knappinställningar
-	avgiftsbelagt

Systemet Hansa för hantering av ekonomin

Testrapport för Linux Red Hat 7.1, emulator x3270 version 3.2.17
Testrapporten återspeglar situationen 20.11.2001.
I testet användes tillämpningarna i Hansa och i viss mån testades även TSO:s funktion.
IDMS-verktyg testades inte. (Dessa används när man skapar Hansa-tillämpningar.)
Funktionen granskades ur den vanliga användarens synvinkel. Användarna tillfrågades muntligt om behoven bl.a. på ett möte för huvudanvändarna inom inköpsreskontra. Denna rapport inkluderar inget WebHansa-test.

Emulatorns skärm tänjs mera i horisontal än i vertikal riktning. Detta beror på att teckensnittet har gjorts högt och inte brett, så att man vid behov till höger om varje emulatorfönster kan få upp ett användbart fönster med funktionsknappar, t.ex. pf-knappar som aktiveras genom att man klickar med musen.
Mallen för emulatorns teckensnitt har uppenbarligen valts redan i installationsskedet och kan inte bytas ”i förbifarten”. Det gäller alltså att fästa uppmärksamhet vid mallen och typen för teckensnitt redan i installationsskedet, så att man skall kunna välja punktstorlek för teckensnittet i emulatorfönstret och storlek på emulatorrutan. För att även den s.k. sidvis bläddringen i Hansa skall få rum i emulatorrutan återstår två användbara kombinationer:


rutstorlek
punktstorlek
80 x 32
20
80 x 43
16

Man kan också pröva mindre punktstorlekar, men dessa kräver redan ”falkögon”. Med förvalda inställningar är färgerna – i synnerhet den rosa – inte lika intensiva som i den nuvarande IBM Personal Communications-emulatorn (MS Windows NT). Den förvalda intensiteten var dock den bästa av dem som stod till buds. I vilket fall som helst så är texten läsbar, det skandinaviska alfabetet fungerar, VERSALER och gemener fungerar liksom även förfrågan, uppdatering och infogning. Uppgifter som lagrats i andra system syns på korrekt sätt. Även de utskriftsfunktioner som programmerats i Hansa-tillämpningarna, t.ex. utskrivning av en beställning på en viss skrivare, fungerar. Knappinställningarna kunde göras på vanligt sätt.

Värsta brister & fel:

1.	Skärmutskrift (print screen) direkt på skrivare fungerade inte. I vissa fall skrevs en ruta från en VTAM-skärm eller via TSO ut på rätt sätt, men från IDMS eller Hansa skrevs endast en rad i rutan (den första) ut. Denna funktion används dagligen av nästan alla Hansa-användare. Om skärmutskriften inte fås att fungera som den skall kan denna emulator inte tas i produktionsbruk.

2.	Tangenterna för diakritiska tecken såsom ü, é och ñ (dead keys) fungerar inte. När man försöker skriva dylika bokstäver flyttas markören alltid framåt, då den normalt borde stå på stället. En stor del av administratörerna ansåg att dessa bokstäver är viktiga, eftersom de förekommer i utländska företags och allt oftare också i privatpersoners namn. Det kan nämnas att de av dessa bokstäver som redan finns i databasen visas rätt i emulatorn. Det är också intressant att alfabetet/tangentbordet innehöll grekiska matematiska bokstäver och bl.a. det tyska ”dubbel-s”. Problemet med tangenterna för diakritiska tecken kan eventuellt lösas i något skede.

3.	Denna emulator är av enklare modell och innehåller inga användbara snabbkommandon för t.ex. funktionen Copy/Paste. Snabbkommandon underlättar i hög grad användarnas arbetsrutiner. Hälften av huvudanvändarna sade sig använda dem dagligen. Situationen underlättas inte av att Windowsfunktionerna Ctrl + C och Ctrl + V är stumma. Det enda sättet att kopiera och klistra in är att använda musen. För dessa funktioner behövdes musens mellersta knapp (i rullmöss är rullen den mellersta knappen). I praktiken visade sig detta förfarande vara komplicerat och kräva övning. (Inga tester utfördes med möss med 2 knappar.)

Om de två första ovan nämnda fallen kan korrigeras kan en vanlig användare med denna kostnadsfria emulator utföra de grundläggande funktionerna i Hansa på ett åtminstone försvarligt sätt. Planerare o.d. behöver däremot en mångsidigare emulator i sitt arbete.

AS400-emulatortest

Testet koncentrerades till programmet IBM Host On-Demand (nedan HOD). I viss mån testades även x3270-emulatorns 5250-anslutning.

x3270-emulatorns 5250-anslutning är OK och påminner till layouten mycket om det IBM Personal Communications-program (nedan PCOMM) som nu är i bruk. Tangentbordet kan ställas in på önskat sätt. Man kan dock endast köra en terminalsession och kan alltså inte ställa in någon separat skrivarsession. Detta anser jag att begränsar utskriftshanteringen, eftersom det endast går att skriva ut på den TCPIP-skrivare som har definierats i AS400. Visserligen går det att skriva ut, men t.ex. i personalkassans kassadatorer skulle utskriftshanteringen lyckas bättre genom en separat skrivarsession.

HOD är ett program som tillämpar Java-teknik. Anslutningen till huvuddatorsystemet skapas direkt med en webbläsare. Gränssnittet ser likadant ut i olika operativsystem. HOD-programmet har också ett förvalt grafiskt användargränssnitt, som ger användare som är ovana vid de ”gröna rutorna” möjlighet att snabbt tillägna sig programmet.

Servern IBM Host On-Demand kan installeras i följande operativsystem:

-	Windows NT 4.0 med Service Pack 5 eller nyare
-	Windows 2000
-	AIX, versionerna 4.2.x, 4.3.3 och 4.3.4
-	OS/400 version 4 release 3, version 4 release 4 och version 4 release 5
-	HP/UX 10.20
-	Red Hat Linux, version 6 release 2 eller nyare
-	SUSE 6.4
-	OS/390

I AS400-användning påminde gränssnittet både till layout och funktion i hög grad om den PCOMM-emulator som nu är i bruk. Man kan välja både en vanlig 5250-terminalemulerings- och en 5250-skrivaremuleringssession.

Från PCOMM-programmet kan användarspecifika sessionsinställningar konverteras direkt till HOD-programmet.

I en separat 5250-skrivaremuleringssession kan man styra och hantera utskrivningen.

I HOD-programmet (v. 5) kan man skapa AS400-anslutningar (5250-emulering) och använda tillämpningar. Detta är alltså möjligt både i NT- och Linux-operativsystemen med Netscape Navigator 4.6- eller 4.7X-webbläsare.

Webbläsare

Red Hat 7.2 innehåller webbläsarna Netscape Communicator 4.78, Mozilla 0.9.2.1 och KDE 2.2-11; med sistnämnda följer Konqueror 2.2.1. Konqueror ser främmande ut, eftersom den till layouten påminner om KDE. Av dessa webbläsare är Konqueror den enda finskspråkiga.

Netscape-webbläsaren fungerar på samma sätt som Netscape 4.7 i MS Windows NT. Webbläsaren är snabb, bilder och insticksprogram fungerar, medan inställningen av teckensnitt kräver litet arbete innan man lyckas ersätta de något otydliga teckensnitten med bättre teckensnitt. Det kan hända att man måste ställa in teckensnitten på nytt, eftersom sidorna numera är optimerade för Windows-webbläsare och layouten i Linux inte är likadan ens med samma webbläsare.

Åbos intranättjänster fungerar bra även med Linux-webbläsare (JoutseNet, Joti och Tiimiposti fungerar med webbläsare). Det enhetsregister som sammanställts av datateknikavdelningen och övriga motsvarande bläddrarbaserade tillämpningar jämte rapporter fungerar på samma sätt som med Netscape-webbläsare i Windows. Vissa inställningar måste justeras bättre för Linux Netscape.

Virus

Förord

Antivirusprogrammets förmåga att hitta virus testades inte i detta sammanhang. Närmast jämfördes det nuvarande antivirussystemet i Windows-miljö (WIN95\WIN98\NT4\W2K) med antivirussystem i Linux-miljö.

Olika leverantörers programvaror jämfördes inte heller sinsemellan. Programmen fungerar i huvudsak på samma sätt.

Eftersom F-Secure Anti-Virus för närvarande är det vanligaste antivirusprogrammet inom staden jämfördes F-Secure Anti-Virus 5.30 för arbetsstationer med F-Secure Anti-Virus 4.13 för Linux.

Virus i allmänhet

Det finns redan över 55 000 PC-virus, som inkluderar Dos-, Windows3.x-, Windows95/98/ME/NT- samt Word-, Excel-, PowerPoint- och Script-virus. Virus som angriper andra system (Macintosh, EPOC, Palm och Linux) uppgår till mindre än 100 st., och endast 25 av dessa angriper Linux. Dessa uppgifter har erhållits på F-Secures Roadshow i oktober 2001.
F-Secure Anti-Virus 4.13 för Linux identifierar och oskadliggör följande virus: Linux-virus, makrovirus, som angriper Microsoft Office-filer, Windows-virus och filvirus i Dos.

Viruskontrollprogram

Virussökning bygger ur antivirusprogrammets synvinkel på sätt och vis på två aspekter, sökmaskinen och databaserna (söksträngarna). Det kan finnas flera sökmaskiner. Dessa utnyttjar databaser där virusdefinitionerna finns. Sökmaskinen uppdateras vanligen sällan; man kan tala om programuppdateringar, som görs cirka 2–4 gånger om året. Behovet av uppdatering beror på situationen; det kan löna sig att uppdatera t.ex. när programegenskaperna har förändrats i den grad att nyttan är så stor att det är värt besväret eller när programmet inte fullständigt kan utnyttja de nya söksträngarna, dvs. inte hittar alla virus.
Databaserna uppdateras varje vecka eller till och med flera gånger per dag. Det är nödvändigt att uppdatera databaserna för att antivirusprogrammet skall fungera.

Installation

Ingenting anmärkningsvärt framkom vid programinstallationen i Linux. Installationen förlöpte utan större problem.

Inställningar

I Linux görs inställningarna lokalt vid varje dator. Till inställningarna hör t.ex. vad som skall granskas och när samt tidpunkten för uppdatering av databaserna. Datumet för virusgranskningen och uppdateringen av databaserna ställs in per timme/dag/vecka och därefter till en närmare tidpunkt, dvs. timmar (0–23) och minuter (0–59).
Det kan nämnas att det i Windows är möjligt att göra dessa inställningar centraliserat.

Program

I Linux är programmet baserat på kommandoprompt, medan det i Windows är grafikbaserat.

Kontroll

Viruskontrollen startar endast när programmet startas. Starten kan ställas in till en viss tidpunkt. Det bästa är att köra programmet som administratör. En vanlig användare har inte nödvändigtvis tillgång till alla filer och kataloger.

I Windows kan antivirusprogrammet arbeta i bakgrunden och är inte beroende av användarens rättigheter.

Övervakning

Inställningarna kontrolleras separat för varje dator. Det finns möjlighet att ställa in kontrollen så att resultatet sänds per e-post till den användare som ställt in tidpunkten med hjälp av Linux cron scheduler.

I Windows finns ett färdigt program som visar loggen och det aktuella läget separat för varje dator. Inställningarna kan ändras centraliserat.

Sammandrag

Nackdelarna med viruskontrollen i Linux kan sägas vara att de nuvarande antivirusprogrammen inte erbjuder någon färdig möjlighet till centraliserad hantering och övervakning, vilket orsakar systemansvariga mera arbete. För det andra kunde nämnas avsaknaden av ett grafiskt gränssnitt, vilket kan medföra en högre tröskel för att använda programmet, t.ex. kontrollera en diskett. Den tredje nackdelen är att programmet inte kan ställas in på att arbeta i bakgrunden.

Som fördelar kan nämnas att Linux ännu inte har många virus, varför risken att drabbas av ett Linux-virus tillsvidare är synnerligen liten. Framtiden för säkert med sig flera virus, men samtidigt utvecklas även programmen i och med ökad efterfrågan och större behov. Det är dock inte möjligt att helt utelämna antivirusprogrammet ur datorer med Linux-system, eftersom vi ändå inte slipper Microsoft Office-filerna, som har gott om makrovirus.

Linux-antivirusversionen kontrollerar alla de filsystem som stöds av Linux.

Slutsatser och rekommendationer

Förslag och andra observationer

På kort sikt rekommenderar vi att staden skall övergå till OpenOffice.org före utgången av år 2003. På lång sikt är målet att övergå till operativsystemet Linux. Detta lyckas bäst när det finns tillgång till Linuxbaserade bläddrarversioner för de centraliserade systemen, såsom ärendehanteringssystemet JoutseNet, Tiimiposti och Fortime. WebHansa är redan nu kompatibelt med Linux. Undantag till denna helhet kan utgöras av Åbo stads geografiska informationssystem samt tillämpningen av stadens guidekarta.

Regeringarna i de europeiska länderna gynnar Linux-programmet. Flera regeringar har valt Linux i stället för Windows till operativsystem i sina datorer. I synnerhet européerna gynnar Linux, som anses vara säkrare än konkurrenten. Samtidigt undviker länderna att vara så bundna till ett amerikanskt företag. Minister Margareta Wolf, som ansvarar för Tysklands ekonomi och teknologi, anser dessutom att Linux fungerar bättre bland annat mot virus. Linux-operativsystemet har öppen källkod. Finländaren Linus Torvalds är en av systemets kärnutvecklare. (Källa: YLE Text-TV 5.12.2001)

Vidare utredning

Vi rekommenderar att man våren 2002 inleder en utredning av användarrättigheterna för datorer inom alla förvaltningsenheter, installationen av program och hårdvara samt nätens funktion. Bl.a. när det gäller bestämmandet av användarrättigheter hänvisar vi till den interna revisionens revisionsprotokoll och revisionsnämndens rapport.

Kartläggningen av den datatekniska miljön uppskattas räcka cirka ett halvt år. Samma utredning skall även göras om man i framtiden väljer systemet Microsoft Windows Active Directory.

Sammanlagt omkring 200 Linux-arbetsstationer kunde tas i pilotbruk inom olika förvaltningsenheter hösten 2002. Installationen av Linux-arbetsstationer i produktionen kunde beroende på pilotresultaten inledas vintern 2003, då även arbetsstationerna för ärendehanteringen kunde inkluderas.

Konverteringsutbildning och kontakter med OpenOffice.org-projektet

Vi anser att det är viktigt att säkerställa utbildningen för dem som kommer att utbilda andra i användningen av kontorsprogrammet samt att etablera kontakter med OpenOffice.org-projektet, hos vilket man skulle försäkra sig om ändringar i och korrigeringar av programmet.

Även frågor i anslutning till utbildningen av användarna och handledarna skall beaktas. 

Förnyande av hårdvara

Hårdvaran behöver inte förnyas lika ofta som vid val av MS Windows-världen.

Sammanfattning

Denna rapport är problemfokuserad och måttstocken har varit produktgruppen Microsoft Office, som är en bra produkt och har gott om funktioner, men som är alltför dyr för kommunen.

De problem som tagits upp i denna rapport är marginella för den vanliga användaren, som endast sällan – om någonsin – stöter på dem. En tumregel kan anses vara att den produkt som testas skall vara tillräckligt säker och välfungerande. Det är också skäl att notera att produkten utvecklas hela tiden och om ett år kommer att vara ännu mer användbar än nu.

Enligt Kongo Groups lägesrapport 7.12.2001 kommer en "release candidate"-version 641b av OpenOffice.org att lanseras vid årsskiftet. En finskspråkig version av denna blir förmodligen tillgänglig i början av året. 

Den finskspråkiga elektroniska manualen uppskattas bli färdig samtidigt med den finskspråkiga versionen.

Enligt Kongo Group har det också funnits intresse för avgiftsbelagda finskspråkiga verktyg för korrekturläsning och avstavning.
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___________________		___________________
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