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Sammanfattning
Inom Gällö skog finns ett ökande behov av att hålla möten i skogen på distans.
Detta eftersom många markägare inte bor på, eller vid sin skogsfastighet. Målet
med detta  arbete  var  därför  att  hitta  en  3D-konferenslösning åt  Gällö  skog.
Arbetet  har  genomförts  med  hjälp  av  designprocessen  samt  Pughs  relativa
beslutsmatris. Först togs en kravspecifikation fram både för val av hårdvara och
mjukvara.  Efter  det  undersöktes  mjukvarorna  Facebook  Spaces,  Rumii  och
AltSpaceVR mot denna. När ingen av de nämnda mjukvarorna var tillräckligt
tillfredsställande för detta arbete så valdes att ta fram en egen mjukvara. Den
framtagna  mjukvaran  baseras  på  en  webbplats  och  togs  fram  genom  att
modifiera ett befintligt projekt från github.com. Genom den modifikation som
gjordes  i  projektet  så  kunde alla  krav i  kravspecifikationen till  slut  uppnås.
Dock med vissa restriktioner. Mjukvaran fungerar bäst i webbläsaren Mozilla
Firefox, och är ej kompatibel med Iphone. Även användarvänligheten för Gällö
skog har  utvecklingspotential.  Hårdvaran i  detta  arbete  togs  fram genom att
jämföra  VR-glasögonen  HTC  Vive  och  Oculus  Rift  mot  varandra  och  den
framtagna kravspecifikationen. Resultatet av detta blev att HTC Vive köptes in
till projektet. Detta för att de uppfyllde flest av arbetets krav, samt att de hade
övriga  funktioner  som gjorde  att  de  kan  användas  även  i  framtida  arbeten.
Slutsatsen av detta arbete blev till slut att tills dess att tekniken kring detta har
hunnit  längre  så  blir  denna  lösning  möjligtvis  otillräcklig.  Tanken  är  god,
lösningen bra, men tekniken behöver komma längre för fullt tillfredsställande
resultat.  När VR-tekniken kommit längre skulle en lösning likt denna kunna
vara något som kan bli användbart för fler företag. Detta eftersom interaktionen
i en 3D-konferens förbättras jämfört med dagens videochattar.

Nyckelord: 3D-konferens,  VR,  VR-glasögon,  HTC  Vive,  Oculus  Rift,
Facebook Spaces, Rumii, AltSpaceVR, A-frame, Github.com
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Abstract
Within Gällö skog there is an increasing need for meetings in the forest at a
distance. This is because many landowners do not live at or close to their forest
property. The aim of this work was therefore to find a 3D conference solution
for Gällö skog. The work has been carried out using the design process and
Pugh's relative decision matrix. First, a requirement specification was made for
both hardware and software selection. Then the Facebook Spaces, Rumii and
AltSpaceVR  software  were  investigated  against  this.  When  none  of  the
aforementioned  software  was  sufficiently  satisfactory  for  this  work,  it  was
decided to develop a software. The developed software is based on a website
and was developed by modifying an existing project from github.com. Through
the modification made in the project, all requirements in the specification could
ultimately be achieved. However, with some restrictions. The software works
best in the Mozilla Firefox browser, and is not compatible with the iPhone. The
user friendliness of Gällö skog also has development potential. The hardware in
this work was chosen by comparing the VR glasses HTC Vive and Oculus Rift
against  each other  and the developed requirement  specification.  As a  result,
HTC Vive was bought for the project.  This because it fulfilled most of the work
requirements, and that it had other features that enabled the headset to be used
in  future  work.  Finally,  The  conclusion  of  this  work  was  that  until  this
technology has come further, this solution may be insufficient. The idea is good,
the  solution  is  good,  but  the  technology  needs  to  come  further  for  fully
satisfactory results. When the VR technololgy have advanced further, a solution
like this could be something that could be useful to companies. This because the
inertaction of a 3D conference is improved compared to today's video chat.

Keywords: 3D-conference, VR, VR-headset, HTC Vive, Oculus Rift, Facebook
Spaces, Rumii, AltSpaceVR, A-frame, Github.com 
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Terminologi

Förkortningar

Collada Collada komponenten laddar en 3D-modell med hjälp
av en .DAE fil.

glTF GL transmission format. gltf komponenten laddar en 
3D-modell med hjälp av en glTF(.gltf eller .glb) fil.

HTTPS En utökning av HTTP för säker kommunikation över 
datanätverk.

OBJ OBJ komponenten laddar en 3D-modell med hjälp av
en .obj fil.

Three.js JavaScript 3D bibliotek.

VR Virtual reality, virtuell verklighet.
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1 Inledning
Tekniken går fort framåt och i dagsläget är det många företag som använder sig
av olika tekniska lösningar för distans-konferenser. Detta genom att exempelvis
en deltagare deltar via en videochatt på en datorskärm. Nästa steg i detta skulle
kunna vara att delta virtuellt för att få en verkligare upplevelse av distansmötet. 

Skogsföretaget Gällö skog har önskan om att  kunna hålla ”möten i  skogen”
virtuellt med sina potentiella kunder. För att lösa detta har de anlitat Cybercom
group, företaget där detta examensarbete har utförts. 

I  detta  arbete  har  framförallt  den  virtuella  plattformen  Facebook  Spaces
utvärderats för att se ifall detta kan användas för att lösa kundens önskemål. 

I  följande avsnitt  1.1-1.6 presenteras arbetets  bakgrund, syfte,  avgränsningar
mål, rapportens struktur samt författarens bidrag.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Inom Gällö skog finns ett ökande behov av att hålla möten i skogen, på distans.
Detta eftersom många markägare inte bor på, eller vid, sin skogsfastighet. För
att underlätta kommunikationen samt snabba på processen med de markägarna
vill företaget testa att införa virtuella möten. 

Möten i skogen hålls med markägarna för att se över och gå igenom eventuella
åtgärder. För att Gällö skog och markägaren ska kunna ta beslut om eventuella
åtgärder så som avverkning, gallring, röjning, med mera är det ofta viktigt med
ett  möte  där  man  tillsammans  kan  titta  på  det  aktuella  området.  På  mötet
diskuteras vilka åtgärder som behöver utföras, hur de ska göras och när i tiden
man kan utföra dem. 

Gällö skog tror att  Virtual  Reality  (VR) kan vara en bra lösning för att  ”ta
skogen” till kunden/markägaren och via tekniken presentera en miljö så pass
lika, och så nära, verkligheten som möjligt. De tror att detta kan underlätta och
snabba på beslut för markägaren. Möten i skogen ligger ofta till grund för om
en markägare skall kunna ta beslut om en affär med Gällö skog vilket gör att en
förenkling av kommunikationen skulle kunna resultera i fler affärer och nöjdare
kunder.

I dagsläget försöker företaget i så stor mån som möjligt att planera in möten
med markägarna ute i skogen men det är ofta ett problem att få till möten på
plats, då många av markägarna inte bor i nära anslutning till sin skog och ofta är
upptagna med eget arbete.
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1.2 Övergripande syfte 

Projektets  syfte  var  att  undersöka  hur  långt  tekniken  kommit  i  VR-
sammanhang. Men även att skapa möjlighet för Gällö skog att hålla virtuella,
3D-möten. Detta skulle resultera i att företaget sparar både tid och pengar men
även visa att de ligger i framkant med dagens teknik. Med hjälp av en VR-
lösning skulle interaktionen mellan Gällöskog och en potentiell kund förbättras
jämfört  med  de  distans-konferens-lösningar  som  finns  idag,  exempelvis
videochatt. I detta arbete var syftet främst att utvärdera Facebook Spaces för att
se om det är ett program som skulle kunna lösa Gällö skogs önskemål om att ta
fram en VR-lösning på möten i skogen. Arbetet omfattar även att ta fram en
demo-version/prototyp att visa för företaget. Detta med väl vald utrustning samt
programvara. 

I det fall att Facebook Spaces inte skulle lösa önskvärt problem, så skall en
annan lösning på uppgiften tas fram. 

1.3 Avgränsningar

Detta arbete har fokuserat på att hitta en lösning till 3D-konferensmöjligheter
för Gällö skog. Fokus har legat på att hitta en mjukvara som uppfyller så många
krav som möjligt  i  den framtagna kravspecifikationen. Hänsyn har tagits  till
användarvänligheten för Gällö skog men har inte varit fokus i detta arbete utan
kommer kunna bli ett framtida arbete på detta projekt. 

I detta arbete jämfördes hårdvarorna HTC Vive och Oculus Rift. Andra VR-
glasögon har uteslutits eftersom dessa i skrivande stund inte är kompatibla med
Facebook Spaces som var arbetets främsta lösningsförslag. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Arbetet  har  som mål  att  föreslå  en  lösning  till  virtuella  möten  i  skogen.  
Detta genom att:

• Konstruera en kravspecifikation för hur en lösning bör se ut. Detta för
att sedan vid arbetets slut kunna mäta hur väl uppgiften lösts.

• Få en tydlig bild i huruvida Facebook Spaces har kapacitet att lösa det
givna problemet. 

• Jämföra Facebook Spaces med andra lösningar.

• Välja  ut  en  lämplig  utrustning.  Genom  att  jämföra  HTC  Vive  med
Oculus Rift. 
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• Ta fram en prototyp att presentera för Gällö skog. 

• Utvärdera den framtagna prototypen.

• Mäta om kommunikationen skulle underlättas vid användning av den
framtagna lösningen. 

1.5 Översikt

Denna rapport är uppdelad i fem olika kapitel. Efter detta kapitel, 1 Inledning,
följer kapitel 2 Teori. Där presenteras bakomliggande fakta kring sådant som
berörs i övriga rapporten. Exempelvis VR, Facebook Spaces, VR-ramverk, A-
frame,  Versionhantering  och  Github.com.  Sedan  följer  ett  metodkapitel,  3
Metod,  där  arbetsgången  samt  de  metoder  som använts  för  att  utföra  detta
arbete presenteras. I nästföljande kapitel,  4 Konstruktion, presenteras allt som
gjorts  i  projektet  för  att  ta  fram det  slutgiltiga  resultatets  som presenteras  i
kapitel  5 Resultat.   Slutligen återfinns arbetets slutsatser och diskussion kring
det givna resultaten i kapitel 6 Slutsats.

Längst  bak  i  rapporten  återfinns  de  frågeformulär  som  använts  vid  de
användbarhetstester som utförts, se Bilaga A.

1.6 Författarens bidrag

Detta  arbete  har  till  största  del  utförts  av författaren.  Ikonerna som syns på
menyraden i den framtagna mjukvaran har tagits fram av företagets art director,
Andreas Ohlsjö. De använda flesta 360graders bilder som använts i arbetet har
fotats av Marcus Bäckström, 3Dfoto. 
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2 Teori 
I  följande avsnitt  återfinns en nulägesbeskrivning av hur  Gällö skog arbetar
med  sina  möten  i  skogen  idag,  2.1  Nulägesbeskrivning.  Vidare  följer  även
bakgrundsinformation samt förklaringar av  2.2 Virtual Reality – VR,  2.3 VR-
applikationer,  2.3.1  Facebook  spaces,  2.4  VR-ramverk,  2.4.1  A-frame,  2.5
Version hantering samt 2.5.1 Github.

2.1 Nulägesbeskrivning

Som det ser ut i dag så planerar Gällö skog i så stor mån som möjligt in möten
med markägarna ute i skogen. Det mötet ligger till grund för att kunna ta beslut
om eventuella åtgärder som till exempel avverkning, gallring, röjning och så
vidare på det aktuella området. På mötet diskuteras vilka åtgärder som behöver
utföras, hur de ska göras och när i tiden man kan utföra dem. 

Dessa möten är ofta svåra att planera in, framförallt med markägare som inte
bor i närheten av sin skogsfastighet, så kallad utbo. Många har långt att åka till
sin skog och är upptagna med egna arbeten vilket leder till  svårigheter med
fysiska möten på plats. 

Mötet i skogen ligger ofta till grund för om markägaren gör en affär med Gällö
skog eller ej, och på grund av svårigheten att hålla mötet så drar affären ofta ut
på tiden och blir krävande för kunden med eventuella resor och nedlagd tid.  

2.2 Virtual Reality - VR

Virtual reality, virtuell verklighet, är en datateknik som generar en skenvärld i
vilken användaren upplever sig vara och agera. 

[1] säger  att  VR-tekniken är  vanligt  i  områden som bland annat  utbildning,
forskning  och  spel  men  bakgrunden  kommer  från  flygsimulatorer.  Där
utvecklades det för att kunna hålla billig och säker träning för jaktplanspiloter. 

Enligt  [1] är  skillnaden  mellan  traditionell  ”skrivbords-VR” där  användaren
sitter  framför  en  vanlig  datorskärm  och  virtuell  verklighet  att  användaren
upplever sig vara helt i den virtuella världen. Den vanligaste metoden för att
framställa VR är att använda sig utav två stycken bildskärmar, en för vardera
ögat för att ge djupseende. Dessa är ofta inbyggda i en hjälm eller ett par VR-
glasögon som det vanligtvis kallas. Med hjälp av någon slags anordning som
känner av huvudets läge och orientering kan datorn beräkna det bildpar som ska
visas. Om användaren vrider huvudet till  vänster så skapas bilder av hur det
virtuella rummet ser ut  längre till  vänster och om användaren går framåt så
zoomas bilderna in. 
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Till  dessa  glasögon  kan  man  koppla  utrustning  till  händerna,  så  kallade
datahandskar, dessa kan man inkludera i bilden. Genom att göra detta kan man
interagera med den virtuella världen, som till exempel: beröra virtuella objekt,
peka, rita och så vidare. Man kan även lägga till stereoljud som datorn anpassar
till huvudvridningar och förflyttningar i rummet. För att kunna leverera dessa
intryck  med  tillräcklig  snabbhet  och  upplösning  krävs  betydande
beräkningskraft,  detta  resulterar  i  ett  kraftprov  för  den  mest  avancerade
datortekniken. 

2.3 VR-applikationer

VR-applikationer är, liksom namnet antyder, applikationer som använder sig av
VR-teknik för att få användaren att uppleva saker i virtuell verklighet. Detta
skulle kunna vara till exempel visningar av berömda platser. 

2.3.1 Facebook Spaces

Facebook Spaces [2] är en typ av en VR-applikation. Där kan en person bjuda
in och interagera med upp till tre stycken av sina Facebook vänner genom att
använda sig utav VR-glasögon. I skrivande stund stöder Facebook Spaces VR-
glasögonen  Oculus  Rift  och  HTC  Vive.  När  personen  med  hjälp  av  sitt
Facebookkonto har loggat in så placeras denne i ett eget, privat, rum med ett
interaktivt bord i  mitten. Från detta bord kan personen till  exempel:  titta på
bilder och videor som är sparade antingen på personens egna Facebook, dennes
vänners profiler, eller sidor personen följer. 

Vid detta bord finns även olika verktyg för användaren. Så som en spegel för att
se hur den egna avataren ser ut,  i  den virtuella världen. En penna som låter
användaren rita och en selfie pinne som erbjuder personen att ta bilder på sig
själv. 

Facebook  Spaces  tillåter  även  användaren  att  bjuda  in  vänner  till  rummet
genom att ringa ett video samtal på Messenger.

2.4 VR-ramverk

VR-ramverk är enligt  [3] tekniker som hjälper  utvecklare att  skapa virtuella
webbsidor, WebVR. WebVR är ett experimentellt JavaScript API som ger stöd
för  VR-glasögon,  som  till  exempel  HTC  Vive,  Oculus  Rift  eller  Google
Cardboard, i en webbläsare. 

Ett exempel på ett VR-ramverk är A-frame, som beskrivs här nedan.

2.4.1 A-frame

A-frame är ett ramverk med öppen källkod för att skapa virtuella webbsidor.
Ramverket skapades av Mozilla och släpptes i december 2015 [4].  Med hjälp
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av  HTML låter  A-frame  användaren  skapa  VR-upplevelser  till  flera  olika
plattformar  [4].  Vilket  gör VR-tekniken lättillgänglig för alla,  oavsett  vilken
plattform användaren har [4]. 

Här nedan, i  Illustration 1 och  Illustration 2, följer ett kodexempel på hur A-
frame kan användas.

Vilket gav resultatet som visas nedan i Illustration 2.

Nedan följande förkortningar finns förklarade i terminologiavsnittet.

Enligt  [7] så  erbjuder  A-frame  komponenter  för  att  ladda  glTF,  OBJ,
COLLADA. A-frame  rekommenderar  användaren  att  använda  glTF  då
hypotesen är att detta tros öka till standard för överföring av 3D-modeller via
webben.  Modellerna  kommer  i  formatet  av  vanliga  textfiler  som innehåller
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Illustration 2: Resultat av kodexempel [6]
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bland annat  hörn,  texturer,  material  och animeringar.  De kommer även med
bilder för texturer. Three.js laddare analyserar dessa filer för att skapa dem inom
en three.js-scen. A-frames modellkomponenter omsluter dessa three.js laddare.

2.5 Versionshantering

Enligt [8] så skriver många forskare idag kod som en del av sitt arbete. Det är
då viktigt att dokumentera koden som används för analys, likt experiment som
skrivs i loggböcker. Det kan dock uppstå problem när kod utvecklas iterativt
eftersom  det  blir  svårt  att  dokumentera  och  spåra  vilken  kod-version  som
använts  för  att  skapa  varje  resultat.  Till  exempel  kan det  behövas  lägga till
funktioner i ett skript eller öka hastigheten på något värde, detta utan att riskera
att  förstöra  den  nuvarande,  fungerande,  koden.  En  vanlig  lösning  på  detta
problem är att göra en kopia av programkoden innan nya ändringar görs. Det
kan  dock snabbt  bli  ett  problem eftersom det  lätt  blir  klottrigt  med inte  så
informativa filnamn, t.ex. analys.sh, analys_2.sh, analys.3.sh osv. Det blir svårt
att komma ihåg skillnaderna mellan versionerna av filerna och vilken version
som producerar specifika resultat. Det är också sannolikt att koden delas med
t.ex. medarbetare, och de kan ha förbättringsförslag. Om koden då skickas via
e-post till flera personer måste de ändringar som görs manuellt tas med i alla
kopior. Lyckligtvis har programvaruutvecklare redan utvecklat programvara för
att hantera dessa problem: versionskontroll. Ett  versionskontrollsystem (VKS)
låter användaren spåra de iterativa ändringarna som görs i koden. På det sättet
kan nya ideér experimenteras med även fast möjligheten alltid finns att återgå
till  en  specifik  tidigare  version  av  koden som genererade  specifika  resultat.
Dessutom kan meddelanden sparas när varje successiv version sparar så att när
kodens utvecklingshistorik granskas kan personen förstå motiveringen för de
givna ändringarna. Detta underlättar även samarbete. Med hjälp av en VKS kan
medarbetare  göra  och  spara  ändringar  i  koden  och  dessa  ändringar  kan
automatiskt tas med till huvudkodbasen. 

2.5.1 Github.com

Github  är  en  web-baserad  kod  hosting  plattform  för  version  kontroll  och
samarbete. Github.com låter användaren arbeta på projekt med personer från
hela  världen.  Githubs  huvudfunktionalitet  är  "forking"  vilket  innebär  att  en
användare kan kopiera ett  projekt  som den inte  har  skrivrättigheter  till,  och
redigera projektet under sin egen profil. Användaren har då möjlighet att skicka
sina ändringar med hjälp av en så kallad "pull request" till  den ursprungliga
ägaren som i sin tur med ett  knapp tryck kan slå ihop ändringarna med det
ursprungliga projektet, vilket kallas "merge". [9]

Dessa tre funktioner, fork, pull request och merge, är vad som gör github till ett
så kraftfullt hjälpmedel. [9]
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3 Metod
I detta kapitel presenteras detta projekts arbetsgång, utvärderingsmetoder samt
verktyg i avsnitt 3.1-3.4.

3.1 Designprocessen

Designprocessen är en strukturerad metod för att ta fram en produkt eller tjänst
[10]. De flesta har sin egen beskrivning av designprocessen men i grova drag
bygger  den på att  arbetet  utförs  i  steg,  som utvärderas  allt  eftersom arbetet
utförs [10]. 

Först genomförs användarstudier där en kravspecifikation tas fram. Detta kan
utföras genom exempelvis samtal med användare från målgruppen. 

Efter det tas ett antal koncept fram och testas. Dessa koncept utvärderas sedan
mot  kravspecifikationen.  Ett  eller  flera  koncept  väljs  ut  för  fortsatt  arbete.
Detta eller dessa koncept fortsätts nu att jobba på genom att ta fram en prototyp.

När prototypen är framtagen utvärderas även den igen mot kravspecifikationen.

Designprocessen utförs på så sätt i iterativa steg där varje steg utvärderas och
antingen fortsätts jobba på eller revideras. 

3.2 Arbetsgång

Detta arbete har utförts i fem olika faser genom designprocessen. Dessa fem 
faser presenteras nedan i avsnitt 3.2.1-3.2.5

3.2.1 Val av hårdvara: VR-glasögon

För  att  utföra  projektet  krävdes  ett  par  VR-glasögon.  För  att  köpa in  dessa
jämfördes först två olika VR-glasögon som finns på marknaden. Detta för att så
fort som möjligt kunna köpa in rätt utrustning till projektet. De glasögon som
jämfördes  var  HTC Vive  och  Oculus  Rift.  Detta  för  att  just  dessa  två  var
kompatibla med mjukvaran Facebook Spaces som skulle utvärderas. 

3.2.2 Kravfångst

Sedan togs en kravspecifikation fram, i samråd med Gällö skog och Cybercom
group, för att kunna jämföra alla tänkbara lösningsalternativ mot den. Detta för
att kunna mäta hur väl en lösning uppfyller dessa krav och på så vis uppgiften.
Även  ett  use  case-diagram togs  fram för  att  få  en  tydlig  översikt  över  hur
mjukvaran borde fungera.   
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På  detta  sätt  förflöt  arbetsgången.  Olika  lösningsalternativ  jämfördes  mot
kravspecifikationen för att hitta den optimala lösningen. 

3.2.3 Lösningsförslaget Facebook Spaces

Eftersom Facebook Spaces, som lösningsalternativ, gavs som arbetets syfte från
start så utvärderades detta först. Detta genom att mjukvaran testades med vald
hårdvara  och  utvärderades  mot  kravspecifikationen  för  att  se  hur  väl  den
uppfyllde kraven. Eftersom detta var tänkt som en grundlösning på problemet
så testades och undersöktes detta extra noga under en längre tid. 

3.2.4 Övriga lösningsförslag

Två  andra  mjukvaror  utvärderades  med  hjälp  av  litteratursökning  och
testkörning. Sedan jämfördes de mot Facebook Spaces och kravspecifikationen
genom Pughs relativa beslutsmatris, Pughs metod. 

3.2.5 Prototyp

Vidare togs i arbetet en prototyp fram. Detta genom att använda ett tidigare 
projekt, hämtat från github.com, som redan uppfyllde vissa av kraven. Sedan 
har detta projekt utvecklats och modifierats med fler funktioner anpassat för 
just detta arbete. 

3.3 Utvärdering av lösningsförslag

Under arbetets gång har olika lösningsförslag utvärderats genom Pughs metod.
Den  slutgiltiga  prototypen  utvärderades  sedan  med  ett  antal
användbarhetstester. 

3.3.1 Pughs metod

För att utvärdera och jämföra lösningar mot varandra och kravspecifikationen
användes Pughs metod. Detta är en relativ beslutsmatris som på ett strukturerat
sätt värderar lösningar mot varandra. [11]

I Pughs relativa beslutsmatris ansätts ett antal krav som skall undersökas  hos
lösningsförslagen.  I  detta  fall  användes  kravspecifikationen  för  mjukvaran.
Genom att  sätta ett  lösningsförslag som referens kan sedan övriga lösningar
betygsättas  om de  uppfyller  varje  separat  krav  bättre(+),  likvärdigt(0)  eller
sämre(-) än referensalternativet. I detta fall den först tänkta lösningen Facebook
Spaces. [11]

Då de olika kraven i mjukvarans kravspecifikation var av olika vikt valdes att
använda  viktfaktorer  i  den  relativa  beslutsmatrisen.  Dessa  medför  att
lösningsförslagets +,0 eller – multipliceras med kravets viktfaktor, w. Detta ger
en  tydligare  bild  av  vilken  lösning  som  faktiskt  uppfyller  det
kravspecifikationen kräver, samt att de viktigaste kraven uppfylls. [11]
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Varje  lösningsförslags  olika  resultat  av  jämförelsen  (+,  0,  -)  summerades
slutligen enligt tabell. Sedan rangordnades lösningsförslagen efter granskning
av  nettovärdet  och   spridningen  på  jämförelsens  resultat  (+,  0,  -).  Hänsyn
behövde tas ifall ett lösningsförslag var bättre om det hade endast 0:or eller om
ett  lösningsförslag  med  lika  många  +  som  –  vägde  tyngre.  Men  för  att
underlätta detta viktades värdena med viktfaktorn, w. [11]

Exempel på en relativ beslutsmatris visas nedan i Tabell 1

Krav Lösningsförslag  1
(referensalternativ)

Lösningsförslag 2 Lösningsförslag 3

Krav 1 (w=2) 0 + 0

Krav 2 (w=5) 0 0 +

Krav 3 (w=2) 0 - +

Krav 4 (w=3) 0 - -

Summa + 2 7

Summa 0 5 2

Summa - 5 3

Nettovärde 0 -3 4

Rangordning 2 3 1

Tabell 1: Exempel på relativ beslutsmatris enligt Pugh, inklusive viktfaktor,w

3.3.2 Användbarhetstester

För att  utföra användbarhetstesterna användes en checklista  från  A practical
guide to usability testing [12].

• Specificera  de  mål  som driver  testandet: I  detta  arbete  var  målet  att
undersöka om denna produkt skulle underlätta Gällö skogs kundmöten.
Om de skulle spara tid, pengar och miljöpåverkan. 

• Välja ut testpersoner: Både anställda på Cybercom samt en representant
från  Gällö  skog  valdes  att  utföra  testen.  Detta  för  att  både  testa
användbarheten  i  programmet  men även  användbarheten  programmet
erbjuder företaget. 

• Rekrytera  testpersoner: Möten  med  de  tillfrågade  testpersonerna
bokades in. 

• Välja ut vad som skall testas/mätas: I detta arbete valdes att mäta ljudets
fördröjning  mellan  användare,  ljudets  kvalitet  samt  ritverktygets
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funktion.  Vidare  valdes  även  att  testa  hur  användaren  upplevde
möjligheten att byta miljö samt visa filmer. Detta både ur värdens samt
kundens  perspektiv.  Slutligen  undersöks  ifall  testanvändarna  skulle
kunna tänka sig göra en affär via ett sådant verktyg. 

• Väja hur användbarheten skall mätas: För att mäta ljudets fördröjning
valdes att klocka ett ljud manuellt mellan två datorer. Detta under 10 st
omgångar.  Sedan  beräknades  ett  medelvärde  av  dessa  tider.  Övriga
mätningar och tester utfördes genom att testpersonerna fick fylla i ett
testformulär med frågor där svarsalternativen var en skala på 1 till 10.
Detta  formulär  återfinns  i  bilaga  1.  Ytterligare  en  fråga  ställdes  till
anställd på Gällö skog: Skulle detta verktyg förenkla och förbättra er
arbetssituation ur ett tids-, kostnads- samt miljöperspektiv?

• Förbereda testmiljö: Slutligen innan testen ägde rum så förbereddes en
testmiljö på Cybercom. I denna miljö var VR-utrustningen uppkopplad
och  möjliggjorde för testpersonen att bara kliva rakt in i testet. 

3.3.2.1 Mätning av tidsfördröjning

För  att  mäta  tidsfördröjningen  i  röstchatten  så  användes  två  datorer  med
mikrofon och högtalare  samt  ett  tidtagarur.  Genom att  först  säga ett  ord så
klockades tiden från dess att ordet sas tills dess att det levererats klart i  den
andra enheten. För att göra detta så exakt som möjligt så räknades till 10 i jämn
takt och den tionde siffran, 10 klockades. Detta för att tidtagaren skulle vara
beredd på när ordet startade och fördröjningen till tidtagarurets start minskas. 

Sedan klockades även tiden för ett kort ljud (”fingerknäpp”). Detta genom att
på samma vis ta tid från dess att ljudet gått in i en enhet till dess att det lämnat
den andra. 

Testet utfördes på gemensamt nätverk med snabb uppkoppling. 

3.3.2.2 Användartest av mjukvaran

Användartesten av mjukvaran utfördes genom att ett formulär med 5st frågor
utformades. Dessa frågor fick sedan ett antal personer på Cybercom samt Gällö
skog besvara efter att mjukvaran testats. De frågor som konstruerades berörde
framförallt mjukvarans användbarhet och var upplagd på frågor som besvarades
via 1 – 10 skalor. Efter varje fråga fanns även utrymme att lämna en frivillig
kommentar.

3.4 Verktyg 

I detta arbete har olika hård- och mjukvaror använts. Dessa presenteras nedan i
avsnitt 3.4.1 Hårdvara samt 3.4.2 Mjukvara. 
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3.4.1 Hårdvara

För att utföra detta projekt har två stycken datorer använts, en stationär dator
med  operativsystemet  Windows  10  för  att  kunna  använda  det  inköpta  VR-
glasögonen. Även en bärbar dator i form av en Macintosh har använts för all
kodutveckling samt testning. Projektet har krävt en publik webbplats, För detta
har författarens privata webbplats på webbhotellet one.com använts.

3.4.2 Mjukvara

De mjukvaror som användes under arbetets gång var, Visual Studio Code 2 som
utvecklingsmiljö,  FileZilla  för  anslutning  och  uppladdning  av  kod  till
webbplatsen samt OpenOffice för dokumentation av arbetsgången.
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4 Konstruktions- och utvärderings 
resultat
I  detta  kapitel  redovisas  kravspecifikationerna  av  både  hårdvaran  och
mjukvaran  i  avsnitt  4.1.  Sedan  följer  information  som  framkommit  under
arbetsgången vilket sedan lett  fram till  arbetets resultat.  Efter detta återfinns
resultatet  av  vilken  hårdvara  som  valts,  följt  av  framtagen  mjukvara,
användbarhetstester samt jämförelse mot kravspecifikationen. Avsnitt 4.7-4.10.

4.1 Use case–diagram

För att  få en tydlig bild av hur VR-applikationen skulle utvecklas,  vad som
skulle krävas av applikationen så togs ett use case-diagram fram. 

Här nedan presenteras ett use case-diagram för mjukvaran. Se Illustration 3.
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4.2 Kravspecifikation

I följande avsnitt,  4.2.1 -  4.2.2, presenteras kravspecifikationen för hårdvaran
samt mjukvaran fram. 

4.2.1 Hårdvara

För  att  köpa  in  lämplig  hårdvara  jämfördes  VR-glasögonen  HTC Vive  och
Oculus Rift enligt följande egenskaper. 

• Upplösning

• Pris

• Systemkrav

• Rörelsespårning

• Accessoarer

• Telefon integration

• Kontroller

• Tillbehör

Alla dessa egenskaper var inte krav i detta arbete, men krav som ställdes på
produkten för att få ett bredare användningsområde. Genom detta kan företaget
även använda produkten i framtida projekt. 

4.2.2 Mjukvara

Genom samråd med handledaren på konsultföretaget, som i sin tur haft kontakt
med beställaren Gällö skog, togs följande kravspecifikation fram. 

Kravspecifikation

• Ska vara lätt för användare att ansluta.

• Ska  kunna visa 360° bilder.

• En användare ska kunna ansluta utan VR-glasögon.

• En användare ska kunna titta runt själv med eller utan VR-glasögon.
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• Värden ska kunna rita och användare ska kunna se dessa ritningar från
samma vinkel.

• Röstchatt.

• Möjlighet till visning av dokument.

• Erbjuda möjlighet att byta ”miljö”

4.3 Jämförelse av hårdvara

De VR-glasögon som jämförts  är  HTC Vive  och Oculus  Rift.  Nedan följer
resultat av denne jämförelse. Se Tabell 2.

HTC Vive Oculus Rift

Upplösning X X

Pris X

Systemkrav X

Rörelsespårning X

Accessoarer X

Telefonintegration X

Kontroller X

Tillbehör X

Tabell 2: Jämförelse av hårdvara

På utsidan av HTC Vives glasögon sitter det en kamera som hjälper till med
rörelsespårning, detta är en av fördelarna med HTC Vive över Oculus Rift. En
annan skillnad på de två är sensorerna. Sensorerna till Oculus Rift kopplas in
via  USB till  datorn medan HTC Vives  sensorer  endast  kräver  ström.  Vilket
innebär att sensorerna till Oculus Riften måste placeras tillräckligt nära datorn
så USB kablarna  når.  Det  innebär  även att  drivrutiner  måste  installeras  och
uppdateras, vilket i sin tur kan ställa till med problem. 

Den  största  skillnaden  mellan  de  dessa  VR-glasögon  är  handkontrollerna,
kontrollerna  till  Oculus  Rift  är  mer  ergonomiska  och  utformade  för  att
efterlikna människohanden. Se  Illustration 4. Användaren kan peka med sina
fingrar  och  till  och  med  släppa  en  kontroll  helt  utan  att  tappa  den.  Detta
resulterar i att handen öppnas i VR. 
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Handkontrollerna till HTC Vive liknar mer en pinne som användaren kan peka
med  och  ta  tag  i  föremål  och  så  vidare  känslan  kan  jämföras  med  en
fjärrkontroll. Se Illustration 5. 

4.4 Utvärdering av Facebook Spaces

Mjukvaran  Facebook  Spaces  utvärderades  och  jämfördes  mot  mjukvarans
kravspecifikation för att se om den kunde vara en tänkbar lösning på uppgiften.

Facebook Spaces besitter funktionen att visa 360° bilder, röstchatt, möjligheten
att rita, erbjuder en användare att ansluta utan VR-glasögon, kan visa dokument
och ger även möjlighet att byta ”miljö”. Problemen med Facebook Spaces är att
allt som en person vill visa för en annan användare först måste laddas upp på
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Facebook.  Detta  innebär  alltså  att  för  att  kunna  visa  en  360°  bild  för  en
användare måste personen först ladda upp bilden på sin Facebook. Ett annat
problem  med  denna  mjukvara  är  att  om  en  användare  vill  ansluta  måste
personen som skapat Facebook Spaces ”rummet” ringa till användaren som vill
ansluta via Facebook Messenger. Detta betyder att en användare utifrån inte kan
ansluta själv, men behöver inte använda VR-glasögon för att ansluta. När en
användare ansluter via Messenger skapas en ram som visar användarens kamera
vinkel, se Illustration 6, detta innebär i sin tur att en användare via Messenger
inte kan välja att titta runt på egen hand utan personen med VR-glasögonen
måste ta tag i denna ram för att sedan flytta runt den för att personen ska kunna
se ”rummet” från en annan vinkel. 

Ytterligare ett problem med Facebook Spaces var att alla personer som ansluter
till rummet får en unik plats vid det virtuella bordet som skapas, detta gör att
om en person med VR-glasögon använder  ritningsverktyget  för  att  visa  och
markera någonting på 360° bilden så kommer alla användare se denna ritning
från olika vinklar. Så till exempel om en person vill markera en del av skogen
för  att  visa  vad  som  går  att  avverka  så  kommer  alla  användare  se  denna
markering från olika vinklar vilket betyder att det blir omöjligt att förstå vilken
del som personen försöker markera.

Detta resulterade i att Facebook Spaces inte uppfyllde önskvärt många krav från
kravspecifikationen. Därför valdes att leta vidare efter lämpligare alternativ. 

4.5 Utvärdering av andra mjukvaror 

Eftersom Facebook Spaces inte uppfyllde nog många krav i kravspecifikationen
valdes att titta vidare på andra möjliga mjukvaror. Dessa mjukvaror jämfördes
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liksom tidigare mot kravspecifikationen i hopp om att hitta ett bättre alternativ.
De mjukvaror som jämfördes var AltspaceVR och Rumii.

Genom  en  snabb  överblick  kunde  slutsatsen  dras  att  dessa  mjukvaror  inte
uppfyllde fler krav än Facebook Spaces. Men för att vara säker på att så var
fallet så användes Pughs relativa beslutsmatris för att jämföra dessa mjukvaror
mot  Facebook  Spaces,  och  kravspecifikationen,  på  ett  strukturerat  sätt.  Se
Tabell 3.

Krav Facebook 
Spaces 
(referens)

AltspaceVR Rumii

Lätt att ansluta w=5 0 – 0

Visa 360° bild w=5 0 – –

Ansluta utan VR-glasögon w=5 0 – 0

Styra sin egen avatars blick w=3 0 + +

Möjlighet att rita, samt se från 
samma vinkel  w=4

0 – –

Röstchatt w=4 0 0 0

Visa dokument w=2 0 – +

Möjlighet att byta miljö w=4 0 – –

Summa (+) 3 5

Summa (0) 4 14

Summa (–) 25 13

Nettovärde -22 -8

Rangordning 1 3 2

Tabell 3: Jämförelse av befintliga mjukvaror, mot Facebook Spaces

När mjukvaran AltspaceVR utvärderades visade det sig att den uppfyllde kravet
om röstchatt  och  även  möjligheten  att  byta  miljö  men  det  var  inte  lätt  för
användaren att ansluta, då det krävde att alla användare använde sig av VR-
glasögon. AltSpaceVR hade inte funktionen att visa dokument eller att rita, och
det var inte möjligt att visa 360° bilder. 

Sedan  jämfördes  även  mjukvaran  Rumii  mot  kravspecifikationen.  Denna
mjukvara uppfyllde kraven om visning av dokument, röstchatt, anslutning utan
VR-glasögon,  det  var  även  relativt  enkelt  för  en  användare  att  ansluta  då
programmet stödjer flera plattformar så som PC, Mac och mobiltelefon. Kraven
som Rumii inte uppfyllde var bland annat möjligheten att visa 360° bilder och
funktionen att rita.
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4.6 Framtagning av egen mjukvara

Eftersom ingen lämplig mjukvara hittas valdes att  konstruera en egen. Detta
genom att modifiera ett projekt från github.com för att uppfylla så många krav i
kravspecifikationen som möjligt.

Först utvärderades möjligheten att rita i VR så att alla användare kan se det
tecknade från samma vinkel. Detta eftersom det kravet i kravspecifikationen var
centralt. Detta resulterade i att ett projekt hittades där användaren kunde rita,
men endast en användare kunde använda programmet. Att möjligheten till att
rita  fanns  var  glädjande,  men eftersom endast  en användare  kunde använda
detta program så fortsatte sökandet efter ett än bättre projekt. Slutligen hittades
projektet  Networked-a-painter på github.com som både uppfyllde kravet flera
användare och att en användare kunde rita. Dock såg inte de andra användarna
detta från samma vinkel, men eftersom detta var ett projekt som kunde laddas
ner och redigeras valdes att utgå från detta. 

Projektet saknade många delar i kravspecifikationen som behövde konstrueras
för att få ett program som uppfyller alla krav. Dessa krav var: 

• Värden ska kunna rita och användare ska kunna se dessa ritningar från
samma vinkel

• Röstchatt

• Erbjuda möjlighet att byta ”miljö”

• Möjlighet till visning av dokument

Projektet hade dock stöd för röstchatt vilket underlättade utvecklingen av detta
krav. 

Detta projekt innehöll  även andra funktioner som inte lämpade sig för detta
arbete, samt försvårade arbetsgången. Dessa var: 

• När en ritad bild raderades av en användare raderades den inte på de
andra anslutna användarnas sidor. 

• Projektets skapare hade ej uppdaterat detta projekt sedan 2018-02-02.
Även  fast  använda  ramverk,  exempelvis  A-frame,  uppdaterats  och
förbättrats. Detta ledde till att varje gång en nyare version av ramverk
släppts så behövde projektets kod uppdateras och anpassas manuellt. 

I avsnitten 4.6.1 - 4.6.5 nedan redovisas för hur dessa problem och avsaknaden
av krav utvecklats och lösts under arbetets gång. 
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4.6.1 Möjlighet att rita/se teckning från samma vinkel

Projektet  hade som tidigare nämnt funktionen att rita i  VR-miljön. Men den
teckningen sågs från olika vinklar beroende på vilken användare som tittade.
Detta skulle i det här arbetet försvåra för Gällö skog att kommunicera med sina
potentiella kunder. För att lösa detta gjordes på följande vis: 

Möjligheten  för  en  användare  att  flytta  sin  avatar  i  VR-miljön  genom  att
använda  piltangenterna  togs  bort.  På  så  sätt  hade  användaren  alltid  samma
position. Sedan ändrades projektkoden så att alla användare klev in i VR-miljön
på samma startposition. Detta medförde att alla användare alltid såg miljön från
samma position. 

4.6.2 Röstchatt

Projektet var förberett för röstchatt, genom att koden hade stöd för detta. För att
aktivera röstchatten användes en röstchattsadapter anpassad för webbläsare  vid
namn  EasyRTC. Detta fungerade endast om webbplatsen som skapades hade
stöd för https, det vill säga att webbplatsen var säker. Vilket fick ställas in i
webbplatsinställningarna på one.com. 

4.6.3 Möjlighet att byta ”miljö”

Under ett VR-möte med en kund vill Gällö skog kunna byta mellan flera olika
VR-miljöer. Detta för att kunna peka på olika delar av kundens skogsfastighet.
Detta krav löstes genom att det skapades en menyrad med x antal integrerbara
objekt.  För  att  byta  VR-miljön  så  börjades  det  med  att  värden  fick  en
muspekare på sina handkontroller i VR-utrustningen.  Detta dels för att kunna
interagera  men  även  för  att  enklare  se  var  denne  är  på  väg att  rita.  Sedan
kopplades alla miljö-objekt i menyraden ihop med en unik VR-miljö. Genom
hålla muspekaren på menyvalet en kortare stund så aktiveras denna VR-miljö
och miljön byts.  Detta  synkades  så  småningom så att  alla  användarna byter
miljö samtidigt om värden byter sin miljö.

4.6.4 Möjlighet att visa dokument

För att ge värden möjligheten att visa dokument utan att först ladda upp dem på
Facebook likt Facebook Spaces lösning, gjordes på samma vis som vid VR-
miljö-bytet. Men istället för att koppla ihop en VR-miljö till menyradens objekt
så  kopplades  en stor  tvådimensionell  bild  av  dokumentet.  Detta  gav värden
samma  möjlighet  att  visa  en  bild  som att  byta  miljö.  Dessa  två  funktioner
exekveras på samma sätt.

4.6.5 Radera en teckning för alla användare samtidigt

I det ursprungliga projektet gavs som tidigare nämnt möjligheten att rita. Detta
var synkat så att tekningen visades samtidigt för alla användare. Om dock en
användare valde att radera en ritad tekning så togs denna endast bort hos den
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användaren  och  inte  hos  alla.  Genom  att  även  synka  detta  gavs  värden
möjlighet att både rita och ta bort ritningar för alla användare. 

4.7 Hårdvara

I  detta  arbete  har  två  VR-glasögon  jämförts  vilket  resulterade  i  att  VR-
glasögonen HTC Vive köptes in. Detta eftersom de uppfyllde flest av kraven
som ställdes till detta arbete, se avsnitt  4.3 Jämförelse av hårdvara. De hade
även ytterligare funktioner som kan vara aktuellt till andra projekt i framtiden,
vilket ledde till att HTC Vive var ett långsiktigt bättre alternativ. 

HTC Vive är ett par VR-glasögon med tillhörande handkontroller kompatibla
med Facebook Spaces och många andra mjukvaror. Se Illustration 7. De kräver
endast ström till sensorerna och behöver på så sätt inte kopplas in nära en dator.
Själva anslutningen av hårdvaran är enklare än andra granskade modeller, då de
inte  kräver  någon  specifik  drivrutin.  HTC  Vive  har  tyvärr  inte  de  bästa
handkontrollerna på marknaden, men tillräckligt bra för detta projekt. De liknas
enklast med en fjärrkontroll. 

4.8 Mjukvara

Grunduppgiften i  detta arbete var att  undersöka om Facebook Spaces kunde
lösa den givna frågeställningen. När detta ej fungerade tittades vidare på andra
mjukvaror på marknaden. Eftersom ingen mjukvara med alla projektets krav
hittades  så  valdes  att  ta  fram  en  egen  mjukvara.  Detta  skedde  genom  att
utveckla ett påbörjat projekt från github.com. 

Den framtagna mjukvaran är baserad på ramverket A-frame vilket resulterar i
att den nås via en webbplats. På denna webbplats kan användare både med och
utan VR-glasögon titta runt i en 3D-miljö, se Illustration 8.
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Där finns även en menyrad, vilken visas i  Illustration 9. Denna menyrad ger
användare med handkontroller möjligheten att visa andra 3D-miljöer, dokument
samt videofilmer. 

Mjukvaran  erbjuder  även  användare  med  handkontroller  att  byta  3D-miljö
genom att  hålla pekaren på ett  givet val på menyn. Detta skulle exempelvis
kunna vara en annan del av markägarens skogsfastighet, se  Illustration 10.
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Illustration 8: Det första som möter användaren i den framtagna mjukvaran.

Illustration 9: Menyrad

Illustration 10: En annan 3D-miljö
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I mjukvaran ges även möjlighet att visa ett tidigare förberett dokument. Detta
genom att liksom för att byta miljö hålla pekaren över rätt alternativ i menyn.
Exempel på sådan dokument-vy visas nedan i Illustration 11.

Har användaren handkontroller kan denne även rita i 3D-miljön, se Illustration
12, och alla användare ser detta från samma vinkel. Om användaren väljer att
radera en ritad bild så försvinner bilden från alla deltagande användares miljöer.

På webbplatsen kan även röstchatt användas ifall de anslutna personerna tillåter
mikrofon-åtkomst. Detta under vissa förutsättningar, så som webbläsare samt
hårdvara. Detta förklaras noggrannare i avsnitt 5.1 Utvärdering av resultat. 
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Den framtagna mjukvaran valdes att döpas till: VR-möten i skogen.

4.9 Utvärdering av mjukvaran 

Den  framtagna  mjukvaran,  VR-möten  i  skogen,  mättes  främst  mot
kravspecifikationen, men även mot de andra utvärderade programvarorna, för
att  få en klar överblick över  hur många av kraven mjukvaran uppnår.  Detta
presenteras i avsnitt 4.9.1 - 4.9.2.

4.9.1 Utvärdering mot kravspecifikation

I detta avsnitt presenteras jämförelsen av den framtagna mjukvaran, VR-möten i
skogen,  mot  kravspecifikationen.  Detta  för  att  kontrollera  vilka,  samt  hur
många, krav som uppfyllts. Se Tabell 4. 

Krav VR-möten i skogen Kommentar

Lätt att ansluta X

Visa 360° bild X

Ansluta utan VR-glasögon X

Styra sin egen avatars blick X

Möjlighet att rita, samt se från 
samma vinkel  

X

Röstchatt X Med viss restriktion

Visa dokument X Med viss restriktion

Möjlighet att byta miljö X

Tabell 4: Jämförelse mot kravspecifikation

4.9.2 Utvärdering mot övriga mjukvaror

Den  framtagna  mjukvaran,  VR-möten  i  skogen, jämfördes  med  de  tidigare
undersökta mjukvarorna Facebook Spaces, AltspaceVR och Rumii för att se om
den uppfyller givna krav bättre än tidigare lösningsförslag. Detta utfördes med
hjälp av Pughs relativa beslutsmatris. Se Tabell 5. 
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Krav Facebook 
Spaces 
(referens)

AltspaceV
R

Rumii VR-möten
i skogen

Lätt att ansluta w=5 0 – 0 +

Visa 360° bild w=5 0 – – +

Ansluta utan VR-glasögon 
w=5

0 – 0 +

Styra sin egen avatars blick 
w=3

0 + + +

Möjlighet att rita, samt se från
samma vinkel  w=4

0 – – +

Röstchatt w=4 0 0 0 0

Visa dokument w=2 0 – + +

Möjlighet att byta miljö w=4 0 – – 0

Summa (+) 3 5 24

Summa (0) 4 14 8

Summa (–) 25 13 0

Nettovärde -22 -8 24

Rangordning 2 4 3 1

Tabell 5: Jämförelse mot andra mjukvaror

I denna tabell syns tydligt att VR-möten i skogen uppfyller många fler krav än
både referensen, Facebook Spaces, och de övriga mjukvarorna, AltspaceVR och
Rumii. 

4.10 Resultat av användbarhetstester

Användbarhetstester gjordes för att se hur bra de framtagna funktionerna 
fungerar. Detta redovisas nedan i avsnitt 4.10.1 Resultat av tidsmätning samt
4.10.2 Resultat av användartester.

4.10.1 Resultat av tidsmätning

För att mäta tidsfördröjningen så klockades både ett ord och ett ljud var för sig 
tio gånger. Tiden mättes från att ljudet startade tills dess att det nått fram på den 
andra enheten. Resultatet av klockningen återfinns i Tabell 6.
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Försök Tidsfördröjning ord (s) Tidsfördröjning ljud (s)

1 1 0,28

2 0,95 0,23

3 0,81 0,28

4 0,42 0,31

5 0,45 0,25

6 0,58 0,25

7 0,68 0,25

8 0,53 0,27

9 0,67 0,3

10 0,75 0,26

medelvärde 0,68 0,27

Tabell 6: Mätning av tidsfördröjning

4.10.2 Resultat av användartester

Resultaten  från  det  frågeformulär  som  testpersonerna  fick  fylla  i  vid
användartesten presenteras nedan i Tabell 7.

Tabell 7: Resultat av användartester

Här kan uttydas att  ljudkvalitén upplevdes bra av användarna och att den lilla
fördröjning som finns på ljudet inte upplevdes störande. 
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Vidare syns att  ritverktyget upplevdes okej med genomsnittlig poäng på 6,8.
Här framkom även följande kommentarer: ”Lite svårt att bestämma tjocklek på
pennan” samt ”Lite svårt att förstå i början”.

Det  lägsta  värde som gavs,  5,  återfinns  i  funktionen  miljöbyte detta följt  av
kommentaren: ”Kort raycast som man var tvungen att sträcka sig”. Utöver detta
visas även att genomsnittspoängen var ca 7,8. 

Funktionen  dokumentvisning har  av  testanvändarna  fått  bra  betyg  och  kan
därför anta upplevas bra. Snittbetyget här var 8,4. 

Den sista frågan, om testanvändaren skulle kunna tänka sig att använda denna
tjänst för att sälja eller köpa skog, har fått blandade betyg. Allt från 6 till 10.
Den genomsnittliga poängen var 7,8. Här gavs även några kommentarer: ”Det
är mycket troligt att jag skulle sälja skog på det här viset. Idag säljer jag en del
skog direkt över telefon men det här verktyget skulle ge mig större insikt och
trygghet  inför  affären.”  samt  ”Beror  på  hur  långt  bort  skogen  är.  Är  den
tillräckligt nära skulle jag vilja vara där på riktigt”

Personligt ställdes även en sista fråga till den testperson som arbetar på Gällö
skog. Skulle detta verktyg resultera i att Gällö skog tjänar tid och pengar? 

Här gavs svaret  att  frågan är svår att  besvara på rak arm men att  verktyget
absolut skulle komma till användning i vissa av affärerna. 
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5 Slutsats
I detta kapitel diskuteras arbetets resultat och den slutgiltiga slutsatsen 
presenteras. Detta återfinns tillsammans med arbetets Etiska och samhälleliga 
aspekter samt förslag på framtida arbete i avsnitt 5.1 till och med 5.6. 

5.1 Utvärdering av resultat

De resultat som framkommit i detta arbete är att hårdvaran HTC-Vive testats 
samt att en mjukvara, VR-möten i skogen, framtagits och utvärderats. 
Mjukvaran fungerar dock tyvärr endast under vissa förutsättningar. 

Hårdvaran, HTC-Vive, har för projektet varit ett bra val. Tack vare dess många 
funktioner finns även möjligheten att använda dessa i olika framtida projekt.

Den framtagna mjukvaran, VR-möten i skogen, har dessvärre fortfarande 
utvecklingspotential som ej rör detta arbete. Eftersom framförallt de ramverk 
som används i dagsläget har kommit för kort i utvecklingen för att ett 
tillfredsställande resultat ska uppnås. Detta framförallt på grund av att 
ramverket i huvudsak stöder Mozilla Firefox, vilket resulterar i att 
användningen blir bättre i denna webbläsare jämfört med andra på marknaden. 
En annan del som inte har kommit så långt i utvecklingen är att ljudadaptern 
som använts i skrivande stund inte har stöd för Iphone. Detta innebär att en 
användare måste använda en Android eller en dator med webbläsaren Mozilla 
Firefox för att kunna ta del av alla funktioner.

Även mjukvaran har vissa restriktioner då den i dagsläget ej så användarvänlig 
som önskat. Den kräver viss kunskap hos den person som skall förbereda 
webbplatsen där mötet skall ske. 

Detta betyder att för att Gällö skog skall kunna använda denna utrustning krävs 
att både de och markägarna har tillgång till antingen Mozilla Firefox eller en 
Android mobiltelefon. Någon på Gällö skog behöver även förbereda varje 
enskilt VR-möte i förhand. I dagsläget krävs här en del kunskap, men 
förhoppningen är att det i framtiden skall vara enklare och mer användarvänligt.
Tills dess att tekniken kring detta har hunnit längre så blir denna lösning 
möjligtvis otillräcklig. Tanken är god, lösningen bra, men tekniken behöver 
komma längre för fullt tillfredsställande resultat. Framförallt för 
användarvänlighetens skull. 
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5.2 Utvärdering av användbarhetstester

I  detta  avsnitt  diskuteras  de  resultat  som framkommit  under  mätningar  och
användartester. Även de metoder som använts i dessa delar tas upp. Se avsnitt
5.2.1 Utvärdering av tidsmätning samt 5.2.2 Utvärdering av användartester.

5.2.1 Utvärdering av tidsmätning

Tidsfördröjningen är mest troligt  säkrare när ett  ljud klockats än när ett  ord
skickats. Detta eftersom även ordet tar en viss tid att uttala. En stor felkälla i ett
test liknande det som utförts här är den mänskliga faktorn. Den tid det tar för
tidtagaren  att  uppfatta  ljudet,  starta,  uppfatta  att  ljudet  stoppats  och  stanna
klockan fördröjer tiden. Även om siffrorna har viss felmarginal så visar de på
att fördröjningen inte är så pass stor att komplikationer i användningen skulle
ske. Användare bör på ett enkelt sätt kunna kommunicera via webbplatsen så
länge båda personerna har någorlunda bra uppkoppling.  

Eftersom spridningen på de tider som mätts när ett ljud skickats inte är så stor
så skulle tidsmätningen där ett ord skickas kunna uteslutas. Det andra testet är
nog pålitligt.  

5.2.2 Utvärdering av användartester

I användartesten framkom att ljudkvalitén upplevdes bra. 

Ritverktyget upplevdes  okej,  detta antas efter  granskning av den poäng som
getts i användartesterna. Någon tyckte att det var lite svårt att förstå i början och
någon annan att det var svårt att bestämma tjocklek på pennan. Att det kan vara
svårt att förstå i början skulle kunna bero på att ritningen hamnar vid pennans
spets och inte där muspekarens markör är. Att det kan upplevas svårt att ändra
storlek på pennan beror troligtvis på touchplattans känslighet. 

Att  byta  miljö  upplevdes  relativt  enkelt  av  de  flesta  testpersonerna.  Att  en
person kommenterat att raycasten var för kort var för att pekaren inte nådde
menyraden. Detta medförde att miljön inte byttes för ens dess att användaren
sträckte fram kontrollen en bit. För att förbättra detta skulle pekarens räckvidd
kunna justeras. 

Möjligheten att visa dokument upplevdes bra.

Genomsnittet av testpersonerna tror sig kunna använda denna tjänst för att sälja
eller köpa skog. Åtminstone om skogen är förlagd en långt bort. Detta visar på
att verktyget skulle kunna vara en hjälp för Gällö skog. 

Den anställde från Gällö skog som testat tjänsten menar på att det är ett verktyg
som skulle kunna komma till användning. Men i dagsläget är det svårt att säge
vilka besparingar som skulle göras.  
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För att få än bättre resultat på användartesterna skulle fler användare kunnat
testas.  Några  test  hade  kunnat  utföras  med  en  potentiell  kund  och  med
användare som inte var placerade under samma tak. Detta skulle resultera i mer
tillförlitliga resultat. 

5.3 Utvärdering av arbetsmetoden

Design processen som har varit projektets metod har haft en stor betydelse för 
resultaten då den gett tillåtelse att utvärdera flera olika mjukvaror som kunnat 
lösa problemet. Detta resulterade tyvärr i att mindre tid fanns för att utveckla 
den egna mjukvaran, när upptäckten att ingen mjukvara på marknaden 
uppfyllde de givna kraven framkom. Men samtidigt erhölls bra information vid 
utvärdering av tidigare mjukvaror och hur de fungerar, vilket var positivt för 
modellen. Överlag var alltså metoden passande för arbetet. Hade syftet med 
arbetet varit att direkt ta fram en egen mjukvara skulle möjligtvis en annan 
metod använts. 

Att använda Pughs metod för utvärdering och jämförelse av de olika 
lösningsmetoderna var ett väldigt bra val. Det var en enkel metod som snabbt 
resulterade i en tydlig bild av vad som var bättre än något annat. Genom att 
kunna se visuellt hur väl ett lösningsförslag uppfyllde kraven så blev 
jämförelsen lättare. 

5.4 Etiska och samhälleliga aspekter

Detta arbete leder förhoppningsvis till framtida användning hos Gällö skog, så
fort  tekniken hunnit  längre.  Detta  skulle  bli  en fördel  tidsmässigt  men även
ekonomiskt både för företaget och kunden. 

Vid  minskade  resor  skulle  fler  affärer  kunna  ske  snabbare.  Minskade  resor
skulle vara bra både ur ett tids-, ekonomi- samt miljöperspektiv. 

Vid  snabbare  affärer  skulle  tekniskt  sätt  fler  affärer  hinnas  med  och
skogsfastigheter i Sverige skulle få bättre klimat då de kan hållas efter bättre. 

Vid själva VR-mötet så syns i dagsläget endast hur många användare som är
anslutna och personernas integritet är på så sätt skyddad, men i framtiden skulle
det vara önskvärt att se användarnas namn. Detta är då information som måste
ta hänsyn till hur den används och vilken säkerhet som krävs. 

5.5 Framtida arbete

Vid eventuell  vidareutveckling av mjukvaran  skulle  användarvänligheten  för
Gällö skog ligga i fokus. Att göra det enklare att lägga in egna 3D-bilder och
dokument,  eftersom användaren i  dagsläget måste spara sin 3D-bild med ett
specifikt namn i en specifik filmapp och sedan måste denna nya bild publiceras
på  webbplatsen.  Vilket  gör  det  svårt  utan  rätt  kunskap.  Detta  skulle  kunna
förenklas med hjälp av ett verktyg så som Wordpress.  
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Utöver  användarvänligheten  skulle  kompatibiliteten  kunna  undersökas  då
mjukvaran i dagsläget endast fungerar med Mozilla Firefox. Detta beror på  att
ramverket  A-frame,  som  projektet  har  byggts  på,  samt  ljudadaptern,  som
används  för  röstchatten,  inte  har  fullt  stöd  för  andra  webbläsare  och  andra
plattformar ännu.  

Ytterligare en utvecklingspotential är funktionen att kunna se vilka som anslutit
till mötet. Som det är nu kollar bara mjukvaran efter om någon med ett nytt
klient id ansluter och sedan ökar en räknare. Detta för att man i alla fall ska
kunna se hur många som är med i mötet. Ett förslag skulle vara att skapa ett
formulär som varje användare får fylla i. Där skulle användaren kunna fylla i
sitt namn och sedan skulle mjukvaran skriva ut alla dessa namn på webbplatsen
för att få en tydlig bild på vilka som anslutit till mötet. 

Vid  de  användartester  som  utförts  framkom  att  även  finkänsligheten  vid
inställning  av  pennans  tjocklek  samt  muspekarens  räckvidd  skulle  kunna
förbättras. 

Utöver  detta  skulle  en  informationsguide  kunna  implementeras.  Möjligen
genom ett klickbart frågetecken som vid aktivering visar små informationsrutor
vid varje funktion. Detta för att förtydliga hur varje funktion manövreras. 

5.6 Slutord

Genom  det  uppdrag  som utförts  åt  Gällö  skog  har  en  VR-lösning  på  3D-
konferenser  tagits  fram.  Projektets  syfte,  att  erbjuda  Gällö  skog  att  hålla
virtuella möten i skogen har därför uppnåtts. Dock ej genom det från början
tänkta sättet, Facebook Spaces, men genom en egen framtagen mjukvara, VR-
möten i skogen. Den anställde på Gällö skog nämner att det är svårt att avgöra
på  rak  arm  om  en  sån  här  lösning  skulle  resultera  i  minskade  kostnader,
tidssparande samt fler affärer. Han poängterar dock att det absolut är något som
skulle vara användbart i vissa situationer. 

Detta ger Gällö skog möjlighet att snabbare, enklare och mer tidseffektivt hålla
inledande möten med utbo, det vill säga markägare som är bosatta långt från sin
mark, genom virtuell 3D-konferens. 

Den mjukvara som tagits fram har dock fortfarande utvecklingspotential. Detta
eftersom  att  tekniken  tyvärr  inte  kommit  tillräckligt  långt  för  att  nå
tillfredsställande  användning.  Detta  resulterar  i  att  det  framtagna  resultatet
tyvärr inte blivit som väntat. Först och främst genom att en helt ny mjukvara
fick tas fram, men sedan även eftersom utomstående faktorer utgör hinder för
perfekt användning.    

Den slutgiltiga slutsatsen är att projektets idé och syfte tyvärr är före sin tid.
Men om företaget har egna resurser för att fortsätta utveckla dessa hinder, eller
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ger utvecklarna av till exempel ramverket A-frame lite mer tid att förbättra sin
produkt, skulle detta kunna bli en väldigt gynnsam mjukvara. 

När  VR-tekniken  kommit  längre  så  att  denna  lösning  fungerar  mer
tillfredsställande skulle det kunna vara något som kan komma att bli användbart
för många företag. Detta eftersom att interaktionen i en 3D-konferens förbättras
jämfört med dagens videochattar. Bland annat genom att användaren själv kan
titta sig omkring i miljön samt att situationen blir mer likt ett öga-mot-öga möte
interaktionsmässigt. 
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Bilaga A: Formulär för 
användbarhetstester 
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