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Sammanfattning
Datorstött kooperativt arbete (hädanefter förkortat CSCW efter engelskans Computer-Supported Cooperative
Work) är när ett system underlättar datorbaserat arbete i grupp på distans och söker lämplig teknik för att uppnå
optimal effektivitet i gruppens arbetsprocess. Ett exempel på ett sådant system kan vara skissamarbete på digitala
plattformar. Inom interaktionsdesign finns ett intresse för skissamarbete på digitala plattformar. Vi har därför valt
att inom ramen för vårt arbete undersöka om skissamarbete på digitala plattformar är ett effektivt arbetssätt för
designers och vilka funktioner en sådan plattform bör ha. För att få svar på våra frågor har vi valt att skapa en
Android samt en Webbapplikation för skissamarbete. I våra applikationer har vi beaktat designers önskemål
gällande funktioner. Applikationerna användes i en undersökning för att kunna grundligt analysera hur designers
skissamarbetar på digitala plattformar. Resultatet har visat att skissamarbete på digitala plattformar är ett smidigt
och mobilt arbetssätt som medför aktiva diskussioner, skapar nya idéer och bättre lösningar, bidrar till
kunskapsöverföring, bättre arbetsmiljö och samspel mellan designers.

2

Vadim Panin & Dara Ahmadi

Mälardalens Högskola

Abstract
Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) relates to working in group by distance using computer-based
systems and aims to achieve the optimal efficiency in the group's working process. Such systems include computersupported collaborative sketching system. In interaction design, there is an interest in sketch collaboration on
digital systems. We have therefore chosen, within the frame of this work, to investigate whether collaborative
sketching using digital platform applications lead to an effective way of working for designers and what
functionalities such applications should include. To get answers to our questions, we have chosen to create an
Android as well as a Web application for sketch collaboration. In our applications we have considered the
designers' wishes regarding functionalities. The applications were used in a research to be able to analyze how
designers collaborate on digital platforms. Our results have proven that collaborative sketching on digital platforms
is a smooth and mobile way of working which involves active discussions, creating new ideas and better solutions,
contributes to knowledge transfer and a better working environment and interaction between designers.
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1. Introduktion
Datorstödd kooperativt arbete (förkortat CSCW efter engelskans Computer-Supported Cooperative Work)
presenterades under 1984 av Irene Greif och Pal Cashman för att forska inom datorstött samarbete mellan
människor [1]. CSCW är en term som används för att förstå hur människor arbetar effektivt i grupp och vilken
teknik som bör användas för att uppnå optimal effektivitet i gruppens arbetsprocess. Datorstött kooperativt arbete
har utvecklats i syfte att öka den personliga produktiviteten, som i sin tur kan bidra till produktivare affärer samt
lägre arbetskostnader för företagen [2 s.1]. Ett exempel på datorstött kooperativt arbete är skissamarbete på digitala
plattformar.
För att studera skissamarbete på digitala plattformar har man bland annat skapat applikationer för en iPad [3],
webbapplikationer [4][5][6], table-top enhet [7] och ett system i 3D miljö [8]. Vissa studier har visat att det finns
fördelar med skissamarbete på digitala plattformar medan andra studier har visat motsatsen. Enligt Sun et al. [3]
gav skissamarbete bättre kvalité på skisser men det blev svårare att frambringa komplexa resultat baserat på de
tidigare skissarna eftersom applikationen som användes i studien inte erbjöd ett sätt för kommunikation mellan
deltagarna. Loksa et al. [6] uppmärksammade att skolklasser som använde sig av en applikation som erbjöd
skissamarbete genererade fler designlösningar än de klasser där en sådan applikation inte användes. Däremot har
Lim et al. [5] i sin undersökning visat att användare tycker att digitala applikationer för skissamarbete är
tidskrävande, har sämre responstider och inte ger samma känsla som skissning på ett traditionellt papper. Lim et
al. konstaterade även att de digitala online-applikationerna innehåller onödiga funktioner. I vårt arbete har vi valt
att undersöka hur designers skissamarbetar på digitala plattformar, vilka funktioner de önskar att ha på en digital
plattform för skissamarbete och om skissamarbete på digitala plattformar är ett effektivt arbetssätt för designers.
Det är konstaterat att samarbete mellan människor bidrar till att problem kan lösas på ett enklare sätt [9] och att
avståndet mellan människor utgör ett hinder för samarbete eftersom olika kompetenser är geografiskt utspridda
över hela världen [10]. För att lyckas med vår studie har vi skapat en Android och webbapplikation där vi har
delvis täckt de bristerna som tidigare studier har pekat på och beaktat designers önskemål som vi har tagit fram
med hjälp av en undersökning av kontext kombinerad med intervjuer. I vår studie har vi möjliggjort
kommunikation mellan designers genom att placera dem i ett och samma rum. Vi har även gjort responstiden kort
eftersom vi kopplade upp applikationerna till samma nätverk. Våra applikationer användes sedan i användartester
där samtliga designers skissamarbetade på digitala plattformar under videoinspelning. Vi analyserade sedan
videoinspelningarna med fokus på designers samspel för att bedöma om denna teknik för skissamarbete på digitala
plattformar är ett effektivt arbetssätt för designers.
För att skapa applikationerna för skissamarbete har vi använt oss av programmeringsbibliotek såsom SVGjs [11]
och Canvas [12] som underlättar utvecklingen av skissapplikationer utan att utvecklarna behöver besitta
expertkunskap inom området. Vår tekniska handledare Tobias Holstein gav oss en exempelkod på hur man kan
rita linjer och prickar med hjälp av programmeringsbiblioteket SVGjs. Koden utvecklades sedan vidare för att
möjliggöra skissamarbete på en webbapplikation. Studien som vi har genomfört har riktats till designers som
arbetar med skissning i syfte att utveckla varor, tjänster, processer och miljöer. Testgruppen för användartesterna
bestod av studenter som studerade andra året på IT gymnasium i Västerås med inriktning på IT-design samt S:t
Eskils gymnasium i Eskilstuna med inriktning på Bild och Form. Vår testgrupp bestod även av studenter som
studerade sitt andra och tredje år på Illustration och Informationsdesign programmet vid Mälardalens Högskola i
Eskilstuna. Vi har valt just designstudenter eftersom de är mer tillgängliga i jämförelse med färdigutbildade
yrkesdesigners. Vi ansåg att designstudenter har viss kunskap inom det ifrågavarande ämnet och kunde därför
representera yrkesdesigners behov och åsikter i vår studie. För att uppnå vårt mål och underlätta processen med
seriesteg av aktiviteter i vår studie, har vi valt att använda oss av Double Diamond Design Process.

Vår rapport är strukturerad enligt följande: Avsnitt 2 presenterar en bakgrund som behandlar området Design, i
samma avsnitt definieras även för rapporten viktiga begrepp såsom designprocess (Double Diamond Design
Process), skissning, samarbete och gruppdesign. Avsnitt 3 presenterar relaterade arbeten inom skissamarbete
(Datorstödd kooperativt arbete), vad som har gjorts tidigare inom området och vilka resultat man har fått.
Problemformulering och frågeställningar presenteras i avsnitt 4. Avsnitt 5 presenterar vilka metoder vi har använt
oss av. Avsnitt 6 som behandlar våra forskningsetiska ställningstaganden. I avsnitt 7 respektive 8 beskriver vi vårt
arbete som presenterar alla resultat och diskussioner med slutsatser. Slutligen presenteras framtida arbeten i avsnitt
9.
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2. Bakgrund
I detta avsnitt beskriver vi begrepp och processer som används inom design men även i rapporten. Här presenteras
vad design och huvudverktyget skissning innebär. Sist av allt beskriver vi samarbete och gruppdesign.

2.1 Design
Allt runt omkring oss är på ett eller annat sätt skapat med hjälp av design. Ordet design härstammar från latin och
betyder ”avbilda” eller ”framställa”. På senare tid betraktas design som samspel mellan människan och människans
omgivning [13 s.10]. Ordet design beskriver även en viss särskild form eller uttryck [13 s.11]. Enligt Schön [14]
beskrivs design som en ”konversation med materialen”. Schön menar att när en designer ser, skissar och ser igen
på materialen uppstår en konversation mellan designern och materialen [14]. Design uppstår genom en process
som i vanliga fall börjar med att ett otydligt problem analyseras, bryts ner och slutligen integreras i syfte att ge så
många lösningar som möjligt [15]. Designers är i behov av dessa lösningar för att kunna strukturera mål och
utforma problem. För att lyckas med det behöver designers mycket information. Designers behöver även bryta ner
sina lösningar kontinuerligt, vilket i sin tur bidrar till ökad förståelse för aktuella problem samt ökad import av nya
koncept [3]. Design omfattar allt som är skapat av människan och har utvecklats i takt med att människan har
börjat medvetet utveckla och förenkla sin omvärld [13 s.11].
2.2 Double Diamond Design Process
För att dela upp designprocessen i olika seriesteg av aktiviteter har British Design Council [16] skapat ett
tillvägagångsätt som kallas Double Diamond Design Process. Double Diamond Design Process kan ses som en
visuell karta över designprocessen och består av två diamanter. Den första diamanten definierar behovet hos
användarna och skapar en fördjupad förståelse för ett visst problem. I den andra diamanten tas lösningen på
problemet fram utifrån behovet som man har säkerställt i den första diamanten. Alla idéer som skapas i Double
Diamond Design Process leder till att flertal nya idéer skapas (divergerande process). Divergent tänkande är ett
sätt att tänka på där man försöker hitta flera idéer för att lösa ett specifikt problem. Idéerna raffineras sedan för att
ta fram den bästa möjliga lösningen (konvergerande process), som innebär att man försöker ta fram endast en idé
som är bra. Processen som används i Double Diamond Design Process är iterativ och alla steg upprepas flera
gånger om. Alla tester, utvecklingar och raffineringar sker flera gånger om eftersom designers kan återgå till olika
faser vid behov. Detta bidrar till förbättring av designprocessen då alla svagheter som identifieras i de olika faserna
kan täckas, vilket i sin tur bidrar till en förbättrad design.

Figur 1. Visar båda diamanterna i Double Diamond Design Process. Varje diamant är uppdelad i två faser. Den
vänstra diamanten innehåller faserna Upptäck och Definiera och den högra diamanten innehåller faserna
Utveckla och Leverans. Cirkeln till vänster beskriver problemet som har påbörjats för utforskning. Cirkeln i
mitten indikerar på att problemet är upptäckt och definierat. Cirkeln till höger indikerar på att problemet är löst
[16].
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Double Diamond Design Process är indelad i fyra faser (se figur 1):
● Upptäck – här ökar man sin kunskap inom området som man avser att undersöka. Kunskapen ökar genom
att man samlar in data. I upptäckfasen kan även observationer och intervjuer göras för att undersöka samt
analysera hur människor integrerar med produkten, tjänsten eller miljön.
● Definiera – här definieras alla problem som man har undersökt, analyserat samt samlat in i upptäck fasen.
Här definieras även problem som man avser att fokusera på genom att raffinera alla lösningar från tidigare
fas. Det viktigaste data och information som man går vidare med väljs ut i denna fas.
● Utveckla – här utvecklar man flera lösningar baserat på det problemet som man har undersökt och
säkerställt med hjälp av en divergerande process. En lösning väljs sedan ut med hjälp av en konvergerande
process inför leveransfasen. Här utvecklas även den slutgiltiga produkten.
● Leverans – här levererar man den färdiga produkten till slutanvändarna [16].
2.3 Skissning
Under tidiga skeden av designprocesser skapar man skisser. Skissning definieras som en frihandsteckning och är
ett verktyg för design som utgör en viktig del i skapandet av idéer. En samling av frihandsteckningar kan ses som
en databas där idéer samlas. Denna databas bidrar till att förbättra tidigare idéer som är baserade på tidigare skisser
[15]. En skiss kan användas på flera olika sätt och i olika syften. Det kan till exempel handla om sammansättning
av elektriska, mekaniska, vetenskapliga, matematiska samt programvaruprodukter [15]. Studier har visat att skisser
är mer effektiva än andra former av representationer [15] och att enkla verktyg som papper och penna används i
högre utsträckning vid skissning, speciellt under tidiga skeden av designprocessen [17]. Vid skissning upprätthålls
en viss ordning och struktur som kan liknas med språk och som i sin tur återspeglar våra tankar och idéer.
Skissernas struktur innehåller olika element som till exempel linjer och prickar [15]. En skiss behöver
nödvändigtvis inte vara förståelig så länge skaparen förstår sin egen frihandsteckning. Om skissen däremot är
riktad till andra användare bör gränssnittet på ett visuellt sätt överföra budskapet till de övriga användarna genom
interaktivt beteende. Det är även viktigt att alla oklarheter förmedlas på ett tydligt sätt mellan designers som
samspelar på samma skisser [18, 13 s.78]. En frihandsteckning skapas i syfte att skaparen själv eller med andra
skall kunna kommunicera med skissen på ett visuellt sätt. Alla skisser börjar med enkla kladd som under
designprocessen förbättras och förtydligas [13 s.78].
2.4 Samarbete och gruppdesign
Ett samarbete pågår när två eller fler personer arbetar tillsammans för att lösa ett problem. Det har visats att
samarbete bidrar till att problem kan lösas på ett enklare sätt. Samarbete ökar även förmågan att kunna
kommunicera samt reflektera över varandras kunskaper [9]. Samarbete via internet utgör en viktig del för
produktutvecklingen. Produktutveckling är ett resultat av nätverksbaserat samarbete mellan människor som
besitter olika kompetenser och är geografiskt utspridda över hela världen [10]. En studie har visat att pedagoger
uppmuntrar sina elever till samarbete på grund av att samarbete ökar den individuella inlärningen [9]. Inom
gruppdesign använder man sig av samma strategi vilket bidrar till en förbättrad designkvalité genom att
gruppmedlemmarna integrerar designprocesser [3]. Samspel i en gruppdesign förbättrar designkvalitén och
minskar risken för idéer med låg kvalitet. Idéer med hög kvalitet uppkommer genom välorganiserade
skissprocesser inom gruppdesign. På så sätt kan designers föra skisseringsprocessen vidare från alla tidigare faser
inom designprocessen i syfte att åstadkomma en hållbar utveckling [3].
Enligt Hong et al [19] har digitala versioner av designmaterial potentialen att vara tillgängliga för designers
oberoende av tid eller plats för skissamarbetet. Flera designers kan skissa tillsammans oavsett var de befinner sig.
De digitala applikationerna som möjliggör skissamarbete har oftast en uppkopplingsserver som designers kan
koppla upp sig mot. Genom uppkopplingsservern kan flera designers skissa på en digital yta och föra över sina
skisser via servern till andra designers för att se varandras skissade linjer samtidigt. Dessutom erbjuder vissa
applikationer extra verktyg som chatt eller röstsamtal som i sin tur möjliggör kommunikation mellan designers
under skisseringsprocessen. På så sätt kan designers uppnå bredare förståelse av aktuella problem och skapa nya
idéer.
2.5 CSCW
CSCW:s mål är att stödja effektiviteten i ett grupparbete. Gruppens arbetsprocess och den teknik som skall
användas för att stödja arbetsprocessen är två viktiga områden som berörs inom CSCW. CSCW-tekniker kan delas
i fyra kategorier som är kommunikationsmekanismer (eng. Communication mechanisms), delade arbetsutrymmen
(eng. Shared workspace facilities), delade informationsfaciliteter (eng. Shared information facilities) och
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förenkling av gruppaktiviteter (eng. Group activity support facilities). Kommunikationsmekanismer gör det
möjligt för människor att se, höra och skicka meddelanden till varandra trots att de befinner sig på olika platser,
som till exempel videokonferenser. Delade arbetsutrymmen gör det möjligt för människor att kunna arbeta inom
samma elektroniska utrymmen samtidigt med hjälp av exempelvis fjärrskärmdelning. Delade
informationsfacilititer möjliggör arbete med en gemensam samling av data, exempelvis databaser där flera
personer kan arbeta med den samtidigt, och förenkling av gruppaktiviteter för att stärka gruppens arbetsprocess
som till exempel system för samarbetande skrivning [2 s.1]. Dessa system gör det möjligt för två eller flera
personer att arbeta eller utveckla en och samma produkt trots att de befinner sig på olika geografiska områden
[20]. CSCW gör det möjligt för organisationer att fatta snabbare och effektivare beslut, bidrar till snabbare
produktutveckling, gör förändringsarbetet tidseffektivt, hjälper personalen att kunna använda sin fulla kapacitet,
ger stöd till självständiga grupper som samarbetar och bidrar till att servicen inom organisationer förbättras [2 s.2].

3. Relaterade arbeten
Sun et al. [3] utförde en undersökning där en person (initiativtagare) tog fram uppgifter som kan utvecklas av
testdeltagare genom skissning. Var och en av deltagarna valde ut en uppgift. Uppgiften som valdes av deltagarna
hamnade först som en startnod på ett träd. När deltagarna hade skissat på varsin uppgift publicerades den valda
uppgiften i form av en lösningsidé till initiativtagaren. Därefter granskades de inkommande lösningsidéerna av
initiativtagaren för att sedan placera de nya idéerna som barnnoder till startnoden av trädet. Initiativtagaren
tilldelade sedan extra uppgifter till testdeltagarna för att förbättra de lösningsidéerna som har redan blivit skissade.
En konstant iteration uppkom mellan initiativtagaren och deltagarna som tillsammans skapade ett träd av skisser
som presenterades i form av noder. Barnnoder presenterade sedan en förbättrad skissversion på den föregående
noden. Figur 2 nedan visar ett exempel på hur ett träd kunde se ut [3].

Figur 2. Presenterar skisser i trädet. Skisserna längre ned på trädet är mer användbara och är vidareutvecklade
[3].
Vidare utvecklade Sun et al. en applikation för en iPad som gjorde det möjligt att flera kunde skissamarbeta för att
lösa uppgifter. Användarna hade möjlighet till att påbörja en ny skiss för varje ny uppgift eller fortsätta
vidareutveckla de befintliga skisserna på trädet. Användarna kunde därmed analysera de skisser som de tyckte var
mindre bra och frambringa nya skisser genom att tillämpa flera användbara idéer. Ett experiment utfördes på flera
deltagare som använde applikationen för vidareutveckling av de befintliga skisserna med hjälp av egna idéer. Detta
resulterade i att många deltagare hade tendensen att välja ut befintliga skisser på trädet och vidareutveckla dem
istället för att börja med en ny skiss. Skissamarbetet bidrog till en förbättrad kvalite på skisser utifrån deltagarnas
perspektiv. De skisser som utvecklades sist på ett träd hade större användbarhet jämfört med de skisserna som
utvecklades först. Applikationen hade dock en brist, den erbjöd inte ett sätt för kommunikation och diskussion
mellan deltagarna, därför blev det svårare att frambringa komplexa resultat baserat på de tidigare skisserna [3].

10

Vadim Panin & Dara Ahmadi

Mälardalens Högskola

Ringe et al. [4] skapade istället en webbaserad applikation för att förenkla arbetet mellan lärare och studenter. De
menade att en whiteboardtavla som fanns i ett klassrum inte kunde användas på ett optimalt sätt då den begränsade
elevernas idéer som de avsåg att presentera. En webapplikationslösning skapades med hjälp av HTML5, JavaScript
samt en websocket server i Node.js, för att göra det möjligt för flera användare att skissa och kommunicera via
chatt eller video i applikationen. Anledningen till att det blev just en webbapplikationslösning var att den krävde
endast en dator med uppkoppling till internet, vilket i sin tur möjliggjorde en gemensam användning av
applikationen [4]. Användarna kunde använda applikationen för skissamarbete genom att antingen skapa ett rum
där andra hade möjligheten att ansluta sig till eller genom att välja att gå med i ett rum som redan var skapat av
andra. När användarna hade gått med i ett rum fick de tillgång till en chatt-server och ett CANVAS gränssnitt som
gick att rita på. På så sätt kunde användarna som befann sig i rummet rita, chatta, dela video och bilder via chattservern samtidigt. Sun et al. utförde ett experiment för att undersöka hur snabbt data överförs mellan två eller flera
klienter som var anslutna när de ritar samtidigt. Resultatet visade i genomsnitt att responstiden var kort och trots
den ökade dataöverföringen så ökade responstiden med endast några millisekunder. Den höga synkroniseringen
av information som delades påverkades därmed inte. Applikationen ansågs vara tillräckligt snabb enligt
användarna [4].
Loksa et al. [6] har introducerat ett datorbaserat verktyg för undersökning av skissamarbete som liknar
undersökningen som Ringe et al. [4] utförde. Skillnaden mellan dem var att verktyget som Loksa et al. [6]
introducerade användes för att studera hur applikationen kunde stödja leverans av designritningar som utvecklades
av studenter tillsammans. Verktyget erbjöd möjligheten för flera studenter att jobba på samma skissdesign samt
rita objekt med möjlighet att rotera, flytta och ändra storlek på objekten [6]. Genom att experimentera med
verktyget i flera klassrum fick studenterna chansen att arbeta på varandras design. Denna arbetsmetod resulterade
i att skissamarbete i ett klassrum gav studenterna en möjlighet att utforska nya metoder för att designa olika saker.
Loksa et al. konstaterade även att studenterna lärde sig nya sätt att förbättra en design genom att diskutera varandras
skisser. De skolklasserna som använde sig av verktyget genererade fler designlösningar i jämförelse med klasser
där verktyget inte användes. Även lärare kunde på ett enklare sätt hantera skissamarbetet mellan olika klassrum
utan att behöva växla mellan klassrummen för att resonera över studenternas designprocess [6].
Basheri et al. [7] presenterade en annan undersökning i sitt arbete med en table-top enhet i syfte att studera
skillnaden mellan samarbete för utveckling av UML-design på en dator och en table-top enhet. En table-top enhet
är en stor touch-skärm liggande på ett bord som gör det möjligt för flera personer att samlas runt om den och
samarbeta med designutvecklingar samtidigt. Undersökningen utfördes på master-studenter med kunskap inom
UML-design. Studenterna delades in i grupper och blev tilldelade uppgifter. Uppgifterna utfördes av vissa grupper
på en table-top enhet och vissa grupper på en dator. Basheri et al. menade att användandet av en pekskärm som
erbjuder en multi-touch funktion för design av UML diagram ökar potentialen för effektivare designutveckling i
grupp i jämförelse med användandet av en dator. Resultatet av undersökningen representerade tiden i
procentenheter som grupperna ägnade sig åt för att lösa varje delmoment i uppgiften enligt nedan:
•
•
•
•

Aktiv diskussion om uppgiften: Table-top 18%; Dator 26%
En person i gruppen var mer aktiv medan de andra i gruppen observerade och kommenterade utan att
använda enheten: Table-top 32%; Dator 61%
Alla deltagare i gruppen arbetade med samma specifika problem: Table-top 50%; Dator 13%
Deltagare som gjorde annat än att lösa uppgiften: Table-top 0%; Dator 0%

Undersökningen visade att table-top enheten och enheter i överlag som erbjuder multitouch funktion för samarbete
i grupp, är effektivare för användning inom UML-designutveckling i samma fysiska miljö i jämförelse med en
dator.
Fan et al. [8] har utvecklat ett system som är likt de ovannämnda för skissamarbete. Skillnaden är att Fan et al.
fokuserade på skissamarbete i en 3D miljö. Systemet som Fan et al. utvecklade användes av testpersoner som inte
hade en professionell bakgrund inom design. Därför kunde inga långtgående slutsatser dras om
användarupplevelsen för professionella användare. Resultatet som de fick genom experimentet var att testpersoner
som bestod av förskolebarn hade tendensen att rita tecknade objekt. Fan et al. menade att det krävs att tester utförs
på professionella yrkesdesigners för att få bättre resultat och förbättra applikationen. Applikationens brister var att
man inte kunde se när en annan klient anslöt sig till applikationen och att man önskade att undersöka på ett
djupgående sätt hur borttagning av objekt uppfattas av andra användare. Däremot kunde författarna konstatera att
applikationen erbjöd skissamarbete när två eller flera användare befinner sig på distans. Fan et al. kunde även
konstatera att applikationen var användbar inom arkitekturdesign.
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Lim et al. [5] har genomfört en undersökning för att kunna ta fram en prototyp för en online applikation för
skissning baserad på designstudenternas beteende vid användning av existerande applikationer. De existerande
applikationerna är online baserade applikationer för modellering som tillåter skissning och utformning av 2D och
3D objekt. Enligt Lim et al. [5] har de existerande online-applikationerna svagheter som till exempel:
•
•

De flesta applikationerna saknar en funktion som erbjuder skuggning i skisser.
Det finns ingen möjlighet för automatiskt sparande av ursprungliga skisser efter att de har
vidareutvecklats.

De utpekade svagheterna som dessa applikationerna har, gör det uppenbart att det finns mer att utforska för att
skapa en användbar applikation. För att stärka detta påstående om forskningen har Lim et al. utfört en
användarstudie som gick ut på att samla designers beteenden. Det har bland annat visat sig att användare som
använde applikationer med digitala pennor saknade funktionen för igenkänning av handen på den digitala
skissytan. Användare som inte föredrog digitala applikationer för skissning menade att applikationerna är:
•
•
•
•

Tidskrävande
Har långa responstider
Har sämre utseendemässiga resultat
Ger inte samma känsla som att skissa på ett traditionellt papper

Dessutom tyckte de som har svarat på frågor inom studien att applikationer erbjuder oftast komplicerade funktioner
som är onödiga för konceptuella skissningar. Även känslan av att använda en applikation är långt ifrån den känslan
som man får genom att skissa med ett traditionellt papper och penna [5].
3.1 Sammanfattning av relaterade arbeten
Ovannämnda studier visar att skissamarbete har både fördelar och nackdelar. Sun et al. belyser att skissamarbete
ökar kvalitén på skisser samt att skisserna som utvecklades sist på trädet hade större användbarhet i jämförelse
med de skisserna som låg i början på trädet. Nackdelen var dock att applikationen för skissamarbete saknade ett
sätt för kommunikation och diskussion mellan deltagarna. Det blev därför svårt att frambringa komplexa resultat
baserat på de tidigare skisserna. Loksa et al. visar att skolklasser som använde sig av en applikation för
skissamarbete kunde generera fler designlösningar i jämförelse med de skolklasser som inte använde sig av en
sådan applikation. Enligt Loksa et al. hade applikationen fördelar för både elever och lärare. Eleverna lärde sig
nya sätt att förbättra en design på, genom att diskutera varandras skisser. Lärarna kunde i sin tur arbeta mer effektivt
och följa elevernas designprocesser utan att växla mellan olika klassrum. Fan et al. beskriver att förskolebarn har
tendens att skissa tecknade objekt vilket betyder att de inte kan representera professionella yrkesdesigners behov.
Fan et al. kunde därför inte få en professionell återkoppling vad gäller användarupplevelsen av applikationen.
Däremot kunde forskarna konstatera att applikationen erbjöd skissamarbete för två eller flera personer som
befinner sig på distans. Enligt Lim et al. saknar de existerande online-applikationerna vissa funktioner som till
exempel skuggning och automatiskt sparande av de ursprungliga skisserna efter att de har vidareutvecklats. Lim
et al. nämner även att deras användarstudie resulterade i att användarna inte föredrar digitala applikationer för
skissning. Detta berodde på att användarna tyckte att digitala applikationer var tidskrävande, hade långa
responstider, sämre utseendemässiga resultat och inte gav samma känsla som skissning på ett traditionellt papper.
Lim et al. konstaterade även att nuvarande online applikationer har onödiga funktioner.

4. Problemformulering
Målet med vårt arbete är att undersöka hur två designers kan skissamarbeta på digitala plattformar i praktiken och
i realtid. Vidare vill vi undersöka designers upplevelse, åsikter samt erfarenheter av skissamarbete på digitala
plattformar. Eftersom upplevelsen och åsikterna om skissamarbete på digitala plattformar har visats skilja sig vill
vi även undersöka om skissamarbete på digitala plattformar kan anses vara ett effektivt arbetssätt för designers.
För att undersöka designers upplevelser, åsikter samt erfarenheter av skissamarbete på digitala plattformar vill vi
genomföra en enkätundersökning. En undersökning av hur designers skissamarbetar på digitala plattformar
kommer att genomföras under videoinspelning i syfte att analysera hur skissamarbete på digitala plattformar går
till och om det är ett effektivt arbetssätt för designers. Eftersom tidigare studier har visat att nuvarande online
applikationer har onödiga funktioner [5] vill vi undersöka vilka funktioner designers behöver i en applikation för
skissamarbete.
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Frågorna vi vill besvara i arbetet är:
•
•
•

Vilka funktioner bör en digital plattform för skissamarbete ha?
Hur kan designers skissamarbeta på en digital plattform på distans?
Är skissamarbete på digitala plattformar ett effektivt arbetssätt för designers?

4.1 Begränsningar samt antaganden
Begränsningar i vår studie är att antalet personer vars erfarenhet undersöks i vårt arbete inte är tillräckligt stort,
vilket kan påverka slutsatsen. Upplevelsen av skissamarbete på digitala plattformar och träffsäkerheten på den
digitala ytan kan ha försämrats på grund av att vi har använt oss av pennor med rund spets i våra
applikationsundersökningar.

5. Metod
I detta avsnitt förklaras de metoder som har använts för att samla nödvändig information och data för att besvara
de formulerade frågeställningarna. Ett kvalitativt angreppssätt har använts för att uppnå studiens syfte. Insamlingen
av data har utförts i form av litteraturstudie, vetenskapliga artiklar, observation av videoinspelningar som gjordes
under en undersökning av kontext kombinerad med semi-strukturerade intervjuer och en applikationsundersökning
kombinerad med en enkätundersökning. För att kunna följa den planerade strukturen i vår studie har vi valt att
använda oss av Double Diamond Design Process. Delmetoderna i vårt arbete förhåller sig till designprocessen
Double Diamond på följande sätt:
Upptäckfasen
I upptäckfasen har vi använt:
• Litteraturstudie – här har vi har samlat in relevant data för vår studie för att öka vår kunskap samt
förståelse för skissning, skissningsprocessen och skissamarbete.
• Skissning i praktiken – här övade vi på att skissa för att få en helhetsbild över hur skissning går till i
praktiken.
• Undersökning av kontext – här undersökte vi hur designers skissamarbetar på ett traditionellt papper.
• Semi-strukturerade intervjuer som ingick i en undersökning av kontext – användes för att utreda designers
tidigare erfarenheter och upplevelser men även förstå designers behov vad gäller funktioner i en
applikation.

Definierafasen
I definierafasen har vi gjort:
• En sammanställning och analys av all relevant data från Upptäckfasen.
• En omvärldsanalys har genomförts för att förstå vad existerande online applikationer erbjuder för
funktioner.
• Tagit fram den slutgiltiga designen för applikationerna för skissamarbete.
Utvecklafasen
I utvecklafasen har vi gjort:
• En implementation av applikationerna och servern för skissamarbete utifrån designen som har tagits fram
i Definiera fasen.
Leveransfasen
I leveransfasen har vi:
• Levererat slutprodukten till designers.
• Genomfört observation av applikationsundersökningen för att förstå hur designer skissamarbetar på
digitala ytor på distans.
• Slutfört observation av applikationsundersökningen med en enkätundersökning i syfte att ta reda på vad
användarna tyckte om applikationernas funktioner och utseende, men även för att få reda på vad de tycker
om skissamarbete på digitala plattformar som arbetssätt.
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5.1 Litteraturstudie samt vetenskapliga artiklar
Både litteraturstudien samt de vetenskapliga artiklarna som vi har använt oss av behandlar CSCW-området, design,
designprocessen Double Diamond, skissning, samarbete, gruppdesign och skissamarbete. För att hitta litteratur
och artiklar som har relevans för vår studie har vi använt oss av följande sökord: CSCW, design, sketching,
collaborative sketching, sketch together, collaborative design, group design och collaborate. Resultaten av
sökningarna granskades noga och analyserades av oss. Endast den litteratur och artiklar med högst relevans för
vårt arbete har tagits med.
5.2 Undersökning av kontext
För att förstå hur designers skissamarbetar och undersöka designers omedvetna beteendemönster under
skissarbetet på papper, både sittande och stående, har vi genomfört en undersökning av kontexten för designen.
Undersökningen var i själva verket en förundersökning som syftade till att lista ut de funktionerna som flest
användare behöver i en digital applikation. Undersökning av kontexten gick ut på att dela ut ett traditionellt papper
till två deltagare åt gången för att lösa en uppgift tillsammans genom skissamarbete. Varje deltagare fick tre
friktionspennor var. Pennorna var av olika färger och gick att sudda. Skissamarbetet fick pågå i högst 20 minuter
och filmades i sin helhet. Filmerna analyserades sedan för att ta reda på och undersöka de praktiska delmomenten
som skissamarbete består av. Vi ville bland annat veta om designers förde några diskussioner under skissamarbetet,
om skissandet börjar samtidigt eller om varje designer skissar åt gången. Det var även av intresse att ta reda på om
någon av designers intog en ledande roll och undersöka tidsåtgången för skissandet respektive diskussionerna. Vi
ville se om pappret som designers skissade på förflyttades mellan dem och om det förelåg några hinder för
skissamarbete samtidigt. Det var även intressant att se om sudd har använts. Slutligen ville vi veta vilka färger
användes under de olika momenten av skissamarbetet och varför. För att hitta de viktigaste funktionerna i en
applikation för skissamarbete och för att få en översikt över hur skissamarbete går till i praktiken var det av stor
vikt för oss att hitta en gemensam nämnare bland de flesta grupper som ingick i undersökningen. De
beteendemönstren som har förekommit i de flesta grupperna samt de funktionerna som efterfrågades av flest
designers kommer att ligga till grund för den applikationen som vi har tänkt att skapa.
5.3 Semi-strukturerade intervjuer
För att samla in detaljerad information om designers tidigare upplevelser, åsikter samt erfarenheter av
skissamarbete på digitala plattformar och för att ta reda på designers önskemål vad gäller funktioner i en
applikation för skissamarbete har semistrukturerade intervjuer utförts på designers. En semistrukturerad intervju
består av förutbestämda frågor som är lika för alla tillfrågade designers. En semistrukturerad intervju ger
deltagarna en möjlighet att utveckla sina egna svar istället för att vara låsta till bestämda svarsalternativ. Denna
intervjuform ger även utrymme för deltagarna att komma med egna perspektiv och egna svarsalternativ, möjligen
sådana svarsalternativ som skaparna av intervjufrågor inte haft i åtanken från början. Den ger även en möjlighet
till följdfrågor vilket bidrar till ökad förståelse för svaren som vi får [21].
I de semistrukturerade intervjuerna som vi har genomfört har frågorna formulerats efter den information som ville
erhållas. Svaren antecknades under intervjun och sammanställdes vid ett senare tillfälle. Intervjuerna filmades i
sin helhet för att kunna undersöka och analysera svaren som getts, men även för att göra nya observationer och
upptäckter. Alla svar som getts in har sammanfattats och därefter delats upp i olika kategorier. Vissa av svaren
som har getts in har vi tolkat bokstavligen, andra svar har vi tolkat som önskemål och därmed försökt att analysera
de bakomliggande orsakerna för varje önskemål. Eftersom intervjuerna utfördes på två personer samtidigt har vi
behövt skilja mellan de fallen där designers var av samma åsikt och de fallen där den som svarade sist gav samma
svar som föregående talaren utan att reflektera över sitt svar. Vi har även ställt samman alla gruppers gemensamma
svar och pekat ut de åsikterna och önskemålen som delas av de flesta som har intervjuats, i syfte att ta fram de
mest övergripande behoven som designers har på en applikation för skissamarbete. Eftersom denna intervjuform
är friare än strukturerade intervjuer, bör deltagarnas kompetenser och erfarenheter beaktas för att undvika svar
som inte är relevanta för vår studie [21].
5.4 Observation av applikationsundersökningen
För att förstå hur designers skissamarbetar på digitala plattformar på distans i realtid och lista ut de funktionerna
som kommer till användning under skissamarbetet har vi genomfört observation av en applikationsundersökning.
Observation av applikationsundersökningen utfördes även i syfte att undersöka huruvida skissamarbete på digitala
plattformar bidrar till effektivare arbetssätt för designers. Applikationsundersökningen utfördes i grupper som
bestod av två personer. Vissa av grupperna fick genomföra undersökningen på en Android enhet och vissa på en
Microsoft Surface enhet. Varje grupp fick pennor som stödjer beröring av den digitala ytan på enheterna. Hela

14

Vadim Panin & Dara Ahmadi

Mälardalens Högskola

undersökningen filmades för att ge oss en möjlighet att granska inspelningen på ett grundläggande sätt vid ett
senare tillfälle. Genom att granska videoinspelningen kunde vi följa hur designers skissamarbetar på digitala
plattformar på distans samt hur de för skisseringsprocessen steg för steg. Vi har även granskat om någon av
designers intog en ledande roll under processens gång och om någon typ av kommunikation uppstod mellan
designers. Alla funktioner som kom till användning under skissamarbetet på distans har antecknats. Trevnaden
under skissamarbetet har granskats i varje grupp. Slutligen har vi undersökt om skissamarbete på distans har
resulterat i diskussioner som i sin tur genererat nya idéer. De funktionerna som användes oftast och i de flesta
grupperna, samt de beteendemönstren som förekom i de flesta grupperna har legat till grund för slutsatsen i vårt
arbete.
5.5 Enkätundersökning
För att få reda på hur designers upplevde applikationerna gällande funktionalitet och utseende, vad de hade för
erfarenheter och hur de upplevde skissamarbete på digitala plattformar på distans som arbetssätt, har vi genomfört
en enkätundersökning. Enkätundersökningen bestod av frågor som kunde besvaras med ja/nej eller med hjälp av
en skala mellan 1–10 där 10 är den högsta skattningen, eller kryssa i alternativet. För att få så ärliga och oberoende
svar som möjligt har vi valt att genomföra undersökningen helt anonymt. Skalan användes för att få reda på om
applikationerna upplevdes som användarvänliga och om symbolerna som representerade varje funktion var tydliga
och förståeliga. Användarnas tidigare erfarenheter av skissamarbete på digitala plattformar på distans undersöktes
genom frågorna som formulerades efter den information som vi ville erhålla. Slutligen ville vi få reda på om
skissamarbete på digitala plattformar på distans upplevdes som ett behagligt arbetssätt som designers kan tänka
sig att arbeta med även i fortsättningen. Samtliga svar har sammanställts och granskats. De upplevelser och åsikter
som delas av de flesta utgjorde en viktig del i vår slutsats.

6. Forskningsetiskt ställningstagande
Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar, det var därför av stor vikt för oss att informera våra deltagare om
punkterna nedan inför varje undersökning som vi har genomfört.
1.
2.
3.
4.
5.

Vilka vi är och syftet med våra undersökningar.
Inga personuppgifter kommer att avslöjas.
Uppgifterna som lämnas används enbart i vår studie.
Filminspelningar kommer inte visas för någon annan.
Allt deltagatande är frivilligt och kan avbrytas när som helst.

Samtliga deltagarnas samtycke har inhämtats vid varje videoinspelning.

7. Beskrivning av arbetet
I detta avsnitt beskriver vi Double Diamond Design Process som har använts i vår studie. Här beskriver vi alla
etapper inom Double Diamond Design Process och motiverar de besluten som har tagits under varje etapp för att
gå vidare till nästa etapp.
7.1 Upptäck
Under upptäckfasen samlades relevant information för vår studie. I denna fas har vi ökat vår kunskap om hur
skissning går till i praktiken och vilka funktioner designers önskar att ha i en digital applikation för skissamarbete.
7.1.1 Skissning i praktiken
Med hjälp av den data som har samlats in har vi fått ökad kunskap inom design, designprocess och skissning. Efter
att ha förstått skillnaderna mellan skissning och ritning i teorin började vi praktisera skissning på ett traditionellt
papper och med bläckpennor. Syftet var att öka vår kunskap samt förståelse för skissning i praktiken.
Följande figurer 3–5 visar våra första skisser:
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Figur 3. Vårt första skissamarbete som visar att två olika mörka färger har använts i syfte att skilja mellan
varandras skissade linjer. Bilden representerar ett Tic Toc spel. Spelet är ett roligt sätt att lära sig
skissamarbeta eftersom det kräver full fokus av oss som skissamarbetar.

Figur 4. Skissen visar ett Use Case diagram som ska delvis beskriva hur de kommande applikationerna ska
fungera. Den första skissade gubben uppifrån representerar en användare av skissapplikationerna som ska ha
möjligheten att rita, redigera och spara en skiss. Den andra gubben som representerar servern bör bland annat
kunna skicka och ta emot data om allt som skapas i skissapplikationerna.
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Figur 5. En skiss som representerar ett potetiellt gränssnitt i en webbaserad applikation för skissamarbete.
Skissen representerar även exempel på funktionaliteter som kan implementeras i en webbapplikation.

7.1.2 Undersökning av kontext vid skissamarbete på papper
För att undersöka kontexten för designen har vi utfört en observation över hur undersökningsdeltagarna samverkar
på en och samma skiss på ett traditionellt papper. Med hjälp av vår undersökning ville vi granska designers
beteende och val av verktyg under skissamarbetet. Undersökningen följdes sedan av semi-strukturerade intervjuer
för att kunna gå vidare och raffinera våra lösningar som är skisser till prototypen som vi avsåg att ta fram. Designers
som deltog i vår undersökning skissamarbetade i två lägen, sittandes och ståendes. Skissamarbete sittandes
utfördes på ett papper som är placerat på ett bord och skissamarbete ståendes utfördes på ett papper som är klistrat
på en tavla [22].
Undersökningen utfördes i tre steg:
•
•
•

Första steget bestod av skissamarbete på ett papper som placerades på ett bord
Steg två handlade om skissamarbete på ett papper som var klistrad på en whiteboardtavla i stående läge.
Som sista steg har semistrukturerade intervjuer genomförts för att föra en dialog mellan oss och deltagarna
gällande deras upplevelser och idéer, som vi sedan kommer att beakta vid skapandet av våra digitala
applikationer.

Vi uppskattar att varje steg kommer att ta cirka tio minuter. Hela undersökningen tar uppskattningsvis trettio
minuter.
7.1.2.1 Planering av undersökning av kontext
Inför den planerade undersökningen studerade vi om hur man utför användartester och intervjuer. Litteraturen som
användes som hjälpmedel var [13 s.83]. En av de viktigaste lärdomar som vi fick av den ifrågavarande boken var
att planera hur intervjuerna skall gå till och vad vi bör tänka på inför undersökningen. Boken tipsade även om att
vi skall öva på att intervjua varandra för lära oss hur man ställer relevanta frågor. Innan vi genomförde
undersökningen har vi förberett en introduktion där vi presenterar oss själva, syftet med vårt arbete, valet av
målgruppen, tidsåtgången för genomförandet, hur all samlad information kommer att användas samt de relevanta
forskningsetiska aspekterna.
Vi valde en avslappnad miljö för att undvika yttre störningar och få bästa möjliga resultat. Vårt kroppsspråk var
en viktig del för att testgruppen skall känna sig lugna och bekväma, men även för att undersökningen ska
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genomföras så bra som möjligt. Allt material som behövdes för att utföra undersökningen var förberett och det
bestod av ett traditionellt papper och friktionspennor med sudd. Friktionspennorna hade tre olika färger svart, blå
och röd. Svart och blå färg valdes eftersom dessa färger användes när vi tränade på skissning. Den röda färgen
lades till för att undersöka behovet av en ljus färg vid skissamarbete. Som uppgift till deltagarna valde vi att de ska
skissa en lösning till Eskilstunas vägar för cyklister. Vi valde just denna uppgift eftersom deltagarna inte har någon
klar bild över hur en sådan lösning ska se ut utan att ha diskuterat lösningen.
7.1.2.2 Genomförande av undersökning av kontexten
Undersökning av kontexten började med att deltagarna delades upp i grupper. Varje grupp bestod av två personer.
Varje deltagare fick välja en partner som hen kan tänka sig att utföra undersökningen med, för att få bättre
kommunikationen och samarbete mellan deltagarna. Undersökningen bestod av sammanlagt två uppgifter. Varje
grupp tilldelades muntligen en uppgift i taget. Den första uppgiften bestämdes av oss och utfördes sittandes. I den
andra uppgiften fick deltagarna på egen hand bestämma ett ämne att skissa om ståendes. Tid togs under hela
undersökningen för att hålla oss inom den satta tidsramen. Samtliga delar av undersökningen filmades av oss.
7.1.2.3 Uppgift 1
Undersökningen började med en diskussion mellan deltagarna. Diskussionen handlade om de områden i Eskilstuna
som har de sämsta vägförhållanden för cyklister och fotgängare enligt deltagarnas tycke. När deltagarna valde ut
ett område samt kom fram till lösningen, satt skissningsarbetet igång. I takt med att uppgiften delades ut, började
vi att filma, observera och anteckna deltagarnas beteenden under skissningsprocessen.
7.1.2.4 Uppgift 2
När tio minuter passerade togs skisserna från deltagarna som i sin tur tilldelades en ny uppgift för skissamarbete.
Under uppgift två fick ämnet för skissningen bestämmas av deltagarna själva, eftersom deltagarna ansåg att det
föregående ämnet som valdes av oss var alldeles för svårt. Möjligheten att välja ett ämne fritt av deltagarna sågs
som ett tillfälle för oss att jämföra arbetssättet och deltagarnas beteende och delaktighet under skissamarbetet under
uppgift ett och uppgift två.
7.1.2.5 Semi-strukturerade intervjuer
Efter att deltagarna var klara med båda uppgifterna började vi med semistrukturerade intervjuer under
filminspelning. Intervjun bestod av sex bestämda frågor och eventuella följdfrågor. En av oss ställde frågorna och
den andra förde anteckningar baserade på de svaren som deltagarna har lämnat. Frågorna som ställdes under
intervjun är:
1.
2.
3.
4.
5.

Hur upplever ni skissamarbete på samma papper?
Skulle en funktion där man kan ta bort varandras linjer/objekt på den digitala plattformen behövas?
Hur ser ni på skissamarbete på digitala plattformar?
Vad anser ni är de viktigaste funktionerna som en digital applikation för skissamarbete bör ha?
Hur ofta använder ni suddgummi under skissning?

7.1.3 Observation av uppgift 1 (skissamarbete sittandes med ett tilldelat ämne)
Skissamarbetet började med en diskussion och brainstorming om ämnet. I varje grupp fanns det en deltagare som
var mer aktiv än den andra deltagaren. Den mer aktiva deltagaren hade bättre lokalkännedom om staden Eskilstuna
än den mindre aktiva. Den deltagaren som var mer aktiv diskuterade kring lösningen i större utsträckning, gav
egna förslag, motiverade sina förslag och skissade mer. Deltagaren som var mindre aktiv lyssnade, tog till sig och
blev därmed något mer involverad i skisseringsprocessen. Genom diskussion kunde den som hade bäst
lokalkännedom om Eskilstuna klargöra och förklara varför vissa lösningar som har föreslagits var mer lämpliga
än andra. Deltagarna hade en tendens att skissa åt var sitt håll, det vill säga att varje objekt som skissades var riktad
mot skaparen av objektet. Pappret varken flyttades eller roterades mellan designers i någon av grupperna. En grupp
av fyra skissade samtidigt. I resten av grupperna skissade designers en i taget. Den gruppen som skissade samtidigt
gjorde detta under en kort stund och undvek handberöring. Varje deltagare valde en egen färg och höll sig till
samma färg under hela uppgiften. Den som tog pennan först valde alltid den svarta färgen. Den blåa pennan var
alltid ett andrahandsval. Den röda färgen användes alltid för att markera de viktiga detaljerna i en skiss. Vidare
observerade vi att alla grupper skissade över varandras skisser istället för att använda sudd. Diskussioner skedde
under hela skissamarbetet mellan alla grupper.
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7.1.4 Observation av uppgift 2 (skissamarbete stående med självvalt ämne)
Skissamarbetet började med en diskussion kring valet av ämnet. Under skissningen var deltagarna tvungna att byta
plats för att kunna skissa på den sidan av pappret som de ville skissa på. Vi blev tvungna att byta pennor på grund
av att vi upptäckte att friktionspennorna inte fungerade i horisontellt läge. Vi hade endast tillgång till pennor med
4 färger och bytte därför ut friktionspennorna mot dessa. Deltagarna fick därmed tillgång till en extra färg som var
grön och inte gick att sudda bort. I alla grupper blev den passiva deltagaren i uppgift ett mest aktiv under uppgift
två. Den mest aktiva deltagaren fick igenom sitt förslag om val av ämne i alla grupper, pratade först och skissade
mer. Båda designers diskuterade nästan lika livligt och i nästan samma utsträckning. Diskussionerna pågick under
hela skisseringsprocessen. Den svarta färgen valdes alltid i första hand. Därefter valdes den blåa som
andrahandsval. Den gröna färgen användes av två personer som kombinerade den gröna och den blåa färgen. Den
röda färgen användes enbart i syfte att markera de viktiga detaljerna i en skiss. Ingen skissade samtidigt. Alla
deltagare i varje grupp skissade en åt gången. Deltagarna skissade över varandras skisser. Varje designer skissade
enbart från sitt håll.
7.1.5 Observation av semi-strukturerade intervjuer.
Följande svar har getts in under de semistrukturerade intervjuerna.
•

Hur upplever ni skissamarbete på ett traditionellt papper?
Samtliga tyckte att det var tråkigt och ovant att skissamarbeta på samma paper eftersom man fick dela
själva pappret med varandra. Ingen såg skissen ordentligt och samtliga föredrog att ha ett eget papper.
Alla tyckte att det var roligare att skissamarbeta på den uppgiften där de själva fick välja ett ämne.

•

Skulle en funktion där man kan ta bort varandras linjer/objekt på den digitala plattformen
behövas?
Alla utom en grupp av deltagarna svarade nej. Eftersom att radera andras skisser kan leda till konflikter
och missförstånd bland designers som skissamarbetar. Den gruppen som svarade ja gav som förslag att
applikationen bör fungera som Google Drive, där man ser vilka ändringar är gjorda med möjlighet att
ångra dessa ändringar.

•

Hur ser ni på skissamarbete på digitala plattformar?
Alla deltagare utom en har svarat att de inte hade skissat med andra på digitala plattformar. Den som har
skissat tidigare har gjort det i en begränsad utsträckning. Samtliga deltagare ansåg att det skulle vara
intressant att skissamarbeta på en digital applikation.

•

Vad anser ni är de viktigaste funktionerna som en digital applikation bör ha?
Alla deltagare tyckte att en digital applikation bör ha ett lager, där varje lager bör innehålla en skissad
linje. Likt Photoshop, ska lager sparas på en lista och vara klickbara för att kunna synliggöra eller dölja
linjerna. Alla tillfrågade deltagare ansåg att en funktion för att spara skisser, för att senare kunna
återkomma till skissen bör finnas i en digital applikation. Alla deltagare önskade en funktion för att kunna
zooma in och ut på det digitala pappret, för att kunna se de mindre objekten som har skissats. Alla önskade
en Undo och Redo knapp eller CTRL + Z för att kunna ångra ett objekt som skissades fel och att ta tillbaka
objektet som man råkade ta bort. Samtliga var överens om att man skall endast kunna ångra och ta tillbaka
sitt eget objekt. En av deltagarna ville ha en funktion för att kunna lägga till färdiga geometriska objekt
såsom cirklar, trianglar och fyrkanter. Samtliga deltagare ansåg att skuggningsfunktion var nödvändig
och att pennan bör erbjuda tryckkänslighet. Alla deltagare ville ha tillgång till minst tre färger varav en
markeringsfärg och tillgång till flera storlekar på pennan. En deltagare ansåg att färgväljare bör finnas
med, det vill säga en funktion som erbjuder flera färger.

•

Hur ofta använder ni suddgummi under skissning?
Samtliga svarade att de aldrig använder suddgummi då det inte är effektivt. Eftersom det är bara en skiss
så skissar man över eller tar ett nytt papper.

7.1.6 Diskussion och slutsats av undersökning av kontext
Vi har i denna undersökning observerat hur designers skissamarbetar på traditionellt papper och tagit reda på de
funktionerna som bör finnas på en digital plattform för skissamarbete enligt designers önskemål. Eftersom
deltagaren som var mindre aktiv under uppgift ett, på grund av bristfällig lokalkännedom, blev mest aktiv, tog
initiativ och ville framhäva sig själv under uppgift två när tillfället gavs, kom vi fram till att det är viktigt för alla
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designers att medverka och vara lika delaktiga under skissamarbetet. Eftersom diskussionerna, delaktigheten och
samarbetet mellan designers fungerade avsevärt mycket bättre under uppgift nummer två där ämnet valdes fritt av
designers kan vi konstatera att förkunskap om ämnet som designers skissar inom är av enorm vikt för att
skissamarbetet skall fungera fullt ut. Lösningen under uppgift två valdes i samförstånd mellan bägge designers i
jämförelse med uppgift ett där den mer aktiva designern bestämde lösningen i princip på egen hand. Diskussioner
spelar stor roll för skissamarbetet eftersom designers diskuterade problem, lösningar och oklarheter under uppgift
ett och uppgift två. Tack vare att diskussionerna fördes under uppgift ett kunde designers som inte hade
lokalkännedom om Eskilstuna vara involverade i skissamarbetet ändå, eftersom designers med lokalkännedom
kunde beskriva området på ett utförligt sätt. Det bör därför finnas ett sätt för designers att kommunicera på vid
skissamarbete på distans. Kommunikationen kan ske antingen genom själva applikationen för skissamarbete eller
genom att använda andra redan existerande applikationer och program som till exempel Microsoft teams och
skype. Vi har noterat att skissamarbete på ett och samma papper var obekvämt för designers, eftersom enbart en
grupp skissade samtidigt och undvek att vidröra varandras händer under skissamarbetet. Det som förstärkte vårt
intryck ytterligare var att designers skissade objekten på pappret enbart från sin sida utan att rotera pappret en enda
gång. Eftersom skissamarbetet skedde på papper var designers tvungna att sitta nära varandra, de behövde komma
varandra ännu närmare för att kunna se objekten från varandras vinklar, vilket de inte gjorde och objekten kan ha
sett olika ut för respektive designer. Designers uppgav dessutom i de semistrukturerade intervjuerna att det var
tråkigt och ovant att skissamarbeta på samma papper. Detta innebär att varje designer behöver en egen yta för att
skissa sina idéer. Designers skissade alltid med olika färger och den valda färgen användes under hela
skisseringsprocessen av samtliga designers utom en, det kan bero på att designers vill skilja mellan sina och andras
skisser och att behovet av att ha flera färger inte är så stort. Däremot bör det finnas minst samma antal färger som
antal designers som skissar. Färgerna bör vara mörka eftersom den enda ljusa färgen som fanns var den röda färgen
och den användes enbart för att markera de viktiga detaljerna i en skiss. Att man använder just den röda färgen för
att markera kan bero på att den röda färgen är mer synlig än de andra färgerna som var tillgängliga. Vi kan även
konstatera att samtliga föredrog att skissa över varandras linjer istället för att sudda för att spara tid och undvika
missförstånd och konflikter i gruppen. Det kan även konstateras att en skiss ses som ett utkast där nya skisser kan
skissas över gamla skisser eller bytas ut. Vi har kommit fram till att det finns ett behov av ett lager eller en tidslinje
över hur skissen har ändrats under hela skisseringsprocessen med en möjlighet till att återgå till tidslinjen och
spara, ändra eller radera bort den valda skissen. Samtliga har önskat en funktion för att kunna zooma in och ut de
skissade objekten för att kunna se alla små detaljer i skissen. Samtliga har även önskat en penna som erbjuder
tryckkänslighet, skuggningsfunktion och olika storlekar på pennan. Behovet av att ha en funktion för att kunna
lägga till färdiga geometriska objekt, är ytterst begränsat eftersom endast en deltagare önskade funktionen. Endast
en person ansåg att en färgväljare är nödvändig, vilket kan bero på att personen ifråga ville även rita med hjälp av
applikationen.
7.2 Definiera
I definierafasen har vi utökat all samlad information från upptäckfasen och fortsatt att undersöka de funktionerna
som en digital applikation ska ha med hjälp av en omvärldsanalys av existerande online-applikationer. I denna fas
har vi även kommit fram till hur den slutgiltiga designen för våra applikationer bör se ut.
7.2.1 Omvärldsanalys
Efter att ha fått en uppfattning om vilka funktioner designers önskar att ha med i applikationen för skissamarbete
genomförde vi en omvärldsanalys. Analysen bestod av att studera åtta webbapplikationer och de funktioner som
de erbjuder. Anledningen till att vi valde webbapplikationer och inte androidapplikationer är för att
webbapplikationer inte kräver någon nedladdning för att kunna användas. Dessa funktionaliteter hjälper oss i våra
val av funktioner som vi kommer erbjuda i våra applikationer. Figur 6 visar de analyserade webbsidorna.

Figur 6. Presenterar online applikationer för skissning. Kolumnerna presenterar de funktionerna som finns i
applikationerna.
Resultatet av omvärldsanalysen visualiseras i figur 7 nedan:
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Figur 7. Diagrammet visar de funktionaliteter som webbapplikationer i vår omvärldsanalys har. Diagrammet
visar att 7 av 8 webbapplikationer har implementerat val av två eller fler färger, val av två eller fler tjocklekar
möjligheten att spara det som är skissat, en suddknapp och även möjligheten till Undo och Redo. 6 av 8
webbapplikationer ger möjlighet att ta fram ett nytt papper, 4 av 8 webbapplikationer ger möjlighet att zooma in
och ut på skissen och 2 av 8 erbjuder lager. 5 av 8 webbapplikationer möjliggör skissamarbete.
7.2.2 Funktioner i applikationerna
Efter att ha undersökt vad designers som deltog i våra undersökningar hade för önskemål gällande funktioner i en
applikation för skissamarbete på digitala plattformar samt vad andra online-applikationer har för funktioner,
fastställde vi de funktionerna som våra applikationer ska innehålla. De funktionerna som önskades av endast en
designer lämnades utan avseende. De färgerna som vi har valt att gå vidare med är svart, blå och röd. Eftersom
resultatet av vår undersökning av kontext visar att den svarta färgen alltid användes i första hand, den blåa användes
i andra hand och den röda användes för att markera objekt.
Under uppgift två i vår undersökning av kontext uppstod en oförutserbar situation. Pennorna som var avsedda för
underökningen fungerade inte i horisontellt läge. Deltagarna fick till följd därav en penna med fyra färger istället
för tänkta tre färger. Den fjärde, gröna färgen kom till användning vilket väckte vårt intresse att undersöka vilka
färger som skulle komma till användning om deltagarna hade tillgång till en mängd olika färger. Det blev även
intressant att undersöka om samma färgvalsmönster som vi observerade vid undersökning av kontext skulle
återkomma om deltagarna hade tillgång till lika många färger. Vi valde därför att ha en färgväljare i
webbapplikationen. Vi har även valt att ta med funktioner som gör det möjligt att ta fram ett nytt papper och spara
skissen, på grund av att designers föredrog att ta fram ett nytt papper att skissa på istället för att använda sudd. Vi
valde att implementera funktionerna “Undo” och “Redo” eftersom designers önskade en funktion som snabbt
ångrar ett objekt som har skissats av misstag och ta tillbaka ett objekt som har ångrats av misstag.
Samtliga designers ville kunna ändra tjockleken på pennan. Därför valde vi att implementera tre olika tjocklekar
5, 10 och 20 på pennan med storlek 10 som utgångsläge i androidapplikationen. I webbapplikationen har vi valt
att inte begränsa designers med enbart tre tjocklekar på pennan och erbjöd en räckvidd mellan storlek 1–100 med
storlek 5 som startstorlek. Detta för att undersöka vilken av dessa funktioner kommer till användning under
applikationsundersökningen.
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7.2.3 Funktioner som vi har valt att bortse ifrån i applikationerna
Vi har valt att bortse från funktionen som önskades av endast en designer. Vi har även valt att inte implementera
vissa funktioner på grund av tidsbrist eller för hög svårighetsgrad inom ramen för vårt arbete, trots hög efterfråga
från designers sida.
De funktionerna som inte togs med presenteras nedan:
• Lager – Önskades av samtliga designers utifrån vår undersökning av kontext men togs inte med på grund
av svårighetsgrad och tidsbrist.
• In och ut zoomning – Önskades av samtliga designers utifrån vår undersökning av kontext men togs inte
med på grund hög svårighetsgrad och tidsbrist med även i anledning av att fyra av åtta hemsidor som
ingick i vår omvärldsanalys erbjöd inte den ifrågavarande funktionen.
• Skuggning - Önskades av samtliga designers utifrån vår undersökning av kontext men togs inte med på
grund av svårighetsgrad och tidsbrist.
• Färdiga geometriska objekt – Önskades av en enbart en designer
• Sudd - Önskades av enbart en designer
7.2.4 Begränsningar
Samtliga designers önskade tryckkänslighet på pennan, något vi inte kunde uppfylla eftersom våra pennor inte
erbjöd tryckkänslighet (hårdvarubegränsning).
7.2.5 Utveckling av prototyper
Efter undersökningar och feedback om funktionerna som applikationerna bör ha framtogs prototyper. Syftet med
prototyperna var att genom skissning visualisera utseendet på applikationerna som vi har tänkt att skapa. Genom
att ta fram olika lösningar på utseendet, kom vi fram till två slutliga design för Android och Webbapplikationerna.
Följande figurer 8–12 visar de skapade skisserna:
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Figur 8. Visar en prototyp på hur en applikation för skissamarbete kan se ut. Figuren visar en meny till vänster
som innehåller följande funktionaliteter val av färg och tjocklek, Undo och Redo och ta fram ett nytt papper.
Den tomma ytan representerar ett papper för skissamarbete. Figuren visar även hur ett resonemang kan föras
gällande placeringen av funktionaliteterna på en applikation.
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Figur 9. Visar en annan prototyp på hur en applikation för skissamarbete kan se ut. Figuren visar ett lager på
den övre delen i applikationen och ett menyfält på nedre delen i applikationen. Menyfältet på vänster sida
representerar funktionerna Undo och Redo, till höger om dem finns en Spara-funktion. Längst till höger visas
tjocklekar på pennan samt val av färger. Den tomma ytan representerar ett papper för skissamarbete.
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Figur 10. Visar en annan lösning på hur applikationen för skissamarbete kan se ut. Här har vi valt att placera
ett lager och en knapp för att ta fram ett nytt papper till vänster i applikationen. Menyfältet ligger på höger sida
i applikationen. Menyfältet erbjuder följande funktioner, räknat uppifrån ned, Undo och Redo, tre tjocklekar på
pennan samt tre färger på pennan. Den tomma ytan representerar ett papper för skissamarbete.

Figur 11. Den slutgiltiga designen för Android applikationen för skissamarbete. Vi har valt att placera Lager till
vänster. Menyfältet har vi valt att placera på höger sida. Funktionerna i menyfältet förklaras uppifrån ned, Ta
fram ett nytt papper, tre färger svart, röd och blå, Undo och Redo, tre tjocklekar på pennan och en Sparafunktion. Den tomma ytan i applikationen representerar ett papper för skissamarbete.
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Figur 12. Den slutgiltiga designen för Webbapplikationen för skissamarbete. Vi har valt att placera Lager på
vänster sida. Menyfältet placerades på den övre delen av applikationen och innehåller följande funktioner
räknat från vänster till höger: Färgväljare, tjocklek på pennan, färgerna blå, röd och svart, Undo och Redo,
Spara och Rensa/ta fram ett nytt papper. Den tomma ytan i applikationen representerar ett papper för
skissamarbete.
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7.3 Utveckla
I utvecklafasen presenterar vi hur vi har implementerat Android respektive webbapplikationen och hur
applikationerna fungerar. Vi presenterar även de problem som vi har stött på under utvecklingsarbetet. Vi har även
implementerat en server för respektive applikation. Vadim har implementerat webbapplikationen med server och
Dara har implementerat Androidapplikationen med server. Fördelningen gjordes utifrån våra kompetenser och
preferenser.
7.3.1 Server
Det huvudsakliga målet med servrarna var att de skulle binda en koppling för kommunikation mellan Android och
webb-applikationerna till servern. En server som i vårt arbete, även beskrivs som en websocketserver, har som
uppgift att betjäna applikationerna. På så sätt erbjöd våra implementerade websocketservrar en realtidsanslutning
till våra applikationer för att deltagarna skulle ha möjligheten att skissamarbeta under
applikationsundersökningarna. Servern tillåter klienter att ansluta sig och ta emot meddelanden från de anslutna
klienterna. Sedan kan servern skicka vidare meddelanden till andra anslutna klienter. På så sätt sker en
realtidsdelning med hjälp av websocketservern. Varje klient i vårt arbete motsvarar Android respektive
webbapplikation. Servrarna fungerar på samma sätt trots att en varsin server implementerades för respektive enhet.
7.3.1.1 Implementation av Server
Efter att vi har fått mer kunskap om websocketservrar började vi implementera koden. Vi var dock tvungna att
ladda ned och installera ”Node.js” innan implementationen kunde påbörjas. Node.js är konstruerad för att kunna
bygga skalbara nätverksapplikationer i programmeringsspråket JavaScript [23]. Node.js tillåter åtkomst till de
viktiga paketen och moduler för att skapa servern. Det viktigaste paketet och modulen för vår applikation är ”Nodemodulen”
och
”JSON”
paketet.
Node-modulen
innehåller
uppsättningar
av
funktioner
(programmeringsfunktioner), bibliotek och paket som går att använda sig av för implementering av en
websocketserver. JSON paketet tillåter att enkelt skapa objekt och skicka meddelanden till websocketservern som
i sin tur skickas till de anslutna klienterna. För att kunna installera Node-modulen behövde vi öppna terminalen
och skriva in följande script:
npm install websocket [24,25]
Scriptet skrivs in genom kommandotolken ”CMD” i Windows eller direkt i ett program som innehåller en terminal.
Servern implementerades med programmeringsspråket JavaScript i WebStorm för webbapplikationen och i Atom
för Android. Servern som utvecklades för Android applikationen tillåter anslutning på port 3000, och den för
Webbapplikationen på port 1337. Målet var att använda en port som är högre än 1000, då de portarna som är lägre
kan vara upptagna för användning av annan hårdvara i nätverket. Efter implementering av koden för våra
websocketservrar (se bilaga F. och I.) kunde de sedan användas. Vid uppstart lyssnar servern efter klienter som
vill ansluta sig. Sedan tar servern emot ett eller flera meddelanden från anslutna klienter och skickar iväg de
mottagna meddelanden till andra anslutna klienter, förutom till den klienten som har skickat iväg meddelandet.
Detta fungerar genom att servern sparar ett unikt identifieringsnummer (ID) vid anslutning av en klient och sparar
information för identifiering av respektive ansluten klient. Servern har även som uppgift att skicka tillbaka ID:t
till den anslutna klienten för att hålla koll på klienten som vill skicka ett meddelande. I vårt arbete representeras
meddelanden av en skissad linje eller en prick som skickas av applikationerna till servern tillsammans med ID:t
för klienten som skickade meddelandet. Servern kan på så sätt överföra vidare data om skissade linjen till alla
klienter genom deras ID, förutom till den klienten som har skickat meddelandet. Därför valde vi att implementera
servern så att den skapar ett unikt ID för varje klient vid anslutning och sparar den.
7.3.1.2 Begränsning
Eftersom våra websocketservrar endast var implementerade för att kunna hantera anslutning och vidareöverföring
av data, begränsar den också en viss funktionalitet i applikationerna. Bland annat sparar inte servrarna någon
information om skisserna. Servern håller inte heller koll på några tidigare händelser inom en skiss och därför blir
inga tidigare skisser synliga för de användarna av applikationerna som har anslutit sig till en gemensam skissyta i
applikationen. Dessutom erbjuder inte servern någon sorts autentisering för en säker klientanslutning och
kommunikation, vilket kan resultera i att alla användare av våra applikationer kan ansluta sig till en och samma
skissyta genom att endast ha tillgång till serverns IP-adress. I praktiken kan det innebära att objudna personer
ansluter sig till samma skissyta som deltagrna skissamarbetar på.
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7.3.2 Androidapplikation
Syftet med Androidapplikationen är att den ska användas på surfplattor som har en Android operativsystem.
Android surfplattor har vanligtvis en större skärm i jämförelse med Android telefoner. Surfplattorna som
applikationen användes på under applikationsundersökningen heter Lenovo Tab 4 10 och har en tiotumsskärm,
som motsvarar cirka den skalan på ett A4 papper som deltagarna skissade på under undersökningen av kontext.
Androidapplikationen utvecklades i AS (Android Studio). AS är mjukvaran som används för att koda med
datorspråken Java som används för back-end, och XML [26] för front-end inom Androidapplikationsutveckling.
Vår utvecklade Androidapplikation består av två sidor, en inloggningssida som visas i Figur 13 och en skissida i
Figur 14. Applikationen tar en stor hänsyn till användbart gränssnitt för att erbjuda knappar som är enkla att trycka
på och lätta att identifiera. Detta görs genom att implementera stora knappar, som gav möjligheten för deltagarna
i applikationsundersökningen att enklare kunna trycka på dem. Dessutom implementerades ett mellanrum mellan
varje knapp för att deltagarna inte ska råka trycka på en oönskad knapp av misstag. Gränssnittet fungerar även på
andra Android enheter men då blir knapparna svårare att trycka på och bakgrundsbilderna i knapparna ser otydliga
ut. Detta på grund av att storleken på knapparna och mellanrummen minskas i takt med användningen av
applikationen på Android enheter som har en mindre skärmstorlek än tio tum. Gränssnittet passar däremot bra på
de surfplattorna som användes under applikationsundersökningen. Applikationen är låst på landskapsläge och
fungerar inte i porträtt läge, eftersom att byta från ett läge till ett annat leder till att vissa skissade objekt hamnar
utanför ytan. Bakgrundensikonerna för knapparna fanns redan tillgängliga i AS för användning. Figur 14 visar hur
Android applikationen ser ut efter färdigimplementering av gränssnittet för skissning och Figur 13 visar en
inloggningssida som dyker först upp vid applikationens uppstart. Applikationen har en websocket klient
implementerad för anslutning till websocket servern och hantering av dataöverföring och datamottagning. De data
som överförs i form av meddelanden innehåller bland annat information om anslutning av en ny klient, information
om varje skissad punkt hos en specifik ansluten klient samt information om en klients utloggning.

Figur 13. Inloggningssidan av applikation. “IP and Port” fältet innehåller IP-adress tillsammans med
portnummret 3000 som tillhör websocket servern. Username fältet implementerades för identifiering av varje
användare i servern men sedan ersattes med ett unikt ID som servern istället skapar. Username fältet har därför
ingen nytta men kan däremot användas vid utökning av applikationens funktionalitet och möjligheten för utökad
identifiering av varje användare i applikationen.
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Figur 14. Figuren visar gränssnittet på Androidapplikationen i Lenovo surfplattan. Utseendet var en inspiration
av de framtagna applikationsprototyperna. Knapparna är placerade i menyn till höger och den vita tomma ytan
till vänster om menyn är skissytan. Knapparna uppifrån i menyn är: ”Ta fram nytt papper” knappen, val av
Svart, Röd och Blå färg, Undo och Redo knapparna (ligger horisontell mot varandra), val av tjocklek stor,
mellan och liten samt knappen för att spara skiss och sista knappen för att logga ut användaren till första sidan.
7.3.2.1 Implementation av Androidapplikationen
Implementationen började genom att testa olika bibliotek som erbjuder skissning i AS. Det passande biblioteket
som användes till utveckling av Androidapplikation heter SketchSVGMaster och hämtades från GitHub [12].
Biblioteket som erbjuder ett basskelett åt applikationen, innehåller de funktioner som används för skissning samt
en yta för att utföra skissningarna på. Efter att ha läst igenom biblioteket och fått en kännedom över den,
implementerades funktionerna för att skissa linjer och ändra egenskaper på linjen. Skissytan som
SketchSVGMaster erbjuder och implementerades i applikationen är en CANVAS yta som fångar upp alla skissade
punkter i vektorform. En samling av punkter i applikationen bildar tillsammans en skisslinje. Punkterna är i tre
typer, en startpunkt som representerar att användaren har tryckt på skissytan och börjat skissa första punkten.
Funktionen onTouchEvent() i DrawingView.java (se Bilaga D) som håller koll på varje gång en punkt skapas,
anropar touch_start() vid skapandet av en startpunkt och sparar X- och Y-värdena samt färg och tjocklek
egenskaperna för punkten i en Stroke objekt. I följd av dragning med fingret eller pennan på skissytan skapas en
medelpunkt. En medelpunkt tyder på att en skisslinje håller på att ritas. I applikationen anropas funktionen
touch_move() som sparar värden och egenskaperna för medelpunkten i Stroke objektet. Vid släpp av fingret eller
pennan på skissytan skapas en slutpunkt och touch_up() funktionen anropas. Genom att en slutpunkt skapas i
applikationen går det att konstatera att en linje är skissad. Sedan läggs Stroke objektet till en Array (samling av
objektet) i touch_up() funktionen. Stroke objektet representerar i sig en samling av alla skissade punkter som visas
i form av en linje på skissytan. I början av implementationen gav biblioteket SketchSVGMaster möjligheten för
att skapa en Path objekt som representerar en linje. Eftersom klassen för Path var begränsad för applikationen så
implementerades Stroke klassen. En Stroke klass fungerar på samma sätt som en Path genom att den ärver från
Path klassen, men till Stroke klassen implementerades extra attribut som uID som erhåller användarens ID som
har skapat skisslinjen och en strokeID för identifiering av varje skissad linje. Varje skissade linje, det vill säga
varje skapade Stroke objekt, sparas sedan i en Arrayen som heter allStrokes. Arrayen implementerades för att hålla
koll på alla skapade linjer i applikationen. Om en användare väljer att trycka på Undo för att osynliggöra den
senaste skisslinjen, letar applikationen i Arrayen allStrokes och hämtar ut den senaste linjen som har samma uID
som användarens ID. Linjen tas sedan bort i Arrayen och förblir osynlig på skissytan och läggs sedan i en annan
Array som heter ownUndoStrokes. På så sätt om användaren väljer att trycka på Redo så återhämtas den senaste
linjen ur ownUndoStrokes och läggs tillbaka i allStrokes och förblir synlig igen. Vid Undo och Redo på den
befintliga användarens egen skisslinje så skickar applikation ett meddelande om ändring på linjen till andra
anslutna klienter för att linjen ska ändras även hos dem.
Andra funktioner som implementerades var bland annat knappen ”Ta fram nytt papper”. Funktionen för att ta fram
nytt papper implementerades på så sätt att den först visar ett varningsmeddelande till användaren om att skissen
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kommer tas bort hos den befintliga användaren. Anledning för varningsmeddelandet är för att förhindra deltagarna
i undersökningen att råka trycka på knappen och ta bort allt som är skissad på skissytan. Vid bekräftandet på att ta
fram nytt papper så rensas alla Stroke objekt i allStrokes både hos den befintliga användaren men även hos de
andra anslutna klienterna. Applikationen sparar dock skissen hos de anslutna klienterna, eftersom de klienterna
inte valde att rensa skissytan och vill kanske inte förlora skissen permanent. Vid val av färg och tjocklek i
applikationen ändras bakgrundsfärg på den valda knappen från vit till gul, för att användaren ska få kännedom om
vilken färg och tjocklek som är vald. Klassen UserPref implementerades i applikationen för att spara den inloggade
användarens data angående den valda färg och tjocklecken. Klassen erhåller dessutom den inloggade användarens
ID och IP-adress till websocket servern. Undo och Redo knapparnas ikoner, som hämtades i AS, blir synliga och
osynliga baserad på om det finns någon skiss att göra synlig eller osynlig. ”Spara skiss” knappen sparar skissen i
PNG bildformat på enheten och på så sätt kan användaren återgå till hur skissen såg ut. Logga ut knappen som
implementerades vidarebefordrar användaren till inloggningssidan och tömmer innehållet av variablerna i
UserPref klassen. Inloggningssidan implementerades för att dynamisk kunna skriva in IP-adressen till servern som
applikationen ansluter sig till vid inloggning. Även ett alternativ för att ange ett användarnamn för identifiering av
klienten implementerades, för att användaren ska kunna välja ett eget personligt användarnamn som även kunde
sparas i servern. Senare under implementationsprocessen skedde en förändring för identifieringen av varje
användare vilket ledde till att användarnamnet på inloggningssidan inte behövdes längre. Alternativet att välja
användarnamnet togs inte bort i anledning av möjligheten för användning vid ett senare tillfälle. Genom Okhhtp3
biblioteket på GitHub [27] kunde implementationen av websocket klienten i applikationen genomföras. Biblioteket
valdes eftersom den erbjöd de nödvändiga funktionerna för anslutning och kommunikation via
Androidapplikationen till en websocket server. Applikationen skapar ett websocket klient-objekt med hjälp av
biblioteket som är grundad på http protokollet. Websocket klienten körs endast på en egen tråd i applikationen,
eftersom den bör hela tiden vara aktiv under användning av applikationen för att kunna överföra samt ta emot
meddelanden från servern. Kommunikationssättet från klienten var i början implementerad på så sätt att de
meddelanden som överförs från applikationen till servern var i form av vanliga textmeddelanden. Exempel på hur
dessa meddelanden såg ut:
•
•
•

•

Vid anslutning till servern: ”UserX has connected”
Vid skapandet av en startpunkt: ”UserX start point x: 30 and y: 50 with blue color and 10 pen size”
Vid skapandet av en medelpunkt: ”UserX move point x: 20 and y:40 with blue color and 10 pen size”
Vid skapandet av en slutpunkt:”UserX finish point x: 10 and y:20 with blue color and 10 pen size”

Under senare skede av Utvecklingsfasen utökades kunskaper gällande implementationen som berör läsning av
meddelanden på serversidan. Det visade sig senare att meddelandetyperna var en risk för läsning på serversidan
på grund av hur strängen var formad i varje meddelande. Istället ändrades innehållet av de meddelanden till JSON
format. Ett meddelande i JSON (JavaScript Object Notation) format kan lättare läsas hos servern, eftersom
websocket servern som är implementerad i programmeringsspråket JavaScript kan enklare hantera JSON
meddelanden, vilket leder till att fel vid läsning av de värdena i JSON meddelanden undviks. Exempel på några
av JSON meddelanden som skickas mellan server och applikationen är:
•
•
•
•

Vid anslutning till servern: ”{ type: Hello}”
Vid skapandet av en startpunkt: ”{type: drawnStroke, eventAction: 0, uID: 3, Xval: 30, Yval: 50, color:
Blue, width: 10}”
Vid skapandet av en medelpunkt:” {type: drawnStroke, eventAction: 2, uID: 3, Xval: 20, Yval: 40, color:
Blue, width: 10}”
Vid skapandet av en slutpunkt:” {type: drawnStroke, eventAction: 1, uID: 3, Xval: 10, Yval: 30, color:
Blue, width: 10}”

Kommunikationen mellan applikationen och servern och hantering av de överförda JSON meddelande skissades
på papper (se Figur 15) och diskuterades med vår tekniska handledare. På det viset kunde en bättre lösning för
kommunikationen diskuteras och sedan implementeras i applikationen.
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Figur 15. Skissade idéer som representerar kommunikationen mellan servern och mobilapplikationen. Varje
skiss beskriver hur meddelanden kan se ut i JSON-format och hur servern och Androidapplikationen ska hantera
varje inkommande meddelande. Meddelanden kan antingen vara önskade och giltiga för läsning eller oönskade.
Vid inloggning anropar applikationen på Okhttp funktionen onOpen(WebSocket webSocket, Response response)
för att skapa en anslutning till websocket servern via den sparade IP-adressen i UserPref klassen. Vid en lyckad
anslutning till servern, skapar applikationen ett JSON meddelande av typen Hello och skickar vidare den till
servern och sedan förväntar att få tillbaka ett ID. Om ett oförväntat meddelande kommer tillbaka från servern så
visar applikationen ett felmeddelande och kommunikation stoppas, vilket förhindrar applikationen att
kommunicera med en otillåten server. Efter mottagning av ett ID från servern sätter applikationen värdet på den i
ett objekt av UserPref klassen och återanvänder det sparade ID:t i objektet vid skapandet av JSON meddelanden
till servern. Vid en skissad punkt skapar applikationen ett JSON meddelande för den punkten och lägger in X och
Y-värden samt färg och tjockleken som tillhör punkten. Om punkten är en startpunkt sparas värdet 0 i eventAction,
annars sparas värdet 2 för en medelpunkt eller 1 för en startpunkt. De kommande punkterna via servern som tillhör
de anslutna klienterna, tar applikationen emot och visar direkt på skissytan. Vid mottagning av en startpunkt skapas
en ny Stroke objekt och uID värdet i meddelandet läggs sedan in i uID attributen för Stroke objektet Vid mottagning
av en medelpunkt eller slutpunkt letar applikationen i allStrokes efter den senaste Stroke objektet som har samma
uID som den inkommande punkten. På så sätt kan applikationen jobba med flera Stroke objekt samtidigt som kan
tillhöra antingen den befintliga användaren eller de anslutna, och rita de objekten i form av linjer på skissytan
samtidigt.
7.3.2.2 Problem och begränsningar inom Androidapplikationsutvecklingen
Ett problem som uppstod under implementationen var att färg attributen i Stroke klassen var av typen static. Vid
ändring av färg på en annan Stroke objekt så ändrades även färgen på alla andra objekt till samma. Det vill säga
om några linjer var skissade med svart färg, och sedan en annan linje skissades med färgen röd, så ändrades även
färgen på de svarta linjerna till röd. Anledning var brist på kännedom om static typen inom programmering, men
lösning kunde senare framtas genom lösningstips från vår tekniska handledare.
Begränsningar som applikationen har är bland annat möjligheten för återanvändning av en sparad skiss. Eftersom
skissen sparas i PNG bildformaten så finns det inte några möjligheter för återanvändning av en skiss i PNG format
till skissytan. Ett försök gjordes för att göra det möjligt under applikationsutvecklingen men misslyckades
eftersom biblioteket SketchSVGMaster inte erbjöd något sätt att spara en skiss från Canvas ytan. En annan
begränsning var låsning av applikationen till landskapsläge. För att hantera att skissen inte omplaceras vid ändring
till ett annat läge krävdes extra implementation på SketchSVGMaster biblioteket. Tiden som avsågs för arbete
räckte inte till för att kunna arbeta på implementation.
7.3.4 Webbapplikationen
Webbapplikationen utvecklades i syfte att användas på en Microsoft Surface dator som har en 12.3 tumsskärm.
Microsoft Surface dator valdes för att den kan representera ett vanligt A4 papper som studentdesigners skissade
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på under undersökningen av kontext. Webbapplikationen utvecklades i plattformen WebStorm JavaScript med
hjälp av programmeringsbiblioteket SVGJS (Scalable Vector Graphics) [11]. Anledningen till att
programmeringsbiblioteket SVGJS valdes är för att den möjliggör skapandet av vektorbaserade objekt. Fördelen
med SVG är att grafiken inte förlorar någon kvalité vid in och ut zoomning eller ändring av objekt [28]. Efter en
genomgång av funktionerna som biblioteket erbjuder påbörjade implementeringsprocessen för webbapplikationen.
Efter att ha studerat om websocketservrar och hur en klient kan ansluta sig till en server implementerades
websocketservern med hjälp av biblioteket från GitHub [24]. För att göra det möjligt att öppna ett projekt och
installera den tidigare nämnda Node-modulen har vi implementerat både webbapplikationen och
webbsocketservern i plattformen WebStorm JavaScript som erbjuder en inbyggd terminal. Node-modulen som
installerades hamnade i samma fil som projektet och det underlättade att hålla koll på alla bibliotek och paket som
följde med Node-modulen. Både webbsocketservern och webbapplikationen kunde därmed köras direkt från
plattformen WebStorm.
7.3.4.1 Implementation av Webbapplikationen
Vid implementationen av funktionerna som webbapplikationen bör innehålla utgick vi ifrån våra observationer
från undersökningen av kontext. Vi utgick även ifrån omvärldsanalysen för att analysera vad online-baserade
applikationer erbjöd för funktioner och jämförde med de funktionerna som undersökningen av kontext pekade på.
Utseendet tog vi fram i Definierafasen i designprocessen där vi skissade fram designen för Webbapplikationen,
vilket även var det första steget i utvecklingsprocessen se figur 16 nedan:

Figur 16. Slutgiltiga designen för Webbapplikationen efter implementationen av HTML och CSS. Den vita ytan
representerar skissytan, den svarta ytan är verktygsfältet och knapparna i den representerar olika funktioner.
Color längst till vänster representerar färgväljare, till höger om den är det en räckvidd som representerar
tjockleken på pennan med standardstorlek på 5. Sedan representeras färgerna Blue, Red och Black, vidare är
knapparna för Undo och Redo funktionerna. Längst i till höger finns Spara och rensa/ta ett nytt papper
knapparna varav Spara knappen inte fungerar.
De viktigaste eventen i Webbapplikationen för att kunna skissa på en surfplatta är beröringsevent (se figur 17).
Beröringseventen består av tre listor.
•
•
•

Touchstart – är beröringspunkten vid det tillfället då man har precis påbörjat en händelse och i detta fall
representerar positionerna X och Y.
Touchmove – är den förändrade beröringspunkten från det senast ändrade beröringshändelsen som i detta
fall representerar nya X och Y koordinater.
Touchend – är den borttagna beröringspunkten för X och Y och betyder att fingret eller pennan har slutat
beröra ytan i webbapplikationen [29].

32

Vadim Panin & Dara Ahmadi

Mälardalens Högskola

Figur 17. Figuren visar att hela skissytan har en lyssnare som väntar tills ett beröringsevent i JavaScript
aktiveras.
Figur 17 beskriver hur de tre beröringseventen touchstart, touchmove och touchend triggas igång. Area i detta fall
är grunden till hela applikationen där beröringseventen kan aktiveras. AddEventListener är JavaScript HTML
DOM (Dokumentobjektmodell) [30]. Dokumentobjektmodellen sätter upp en hanterare för alla händelser som sker
i webbläsaren, vilken i detta fall är webbapplikationen. Med dokumentobjektmodellen kan man komma åt alla
element i HTML dokumentet för att sedan skapa, ändra eller styra en händelse för det ändamålet man önskar [30].
AddEventListener lyssnar hela tiden tills eventet triggas igång eller aktiveras. Den tredje parametern i
AddEventListerner som är false betyder att event lyssnaren är i vilande läge och inväntar tills något aktiverar den.
Den andra parametern i AddEventListener är funktionerna touchDown, touchMove och touchUp som styr vad som
skall hända härnäst när en event lyssnare aktiveras, medan den första parametern styr vilken typ av
beröringshändelse som skall aktiveras.
Som vi kan se i (figur 17) kallas tre funktioner från event lyssnaren touchDown, touchMove och touchEnd. Dessa
funktioner kallar på andra funktioner med användarens positioner X och Y värden för att sedan utföra en händelse
på dessa koordinater. När en händelse inträffar skapas ett spår där användaren interagerar med webbapplikationen
och den första pricken blir skissad på den digitala skissytan. Det sker med hjälp av ett attribut som kallas Stroke.
Det ifrågavarande attributet gör det möjligt att skissa en prick eller en linje. Attributet Stroke tar emot flera viktiga
parametrar för att kunna bestämma hur en prick eller linje skall se ut: tjockleken och färgen på pennan samt hur
en prick skall representeras med runda eller räta kanter. Se följande figur 18:

Figur 18. myPath är en array som lagrar alla objekt som skissas på mySVGArea med hjälp av path attributen
som innehåller alla egenskaper för ett skissat objekt. M står för moveto och X och Y är koordinaterna som
skissas på mySVGArea. Fill(’none’) kallas för att inte fylla objektets inre konturer när man vill till exempel
skissa en cirkel, vilket möjliggör att objekten som man skissar representeras på skissytan på samma sätt som
man har skissat. Stroke representerar följande egenskaper: tjockleken på pennan, färgen och hur änden på
linjen representeras med runda eller räta kanter.
När en prick eller linje har skissats, skapas ett objekt som innehåller koordinater, färgen och tjockleken på pennan
(se figur 18). En linje består av många prickar som läggs till efter varandra som ett objekt varje gång touchMove
eventet kallas. För att kunna representera ett objekt måste skissning av en linje eller en prick avslutas genom att
touchend eventet kallas. Varje objekt som skapas lagras i en array för att man ska kunna hålla reda på objektets
position. Eftersom undersökningen av kontext visade att designers ville kunna ångra eller ta tillbaka ett objekt så
är det speciellt viktigt att objekten med dess koordinater finns lagrade så att man snabbt kan komma åt dem. När
Undo funktionen implementerades kunde man sedan ångra ett objekt från skissytan som i sin tur raderades från
arrayen som innehåller klienternas skissade objekt. Objektet raderades inte helt eftersom designers ville ha
möjligheten att ta tillbaka objektet om det ångrades av misstag. Därför implementerades en till array där man
lagrade alla ångrade objekt. Varje objekt som tas tillbaka får samma positioner som de hade innan de ångrades
genom att arrayen innehåller objektets tidigare positioner med X och Y koordinater.
7.3.4.2 Möjlighet för två personer att skissa på samma papper
För att möjliggöra skissamarbete för två personer och urskilja deras skissade objekt var vi tvungna att tilldela ett
ID till varje klient. Vi implementerade även på så sätt att varje person skulle ha egna punkter som hen skissar på.
Varje prick eller linje som vardera personen skissade, lagrades som ett objekt i separata arrayer med klientens ID
och objektets koordinater som representeras med X och Y värden. Detta för att varje person ska kunna styra sina
egna objekt och inte andras vid användningen av funktionerna Undo och Redo till exempel. Objekten som skapas
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av användarna skickas sedan som en sträng till websocketservern som ett JSON objekt i form av ett meddelande.
Meddelandet skickas sedan vidare till alla klienter som är uppkopplade till samma server, i vårt fall fungerar endast
med två klienter. När ett ångrat objekt ska tas tillbaka tas det senast borttagna objektet som matchar klientens ID.
Varje klient har även möjlighet att byta färg och tjocklek på pennan. All information om tjockleken och även
färgen på pennan lagras i klienternas arrayer tillsammans med objektet. Klienterna har även möjlighet att rensa
pappret som är samma sak som att ta fram ett nytt papper. När det inträffar och en klient har tryckt på Clear
knappen skickas ett meddelande till den andra klienten om att till exempel klientID1 har valt att rensa pappret,
klientID2 kan då inte längre skissa och måste godkänna att pappret rensas, vilket är viktigt för att skissamarbetet
ska kunna fortsätta. Även klienternas arrayer som innehåller alla ångrade objekt och alla objekt som finns på den
digitala skissytan rensas när Clear funktionen kallas. I Bilaga G finns JavaScript och Bilaga H gränssnittet för
webbapplikationen.
7.3.4.3 Problem under utvecklingen
Problem som har uppstått under implementationen av webbapplikationen var bland annat att lyckas skissa
någorlunda runda cirklar. Det berodde på att man behövde tala om för varje event att ställa in standardåtgärder för
händelser som inträffar. Detta kan förklaras med att när en händelse inträffar ska den fortsätta i samma riktning
innan händelsen faktiskt stoppas. Lösningen var att kalla på funktionen preventDefault varje gång en händelse
inträffar. Se figur 19:

Figur 19. Visar hur och var funktionen preventDefault kallas. createNewPath är ett funktionsanrop som skickar
iväg startpositioner med X och Y för touch eventet. Genom det ifrågavarande funktionsanropet skapas en prick
eller en linje som vi kan se i figur 18.
Ett annat problem som uppstod under implementeringen var att komma på hur två personer skulle kunna skissa
samtidigt. Efter att ha förstått hur applikationen bör fungera samt efter en dialog med vår tekniska handledare
Tobias förstod vi att klienterna måste ha separata punkter att skissa på. På så sätt löste vi problemet.
7.3.4.4 Begränsningar i webbapplikationen
Lager har valts bort från implementationen då vi upptäckte att tidsramen inte räcker till för att kunna implementera
en sådan avancerad funktion. Funktionen för att spara skissen valdes också bort på grund av att tiden inte räckte
till och på grund av att alla lösningar som har hittats bestod av att först konvertera SVG till Canvas som är
pixelbaserad och sedan ladda ned bilden som Canvas. Detta skapade frustration och vi trodde att det skulle gå och
ladda ned SVG direkt utan att behöva göra om den till Canvas. Det tog alldeles för lång tid att lösa problemet och
funktionen valdes därför bort.
7.4 Leverera
Den fjärde och sista fasen inom designprocessen handlar om att leverera den slutgiltiga produkten till designers.
Vi kommer i denna fas att beskriva planeringen av applikationsundersökningarna på de applikationerna som vi har
utvecklat under den föregående fasen. Längre fram kommer vi att beskriva hur undersökningarna utfördes och
vilka resultat vi har kommit fram till. Resultaten använder vi sedan för att besvara våra frågeställningar.
7.4.1 Applikationsundersökningar
Vår applikationsundersökning bestod av observation över hur deltagare skissamarbetar på en android-enhet och
en webbapplikation. Med hjälp av denna observation ville vi veta hur designers skissamarbetar på digitala
plattformar på distans i realtid och vilka funktioner som kommer till användning under skissamarbetet.
Applikationsundersökningen följs av en enkätundersökning för att kunna få en ärlig återkoppling om hur
skissamarbetet har upplevts samt vad designers tyckte om funktionerna i respektive digital plattform.
Applikationsundersökningen tillsammans med enkätundersökningar hjälper oss att ta reda på om skissamarbete på
digitala plattformar på distans är ett effektivt arbetssätt för designers.
Undersökningen utfördes i två steg:
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Första steget bestod av skissamarbete på en android-enhet och en webbapplikation.
Andra steget bestod av en anonym enkätundersökning för att säkerställa att våra iakttagelser under
applikationsundersökningen stämmer överens med svaren i enkätundersökningen, gällande upplevelsen
av skissamarbete på digitala plattformar på distans samt även gällande funktionerna på de ifrågavarande
applikationerna.

Vi uppskattar att steg ett kommer att ta cirka tio minuter och steg två kommer att ta högst 20 minuter. Hela
undersökningen tar ungefär 30 minuter.
7.4.2 Planering av applikationsundersökningarna
För att genomföra applikationsundersökningen valde vi sexton stycken deltagare och förberedde en introduktion.
I introduktionen presenterade vi oss själva, syftet med vårt arbete, tidsåtgången för genomförandet, valet av
målgruppen, hur all samlad information kommer att användas samt de relevanta forskningsetiska aspekterna. Även
här valde vi en avslappnad miljö för genomförandet av undersökningarna. För att kunna genomföra
undersökningarna behövde vi två stycken Android-enheter och två stycken Microsoft Surface enheter. Vi behövde
även fyra touchpennor. För att genomföra enkätundersökningen behövde vi våra förtryckta enkäter och pennor. Vi
undersökte vår utrustning noggrant för att undvika oförutsägbara situationer. Som uppgift till deltagarna valde vi
att de ska skissa sin drömskolgård eftersom denna uppgift förutsätter diskussion mellan deltagarna under
skissamarbete.
7.4.2 Genomförande av applikationsundersökningen
Applikationsundersökningen började med att deltagarna delades upp i grupper. Varje grupp bestod av två personer.
För att få bättre kommunikationen och samarbete mellan deltagarna, fick varje deltagare välja en partner som hen
kan tänka sig att utföra undersökningen med. Ena gruppen arbetade med webbapplikationen i Västerås, den andra
gruppen arbetade med Androidapplikationen i Eskilstuna. Varje grupp tilldelades uppgiften muntligen. Det var
samma uppgift som delades ut till alla deltagare. Tid togs för att senare undersöka tidsåtgången. Varje grupp
undersöktes i taget. Androidapplikationen erbjöd tre färger. Svart, blå och röd. Webbapplikationen erbjöd svart,
blå, röd färg samt färgväljare.
7.4.3.1 Androidapplikationsundersökningen
Undersökningen började med att vi började filma och dela ut de digitala plattformarna. Deltagarna började
undersöka, testa alla funktioner och skissa olika objekt på varsin digital plattform. Skissamarbetet och
diskussionerna startade samtidigt. Diskussionen handlade om de föremålen som respektive deltagare önskade att
ha på sin skolgård.
7.4.3.2 Webbapplikationsundersökningen
Webbapplikationsundersökningen startade med att vi började filma och dela ut de digitala plattformarna samtidigt.
Varje deltagare började granska och testa alla funktioner på varsin digitala plattform. Därefter började
skissamarbetet. Diskussionerna pågick samtidigt som själva skissamarbetet. Diskussionen handlade om varje
deltagares skolgård och de föremålen som bör finnas på skolgården.
7.4.3.3 Enkätundersökning
Efter att deltagarna var klara med uppgiften började vi med en enkätundersökning under filminspelning. Varje
deltagare fick varsin enkät att fylla i. Inga namn skulle skrivas på enkäten. Däremot skulle åldern anges.
Enkätundersökningen bestod av frågor som skulle besvaras med hjälp av en skala 1–10 och frågor som skulle
besvaras med ja/nej.
Följande frågor skulle besvaras med skalan:
•
•
•
•

Hur svår var uppgiften som du fick lösa?
Hur svårt var det att använda den digitala applikationen?
Hur svårt var det att förstå vad varje funktion innebär?
Hur roligt var det att skissamarbeta på digitala plattformar på distans?

Följande frågor skulle besvaras med ja/nej:
•

Applikationen erbjuder inget sudd. Skulle du vilja ha tillgång till det?
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•
•
•
•
•

Vill du kunna ha möjlighet att radera andras skisser?
Hade du kännedom om knapparna som fanns tillgängliga i applikationen?
Kan du tänka dig att använda en sådan applikation för skissamarbete på distans igen?
Anser du att detta arbetssätt är smidigt?
Anser du att detta arbetssätt är mobilt?

•

Övriga synpunkter

7.4.4 Observation av applikationsundersökningen för Android
Samtliga deltagare började med att undersöka sin applikation. Applikationen roterades då samtliga deltagare ville
ha sin applikation i porträttläge. Alla deltagare testade funktionerna först innan de började skissamarbeta.
Diskussionerna pågick samtidigt som skissamarbetet. Den linjen som skissades först började alltid ungefär i mitten
av den digitala ytan. Samtliga deltagare skissade ner sin idé samtidigt som de förklarade själva idén till sin partner.
Samtliga skissade över varandras skisser, dels i syfte att komplettera befintliga objekt i förbättringssyfte och dels
för att tydliggöra sin idé genom att skissa istället för att berätta om den muntligen. Vi har även uppmärksammat
att samtliga pekar på varandras skärmar i olika syften. Antingen för att visa var en viss funktion finns, eller för att
avgränsa en viss yta där ett nytt föremål ska skissas. Samtliga deltagare utgick ifrån standardstorleken på pennan.
Storleken på pennan byttes till antingen mindre eller större av de flesta grupperna under skissamarbetet. Undo och
Redo knapparna används frekvent. Undo och Redo knapparna hittades direkt av samtliga deltagare. Sudd
efterfrågades av alla deltagare utom två. Samma deltagare som efterfrågade ett sudd visade även missnöje i
anledning av att ett sudd saknades. En av deltagarna uttryckte sig på följande sätt: ”Finns det inget sudd? Det blir
ju jättejobbigt.” En annan deltagare lämnade följande kommentar: ”Går det inte att sudda alls?” Den svarta färgen
användes av samtliga designers för att skissa. Designers som ingick i samma grupp valde den svarta färgen för att
skissa och skiljde inte mellan varandras skissar. Den röda och blåa färgen användes för att markera, för att peka
på vissa delar i de skissade objekten samt för att fylla ut stora ytor. En deltagare efterfrågade grönfärg. Enbart
följande funktioner användes av deltagarna; Undo, Redo, tjockleksfunktion och färgfunktion. Inga andra
funktioner användes. Samtliga deltagare skissade, diskuterade och var aktiva i samma utsträckning. Ingen av
deltagarna stack ut. Alla deltagare förde livliga diskussioner under hela skisseringsprocessen. De livliga
diskussionerna som pågick utmynnade i många idéer som i sin tur genererade ännu fler idéer. Diskussionerna
utmynnade även i många förbättringsförslag som bollades mellan deltagarna i varje grupp. Förbättringsförslagen
applicerades på skisserna och medförde att enkla och till en början otydliga skisser blev allt mer tydliga. Vi har
även uppmärksammat att alla deltagare har satt sig i bekväma positioner i stolarna. Stämningen var avslappnad i
alla grupper.
7.4.5 Observation av applikationsundersökningen för Webbapplikation
Undersökningen började med att deltagarna roterade applikationen. Deltagarna testade samtliga funktioner som
applikationen erbjöd genom att skissa en linje och sedan ångra den. Diskussionerna och skissandet började
samtidigt och fortsatte under hela processen. Skisserna utgick alltid ungefär från mitten av den digitala ytan oavsett
vem som började skissamarbetet först. Deltagarna pekade på varandras skärmar i syfte att visa var den efterfrågade
funktionen ligger eller för att avgränsa ytor som respektive deltagare ska skissa på. Deltagarna skissade ned sina
ideer samtidigt som de förklarade själva idén med ord. Deltagarna hjälptes åt och skissade över varandras skisser.
Deltagarna kompletterade och förbättrade varandras skisser utan att särskilja mellan varandras skissade objekt.
Standardstorleken var utgångsstorleken hos alla grupper, två av grupperna har dock ändrat till antingen större eller
mindre storlek på pennan under skissamarbetet. Clear-knappen användes inte. Spara-knappen användes inte heller.
Sex stycken deltagare använde färgväljare. Undo och Redo knapparna användes ofta och av alla deltagare. En
deltagare anmärkte på att det inte gick att se storleken på pennan när man ändrade storleken. Tre grupper
efterfrågade ett sudd. En av dessa grupper visade missnöje över att ett sudd saknas, där en deltagare lämnade
följande kommentar:”Hur tänkte dem att vi ska sudda?” Samma grupp använde vit färg för att måla över och
osynliggöra oönskade objekt, en av deltagarna i gruppen uttryckte sig enligt följande:”Använd vit färg för att ta
bort gräsmattan.” Svartfärg valdes i första hand av alla deltagare och användes för att skissa konturer. Ingen av
deltagarna skiljde mellan sina och andras skissar. Följande färger användes för att fylla i tomma ytor och markera
objekt; Blå, ljusblå, mörkblå, lila, röd, orange, brun, grön, grå och gul. Deltagarna i samtliga grupper skojade och
skrattade under hela skissamarbetet. Sex av åtta deltagare skissade skämtobjekt som inte hörde till ämnet som de
sedan ångrade. Diskussioner som fördes under skissamarbetet bidrog till att många idéer skapades. Idéerna
handlade om nya objekt som kunde skissas ned, men även hur objekten skulle se ut. Idéerna hade en tendens att
leda till nya, mer användbara, idéer. De idéerna som valdes ut av deltagarna i samförstånd, skissades sedan ned på
den digitala applikationen. Alla deltagare i alla grupper deltog i diskussionerna och skissade i nästan samma
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utsträckning. Alla deltagare i alla grupper var mottagliga för varandras förbättringsförslag och tog till sig av
varandras tips.
7.4.6 Observation av enkätundersökningen
Figurerna nedan representerar svaren som vi har fått i enkätundersökningen (se figur 20 och figur 21).

Figur 20. Följande diagram visar antal deltagare som svarade med samma skala på frågorna i
enkätundersökningen. Den lodräta axeln i diagrammet representerar antal deltagare som ingick i
enkätundersökningen. Den vågräta axeln visar en skala 1–10 där 10 är den högsta skattningen. Den vågräta
axeln visar även antal deltagare som besvarade frågorna med samma skala. Figuren visar även de frågorna som
har ställts till varje deltagare. Svaren som finns i staplarna och frågorna som hör ihop har samma färg.
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Figur 21. Figuren visar de svaren som har lämnats av deltagarna i form av ja/nej. Den lodräta axeln
representerar antal deltagare. Den vågräta axeln visar de svaren som deltagarna har lämnat. Figuren visar
även de frågor som har ställts till deltagarna. Svaren som finns i staplarna och frågorna som hör ihop har
samma färg.
●

Övriga synpunkter
Följande synpunkter angavs av deltagarna:
- Det fanns buggar i webbapplikation.
- Utseendet kunde vara roligare på webbapplikationen
- Modernare utseende tack
- Sudd borde finnas
- Tryckkänslighet
- Applikationerna var tydliga
- Applikationerna var lätta att använda
- Applikationerna var lite tomma på funktionerna, men med lite mer arbete och tid så skulle den
bli fantastisk.
- Ingen risk att glömma någonting hemma, man har allt man behöver med sig.

8. Diskussion och slutsatser
I det här avsnittet diskuterar vi våra frågeställningar utifrån all data som vi har samlat inom ramen för vår studie.
I detta avsnitt kommer vi att besvara samtliga frågeställningar.
Vilka funktioner ska finnas på en digital applikation för skissamarbete?
Efter att ha analyserat resultaten från relaterade arbeten, undersökningen av kontext, applikationsundersökningen,
samt omvärldsanalysen har vi valt ut de funktionerna som en digitalplattform för skissmarbete bör ha. Vi har
kommit fram till att den svarta färgen används i första hand, i störst utsträckning och av alla designers för skissning.
Svart färg bör därför finnas i en digitalplattform för skissamarbete. Eftersom designers inte skiljde mellan sina och
andras skisser ser vi inget behov av att ha flera olika mörka färger avsedda för att skilja mellan varje designers
objekt eller linje. Vi har däremot uppmärksammat att när designers har tillgång till två färger utöver den svarta
färgen använder dem dessa färger för att markera och fylla i objekt. När designers har tillgång till en färgväljare
använder de nio stycken grundfärger och flera olika nyanser av dessa färger för att markera och fylla i skissade
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objekt. Det är därför ovisst hur stor variation av färger som skulle behövas i en digital plattform för skissamarbete.
Olika storlekar på pennan har önskats av samtliga designers under undersökningen av kontext och har använts av
mer än hälften av grupperna i applikationsundersökningarna. Även omvärldsanalysen påvisar att de flesta onlineapplikationerna erbjuder minst två eller flera tjocklekar, därför ska digitala plattformar för skissamarbete erbjuda
flera tjocklekar på pennan. Under undersökningen av kontext ansåg designers att sudd inte var behövligt eftersom
det tar alldeles för lång tid att sudda oönskade objekt. Däremot har samtliga designers efterfrågat sudd under
applikationsundersökningen, en grupp har dessutom använt sig av vit färg för att osynliggöra oönskade objekt.
Resultaten från omvärldsanalysen tyder på att suddfunktionen inte kan ersättas av någon annan funktion och bör
därför finnas med. Den stora skillnaden mellan designers önskemål i båda undersökningarna kan bero på flera
faktorer. Att sudda på ett traditionellt papper kan innebära att ett oönskat objekt inte suddas bort helt, det kan även
innebära att spår efter ett använt suddgummi lämnas på pappret som man skissar på. Designers som deltog i
undersökningen av kontext kan ha upplevt ett sudd som ett material som kan ta slut eller inte finnas tillgängligt.
Att ha ett sudd vid skissamarbete kan även tillföra extra kostnader för designers. Undo och Redo funktionerna bör
också finnas med eftersom de ifrågavarande funktionerna efterfrågades av alla designers under undersökningen av
kontext, användes av alla designers under applikationsundersökningen och fanns med i omvärldsanalysen. Sparafunktionen efterfrågades av alla designers under undersökningen av kontext och fanns med i omvärldsanalysen,
den användes dock inte under applikationsundersökningen vilket kan bero på att uppgiften inte var tillräckligt
omfattande och pågick under kort tid. Spara-funktionen skulle med all sannolikhet behövas om uppgiften var mer
omfattande och om skissamarbetet pågick under en längre tid. En automatspara-funktion är att föredra dels för att
effektivisera tiden men också för att inte glömma att spara skissen. Funktionen för att zooma in och ut objekt
önskades under undersökningen av kontext och fanns i hälften av online applikationerna som vi har undersökt i
vår omvärldsanalys. Funktionen fanns dock inte med i våra applikationer och kunde inte testas under
applikationsundersökningarna. Det går inte i anledning därav att ta ställning till om denna funktion behövs eller
inte. Lager-funktionen önskades av alla designers under undersökningen av kontext. Även Lim et al. [5]
undersökning tyder på att behovet av en sådan funktion finns. Funktionen fanns dock inte med i omvärldsanalysen
och inte heller i våra applikationer för att kunna testas. Det går därför inte dra någon slutsats gällande behovet av
en sådan funktion. Skuggningsfunktionen och tryckkänligheten önskades av samtliga designers under
undersökningen av kontext. Även undersökningen som Lim et al. [5] genomförde tyder på att en suggningsfunktion
saknas i applikationerna för skissamarbete. Det kan för övrigt konstateras att rätt hårdvara i form av en penna
skulle kunna möta dessa behov. Varken skuggningsfunktionen eller tryckkänsligheten fanns med i
omvärldsanalysen det blir därför svårt att ta ställning till om en sådan funktion behövs i en digital applikation för
skissamarbete. Eftersom geometriska objekt önskades enbart av en designer under undersökningen av kontext,
efterfrågades inte av någon designer under applikationsundersökningarna och fanns inte med i omvärldsanalysen
anser vi att denna funktion är onödig i en digital plattform för skissamarbete.
Hur kan designers skissamarbeta på digitala plattformar på distans och är detta ett effektivt arbetssätt?
När designers skissamarbetar på digitala plattformar använder de sig av diskussioner som en metod för att ta fram
lösningar. Diskussionerna som förs mellan designers genererar många olika lösningsförslag som skissas ned.
Lösningsförslagen diskuteras igen och medför att nya idéer skapas. Nya idéer utmynnar i ännu fler idéer och leder
därmed till ännu bättre lösningar som resulterade i att skisserna blir tydliga och mer genomtänkta. Även resultaten
från undersökningen som Loksa et al. [6] har genomfört visar att studenter som diskuterar varandras skisser kan
få bättre kvalité och design på sina skisser. Diskussioner används även för att klargöra vissa oklara moment under
skissamarbetet. Designers skissar ned sina idéer samtidigt som de förklarar idén med ord. Vilket kan bero på att
det är lättare att förklara en idé med hjälp av en bild än med bara ord. Gross et al [18] och Nilsson [13 s.78] betonar
också vikten av att alla oklarheter bör förklaras och förtydligas mellan designers som skissamarbetar på samma
skisser. Designers hjälps åt genom att komplettera och förbättra varandras skisser utan att skilja mellan “min och
din” skiss. Skisserna uppfattas som gemensamma det vill säga “vår skiss”. Skisserna börjar alltid i mitten av den
digitala ytan oavsett vem som börjar att skissamarbeta först, vilket enligt vår mening tyder på att skisserna
uppfattas som gemensamma. Något som styrker att skisserna uppfattas som gemensamma är även att designers
inte använder olika färger för att skilja mellan sina och andras skisser, utan designers som tillhör samma grupp
använder sig av svart färg. Svart färg är mest populär och används i störst utsträckning för att skissa. När designers
har tillgång till andra färger utöver svart används dessa färger för att markera och fylla ut olika objekt. En bred
färgskala används när designers har tillgång till en färgväljare. Varken “Clear” knappen, funktionen som tar fram
ett nytt papper eller spara funktionen används under skissamarbetet, däremot användes “Undo” och “Redo”
knapparna frekvent. Trots att sudd ansågs vara obehövligt under undersökningen av kontext, efterfrågades det av
de flesta designers under applikationsundersökningen. På grund av att sudd saknades valde en grupp designers
som hade tillgång till en färgväljare att måla över de oönskade objekten med vit färg. Det är ovisst om de andra
grupperna skulle göra på samma sätt eftersom deras applikation inte erbjöd en färgväljare. Det enda alternativet
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som fanns för att ta bort objekt var ångra funktionen, funktionen var dock olämplig särskilt i slutskedet av
skissamarbetet eftersom det innebar att många delar i skissen behövdes ångras för att komma fram till ett oönskat
objekt i skissen. Designers skissamarbetar i samma utsträckning utan att någon intar en ledande roll. Samtliga
designers hjälps åt för att hitta en viss önskad funktion eller för att tydliggöra vad en viss funktion har för syfte
genom att peka på varandras ytor. Designers pekade på varandras skärmar även för att avgränsa de ytor som
respektive designer ska skissa på, vilket kan tyda på att en funktion som lokaliserar varandras markörer saknas.
Samtliga designers började alltid skissa med den förvalda standardstorleken på pennan. Den förvalda
standardstorleken användes mest, men ändrades till antingen mindre eller större storlek av mer än hälften av
grupperna.
De flesta tillfrågade designers tyckte att applikationen var lätt att använda trots att mer än hälften inte hade
kännedom om knapparna som fanns tillgängliga i applikationen. Designers tyckte även att funktionerna var lätta
att förstå och att uppgiften var lätt att lösa. De flesta designers tyckte att skissamarbete på digitala plattformar är
ett roligt arbetssätt. Detta bekräftades även i våra observationer av applikationsundersökningar. Vi märkte att
designers hade kul under arbetets gång, de skrattade och skissade objekt på skämt. Vi har även noterat att designers
kände sig bekväma och satt på ett avslappnat sätt i stolarna. En stor majoritet av designers ansåg även att detta
arbetssätt är smidigt och mobilt, en av synpunkterna som lämnades av designers påpekar att man har alla
nödvändiga verktyg i applikationen och att risken att glömma något verktyg hemma minskar. Genom
observationen kunde vi konstatera att all tid ägnades åt skissandet och diskussionerna. Designers spenderade ingen
tid på annat och de tio minuterna som lämnades för undersökningen var effektiv tid bortsett från de sekunderna
där objekt skissades på skämt. Eftersom de flesta synpunkterna som har lämnats, under enkätundersökningen,
berör antingen funktionerna eller utseendet på våra applikationer, har vi kommit fram till att funktionerna och
utseendet har en viktig roll för helhetsbilden och upplevelsen av skissamarbetet på digitala applikationer.
Avslutningsvis kan vi konstatera att våra videoinspelningar av applikationsundersökningen och vår analys av alla
svar i enkätundersökningen har fått oss att komma fram till att skissamarbetet på digitala plattformar på distans är
att anse som ett effektivt arbetssätt. Att skissamarbeta på digitala plattformar har resulterat i mångfaldiga
diskussioner och nya idéer. Detta arbetssätt har bidragit till nya kunskaper och förbättrade lösningsförslag.
Skissamarbete på digitala plattformar har upplevts som trevligt, skapat en avslappnad arbetsmiljö och bidragit till
samspel och interaktion mellan designers. Att skissamarbeta på digitala plattformar är även smidigt och mobilt
eftersom man har allt nödvändigt material i själva applikationen.

9. Framtida arbeten
Vi tror att mycket arbete fortfarande kvarstår i utvecklingen av våra applikationer. Vi föreslår att servern ska
erbjuda autentisering för en säker inloggning vid anslutning till den digitala skissytan. Servern ska även kunna
spara användarnas data, det vill säga alla skissade linjer och objekt för att kunna koppla varje skiss till skaparen.
Vi anser att mer forskning behövs för att testa om funktioner som lager, spara, clear /ta fram ett nytt papper, eller
in och ut- zoomning kommer att användas om de finns tillgängliga i en applikation. Slutligen bör applikationerna
testas med lämplig hårdvara för att undersöka om hårdvaran kan uppfylla kravet på tryckkänslighet och eventuellt
skuggning.
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Bilaga A. Deltagarnas skisser under undersökning av kontext
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Bilaga B. Deltagarnas skisser under Android-applikationsundersökningen
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Bilaga C. Deltagarnas skisser under Webbapplikationsundersökningen
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Bilaga D. Back-end Java koden Androidapplikationen
DrawingView.java
package com.example.android.sketch;
import android.annotation.SuppressLint;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.content.Context;
import android.util.AttributeSet;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.Path;
import android.view.MotionEvent;
import android.widget.Toast;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.Stack;
import okhttp3.WebSocket;
public class DrawingView extends View {
private Canvas drawCanvas;
private ArrayList<Path> paths = new ArrayList<Path>();
private ArrayList<Path> undonePaths = new ArrayList<Path>();
private ArrayList<float[]> PointsCal = new ArrayList<float[]>();
private ArrayList<float[]> Points = new ArrayList<float[]>();
private int counter;
public WebSocket ws;
Context ctx;
Boolean is_own_points = true;
Stroke drawnStroke;
static List<Stroke> allStrokes;
Stroke clientStroke;
Integer strokeOwnersID = UserPref.getuID();
// List<Stroke> clientsRemovedStrokes = new ArrayList<Stroke>();
//List<Stroke> ownRemovedStrokes = new ArrayList<Stroke>();
List<Integer> clientsUndoIDs = new ArrayList<Integer>();
List<Stroke> clientsUndoStrokes = new ArrayList<Stroke>();
List<Stroke> ownUndoStrokes = new ArrayList<Stroke>();
public static Boolean hasUndoed = false;
public static Boolean hasRedoed = false;
public DrawingView(Context context, AttributeSet attr){
super(context,attr);
setupDrawing();
ctx = context;
}
private void setupDrawing(){
allStrokes = new ArrayList<Stroke>();
drawnStroke = new Stroke();
Paint canvasPaint = new Paint(Paint.DITHER_FLAG);
drawCanvas = new Canvas();
drawnStroke.paint.setAntiAlias(true);
drawnStroke.paint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
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drawnStroke.paint.setStrokeJoin(Paint.Join.ROUND);
drawnStroke.paint.setStrokeCap(Paint.Cap.ROUND);
counter = 0;
}
@Override
protected void onSizeChanged(int w, int h, int oldw, int oldh){
super.onSizeChanged(w, h, oldw, oldh);
Bitmap canvasBitmap = Bitmap.createBitmap(w, h,
Bitmap.Config.ARGB_8888);
drawCanvas = new Canvas(canvasBitmap);
}
@Override
protected void onDraw(Canvas canvas) {
if (allStrokes != null) {
for (Stroke stroke: allStrokes) {
if (stroke != null) {
Path tmpPath = stroke.getPath();
Paint tmpPaint = stroke.getPaint();
tmpPaint.setAntiAlias(true);
tmpPaint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
tmpPaint.setStrokeJoin(Paint.Join.ROUND);
tmpPaint.setStrokeCap(Paint.Cap.ROUND);
canvas.drawPath(tmpPath, tmpPaint);
}
}
}
}
private float mX, mY;
private static final float TOUCH_TOLERANCE = 4;
private void touch_start(float x, float y) {
// drawnStroke.setuID(this.strokeOwnersID);
drawnStroke.setuID(UserPref.getuID());
drawnStroke.getPaint().setColor(UserPref.strokeColor);
drawnStroke.getPaint().setStrokeWidth(UserPref.strokeWidth);
drawnStroke.getPath().moveTo(x, y);
mX = x;
mY = y;
//first strokeId will of course be 0
drawnStroke.setStrokeId(allStrokes.size());
allStrokes.add(drawnStroke);
}
private void touch_move(float x, float y) {
// for(Stroke stroke : allStrokes){
// if(stroke.getuID() == strokeOwnersID){
// drawnStroke = stroke;
// }
// }
float dx = Math.abs(x - mX);
float dy = Math.abs(y - mY);
if (dx >= TOUCH_TOLERANCE || dy >= TOUCH_TOLERANCE) {
drawnStroke.path.quadTo(mX, mY, (x + mX)/2, (y + mY)/2);
mX = x;
mY = y;
}
}
private void touch_up() {
// for(Stroke stroke : allStrokes){
// if(stroke.getuID() == strokeOwnersID){
// drawnStroke = stroke;
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// }
// }
drawnStroke.path.lineTo(mX, mY);
// commit the path to our offscreen
drawCanvas.drawPath(drawnStroke.path, drawnStroke.paint);
drawnStroke = new Stroke();
}
@SuppressLint("ClickableViewAccessibility")
@Override
public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
float x = event.getX();
float y = event.getY();
float coordinates[] = {0f,0f};
float coord[] = {0f,0f};
String eventString;
switch (event.getAction()) {
case MotionEvent.ACTION_DOWN:
touch_start(x, y);
coordinates[0] = x;
coordinates[1] = y;
PointsCal.add(coordinates);
Points.add(coordinates);
invalidate();
if(is_own_points){
this.strokeOwnersID = UserPref.getuID();
JSONObject jsonStroke = new JSONObject();
try {
jsonStroke.put("type", "drawnStroke");
jsonStroke.put("uID", UserPref.getuID());
jsonStroke.put("Xval", x);
jsonStroke.put("Yval", y);
jsonStroke.put("color", UserPref.getStrokeColor());
jsonStroke.put("width", UserPref.getStrokeWidth());
jsonStroke.put("eventAction",
MotionEvent.ACTION_DOWN);
MainActivity.ws.send(jsonStroke.toString());
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
}
}
break;
case MotionEvent.ACTION_MOVE:
touch_move(x, y);
coordinates[0] = x;
coordinates[1] = y;
PointsCal.add(coordinates);
coord[0] = coordinates[0] - PointsCal.get(PointsCal.size()
- 2)[0];
coord[1] = coordinates[1] - PointsCal.get(PointsCal.size()
- 2)[1];
Points.add(coord);
invalidate();
if(is_own_points){
this.strokeOwnersID = UserPref.getuID();
JSONObject jsonStroke = new JSONObject();
try {
jsonStroke.put("type", "drawnStroke");
jsonStroke.put("uID", UserPref.getuID());
jsonStroke.put("Xval", x);
jsonStroke.put("Yval", y);
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jsonStroke.put("color", UserPref.getStrokeColor());
jsonStroke.put("width", UserPref.getStrokeWidth());
jsonStroke.put("eventAction",
MotionEvent.ACTION_MOVE);
MainActivity.ws.send(jsonStroke.toString());
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();

}
}
break;
case MotionEvent.ACTION_UP:
touch_up();
coordinates[0] = x;
coordinates[1] = y;
PointsCal.add(coordinates);
coord[0] = coordinates[0] - PointsCal.get(PointsCal.size()
- 2)[0];
coord[1] = coordinates[1] - PointsCal.get(PointsCal.size()
- 2)[1];
Points.add(coord);
StringBuilder sample = new StringBuilder();
// if (Points.size() > 2){
// counter++;
// sample.append("#").append(counter);
// for (int i = 0; i < Points.size(); i++) {
//
sample.append("#").append(Arrays.toString(Points.get(i)));
// }
// Log.d("Size -- ", ""+Points.size());
// }else if(paths.size() == 0){
// //do nothing
// }else{
// paths.remove(paths.size()-1);
// }
Points.clear();
PointsCal.clear();
invalidate();
if(is_own_points){
//ownUndoStroke = null;
this.strokeOwnersID = UserPref.getuID();
JSONObject jsonStroke = new JSONObject();
try {
jsonStroke.put("type", "drawnStroke");
jsonStroke.put("uID", UserPref.uID);
jsonStroke.put("Xval", x);
jsonStroke.put("Yval", y);
jsonStroke.put("color", UserPref.getStrokeColor());
jsonStroke.put("width", UserPref.getStrokeWidth());
jsonStroke.put("eventAction",
MotionEvent.ACTION_UP);
MainActivity.ws.send(jsonStroke.toString());
//so all the undo strokes are getting removed upon
drawing a new line
ownUndoStrokes.clear();
MainActivity.redoBtn.setVisibility(INVISIBLE);
MainActivity.redoBtn.setClickable(false);
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
}
}

52

Vadim Panin & Dara Ahmadi

Mälardalens Högskola

break;
}
return true;
}
public void startNew(){
allStrokes.clear();
counter=0;
invalidate();
JSONObject jsonStroke = new JSONObject();
try {
jsonStroke.put("type", "startNew");
jsonStroke.put("uID", UserPref.getuID());
MainActivity.ws.send(jsonStroke.toString());
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
}
}
public void clientStartNew(Integer clientID){
allStrokes.clear();
counter=0;
invalidate();
Toast.makeText(getContext(), "Client "+clientID+" has started a new
paper.", Toast.LENGTH_LONG).show();
}
public void undo(){
if (allStrokes.size()>0) {
//search for own last stroke in the list and remove that
for (int i = (allStrokes.size() - 1); i >= 0; i--) {
if (allStrokes.get(i).getuID() == UserPref.getuID()) {
JSONObject jsonStroke = new JSONObject();
try {
jsonStroke.put("type", "undoStroke");
jsonStroke.put("uID", allStrokes.get(i).getuID());
MainActivity.ws.send(jsonStroke.toString());
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
}
ownUndoStrokes.add(allStrokes.get(i));
allStrokes.remove(i);
invalidate();
break;
}
}
}
}
public void redo(){
if(!ownUndoStrokes.isEmpty()){
JSONObject jsonStroke = new JSONObject();
try {
jsonStroke.put("type", "redoStroke");
jsonStroke.put("uID", UserPref.getuID());
MainActivity.ws.send(jsonStroke.toString());
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
}
allStrokes.add(ownUndoStrokes.get(ownUndoStrokes.size()-1));
ownUndoStrokes.remove(ownUndoStrokes.size()-1);
invalidate();
//remove the redo button when there are no more strokes to redo
if(ownUndoStrokes.isEmpty()){
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MainActivity.redoBtn.setVisibility(INVISIBLE);
MainActivity.redoBtn.setClickable(false);
}
}else{
Toast.makeText(getContext(), "Nothing to redo.",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}
public void clientUndo(Integer clientID){
if(allStrokes.size() > 0){
for(int i = (allStrokes.size()-1); i >= 0; i--){
//if the clientID matches the id of index in allStrokes,
then Undo the stroke in clientsUndoStrokes in the same index
if(allStrokes.get(i).getuID() == clientID){
clientsUndoStrokes.add(allStrokes.get(i));
allStrokes.remove(i);
invalidate();
break;
}
}
}
}
public void clientRedo(Integer clientID){
if(clientsUndoStrokes.size() > 0){
for(int i = (clientsUndoStrokes.size()-1); i >= 0; i--){
if (clientsUndoStrokes.get(i).getuID() == clientID) {
allStrokes.add(clientsUndoStrokes.get(i));
clientsUndoStrokes.remove(i);
invalidate();
break;
}
}
}else{
//the clientUndoStrokes is empty meaning we have not added the
clients undo stroke correctly into the clientsUndoStrokes
Toast.makeText(getContext(), "Could not redo clients stroke",
Toast.LENGTH_LONG).show();
}
}
// public Boolean clientExists(Integer clientID){
// for(Stroke stroke : allStrokes){
// if(stroke.getuID() == clientID){
// return true;
// }
// }
//
// return false;
// }
public void drawClientStroke(Integer clientID, Float Xval, Float Yval,
Integer color, Float width, Integer eventAction){
float coordinates[] = {0f,0f};
float coord[] = {0f,0f};
String eventString;
ArrayList<float[]> clientsPointsCal;
ArrayList<float[]> clientsPoints;
//0 is ACTION_DOWN, 2 is ACTION_MOVE and 1 is ACTION_UP
https://developer.android.com/reference/android/view/MotionEvent
switch (eventAction){
case 0:
Stroke clientStroke = new Stroke();
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clientStroke.setuID(clientID);
//clientStroke.setPointsCal(clientsPointsCal);
//clientStroke.setPoints(clientsPoints);
clientStroke.getPaint().setColor(color);
clientStroke.getPaint().setStrokeWidth(width);
clientStroke.getPath().moveTo(Xval, Yval);
clientStroke.setmX(Xval);
clientStroke.setmY(Yval);
//mX = Xval;
//mY = Yval;
//first strokeId will of course be 0
clientStroke.setStrokeId(allStrokes.size());
coordinates[0] = Xval;
coordinates[1] = Yval;
clientStroke.getPointsCal().add(coordinates);
clientStroke.getPoints().add(coordinates);
allStrokes.add(clientStroke);
invalidate();
break;
case 2:
// for(Stroke clientsStroke : allStrokes){
// //if the client of the drawn stroke is found
// if(clientsStroke.getuID() == clientID){
for(int i = (allStrokes.size()-1); i >= 0; i--){
if(allStrokes.get(i).getuID() == clientID){
Stroke clientsStroke = allStrokes.get(i);
Float mX = clientsStroke.getmX();
Float mY = clientsStroke.getmY();
float dx = Math.abs(Xval - mX);
float dy = Math.abs(Yval - mY);
if (dx >= TOUCH_TOLERANCE || dy >= TOUCH_TOLERANCE)
{
Log.i("reaches here mx my: ", mX+" "+mY);
clientsStroke.getPath().quadTo(mX, mY, (Xval +
mX)/2, (Yval + mY)/2);
mX = Xval;
mY = Yval;
}
clientsStroke.setmX(mX);
clientsStroke.setmY(mY);
coordinates[0] = Xval;
coordinates[1] = Yval;
clientsStroke.getPointsCal().add(coordinates);
//Log.i("getPointsCal().size(): ",
Integer.toString(clientsStroke.getPointsCal().size()));
coord[0] = coordinates[0] clientsStroke.getPointsCal().get(clientsStroke.getPointsCal().size() 1)[0];
//Log.i("getPointsCal().size(): ",
Float.toString(coord[0]));
coord[1] = coordinates[1] clientsStroke.getPointsCal().get(clientsStroke.getPointsCal().size() 1)[1];
clientsStroke.getPoints().add(coord);
invalidate();
break;
}
}
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break;
case 1:
// for(Stroke clientsStroke : allStrokes){
// //if the client of the drawn stroke is found
// if(clientsStroke.getuID() == clientID){
for(int i = (allStrokes.size()-1); i >= 0; i--){
if(allStrokes.get(i).getuID() == clientID){
Stroke clientsStroke = allStrokes.get(i);
Float mX = clientsStroke.getmX();
Float mY = clientsStroke.getmY();
clientsStroke.path.lineTo(mX, mY);
// commit the path to our offscreen
drawCanvas.drawPath(clientsStroke.getPath(),
clientsStroke.getPaint());
//clientStroke = new Stroke();
coordinates[0] = Xval;
coordinates[1] = Yval;
clientsStroke.getPointsCal().add(coordinates);
coord[0] = coordinates[0] clientsStroke.getPointsCal().get(clientsStroke.getPointsCal().size() 1)[0];
coord[1] = coordinates[1] clientsStroke.getPointsCal().get(clientsStroke.getPointsCal().size() 1)[1];
clientsStroke.getPoints().add(coord);
StringBuilder sample = new StringBuilder();
invalidate();
break;
}
}
break;
default:
Toast.makeText(ctx, "Error upon getting the action event",
Toast.LENGTH_LONG).show();
}
}
public void drawClients(MotionEvent me, Integer id, Integer color,
Float width){
this.strokeOwnersID = id;
onTouchEvent(me);
}
}

FirstActivity.java
package com.example.android.sketch;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
public class FirstActivity extends AppCompatActivity {
EditText usernameET, ipAndPort;
@Override
protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.first_activity_layout);
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if(UserPref.isInlogged){
Intent mainIntent = new Intent(FirstActivity.this,
MainActivity.class);
startActivity(mainIntent);
this.finish();
}
usernameET = (EditText)findViewById(R.id.UsernameET);
ipAndPort = (EditText)findViewById(R.id.IpAndPortET);
}
public void login(View v){
String username = usernameET.getText().toString();
String ip_port = ipAndPort.getText().toString();
if(ip_port.equals("") || username.equals("")){
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Fill out all the text
boxes", Toast.LENGTH_LONG).show();
}else{
UserPref.userName = username;
UserPref.ipAndPort = ip_port;
UserPref.isInlogged = true;
Intent mainIntent = new Intent(FirstActivity.this,
MainActivity.class);
startActivity(mainIntent);
this.finish();
}
}
}

MainActivity.java
package com.example.android.sketch;
import android.Manifest;
import android.app.AlertDialog;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Color;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.text.DateFormat;
import java.util.Date;
import android.os.Build;
import android.os.Environment;
import android.support.v4.app.ActivityCompat;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.app.Activity;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.Toast;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
import okhttp3.OkHttpClient;
import okhttp3.Request;
import okhttp3.Response;
import okhttp3.WebSocket;
import okhttp3.WebSocketListener;
import okio.ByteString;
public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener {
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private DrawingView drawView;
private OkHttpClient client;
public static WebSocket ws;
MotionEvent recievedEevent;
LinearLayout black_color_button, blue_color_button, red_color_button;
LinearLayout large_stroke_button, medium_stroke_button,
small_stroke_button;
public LinearLayout saveBtn, finBtn, logoutBtn;
static Button undoBtn, redoBtn;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
drawView = (DrawingView) findViewById(R.id.drawing);
client = new OkHttpClient();
startServer();
storagePermissionGranted();
saveBtn = (LinearLayout) findViewById(R.id.save_button);
saveBtn.setOnClickListener(this);
undoBtn = (Button) findViewById(R.id.undo_button);
undoBtn.setOnClickListener(this);
redoBtn = (Button) findViewById(R.id.redo_button);
redoBtn.setOnClickListener(this);
LinearLayout finBtn = (LinearLayout) findViewById(R.id.new_button);
finBtn.setOnClickListener(this);
black_color_button = (LinearLayout)
findViewById(R.id.stroke_color_black);
black_color_button.setOnClickListener(this);
blue_color_button = (LinearLayout)
findViewById(R.id.stroke_color_blue);
blue_color_button.setOnClickListener(this);
red_color_button = (LinearLayout)
findViewById(R.id.stroke_color_red);
red_color_button.setOnClickListener(this);
large_stroke_button = (LinearLayout)
findViewById(R.id.stroke_size_large);
large_stroke_button.setOnClickListener(this);
medium_stroke_button = (LinearLayout)
findViewById(R.id.stroke_size_medium);
medium_stroke_button.setOnClickListener(this);
small_stroke_button = (LinearLayout)
findViewById(R.id.stroke_size_small);
small_stroke_button.setOnClickListener(this);
logoutBtn = (LinearLayout) findViewById(R.id.logout_button);
logoutBtn.setOnClickListener(this);
black_color_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255, 204));
medium_stroke_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255, 204));
redoBtn.setClickable(false);
redoBtn.setVisibility(View.INVISIBLE);
}
public void startServer(){
//192.168.0.100:3000
Request request = new
Request.Builder().url("ws://"+UserPref.ipAndPort).build();
EchoWebSocketListener listener = new EchoWebSocketListener();
ws = client.newWebSocket(request, listener);
client.dispatcher().executorService().shutdown();
}
private final class EchoWebSocketListener extends WebSocketListener {
private static final int NORMAL_CLOSURE_STATUS = 1000;
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@Override
public void onOpen(WebSocket webSocket, Response response) {
JSONObject sendJSON = new JSONObject();
try {
sendJSON.put("type", "Hello");
String jsonString = sendJSON.toString();
webSocket.send(jsonString);
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
}
}
@Override
public void onMessage(WebSocket webSocket, final String text) {
runOnUiThread(new Runnable() {
public void run() {
JSONObject recievedJSON = null;
try {
recievedJSON = new JSONObject(text);
}catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
}
try {
assert recievedJSON != null;
String recievedTextType =
recievedJSON.getString("type");
if(recievedTextType.equals("recieveID")){
UserPref.setuID(recievedJSON.getInt("id"));
}else if(recievedTextType.equals("drawnStroke")){
//this below should run in UI thread but for
now, we keep it this way
Integer clientID = recievedJSON.getInt("uID");
//since getFloat is not supported, the value is
casting to Float
Long XvalLong = recievedJSON.getLong("Xval");
Float Xval = XvalLong.floatValue();
Long YvalLong = recievedJSON.getLong("Yval");
Float Yval = YvalLong.floatValue();
Integer color = recievedJSON.getInt("color");
Long widthLong = recievedJSON.getLong("width");
Float width = widthLong.floatValue();
Integer eventAction =
recievedJSON.getInt("eventAction");
// recievedEevent = MotionEvent.obtain(0, 0,
eventAction, Xval, Yval, 0);
// drawView.drawClients(recievedEevent,
clientID, color, width);
drawView.drawClientStroke(clientID, Xval, Yval,
color, width, eventAction);
}else if(recievedTextType.equals("startNew")){
saveDrawing();
drawView.clientStartNew(recievedJSON.getInt("uID"));
}else if(recievedTextType.equals("undoStroke")){
drawView.clientUndo(recievedJSON.getInt("uID"));
}else if(recievedTextType.equals("redoStroke")){
drawView.clientRedo(recievedJSON.getInt("uID"));
}
}catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
}
}
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});
output("Receiving : " + text);
}
@Override
public void onMessage(WebSocket webSocket, ByteString bytes) {
output("Receiving bytes : " + bytes.hex());
}
@Override
public void onClosing(WebSocket webSocket, int code, String reason)
{
webSocket.send(UserPref.userName+" disconnected");
webSocket.close(NORMAL_CLOSURE_STATUS, UserPref.userName+"
disconnected");
output("Closing : " + code + " / " + reason);
}
@Override
public void onFailure(WebSocket webSocket, Throwable t, Response
response) {
final String errorStr = t.getMessage();
runOnUiThread(new Runnable() {
public void run() {
Toast.makeText(getApplicationContext(), errorStr,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
});
output("Error : " + t.getMessage());
}
}
private void output(final String txt) {
Log.i("Server output is: ", txt);
}
public void onClick(View view) {
if (view.getId() == R.id.save_button) {
saveDrawing();
} else if (view.getId() == R.id.undo_button) {
redoBtn.setVisibility(View.VISIBLE);
redoBtn.setClickable(true);
drawView.undo();
} else if (view.getId() == R.id.new_button) {
AlertDialog.Builder alertDialog = new
AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
alertDialog.setMessage("Bring a new paper? (The drawing will
not be saved)");
alertDialog.setCancelable(true);
alertDialog.setPositiveButton(
"Yes",
new DialogInterface.OnClickListener() {
public void onClick(DialogInterface dialog, int id)
{
//ws.send("newPaper");
drawView.startNew();
drawView.ownUndoStrokes.clear();
drawView.allStrokes.clear();
}
});
alertDialog.setNegativeButton(
"No",
new DialogInterface.OnClickListener() {
public void onClick(DialogInterface dialog, int id)
{
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dialog.cancel();
}
});
AlertDialog alert1 = alertDialog.create();
alert1.show();
}else if(view.getId() == R.id.redo_button){
//
// if(DrawingView.hasUndoed){
// drawView.redo();
// DrawingView.hasRedoed
// }
drawView.redo();
}else if (view.getId() == R.id.stroke_color_black) {
black_color_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255,
204));
blue_color_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255, 255));
red_color_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255, 255));
UserPref.strokeColor = Color.BLACK;
} else if (view.getId() == R.id.stroke_color_blue) {
black_color_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255,
255));
blue_color_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255, 204));
red_color_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255, 255));
UserPref.strokeColor = Color.BLUE;
} else if (view.getId() == R.id.stroke_color_red) {
black_color_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255,
255));
blue_color_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255, 255));
red_color_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255, 204));
UserPref.strokeColor = Color.RED;
} else if (view.getId() == R.id.stroke_size_large) {
large_stroke_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255,
204));
medium_stroke_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255,
255));
small_stroke_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255,
255));
UserPref.strokeWidth = (float)20.0;
} else if (view.getId() == R.id.stroke_size_medium) {
large_stroke_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255,
255));
medium_stroke_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255,
204));
small_stroke_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255,
255));
UserPref.strokeWidth = (float) 10.0;
} else if (view.getId() == R.id.stroke_size_small) {
large_stroke_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255,
255));
medium_stroke_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255,
255));
small_stroke_button.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 255,
204));
UserPref.strokeWidth = (float) 5.0;
}else if (view.getId() == R.id.logout_button) {
AlertDialog.Builder alertDialog = new
AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
alertDialog.setMessage("Do you want to logout? (The drawing
will not be saved)");
alertDialog.setCancelable(true);
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alertDialog.setPositiveButton(
"Yes",
new DialogInterface.OnClickListener() {
public void onClick(DialogInterface dialog, int id)
{
//ws.send(UserPref.userName+" logged out");
ws.close(1000, UserPref.userName+" logged
out");
UserPref.ipAndPort = "";
UserPref.userName = "";
UserPref.isInlogged = false;
Intent firstActivityIntent = new
Intent(MainActivity.this, FirstActivity.class);
startActivity(firstActivityIntent);
finish();
}
});
alertDialog.setNegativeButton(
"No",
new DialogInterface.OnClickListener() {
public void onClick(DialogInterface dialog, int id)
{
dialog.cancel();
}
});
AlertDialog alert1 = alertDialog.create();
alert1.show();
}
}
public void saveDrawing(){
if(storagePermissionGranted()){
View content = drawView;
content.setDrawingCacheEnabled(true);
content.setDrawingCacheQuality(View.DRAWING_CACHE_QUALITY_HIGH);
Bitmap bitmap = content.getDrawingCache();
String path =
Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath();
String currentDateTimeString =
DateFormat.getDateTimeInstance().format(new Date());
File file = new File(path+"/"+currentDateTimeString+".png");
FileOutputStream ostream;
try {
//for safety
file.createNewFile();
ostream = new FileOutputStream(file);
bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 100, ostream);
//flush
ostream.flush();
ostream.close();
Toast.makeText(getApplicationContext(), "The drawing was
saved as an image.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error when saving
the image.", Toast.LENGTH_LONG).show();
}
}else{
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Please accept the
permission", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
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}
public boolean storagePermissionGranted() {
if (Build.VERSION.SDK_INT >= 23) {
if
(checkSelfPermission(android.Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE) ==
PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
return true;
} else {
ActivityCompat.requestPermissions(this, new
String[]{Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE}, 1);
return false;
}
}
else { //permission is automatically granted on sdk<23 upon
installation
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Permission is denied",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
return false;
}
}
}

Stroke.java
package com.example.android.sketch;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.Path;
import java.util.ArrayList;
public class Stroke extends Path {
public Integer uID;
public Integer strokeID;
public Path path = new Path();
ArrayList<float[]> pointsCal = new ArrayList<float[]>();
ArrayList<float[]> points = new ArrayList<float[]>();
float mX, mY;
public Paint paint = new Paint();
public void setPath(Path path){
this.path = path;
}
public Path getPath(){
return this.path;
}
public void setPaint(Paint paint) {
this.paint = paint;
}
public Paint getPaint() {
return paint;
}
public void setPaintWidth(Float width){
this.paint.setStrokeWidth(width);
}
public void setPaintColor(Integer color){
this.paint.setColor(color);
}
public void setStrokeId(Integer id){
this.strokeID = id;
}
public Integer getStrokeId(){
return this.strokeID;
}
public void setuID(Integer ID) {
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uID = ID;
}
public Integer getuID() {
return uID;
}
public void setPointsCal(ArrayList<float[]> pintsCal) {
this.pointsCal = pintsCal;
}
public ArrayList<float[]> getPointsCal() {
return pointsCal;
}
public void setPoints(ArrayList<float[]> points) {
this.points = points;
}
public ArrayList<float[]> getPoints() {
return points;
}
public float getmX() {
return mX;
}
public void setmX(float mX) {
this.mX = mX;
}
public float getmY() {
return mY;
}
public void setmY(float mY) {
this.mY = mY;
}
}

UserPref.java
package com.example.android.sketch;
import android.graphics.Color;
class UserPref {
public static Integer uID;
public static String userName;
public static String ipAndPort;
public static Boolean isInlogged = false;
public static int strokeColor = Color.BLACK;
public static float strokeWidth = (float) 10.0;//10.0 is the medium
size
void setStrokeWidth(Float stroke_size){
strokeWidth = stroke_size;
}
void setStrokeColor(Integer stroke_color){
UserPref.strokeColor = stroke_color;
}
public static Integer getStrokeColor(){
return strokeColor;
}
public static Float getStrokeWidth(){
return strokeWidth;
}
public static Integer getuID() {
return uID;
}
public static void setuID(Integer uID) {
UserPref.uID = uID;
}
}
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Bilaga E. Front-end XML koden för Androidapplikationen
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context="com.example.android.sketch.MainActivity"
android:orientation="horizontal">
<com.example.android.sketch.DrawingView
android:id="@+id/drawing"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_marginBottom="3dp"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:layout_marginRight="5dp"
android:layout_marginTop="3dp"
android:layout_weight="1"
android:background="#FFFFFFFF" />
<LinearLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="11"
android:orientation="vertical">
<LinearLayout
android:id="@+id/new_button"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_margin="5dp"
android:layout_weight="1"
android:background="?android:attr/colorButtonNormal"
android:orientation="vertical">
<Button
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_marginBottom="5dp"
android:layout_marginLeft="15dp"
android:layout_marginRight="15dp"
android:layout_marginTop="5dp"
android:layout_weight="1"
android:background="@android:drawable/ic_input_add"
android:clickable="false"
android:cropToPadding="true" />
</LinearLayout>
<LinearLayout
android:id="@+id/stroke_color_black"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_margin="5dp"
android:layout_weight="1"
android:background="?android:attr/colorButtonNormal"
android:orientation="vertical">
<Button
android:layout_width="match_parent"
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android:layout_height="match_parent"
android:layout_marginBottom="5dp"
android:layout_marginLeft="15dp"
android:layout_marginRight="15dp"
android:layout_marginTop="5dp"
android:layout_weight="1"
android:background="@android:color/black"
android:clickable="false"
android:cropToPadding="true" />
</LinearLayout>
<LinearLayout
android:id="@+id/stroke_color_red"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_margin="5dp"
android:layout_weight="1"
android:background="?android:attr/colorButtonNormal"
android:clickable="true"
android:orientation="vertical">
<Button
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_marginBottom="5dp"
android:layout_marginLeft="15dp"
android:layout_marginRight="15dp"
android:layout_marginTop="5dp"
android:layout_weight="1"
android:background="@android:color/holo_red_dark"
android:clickable="false"
android:cropToPadding="true" />
</LinearLayout>
<LinearLayout
android:id="@+id/stroke_color_blue"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_margin="5dp"
android:layout_weight="1"
android:background="?android:attr/colorButtonNormal"
android:orientation="vertical">
<Button
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_marginBottom="5dp"
android:layout_marginLeft="15dp"
android:layout_marginRight="15dp"
android:layout_marginTop="5dp"
android:layout_weight="1"
android:background="@android:color/holo_blue_dark"
android:clickable="false"
android:cropToPadding="true" />
</LinearLayout>
<LinearLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_margin="5dp"
android:layout_weight="1"
android:background="?android:attr/colorButtonNormal"
android:orientation="vertical">
<LinearLayout
android:layout_width="match_parent"
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android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:orientation="horizontal">
<Button
android:id="@+id/undo_button"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:background="@drawable/baseline_undo_black_24"
/>
<Button
android:id="@+id/redo_button"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:background="@drawable/baseline_redo_black_24"
/>
</LinearLayout>
</LinearLayout>
<LinearLayout
android:id="@+id/stroke_size_large"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_margin="5dp"
android:layout_weight="1"
android:background="?android:attr/colorButtonNormal"
android:orientation="vertical">
<Button
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_marginLeft="15dp"
android:layout_marginRight="15dp"
android:layout_weight="1"
android:background="@mipmap/circle"
android:clickable="false"
android:cropToPadding="true"
android:paddingBottom="10dp" />
</LinearLayout>
<LinearLayout
android:id="@+id/stroke_size_medium"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_margin="5dp"
android:layout_weight="1"
android:background="?android:attr/colorButtonNormal"
android:orientation="vertical">
<Button
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_marginBottom="7dp"
android:layout_marginLeft="25dp"
android:layout_marginRight="25dp"
android:layout_marginTop="7dp"
android:layout_weight="1"
android:background="@mipmap/circle"
android:clickable="false"
android:cropToPadding="true" />
</LinearLayout>
<LinearLayout
android:id="@+id/stroke_size_small"
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android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_margin="5dp"
android:layout_weight="1"
android:background="?android:attr/colorButtonNormal"
android:orientation="vertical">
<Button
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_marginBottom="15dp"
android:layout_marginLeft="35dp"
android:layout_marginRight="35dp"
android:layout_marginTop="15dp"
android:layout_weight="1"
android:background="@mipmap/circle"
android:clickable="false"
android:cropToPadding="true" />
</LinearLayout>
<LinearLayout
android:id="@+id/save_button"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_margin="5dp"
android:layout_weight="1"
android:background="?android:attr/colorButtonNormal"
android:orientation="vertical">
<ImageButton
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_marginLeft="13dp"
android:layout_marginRight="13dp"
android:layout_weight="1"
android:background="@drawable/baseline_save_black_24"
android:clickable="false"
android:cropToPadding="true"
android:textSize="12sp" />
</LinearLayout>
<LinearLayout
android:id="@+id/logout_button"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_margin="5dp"
android:layout_weight="1"
android:background="?android:attr/colorButtonNormal"
android:orientation="vertical">
<ImageButton
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_marginLeft="13dp"
android:layout_marginRight="13dp"
android:layout_weight="1"
android:background="@drawable/baseline_cancel_black_24"
android:clickable="false"
android:cropToPadding="true"
android:textSize="12sp" />
</LinearLayout>
</LinearLayout>
</LinearLayout>
first_activity_layout.xml
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent">
<TextView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginLeft="20dp"
android:layout_marginRight="20dp"
android:layout_marginTop="10dp"
android:text="Username"
android:textColor="@android:color/black"
android:textSize="36sp" />
<EditText
android:id="@+id/UsernameET"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginLeft="20dp"
android:layout_marginRight="20dp"
android:singleLine="true"
android:text="dara"
android:textColor="@android:color/black"
android:textSize="36sp" />
<TextView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginLeft="20dp"
android:layout_marginRight="20dp"
android:layout_marginTop="30dp"
android:text="Ip and Port"
android:textColor="@android:color/black"
android:textSize="36sp" />
<EditText
android:id="@+id/IpAndPortET"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginLeft="20dp"
android:layout_marginRight="20dp"
android:singleLine="true"
android:text="85.226.196.13:3000"
android:textColor="@android:color/black"
android:textSize="36sp" />
<Button
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:onClick="login"
android:text="Login"
android:textSize="36sp" />
</LinearLayout>
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Bilaga F. Server koden för Androidapplikationen
server.js
const WebSocket = require('ws');
const wss = new WebSocket.Server({ port: 3000 });
var clientID = 0;
//array of clients json and each json includes ip and id
ClientInfo = [];
// Broadcast to all.
wss.broadcast = function broadcast(data) {
wss.clients.forEach(function each(client) {
if (client.readyState === WebSocket.OPEN) {
client.send(data);
}
});
};
function broadCast(data, ws){
wss.clients.forEach(function each(client) {
if (client !== ws && client.readyState === WebSocket.OPEN) {
client.send(data);
}
});
}
wss.on('connection', function connection(ws) {
console.log("connected");
ws.on('message', function incoming(data) {
//parse from string to json
var message = JSON.parse(data);
console.log(message);
if(message.type == "Hello"){
// var ip = message.ip;
// var id = clientId++;
//creating the json object client. help gotten here:
https://www.youtube.com/watch?v=_NFkzw6oFtQ
var client = {
"id" : clientID++,
"ip" : message.ip
}
//insert the new client in the array
ClientInfo.push(client);
var respondObject = {
"type" : "recieveID",
"id" : clientID
}
//make the json to string
var respond = JSON.stringify(respondObject);
ws.send(respond);
//to quit this loop and not send a broadcast message since it is
only
a respons to the user
return;
}
broadCast(data, ws);
});
});
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Bilaga G. JavaScript för Webbapplikationen
/*
JAVASCRIPT
*/
//THIS ONLY WORKS FOR 2-clients CONNECTION. IF MORE THEN 2 CLIENTS ARE
SUPPORTED, THEN EACH CLIENT MUST HAVE THEIR OWN PATH SO WHEN WE REDO OR
UNDO OR DRAW, WE USE THAT PARTICULAR PATH/STROKE
var
var
var
var
var
var
var
var
var
var

area;
divInputInfo;
divOutputInfo;
color, opencolorbox;
reset;
save;
black;
blue;
red;
myID;

var endOfPathClicked = 0;
var startOfPathClicked = 0;
var clientPaths = [];
var myPaths = [];
//var removedPaths = [];
var allConnectedClients = [];
var clientsAllPaths = [];
var removedPaths = [];
//var myID = [];
var selectedColor;
//var clientPaths = [];
// Drawing
var myPath;
var myColor;
var buffer = [];
var bufferSize;
/* Events
Mouse event
Touch event
mousedown
touchstart
mouseenter
mouseleave
mousemove
touchmove
mouseout
mouseover
mouseup
touchend
*/

Pointer event
pointerdown
pointerenter
pointerleave
pointermove
pointerout
pointerover
pointerup

// if user is running mozilla then use it's built-in WebSocket
window.WebSocket = window.WebSocket || window.MozWebSocket;
// if browser doesn't support WebSocket, just show some notification and
exit
if (!window.WebSocket) {
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console.log("NO WS");
}
var connection = new WebSocket('ws://10.231.31.51:1337'); //10.231.31.51
connection.onopen = function () {
//console.log("HELLO");
var msg = {};
msg.type = "newClient";
connection.send(JSON.stringify(msg));
};
connection.onerror = function (error) {
// there were some problems with conenction...
content.html($('<p>', { text: 'Sorry, but there\'s some problem with
your '
+ 'connection or the server is down.' } ));
};
connection.onmessage = function (message) {
console.log("MESSAGE !! ", message.data);
var myMsg = JSON.parse(message.data);
console.log("message: ", myMsg.type);
if(myMsg.type === "getUserID"){
myID = myMsg.id;
if(myID == null){
console.log('unable to receive ID from server');
}
}
if(myMsg.type === "connectedUserIndex"){
var connectedClient = {};
connectedClient.id = myMsg.clientID;
allConnectedClients.push(connectedClient);
}
if(myMsg.type === "userHasConnected"){
var connectedClient = {};
connectedClient.id = myMsg.userID;
allConnectedClients.push(connectedClient);
}
if(myMsg.type === "clearAllPaths") {
getClearAllPath(myMsg);
}
if (myMsg.type === "create") {
getCreateNewPath(myMsg);
}
else if (myMsg.type === "add") {
getAddToCurrentPath(myMsg);
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}
else if (myMsg.type === "end") {
getEndCurrentPath(myMsg);
}
else if (myMsg.type === "undoUserStroke") {
getUndo(myMsg);
}
else if (myMsg.type === "redoUserStroke") {
getRedo(myMsg);
}
};
function init() {
myColor = "black";
area = document.getElementById('root');
divInputInfo = document.getElementById('InputInfo');
divOutputInfo = document.getElementById('OutputInfo');
black = document.getElementById('blackColor');
red = document.getElementById('redColor');
red.style.color = "red";
blue = document.getElementById('blueColor');
blue.style.color = "blue";
reset = document.getElementById("reset");
area.addEventListener("pointerdown", pointerDown, false);
area.addEventListener("pointermove", pointerMove, false);
area.addEventListener("pointerup", pointerUp, false);
area.addEventListener("touchstart", touchDown, false);
area.addEventListener("touchmove", touchMove, false);
area.addEventListener("touchend", touchUp, false);
area.addEventListener("mousedown", mouseDown, false);
area.addEventListener("mousemove", mouseMove, false);
area.addEventListener("mouseup", mouseUp, false);
if (typeof SVGRect !== "undefined") { }
else { divInputInfo.innerHTML = "SVG IS NOT SUPPORTED"; /* If the
browser does not support SVG. */ }
initSVG();
}
var mySVGArea;
var myRect;
/**
* Create SVG Environment and insert Test Graphic to check whether browser
support exists or not
* The Animation serves as an easy way to check for performance issues
*/
function initSVG()
{
mySVGArea = SVG('drawing').size('100%', '100%');
}
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// CREATE PATH
function pointerDown(e) {
createNewPath(e.pageX, e.pageY);
}
function touchDown(e){
e.preventDefault();
createNewPath(e.touches[0].clientX, e.touches[0].clientY);
}
function mouseDown(e){
e.preventDefault();
createNewPath(e.clientX, e.clientY);
}
// ADD PATH
function touchMove(e){
e.preventDefault();
addToCurrentPath(e.touches[0].clientX, e.touches[0].clientY);
}
function mouseMove(e){
e.preventDefault();
addToCurrentPath(e.clientX, e.clientY);
}
function pointerMove(e){
addToCurrentPath(e.pageX, e.pageY);
}
// END PATH
function mouseUp(e) {
e.preventDefault();
endCurrentPath(e.clientX, e.clientY);
}
function pointerUp(e){
endCurrentPath(e.pageX, e.pageY);
}
function touchUp(e){
e.preventDefault();
endCurrentPath(e.changedTouches[0].clientX,
e.changedTouches[0].clientY);
}
//This one is called when I draw
function createNewPath(x,y) {
console.clear();
var penWidth = document.getElementById("penWidth").value;
var msg = {};
msg.x = x;
msg.y = y;
msg.type = "create";
msg.penWidth = penWidth;
msg.color = myColor;
msg.id = myID;
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// M130 10 C 120 20, 180 20, 170 10"
myPath = mySVGArea.path([['M',x,y]]);
myPath.fill('none');
myPath.stroke({width:penWidth, color: myColor, linecap: 'round',
linejoin: 'round'});
connection.send(JSON.stringify(msg));
}
//This one is called when a connected client is drawing
function getCreateNewPath(msg){
if(startOfPathClicked === 1){
var clientsX = msg.x;
var clientsY = msg.y;
var clientsPenWidth = msg.penWidth;
var clientsColor = msg.color;
var clientsPath = mySVGArea.path([['M',clientsX,clientsY]]);
clientsPath.fill('none');
clientsPath.stroke({width:clientsPenWidth, color: clientsColor,
linecap: 'round', linejoin: 'round'});
clientPaths.push({usersPath: msg.id, path: clientsPath});
startOfPathClicked = 0;
}else{
startOfPathClicked++;
console.log('in there');
}
}
function addToCurrentPath(x,y) {
//console.clear();
if(myPath == null )
return;
var msg = {};
msg.x = x;
msg.y = y;
msg.type = "add";
// msg.color = `${color}`;
msg.id = myID;
connection.send(JSON.stringify(msg));
var myArray = myPath.plot();
myArray.value.push([x,y]);
myPath.plot(myArray);
}
function getAddToCurrentPath(msg) {
var i;
var clientArray = clientPaths[(clientPaths.length-1)].path.plot();
clientArray.value.push([msg.x,msg.y]);
clientPaths[(clientPaths.length-1)].path.plot(clientArray);
}

75

Vadim Panin & Dara Ahmadi

Mälardalens Högskola

function endCurrentPath(x,y) {
var msg = {};
msg.x = x;
msg.y = y;
msg.type = "end";
//msg.color = `${color}`;
msg.id = myID;
connection.send(JSON.stringify(msg));
if(myPath === null){
console.log('my path is null');
}else{
var myArray = myPath.plot();
myArray.value.push([x,y]);
myPath.plot(myArray);
myPaths.push({usersPath: myID, path: myPath});
myPath = null;
endOfPathClicked = 0;
}
}
function getEndCurrentPath(msg) {
var clientArray = clientPaths[(clientPaths.length-1)].path.plot();
clientArray.value.push([msg.x,msg.y]);
clientPaths[(clientPaths.length-1)].path.plot(clientArray);
}
function clearAllPath(){
if (confirm("Do you want to clear all the drawing? The will not be
saved!")) {
mySVGArea.clear();
//remove both my and clients paths
myPaths = [];
clientPaths = [];
removedPaths = [];
var msg = {};
msg.type = "clearAllPaths";
msg.id = myID;
connection.send(JSON.stringify(msg));
}
}
function getClearAllPath(msg) {
if(msg.id !== myID){
mySVGArea.clear();
myPaths = [];
clientPaths = [];
removedPaths = [];
alert('User '+msg.id+' cleared all the drawings');
}}
function changeColor(color) {
myColor = `${color}`;
}
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function getChangeColor(message){
var obj = JSON.parse(message.data);
selectedColor = obj.color;
}
function undo(){
if(myPaths.length > 0) {
for(var i = (myPaths.length-1); i >= 0 ; i--){
if(myPaths[i].usersPath === myID){
console.log('comes here');
var lastP = myPaths[i].path;
removedPaths.push(myPaths[i]);
myPaths.pop();
lastP.node.remove();
var msg = {};
msg.type = "undoUserStroke";
msg.id = myID;
connection.send(JSON.stringify(msg));
break;
}
}
}
}
function getUndo(msg){
console.log('000');
if(clientPaths.length > 0) {
console.log('111');
for(var i = (clientPaths.length-1); i >= 0 ; i--){
console.log('222');
if(clientPaths[i].usersPath === msg.id){
console.log('333');
console.log('comes here');
var lastP =clientPaths[i].path;
removedPaths.push(clientPaths[i]);
clientPaths.pop();
lastP.node.remove();
break;
}
}
}
}
function redo() {
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if (removedPaths.length > 0) {
for(var i = (removedPaths.length-1); i >= 0 ; i--){
console.log('removedPaths length is: '+removedPaths.length);
console.log('3');
console.log('removedPaths are: '+removedPaths);
if(removedPaths[i].usersPath === myID){
console.log('4');
var lastRemovedPath = removedPaths[i].path; // Select the
last removed polyline.
myPaths.push(removedPaths[i]);
removedPaths.pop();
document.getElementById("drawing").childNodes[0].appendChild(lastRemovedPat
h.node);
var msg = {};
msg.type = "redoUserStroke";
msg.id = myID;
connection.send(JSON.stringify(msg));
break;
}
}
}
}
function getRedo(msg) {
if (removedPaths.length > 0) {
for(var i = (removedPaths.length-1); i >= 0 ; i--){
if(removedPaths[i].usersPath === msg.id){
var lastRemovedPath = removedPaths[i].path; // Select the
last removed polyline.
clientPaths.push(removedPaths[i]);
removedPaths.pop();
document.getElementById("drawing").childNodes[0].appendChild(lastRemovedPat
h.node);
}
}
}
}
//is called upon user leaving / reloading page
https://stackoverflow.com/questions/147636/best-way-to-detect-when-a-userleaves-a-web-page
window.onbeforeunload = function (e) {
var msg = {};
msg.type = "closingConnection";
msg.id = myID;
connection.send(JSON.stringify(msg));
connection.close();
}
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/**
* For Filtering the long list of event properties:
* @type {string[]}
*/
var lstPropertiesOfInterest = [
'pointerId',
'width',
'height',
'pressure',
'tiltX',
'tiltY',
'tangentialPressure',
'twist',
'pointerType',
'isPrimary',
'pageX',
'pageY',
'x',
'y',
'type',
'timeStamp',
'touches',
'targetTouches'
];
/**
* List Properties of an Object
* @param obj:EVENT
* @returns {string} with List of Property:Value
*/
function getObjectPropertiesValues(obj)
{
var strResult = "<br/>";
var propValue = "";
for(var propName in obj) {
if(lstPropertiesOfInterest.indexOf(propName) > -1) {
propValue = obj[propName];
strResult += propName + ":" + propValue + ",<br/>\r\n";
if(propValue.constructor.name == "TouchList")
{
strResult += propValue.length;
strResult += "[";
for (i = 0; i < propValue.length; i++) {
if (i > 0) strResult += ",";
strResult += propValue.item(i);
}
strResult += "]";
}
}
}
return strResult;
}
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Bilaga H. HTML & CSS för Webbapplikationen
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns:float="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>SVG Drawing</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
user-scalable=no">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css.css">
<!-- android -->
<link rel="shortcut icon" sizes="196x196" href="icon-196x196.png">
<!-- iOS -->
<meta name="apple-mobile-web-app-title" content="SketchY">
<link rel="apple-touch-icon" href="touch-icon-iphone.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="touch-icon-ipad.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="touch-icon-iphoneretina.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="touch-icon-ipadretina.png">
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="apple-touch-fullscreen" content="yes">
<meta id="extViewportMeta" name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0, user-scalable=no">
<style>
</style>
<script src="js/svg.js" type="text/javascript"></script>
<script src="mySVG.js" type="text/javascript"></script>
<script src="//d3js.org/d3.v3.min.js"></script>
</head>
<body onload="init()">
<div id="message_board"></div>
<div id="mainContainer">
<div id= "toolbar">
<div id="colors" onClick=opencolor();> Color: <input
type="color" value="#000000" name="myColor" id="myColor"
onchange="changeColor(document.getElementById('myColor').value)"></div>
<div id="range">Size: 1<input type="range"
id="penWidth" value="5" min="1" max="100">100</div>
<div id="b" ><input type="button" value="blue"
id="blueColor"
onClick="changeColor(document.getElementById('blueColor').value)";/></div>
<div id="r"><input type="button" value="red"
id="redColor"
onclick="changeColor(document.getElementById('redColor').value)"/></div>
<div id="bl"><input type="button" value="black"
id="blackColor"
onClick="changeColor(document.getElementById('blackColor').value)"/></div>
<input type=button onclick=undo(); id="undo"
value=undo>
<input type=button onclick=redo(); id="redo"
value=redo>
<!--<button id="save">Save</button>-->
<input type="button" value="Clear" id="reset"
onclick="clearAllPath();"/>
<input type="button" value="Save" id="save"
onclick="savepic();"/>
</div>
<svg id="svg">
<div id="root" >
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<div id="PointerEvent" class="infobox"
style="background:whitespace;" >
<!--<span>Pointer Event</span><br/>-->
<span id="PointerDown"></span><br/>
<span id="PointerMove"></span><br/>
<span id="PointerUp"></span>
</div>
<div id="TouchEvent" class="infobox"
style="background:whitespace;">
<!--<span>Touch Event</span><br/>-->
<span id="TouchDown"></span><br/>
<span id="TouchMove"></span><br/>
<span id="TouchUp"></span>
</div>
<div id="MouseEvent" class="infobox"
style="background:whitespace;">
<!--<span>Mouse Event</span><br/>-->
<span id="MouseDown"></span><br/>
<span id="MouseMove"></span><br/>
<span id="MouseUp"></span>
</div>
</svg>
</div>
<div id="drawing"></div>
</div>
<script src="//d3js.org/d3.v3.min.js"></script>
</body>
</html>

Css.css
@viewport {
orientation: portrait;
}
html,body {
height: 100%;
width: 100%;
overflow: hidden;
}
body {
position: fixed;
padding: 0;
margin: 0;
font-size: 5pt;
}
#mainContainer {
position: fixed;
top: 0;
bottom: 0;
left: 0;
right: 0;
overflow:hidden;
}
#root {
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width:100%;
height:100%;
border: 1px solid #000;
margin:0;
padding:0;
position: absolute;
overflow:hidden;
top: 52px;
}
#drawing{
width:100%;
height:100%;
position: absolute;
touch-action: none;
pointer-events: none;
top: 0;
}
#toolbar{
width: 100%;
padding: 8px;
position: absolute;
top: 0;
background-color: #2f2f2f;
overflow: auto;
}
#b {
position: relative;
float: left;
margin-left: 20px;
margin-right: 20px;
font-size: 20px;
font-weight: 500;
font-family: Verdana;
color: white;
white-space: nowrap;
}
#r {
position: relative;
float: left;
margin-left: 20px;
margin-right: 20px;
font-size: 20px;
font-weight: 500;
font-family: Verdana;
color: white;
white-space: nowrap;
}
#bl {
position: relative;
float: left;
margin-left: 20px;
margin-right: 20px;
font-size: 20px;
font-weight: 500;
font-family: Verdana;
color: white;
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white-space: nowrap;
}
#colors {
position: relative;
float: left;
margin-left: 20px;
margin-right: 20px;
font-size: 20px;
font-weight: 500;
font-family: Verdana;
color: white;
white-space: nowrap;
}
#penWidth {
position: relative;
float: left;
font-size: 20px;
font-weight: 500;
font-family: Verdana;
color: white;
white-space: nowrap;
margin-right: 20px;
}
#myColor, #penWidth {
cursor: pointer;
}
#undo, #redo {
position: relative;
float: left;
/*height: 30px;
width: 40px;*/
background-color: white;
cursor: pointer;
font-size: 20px;
font-family: Verdana;
font-weight: 500;
background-color: white;
color: #4f4f4f;
text-align: center;
}
#undo {
margin-right: 20px;
}
#reset, #save {
position: relative;
float: right;
font-size: 20px;
font-family: Verdana;
font-weight: 500;
background-color: white;
color: #4f4f4f;
text-align: center;
cursor: pointer;
}
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#reset {
margin-right: 15px;
}
#save {
margin-right: 10px;
}
* {
-moz-box-sizing: border-box; /*firefor*/
-webkit-box-sizing: border-box; /*chrome and safari*/
-ms-box-sizing: border-box; /*ie*/
box-sizing: border-box;
-moz-user-select: none;
-webkit-user-select: none;
-ms-user-select: none;
user-select: none;
}
#svg {
top: 0;
}
#PointerEvent {
top: 0;
display: block;
}

Bilaga I. Server koden för Webbapplikationen
server.js
//https://gist.github.com/martinsik/2031681
// https://medium.com/@martin.sikora/node-js-websocket-simple-chattutorial-2def3a841b61
// http://ejohn.org/blog/ecmascript-5-strict-mode-json-and-more/
"use strict";
process.title = 'node-chat';
// port
var webSocketsServerPort = 1337;
// websocket and http servers
var webSocketServer = require('websocket').server;
var http = require('http');
var connectedClients = [];
// list of currently connected clients (users)
var clients = [ ];
var server = http.createServer(function(request, response) {
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// Not important for us. We're writing WebSocket server, not HTTP
server
});
server.listen(webSocketsServerPort, function() {
console.log((new Date()) + " Server is listening on port " +
webSocketsServerPort);
});
/**
* WebSocket server
*/
var wsServer = new webSocketServer({
// WebSocket server is tied to a HTTP server. WebSocket request is just
// an enhanced HTTP request. For more info
http://tools.ietf.org/html/rfc6455#page-6
httpServer: server
});
// This callback function is called every time someone
// tries to connect to the WebSocket server
wsServer.on('request', function(request) {
console.log('workssssss');
console.log((new Date()) + ' Connection from origin ' + request.origin
+ '.');
var connection = request.accept(null, request.origin);
var index = clients.push(connection) - 1;
connectedClients.push(index);
console.log("USER ID: ", index);
// user sent some message
connection.on('message', function(message) {
console.log(message);
var myMsg = JSON.parse(message.utf8Data);
//if a new client has connected
if(myMsg.type === "newClient"){
var msg = {};
msg.type = "getUserID";
msg.id = index;
//send the client a user id
var msgStr = JSON.stringify(msg);
connection.send(msgStr);
for(var i = 0; i < connectedClients.length; i++){
//if the id is not the new connected users id
if(connectedClients[i] !== index){
var msg = {};
msg.type = "connectedUserIndex";
msg.clientID = connectedClients[i];
//send the client a user id
var msgStr = JSON.stringify(msg);
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connection.send(msgStr);

}
}
//send to all the connected clients that a user has connected,
and send in the users id as well
//broadcast the message to all the clients
clients.forEach(function(client) {
//console.log(message);
//send to all the other connected clients about that a new
user has connected
if(client !== connection){
var msg = {};
msg.type = "userHasConnected";
msg.userID = index;
//send the client a user id
client.send((JSON.stringify(msg)));
}// client.send(message.utf8Data);
});
}else{
//broadcast the message to all the clients
clients.forEach(function(client) {
//send to all the other connected clients about that a new
user has connected
if(client !== connection){
//console.log(message);
client.send(message.utf8Data);
}
});
}
});
});
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