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Sammanfattning 
C3LOOPS är en applikation för DJ:s och VJ:s baserad på ytinteraktion. Ett system sägs vara baserat på 

ytinteraktion om det presenterar innehåll på en tvådimensionell, oändligt stor yta som navigeras 

med zoom, panorering och inkrementell textfiltrering där bearbetning sker i tät koppling med 

innehållet utan att bryta arbetsflödet. C3LOOPS ämnar att uppmuntra till improvisation samt 

kollaboration. Under improvisation kan många förändringar ske under kort tid. Genom att tillåta 

navigering i tid utöver ytans två spatiala dimensioner kan användaren få tillgång till en oändlig 

möjlighet att ångra förändringar. Tidsnavigation låter en användare navigera tillbaka till alla tidigare 

tillstånd i en applikation för att undersöka tillstånden eller återställa dem. Denna 

examensarbetesrapport utforskar två sätt att utforma ett tidsnavigationsgränssnitt som ett tillägg till 

ytinteraktionsparadigmen, en tidslinje och ett cirkulärt alternativ. Genom designarbete och 

användartester utvärderas de två gränssnitten för att undersöka deras användbarhet så väl som 

vilket användarna anser vara ”coolare”. Problem med att testa sådana gränssnitt på papper 

uppdagas, inklusive svårigheten att simulera ytinteraktion. Implementationen av idén involverar 

skapande av en ersättningsdatabas för applikationen C3LOOPS; så väl som modifiering av existerande 

kod för att lägga till stöd för multipla ytor och förmågan att interagera med dem separat. Den nya 

ytan används för navigation i tidsdimensionen. Resultatet av examensarbetet är implementationen 

av en tidslinje och tillhörande funktionalitet. 

Abstract 
C3LOOPS is an application for DJs and VJs based on surface interaction. A system is said to be based 

on surface interaction if it presents content on a two dimensional, endless surface that a user 

navigates through zoom, pan and incremental text filtering where processing is tightly coupled with 

the content without breaking the workflow. C3LOOPS is designed to encourage improvisation and 

collaboration. During improvisation changes occur rapidly. Allowing navigation through time as well 

as the two spatial dimensions of an interaction surface the possibility of unlimited undo operations 

opens up. Time navigation enables a user to go back to any prior state and easily examine a state or 

revert to a state. This thesis explores two ways of designing an interface for time navigation on top of 

the surface interaction paradigm, both a timeline and a circular approach. Through design and user 

testing these are evaluated to examine their relative usability as well as which one is perceived to be 

“cooler”. Certain lessons are learned by testing such an interface on paper, including the difficulty of 

simulating surface interaction. The implementation of the idea involves the creation of a 

replacement database for the C3LOOPS-application; as well as the modification of existing code to 

add support for multiple surfaces and the ability to interact with them separately. The new surface 

represents navigation through time. The result of the thesis is the implementation of a timeline as 

well as the required functionality to support it. 
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Begrepp 
 

Morph Morph är ett samlingsnamn för alla typer av gränssnittselement i C3LOOPS, 

inklusive inställningsknappar, volymkontroller, ljudklipp med mera. 

Loopmorph En loopmorph representerar ett kort mediaklipp som ligger på arbets- eller 

tidsytan inklusive alla tillhörande inställningar och kontroller. 

Performancemorph I C3LOOPS är en performancemorph en specifik typ av morph som tillåter 

användaren att gruppera och synkronisera uppspelning av flera 

loopmorphar. 

Submorph En morph som är en del av en annan morph. Till exempel volymmorphen 

som är en del av loopmorphen. 

Supermorph Benämningen för den morph som en submorph tillhör. 

Item   Ett föremål som existerar i databasen och representerar en enskild morph. 

Z-order Den inbördes ordningen mellan element sett utifrån Z-axeln.  

Singleton Ett designmönster för att säkerställa att det endast finns en instans av en vis 

typ av objekt i applikationen. 

Zoom-motor Ansvarar för rendering av applikationen, omskalning av användargrässnittet 

samt översättning mellan de olika koordinatsystem som används i C3LOOPS. 

Zoom-motorn håller även en referens till applikationens rotnod som är 

startnoden för rendering samt selektion. 
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1 Inledning 
Tid är en viktig aspekt för hur människor organiserar sin vardag; de associerar gärna till när vissa 

händelser ägt rum (Abowd & Mynatt 2000). Rekimoto (1999) menar att tidsaspekten är en naturlig 

utökning till interaktionen mellan människor och datorer. När användare väljer att spara sitt arbete i 

traditionella system blir arbetet låst till sitt aktuella tillstånd. Det finns inte längre möjlighet att stega 

tillbaka till tidigare revisioner om användaren återvänder till arbetet. 

Versionshantering är ett känt begrepp inom projekthantering (Ting-Chen et al. 2011); det är dock 

främst anpassat för hantering av text. Dels för att det oftast är textfiler som förändras över en längre 

tid men också för att det är enklare att spara förändringar. För andra typer av data har 

versionshantering traditionellt varit begränsad. Ting-Chen, Wei och Chang beskriver att de metoder 

som används för att lagra flera versioner av binära filer saknar detaljerad information om vilka 

förändringar som skett då det oftast rör sig om att lagra nya kopior av filen för varje förändring. 

Informationen är i många fall viktigare när det gäller media som inte är ren text då det är svårare att 

avgöra vad som förändrats samt på vilket sätt genom att bara titta på två närliggande versioner. 

I fallet C3LOOPS kan automatisk versionshantering vara av värde då det kan vara svårt att finna tid 

för att analysera vad som fungerar och varför under livespelningar och improvisation. Genom att 

spara alla förändringar kommer användaren att ha oändlig möjlighet att ångra specifika tidigare 

förändringar. De bästa delarna av olika spelningar kan då enkelt kombineras för att bilda en starkare 

helhet. Användaren behöver inte försöka återskapa tidigare tillstånd manuellt när dessa enkelt kan 

tillgås i historiken. Automatisk versionshantering leder även till att användaren kan interagera med 

applikationen i ett kontinuerligt aktivitetsflöde utan avbrott. När användaren utför 

interaktionsmoment som medför förändring sparas tillståndet innan förändringen automatiskt och 

användaren slipper avbrott i form av manuellt sparande. Det finns även fördelar med automatiskt 

sparande sett ur ett säkerhetsperspektiv. Om en användare själv har ansvaret för att spara det 

aktuella tillståndet kan det lätt leda till ett automatiserat beteende där risken finns att användaren 

sparar en gång för mycket eller för lite. 

1.1 Bakgrund 
C3LOOPS är ett forskningsprojekt (Lindell 2009) som drivs av Dr. Rikard Lindell på Mälardalens 

Högskola. För att citera den officiella hemsidan är C3LOOPS en ”. . . App for collaborative music and 

video improvisation” (C3LOOPS 2012). För närvarande fortgår arbetet att porta applikationen till iOS 

för användning på iPad plattformen. Applikationen består av en oändligt stor yta där användaren kan 

placera olika typer av mediaelement. Genom att gruppera mediaelementen i performancemorphar 

kan användaren också schemalägga när de spelas upp i relation till de andra mediaelementen i 

performancemorphen. 

Det finns även fokus på kollaboration mellan användare av olika typer av media, främst DJ:s och VJ:s. 

Kollaborationen mellan personer från olika skrån gör det svårt att bedöma vilka termer som ska 

användas för gränssnittselementen. Efterforskningar har visat att de olika disciplinerna använder 

olika ord för att beskriva samma koncept. Insikten om detta har motiverat en gränssnittsdesign där 

text ersätts av neutrala symboler (Lindell 2009: 162). 
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1.1.1 Designmönstret Morphic 

C3LOOPS använder sig av Morphic-mönstret; arbetsytan är en morph som har alla 

gränssnittselement som submorphar. Loopmorphar kan spelas samtidigt som de flyttas och varje 

morph har information om sin position och visuella representation. Morphic (Maloney & Smith 1995) 

är ett designmönster tänkt att ge både användare och designers av gränssnitt en 

smidigare applikationshantering. Varje morph i ett Morphic system kapslar in sin funktionalitet, sitt 

utseende och sina kontroller. Hela användargränssnittet byggs upp av morphar och för att uppnå 

mer komplexa strukturer kan en morph ha flera submorphar som ger ytterligare funktionalitet.  

En grundtanke med Morphic är att det inte ska finnas någon övergång mellan redigerings- 

och användarläge. Morphar fortsätter att utföra sitt arbete även om användaren väljer att 

manipulera dem, vilket ger ett mer levande intryck och ett sömlöst arbetssätt där användaren inte 

behöver tänka på vilket läge applikationen befinner sig i. På liknande sätt kan designern välja 

att justera layouten direkt i applikationen utan att behöva förlita sig på externa verktyg. Maloney 

och Smith (1995) beskriver mer detaljerat hur Morphic implementerats och utvärderats. 

I C3LOOPS finns bland annat typen C3PerformanceMorph som har instanser 

av C3VolumeSliderMorph och C3SceneButtonMorph. De används för att kontrollera volymen 

respektive schemalägga uppspelning av media.  

C3PerformanceMorph kan även agera supermorph till en eller flera instanser 

av C3LoopMorph. En C3LoopMorph har i sin tur en egen C3VolumeSliderMorph som submorph. Varje 

morph i ledet innehåller sin egen funktionalitet och bidrar till applikationens helhet. 

1.1.2 Ytinteraktion 

Ytinteraktion är ett innehållscentrerat förhållningssätt till människa-datorinteraktion (Benyon et al. 

2005: 14). Principerna för att designa ett system baserat på ytinteraktion finns beskrivna i Towards 

new Interaction – A Content Centric Data Surface Approach (Lindell 2004). Traditionella gränssnitt 

använder sig av den bekanta skrivbordsmetaforen där användaren förväntas strukturera sitt innehåll 

i kataloger och öppna diverse program för att arbeta med filerna. 

Ytinteraktionsparadigmen förespråkar istället att låta allt innehåll visas på samma yta. Ytan är 

oändligt stor och struktur uppnås genom att användaren grupperar relaterade filer tillsammans i 

platsrymden. Panorering och zoom är de två tekniker som används för åtkomst av innehåll. Genom 

att panorera till den del av ytan där innehållet återfinns och sedan zooma in mot det kan användaren 

interagera med innehållet direkt utan att behöva öppna ett specifikt program. Tanken är också att 

lagring av innehåll ska ske utan att användaren aktivt behöver spara förändringar. Istället ska 

persistent data uppdateras automatiskt till det underliggande filsystemet alternativt databasen. 

1.1.3 Time Machine Computing 

Konceptet Time Machine Computing beskrivs av Rekimoto (1999) i avhandlingen Time-Machine 

Computing: A Time-centric Approach for the Information Environment. Kortfattat beskrivs Time 

Machine Computing som ett system där användarens filer lagras tillsammans med metainformation 

som anger vilken tidsperiod de var aktuella. Genom en speciell tidskontroll går det att navigera bakåt 

eller framåt i tiden. Gränssnittet visar endast de filer som var aktuella vid den valda tidpunkten. 

Användaren kan låta alla filer ligga kvar på skrivbordet när de används och ta bort dem vartefter de 

inte längre behövs. I ett Time Machine Computing system innebär inte borttagning att filen raderas 
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permanent, den går alltid att återställa genom att navigera tillbaka i tiden. Rekimoto (1999) beskriver 

även hur Time Machine Computing gör att användaren kan se vilka andra filer som användes vid den 

aktuella tidpunkten och på så sätt få ett sammanhang för sina handlingar. 

Ett konkret exempel på ett Time Machine Computing system är TimeScape (Rekimoto 1999). 

Prototypen är skriven i Java och ersätter det befintliga skrivbordet i operativsystemet som 

TimeScape-prototypen exekveras under. TimeScape lagrar automatiskt alla förändringar som sker på 

skrivbordet. Navigation i tiden kan ske på flera sätt, dels genom att uttryckligen specificera den tid 

användaren vill navigera till men även att återgå till det läge systemet befann sig i när en specifik fil 

skapades. Det går även att navigera in i framtiden och placera påminnelser som automatiskt visas på 

skrivbordet när systemet når den tidpunkten. Ytterligare alternativ för tidsnavigation finns i form av 

en kalendervy som visar vilka filer som skapats och raderats dag för dag. Till sist finns även tidslinjen, 

se figur 1.1, där filers livslängd visualiseras som horisontella linjer med start när filen skapats och slut 

när den raderats.  

 

FIGUR 1.1 TIDSLINJEN I TIMESCAPE (REKIMOTO 2012) 

TimeScape använder sig också av en teknik kallad TimeCasting. TimeCasting är ett sätt att 

kommunicera ett programs temporala tillstånd till övriga program så de kan synkronisera och visa 

den information som var aktuell för dem vid den specifika tidpunkten. Filsystemet som används 

påverkar hur bra tillståndet överensstämmer med verkligheten. Om TimeScape används tillsammans 

med ett traditionellt filsystem visas den senaste versionen av de filer som tillhör tillståndet även vid 

navigering tillbaka i tiden. Det finns även en möjlighet att använda ett specialutvecklat filsystem, 

TmSamba, som är tidsmedvetet. TmSamba lagrar alla förändringar av filer till en intern databas vilket 

gör att filer kan visas i det tillstånd de var i vid en specifik tidpunkt. Dock påpekar Rekimoto (1999) att 

det främst är historik för textfiler som lagras eftersom det krävs mycket lagringsutrymme för att lagra 

flera versioner av andra typer av mediafiler. 

1.1.4 Ytinteraktion och Time Machine Computing i examensarbetet 

Både ytinteraktion och Time Machine Computing har stor inverkan på examensarbetet. 

Applikationen C3LOOPS bygger på ytinteraktion där alla loopmorphar finns tillgängliga på ytan och 

kan spelas direkt av användaren. Time Machine Computing är grunden till examensarbetet, tanken är 

att allt arbete som användaren utför på ytan lagras som en serie av förändringar. Användaren ska 

kunna gå tillbaka till tidigare tillstånd för att utvärdera vad som fungerade mer eller mindre bra. Det 
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ska även gå att återställa tillstånd för att arbeta vidare med dem eller kombinera dem med det 

aktuella arbetet. 

Examensarbetet innefattar flera olika områden. Interaktionsdesign är en stor del av arbetet med 

fokus på utforskning av problemet genom förstudier, designarbete samt användarundersökningar. Ur 

ett programmeringsperspektiv kommer den största vikten att ligga på tillägg i den befintliga 

applikationen samt anpassning av ny kod efter de existerande kodmönster som återfinns i C3LOOPS. 

1.2 Syfte 
Examensarbetet har flera syften som alla är kopplade till den existerande applikationen. Tanken är 

att examensarbetet ska skänka mer klarhet av obesvarade frågor, utforska möjligheter samt göra 

tillägg i applikationen. Ett syfte är att utvärdera två alternativ för att gestalta förändringar, innehåll 

samt navigation utifrån ett tidsperspektiv. De två alternativen kan i sin grund förklaras med orden 

linjärt samt cirkulärt.  

Ett av examensarbetets syften är att lyfta fram vilket av alternativen som är det mest effektiva, 

användarvänliga och ”coolaste”. För att kunna förverkliga en av lösningarna kommer en Lua-tolk att 

skapas och integreras i applikationen. Integreringen av Lua-tolken ämnar förenkla prototypskapandet 

och ge ett smidigare arbetsflöde vid testandet av nya idéer gällande förändringar i applikationens 

användargränssnitt samt alternativa layouter. Projektet har även som syfte att besvara frågor kring, 

samt utforska, vilka möjligheter som finns för att lagra en historik av förändringar som utförs i 

applikationen samt hur historiken ska visualiseras. 

1.3 Problemställning  
Inför examensarbetet existerar ett antal frågeställningar som måste beaktas: 

 Hur visualiseras navigering i tid med hänsyn till redan existerande design, möjligheter till 

informationshantering samt användarupplevelse?  

 

 Vilka möjligheter finns för integrering av en Lua-tolk i iOS och hur bör den implementeras?  

 

 Vilken funktionalitet behöver finnas i Lua-tolken för att konfigurering av applikationens 

användargränssnitt samt funktionalitet ska kunna göras på ett smidigt sätt?  

 

 Vilken teknik är den mest lämpliga för att lagra, hantera och dynamiskt filtrera stora mängder 

metadata i en iOS applikation? 

Frågeställningarna besvaras genom ett strukturerat arbete vars syfte är att lösa problemen i en logisk 

följd, där varje steg i arbetet är beroende av föregående steg.  
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2 Metod 
Arbetet är i huvudsak uppdelat i två faser, i den första ska uppgiften definieras och potentiella 

lösningar uppdagas. Den andra är den praktiskt orienterade fasen där lösningarna implementeras 

och utvärderas. Arbetet dokumenteras kontinuerligt under examensarbetet för att säkerställa att 

ingen information förloras. Examensarbetet antar flera olika former som beskrivs nedan. 

2.1 Den problemgrundande fasen 
Initialt läggs fokus på att undersöka vad som skrivits om liknande problem tidigare. I första hand är 

det Rekimotos (1999) avhandling Time-Machine Computing: A Time-centric Approach for the 

Information Environment som ligger till grund för examensarbetet. Av anledningar som presenterats i 

kapitel 1 är den lösning som Rekimoto presenterar inte kompatibel med C3LOOPS men den agerar 

ändå inspiration under designarbetet. 

Designarbete sker kontinuerligt genom brainstorming, skissarbete och diskussioner kring koncepten. 

Till en början förkastas inga idéer utan de tas till vara på innan de evalueras för att fastställa deras 

respektive för- och nackdelar (Löwgren & Stolterman 2004). Skissarbetet sker kollektivt på 

whiteboardtavla för att illustrera tankesättet bakom de individuella idéerna. 

De framtagna idéerna ligger till grund för vidare definition av problemet genom det Fällman (2008) 

definierar som Design Exploration. Genom att bearbeta tänkta lösningar för en given uppgift uppnås 

större förståelse för problemet och lösningarna kan utvärderas internt under arbetet.  

När skisserna är av tillräckligt hög kvalitet ligger de som grund till pappersprototyper för att 

underlätta utomstående utvärdering av koncepten. En kvalitativ studie utförs för att ge inblick i hur 

målgruppen resonerar kring problemet och de föreslagna lösningarna. Syftet med användartesterna 

är att utvärdera prototyperna ur användbarhetssynpunkt såväl som hur den estetiska designen 

uppfattas. Den feedback som erhålls används för att förbättra koncepten och ytterligare 

användartester med pappersprototyper sker vid behov. 

2.2 Den problemlösande fasen 
Första delsteget i den problemlösande fasen är att undersöka de programmeringsspråk som är 

aktuella för examensarbetet. I fokus för denna undersökning ligger C, Objective-C och Lua-script samt 

hur dessa kan användas för iOS utveckling. Undersökningningen tar formen av mindre 

testapplikationer för att få en realistisk bild av hur språken kan kombineras i en applikation. 

Ett viktigt steg innan programmeringen påbörjas är att undersöka och skapa förståelse för den 

existerande kodbasens struktur. Som ett led i detta genomförs studier av den kodkonvention som 

C3LOOPS använder. Kodkonvention beskrivs i boken Clean Code (Martin 2008) och kan i korthet 

sammanfattas som att funktioner ska vara korta och därmed läsbara samt att deras namn ska vara 

beskrivande, idealiskt leder konventionen till att kommentarer blir överflödiga. Ytterligare ett viktigt 

steg är att studera arvshierarkin som är implementerad i C samt utforska hur den är strukturerad 

med avseende på relationer mellan olika typer av morphar. 

Under implementationen används parprogrammering, vilket medför att enskild kompetens kan 

utnyttjas bättre och misstag undvikas (Kniberg 2007). Ett ytterligare hjälpmedel är versionshantering 

i form av en kombination mellan Git repositories (Git 2012) och Bitbucket (Atlassian 2012). 
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Resultatet av den problemgrundande fasen påverkar arbetet i implementations fasen av 

examensarbetet. Det utseende och den funktionalitet som beslutas är av yttersta vikt för vilken kod 

som ska skrivas och hur programmeringen struktureras. Den problemgrundande fasens resultat 

påverkar också hur information ska lagras persistent och behandlas i applikationen. 

Programmeringsfokus ligger på att integrera en Lua-tolk i den befintliga kodbasen. 

Användningsområdet för Lua-tolken är inom skapandet av interaktiva digitala prototyper av de 

designer som den problemgrundande fasen resulterar i. Förhoppningen är att implementationen av 

prototyperna effektiviseras, vilket underlättar ytterligare användarundersökningar eftersom digitala 

prototyper skapas snabbare med Lua-script. Vidare utveckling av koncepten sker under 

programmering, vilket ger bättre feedback för hur designen fungerar (Lindell 2012) jämfört med vad 

som är möjligt med endast pappersprototyper.  
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3 Interaktionsdesign 
Ett flertal olika designförslag på Time Machine Computing konceptet togs fram under den inledande 

designfasen genom brainstorming på en whiteboardtavla. De mest lovande idéerna valdes ut och 

skissades mer utförligt, dels på whiteboardtavla men även med papper och penna. Skisserna låg till 

grund för de två pappersprototyper som utgjorde basen för de kvalitativa användarundersökningar 

som sedan utfördes med den tänkta målgruppen.  

3.1 Brainstorming 
Syftet med brainstormingfasen var att alstra så många idéer som möjligt för tidsnavigation samt 

gränssnittet som skulle möjliggöra den. Benyon, Turner och Turner (2005: 238) beskriver konsten att 

skissa som ett sätt att snabbt visualisera, utforska samt kommunicera idéer. Figur 3.1 visar de idéer 

som framkom under den inledande brainstormingen. 

 

FIGUR 3.1 NIO IDÉER FÖR TIDSNAVIGATION SOM ARBETADES FRAM INITIALT 

I den övre halvan av figur 3.1 återfinns fem möjligheter för tidsnavigering som bygger på en cirkulär 

interaktion samt representation. Gemensamt för idéerna är att en cirkulär rörelse som sker medsols i 

tidscirkeln medför en förflyttning framåt i tiden medan en rörelse som sker motsols resulterar i att 

man navigerar bakåt i tiden. Nedan följer en kort beskrivning av de olika idéerna: 

1. Navigation sker genom att utföra en cirkulär rörelse på arbetsytan då ingen visuell kontroll 

används i denna idé. Användaren kan justera precisionen genom att förändra rörelsens radie, 

en snävare radie ger bättre precision. 



 

 

8 

 

2. Tidscirkeln är uppbyggd med ett flertal fördefinierade precisionsnivåer som kan användas 

som utgångspunkt när tidsnavigeringen påbörjas. Användaren placerar fingret på den 

önskade precisionen och påbörjar sedan den cirkulära rörelsen. Om ett precisionsbyte önskas 

avbryts navigeringen och användaren placerar fingret på en ny precision och påbörjar sedan 

navigationen igen. 

3. I denna idé är det hastigheten på cirkelrörelsen som avgör vilken precision som används vid 

tidsnavigeringen. För att få bättre precision när önskad tidpunk börjar närma sig utförs 

rörelsen långsammare. 

4. Tidscirkeln är uppbyggd av en mängd ringar där varje enskild ring representerar en viss 

precision. Det är den ring som cirkelrörelsen utförs i som avgör vilken precision som används 

vid tidsnavigeringen och det ger en mjuk övergång mellan olika precisionsnivåer utan att 

navigationen behöver avbrytas. 

5. I denna idé justeras precisionen med ett separat linjärt reglage centrerat i cirkeln. Precis som 

tidigare sker navigationen genom att utföra en cirkulär rörelse på kontrollen. 

Den nedre halvan av figur 3.1 illustrerar fyra möjligheter där navigationen sker med en tidslinje: 

1. Här har en del av skärmen reserverats för en tidslinje. Genom att svepa med ett finger i 

sidled över tidslinjen kommer användaren kunna navigera i tiden. Olika nivåer av precision 

uppnås baserat på var fingret placeras i höjdled. Navigationen sker snabbare om fingret 

placeras högre i tidsytan, omvänt ger då en lägre position en bättre precision. 

2. Idén använder den befintliga arbetsytan i applikationen för navigation i tiden. Att svepa i 

sidled med tre fingrar gör att användaren förflyttar sig ett steg framåt eller bakåt i tiden. 

Precisionen regleras med en kontroll som är placerad i nedre vänstra hörnet, grupperad 

tillsammans med de kontroller som redan finns i applikationen. 

3. Idén består av en tidslinje längst ned på skärmen där användaren kan svepa i sidled för att 

navigera framåt och bakåt i tiden. Svephastigheten styr vilken precision som används vid 

navigationen. En svepning med höge hastighet resulterar i en större förflyttning i någon 

tidsriktning. 

4. Här används återigen hela arbetsytan för navigering, därav avsaknaden av en tidslinje. 

Användaren använder två fingrar i en sveprörelse för att förflytta sig i tiden och avståndet 

mellan fingrarna styr precisionen. Ju större avstånd mellan fingrarna desto större förflyttning 

sker i tidsrymden. 

Efter att de inledande idéerna för tidsnavigation hade arbetats fram övergick arbetet till att 

transformera dem till mer konkreta koncept för hur tidsnavigationsgränssnittet skulle kunna se ut 

och fungera.  

Först skapades ett förslag på hur tidsnavigation skulle kunna realiseras med hjälp av en tidscirkel, se 

figur 3.2.  
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FIGUR 3.2 ETT FÖRSLAG PÅ TIDSCIRKELNAVIGATION 

Konceptet bygger på att alla tillstånd som någonsin existerat i applikationen ges en visuell 

representation i en tidscirkel. Det tillstånd man har navigerat till för stunden finns representerat på 

arbetsytan i mitten av cirkeln för fortsatt redigering. Navigation i tidsrymden sker genom att placera 

ett finger på ett godtyckligt ställe i tidscirkeln och sedan utföra en svepande cirkulär rörelse i någon 

riktning. För snabbare navigering till ett specifikt tillstånd finns även möjligheten att trycka på ett 

tillstånd och därmed göra en förflyttning direkt till det tillståndet. Att erbjuda användare mer än ett 

sätt att utföra ett visst moment på är fördelaktigt: 

”Flexibility – Allow multiple ways of doing things so as to accommodate users with different levels of 

experience and interest in the systems.” (Benyon et al. 2005: 66) 

En viktig detalj i konceptet är att tidscirkeln inte är sluten vilket möjliggör att tillstånd kan falla ur den 

aktiva tidsperioden i båda ändar av tidsrymden. Därmed kan oändligt många tillstånd finnas lagrade i 

applikation utan att tidscirkeln, med dess begränsade yta, blir överfull och omöjlig att representera 

visuellt på ett användarvänligt sätt. För att ge en visuell indikation på vilket tillstånd användaren har 

navigerat till så finns det en glödeffekt kring det tillståndet i tidscirkeln. För att möjliggöra snabb 

åtkomst till nutidstillståndet finns alltid en statisk referens placerad längst ned på arbetsytan. 

Referensen erbjuder även viss funktionalitet; genom att dra ett objekt från arbetsytan till referensen 

sker en kopiering av det aktuella objektet till nutid.  

Ett alternativ till tidscirkeln var en tidsrektangel som ligger kring arbetsytan, se figur 3.3. 
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FIGUR 3.3 ETT REKTANGULÄRT TIDSNAVIGATIONSGRÄNSSNITT 

Fördelen med konceptet är att man utnyttjar skärmytan mer effektivt jämfört med tidscirkeln 

eftersom tidsrektangeln kan placeras längs med kanterna av skärmen och därmed erhålls en 

betydligt större arbetsyta i mitten. Själva navigationen sker på samma sätt som i tidscirkeln och 

likvärdig funktionalitet återfinns även här. Skillnaden är utformningen på tidsnavigationsgränssnittet.  

Ett tredje alternativ som utforskats var att representera tid med en tidslinje. Konceptet redovisas i 

figur 3.4. 
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FIGUR 3.4 ETT GRÄNSSNITT FÖR TIDSNAVIGATION SOM BYGGER PÅ EN TIDSLINJE 

Tidsnavigationsgränssnitt bygger på en tidslinje som återfinns längst ned på skärmen, vilket leder till 

att en större del av skärmen kan användas som arbetsyta än i tidscirkeln. Tidsnavigation sker genom 

sidledssvepningar i tidslinjen och det tillstånd som är valt indikeras med en glödeffekt samt att det 

visas på arbetsytan. Även i tidslinjekonceptet återfinns idén med en statisk referens till 

nutidstillståndet med samma funktionalitet som i tidscirkelkonceptet.  

3.2 Skisser 
Av de tre konkreta förslag som formades i föregående fas valdes två ut, tidscirkeln och tidslinjen, för 

vidareutveckling och skissning. Tidsrektangeln var inte anpassad till applikationens befintliga estetik 

varpå den valdes bort. Tidslinjegränssnittet förändrades inte under denna fas och kommer därmed 

inte redovisas här. Tidscirkeln genomgick dock en fullständig omarbetning och interaktionen 

definierades om från grunden för att uppfylla nya designkrav som produktägaren ställde.  
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FIGUR 3.5 TIDSCIRKELGRÄNSSNITTET I FULLT UTZOOMAT LÄGE 

Figur 3.5 visar applikationen i fullt utzoomat läge. Arbetsytan ligger som tidigare inuti tidscirkeln, 

skillnaden är att arbetsytan alltid representerar nutiden och inte det tillstånd användaren navigerat 

till. Tidscirkelns innehåll är fortfarande dynamiskt, det vill säga alla förändringar som lagras i 

applikationen visas i tidscirkeln. Den stora förändringen är att tidscirkelns innehåll numera är statiskt 

positionerat kring arbetsytan och representerar ett helt år. Eventuella tillstånd som ligger utanför det 

tidsspann som utgör tidscirkeln bildar yttre ringar och utzoomning samt panorering kan krävas för att 

kunna se tillstånd som ligger längre tillbaka i tiden.  

Navigation i tidsrymden sker inte längre genom att snurra på tidscirkeln eller att trycka på ett önskat 

tillstånd, istället zoomar användaren in mot den önskade tidpunkten i tidscirkeln. 
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FIGUR 3.6 NAVIGATION SKER VIA ZOOM OCH PANORERING MOT DET ÖNSKADE TILLSTÅNDET I TIDSCIRKELN 

I figur 3.6 har användaren valt att navigera in mot en specifik tidpunkt, arbetsytan förminskas och 

följer med vyn. Här kan användaren se alla enskilda element i de tidigare tillstånden. Genom att 

sedan dra ett element från det tidigare tillståndet till arbetsytan utförs en kopiering av den valda 

loop- eller performancemorphen till nutid. Användaren kan även navigera vidare till andra tillstånd 

genom att panorera i tidscirkeln utan att ändra zoomnivå. 
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FIGUR 3.7 TENTAKLER VISUALISERAR VILKA KOPPLINGAR NUTIDSTILLSTÅNDET HAR TILL TIDIGARE TILLSTÅND 

I figur 3.7 har användaren navigerat till ett tidigare tillstånd och kopierat en morph till nutiden. 

Morphens ursprung visas genom en tentakel till det tidigare tillståndet. Tentakelkonceptet ger en 

överblick över vilka morphar på arbetsytan som har kopierats från tidigare tillstånd. Feedbacken 

stärker användarens känsla av kontroll över vad som sker i applikationen: 

”Feedback – Rapidly feed back information from the system to people so that they know what effect 

their actions have had. Constant and consistent feedback will enhance the feeling of control.” 

(Benyon et al. 2005: 65) 

I nästa fas av designprocessen skissades de två koncepten på papper. Skisserna användes för att 

utföra en intern utvärdering av huruvida de framtagna koncepten var användbara i praktiken samt 

implementationsmässigt genomförbara.  
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FIGUR 3.8 PAPPERSSKISSER FÖRESTÄLLANDE LOOPMORPHAR 

Figur 3.8 visar ett urval av de morphar som skissades som ett första steg mot att bygga en prototyp 

för de båda koncepten. Morpharna skissades i olika storlekar för att i den interna utvärderingen 

kunna simulera olika zoomnivåer. Skillnaden mellan skisser och prototyper beskrivs av Buxton (2007: 

139) som tidsinvesteringen i de två olika formerna. Skisser används i början av design arbetet för att 

snabbt bearbeta många idéer medan prototyper representerar en mer komplett design som är redo 

att testas.  
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FIGUR 3.9 PAPPERSBASERAD PROTOTYP SOM ANVÄNDES FÖR UTVÄRDERING AV DE BÅDA KONCEPTEN 

Figur 3.9 visar de pappersbaserade prototyper som användes för att vidareutveckla de två 

koncepten. Benyon, Turner och Turner beskriver en prototyp som: 

” . . . the main distinguishing characteristic of a prototype is that it is interactive. Something 

happens when the user ‘presses’ a ‘button’ – even if the button is drawn on paper and the 

action consists of a menu on a Post-it note being added by the designer.” 

 

Pappersprototyperna representerar en första möjlighet att interagera med de fysiska prototyperna 

vilket gav upphov till många idéer för de prototyper som skulle användas i 

användarundersökningarna. 

3.3 Prototyper 
När prototyperna skapades togs beslutet att frångå handskissade prototyper i förmån för prototyper 

med ett mer realistiskt utseende, skapade i Photoshop (Adobe 2012). Då storleken är viktig för hur 

testanvändarna uppfattar prototypen (Yamazaki 2009: 367-373) har prototypen samma fysiska 

storlek som iPad skärmen. Genom användandet av Photoshop blev det möjligt att kopiera de olika 

grafiska elementen från C3LOOPS och använda dem som konceptgrafik. En bidragande faktor till 

beslutet var att användare som redan är bekanta med applikationen C3LOOPS skulle uppleva en stor 

igenkänningsfaktor och därmed kunna fokusera på den funktionalitet som skulle utvärderas. 
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FIGUR 3.10 PROTOTYPEN FÖR DET CIRKULÄRA TIDSNAVIGATIONSGRÄNSSNITTET  

I figur 3.10 visas den färdiga prototypen för tidscirkelgränssnittet. Designen förblir den som fastslogs 

i föregående fas av designprocessen. Den färdiga prototypen ger dock ytterligare information kring 

hur gränssnittet är tänkt att se ut eftersom det nu visualiseras med grafik som följer temat för den 

befintliga C3LOOPS applikationen. 
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FIGUR 3.11 PROTOTYP FÖR TIDSLINJEGRÄNSSNITTET 

Prototypen för tidslinjegränssnittet, se figur 3.11, förändrades till följd av ett möte med 

produktägaren där den första prototypen på tidslinjen låg till grund för diskussionen. Den nya 

prototypen har en gemensam grund med pappersversionen med tillägg av funktionalitet och 

förändrat utseende. 

I likhet med den handskissade prototypen har tidslinjen en reserverad yta på skärmen, dock är 

storleken på denna yta inte längre statisk. Vartefter användaren zoomar in i ytan för tidslinjen växer 

den och arbetsytan zoomas ut och krymper. Beteendet gör att användaren kan detaljgranska tidigare 

tillstånd i tidslinjen utan att behöva flytta dem till arbetsytan. När mer plats behövs för arbetsytan 

zoomar användaren ut i tidslinjen, eller in i arbetsytan, vilket resulterar i att arbetsytan växer 

samtidigt som tidslinjeytan krymper. 

Istället för att lagra hela arbetsytans tillstånd visas nu endast enskilda performancemorphar i 

tidslinjen. Varje performancemorph har i sin tur en historik associerad med den som lagrar alla 

förändringar som skett sedan performancemorphen skapades. För att se historiken drar användaren 

en performancemorph från tidslinjen till arbetsytan och anger den därmed som öppnad. I tidslinjen 

utökas öppnade performancemorphar för att visa en svans av förändringar som lett till deras 

nuvarande tillstånd. Varje segment i svansen representerar en individuell förändring som tillämpats 

på någon beståndsdel av performancemorphen. Exempel på olika typer av förändringar är en 

volymhöjning på performancemorphen eller någon av dess submorphar, men även att individuella 

loopmorphar har lagts till i eller tagits bort ur performancemorphen. 
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Ett flertal alternativ för att illustrera att förändringar ägt rum togs fram. Ett förslag var att endast visa 

den berörda morphen, vid volymförändringar skulle endast ett volymreglage synas i svansen. 

Problemet med det tillvägagångssättet var att det blev omöjligt att särskilja vilket av alla 

volymreglage i performancemorphen som förändringen påverkade. Det var också otydligt hur 

förändringen påverkat morphen, till exempel om volymen ökats eller sänkts. På grund av problemen 

med tydlig visualisering av förändringar kombinerades idén med det tidigare framtagna 

tentakelkonceptet. Varje förändring har en tentakel till den berörda morphen på arbetsytan. 

Dessvärre lämnade idén problemet med att avgöra hur en morph påverkats olöst och därmed 

arbetades ytterligare en idé fram som ämnade lösa båda problemen. 

 

FIGUR 3.12 HISTORIKSVANSENS SLUTGILTIGA DESIGN 

Figur 3.12 visar den slutgiltiga designen för historiksvansen. Varje svanssegment representerar en 

förändring och illustreras med ett komplett snapshot av hur performancemorphen såg ut efter 

förändringen. Som en lösning på problemet att särskilja vilken morph som blev förändrad har alla 

morphar i snapshoten lägre opacitet än den förändrade morphen som därmed sticker ut markant 

från mängden. Gestaltlagarna om närhet och likhet (Benyon et al. 2005: 114-115) ligger till grund för 

svanssegmentens placering och utseende. Idén med en tentakel mellan varje enskild förändring i 

tidslinjen och den berörda morphen i arbetsytan behölls dock för att ge ytterligare visuell feedback 

över förändringarna.  

Problemet med att illustrera vilken förändring som utförts löstes genom att introducera ikoner som 

representerar de möjliga förändringarna. Figur 3.12 visar historiksvansen för en performancemorph 

med ikoner på plats. Användaren behöver inte längre detaljgranska och jämföra svanssegment för att 

se vad som förändrats. 

Historiken låter användaren återställa en performancemorph till ett tidigare tillstånd eller upprepa 

en specifik förändring som inträffade vid ett tidigare tillfälle. Genom att trycka på ett svanssegment 

upprepar användaren förändringen, vilket innebär att man utför förändringen på 

performancemorphen ännu en gång. Eftersom handlingen ändrar det nuvarande tillståndet för 

performancemorphen genereras även en kopia av förändringen som blir det nya huvudet på svansen. 

Om användaren utför ett långvarigt tryck på ett svanssegment så återställs performancemorphen till 

det tillståndet. Återställningen sker genom att radera alla segment som ligger framåt i tiden, sett 

utifrån det segment som användaren tryckte på.  Segmentet som användaren tryckte på blir huvudet 

på svansen och därmed den senaste förändringen för den aktuella performancemorphen. 

När användaren vill städa upp på ytan eller anser sig vara färdig med en performancemorph kan den 

dras ned från arbetsytan till tidslinjen. Handlingen har effekten att performancemorphen försvinner 

från arbetsytan samt att historiksvansen som tillhör motsvarande performancemorph i tidslinjen 

döljs. Förfarandet kan anses vara synonymt med att stänga en performancemorph. 
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4 Användarundersökning 
Ett flertal användartester har genomförts med hjälp av den framtagna pappersprototypen. 

Pappersprototypen existerar i två former för att kunna utvärdera navigation, funktionalitet och 

design för både tidslinje- och tidscirkelkonceptet. Pappersprototyperna fyller ett visst mått av 

funktionalitet under testerna men det är samtidigt svårt att verklighetstroget simulera vad som 

händer i en applikation med den nivå av ytinteraktion som existerar i applikationen. Användaren har 

stor frihet i interaktionen med applikationen och är till exempel inte styrd av statiskt placerade 

knappar med tydlig text som avslöjar knapparnas funktionalitet. Stor frihet i interaktionen gäller 

överlag i applikationen men är särskilt signifikant för den del av interaktionen som ska utvärderas i 

användartestet. Den undermåliga feedback som prototypen ger under användartestet kompenseras 

genom att testpersonen kontinuerligt får verbala beskrivningar av hur det är tänkt att applikationen 

agerar vid den aktuella interaktionen. 

Ett testprotokoll (Bilaga 1) har skapats och det sammanfattar användartesternas struktur. Eftersom 

prototypens kontext är viktig (Benyon et al. 2005: 258) innefattar protokollet information som 

behöver förmedlas till testpersonen innan testet påbörjas. Protokollet innehåller även inledande och 

efterföljande frågor som ska ställas till testpersonen samt de uppdrag som ska genomföras. 

4.1 Utförande 
Samtliga projektmedlemmar har varit närvarande vid användartesterna för att organisera samt 

utföra dessa. Användartesterna tar formen av det Buxton (2007) kallar för Wizard-of-Oz 

utvärderingar. Personernas roller, i enlighet med Benyon, Turner och Turner (2005: 257), har varit 

följande: 

Sekreterare - har som uppgift att notera testpersonens kommentarer samt reaktioner under testen. 

Noterar även svaren på de frågor som ställs till testpersonen. 

Intervjuare - tillgodoser testpersonen med all information som behövs inför och under ett test samt 

ställer frågor. 

Hårdvara - agerar testenhet under testet och justerar prototypen allteftersom testpersonen utför 

olika interaktionsmoment. Hårdvaran hjälper även till att verbalt förtydliga vad som händer i 

applikationens användargränssnitt vid de tillfällen prototypens begränsningar uppenbarar sig. 

Användartesterna har utformats på ett sådant sätt att de ska ge en tydlig uppfattning av hur 

relevanta delar av applikationen uppfattas och ska vara så uttömmande som möjligt när det gäller 

relevant data. Inledningsvis får testpersonen information om hur användartestet kommer att gå till, 

vad som ska testas samt vad projektet handlar om. 

Sedan får testpersonen svara på inledande frågor om såväl bakgrund som erfarenhet av liknande 

applikationer. Frågorna är viktiga eftersom de hjälper till att påvisa vilken vikt som ska läggas vid 

testpersonens upplevelser och reaktioner under testet. Testpersoner med stor vana av pekskärmar 

kan lättare förstå sig på interaktionen och vilka möjligheter som finns i utförandet av 

interaktionsmomenten gentemot en person utan vana av pekskärmar. Personer utan tidigare 

erfarenhet har en betydligt brantare inlärningskurva då det plötsligt handlar om att förstå sig på så 

mycket mer än just de interaktionsmoment som är aktuella för användartestet. 
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Efter de inledande frågorna startar användartestet med att testpersonen blir tilldelad ett uppdrag 

som ska utföras. Två olika användartester genomförs, ett test för varje prototyp. Uppdraget som ska 

utföras behandlar interaktionsmoment såsom navigation till tidigare performancemorphar, justering 

av performancemorphar med hjälp av tidigare tillstånd samt aktivering och avaktivering av 

performancemorphar. Testpersonen ombeds att tänka högt under användartestet eftersom det leder 

till en tydligare uppfattning av testpersonens upplevelse. Om testpersonen inte är verbalt aktiv under 

testet finns andra tecken på reaktioner att tillgå såsom ansiktsuttryck, handrörelser med mera. Även 

testpersonernas svar på tidigare nämnda frågor används för att skapa en uppfattning om deras 

upplevelse. 

Efter slutfört uppdrag så får testpersonerna svara på frågor kring deras upplevelse under testet samt 

frågor kring ämnen såsom navigation, förändringar, funktionalitet och vilken av de två prototyperna 

som föredrogs. Enligt Barnum (2010: 187) är detta ett bra sätt att belysa problem som enskilda 

användare påträffat samt uppmuntra till diskussion kring prototypen.  

4.2 Under testet 
Som tidigare nämnts så har varje testperson fått testa båda prototyperna och nedan redogörs för de 

olika testpersonernas tillvägagångssätt, reaktioner, spontana tankar och kommentarer under dessa 

test. 

4.2.1 Person 1 

Bakgrund 

Testpersonen har kommit i kontakt med pekgränssnitt via mobiltelefoner och surfplattor. Han är 

sedan tidigare bekant med C3LOOPS-projektet och har testat en tidigare prototyp. 

Tidslinjen 

Testpersonen är fundersam över vad som representerar en tidigare performancemorph men 

kommer efter ett tag på att man kan scrolla i tidslinjen. Han zoomar in på en performancemorph i 

tidslinjen i hopp om att aktivera och öppna den. Sedan försöker han att trycka på den med samma 

förhoppning och tillslut, med lite vägledning, drar han in en performancemorph till arbetsytan och 

den aktiveras. Han antar vid en första anblick att historiksvansen består av submorphar till den 

aktiverade performancemorphen och känner sig osäker på hur han ska justera nuvarande volym till 

samma nivå som i ett tidigare tillstånd.  

Efter lite vägledning förstår han att det är tidigare tillstånd som visas i svansen. Testpersonen ändrar 

trots det volymen direkt i arbetsytan och ser att ett nytt tillstånd genereras i historiksvansen och får 

då insikt om att svansen hanterar en form av historik. Insikten i kombination med att testpersonen 

mer noggrant börjar analysera symboler i svansen, samt att den aktuella förändringen är upplyst 

leder till att han trycker på ett tidigare tillstånd där volymen har ändrats för att justera den aktuella 

volymen. Därmed slutförs detta delsteg i uppdraget. När testpersonen ska stänga den manipulerade 

performancemorphen så drar han ner den till tidslinjen och lyckas därmed direkt stänga 

performancemorphen på det tänkta sättet. Han utför handlingen på detta sätt eftersom det var så 

han öppnade den aktuella performancemorphen. 

Testpersonen tycker att man lätt kan lista ut, med hjälp av ikonerna, exakt vad alla de olika 

tillståndsförändringarna som finns i historiksvansen innebär. Han upplever tidsnavigationen som 
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ovan men poängterar att det räcker att utföra den korrekt en gång och sedan har man lärt sig 

förfarandet. Han tycker att historiksvansen är ett bra sätt att snabbt och effektivt kunna byta till ett 

äldre tillstånd i en performancemorph. 

4.2.2 Person 2 

Bakgrund 

Testpersonen har endast kommit i kontakt med pekgränssnitt via mobiltelefoner. Han är sedan 

tidigare bekant med C3LOOPS-projektet men har inte testat någon tidigare version. 

Tidslinjen 

Testpersonen kan med tidigare vag kännedom om projektets koncept identifiera tidslinjen samt dess 

mening och börjar direkt scrolla i den. När testpersonen navigerat till en tidigare performancemorph 

så trycker han på den i hopp om att öppna den. När inte det fungerar så testar han att dra ut 

performancemorphen till arbetsytan istället och slutför därmed deluppdraget relativt snabbt. När 

historiksvansen uppenbarar sig i tidslinjen blir testpersonen först förvirrad, han gissar på att den 

innehåller gamla element som tidigare existerat i performancemorphen. Testpersonen får lite 

ledande information om att man kan justera volymen i nuvarande tillstånd med hjälp av ett tidigare 

tillstånd och börjar då förstå att svansen innehåller gamla tillstånd. Testpersonen är fortfarande 

förvirrad över detaljerna i svansen men förstår efter inzoomning att symbolerna och indikationerna 

har med förändringar att göra. Han försöker ändra nuvarande volymnivå genom att manipulera 

volymreglaget i svansens huvud men det ger ingen effekt och han förstår att denna del av tidslinjen 

alltid representerar nuvarande tillstånd i den aktuella performancemorphen.  

När han senare lyckas identifiera ett segment i svansen som en volymförändring drar han ut 

segmentet till arbetsytan, då det inte ger honom någon feedback så testar han att trycka på samma 

segment. Därmed justeras volymen till en tidigare nivå på ett korrekt sätt och ett nytt tillstånd läggs 

till i svansen. Han förstår nu hur svansen fungerar och att hans senaste förändring adderats till 

historiken. Testpersonen lyckas direkt stänga ner den manipulerade performancemorphen genom att 

dra ner den till tidslinjen med motiveringen att det var det motsatta till hur han gick tillväga för att 

öppna och aktivera den. 

Testpersonen upplevde tidsnavigationen som bra, förutom det faktum att han initialt inte förstod hur 

historiksvansen fungerade. Han nämnde också att svansen förmodligen hade varit lättare att förstå 

om prototypen testats i en riktig iPad för att få större utrymme att utforska olika gester i gränssnittet 

med mera. Han nämner också att möjligheten att kunna zooma in och ut i tidslinjen klart underlättar 

arbetet med, samt förståendet, för tidslinjen. Han tycker att symboler samt indikationer i 

historiksvansen fyller sin funktion på ett mycket bra sätt och att navigationen i tidslinjen känns bra 

och naturlig med tanke på att den hanterar just navigation i tidsrymden. 

Tidscirkeln 

Vid en första anblick så tror testpersonen att hela arbetsytan med dess ringar är en enda stor 

performancemorph. Han identifierar sedan en tom performancemorph i mitten av skärmen och 

tänker att eftersom den är tom så kan han dra in en av ringarna i den. Efter ett tag så lyckas han 

identifiera nuvarande tillstånd med hjälp av den lysande ringen kring den aktuella 

performancemorphen som visas i figur 4.1. Han kopplar ihop ringen med det som finns i mitten av 

tidscirkeln - en förstoring av nuvarande tillstånd i den aktuella performancemorphen. 
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FIGUR 4.1 EN LYSANDE RING IDENTIFIERAR NUVARANDE TILLSTÅND 

När uppgiften att navigera till ett tidigare tillstånd ska genomföras så zoomar testpersonen in en del 

av tidscirkeln. Testpersonen utför interaktionsmomentet på ett korrekt sätt då han förstått att 

tidscirkelns relation till tid är som en klocka, för att gå tillbaks i tiden navigerar man motsols längs 

tidscirkeln. När testpersonen navigerat till ett tidigare tillstånd blir han osäker och vet inte om han 

måste göra något särskilt för att öppna eller aktivera det. Han trycker på det tidigare tillståndet med 

förhoppningen om att något ska hända som kan leda honom vidare men ingen feedback ges. 

Användartestet går vidare med förklaringen att han implicit har valt tillståndet genom att zooma in 

till det och behöver inte göra något aktivt val för att aktivera det. Testpersonen blir förvirrad över vad 

han ser men återkommer sedan till att han vet att han befinner sig i en del av tidscirkeln. 

Testpersonen identifierar sedan området i nedre vänstra hörnet som nuvarande tillstånd då han ser 

att det liknar tillståndet som fanns i mitten i helt utzoomat läge.  

När testpersonen ska hämta in ett element till nuvarande tillstånd från det valda tidigare tillståndet 

så drar han en loopmorph från det tidigare tillståndet till det nuvarande. Återkoppling ges i form av 

att denna loopmorph kopieras och läggs till i nuvarande tillstånd. Han förklarar att han uppfattar 

området i mitten av tidscirkeln som sin arbetsyta - vilket är korrekt uppfattat. När testpersonen 

ombeds att gå tillbaka till ursprungsvyn så utför denne en nypgest över ytan och kommer därmed 

tillbaks till ursprungsvyn. Testpersonen påpekar att han tror att tillståndet innan den nyligen utförda 

justeringen nu sparats i tidscirkeln och att det nya tillståndet nu är det upplysta tillståndet - vilket är 

helt korrekt. 

Testpersonen tror att även tidscirkelprototypen hade varit betydligt enklare att förstå om den hade 

kunnat utvärderas på en riktig iPad. Han påpekar att han helt klart föredrog tidslinjen framför 

tidscirkeln. Han kände större förvirring över var han befann sig i tiden med tidscirkeln efter 

inzoomning och ansåg att tidsnavigationslösningen var för krånglig. Konceptet att ha årsringar ansågs 

vara långsökt men han poängterar att i utzoomat läge så är det lättare att förstå vart man befinner 
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sig tidsmässigt - om man har förstått att en ring representerar ett år. Att identifiera vart man 

befinner sig i tiden blir svårt i tidslinjen då denna typ av referens för tid inte existerar. Tidscirkeln har 

en tydlig uppdelning av tiden att navigera efter med sina årsringar medan tidslinjen är kontinuerlig 

med endast en start respektive slutpunkt. Han tycker även att i tidscirkeln är det svårt att avgöra vad 

som är gammalt och vad som är nytt. I tidslinjen är detta uppenbart då man kan se linjen som en 

historik över vilka performancemorphar som justerats och i vilken ordning. 

4.2.3 Person 3 & 4 

Bakgrund 

Testperson 3 och 4 är de med mest erfarenhet av touchbaserade gränssnitt. De har samma 

erfarenhet som tidigare nämnda testpersoner med tillägget att de är frekventa användare av 

wacombrädor (Wacom 2012). Personerna är sedan tidigare bekanta med C3LOOPS-projektet och har 

testat en tidigare prototyp. De har även erfarenhet av modul8 (GarageCube 2012) som är ett 

program för mixning och komposition av videofiler i realtid. Testpersonerna brukar även göra 

återblickar på tidigare performances. På frågan om de använt någon liknande applikation tidigare 

svarar de att de ofta använt TouchOSC (Hexler.net 2012). TouchOSC är en applikation till iPhone, iPod 

touch och iPad som låter dig styra samt kommunicera via UDP över Wi-Fi med mjukvara/hårdvara 

som implementerar protokollen OSC och MIDI. Interaktionen samt designen i gränssnittet påminner 

om C3LOOPS.  

Tidslinjen 

En av testpersonerna uppfattar det svarta området över tidslinjen som en arbetsyta och undrar 

varför det är tomt där, han vill spontant dra ut element från tidslinjen till denna yta. Båda 

testpersonerna vill till en början trycka på en performancemorph i tidslinjen för att aktivera den men 

testar sig fram och kommer själva på att de ska dra ut performancemorphen till arbetsytan. När 

historiksvansen uppenbarar sig så identifierar de den som just en historikfunktion. De tycker att 

riktningen på svansen blir förvirrande och föreslår att den borde ha lodrät riktning från tidslinjen och 

upp över arbetsytan. De tycker att en lodrät riktning på svansen skulle skilja den från tidslinjen då 

den fyller en annan funktion men även för att slippa scrolla åt samma håll hela tiden. Testpersonerna 

testar att scrolla i tidslinjen med svansen synlig och ser att den nu är en del av tidslinjen då den är 

fixerad och rör sig i sidled under navigationen. De analyserar symbolerna som finns i historiksvansen 

och trycker på ett tidigare tillstånd. Volymen justeras då i den aktiverade performancemorphen och 

en ny förändring tillkommer i svansen. Testpersonerna förstår då att svansen symboliserar resultatet 

av funktionalitet som förverkligar automatiskt sparande vid förändringar. 

Testpersonerna reagerar med glädje då de får bekräftelse på en av deras tidigare teorier om att det 

skulle existera någon form av automatiskt sparande i applikationen. När de sedan ska stänga ner den 

manipulerade performancemorphen så börjar de med att trycka på dess representation i tidslinjen. 

Den utförda interaktionen ger ingen feedback och efter lite ledande information förstår de att de ska 

dra ner performancemorphen från arbetsytan till tidslinjen. De ogillar tillvägagångssättet och tycker 

att man borde ha tillgång till två alternativ för aktivering samt avaktivering. De vill kunna trycka på en 

performancemorph i tidslinjen eller arbetsytan, alternativt dra en performancemorph mellan ytorna. 
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Tidscirkeln 

Testpersonernas spontana reaktion när de får se applikationens första vy är att de gillar denna layout 

mycket bättre än tidslinjens. De tänker spontant att tidscirkeln är gamla tillstånd och tror att den 

innersta ringen i tidscirkeln består av performancemorphar och att de yttre ringarna representerar 

historiksvansar. Tankarna är resultatet av att de nyligen genomfört ett användartest för tidslinjen och 

det blir då lätt att tänka sig att det ska finnas samma typ av funktionalitet i tidscirkeln.  

När testpersonerna får i uppgift att navigera till ett tidigare tillstånd så blir de förvirrade då de inte 

tycker att det framgår vad som är utgångspunkt för nuvarande läge, samt vad som är framåt 

respektive bakåt i tiden. De tycker att det borde finnas någon form av riktningsindikator för tid, till 

exempel en pil eller justering av elementen i tidscirkeln. Justeringarna skulle förslagsvis kunna vara 

att ju starkare ett element i tidscirkeln lyser desto nyare är det.  Ett annat alternativt är att man tittar 

på faktorer såsom storlek där nyare element är större än gamla. Justeringarna skulle vara tillräckligt 

för att kunna avgöra vilket som är nuvarande tillstånd samt vilken riktning tiden har. 

En annan tanke testpersonerna har är att dela in ringarna i olika typer av historik och ha 

volymrelaterade förändringar på ett ställe, tillägg respektive borttagning av loopmorphar på ett 

annat och så vidare. Testpersonerna får förklarat för sig hur det är tänkt att tidscirkeln ska fungera 

beträffande tidens riktning samt vad cirklarna representerar.  

När de ska navigera till ett tidigare tillstånd försöker de först med att snurra på tidscirkeln i hopp om 

att området i mitten av tidscirkeln ska ändra skepnad likt tidslinjens funktionalitet vid navigering. 

Resultatet blir en panorering över ytan då tidscirkeln är statisk och alltid har en fast position. Sedan 

försöker de navigera genom att göra en utzoomning och får då återkoppling i form av att hela 

tidscirkeln blir mycket mindre. De förstår därför att de ska zooma in över ett område som ligger 

tidigare i tidscirkeln och navigerar därmed till en del av tidscirkeln med tidigare tillstånd. Samtidigt 

som de navigerar noterar de att arbetsytan som visar nuvarande tillstånd har följt med i 

inzoomningen och ligger i hörnet av den aktuella ytan.  

Testpersonerna tycker att zoom-momenten är störande och skulle hellre se att man utför 

navigationen genom att trycka på tidigare tillstånd eller att man drar in dem mot arbetsytan i mitten 

av tidscirkeln då de anser det som mer logiskt. När de får deluppdraget att flytta ett valfritt element 

från ett tidigare tillstånd till nuvarande tillstånd så väljer de ut ett element, utför ett långvarigt tryck 

på elementet och drar det sedan in det mot nuvarande tillstånd och släpper. När det är dags för 

testpersonerna att återgå till ursprungsvyn så vill de rent spontant trycka på det nuvarande 

tillståndet i arbetsytan men förstår senare att de ska zooma ut för att genomföra 

interaktionsmomentet. 

Efter användartestet diskuteras tidigare designförslag för tidscirkeln. Testpersonerna skulle föredra 

att snurra på tidscirkeln för att navigera istället för att ha en statisk tidscirkel som man ska zooma i. 

De uttrycker starkt att de föredrar tidscirkeln framför tidslinjen eftersom personerna lägger stor 

fokus på estetiken i gränssnittet och ser kommersiella möjligheter då tidscirkelgränssnittet då det 

lämpar sig för t-shirt tryck med mera. De tycker även att tidscirkeln är det gränssnitt som känns mest 

nyskapande och innovativt. 
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4.3 Resultat 
Användartesterna visar att tidscirkeln är det mest attraktiva alternativet men samtidigt det minst 

intuitiva och användarvänliga i sin nuvarande form. För att tidscirkeln ska bli ett realistiskt alternativ 

så måste designen utvecklas och omformas ytterligare i stor utsträckning. Samtliga testpersoner 

upplevde minst förvirring vid testet av tidslinjen och det gränssnittet är det som på bästa möjliga sätt 

visualiserar förändringar i tillstånd över tid. Tidslinjen är också ett väletablerat koncept för att 

visualisera tid och det kan antas att eventuella användare kommer att vara bekanta med den 

underliggande idén. Genom att utnyttja igenkänningsfaktorn för tidslinjen är det också möjligt att 

införskaffa bättre förståelse för tidsnavigering i synnerhet utan att informationen påverkas av 

gränssnittets komplexitet. Av dessa anledningar kommer examensarbetet gå vidare med tidslinjen 

som det valda gränssnittet. När tidslinjekonceptet är implementerat, utvärderat och kompletterat 

kan senare arbeten inom området evaluera fler lösningar för att visualisera samma information och 

erbjuda alternativa metoder för tidsnavigation. 

Funktionaliteten för tidslinjen behöver dock justeras för att ge möjlighet till att både trycka på samt 

dra i performancemorphar för att aktivera och avaktivera dem. Under användartesterna har samtliga 

testpersoner påpekat behovet av denna funktionalitet och bekräftar därmed de idéer som framkom 

under designfasen.  
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5 Implementation 
Inför implementationen utfördes en utförlig studie av den befintliga kodbasen. Syftet var att få en 

bra överblick och förståelse för applikationens kodstruktur och underlätta implementation av tillägg 

till applikationen. Den befintliga kodbasen är skriven i C med vissa undantag där Objective-C har varit 

nödvändigt på grund av iOS plattformen. Stora delar av C koden har dessutom utökats med en egen 

implementation av arv, dynamisk bindning och polymorfism. Implementationen har gjorts av Dr. 

Rikard Lindell via structer och en mängd funktioner som behövs för att arvshierarkin ska fungera. För 

att få överblick över arvshierarkin samt hur olika typer av morphar förhåller sig till varandra gjordes 

en skiss på en whiteboardtavla, se figur 5.1. 

 

FIGUR 5.1 ARVSHIERARKIN I C3LOOPS SAMT HUR DE OLIKA MORPHTYPERNA FÖRHÅLLER SIG TILL VARANDRA 

För att möjliggöra polymorfism i applikationen så används dispatchTables som är arrayer med 

funktionspekare. Arrayerna möjliggör meddelandeskickning till objekt via en funktion som heter 

C3Do. Alla meddelanden som kan skickas i applikationen är definierade i en enumerationstyp vilket 

resulterar i att det alltid är tydligt vilket meddelande som faktiskt skickas till ett objekt. Funktionen 

C3Do tar emot ett objekt som ska agera mottagare av meddelandet, det aktuella meddelandet som 

ska skickas samt ett eventuellt argument. C3Do granskar först objektets egna dispatchTable och 

kontrollerar om en funktion som svarar på meddelandet finns lagrad där och om så är fallet så görs 

ett anrop till den funktionen. Om objektets dispatchTable inte lagrar någon funktion som matchar 

det önskade meddelandet så traverserar funktionen C3Do uppåt i arvshierarkin för objektet och letar 

efter meddelandet i förälderns dispatchTable. Letandet efter en matchande funktion sker rekursivt 

fram tills det att antingen meddelandet hittas i någon av föräldrarnas dispatchTables eller tills det 
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inte lägre finns någon förälder lägre upp i arvshierarkin att traversera till. Om en matchande funktion 

hittas i en dispatchTable någonstans i arvshierarkin så anropas den och sedan avslutas anropet till 

C3Do. Om ingen matchande funktion hittas i arvshierarkin för det specificerade meddelandet så 

returnerar C3Do NULL. 

När en viss morphtyp ska ärva från en annan typ av morph används en funktion som heter 

C3Object_inherit. Det är via denna funktion som arvshierarkin byggs upp och möjliggör ovanstående 

meddelandeuppslagning i ett objekts dispatchTable, eller i någon av dess föräldrars dispatchTables. 

Funktionen tar både morphtypen som ärver samt den morphtyp som ska ärvas som argument. 

Funktionens argument består även av storleken på den struct som representerar det framtida barnet 

i arvet samt barnets dispatchTable. Om ingen dispatchTable skickas med vid anropet till 

C3Object_inherit så tilldelas barnet sin förälders dispatchTable istället. Om en dispatchTable skickas 

med vid anropet så tilldelas barnet denna dispatchTable med tilläget att ett arv sker från förälderns 

dispatchTable. Arvet realiseras genom att förälderns dispatchTable placeras på det första indexet i 

barnets dispatchTable. Därmed kan barnet svara på alla de meddelanden som föräldern kan svara på 

samt alla eventuella meddelanden som sedan läggs till i barnets dispatchTable. Funktionerna C3Do 

och C3Inherit är därmed kärnan i den objektorienterade implementationen i C som möjliggör både 

arv och polymorfism. 

5.1 Lua-tolk 
Lua är ett skriptat programmeringsspråk som har många fördelar: 

 En kompakt exekveringsmiljö 

 Hög prestanda 

 Låg minnesanvändning 

 Lätt att lära sig 

 Modulärt 

 Lätt att integrera med C/C++ 

 Portabelt 

 

5.1.1 LuaJIT 

LuaJIT (Pall 2012.1) är en “just in time”-kompilator för det skriptade programmeringsspråket Lua och 

det innebär att delar av programkoden kompileras under körning av programmet när de behövs. 

LuaJIT lämpar sig för system med begränsade minnesresurser eftersom LuaJIT har en låg 

minnesanvändning. LuaJIT är därför en lämplig kandidat för implementation av 

konfigurationsmoduler i en mobil applikation. I iOS är det dock inte möjligt att använda sig av “just in 

time”-kompilering då denna del av funktionaliteten inte är tillgänglig i iOS (Pall 2012.2). Resultatet är 

att programkoden förkompileras till en intermediär form och tolkas av en interpretator under 

exekvering. Den interpretator som används av LuaJIT är snabbare än den som finns i standard 

kompilatorn för Lua (Pall 2012.3). Därmed är LuaJIT fortfarande en stark kandidat, trots avsaknaden 

av möjlighet till “just in time”-kompilering. I LuaJIT finns även FFI-biblioteket (Pall 2012.4) som gör 

det möjligt att dynamiskt ladda C-bibliotek för att anropa externa funktioner samt använda sig av 

datastrukturer implementerade i C. FFI-biblioteket utesluter behovet av att skapa bindningar till C-
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funktioner i kod och gör integrering av Lua-tolken smidig då den existerande kodbasen mestadels är 

skriven i C.  

5.1.2 Användning 

Lua-tolkens uppgift är att erbjuda ett snabbt och effektivt sätt att skapa prototyper för olika typer av 

användargränssnitt samt att minska applikationens minnesanvändning. Moduler skrivna i Lua kan 

användas för att dynamiskt konfigurera inställningar och användargränssnittet med dess element. I 

C3LOOPS-applikationen är dynamisk konfigurering användbart för att implementera prototyper för 

iOS av de två navigationskoncept som utvärderas i projektet. Lua-tolken kan även användas i den 

framtida utvecklingen av applikationen. 

5.1.3 Integrering 

För att kunna använda LuaJIT i applikationen så har den kompilerats till ett statiskt bibliotek och 

länkats till binärfilerna i projektet. Biblioteket har korskompilerats för ARMv7 arkitekturen som iOS-

plattformen använder samt kompilerats för i386 för att även fungera i iPhone/iPad simulatorerna i 

Xcode (Apple 2012.1). Sedan skapades en testmodul i C med målsättningen att kunna ladda 

testmodulen dynamiskt via Lua-script med hjälp av FFI-biblioteket. Det ger möjligheten att anropa de 

funktioner som innefattas av modulen direkt i Lua-scriptet. Resultatet är att modulen endast går att 

ladda dynamiskt vid exekvering av applikationen från Xcode. När applikationen startas fristående 

från Xcode, via hemskärmen i en testenhet, så leder det till en programkrasch när den kod som ska 

ladda modulen exekverar. Kraschen är resultatet av att Apple inte tillåter laddning av dynamiska 

bibliotek under körning.  

Då det tänkta tillvägagångssättet inte längre var ett alternativ för användandet av LuaJIT i 

applikationen så gjordes efterforskningar för att hitta andra sätt att kunna anropa C funktioner från 

Lua-script. Ett alternativ är att innan en C-funktion ska anropas via Lua-script så kan man registrera 

den via C kod och binda den till en symbol som blir tillgänglig i Lua-scriptet (Ierusalimschy 2006: 242). 

Tillvägagångssättet kan ytterligare optimeras genom användandet av en array som lagrar symboler 

som binder mot C-funktioner som blir tillgängliga i Lua via funktionspekare (Ierusalimschy 2006: 260-

263). Arrayen initieras och registreras i det aktuella Lua-tillståndet i en C-funktion som anropas från 

C-kod innan Lua-scriptet börjar användas. De C-funktioner som ska gå att anropa från Lua-scriptet 

måste ha ett särskilt format, de tar ett Lua-tillstånd som argument och returnerar antalet 

returvärden som denna funktion genererat och placerat på Lua-stacken (Ierusalimschy 2006: 242). 

Att skapa en mängd funktioner med syfte att binda befintliga C-funktioner till Lua generar extra kod 

för att göra något som skulle kunna skrivas direkt i C. Efter diskussioner med produktägaren togs 

beslut om att ge implementationen av Lua-tolken låg prioritet och fokusera på andra delar av 

projektet. 

5.2 Databas 
För att låta användaren återgå till tidigare tillstånd krävs det att tillstånden lagras persistent. Två 

tillvägagångssätt för persistent lagring utvärderades, key-value binding respektive en traditionell 

SQLite-databas (SQLite 2012). Med key-value binding sparas en blob, det vill säga ett godtycklig antal 

bytes av data som innehåller all information om en performancemorph tillsammans med en unik 

identifierare som agerar nyckel. Nyckeln används för att hämta data vid senare tillfällen. Nackdelen 

med key-value binding är att det inte går att identifiera vilken typ av Item som lagrats på ett enkelt 
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sätt. Det gör det också svårt att veta hur Items ska konverteras från binär data till morphar i 

applikationen. 

I en traditionell SQLite-databas är det en komplicerad operation att lagra och läsa data. 

Komplexiteten uppvägs dock av det faktum att det är enklare att identifiera vilken typ av föremål 

som en rad i databasen beskriver och det går då att begränsa sig till att endast hämta ut relevant 

data. Slutligen valdes SQLite-lösningen eftersom den erbjöd möjligheten att göra dynamiska 

förfrågningar till databasen. Arbetet inleddes genom att identifiera vilken information som krävdes 

för att realisera tidsnavigationen. Genom att granska relevant kod identifierades entiteter och 

attribut som ansågs lämpliga och ett första utkast skissades på whiteboardtavla, se figur 5.2. 

 
FIGUR 5.2 ETT FÖRSTA UTKAST PÅ DATABASDESIGNEN 

Skissen gav en grov överblick över vilken information som var relevant för projektet. Eftersom 

tidsnavigationen var begränsad till enskilda performancemorphar, och deras submorphar, framstod 

det naturligt att ha en huvudtabell för att lagra performancemorphar. Andra typer av morphar fick 

sin egen tabell. De andra typerna av morphar har varierande struktur och därför krävs en generell 

databasdesign för att hantera de strukturella skillnaderna. Lösningen för persistent lagring trots de 

strukturella skillnaderna är attributet value som är tänkt att kunna innehålla alla tänkbara typer av 

information. Tabellen Change är den mest relevanta för tidsaspekten eftersom den lagrar alla 

förändringar som har applicerats på de olika morphtyperna. Genom att radera sparade förändringar 

går det att återställa performancemorphar till tidigare tillstånd. Tabellen ChangeType var tänkt att 

innehålla de typer av förändringar som är möjliga genom att visa vilket värde i Morph tabellen som 

har påverkats av en rad i Change-tabellen. 

Det var också viktigt att hitta ett lämpligt sätt att hantera databasen i applikationen. C3LOOPS 

använde sedan tidigare en SQLite-databas i kombination med Apples Core Data bibliotek (Apple 

2012.2) för att hantera de element som visas på arbetsytan. Tanken var initialt att endast lägga till 

den nya databasen för att lagra information som är relevant för tidsnavigationen och låta den 

hanteras av Core Data. 

Under diskussion med produktägaren framkom dock att Core Data hade mindre önskvärda 

egenskaper. Core Data ansågs långsamt och erbjuder dålig inblick i hur den fungerar internt. 

Produktägaren hade som önskemål att implementationen skulle använda en SQLite-databas med 

hjälp av Lua bibliotek. Även diskussioner om databasens funktion gjorde det nödvändigt att förändra 

den ursprungliga designen. Det ansågs inte finnas någon anledning att särbehandla 
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performancemorphar då de inte hade några attribut som motiverade skapandet av en separat 

Performance-tabell. Tabellen ChangeType ansågs inte längre nödvändig då informationen kunde 

lagras med hjälp av ett nytt attribut i Change-tabellen i kombination med en enumerationstyp i 

koden. 

Efter förändringarna är databasdesignen betydligt mindre komplex. Kvar finns två entiteter och de 

anses tillräckliga för att lagra all information för tidsnavigation. Ett nytt försök att identifiera 

nödvändiga attribut har utförts. För att underlätta arbetet skapades först en planering över vilka 

operationer som databasen behöver stödja: 

 Det ska gå att öppna och stänga databasen. 

 Det ska gå att hämta ut alla morphar av en specifik typ. 

 Det ska gå att hämta ut alla submorphar till en given morph. 

 Det ska gå att lägga till morphar i databasen. 

 Det ska gå att förändra en given morph i databasen. 

 Det ska gå att återställa en given morph till ett tidigare tillstånd. 

 
FIGUR 5.3 DE ATTRIBUT SOM VALTS UT FÖR TABELLERNA MORPH SAMT CHANGE 

Figur 5.3 visar de valda attributen samt relationen mellan entiteterna. 
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Morphs 

Den entitet som visas i tabell 5.1 beskriver alla morphar som lagras persistent, oavsett typ. Den är 

begränsad till de föremål som visas i tidslinjen då en befintlig databas redan hanterar arbetsytan. 

TABELL 5.1 EN BESKRIVNING AV MORPHS ENTITETEN 

Attribut Förklaring Domän Datatyp Obligatorisk 

UUID Primär nyckel, ett unikt 
objektid som tilldelas av 

funktioner i iOS 

Alla giltiga UUID:n VARCHAR JA 

morphDescriptor Vilken typ av morph 
raden beskriver 

Alla giltiga 
morphtyper 

INTEGER JA 

superMorph Anger vilken morph 
denna morph tillhör om 

någon 

Alla befintliga 
UUID:n för 
morphar i 
databasen 

VARCHAR NEJ 

createTime Den tid morphen 
skapades 

Alla tider innan och 
inklusive den 
aktuella tiden 

TIMESTAMP JA 

modifiedTime Den tid då den senaste 
förändringen skedde i 

morphen 

Alla tider innan och 
inklusive den 
aktuella tiden 

TIMESTAMP JA 

bounds Morphens position, 
skala och radie 

Alla giltiga värden 
för morphens 

bounds 

VARCHAR JA 

value Vilket värde morphen 
har 

All text VARCHAR NEJ 

data Godtycklig data i 
binärform 

All data BLOB NEJ 
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Changes 
Den entitet som visas i tabell 5.2 användes för att lagra alla förändringar som har applicerats på alla 

lagrade morphar. 

TABELL 5.2 EN BESKRIVNING AV CHANGES ENTITETEN 

Attribut Förklaring Domän Datatyp Obligatorisk 

changeID Primär nyckel, en 
automatiskt ökande 

nyckel som används för 
identifiera förändringar 

Alla positiva heltal INTEGER JA 

morphID Främmande nyckel, den 
morph som påverkas av 

förändringen 

Alla befintliga UUID:n 
för morphar i 

databasen 

VARCHAR JA 

action Vilken typ av förändring 
som skett, skapande, 

uppdatering eller 
radering 

Positiva heltal som har 
en motsvarighet i en 

enum 

INTEGER JA 

key Vilket värde i morph 
tabellen som påverkas 

Alla kolumnnamn vars 
värden kan förändras 
manuellt i Morphs-

tabellen 

VARCHAR JA 

value Hur värdet har 
förändrats 

All text VARCHAR JA 

changedTime När förändringen 
genomfördes 

Alla tider innan och 
inklusive den aktuella 

tiden 

TIMESTAMP JA 

data Godtycklig data i 
binärform 

All data BLOB NEJ 

 
Innan arbetet fortskred introducerade produktägaren önskemål om ytterligare tillägg och 

förändringar i databasen. Förändringarna gällde fält för att lagra metadata för morphar, därmed 

gjordes tillägg i Morphs-tabellen. De nya kolumnerna var: 

 metaLabel som ett sätt att lagra titeln för en morph.  

 metaColorMarker för att lagra morphens färg. 

 metaText vars värde är en textuell beskrivning av morphen. 

 metaBPM som beskriver tempot för en morph.  

Parallellt med förändringen av databasdesignen implementerades ett testprojekt för 

databashantering med Lua i iOS. Lua har ett extensivt stöd för hantering av SQLite databaser genom 

ett tilläggsbibliotek, LuaSQLite3 (LuaSQLite3). Dock är biblioteket dynamiskt och laddas under 

exekvering av applikationen. Den dynamiska laddningen var ett problem då användningen av 

dynamiska bibliotek är kraftigt begränsad i iOS, som tidigare nämnts i kapitel 5.1.3.  

För att ändå möjliggöra åtkomst till SQLite-biblioteket via Lua skapades ett flertal funktioner i en C fil 

med syfte att linda in anrop till de önskade SQLite funktionerna i ett format som gör att funktionerna 

kan registreras i Lua. Förfarandet beskrivs i kapitel 5.1.3 i denna examensarbetesrapport och 

resulterar i en array med funktionspekare som registreras i ett specifikt Lua-tillstånd. Sedan kan de 
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önskade C-funktionerna anropas via deras respektive funktionspekare. Den stora nackdelen med 

tillvägagångssättet är att en stor mängd kod måste produceras för att ge möjlighet att anropa C-

funktioner i ett Lua-script. Tillvägagångssättet med inlindade C-funktioner är väldigt oproduktivt 

eftersom koden som utför den tänkta funktionaliteten kan skrivas direkt i C och således undvika 

omvägen via Lua. Det har under projektets gång uppdagats att även om kod snabbt kan produceras i 

Lua så kan likvärdig kod produceras nästan lika snabbt i C och därmed är vinsten med att använda 

Lua näst intill försumbar. Om iOS hade tillåtit dynamisk laddning av bibliotek skulle det inte vara ett 

problem eftersom LuaSQLite3-biblioteket då skulle kunna laddas direkt i Lua och ingen extra C kod 

skulle behöva skrivas. 

När besluten angående databashanteringsmetod och databasdesign var gjorda började arbete med 

att integrera den nya databasen i den befintliga kodbasen. Ett urval av de funktioner som skapades 

för att kommunicera med SQLite-databasen visas i tabell 5.3 och koden återfinns i bilaga 2. 

TABELL 5.3 EXEMPEL PÅ SKAPADE SQLITE-FUNKTIONER 

Funktionsnamn Tillämpning 

C3SQLite_itemWithID Funktionen tar emot ett unikt ID och hämtar sedan det Item som 
har ett matchande ID från databasen och returnerar en referens 
till det. 

C3SQLite_subitemsOfItem Funktionen tar emot ett unikt ID samt en referens till en tom 
C3Array. Arrayen fylls sedan med alla Items i databasen som har 
det specificerade ID numret som deras supermorph. 

C3SQLite_itemsWithDescriptor Funktionen tar emot ett heltal som representerar en specifik typ 
av morph samt en tom C3Array. Funktionen fyller sedan arrayen 
med alla Items i databasen som är av den specificerade typen. 

C3SQLite_insertItem Funktionen tar emot ett Item och sparar det i databasen. 

C3SQLite_updateItem Funktionen tar emot ett Item och uppdaterar sedan 
motsvarande Item i databasen. Det är fältet UUID i databasen 
som används för att selektera vilket Item som ska uppdateras. 

C3SQLite_deleteItem Funktionen tar emot ett Item och raderar sedan motsvarande 
Item från databasen. 

 

För att optimera anrop till ovanstående funktioner så har varje funktion en förberedd SQL-fråga som 

agerar som en singelton. Att använda en singelton innebär att första gången funktionen anropas så 

förbereds SQL-frågan genom att hela SQL-kommandot förkompileras och lagras med platshållare för 

all data i frågan. I egenskap av att vara en singelton behöver bara denna kompilering ske en gång per 

exekveringssession. Sedan binds det aktuella data som ska användas vid ett specifikt anrop till den 

förkompilerade SQL-frågan genom att all data placeras i de fördefinierade platshållarna. När ett 

anrop till någon av funktionerna har exekverat klart så återställs alla bindningar av data och den 

förkompilerade SQL-frågan är redo för ett nytt eventuellt anrop av funktionen. 

Det visade sig dock att skapandet av Items i applikationen till stor grad var beroende av den befintliga 

Core Data implementationen, därför gjordes ytterligare granskningar av kodbasen vilket resulterade i 

beslutet att överge C3LOOPS befintliga databas och ersätta den med den nya databasen. För att 

försäkra att ingen funktionalitet skulle bli lidande gjordes en jämförelse med projektets existerande 

datamodell på en whiteboardtavla, se figur 5.4. 
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FIGUR 5.4 EN JÄMFÖRELSE MELLAN ATTRIBUT I DEN GAMLA RESPEKTIVE NYA DATABASEN 

Mindre förändringar genomfördes för att försäkra paritet mellan de två lösningarna och underlätta 

implementationen. Det tidigare strängvärdet bounds delades nu upp i fyra delar som kan lagras i, och 

hämtas från, databasen utan att behöva utföra konverteringar. Övrig information ansågs kunna 

lagras i det befintliga attributet value. 

Med den förbättrade datamodellen påbörjades arbetet att ersätta Core Data lösningen med en ren 

SQLite implementation. Det första steget var att identifiera vilka delar av koden som påverkades av 

bytet genom att både granska koden och följa den under exekvering för att se var och hur Core Data 

användes. Till största del var det uppbyggnad av morphar som påverkades av databasbytet. 

Arbetet var komplexare än förväntat på grund av Core Data bibliotekets förfarande angående lagring. 

Items lagrades i samband med att de skapades och när sedan alla objekt manipulerades i koden 

uppdaterades motsvarande Items i databasen. Endast ett anrop till Core Datas save funktion var 

nödvändig för att registrera alla objekts individuella förändringar, något som inte var möjligt med 

SQLite. Varje enskilt anrop till Core Datas save-funktion måste ersättas med ett anrop till SQLites 

uppdaterings funktion för varje Item som ska uppdateras. Det gjorde det också komplicerat att välja 

var i koden det var logiskt att göra dessa anrop. Ett exempel på förfarandet är när en uppsättning 

loopmorphar importeras till applikationen. I båda lösningarna läggs alla morphar till i databasen följt 

av att alla morphars position uppdateras i en loop. Core Data använder sedan save-funktionen för att 

uppdatera alla morphar med ett singulärt anrop. Användandet av SQLite gjorde det dock nödvändigt 

att utföra uppdateringen redan i loopen då endast ett föremål i taget kan uppdateras med unika 

värden. 
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Implementationsarbetet genomfördes utan möjlighet att testköra applikationen eftersom den inte 

kunde kompileras innan databasbytet var helt avklarat. För att underlätta skapades ytterligare ett 

testprojekt där de delar som var oberoende av C3LOOPS-applikationens kodbas testades. Det som 

testades var främst lagring och läsning av Items från databasen. Vissa tvivelaktigheter upptäcktes och 

databasmodellen uppdaterades följaktligen för att underlätta implementationen.  

Det primära problemet var attributet data som i egenskap av dess blob-representation i databasen 

kan uppta varierande mängd minnesutrymme. Problemet grundar sig i att Items från databasen 

lagras i applikationen som objekt av structen C3Item, för definitionen av C3Item se bilaga 2, där data 

attributets motsvarighet är en void-pekare. Att lagra något i data fältet i C3Item är oproblematiskt 

eftersom en void-pekare kan peka på vilken typ av data som helst. Problem uppstår dock när ett 

C3Item-objekt ska lagras som ett Item i databasen. Problemet beror på att funktionen som används 

för att binda det data som en void-pekare pekar på till ett blob-fält i databasen måste veta hur 

många bytes som ska läsas från och med den minnesadress som void-pekaren refererar till. En void-

pekare kan dock peka på en godtycklig minnesmängd och det är inte möjligt att kontrollera storleken 

på det som void-pekaren refererar till utan att veta ursprungstypen för datat. Problemet löstes 

genom att utöka C3Item-structen med en heltalsvariabel vid namn dataSize som har som syfte att 

lagra storleken på det data som void-pekaren för tillfället refererar till. Med den utökade 

informationen i C3Item-structen kan således Items både läsas från samt skrivas till databasen utan 

svårigheter när det gäller attributet data. 

Under arbetet med att ersätta Core Data uppdagades tillfällen när det singulära attributet value var 

otillräckligt då vissa morphtyper kräver lagring av flera värden. Lösningen var att dela upp dessa 

morphar i flera nya typer som lagras persistent snarare än att förändra databasmodellen. En slutgiltig 

förändring gjordes dock i både Morphs- och Changes-tabellerna; typen på attributet value ändrades 

till blob för möjliggöra typoberoende lagring av olika värden i den kolumnen. Även här infördes ett 

nytt attribut för att lagra storleken på det data som lagras i attributet value. 

Eftersom representationen för fältet value i C3Item-structen ändrades till en void-pekare så uppstod 

behovet av att hantera läsning från, samt skrivning till, value-fältet. Varje enskild morph har vetskap 

om vilken typ av data som ska lagras i value-fältet för dess motsvarande Item och kan således begära 

att få value-fältet konverterat till korrekt datatyp. Det beslutades att value-fältet skulle kunna lagra 

antingen strängar, booleans, flyttal eller heltal och därmed implementerades funktioner som 

returnerar value-fältets data konverterat till någon av dessa datatyper. Funktioner för att kunna 

tilldela value-fältet data av någon av dessa datatyper implementerades också och de har även som 

ansvar att lagra storleken på datat i valueSize-fältet.  Liknande funktioner för att hantera tilldelning 

samt läsning av data-fältet behövdes dock inte implementeras eftersom likvärdiga funktioner för 

ändamålet redan existerade i den befintliga kodbasen. Övriga attribut hade SQLite datatyper med 

likvärdiga motsvarigheter i C och således behövdes ingen extra kod för konvertering skrivas för att 

hantera dem. 

Slutligen blev databasens utformning som följer: 
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Item 

Tabell 5.4 visar Item entiteten som tidigare benämndes Morphs. Namnet förändrades för att ge en 

klarare bild av vad som lagras i databasen eftersom Items används vid uppbyggnaden av morphar i 

koden. 

TABELL 5.4 ITEM ENTITETENS SLUTGILTIGA DESIGN 

Attribut Förklaring Domän Datatyp Obligatorisk 

UUID Primär nyckel, ett 
unikt objektid som 

tilldelas av 
funktioner i iOS 

Alla giltiga UUID:n VARCHAR JA 

morphDescriptor Vilken typ av 
morph raden 

beskriver 

Alla giltiga typer av 
morphar i C3LOOPS 

INTEGER JA 

superMorph Anger vilken morph 
denna morph 

tillhör om någon 

Alla befintliga UUID:n 
för morphar i 

databasen 

VARCHAR NEJ 

createTime Den tid morphen 
skapades 

Alla tider innan och 
inklusive den aktuella 

tiden 

TIMESTAMP JA 

modifiedTime Den tid då den 
senaste 

förändringen 
skedde i morphen 

Alla tider innan och 
inklusive den aktuella 

tiden 

TIMESTAMP JA 

boundsX Morphens position 
i X-led 

Alla giltiga värden för 
morphens position 

FLOAT JA 

boundsY Morphens position 
i Y-led 

Alla giltiga värden för 
morphens position 

FLOAT JA 

boundsScale Morphens skala Alla positiva tal FLOAT JA 

boundsRadius Morphens radie Alla positiva tal FLOAT JA 

valueSize Storleken i byte på 
det som lagras i 

value-fältet 

Alla positiva tal INTEGER JA 

value Vilket värde 
morphen har  

All text BLOB NEJ 

dataSize Storleken i byte på 
det som lagras i 

data-fältet 

Alla positiva heltal INTEGER JA 

data Godtycklig data i 
binärform 

All data BLOB NEJ 

metaLabel Morphens titel All text VARCHAR NEJ 

metaColorMarker Morphens färg Giltiga värden för 
färgenumerationen i 

C3LOOPS koden 

INTEGER NEJ 

metaText En beskrivning av 
morphen 

All text VARCHAR NEJ 

metaBPM Morphens tempo Alla positiva tal FLOAT NEJ 
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Change 

Tabell 5.5 visar den slutgiltiga designen för den entitet som lagrar förändringar för morphar. 

TABELL 5.5 CHANGE ENTITETENS SLUTGILTIGA DESIGN 

Attribut Förklaring Domän Datatyp Obligatorisk 

changeID Primär nyckel, en 
automatiskt ökande nyckel 
som används för identifiera 

förändringar 

Alla positiva heltal INTEGER JA 

morphID Främmande nyckel, det 
Item som påverkas av 

förändringen 

Alla UUID:n som 
finns i Items-

tabellen 

VARCHAR JA 

action Vilken typ av förändring 
som skett, skapande, 

uppdatering eller radering 

Positiva heltal som 
har en motsvarighet 

i en enum 

INTEGER JA 

key Vilket värde i morph 
tabellen som påverkas 

Positiva heltal som 
har en motsvarighet 

i en enum 

INTEGER JA 

valueSize Storleken i byte på det som 
lagras i value-fältet 

Alla positiva siffror INTEGER JA 

value Hur värdet har förändrats All data BLOB JA 

changedTime När förändringen 
genomfördes 

Alla tider innan och 
inklusive den 
aktuella tiden 

TIMESTAMP JA 

dataSize Storleken i byte på det som 
lagras i data-fältet 

Alla positiva siffror INTEGER JA 

data Godtycklig data i binärform All data BLOB NEJ 

 
Den nya utformningen gör att tidigare funktionalitet inte påverkas samt att stöd nu finns för 

tidsnavigation. 

Koden har utökats med relevanta C funktioner för att sköta lagrande och återskapande av Change 

objekt. För att representera förändringar programmatiskt definierades en struct med attribut för all 

data som krävs, se C3Change i bilaga 2. Arbetet med att ersätta den tidigare databasen gav en bra 

överblick över de ställen i koden där ny funktionalitet för att lagra förändringar behövs. I alla 

funktioner där en performancemorph eller någon av dess beståndsdelar förändras måste Change-

tabellen samt tidsstämpeln för den relevanta morphen uppdateras. Förutom att ändra tidstämpeln 

för den specifika morphen så måste alla dess supermorphar uppdateras. Därmed uppstod behovet av 

en funktion som hanterar uppdateringen. Funktionen utgår från den morph vars tidsstämpel ska 

uppdateras och anropas sedan rekursivt med morphens supermorph som argument. När rekursionen 

når sitt basfall, det vill säga när den morph som anges som argument inte har någon supermorph, så 

sker inga fler rekursiva anrop. 

Flertalet typer av förändringar kan ske i applikationen och därmed lagras värdeförändringen som en 

blob i databasen. Värdeförändringens blob-representation medför att flera olika funktioner för att 

skapa värdena behövs. För nuvarande är förändringarna begränsade till tre olika typer; positioner, 

strängar och flyttal. Under exekvering kan typerna representera värden för många olika förändringar 
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beroende på vilken morph de tillhör. Ett exempel på en förändring där value-attributet lagras som en 

sträng är när en loopmorph placeras i en performancemorph, varpå value-attributet används för att 

lagra loopmorphens UUID. Beslut togs om att lagra de värden som en förändring resulterar i istället 

för att endast lagra förändringens värde. Anledningen till beslutet är att det blir enklare att läsa ut 

samt återställa en tidigare förändring utan att behöva traversera hela förändringshistoriken för att 

bygga upp det specifika tillståndet vilket underlättar uppbyggnaden av en morph som har genomgått 

många förändringar. 

När ett Item hämtas från databasen hämtas även alla förändringar som tillhör det Itemet från 

Change-tabellen; varpå informationen lagras i ett objekt av structen C3Item. Ytterligare förändringar 

av hur ett Item representeras både i databasen och i koden blev nödvändiga när tidslinjen 

implementerades. Performancemorphar som ligger på arbetsytan delar Item med de som ligger i 

tidslinjen. För att morpharna ska placeras korrekt i båda ytorna lades ytterligare positionsattribut till 

för att även lagra ett Items placering i tidslinjen. En boolean används för att ange om ett Item är 

aktivt i arbetsytan för att under exekvering kunna avgöra om en morph för det specifika Itemet ska 

skapas i arbetsytan eller inte. Förändringarna för hanteringen av Items i både databas och kod ger 

stöd för implementationen av tidslinjen. 
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5.3 Tidslinjen 
Tidslinjen är det element i applikationen som kommer att binda ihop interaktionsdesignen med den 

tidigare nämnda databasimplementationen. Här kommer databasdesignen att sättas på prov då 

tidslinjen är starkt beroende av den. Tidslinjen hämtar information från databasen för att bygga upp 

sin struktur, förändra element samt spara dessa förändringar.  

5.3.1 Planering och förstudier 

Implementationen av tidslinjen innebär tillägg till, samt justeringar av, den befintliga kodbasen på 

flera sätt. När tidslinjen läggs till ska applikationens yta delas upp i två delar; en yta för tidslinjen 

samt en arbetsyta. Ytorna kommer att representeras av två nya morphtyper som adderas till den 

befintliga kodbasen. Arbetsytan kommer att behålla samma funktionalitet som nuvarande morphtyp 

C3SurfaceMorph. C3SurfaceMorph spänner upp över hela applikationens yta och är den morph som 

agerar supermorph för många av applikationens element såsom performancemorphar och 

loopmorphar. Även tidslinjen kommer att ha behov av denna funktionaliteten i C3SurfaceMorph och 

därför kommer dessa två ytors morphtyper, C3WorkspaceMorph och C3TimelineMorph, ärva från 

och återanvända funktionalitet i nuvarande C3SurfaceMorph. I och med arvet kommer 

C3SurfaceMorph aldrig att instansieras utan kommer istället att agera interface till de två nya 

morphtyperna. C3LOOPSControlMorph är precis som tidigare grunden i användargränssnittet och 

agerar supermorph åt arbetsytan, tidslinjen och kontrollknapparna.  

C3SurfaceMorph har studerats för att se vilken typ av funktionalitet som behöver finnas i de två nya 

morphtyperna utöver den som redan finns i C3SurfaceMorph. En avvägning har gjorts angående 

mängden existerande funktionalitet som kommer att användas i var och en av de nya morphtyperna. 

C3WorkspaceMorph och C3TimelineMorph kommer att leva i applikationen i endast en uppsättning 

och således implementeras som singletons; precis som C3SurphaceMorph. 

 
FIGUR 5.5 VISAR VILKEN ORDNING ELEMENTEN SKA PLACERAS I LÄNGS MED Z-AXELN 
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Figur 5.5 visar den hierarkiska ordningen längs med z-axeln som gränssnittets byggstenar placeras i 

samt hur de förhåller sig till varandra. Varje morph har en nod som agerar behållare för morphens 

grafiska representation. Noden används vid rendering av en morph och det är därmed viktigt att 

ordningen som noderna renderas i tar hänsyn till morpharnas tänkta funktionalitet. Nodernas 

hierarki bestäms av förhållandet mellan morpharna, en morph som är submorph till en annan morph 

kommer alltid renderas över sin supermorph. Renderingen startar i noden för applikationens zoom-

motor, som har C3LOOPSControlMorphs nod som subnod, och arbetar sig sedan uppåt i 

nodhierarkin. Förhållandet mellan morphar är även viktigt i gränssnittet, vid ett tryck på skärmen så 

ska den morph som ligger överst i gränssnittet vid den aktuella tryckpunkten vara den som reagerar 

först. 

5.3.2 Krav 

Ett flertal krav ställs på tidslinjen och kraven är resultatet av interaktionsdesignsfasen samt 

användarundersökningen: 

 Tidslinjen ska vara placerad i botten av skärmytan. Placeringen är viktig för att ge användaren 

ett lättillgängligt verktyg för tidsnavigering då man oftast greppar enheten i dess underkant 

vid användning om den inte används liggande på en plan yta. Clark (2012) beskriver var 

funktionalitet, som till exempel en tidslinje, bäst ska placeras: 

 

”The bottom of iPad apps is best for controls that browse or preview content in  the canvas 

above.” (Clark 2012) 

 

 Tidslinjen ska vara scrollningsbar i sidled vilket är ett krav framtaget under designfasen, se 

kapitel 3.1, där det har påvisats hur förhållandet mellan navigering i ett gränssnitt och tid bör 

gestaltas. 

 

 Möjlighet ska finnas att utföra in- respektive utzoomning i tidslinjen. Zoomning underlättar 

för användaren vid de tillfällen då denne är osäker på tidslinjens funktionalitet och tycker att 

det är otydligt vad tidslinjens element representerar. Även möjligheten att förminska 

tidslinjen är viktig då förminskningen ger användaren mer plats och frihet i form av en större 

arbetsyta. 

 

 Vid zoomning i tidslinjen ska det finnas en övre samt undre gräns för den yta som tidslinjen 

kan uppta som resultat av zoomningen. Begränsningen är nödvändig för att användaren inte 

ska kunna göra en för tunn tidslinje då den behöver ta upp tillräckligt med yta för att 

möjliggöra registrering av en zoomgest. En för stor tidslinje är onödig då syftet med 

inzoomning är att göra detaljer i tidslinjen tydligare, inte att tidslinjen ska uppta hela 

skärmytan. 

 

 Elementen i tidslinjen ska vara placerade på sådant sätt att ju kortare tid sedan senaste 

justering utförts i elementen ju längre till höger befinner de sig. Det element som senast blev 

justerat återfinns därmed alltid längst till höger i tidslinjen. 

 

 Möjlighet till interaktion med element i tidslinjen ska finnas, såsom enkeltryck, långvarigt 

tryck samt förflyttning av element med fingret efter ett långvarigt tryck. Interaktionen 
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möjliggör aktivering och avaktivering av performancemorphar samt justering av dem med 

hjälp av tidigare tillstånd. 

5.3.3 Tillvägagångssätt 

Två nya morphtyper har lagts till i applikationen, C3WorkspaceMorph och C3TimelineMorph, se 

bilaga 2 för definitionen av C3TimelineMorph. Morphtyperna har fått mycket av sin funktionalitet 

från C3SurfaceMorph via arv. C3WorkspaceMorph ersätter C3SurfaceMorph och därmed har den 

existerande kodbasen justerats för att behålla det ursprungliga beteendet med en oändligt stor 

arbetsyta. 

Tidslinjen representeras grafiskt av en rektangel som lagts till i shape-arrayen för tidslinjens nod. 

Noden är ansvarig för att hålla alla shapes som ska renderas för den aktuella morphen. Funktionalitet 

har förändrats i den del av koden som hanterar gester. Här finns en kontroll för vilken av ytorna, 

representerade av C3TimelineMorph och C3WorkspaceMorph, som är målet för en gest. Vid 

panorering i tidslinjen har funktionaliteten begränsats till att endast möjliggöra panorering i sidled.  

Initialt har ett tillägg gjorts i form av en variabel av typen GLfloat i den struct som representerar en 

C3TimelineMorph. Variabelen håller tidslinjens höjd och används i ovan nämnda kontroll av gester. 

Funktionalitet för att zooma in samt ut i tidslinjen justerar denna variabel och leder därmed till att 

tidigare nämnda nod och dess shapes expanderas respektive komprimeras, se figur 5.6. 

 

FIGUR 5.6 DEN HÖGRA BILDEN ÄR RESULTATET AV EN INZOOMNINGSGEST ÖVER TIDSLINJEN (TIDSLINJEN ÄR 

BLÅ ENDAST I TESTNINGSSYFTE) 

När ovanstående zoom-funktionalitet implementerades uppdagades problem med skalning av 

innehållet i tidslinjen. Problemet grundade sig i att innehållet skalades med felaktiga proportioner 

och därmed gjordes ett försök att använda den existerande zoom-funktionaliteten som används i 

arbetsytan. Arbetsytans zoom använder sig av ett zoom-offset och förflyttar den zoomade ytan i sid- 

respektive höjdled beroende på vart zoomgestens målpunkt befinner sig. Beteendet är inte önskvärt 

då tidslinjens underkant alltid ska ligga parallellt med skärmytans underkant. Eftersom zoom inte 

tillför något annat än en möjlighet att få en förstorad vy av innehållet i tidslinjen så gavs vidare 

implementation av zoom-funktionaliteten låg prioritet. Ovanstående förändringar togs därmed bort 

redan i ett tidigt stadium för att istället prioritera funktionalitet för visuell representation av innehåll 

samt interaktion med tidslinjen. 
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För att i tidslinjen representera de performancemorphar som finns lagrade i databasen så skapas 

morphar för dem och läggs till i tidslinjen vid start av applikationen. För att aktivera en 

performancemorph placerad i tidslinjen så utför användaren ett långvarigt tryck över den aktuella 

morphen. När det långvariga trycket registrerats så är morphen flyttbar och användaren fri att dra ut 

morphen till önskad position i arbetsytan och släppa den för att placera den. Släpper användaren 

morphen över tidslinjen blir interaktionsmomentet verkningslöst då meningen är att aktivera 

morphen i arbetsytan med val av position. När en performancemorph ska aktiveras så skapas en 

kopia av den och det är kopian som sedan placeras i arbetsytan. Kopieringen medför att det finns 

möjlighet till dubbel uppsättning av alla performancemorphar med tillhörande submorphar då de 

skapas från samma Item. För att underlätta hantering av positioner har C3Item structen utökats med 

position för en performancemorph i tidslinjen. Även en flagga har lagts till för att ge möjlighet att 

kontrollera om en performancemorph är aktiverad i arbetsytan eller inte, se kapitel 5.2. 

Den funktionalitet för interaktion med tidslinjen som applikationen har utökats med beskrivs i 

följande stycken med hjälp av storyboards, där röda ringar samt pilar endast indikerar den 

interaktion som sker och är således inte en del av applikationens gränssnitt. Benyon, Turner och 

Turner (2005) beskriver storyboards som ett lämpligt verktyg när man vill förmedla 

interaktionsmomenten i en tänkt prototyp: 

”Storyboarding is a technique taken from film making – using a simple cartoon-like structure, key 

moments from the interactive experience are represented. The advantage of storyboarding is that it 

allows you to get a feel for the ‘flow’ of the experience.” (Benyon et al. 2005: 239) 

Tidslinjens bredd är baserad på hur många performancemorphar som finns lagrade i applikationens 

databas. Bredden skalas dynamiskt allteftersom förändringar i antalet performancemorphar sker, vid 

tillägg av nya performancemorphar så expanderar tidslinjen, se figur 5.7. Tidslinjen har en minsta 

tillåtna bredd i form av bredden på skärmen för den aktuella enheten för att ge intrycket av en 

sammanhängande navigationsyta som alltid ligger över arbetsytan i användargränssnittet. Tidslinjen 

är scrollningsbar i sidled till den grad att användaren inte ska kunna scrolla längre än vad det finns 

element i tidslinjen, se figur 5.7. Senast manipulerade element ligger alltid längst till höger och 

elementet med längst tid sedan manipulation ligger längst till vänster, se figur 5.7. 
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FIGUR 5.7 BILD SOM VISAR FÖRÄNDRINGAR I TIDSLINJENS TILLSTÅND VID TILLÄGG AV 

PERFORMANCEMORPHAR, DYNAMISK BREDDJUSTERING SAMT SCROLLNING. 1. ANVÄNDAREN SKAPAR FEM 

STYCKEN NYA PERFORMANCEMORPHAR, DESSA HAMNAR LÄNGST TILL HÖGER DÅ DE ÄR DE SENAST 

JUSTERADE. 2. ANVÄNDAREN NAVIGERAR BAKÅT I TIDSLINJEN GENOM ATT GÖRA EN SIDSVEPNING TILL 

HÖGER ÖVER DEN. 3. EFFEKTEN AV SIDSVEPNINGEN UPPHÖR NÄR DET ELEMENT SOM JUSTERATS FÖR LÄNGST 

TID SEDAN VISAS I TIDSLINJENS VÄNSTRA KANT. 

För att möjliggöra dynamisk uppdatering av tidslinjen skapades en funktion som först tömmer 

innehållet i tidslinjen genom att radera alla morphar som har tidslinjen som supermorph. Efter att 

tidslinjen är tömd så byggs den upp igen precis som vid start av applikationen, vilket medför att den 

förändring som lett till uppdateringen även syns i tidslinjen, se figur 5.8. Ett anrop till 

uppdateringsfunktionen placerades således på de ställen i koden där det sker en förändring på 

arbetsytan som även ska representeras i tidslinjen. De förändringar som leder till en uppdatering av 

tidslinjen är bland annat tillägg samt förändrad positionering av loopmorphar i performancemorphar, 

volymförändringar med mera. Ett exempel på en förändring som inte ska uppdatera tidslinjen är när 

en performancemorph flyttas på arbetsytan. Anledningen till att en sådan förändring inte sparas i 

databasen, och därmed inte visas i tidslinjen, är att en performancemorph som aktiveras erhåller den 

position som användaren släpper den på. 
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FIGUR 5.8 BILD SOM VISAR UPPDATERING AV TIDSLINJEN. 1. ANVÄNDAREN DRAR IN EN LOOPMORPH I EN 

PERFORMANCEMORPH I ARBETSYTAN. 2. TIDSLINJEN UPPDATERAS OCH DEN MANIPULERADE 

PERFORMANCEMORPHENS UTSEENDE SAMT POSITION I TIDSLINJEN FÖRÄNDRAS. 

Resultatet av ett enkeltryck i gränssnittet har justerats så att endast den morph som ligger överst vid 

den aktuella tryckpunkten reagerar. Vid ett enkeltryck så lagrar applikationen de morphs som är 

placerade under tryckpunkten i en array med start från zoom-motorns rotnod och upp mot det 

översta lagret. Sedan itereras denna array bakifrån med startindex vid den morph som är placerad 

överst i gränssnittet. När en morph som implementerar funktionalitet för det meddelande som 

matchar enkeltryck hittats körs denna funktion och itereringen avslutas. 

De performancemorphar som finns i tidslinjen ska som tidigare nämnts gå att dra ut från tidslinjen 

och släppas på godtycklig position i arbetsytan för att aktiveras. Funktionaliteten för långvarigt tryck 

har justerats i applikationen. Om trycket sker över en volymkontroll eller loopmorph inuti en 

performancemorph i tidslinjen så ska hela performancemorphen flyttas med upp till arbetsytan. 

Förändringen gjordes för att det inte ska finnas någon möjlighet till justering av tillstånd i tidslinjen 

utöver den funktionalitet som historiksvansarna erbjuder. Det förenklar även förfarandet med att dra 

ut performancemorphar då det kan vara lätt för användaren att oavsiktligt trycka på en loopmorph 

eller volymkontroll placerad i en performancemorph. Oavsett vilken av performancemorphens 

beståndsdelar som användaren trycker på ska hela performancemorphen flyttas, till skillnad mot hur 

det fungerar i arbetsytan. De enskilda performancemorpharna i tidslinjen ska uppfattas och fungera 

som enhetliga element som endast kan förflyttas. 

Justeringar av enkeltryck har gjorts så att de inte registreras av element som ligger i arbetsytan men 

under tidslinjen, tidslinjen ska blockera enkeltryck mot vidare propagering till underliggande lager. 

Tidslinjen har i nuläget helt blockerats från att hantera enkeltryckningar. Blockeringen kommer dock 

upphävas i ett senare skede vid implementationen av historiksvansen där behovet av 

enkeltryckningar kommer finnas. 

När en morph förflyttas i applikationen så utförs ständigt kollisionskontroll samt hantering av en 

kollision om den inträffar vilket innebär att morphar skjuts undan automatiskt om de kolliderar med 

den morph som användaren för tillfället flyttar. På grund av kollisionshanteringen undviks fenomenet 

med att morphar kan placeras ovanpå varandra i arbetsytan. Kollisionskontroll, som är helt 

nödvändigt för arbetsytan, är inte önskvärt i tidslinjen eftersom det resulterar i att alla morphar i 

tidslinjen förskjuts om användaren manipulerar positionen för någon av dem. Eftersom tidslinjens 



 

 

46 

 

element ska ha fasta positioner så gjordes tillägg i koden som medför att kollisionskontroll inte utförs 

om förflyttningen av en morph påbörjas i tidslinjen.  

För att ge en tydligare återkoppling på vad som sker när användaren aktiverar en performancemorph 

justerades koden som hanterar skapandet av den kopia som sedan placeras i arbetsytan. Kopian 

skapas nu när fingret passerar gränsen till arbetsytan, se bilaga 2. Tillvägagångssättet har flera 

fördelar gentemot det tidigare förfarandet. Dels får den nya morphen rätt skala för arbetsytan direkt, 

istället för att förbli i samma skala som den representerades med i tidslinjen. Fördelen med 

omskalningen är att det ger en omedelbar indikation på att något faktiskt händer när man drar en 

performancemorph från tidslinjen upp till arbetsytan. Användaren kan även se direkt att den morph 

som flyttas tillhör arbetsytan eftersom den nedre halvan av morphen nu ligger bakom tidslinjen och 

har därmed samma beteende som övriga morphar i arbetsytan, se figur 5.9. 

 

FIGUR 5.9 BILD SOM VISAR AKTIVERING AV EN PERFORMANCEMORPH I TIDSLINJEN. 1 & 2. ANVÄNDAREN 

UTFÖR ETT LÅNGVARIGT TRYCK ÖVER DEN PERFORMANCEMORPH SOM DENNE ÖNSKAR AKTIVERA OCH 

BÖRJAR FLYTTA DEN UPP MOT ARBETSYTAN. 3. NÄR ANVÄNDARENS FINGER PASSERAR GRÄNSEN TILL 

ARBETSYTAN INSTANSIERAS EN KOPIA AV MORPHEN ÄMNAD FÖR ARBETSYTAN. MORPHEN ERHÅLLER DÄRMED 

DE EGENSKAPER SOM MORPHAR I ARBETSYTAN HAR, SÅSOM KOLLISINKONTROLL SAMT SKALNING EFTER 

ARBETSYTAN. 4. ANVÄNDAREN SLÄPPER PERFORMANCEMORPHEN PÅ ÖNSKAD POSITION. 

Ytterligare en fördel med funktionaliteten grundar sig i det faktum att den nya morphen tillhör 

arbetsytan och därmed utförs kollisionskontroll när den förflyttas. Kollsionskontrollen innebär att 

man inte längre kan dra en performancemorph från tidslinjen upp till arbetsytan och sedan placera 
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den över någon annan morph, se figur 5.9. I samband med förändringarna så borttogs möjligheten 

att flytta performancemorphar i tidslinjen som redan är aktiva i arbetsytan. Förvirring kan uppstå om 

man flyttar en morph från tidslinjen till arbetsytan, släpper den och ser den försvinna direkt på grund 

av att den redan finns på arbetsytan. 
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6 DISKUSSION 
En av examensarbetets initiala frågeställningar var hur tidsnavigation kan visualiseras för att ge en 

bra användarupplevelse och samtidigt vara kompatibel med C3LOOPS befintliga design. Den 

inledande interaktionsdesignstudien visade att användarna gav god respons på den cirkulära 

designens utseende men att den linjära versionen var mer användarvänlig. Under användartesterna 

av den cirkulära designen har ny funktionalitet diskuterats med användarna. Genom att beakta 

användarnas åsikter är det möjligt att den cirkulära designen kan utökas för att ge en bättre 

upplevelse ur användarsynpunkt utöver dess estetiska värde. Fortsatt utveckling av cirkelkonceptet 

bör göras men ligger utanför examensarbetets ramar. Vidare förändringar bör utvärderas på en 

målenhet snarare än på papper. Testanvändarna uttryckte åsikten att det var svårare att veta vilken 

typ av interaktion som var möjlig med pappersprototyper eftersom de rörelser som används på 

pekskärmar är en artefakt av muskelminne snarare än något som användaren aktivt behöver 

reflektera över. Utformningen av prototypen har påverkat resultatet och färgat testanvändarnas 

feedback. Resultatet bör därmed betraktas som en utvärdering av huruvida idéerna fungerar 

konceptuellt snarare än hur de fungerar i verkligheten.  

Initialt var tanken att skapa prototyper av både tidslinjen och tidscirkeln med hjälp av en Lua-tolk för 

att kunna testa dem på en iPad. Problemen med implementationen av Lua-tolken, se kapitel 5.1, 

gjorde dock att den prioriterades bort i förmån för utbyte av den gamla databasen. De förändrade 

prioriteringarna ledde till att endast en prototyp för tidslinjen skapades då den var mer lämplig ur en 

användarvänlighetssynpunkt. Implementationsarbetet visade också att det var tillräckligt enkelt att 

programmera denna prototyp i C utan att använda skriptspråk. Därför är även frågeställningen om 

Lua-tolkens funktionalitet mindre relevant i slutet av examensarbetet än när den initialt 

formulerades. 

Implementationen av Lua-tolken erbjöd även möjligheten att bekanta oss med skriptspråk i 

allmänhet och Lua i synnerhet. Tidigare har fördelarna med skriptade programmeringsspråk varit 

oklara för oss. Genom arbetet med olika testprojekt framkom det hur smidigt det är att 

programmera i Lua då syntaxen leder till att mindre kod måste skrivas; vilket kortar ner 

utvecklingstiden väsentligt. Möjligheten att använda Lua för att konfigurera applikationer framstod 

också som en fördel. Vi tycker att det är tråkigt att det inte var möjligt att använda Lua på det sätt 

som var planerat. Det har även varit värdefullt att se hur olika programmeringsspråk kan kombineras 

för att skapa en helhet. 

Att sätta sig in i en existerande kodbas har varit en intressant utmaning men vi ställer oss dock 

tvivelaktiga till användningen av kodkonventionen som förespråkas av Martin (2008) i kombination 

med en egen implementation av arv i C. En ansenlig mängd tid lades ned på att förstå hur alla 

pseudoklasser fungerar. Speciellt vid debugging var vi tvungna att följa ett stort antal funktionsanrop 

för att se var arbetet utförs, vilket gjorde det lätt att förlora överblick över sammanhanget. Eftersom 

UML-diagram saknades var det svårt att förstå hur de olika delarna av koden relaterade till varandra 

och vi skissade upp arvshierarkin på egen hand. Att undersöka koden på det sättet gav oss dock en 

större förståelse för hur applikationen fungerade. Arbetet med att implementera tidslinjen 

försvårades av att koden ursprungligen är skriven för att hantera en enda yta. Koden visade sig 

relativt formbar då arvsmekanismen kunde användas för att implementera nya typer av morphar. Vi 

har i största möjliga utsträckning försökt att återanvända den existerande koden och därmed 

minimerat mängden redundans. 
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Utbytet av den tidigare databaslösningen var en intressant uppgift och vi är nöjda med resultatet. 

Den nya lösningen upplevs som prestandamässigt bättre då applikationen startar snabbare enligt 

våra observationer. Det abstraktionslager som Object Relation Mapping bidrar med tycktes 

överflödigt då det var relativt enkelt att utföra frågor direkt till databasen via SQLite. Vi är även nöjda 

med den resulterande koden, se bilaga 2, då den följer den kodkonvention som används i resten av 

applikationen vilket resulterat i relativt lättläst kod. Arbetet gav också en bättre förståelse för hur 

information om en applikations tillstånd kan lagras persistent.  

Som en artefakt av produktens konstanta förändring under planeringsfasen blev den delen av arbetet 

längre än förväntat och på grund av detta kunde prototypen inte testas tillräckligt tidigt. Det hade 

varit bättre om användartesterna hade kunnat ske tidigare i utvecklingen och på så sätt gett 

utrymme för att utvärdera flera versioner av prototyperna. Detta har lett till insikt om vikten av god 

planering och att veta när det är dags att fastställa funktionalitet. Dock har designarbetet agerat 

katalysator för utveckling och förbättring av koncepten och vi vill inte förneka vikten av att låta 

interaktionsdesignsfasen ta tid i framtiden. Att skissa flera designer och kritisera dem gör det lättare 

att upptäcka svårigheter som inte var uppenbara vid problemformuleringen. Skissningen har lett till 

att vi utvecklat två koncept som vi är relativt nöjda med men resultatet av utvärderingarna visar att 

det finns mer arbete att utföra innan eventuell implementation av slutprodukten.  

Under slutskedet av examensarbetet har fokus lagts på att implementera en fungerande prototyp för 

att realisera resultatet av designfasen. Prioriteringen har gjort att sekundära objektiv såsom 

optimerad kod har prioriterats ned och koden som möjliggör tidslinjen är i behov av omarbetning för 

att uppfylla alla krav i Clean Code (Martin 2008) konventionen. För tillfället uppdateras tidslinjen vid 

förändringar i arbetsytan genom att allt innehåll i tidslinjen tas bort och sedan läggs in på nytt. 

Förfarandet är givetvis inte optimalt och bör förbättras genom att endast flytta de morphar som har 

påverkats. Anledningen till att funktionaliteten ändå implementerades så var att det ansågs viktigare 

att få med så mycket funktionalitet som möjligt och låta optimeringar som inte tillför något annat än 

snabbare exekvering vänta till ett senare skede. Dessvärre ligger det senare skedet utanför tidsramen 

för examensarbetet. 

Implementationsarbetet har också uppdagat vissa tvetydigheter i den design vi beslutat att gå vidare 

med. När funktioner för att återställa tidigare förändringar implementerades blev det klart att alla 

förändringar inte kan behandlas på samma sätt. En volymförändring kan enkelt återställas genom att 

sätta värdet till det värde som den valda förändringen resulterade i. Det var dock mindre klart vad 

som skulle ske om förändringen i fråga var ett tillägg av en loopmorph. Vill användaren lägga till 

loopmorphen igen även om den fortfarande existerar i arbetsytan? Är det lämpligare att anta att 

användaren vill ångra tillägget av ytterligare loopmorphar och återgå till att endast ha de 

loopmorphar som var aktuella i förändringen trots att det påverkar andra förändringar? Oberoende 

av vilket av tillvägagångsätten som väljs kommer operationen som återställer en specifik förändring 

ge ett inkonsekvent resultat jämfört med andra typer av förändringar. Designarbetet är sålunda 

något som måste fortgå även under implementationen och användningen av kod som 

prototypmaterial gör det enklare att se vad som är möjligt (Lindell 2012). 

Överlag spenderades mycket tid på att testa olika tekniker som inte fungerade på grund av tekniska 

och sociala begränsningar (Apples regelverk) i målplattformen. iOS simulatorn som medföljer 

utvecklingsmiljön Xcode visade sig ge en orealistisk bild av vad som var möjligt på en fysisk iOS-enhet 
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eftersom simulatorn bland annat använder datorns processor som är betydligt snabbare än iOS-

enhetens. Simulatorn exekverar under i386 arkitekturen som värddatorn använder sig av medan de 

separata enheterna använder sig av ARMv7 arkitekturen. De olika arkitekturerna innebär att de 

bibliotek som behövs måste korskompileras för användning med iOS-enheter. Korskompileringen av 

biblioteken visade sig inte vara trivial utan det krävdes efterforskningar innan det kunde utföras 

korrekt. Slutligen lyckades vi skapa ett eget skript som sedan kunde användas för att korskompilera 

biblioteken för ARMv7 arkitekturen. Simulatorn tillåter också att bibliotek laddas dynamiskt under 

exekvering av applikationen, likaså iOS-enheten; om applikationen startas via Xcode. Om 

applikationen däremot startas från hemskärmen i en iOS-enhet avslutas dock programmet utan 

något felmeddelande. Alternativa lösningar undersöktes i form av att bygga berörda bibliotek statiskt 

och länka dem vid kompilering. Statiskt länkade bibliotek innebär dock att vi måste kompilera om 

dessa för varje förändring i koden som utförs. 

I slutändan kunde tiden ha disponerats bättre om plattformens begränsningar varit kända från början 

samt om vi haft en bättre överblick över den aktuella kodens struktur. Att testa vår väg fram har dock 

gjort att vi numera har en djupare förståelse för de system och tekniker som vi använt samt hur 

design kan användas för att föda design. Möjligheten att utforska skriptade programmeringsspråk 

gör också att vi nu har ett nytt verktyg för problemlösning i framtiden och en större möjlighet att 

välja det som är lämpligast för ett givet problem. 

Resultatet av examensarbetet blev en implementation av ett temporalt gränssnitt baserat på 

tidslinjen. Gränssnittet kan användas för att navigera tillbaka till tidigare performancemorphar och 

öppna dem för att arbeta med dem. I dagsläget lagras också alla förändringar som är möjliga att 

utföra i applikationen och performancemorpharnas position i tidslinjen uppdateras i realtid. I 

grunden används den nya databaslösningen för att möjliggöra operationerna. 

De viktigaste resultaten av examensarbetet är de som framkom under interaktionsdesignen. Främst 

nya insikter angående svårigheterna med att testa pekgränssnitt med ett analogt medium samt även 

vissa fördelar med det förfarandet. Användartesterna visade att det var oklart vilken typ av 

interaktion som stöds. Samtidigt upplevde testpersonerna pappersformatet som positivt då de enkelt 

kunde flytta runt gränssnittselementen. Möjligheten att använda prototyperna som ett verktyg gav 

dem möjligheten att illustrera sina tankar och åsikter om hur de ville att gränssnitten ska utformas 

för att optimera användarvänligheten. Interaktionsdesignen gav också upphov till ny förståelse för 

konceptet Time Machine Computing (Rekimoto 1999) och hur det kan agera agent för en positiv 

användarupplevelse. Transpararant lagring av information gör att användaren kan uppnå ett bättre 

flöde i arbetet då det inte behöver avbrytas för att aktivt välja att spara. 
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Bilaga 1 

Testprotokoll 

Inledande information 

 Förklara vad det är vi håller på att utveckla 

 Uppmana dem att tänka högt under testet. D.v.s. säga hur de tänker när de försöker utföra 

en viss interaktion etc. 

 Förklara hur testet kommer gå till och be dem ha överseende med vissa begränsningar som 

beror på det primitiva formatet på prototypen. 

Inledande frågor 

 Hur mycket erfarenhet har ni av touch-baserade gränssnitt sedan tidigare? 

 På vilken typ av enheter? 

 Vilken DJ/VJ utrustning använder ni idag eller har använt tidigare? 

 Gör ni återblickar på tidigare performances? 

 Hur ofta och av vilken anledning? 

 Har ni hört talas om C3Loops tidigare? 

 Har ni testat C3Loops prototypen? 

 Har ni använt någon liknande applikation tidigare? 

 Vilken eller vilka? 

 Vad var bra respektive dåligt med dem? 

Uppgifter som ges under själva användartestet - Linje! 

 Navigera till ett tidigare performance och öppna det. 

 Navigera till ytterligare ett tidigare performance och öppna det. 

 Justera volymen på en morph så att den blir samma som vid ett tidigare tillstånd. 

 Stäng ett performance. 

 Hur upplever du tidsnavigationen? Vad var positivt och negativt? 

Uppgifter som ges under själva användartestet - Cirkel! 

 Navigera till ett tidigare performance och öppna det. 

 Navigera ill ytterligare ett tidigare performance och öppna det. 

 Hämta en loop från det öppnade performancet och lägg till den i nu. 

 Återgå till ursprungsläget. 

 Hur upplever du tidsnavigationen? Vad var positivt och negativt? 

Frågor efter utförd användarundersökning 

 Vilken av de två prototyperna föredrog ni? 

 Varför?  

 Saknar ni någon funktionalitet i tidslinjen? 

 Saknar ni någon funktionalitet i tidscirkeln? 

 Övriga kommentarer? 

  



 

 

 

 

Bilaga 2 

C3Item structen 
typedef struct C3Item { 

    char UUID[37]; 

    int morphDescriptor; 

    char superMorph[37]; 

    char createTime[27]; 

    char modifiedTime[27]; 

    float boundsPositionX; 

    float boundsPositionY; 

    float boundsScale; 

    float boundsRadius; 

    int valueSize; 

    void *value; 

    int dataSize; 

    void *data; 

    char metaLabel[40]; 

    int metaColorMarker; 

    char metaText[1024]; 

    float metaBPM; 

    float timelinePositionX; 

    float timelinePositionY; 

    bool activeInWorkspace; 

    C3ArrayRef tail; 

} C3Item, *C3ItemRef; 

 

typedef char C3ItemIDRef[37]; 

 

C3Change structen 
typedef struct C3Change { 

    int changeID; 

    char morphID[37]; 

    int action; 

    int key; 

    char changedTime[27]; 

    int valueSize; 

    void *value; 

    int dataSize; 

    void *data; 

} C3Change, *C3ChangeRef; 

 

  



 

 

 

 

C3SQLite 
#include "C3SQLite.h" 

 

#pragma mark static variables 

static sqlite3 *C3Connection = NULL; 

#pragma mark 

 

#pragma mark private function declarations 

void C3SQLite_databasePath(char path[]); 

void C3SQLite_openDatabaseConnection(const char path[]); 

void C3SQLite_prepareStatement(const char textStatement[], sqlite3_stmt **preparedStatement); 

void C3SQLite_resetStatement(sqlite3_stmt *preparedStatement); 

void C3SQLite_itemsFromPreparedStatement(sqlite3_stmt *preparedStatement, const C3ArrayRef 

outItems); 

void C3SQLite_changesFromPreparedStatement(sqlite3_stmt *preparedStatement, const C3ArrayRef 

outChanges); 

void C3SQLite_propagateModifiedTimeToSuperMorphs(C3ItemRef superMorphID); 

void C3SQLite_buildItem(C3ItemRef item, sqlite3_stmt *preparedStatement); 

void C3SQLite_buildChange(C3ChangeRef change, sqlite3_stmt *preparedStatement); 

 

void C3SQLite_debugPrintOuts(C3ChangeRef change); 

#pragma mark 

 

void C3SQLite_databasePath(char path[]){ 

    NSArray *paths = NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSDocumentDirectory, 

NSUserDomainMask, YES); 

    NSString *documentsDirectory = [paths objectAtIndex:0]; 

    NSString *writableDBPath = [documentsDirectory 

stringByAppendingPathComponent:@"C3LOOPS.sqlite"]; 

    strcpy(path, [writableDBPath UTF8String]); 

} 

 

void C3SQLite_initialize(){ 

    char path[PATH_MAX]; 

    C3SQLite_databasePath(path); 

    C3SQLite_openDatabaseConnection(path); 

} 

 

void C3SQLite_openDatabaseConnection(const char path[]){ 

    int error = sqlite3_open_v2(path, &C3Connection, SQLITE_OPEN_READWRITE, NULL); 

    assert(!error); 

} 

 

void C3SQLite_closeDatabaseConnection(){ 

    sqlite3_close(C3Connection); 

} 

 

void C3SQLite_prepareStatement(const char textStatement[], sqlite3_stmt **preparedStatement){ 

    int error = sqlite3_prepare_v2(C3Connection, textStatement, -1, preparedStatement, NULL); 

    assert(!error); 

} 

 

 

 



 

 

 

 

void C3SQLite_resetStatement(sqlite3_stmt *preparedStatement){ 

    sqlite3_clear_bindings(preparedStatement); 

    sqlite3_reset(preparedStatement); 

} 

 

C3ItemRef C3SQLite_itemWithID(const C3ItemIDRef itemID){ 

    static sqlite3_stmt *selectStatement = NULL; 

 if (!selectStatement) { 

  C3SQLite_prepareStatement("SELECT * FROM Item WHERE UUID = ?", 

&selectStatement); 

 } 

     

    sqlite3_bind_text(selectStatement, 1, itemID, -1, SQLITE_STATIC); 

    int retval = sqlite3_step(selectStatement); 

    C3ItemRef item = (C3ItemRef)malloc(sizeof(C3Item)); 

     

    switch(retval){ 

        case SQLITE_ROW: 

            C3SQLite_buildItem(item, selectStatement); 

            break; 

        default: 

            printf("Failed to fetch requested item from the database!\n"); 

            exit(EXIT_FAILURE); 

            break; 

    } 

     

    C3SQLite_resetStatement(selectStatement); 

     

    return item; 

} 

 

void C3SQLite_subitemsOfItem(const C3ItemIDRef itemID, const C3ArrayRef outSubitems){ 

    static sqlite3_stmt *selectStatement = NULL; 

 if (!selectStatement) { 

  C3SQLite_prepareStatement("SELECT * FROM Item WHERE superMorph = ? ORDER BY 

modifiedTime DESC", &selectStatement); 

 } 

     

    sqlite3_bind_text(selectStatement, 1, itemID, -1, SQLITE_STATIC); 

    C3SQLite_itemsFromPreparedStatement(selectStatement, outSubitems); 

    C3SQLite_resetStatement(selectStatement); 

} 

 

void C3SQLite_itemsWithDescriptor(const int descriptor, const C3ArrayRef outItems){ 

    static sqlite3_stmt *selectStatement = NULL; 

 if (!selectStatement) { 

  C3SQLite_prepareStatement("SELECT * FROM Item WHERE morphDescriptor = ? ORDER 

BY modifiedTime DESC", &selectStatement); 

    } 

     

    sqlite3_bind_int(selectStatement, 1, descriptor); 

    C3SQLite_itemsFromPreparedStatement(selectStatement, outItems); 

    C3SQLite_resetStatement(selectStatement); 

} 

 



 

 

 

 

 

 

void C3SQLite_insertChange(const C3ChangeRef change){ 

    static sqlite3_stmt *insertChangeStatement = NULL; 

    if(!insertChangeStatement){ 

        C3SQLite_prepareStatement("INSERT INTO Change(morphID, action, key, valueSize, value, 

dataSize, data) VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)", &insertChangeStatement); 

    } 

     

    sqlite3_bind_text(insertChangeStatement, 1, change->morphID, -1, SQLITE_STATIC); 

    sqlite3_bind_int(insertChangeStatement, 2, change->action); 

    sqlite3_bind_int(insertChangeStatement, 3, change->key); 

    sqlite3_bind_int(insertChangeStatement, 4, change->valueSize); 

    sqlite3_bind_blob(insertChangeStatement, 5, change->value, change->valueSize, 

SQLITE_STATIC); 

    sqlite3_bind_int(insertChangeStatement, 6, change->dataSize); 

    sqlite3_bind_blob(insertChangeStatement, 7, change->data, change->dataSize, SQLITE_STATIC); 

     

    int retval = sqlite3_step(insertChangeStatement); 

    assert(retval == SQLITE_DONE); 

    change->changeID = sqlite3_last_insert_rowid(C3Connection); 

    C3SQLite_resetStatement(insertChangeStatement); 

} 

 

void C3SQLite_changesOfItem(const C3ItemIDRef itemID, C3ArrayRef outChanges){ 

    static sqlite3_stmt *selectChangesStatement = NULL; 

    if(!selectChangesStatement){ 

        C3SQLite_prepareStatement("SELECT * FROM Change WHERE morphID = ? ORDER BY 

changedTime DESC", &selectChangesStatement); 

    } 

    sqlite3_bind_text(selectChangesStatement, 1, itemID, -1, SQLITE_STATIC); 

     

    C3SQLite_changesFromPreparedStatement(selectChangesStatement, outChanges); 

     

    C3SQLite_resetStatement(selectChangesStatement); 

} 

 

void C3SQLite_insertItem(const C3ItemRef item){ 

    static sqlite3_stmt *insertStatement = NULL; 

 if (!insertStatement) { 

  C3SQLite_prepareStatement("INSERT INTO Item(UUID, morphDescriptor, superMorph, 

boundsPositionX, boundsPositionY, boundsScale, boundsRadius, valueSize, value, dataSize, data, 

metaLabel, metaColorMarker, metaText, metaBPM, timelinePositionX, timelinePositionY, 

activeInWorkspace) VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)", &insertStatement); 

 } 

 

    sqlite3_bind_text(insertStatement, 1, item->UUID, -1, SQLITE_STATIC); 

    sqlite3_bind_int(insertStatement, 2, item->morphDescriptor); 

    sqlite3_bind_text(insertStatement, 3, item->superMorph, -1, SQLITE_STATIC); 

    sqlite3_bind_double(insertStatement, 4, item->boundsPositionX); 

    sqlite3_bind_double(insertStatement, 5, item->boundsPositionY); 

    sqlite3_bind_double(insertStatement, 6, item->boundsScale); 

    sqlite3_bind_double(insertStatement, 7, item->boundsRadius); 

    sqlite3_bind_int(insertStatement, 8, item->valueSize); 

    sqlite3_bind_blob(insertStatement, 9, item->value, item->valueSize, SQLITE_STATIC); 



 

 

 

 

    sqlite3_bind_int(insertStatement, 10, item->dataSize); 

    sqlite3_bind_blob(insertStatement, 11, item->data, item->dataSize, SQLITE_STATIC); 

    sqlite3_bind_text(insertStatement, 12, item->metaLabel, -1, SQLITE_STATIC); 

    sqlite3_bind_int(insertStatement, 13, item->metaColorMarker); 

    sqlite3_bind_text(insertStatement, 14, item->metaText, -1, SQLITE_STATIC); 

    sqlite3_bind_double(insertStatement, 15, item->metaBPM); 

    sqlite3_bind_double(insertStatement, 16, item->timelinePositionX); 

    sqlite3_bind_double(insertStatement, 17, item->timelinePositionY); 

    sqlite3_bind_int(insertStatement, 18, item->activeInWorkspace); 

     

    int retval = sqlite3_step(insertStatement); 

    assert(retval == SQLITE_DONE); 

    C3SQLite_resetStatement(insertStatement); 

} 

 

void C3SQLite_updateItem(const C3ItemRef item){ 

    static sqlite3_stmt *updateStatement = NULL; 

 if (!updateStatement) { 

  C3SQLite_prepareStatement("UPDATE Item SET superMorph=?, boundsPositionX=?, 

boundsPositionY=?, boundsScale=?, boundsRadius=?, valueSize =?, value=?, dataSize=?, data=?, 

metaLabel=?, metaColorMarker=?, metaText=?, metaBPM=?, timelinePositionX=?, 

timelinePositionY=?, activeInWorkspace=? WHERE UUID=?", &updateStatement); 

 } 

     

    sqlite3_bind_text(updateStatement, 1, item->superMorph, -1, SQLITE_STATIC); 

    sqlite3_bind_double(updateStatement, 2, item->boundsPositionX); 

    sqlite3_bind_double(updateStatement, 3, item->boundsPositionY); 

    sqlite3_bind_double(updateStatement, 4, item->boundsScale); 

    sqlite3_bind_double(updateStatement, 5, item->boundsRadius); 

    sqlite3_bind_int(updateStatement, 6, item->valueSize); 

    sqlite3_bind_blob(updateStatement, 7, item->value, item->valueSize, SQLITE_STATIC); 

    sqlite3_bind_int(updateStatement, 8, item->dataSize); 

    sqlite3_bind_blob(updateStatement, 9, item->data, item->dataSize, SQLITE_STATIC); 

    sqlite3_bind_text(updateStatement, 10, item->metaLabel, -1, SQLITE_STATIC); 

    sqlite3_bind_int(updateStatement, 11, item->metaColorMarker); 

    sqlite3_bind_text(updateStatement, 12, item->metaText, -1, SQLITE_STATIC); 

    sqlite3_bind_double(updateStatement, 13, item->metaBPM); 

    sqlite3_bind_double(updateStatement, 14, item->timelinePositionX); 

    sqlite3_bind_double(updateStatement, 15, item->timelinePositionY); 

    sqlite3_bind_int(updateStatement, 16, item->activeInWorkspace); 

    sqlite3_bind_text(updateStatement, 17, item->UUID, -1, SQLITE_STATIC); 

     

    int retval = sqlite3_step(updateStatement); 

    assert(retval == SQLITE_DONE); 

    C3SQLite_resetStatement(updateStatement); 

} 

 

void C3SQLite_updateItemWithTimestamp(const C3ItemRef item){ 

    static sqlite3_stmt *updateStatement = NULL; 

 if (!updateStatement) { 

  C3SQLite_prepareStatement("UPDATE Item SET superMorph=?, 

modifiedTime=CURRENT_TIMESTAMP, boundsPositionX=?, boundsPositionY=?, boundsScale=?, 

boundsRadius=?, valueSize =?, value=?, dataSize=?, data=?, metaLabel=?, metaColorMarker=?, 

metaText=?, metaBPM=?, timelinePositionX=?, timelinePositionY=?, activeInWorkspace=? WHERE 

UUID=?", &updateStatement); 



 

 

 

 

 } 

     

    sqlite3_bind_text(updateStatement, 1, item->superMorph, -1, SQLITE_STATIC); 

    sqlite3_bind_double(updateStatement, 2, item->boundsPositionX); 

    sqlite3_bind_double(updateStatement, 3, item->boundsPositionY); 

    sqlite3_bind_double(updateStatement, 4, item->boundsScale); 

    sqlite3_bind_double(updateStatement, 5, item->boundsRadius); 

    sqlite3_bind_int(updateStatement, 6, item->valueSize); 

    sqlite3_bind_blob(updateStatement, 7, item->value, item->valueSize, SQLITE_STATIC); 

    sqlite3_bind_int(updateStatement, 8, item->dataSize); 

    sqlite3_bind_blob(updateStatement, 9, item->data, item->dataSize, SQLITE_STATIC); 

    sqlite3_bind_text(updateStatement, 10, item->metaLabel, -1, SQLITE_STATIC); 

    sqlite3_bind_int(updateStatement, 11, item->metaColorMarker); 

    sqlite3_bind_text(updateStatement, 12, item->metaText, -1, SQLITE_STATIC); 

    sqlite3_bind_double(updateStatement, 13, item->metaBPM); 

    sqlite3_bind_double(updateStatement, 14, item->timelinePositionX); 

    sqlite3_bind_double(updateStatement, 15, item->timelinePositionY); 

    sqlite3_bind_int(updateStatement, 16, item->activeInWorkspace); 

    sqlite3_bind_text(updateStatement, 17, item->UUID, -1, SQLITE_STATIC); 

     

    int retval = sqlite3_step(updateStatement); 

    assert(retval == SQLITE_DONE); 

    C3SQLite_resetStatement(updateStatement); 

     

    C3SQLite_propagateModifiedTimeToSuperMorphs(item); 

} 

 

void C3SQLite_propagateModifiedTimeToSuperMorphs(const C3ItemRef item){ 

    static sqlite3_stmt *updateStatement = NULL; 

 if (!updateStatement) { 

  C3SQLite_prepareStatement("UPDATE Item SET modifiedTime=CURRENT_TIMESTAMP 

WHERE UUID=?", &updateStatement); 

 } 

 

    C3ItemRef superMorph; 

    if(strcmp(item->superMorph, "") != 0){ 

        superMorph = C3SQLite_itemWithID(item->superMorph); 

        sqlite3_bind_text(updateStatement, 1, superMorph->UUID, -1, SQLITE_STATIC); 

        int retval = sqlite3_step(updateStatement); 

        assert(retval == SQLITE_DONE); 

        C3SQLite_resetStatement(updateStatement); 

         

        C3SQLite_propagateModifiedTimeToSuperMorphs(superMorph); 

    } 

} 

 

  



 

 

 

 

void C3SQLite_setActiveInWorkspace(const C3ItemIDRef UUID, const bool value){ 

    static sqlite3_stmt *updateStatement = NULL; 

 if (!updateStatement) { 

  C3SQLite_prepareStatement("UPDATE Item SET activeInWorkspace=? WHERE UUID=?", 

&updateStatement); 

 } 

     

    sqlite3_bind_int(updateStatement, 1, value); 

    sqlite3_bind_text(updateStatement, 2, UUID, -1, SQLITE_STATIC); 

     

    int retval = sqlite3_step(updateStatement); 

    assert(retval == SQLITE_DONE); 

    C3SQLite_resetStatement(updateStatement); 

} 

 

void C3SQLite_deleteItem(const C3ItemRef item){ 

    static sqlite3_stmt *deleteStatement = NULL; 

 if (!deleteStatement) { 

  C3SQLite_prepareStatement("DELETE FROM Item WHERE UUID=?", &deleteStatement); 

 } 

 

    sqlite3_bind_text(deleteStatement, 1, item->UUID, -1, SQLITE_STATIC); 

     

    int retval = sqlite3_step(deleteStatement); 

    assert(retval == SQLITE_DONE); 

    C3SQLite_resetStatement(deleteStatement); 

} 

 

void C3SQLite_deleteChange(const C3ChangeRef change){ 

    static sqlite3_stmt *deleteChangeStatement = NULL; 

    if(!deleteChangeStatement){ 

        C3SQLite_prepareStatement("DELETE FROM Change WHERE ROWID=?", 

&deleteChangeStatement); 

    } 

     

    sqlite3_bind_int(deleteChangeStatement, 1, change->changeID); 

     

    int retval = sqlite3_step(deleteChangeStatement); 

    assert(retval == SQLITE_DONE); 

    C3SQLite_resetStatement(deleteChangeStatement); 

} 

 

void C3SQLite_deleteChangesFrom(const C3ChangeRef change){ 

    static sqlite3_stmt *deleteChangesStatement = NULL; 

    if(!deleteChangesStatement){ 

        //Potentionally buggy sql statement. . . 

        C3SQLite_prepareStatement("DELETE FROM Change WHERE changedTime > ?", 

&deleteChangesStatement); 

    } 

     

    sqlite3_bind_text(deleteChangesStatement, 1, change->changedTime, -1, SQLITE_STATIC); 

    int retval = sqlite3_step(deleteChangesStatement); 

    assert(retval == SQLITE_DONE); 

    C3SQLite_resetStatement(deleteChangesStatement); 

} 



 

 

 

 

 

void C3SQLite_itemsFromPreparedStatement(sqlite3_stmt *preparedStatement, const C3ArrayRef 

outItems) 

{ 

    while(1){ 

        int retval = sqlite3_step(preparedStatement); 

         

        if (retval == SQLITE_ROW){ 

            C3ItemRef item = (C3ItemRef)malloc(sizeof(C3Item)); 

            C3SQLite_buildItem(item, preparedStatement); 

            C3Array_add(outItems, item); 

        } 

        else if(retval == SQLITE_DONE) 

            break;  

        else { 

            printf("Error on SELECT (SQLite)!"); 

            exit(EXIT_FAILURE); 

        } 

    } 

} 

 

void C3SQLite_changesFromPreparedStatement(sqlite3_stmt *preparedStatement, const C3ArrayRef 

outChanges) 

{ 

    while(1){ 

        int retval = sqlite3_step(preparedStatement); 

         

        if (retval == SQLITE_ROW){ 

            C3ChangeRef change = (C3ChangeRef)malloc(sizeof(C3Change)); 

            C3SQLite_buildChange(change, preparedStatement); 

            C3Array_add(outChanges, change); 

        } 

        else if(retval == SQLITE_DONE) 

            break;  

        else { 

            break; 

        } 

    } 

} 

 

void C3SQLite_buildChange(C3ChangeRef change, sqlite3_stmt *preparedStatement){ 

    change->changeID = sqlite3_column_int(preparedStatement, 0); 

    strcpy(change->morphID, (const char*)sqlite3_column_text(preparedStatement, 1)); 

    change->action = sqlite3_column_int(preparedStatement, 2); 

    change->key = sqlite3_column_int(preparedStatement, 3); 

    change->valueSize = sqlite3_column_int(preparedStatement, 4); 

    if(change->valueSize){ 

        change->value = (void *)malloc(change->valueSize); 

        memcpy(change->value, sqlite3_column_blob(preparedStatement, 5), change->valueSize); 

    } 

    else { 

        change->value = NULL; 

    } 

     

    strcpy(change->changedTime, (const char*)sqlite3_column_text(preparedStatement, 6)); 



 

 

 

 

    change->dataSize = sqlite3_column_int(preparedStatement, 7); 

     

    if(change->dataSize){ 

        change->value = (void *)malloc(change->dataSize); 

        memcpy(change->data, sqlite3_column_blob(preparedStatement, 8), change->dataSize); 

    } 

} 

 

void C3SQLite_buildItem(C3ItemRef item, sqlite3_stmt *preparedStatement){ 

    strcpy(item->UUID, (const char*)sqlite3_column_text(preparedStatement, 0)); 

    item->morphDescriptor = sqlite3_column_int(preparedStatement, 1); 

    strcpy(item->superMorph, (const char*)sqlite3_column_text(preparedStatement, 2)); 

    strcpy(item->createTime, (const char*)sqlite3_column_text(preparedStatement, 3)); 

    strcpy(item->modifiedTime, (const char*)sqlite3_column_text(preparedStatement, 4)); 

    item->boundsPositionX = sqlite3_column_double(preparedStatement, 5); 

    item->boundsPositionY = sqlite3_column_double(preparedStatement, 6); 

    item->boundsScale = sqlite3_column_double(preparedStatement, 7); 

    item->boundsRadius = sqlite3_column_double(preparedStatement, 8); 

    item->valueSize = sqlite3_column_int(preparedStatement, 9); 

    if(item->valueSize){ 

        item->value = (void *)malloc(item->valueSize); 

        memcpy(item->value, sqlite3_column_blob(preparedStatement, 10), item->valueSize); 

    } 

    else { 

        item->value = NULL; 

    } 

     

    item->dataSize = sqlite3_column_int(preparedStatement, 11); 

    if(item->dataSize){ 

        item->data = (void *)malloc(item->dataSize); 

        memcpy(item->data, sqlite3_column_blob(preparedStatement, 12), item->dataSize); 

    } 

    else { 

        item->data = NULL; 

    } 

     

    strcpy(item->metaLabel, (const char*)sqlite3_column_text(preparedStatement, 13)); 

    item->metaColorMarker = sqlite3_column_int(preparedStatement, 14); 

    strcpy(item->metaText, (const char*)sqlite3_column_text(preparedStatement, 15)); 

    item->metaBPM = sqlite3_column_double(preparedStatement, 16); 

    item->timelinePositionX = sqlite3_column_double(preparedStatement, 17); 

    item->timelinePositionY = sqlite3_column_double(preparedStatement, 18); 

    item->activeInWorkspace = sqlite3_column_int(preparedStatement, 19); 

    item->tail = C3Array_alloc(); 

    C3SQLite_changesOfItem(item->UUID, item->tail); 

} 

 

  



 

 

 

 

C3TimelineMorph structen 
typedef struct C3TimelineMorph { 

    C3SurfaceMorph surfaceMorph; 

    GLfloat screenWidth; 

    GLfloat screenHeight; 

} C3TimelineMorph, *C3TimelineMorphRef; 

 

C3TimelineMorph 

#import "C3LOOPSControlMorph.h" 

#import "C3TimelineMorph.h" 

#import "C3Types.h" 

#include "C3Symbol.h" 

#include "C3Teselators.h" 

#include "C3Node.h" 

#include "C3ZEngine.h" 

#include "C3SQLite.h" 

#include "C3Array.h" 

 

#define IPAD_SCALE_FACTOR       2.13f 

#define IPHONE_SCREEN_WIDTH     480.0f 

#define SCALE_FACTOR            30.0f 

#define ELEMENT_OFFSET          70.0f 

#define RIGHTMOST_OFFSET        55.0f 

 

#pragma mark private declarations 

void C3TimelineMorph_clearTimeline(); 

void C3TimelineMorph_buildTimeline(); 

C3ZNodeRef C3TimelineMorph_timelineNode(); 

const C3ZPoint2D C3TimelineMorph_startPositionInTimeline(); 

const GLfloat C3TimelineMorph_elementScale(const C3PersistentMorphRef morph, const 

C3TimelineMorphRef timelineMorph); 

void C3TimelineMorph_initScreenBounds(const C3TimelineMorphRef timelineMorph); 

void C3TimelineMorph_createTimelineShape(C3ZShapeRef *shape); 

void C3TimelineMorph_initNode(const C3TimelineMorphRef timelineMorph, const C3ZNodeRef 

nodeRef); 

void C3TimelineMorph_setPositionOfItems(const C3ArrayRef items, const C3ZPoint2D 

startPosition); 

void C3TimelineMorph_addMorphsFromItems(const C3ArrayRef items); 

 

#pragma mark 

#pragma mark static initialization 

 

C3TableRef C3TimelineMorph_dispatchTable(){ 

    static C3VirtualMethod dispatchTable[kC3MorphMessageCount] = {0}; 

    return dispatchTable; 

} 

 

void C3TimelineMorph_initialize(){ 

    C3Object_inherit(kC3TimelineMorph, sizeof(C3TimelineMorph), 

C3TimelineMorph_dispatchTable, kC3SurfaceMorph); 

} 

 

 



 

 

 

 

#pragma mark instance creation and initialization 

C3TimelineMorphRef C3TimelineMorph_timeline(){ 

    static C3TimelineMorphRef _timeline = NULL; 

 if (_timeline){ 

  return _timeline; 

 } 

 else{ 

        _timeline = C3Object_create(kC3TimelineMorph); 

        C3ItemRef timelineItem = C3TimelineMorph_item(_timeline); 

        C3TimelineMorph_initWithItem(_timeline, timelineItem); 

        C3PersistentMorph_addControllerMorphs(_timeline, kC3TimelineMorph); 

  return _timeline; 

 } 

} 

 

C3ItemRef C3TimelineMorph_item(const C3TimelineMorphRef timelineMorph){ 

    return C3SurfaceMorph_item((C3SurfaceMorphRef)timelineMorph, kC3TimelineMorph); 

} 

 

void C3TimelineMorph_initWithItem(const C3TimelineMorphRef timelineMorph, const C3ItemRef 

item){ 

    C3SurfaceMorph_initWithItem((C3SurfaceMorphRef)timelineMorph, item); 

    const C3ZNodeRef timelineNode = C3TimelineMorph_timelineNode(); 

    C3TimelineMorph_initNode(timelineMorph, timelineNode); 

} 

 

C3ZNodeRef C3TimelineMorph_timelineNode(){ 

    static C3ZNodeRef _timelineNode = NULL; 

 if (_timelineNode){ 

  return _timelineNode; 

 } 

 else{ 

        _timelineNode = C3ZNode_create(); 

  return _timelineNode; 

 } 

} 

 

void C3TimelineMorph_initScreenBounds(const C3TimelineMorphRef timelineMorph){ 

    const C3ZVector2D screensize = C3ZEngine_size(); 

    // since the application is in portrait mode when this function is used x and y needs to be switched 

    timelineMorph->screenWidth = screensize.y; 

    timelineMorph->screenHeight = screensize.x; 

} 

 

void C3TimelineMorph_createTimelineShape(C3ZShapeRef *shape){ 

    C3ZProgramRef solidShapeShader = C3SolidShapeShaderProgram(); 

    *shape = C3ZShape_create(kC3ZShapeStatic); 

    C3ZShape_setProgram(*shape, solidShapeShader); 

    C3ZShape_setVertexSize(*shape, sizeof(C3ZSolidShapeVertex2D)); 

    C3ZShape_setVertexCount(*shape, 4); 

    C3ZShape_setRenderMode(*shape, GL_TRIANGLE_STRIP); 

    C3ZShape_teselateVertices(*shape, C3SolidQuadVertexTeselator, 0); 

} 

 



 

 

 

 

void C3TimelineMorph_initNode(const C3TimelineMorphRef timelineMorph, const C3ZNodeRef 

nodeRef){ 

    C3TimelineMorph_initScreenBounds(timelineMorph); 

    const C3ZNodeRef timelineNode = C3Morph_node(timelineMorph); 

    const GLfloat timelineWidth = timelineMorph->screenWidth;  

    const GLfloat timelineHeight = timelineMorph->screenHeight / 4; 

    const GLfloat xPos = -(timelineWidth - timelineMorph->screenWidth / 2); 

    const GLfloat yPos = -((timelineMorph->screenHeight / 2) - (timelineHeight / 2)); 

    const C3ZPoint2D timelinePosition = C3ZPoint2D_make(xPos, yPos); 

    const C3ZTransform2D transform = C3ZTransform2D_createScale(timelineWidth, 

timelineHeight); 

    C3ZNode_setTransform(nodeRef, transform); 

     

    C3ZShapeRef shape; 

    C3TimelineMorph_createTimelineShape(&shape); 

    C3ZNode_addShape(nodeRef, shape); 

    C3ZNode_setPosition(nodeRef, timelinePosition); 

    C3ZNode_setColor(nodeRef, C3ColorsGetColor(kColorTimeline)); 

     

    C3Node_addSubnode(timelineNode, nodeRef); 

    C3Node_release(nodeRef); 

} 

 

void C3TimelineMorph_updateTimeline(){ 

    C3TimelineMorph_clearTimeline(); 

    C3TimelineMorph_buildTimeline(); 

} 

 

void C3TimelineMorph_clearTimeline(){ 

    const C3TimelineMorphRef timelineMorph = C3TimelineMorph_timeline(); 

    const C3ArrayRef morphs = C3Morph_submorphs(timelineMorph); 

    const unsigned int morphCount = C3Array_count(morphs); 

     

    for(int currMorph = (morphCount - 1); currMorph >= 0; currMorph--){ 

        const C3Ref removeMorph = C3Array_at(morphs, currMorph); 

        C3Morph_removeFromSupermorph(removeMorph, NULL); 

    } 

} 

 

void C3TimelineMorph_buildTimeline(){ 

    const C3ZPoint2D startPosition = C3TimelineMorph_startPositionInTimeline(); 

    C3Array items; 

    C3Array_initialize(&items); 

    C3SQLite_itemsWithDescriptor(kC3PerformanceMorph, &items); 

    C3TimelineMorph_setPositionOfItems(&items, startPosition); 

    C3TimelineMorph_addMorphsFromItems(&items); 

    C3Array_freeElements(&items); 

} 

 

const GLfloat C3TimelineMorph_elementScale(const C3PersistentMorphRef morph, const 

C3TimelineMorphRef timelineMorph){ 

    const GLfloat radius = C3Morph_bounds(morph).radius; 

    const GLfloat factor = (timelineMorph->screenWidth > IPHONE_SCREEN_WIDTH) ? 

(SCALE_FACTOR * IPAD_SCALE_FACTOR) : (SCALE_FACTOR); 

    const GLfloat scale = factor / radius; 



 

 

 

 

    return scale; 

} 

 

void C3TimelineMorph_setPositionOfItems(const C3ArrayRef items, const C3ZPoint2D 

startPosition){ 

    const C3TimelineMorphRef timelineMorph = C3TimelineMorph_timeline(); 

    const C3ZNodeRef timelineNode = C3TimelineMorph_timelineNode(); 

    const unsigned int morphCount = C3Array_count(items); 

    const GLfloat offset = (timelineMorph->screenWidth > IPHONE_SCREEN_WIDTH) ? 

(ELEMENT_OFFSET * IPAD_SCALE_FACTOR) : (ELEMENT_OFFSET); 

    const GLfloat timelineHeight = timelineMorph->screenHeight / 4; 

    C3ZPoint2D nextPosition = startPosition; 

     

 for(unsigned int currItem = 0; currItem < morphCount; currItem++){ 

        C3ItemRef item = C3Array_at(items, currItem); 

        const C3ZPoint2D morphPosition = {nextPosition.x + (offset / 4), nextPosition.y}; 

        item->timelinePositionX = morphPosition.x; 

        item->timelinePositionY = morphPosition.y; 

         

        if(((item->timelinePositionX-(offset / 2)) < -(timelineMorph->screenWidth / 2)) && (currItem 

== (morphCount - 1))){ 

            const GLfloat timelineWidth = -(item->timelinePositionX - (offset / 2)) + (timelineMorph-

>screenWidth / 2); 

            const C3ZTransform2D transform = C3ZTransform2D_createScale(timelineWidth, 

timelineHeight); 

            C3ZNode_setTransform(timelineNode, transform); 

            const GLfloat xPos = -(C3ZNode_scale(timelineNode).x - timelineMorph->screenWidth / 2); 

            const GLfloat yPos = -((timelineMorph->screenHeight / 2) - (timelineHeight / 2)); 

            const C3ZPoint2D timelinePosition = C3ZPoint2D_make(xPos , yPos); 

            C3ZNode_setPosition(timelineNode, timelinePosition); 

        } 

        nextPosition.x = nextPosition.x - offset; 

        C3SQLite_updateItem(item); 

    } 

} 

 

void C3TimelineMorph_addMorphsFromItems(const C3ArrayRef items){ 

    const C3TimelineMorphRef timelineMorph = C3TimelineMorph_timeline(); 

    const unsigned int morphCount = C3Array_count(items); 

     

    for (unsigned int currItem = 0; currItem < morphCount; currItem++){ 

        const C3ItemRef item = C3Array_at(items, currItem); 

        const C3PersistentMorphRef morph = 

C3PersistentMorph_addSubmorphWithItem(timelineMorph, item); 

        const C3ZPoint2D morphPosition = C3ZPoint2D_make(item->timelinePositionX, item-

>timelinePositionY); 

        C3Morph_setPosition(morph, morphPosition); 

        C3PersistentMorph_addControllerMorphs(morph, kC3TimelineMorph); 

        C3Morph_setScale(morph, C3TimelineMorph_elementScale(morph, timelineMorph)); 

    } 

} 

 

const bool C3TimelineMorph_isInsideTimeline(const GLfloat y){ 

    const C3TimelineMorphRef timelineMorph = C3TimelineMorph_timeline(); 

    const GLfloat upperbound = timelineMorph->screenHeight / 2 + timelineMorph->screenHeight / 4; 



 

 

 

 

    return (y > upperbound); 

} 

 

const bool C3TimelineMorph_reachedEnds(){ 

    const C3TimelineMorphRef timelineMorph = C3TimelineMorph_timeline(); 

    const C3ZNodeRef timelineNode = C3TimelineMorph_timelineNode(); 

    const C3MorphBounds timelineBounds = C3Morph_bounds(timelineMorph); 

    const C3ZVector2D timelinePosition = C3ZNode_scale(timelineNode); 

     

    if(timelineBounds.position.x < 0){ 

        const C3ZPoint2D newPosition = C3ZPoint2D_make(0.0f, timelineBounds.position.y); 

        C3Morph_setPosition(timelineMorph, newPosition); 

        return true; 

    } 

    else if(timelineBounds.position.x > timelinePosition.x - timelineMorph->screenWidth){ 

        const C3ZPoint2D newPosition = C3ZPoint2D_make(timelinePosition.x - timelineMorph-

>screenWidth, timelineBounds.position.y); 

        C3Morph_setPosition(timelineMorph, newPosition); 

        return true; 

    } 

    return false; 

} 

 

const C3ZPoint2D C3TimelineMorph_startPositionInTimeline(){ 

    const C3TimelineMorphRef timelineMorph = C3TimelineMorph_timeline(); 

    const C3ZNodeRef timelineNode = C3TimelineMorph_timelineNode(); 

    const GLfloat offset = (timelineMorph->screenWidth > IPHONE_SCREEN_WIDTH) ? 

(RIGHTMOST_OFFSET * IPAD_SCALE_FACTOR) : (RIGHTMOST_OFFSET); 

    const GLfloat xPos = (timelineMorph->screenWidth / 2) - offset; 

    const GLfloat yPos = -((timelineMorph->screenHeight / 2) - (C3ZNode_scale(timelineNode).y / 

2)); 

    const C3ZVector2D startPosition = C3ZVector2D_make(xPos, yPos); 

    return startPosition; 

} 

 

void C3TimelineMorph_showPosition(const C3TimelineMorphRef timelineMorph, const 

C3ZPoint2D position){ 

    C3SurfaceMorph_showPosition((C3SurfaceMorphRef)timelineMorph, position); 

}  



 

 

 

 

C3PerformanceMorph Long press 
 

C3Ref C3PerformanceMorph_doLongPress(const C3Ref morph, const C3Ref arg) 

{ 

    const C3PerformanceMorphRef localMorph = (C3PerformanceMorphRef)morph; 

    const C3ZPoint2D pickPoint = *(C3ZPoint2DRef)arg; 

    const C3ZPoint2D tapPoint = C3ZEngine_tapPoint(pickPoint); 

    const int activeTarget = (C3TimelineMorph_isInsideTimeline(tapPoint.y)) ? kC3TimelineMorph : 

kC3WorkspaceMorph; 

     

    if(localMorph->targetSurface == kC3TimelineMorph && activeTarget == kC3WorkspaceMorph){ 

        const C3ItemRef item = C3PersistentMorph_item(localMorph); 

        if (!item->activeInWorkspace){ 

            const C3WorkspaceMorphRef workspaceMorph = C3WorkspaceMorph_workspace(); 

            const C3ZPoint2D viewSize = C3ZEngine_size(); 

            const C3ZPoint2D surfacePosition = C3Morph_position(workspaceMorph); 

            const GLfloat surfaceScale = C3Morph_scale(workspaceMorph); 

            const GLfloat xTapWithOffset = tapPoint.x - widthOffset(viewSize.x); 

            const GLfloat yTapWithOffset = tapPoint.y - heightOffset(viewSize.y); 

            const GLfloat xPosition = (-surfacePosition.x / surfaceScale) + (xTapWithOffset / 

surfaceScale); 

            const GLfloat yPosition = (-surfacePosition.y / surfaceScale) + (-yTapWithOffset / 

surfaceScale); 

            const C3ZPoint2D morphPosition = C3ZPoint2D_make(xPosition, yPosition);  

             

            C3SQLite_setActiveInWorkspace(item->UUID, true); 

            const C3PersistentMorphRef performanceMorph = 

C3PersistentMorph_addSubmorphWithItem(workspaceMorph, item); 

            C3PersistentMorph_addControllerMorphs(performanceMorph, kC3WorkspaceMorph); 

            C3Morph_setPosition(performanceMorph, morphPosition); 

            C3Morph_restartMove(performanceMorph, pickPoint); 

            C3TimelineMorph_updateTimeline(); 

            return (C3Ref)true; 

        } 

    } 

     

    return C3Morph_doLongPress(morph, arg); 

} 

 


