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FORORD

Da vi i februar 1999 havde afsluttet vores suppleringsår i So-

ciologisk Samfundsanalyse, stod det allerede klart for os, at vi

ville arbejde med mulighederne for at skabe bedre interfaces

til CSCW ved at anvende virtual reality teknologier. Vi var

således grundlæggende interesserede i udvikling af funda-

mentalt nye og bedre grænseflader til computere og havde

tidligere arbejdet såvel teoretisk som praktisk med CSCW og i

den forbindelse oplevet en række specifikke problemstillinger

i tilknytning til de eksisterende interfaces.

Med dette interessefelt som udgangspunkt for et speciale var

det oplagt at tage kontakt til det tværfaglige multimedie-

forskningsmiljø InterMedia Aalborg, som på daværende tids-

punkt var ved at blive opbygget i samarbejde mellem forskere

fra bl.a. Humanistisk Informatik, Laboratorium for Billed-

analyse og Datalogi, og hvor man arbejdede på en stor sats-

ning indenfor VR.

Tilknytningen til InterMedia-miljøet har først og fremmest

bidraget til forskningsprocessen i kraft et vejledersamarbejde

med ressourcer fra både humaniora og det tekniske område i

skikkelse af Lektor ved Humanistisk Informatik, Ellen Chri-

stiansen, og Professor ved institut for elektroniske systemer,

Erik Granum. Derudover har tilknytningen til InterMedia også

bidraget til fundamentet for udviklingen af en konkret proto-



type, idet både Laboratorium for Billedanalyse og Humani-

stisk Informatik har specialindkøbt VR udstyr og stillet dette

til rådighed for projektet.

Det har i forbindelse med tilknytningen til InterMedia derud-

over været spændende at medvirke til opbygningen af et krea-

tivt multimediemiljø og opleve, hvordan forskellige faggrup-

per indenfor dette område kan udfordre og supplere hinanden.

Det meste af foråret 1999 gik herefter med yderligere belys-

ning af CSCW-feltet og problemstillingerne i forbindelse med

distribueret samarbejde samt med at udforske de for os nye

områder virtual reality og augmented reality. Sideløbende med

dette begyndte ideerne om en indlejret grænseflade til CSCW

at tage form, og specifikke krav til hardware kunne defineres.

Henover sommeren blev prototypen, Being There, designet og

implementeret i laboratorier tilknyttet InterMedia Aalborg.

Det viste sig hurtigt, at VR-briller og en VR-hanske af nylon

langt fra er behagelige at anvende mange timer dagligt i et

lokale, hvor lufttemperaturen ligger tæt på 35° C. Det blev

også klart, at grænserne for vores programmeringskompeten-

cer løbende måtte flyttes for at opnå den ønskede integration

af hard- og software, men processen var meget lærerig og en

fase, vi nødigt havde undværet.

I efteråret og vinteren kunne vi således på baggrund af den

implementerede prototype, belysningen af CSCW-feltet og

vores udforskning af mulighederne i VR/AR fokusere på den

afsluttede skriveproces, og ikke blot forestille os hvordan

CSCW kunne beriges med en AR-grænseflade, men fakisk

forholde os til praktiske erfaringer med teknologien.



I denne fase har såvel den tværfaglige vejledning som det

tværfaglige miljø været en yderst positiv og særdeles inspire-

rende oplevelse.

Jesper Kjeldskov og Tom Nyvang, Februar 2000
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1 / ET RIGERE RUM FOR INTERAKTION:

AUGMENTED REALITY

Med muligheden for at udvikle systemer, hvor potentialerne i

computer- og informationsteknologi knyttes sammen med

fysiske rum og objekter, har forskningen indenfor virtual rea-

lity (VR) og augmented reality (AR)1 åbnet for et paradigme-

skift indenfor interaktionen med computere. Dette har mulig-

gjort udvikling af nye interessante design af grænseflader

baseret på en forstærkning af rummet omkring os (Mackay og

Fayard 1998:81).

Fokus for dette speciale er spørgsmålet om, hvordan man kan

støtte distribueret synkront og asynkront samarbejde ved at

forstærke brugerens omgivelser med augmented reality og

derigennem skabe et rum for interaktion, der er rigere, end når

skærmen er det eneste interface mellem de samarbejdende.

Det overordnede fokus for computerindustrien og forskningen

indenfor human-computer interaction (HCI) har i de seneste to

årtier været centreret omkring den personlige computer og det

“desktop og DMI2” paradigme for interaktion med teknologien

eksempelvis beskrevet i Norman et al. (1986), der i 1970’erne

dannede grundlag for udviklingen af den grafiske brugergræn-

seflade og direkte manipulerbare interfaces. De grundlæggen-

de principper for den grafiske brugergrænseflade har i denne

periode ikke forandret sig, men den oprindelige simplicitet og
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overskuelighed i interaktionen med computeren, der kende-

tegnede det grafiske interface og gjorde det attraktivt, er i dag

forsvundet i kraft af nærmest ubegrænset lagerkapacitet, ad-

gang til uendelige mængder information på globale netværk,

større regnekraft og en eksplosion i udbudet og kompleksite-

ten af programmer, hvilket desktop og DMI paradigmet slet

ikke er gearet til at håndtere. Computeren og vores anvendelse

af teknologien i arbejde, samarbejde og kommunikation har

ændret sig dramatisk, mens paradigmet for, hvordan vi betje-

ner computerne, har stået stille; formen er forblevet den sam-

me, mens konteksten har undergået en voldsom forandring, og

vi betjener således i store træk stadig teknologien på samme

måde, som vi betjente de tidligste Apple maskiner først i

1980’erne, blot med minde overblik og større besvær (Norman

1998:74).

Computere i lommestørrelse, trådløs kommunikation, nye

displayteknologier og nye inputdevices muliggør i dag udvik-

ling af computersystemer og grænsefladedesign, der ikke var

tænkelige, da desktop og DMI paradigmet blev udviklet. Disse

design kan i højere grad tage afsæt i brugerens forskellige

decentraliserede aktiviteter og modsvare den mobilitet og

fleksibilitet i arbejds- og fritidslivet, der kendetegner det mo-

derne samfund, og bl.a. er kommet til udtryk ved mobiltelefo-

nens brede indtog op gennem 1990’erne (Dahlbom og Ljung-

berg 1998:229). Diskussionen omkring udviklingen af denne

næste generation af computersystemer og informationstekno-

logi med grænseflader, der er frigjort fra den teknologi, som

leverer funktionaliteten, og i stedet er mobile, allestedsnærvæ-

rende eller indlejrede i brugernes omgivelser og knytter an til

de andre artefakter, der måtte indgå i vores aktiviteter, finder

sted flere steder indenfor HCI feltet.
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Dahlbom og Ljungberg (1998) beskriver et skift i fokus fra

informationssystemer til mobile informatics og udviklingen af

mobile, fleksible trådløse systemer, der understøtter arbejds-

situations kooperative karakter og forskellige typer af mobili-

tet; wandering, travelling og visiting. Norman (1998) går et

skridt videre i samme retning og argumenterer i sin seneste

bog “The invisible computer” for den usynlige computer gen-

nem udviklingen af specialiserede information appliances, der

er istand til at kommunikere med hinanden og udveksle data

over netværk, og hver især leverer en dedikeret, begrænset og

dermed mere overskuelig funktionalitet. Et eksempel på en

information appliance, der understøtter en mobil arbejdssitua-

tion er the Hummingbird (Holmquist et al. 1998), der registre-

rer andre Hummingbirds i omgivelserne og gør brugerne gen-

sidigt bevidste om hinandens tilstedeværelse. Bødker og

Grønbæk (1998) argumenterer for en kombination af forsk-

ningen indenfor informationssystemer og multimedier og ud-

viklingen af nye måder, hvorpå computerteknologi anvendes

og integreres i vores omgivelser; ubiquitous multimedia,

æstetisk attraktive og fleksible intranets samt virtual og aug-

mented reality interfaces. En række eksempler på sådanne

kombinationer og anvendelsen af augmented reality i nye in-

terfacedesign; Ariel, Video Mosaic og Caméléon, præsenteres

i Mackay og Fayard (1998), hvor udgangspunktet ikke er

computerskærme, men forskellige anvendelser af papir.

Denne bevægelse i forskningen indvarsler et paradigmeskift i

opfattelsen af interaktionen med computere, som også kan

spores indenfor forskningen i computerstøttet samarbejde

(CSCW). Efter en årrækkes primære fokus på løsninger inden-

for det traditionelle desktop-paradigme i form af samarbejds-
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software der kan afvikles på standard multimediearbejdsstati-

oner uden en masse ekstra specialhardware viser litteraturen

indenfor CSCW, augmented reality og dele af computergra-

phics området nu en stigende forskning centreret omkring

samarbejdets fleksibilitet og mobilitet ift. fysiske rum og ud-

vikling af systemer og grænseflader, der forstærker vores om-

givelser for at imødekomme dette.

Udviklingen af collaborative virtual environments (CVEs)

som MASSIVE og DIVE (Benford 1993) introducerede an-

vendelsen af spatiale interaktionsmodeller og 3D miljøer i

distribueret computerstøttet samarbejde og kombineres i Ben-

ford et al. (1998) med fysiske rum for at opnå delte augmente-

rede rum til f.eks. samarbejde. Manufaktur (Büscher et al.

1999) er et eksempel på et kollaborativt 3D environment, der

anvender en fælles spatial organisering af dokumenter i for-

bindelse med landskabsarkitektur. Bergqvist et al. (1999) fo-

kuserer på støtte til mobile møder, bl.a. i form af videreud-

viklede Hummingbirds, som udfra en dynamisk to do liste

stiller forskellig information til rådighed alt efter hvilke per-

soner, der befinder sig i nærheden. Raskar et al. (1998) præ-

senterer et idégrundlag for designet af fremtidens augmentere-

de, distribuerede kontormiljø, hvor computergenerede billeder

projiceres på vægge og fysiske objekter, og Satoh et al. (1999)

adresserer mulighederne i forstærkningen af rummet mellem

to eller flere personer i samme lokale gennem anvendelsen af

transmissive HMDs (VR-briller). Samtidig finder man også et

vist fokus på samarbejde i argumentationen for computerfor-

stærket papir som sociale artefakter i Mackay og Fayard

(1998).
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På baggrund af denne bevægelse i forskningen er fokus for

dette speciale specifikt på skabelsen af et rigere rum for inter-

aktion til computerstøttet distribueret samarbejde ved for-

stærkning brugerens fysiske kontekst. Ideen er at anvende

augmented reality i form af transmissive HMDs til at forstær-

ke det fysiske rum og de artefakter, der befinder sig i rummet,

ved at supplere forskellige positioner i rummet med relateret

computerbaseret information som et overlay til synsindtrykket

fra omverdenen. Vi ønsker at undersøge, hvordan distribueret

samarbejde kan understøttes og beriges med en sådan aug-

mented reality grænseflade designet udfra et paradigme for

interaktion med computere, der tager udgangspunkt i vores

anvendelse og organisering af fysiske rum. På denne baggrund

implementeres et konkret design af en augmented reality

grænseflade til distribueret samarbejde.

Dette kræver dels en belysning af samarbejdets forskellige

egenskaber og dynamikker, og dels en indsigt i det fysiske

rums karakter og betydning for samarbejdet og mulighederne

for at forstærke det fysiske rum med informationsteknologi,

men stiller også nogle grundlæggende spørgsmål omkring

udvikling og design af nye grænsefladekoncepter. Hvordan

kan vi beskrive de problemstillinger, der gør sig gældende i

skabelsen af et nyt design, således at vi bliver istand til at

anvende og fremadrette en teoretisk indsigt i vores problem-

felt mod skabelsen af nye løsninger, og hvordan kan vi på

baggrund heraf angribe og strukturere løsningen af en sådan

designopgave?

Disse spørgsmål danner udgangspunktet for den følgende

diskussion af design og udvikling af ny form indenfor HCI,

hvoraf vores problemformulering og strukturering af specialet

herefter udspringer.
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2 / HVORDAN SKABER VI ET RIGERE RUM

FOR INTERAKTION?

I det følgende lægger vi ud med at fokusere på rammerne for

udviklingen og design af et rigere rum for interaktion, for

efterfølgende på baggrund af en redegørelse for design og

designprocessen at kunne formulere vores problem og opbyg-

ge en struktur for specialet, der leverer de nødvendige inputs

til vores systemudvikling.

En ny tilgang til HCI

Forskningen indenfor human-computer interaction (HCI) er

centreret omkring de fysiske, mentale og teoretiske aspekter af

interaktionen mellem mennesker og computere i bred for-

stand; fra enkeltpersoner til grupper, fra desktop-computere til

distribuerede eller indlejrede systemer (Dix et al. 1998:2-3).

Det bliver dog ofte fremhævet, at HCI feltet primært leverer

værktøjer, der kan bruges til retrospektivt at vurdere og be-

grunde kvaliteten af eksisterende systemer, men ikke leverer

et solidt fundament for design af gode nye systemer (Nardi

1996). Udfra dette perspektiv er også udvikling og design af

en ny type grænseflade på baggrund af et paradigmeskift in-

denfor interaktionen med computere derfor problematisk in-

denfor de traditionelle rammer for HCI og kræver, at man

søger inspiration til supplering af teori og metoder andetsteds.
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I diskussionen om hvordan HCI feltet kan udvikles, så det

leverer et forbedret fundament for nye systemdesign, skriver

Bonnie A. Nardi at:

“HCI specialists will be most valuable to design-

ers when we can provide (1) a broad background

of comparative understandings over many do-

mains, (2) high-level analyses useful for evaluat-

ing the impact of major design decisions, and (3)

information that suggests actual design rather

than simply general design guidelines or metrics

for evaluation. To be able to provide such exper-

tise, we must develop an appropriate analytical

abstraction that “discards irrelevant details while

isolating and emphasizing those properties of ar-

tifacts and situations that are most significant for

design”.”

(Ibid:69-70)

Samtidig med at skabelsen af godt design indenfor HCI kræ-

ver designere/udviklere med et solidt teoretisk og analytisk

fundament indenfor HCI feltet og en bred forståelse af de

områder, der knytter sig til de aktuelle problemstillinger, må

disse designere på baggrund af dette fundament altså også

kunne levere mere end blot retningslinier og evalueringskrite-

rier for godt design, de må kunne levere løsninger eller i det

mindste udkast til løsninger. Denne kvalitet skal søges i ud-

viklingen af en optik, der er istand til at definere det aktuelle

designproblem; fremhæve centrale betingelser, potentialer

osv. og samtidig ignorere irrelevante elementer og detaljer,

men må i vore øjne ligeledes have den kvalitet at kunne levere
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eller i det mindste skitsere en tilgang eller metode, der under-

støtter den faktiske udvikling af løsninger på baggrund af det

teoretiske og analytiske fundament. Inspiration til en sådan

fremgangsmåde kan findes hos arkitekten og designfilosoffen

Christopher Alexander, der selvom han på ingen måde fokuse-

rer på HCI, i “Notes on the Synthesis of Form” (1964) og “A

Pattern Language” (1977) leverer et perspektiv på design og

designprocessen, som kan berige udviklingen af nye compu-

tersystemer og grænseflader.

Form og kontekst

At skabe et godt design er ifølge Christopher Alexander

(1964) et spørgsmål om at skabe den rette pasform (fit) mel-

lem kontekst og form; form værende løsningen, den del af

verden vi kan kontrollere og beslutte os for at forme - kontek-

sten den del af verden, der definerer problemet og stiller krav

til formen. Objektet for diskussion af design er således ikke

blot kontekst eller form alene, men et spørgsmål om dynamik-

ken mellem kontekst og form; sammenspillet, helhedsvirknin-

gen, ensemblet (Alexander 1964:16-19).

Ensembler af kontekst og form findes på flere forskellige ni-

veauer. Det kan f.eks. være et spil skak, hvor forskellige træk

(former) passer bedre end andre på givet stadie i spillet (kon-

teksten), men kan også være byen, og den måde den fungerer,

hvor nødvendigheden af nybyggeri og de fysiske mulighe-

der/begrænsninger for dette udgør konteksten for den form,

der udgøres af byens ekspandering (Ibid:16). Et ensemble

kunne ligeledes være samarbejde; f.eks. skrivningen af en

tekst eller bredere i skikkelse af f.eks. tværfakultære aktivite-

ter på et universitet. Konteksten vil her bestå af den overord-

nede sammenhæng samarbejdet indgår i, de tilgængelige red-
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skaber for samarbejdet af såvel fysisk som kognitiv karakter,

produktet af samarbejdet (hvilken karakter dette end måtte

have) osv., mens formen udgøres af den måde, hvorpå samar-

bejdet struktureres og organiseres. Ud fra denne betragtning

bliver det klart, at man ikke kan lave en fuldstændig kategori-

sering af, hvad der er hhv. form og kontekst, da både kontekst

og form i sig selv kan betragtes som et ensemble af form og

kontekst. Hvad der er form ift. en given kontekst kan anskues

som kontekst ift. andre former og omvendt. Et hus kan således

overordnet have en god pasform ift. byggegrunden, (ét ensem-

ble), mens køkkenet kan have en anden pasform ift. den måde

husets beboere organiserer og lever deres liv (et andet ensem-

ble). Det samme gør sig gældende for ensemblet samarbejde.

En given forms kvalitet målt som god eller dårlig fit i forhold

til sin kontekst afhænger således af, hvor godt denne form

passer ift. de andre former i ensemblet, og et godt fit kan føl-

gelig opnås både ved at tilpasse formen til konteksten og ved

at tilpasse konteksten (og herunder de eksisterende former) til

formen, sidstnævnte dog med fare for at nedbryde fungerende

pasformer i andre ensembler. I mellem disse to yderligheder

kan gensidige tilpasninger af både kontekst og form naturlig-

vis også gøre sig gældende, hvilket eksempelvis ofte finder

sted i forbindelse med indførelsen af ny teknologi. Nye værk-

tøjer afløser ikke blot de gamle, men både påvirker arbejdets

karakter og kræver måske fornyet tilpasning eller ændring i

anvendelsen af eksisterende artefakter (former). Som eksem-

pel kan nævnes e-mail, der tydeligvis har medført en ændring i

karakteren af distribueret samarbejde, overtaget en del af tele-

fonens og faxmaskinens anvendelsesområder, men også har

ændret den måde, vi bruger computere på.
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Dynamikken i og på tværs af forskellige ensembler nødven-

diggør, at man som designer må indføre en grænse i det aktu-

elle ensemble, man arbejder med; definere hvad der i en given

situation er form, og hvad der er kontekst, og dermed jf. tidli-

gere adskille, hvad der definerer problemet, og hvad der udgør

domænet for løsningen. En sådan grænse vil naturligvis altid

være kunstig på den måde, at man kunne have valgt en anden.

Men en anden grænse mellem kontekst og form medfører også

et andet forhold mellem disse og kræver en anden form for at

opnå et godt fit. Alexander (Ibid:17) påpeger i den forbindel-

se, at tendensen blandt nogle designere til at strække form-

kontekst grænsen og ville redesigne store dele af konteksten

frem for blot at fokusere på de objekter, de er blevet sat til at

forbedre, naturligvis på den ene side kan være yderst uprak-

tisk, men samtidig er den måde, hvorved designeren holder

øjnene åbne for andre løsninger end de umiddelbart oplagte.

Skiftet fra anvendelsen af traditionelle displayteknologier til

augmented reality som fundament for udviklingen af en ny

grænseflade-form repræsenterer en sådan forskydning af

grænsen mellem form og kontekst, hvor en del af det, der tra-

ditionelt udgør konteksten, tages op til overvejelse og redesig-

nes.

Sat på spidsen kræver udviklingen af form med et godt fit i

forhold til sin kontekst enten en fuldstændig beskrivelse af

konteksten, eller at man forsøger sig tilfældigt frem med for-

skellige former, indtil man finder en, der passer. Begge tilgan-

ge er ifølge Alexander urealistiske, og han fremhæver i stedet,

at forståelse af kontekst og udvikling af form tværtimod er to

sider af samme sag og tilsammen er det, der udgør designpro-

cessen. Kunne man på den ene side beskrive konteksten fuld-

stændigt var der ikke noget designproblem - kun et spørgsmål
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om konstruktion, hvorimod tilfældige ureflekterede forsøg

med forskellige former på den anden side ikke kan betegnes

som udøvelse af bevidst design (Ibid:21).

Form og kontekst i Human-Computer Interaction

Betragter man HCI feltet gennem Alexanders optik, optræder

todelingen af form og kontekst på forskellige niveauer samti-

dig med, at forskellige grænsedragninger mellem form og

kontekst træder frem indenfor de specifikke problemstillinger

eller ensembler, man måtte fokusere på.

Der findes ingen vedtaget definition af HCI, men en bred gen-

nemlæsning af litteraturen på området viser, at eksempelvis

lærebogsforfatteren Jenny Preece beskriver feltet meget godt,

når hun skriver at “human-computer interaction is a disci-

pline concerned with the design, evaluation and implementa-

tion of interactive computing systems for human use and with

the study of major phenomena surrounding them” (Preece et

al. 1994:7). Iagttager man udfra dette overordnet HCI feltet

som et ensemble i Alexanders betydning, beskrives her kon-

teksten for udvikling af de former i form af teorier, metoder,

begrebsrammer, heuristikker osv., HCI feltet producerer. Dis-

se former må for at udvikle HCI feltet jf. Nardi udvikles til i

højere grad at resultere i reelle løsninger på designproblemer,

når de efterfølgende indgår som en del af konteksten i for-

skellige problemfelter eller ensembler indenfor HCI. På dette

niveau består formen alt efter hvilken grænse mellem form og

kontekst, man indfører i det enkelte ensemble af applikationer,

devices o.l. Konteksten er heroverfor elementer som fleksibi-

litet ift. andre programmer, teknologiens udformning; mulig-

heder og begrænsninger, de aktiviteter applikationerne er til-

tænkt at understøtte osv.
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Også vurderingen af pasformen mellem form og kontekst på

disse to niveauer af ensembler griber ind i hinanden i den

forstand, at pasformen mellem udviklede teorier, heuristikker

osv. og HCI feltets overordnede problemafgrænsning kan af-

spejle sig i såvel tydeliggørelsen af centrale problemstillinger

i HCI feltet som i evnen til at beskrive hhv. god og dårlig pas-

form mellem form og kontekst i problemfeltet for HCI. An-

vendeligheden af en heuristik omkring opnåelsen af bruger-

venlighed (som et muligt udtryk for god pasform mellem ek-

sempelvis applikation og bruger) indenfor et givet ensemble

viser sig altså som evnen til ikke blot at støtte opnåelsen af

brugervenlighed, men også til evt. at kunne identificere og

beskrive baggrunden for mangel på samme. Skabelsen af nye

former med god pasform i skikkelse af f.eks. brugervenlighed

har omvendt indflydelse på udvikling og revidering af de for-

mer i form af teorier, heuristikker osv., i forhold til hvilke det

aktuelle ensemble indgår i konteksten, af den simple årsag at

en ændring i konteksten efterfølgende kan kræve en revidering

af formen for at opretholde et godt fit.

Sagt på en anden måde eksisterer der indenfor HCI en veksel-

virkning mellem udviklingen af konkrete former som applika-

tioner o.l. og udviklingen af abstrakte former som teori, meto-

de osv. De abstrakte former medvirker til udvikling af nye

konkrete former, og udviklingen af nye konkrete former med-

virker til udvikling af de abstrakte former. Det er netop i den-

ne vekselvirkning, Nardi fremhæver den misbalance, at de

abstrakte former ikke er gode nok til at frembringe konkrete.

De abstrakte former er alt for specifikke og mangler generel

abstrakt indsigt i det aktuelle problemfelt. Bl.a. af denne er-

kendelse udspringer nødvendigheden af en abstrakt generel
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tilgang til på samarbejdets sociale, kognitive og fysiske kon-

tekst.

Design af computersystemer

Når man skal designe computersystemer må man altså trække

en grænse mellem hvad, der er form, og hvad der er kontekst.

Arbejder man f.eks. med et problem omkring synkront ikke

distribueret groupware indenfor computerstøttet samarbejde,

kan dette udgøre et forholdsvist afgrænset ensemble indenfor

HCI, hvor konteksten eksempelvis kunne være samarbejdet i

et fysisk mødelokale involverende personlige PC’ere, fælles

artefakter som tavler, flipovers osv. og de problemstillinger

mht. fleksibilitet ift. elektroniske medier og værktøjer, der

måtte være forbundet hermed. Formen, der udvikles for at løse

disse problemstillinger, kunne eksempelvis være et elektronisk

whiteboard med netværksadgang. Afgrænsningen af ensem-

blet ift. det øvrige HCI felt reducerer her det aktuelle problem-

felts kompleksitet, hvorefter grænsedragningen mellem form

og kontekst definerer, hvilke dele af ensemblet der dikterer

andre; hvad der udgør betingelserne, indenfor hvilke løsnin-

gen skal designes.

Det tidligere beskrevne paradigmeskift i forbindelse med an-

vendelsen af augmented reality repræsenterer en ændring af

grænsen mellem form og kontekst indenfor en bred vifte af

ensembler. Områder som interaktionen med computeren og

grænsefladens grundlæggende udformning, placering og flek-

sibilitet, der indenfor det traditionelle desktop-paradigme ty-

pisk har tilhørt konteksten og i høj grad har stillet krav til de

former, man har designet, inddrages nu i det område, vi ønsker

at forme. Samtidig inddrages der på den anden side en række

nye elementer i konteksten; andre artefakter omkring os og
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interaktionen med disse, krav om fysisk fleksibilitet og tilpas-

ning af information til vores omgivelser osv., hvilket stiller

nye krav til formen. Denne udvidelse af horisonten for mulige

løsninger giver os umiddelbart en større frihed ift. designet af

de former, der skal indgå i grænsefladen, men har også den

konsekvens, at tidligere retningslinier for god og dårlig form

må overvejes ift. den nye kontekst en anden grænseflade,

interaktionsform eller forventning til funktionalitet vil udgøre.

Det er f.eks. ikke sikkert, at tekstbehandling fungerer lige så

godt i sin nuværende udformning, hvis man erstatter tastaturet

med talegenkendelse og indbygger skærmen i en mobiltelefon

for at gøre formen mere mobil.

Udvikling af ny form

Skabelsen af en ny form starter ofte med en idé, der søger at

løse et kendt problem eller misfit ved at gribe det an på en ny

måde, eller identificerer og løser et nyt problemfelt. Netop

misfit udgør således ifølge Alexander vigtige fremadrettede

drivkræfter (forces) i designprocessen, idet dårlig pasform

motiverer skabelsen ny form og ofte peger frem mod mulige

løsninger. Udgangspunktet for dette speciale befinder sig i

dette spændingsfelt. Med baggrund i en række problemstillin-

ger indenfor CSCW, der i forskellig grad knytter an til det

beskrevne paradigmeskift, er vi interesserede i, hvordan man

gennem forstærkning af brugerens omgivelser med informati-

onsteknologi, f.eks. augmented reality, kan støtte distribueret

synkront og asynkront samarbejde ved at skabe et rigere rum

for interaktion.
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Idé til et rigere rum for interaktion

De problemstillinger, vi i vores tidligere arbejde med CSCW3

selv har oplevet i forbindelse med brugen af forskellige

værktøjer til afholdelse af elektroniske møder og distribueret

samarbejde i form af videokonferencesystemer og desktopsy-

stemer som SGI’s InPerson, MERCI, Microsoft NetMeeting,

TeamWave Workplace, FirstClass og VirtualU, centrerer sig

omkring følgende områder:

1. Uoverskueligheden ved at samle alle dele af samarbejdet

og kommunikationen; video, chat, dokumenter, åbne map-

per, fælles applikationer og ikke mindst forskellige kon-

troller til video, lyd, deling osv. indenfor computerskær-

mens begrænsede areal. Der er for lidt plads til at kunne

skabe et parallelt fokus på de forskellige elementer, hvil-

ket betyder, at man ofte må bladre mellem forskellige vin-

duer på skærmen. Konsekvensen er typisk en ad hoc orga-

nisering af grænsefladen, der hurtigt bliver rodet og

uoverskuelig.

2. Manglen på fælles referencer ift. placeringen af elemen-

terne i grænsefladen som f.eks. muligheden for at kunne

henvise til “dokumentet nede til venstre for...”, da bruger-

ne typisk kan organisere fælles elementer på hver sin må-

de.

3. Begrænset forbindelse og samspil mellem det fysiske rum

og det virtuelle. Grænsefladen er fast forankret i det fysi-

ske rum, og brugeren skal opretholde et overblik over to

parallelle arenaer; den fysiske og den virtuelle.
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4. Et stort fokus på at få teknikken til at virke, hvilket fjerner

fokus fra selve samarbejdet; interaktionen og kommuni-

kationen.

Betragtes disse fire punkter i forhold til hinanden, er det vores

opfattelse at en løsning på punkt tre muligvis i sig selv kunne

indeholde en del af løsningen på de andre, idet man i det fysi-

ske rum har en indbygget fælles referenceramme og er omgi-

vet af plads, i hvilken man naturligt navigerer og interagerer.

Vores grundlæggende idé til en form, der søger at løse disse

problemer indenfor en kontekst, som stiller det krav, at formen

skal være en forstærkning af brugerens omgivelser, går derfor

i sin enkelthed ud på at omgive brugeren med computerbaseret

information ved hjælp af et 3D overlay til synsindtrykket fra

den fysiske verden (augmented reality) og derved bryde ram-

merne for skærm-interfacet ved både at give mere plads til de

forskellige elementer og værktøjer i samarbejdet og mulighed

for at placere virtuelle objekter fornuftigt ift. fysiske. Da ele-

menterne i grænsefladen knyttes til det fysiske rum omkring

brugeren, foregår orienteringen ift. det virtuelle rum ligesom i

det fysiske ved at dreje hovedet, ligesom interaktion med de

computerbaserede elementer foregår “direkte” ved f.eks. at

tage fat i ting med hånden og flytte dem. Fælles virtuelle ele-

menter og andre mødedeltagere kan således placeres, hvor det

giver mening ift. de fysiske omgivelser, f.eks. på og omkring

et bord, og centrum for interaktionen mellem menneske og

maskine er flyttet fra skærmens fysiske placering til bruge-

rens. Endelig kan fokus forhåbentlig fjernes fra teknikken, idet

en del af de handlinger, der tidligere krævede interaktion med

musen, i stedet udføres naturligt ved at se sig omkring i rum-

met.
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I forhold til Alexanders designforståelse er en sådan skitsering

af en form - motiveret af eksisterende formers misfit og identi-

ficeringen af et nyt problemfelt - et udmærket udgangspunkt

for en designproces; vi har et afgrænset ensemble, og en over-

ordnet idé om hvad der tilhører hhv. kontekstens og formens

domæner. Realiseringen af en sådan idé kræver dog nogle

retningslinier og strategier for, hvordan vi kan komme fra idé

til design; hvordan vi målretter udviklingen af et design med

et godt fit ift. en given kontekst, og hvordan vi identificerer

om vores form har et godt fit?

Identificering af god pasform

Dårlig pasform er ifølge Alexander både let at identificere og

beskrive. Når vi eksempelvis udsættes for dårligt designede

artefakter i vores omgivelser, er vi typisk istand til både at

identificere disse og udtrykke, hvordan de er mangelfulde.

God pasform er på den anden side hverken let at identificere

eller beskrive, de springer os simpelthen ikke i øjnene på

samme måde som dårlig pasform, men opleves som transpa-

rente, netop fordi formen fungerer. Dette fænomen har den

konsekvens, at god pasform ifølge Alexander ikke kan beskri-

ves uafhængigt af dårlig pasform, men må defineres som en

form uden dårlig pasform, og betyder yderligere, at vi i en

designproces har meget svært ved i at karakterisere de positive

egenskaber, vi ønsker ved vores nye form, uden på den ene

eller anden måde udfra vores erfaringer at referere til elimine-

ringen af dårlige pasformer. Vi har således f.eks. svært ved at

karakterisere et hus med god pasform, men kan uden problem

beskrive egenskaber ved et hus, der ville udtrykke dårlig pas-

form.



19

Dårlige pasformer udgør således en central brik i processen

mod udvikling af god pasform, da de i kraft af, at de udtrykkes

i negativ form og ofte er meget specifikke og håndgribelige,

direkte kalder på og udgør en del af drivkraften i udviklingen

af ny form. Men som Alexander påpeger, ville en komplet

liste over alle mulige dårlige pasformer både være uoverskue-

lig og indeholde en lang række irrelevante elementer, og man

er som designer derfor tvunget til fra designproces til design-

proces at komme op med nogle centrale dårlige pasformer, der

kan stimulere udviklingen af god pasform ift. det aktuelle

ensemble. Inputs til dette ligger typisk allerede i de elementer,

der i første omgang tiltrak designproblemstillingen vores op-

mærksomhed. Disse eksempler på misfit kan sammen med

indsigt i konteksten struktureres og fremadrettes mod design

af en løsning i det Alexander et al. (1977) betegner som de-

signmønstre.

Dette første skridt mod skabelsen af god pasform gennem

identificering af et problemområde i kraft af oplevelsen af en

række dårlige pasformer er netop hvad, vores ovenfor be-

skrevne fundament for udviklingen af en ny form til distribue-

ret samarbejde repræsenterer. Beskrivelsen af problemstillin-

gen er dog stadig for overfladisk og utilstrækkelig til at kunne

udvikle et konkret design på baggrund af, idet vi “leder efter

en harmoni mellem to uhåndgribelige størrelser: en form vi

endnu ikke har designet, og en kontekst vi ikke kan beskrive

tilstrækkeligt” (Alexander 1964:26 - vores oversættelse). Vi

må derfor abstrahere fra, at formen ikke er designet og forsøge

at komme en beskrivelse af konteksten nærmere.
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Abstraktion af form og kontekst

Alexander (Ibid:75-78) arbejder med flere niveauer for udvik-

ling af form, hvor første niveau går ud på at afprøve virkelige

former i den virkelige kontekst indtil én passer, hvilket jf.

tidligere ikke kan betegnes som en designproces. I det næste

niveau derimod foregår dynamikken mellem form og kontekst

væk fra den virkelige kontekst og den virkelige form som en

designproces mellem designerens mentale billede af kontek-

sten og mentale billede af en mulig form. Kvaliteten af pas-

formen vurderes her udelukkende på baggrund af mentale

handlinger - gennem forestillingsevne og erfaring, og be- eller

afkræftes først, når formen realiseres, og testes op mod den

virkelige kontekst. Problemet på dette niveau er, at designe-

rens billede af konteksten ofte er forkert eller misvisende, og

formen efterfølgende ikke har den forestillede pasform. På det

tredje niveau indføres derfor yderligere en formalisering af

designerens umiddelbare billede af konteksten og et formalise-

ret billede af den form, der udvikles, hvorimellem designpro-

cessen udspiller sig. Formaliseringerne af hhv. kontekst og

form muliggør en abstrakt og begrebsmæssig behandling af

disse og deres samspil, og en vurdering af pasformen uden

konkret udformning og test af formen kan således foretages

med større sikkerhed. Naturligvis har man stadig ikke noget

reelt billede af pasformen, før formen er udviklet og testet ift.

den virkelige kontekst.
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Alexander skitserer det tredje niveau for design og udvikling

af form således:

Figur 1 – Abstraktion af form og kontekst i designprocessen (Ibid:76)

Vi må altså på baggrund af vores mentale billede af kontek-

sten for samarbejde (K2) skabe et formaliseret billede af kon-

teksten og herunder de formmæssige muligheder (K3) og op

imod dette billede udvikle et formaliseret billede af vores

form (F3), hvorudfra der kan udvikles en konkret form (F1).

Hvad Alexander dog ikke beskriver i denne model er, hvordan

den implementerede form (F1) som beskrevet tidligere igen

påvirker konteksten (K1), og at det opnåede fit således ikke

nødvendigvis er en vedvarende egenskab ved formen.

I vores tilfælde betyder Alexanders tilgang til formgivnings-

processen, at vi for at kunne designe og udvikle en form til

distribueret computerstøttet samarbejde gennem forstærkning

af omgivelserne, i forlængelse af den tidligere skitserede idé

til en løsning (mentalt billede af kontekst og form), gennem en

teoretisk optik må identificere, formalisere og beskrive cen-

trale egenskaber og dynamikker ved samarbejde og redegøre

Virkelig verdenK1

K2

K3

F1

F2

F3

Mentalt billede

Formaliseret billede

af mentalt billede

Kontekst Form
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for de formgivningsmuligheder “materialet” augmented reality

stiller tilrådighed. Op imod dette billede må vi derefter trinvis

udvikle et formaliseret billede af vores løsning i skikkelse af

eksempelvis scenarier for brug af systemet efterfulgt af en

systembeskrivelse, der redegør for, hvordan vi forestiller os

formen tage sig ud, og hvorfor den designes således. Udfra

disse styrkes det mentale billede af formen (F2), og den kon-

krete form (F1) udvikles (eksempelvis i skikkelse af en proto-

type).

I forhold til den sammenhæng vores designproces indgår i,

udgør behandlingen af det formaliserede mentale billede af

konteksten (K3) i sig selv en vigtig del af målet. Selve spe-

cialet skal således også betragtes som en udviklingen af form,

hvor prototype og teori indgår i konteksten.

Strukturering af design: mønstre for udvikling af form

Netop identificeringen, formaliseringen og beskrivelsen af

centrale egenskaber og dynamikker ved konteksten og koblin-

gen til generelle formmæssige retningslinier udgør omdrej-

ningspunktet for det arbejde, Alexander præsenterer i “A Pat-

tern Language” (Alexander et al. 1977), hvor design af ny

form behandles som et spørgsmål om udvikling og anvendelse

af forskellige mønstre (patterns) for forholdet mellem form og

kontekst i et givet ensemble. Designmønstrene fungerer som

redskaber til at skabe det formaliserede billede af konteksten

(K3), og målretter dynamikken mellem dette og det formalise-

rede billede af formen (F3) vist ovenfor med en dobbeltrettet

pil. Mønstrene er ikke abstrakte og svært anvendelige princip-

per, men er samtidig heller ikke så specifikke, at de mister

deres værdi som fundament for udviklingen af nye former (jf.

den tidligere diskussion af teoridannelse indenfor HCI). Møn-



23

strene er derimod konkrete generelle retningslinier for opnåel-

sen af et godt fit, der forener en forståelse af problemstillin-

gerne og de muligheder for udvikling af ny form, som er til-

stede i konteksten og peger frem mod udvikling af ny form

uden direkte at diktere en specifik implementering af denne.

Modellen herunder illustrerer denne tankegang:

Figur 2 – Udvikling af ny form på baggrund af mønster for fit

En central egenskab ved Alexanders designmønstre er, at de

ikke er formuleret negativt i specifikke forbud som “gør ikke

dit og gør ikke dat”, hvilket ellers er den mest umiddelbare vej

til et godt fit; undgåelse af kendte eksempler på misfit. Møn-

strene udspringer af eller knytter sig måske til oplevelsen af

misfit, men de peger frem mod en løsning i generelle, positive

og konstruktive formuleringer, som citeret nedenfor i Alexan-

ders mønster nr. 152 “half-private office”:

Kontekst:
Problemstillinger der

søges løst gennem
design af ny form

Kontekst:
Eksisterende
former der
muliggør design af
ny form

Mønster
for fit

Udvikling
af ny form
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“Avoid closed off, separate, or private offices.

Make every workroom, whether it is for a group of

two or three people or for one person, half-open to

the other workgroups and the world immediately

beyond it. At the front, just inside the door, make

comfortable sitting space, with the actual work-

space(s) away from the door, and further back”.

(Ibid:718)

Mønstrene for design relaterer sig til hinanden, på samme

måde som ensembler af form og kontekst kan være under-

eller overordnet hinanden. Et overordnet mønster for design af

en CSCW grænseflade baseret på augmented reality vil såle-

des have tilknyttet en række underordnede mønstre for design

af f.eks. samspillet mellem fysiske og virtuelle rum, aware-

ness, fælles objekter, naturlig betjening osv., der igen hver

især har tilknyttet et antal yderligere specificerede mønstre.

Tilsammen udgør dette system af relaterede mønstre det Ale-

xander betegner som et mønstersprog (Pattern Language). Et

sådant sprog kan være mere eller mindre komplekst og detal-

jeret. Selv præsenterer Alexander (Ibid.) et mønstersprog be-

stående 253 hierarkisk organiserede mønstre i forhold til ar-

kitektur, der bevæger sit fokus fra byer til bygninger til kon-

struktioner, men også blot 10 indbyrdes relaterede mønstre i

forhold til design af en augmented reality grænseflade vil ud-

gøre et mønstersprog.

Strukturen i et mønster

Alexanders designmønstre følger en gennemgående struktur:

først er der et billede, der illustrerer den egenskab eller pro-
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blemstilling mønsteret adresserer. Derefter sættes det enkelte

mønster i relation til eventuelle overordnede mønstre, hvoref-

ter essensen af problemet beskrives kort i én eller to sætninger

efterfulgt af en længere redegørelse for den empiriske bag-

grund for det pågældende problem, eksempler på misfit o.l.

Dernæst beskrives i korte og generelle formuleringer løsnin-

gen på problemet; mønsterets kerne (som i citatet ovenfor)

suppleret med en figur, der illustrerer løsningen og en henvis-

ning til eventuelle underordnede mønstre, der måtte indgå i

realiseringen af denne løsning. Anvendelsen af billeder og

figurer i designmønstrene har det formål at støtte anvendelsen

af mønsteret ved på forskellig vis at inspirere til konkrete im-

plementeringer, udfra den opfattelse, at “et billede kan sige

mere end tusind ord”.

Vi har valgt at lade formuleringen af et sådant system af rela-

terede mønstre udgøre vores metode til at strukturere resultatet

af behandlingen af samarbejdets sociale og kognitive karakter,

anvendelsen af fysiske rum i arbejde og samarbejde og beri-

gelsen af samarbejdets kontekst gennem koblingen mellem

teknologi og rum og fremadrette denne mod designet af et

rigere rum for interaktion.

Mønstre i design af computersystemer

Den hierarkiske opdeling af designproblemet i sub-ensembler

har tydelige paralleller til det objekt-orienterede paradigme.

Indenfor dele af software engineering er Alexanders design-

mønstre således i de seneste år blevet taget op og har dannet

grundlag for bl.a. udviklingen af mønstre for objekt-orienteret

software, der leverer inputs til løsninger, som er konkrete nok

til at kunne implementeres, men samtidig er så abstrakte, at de

kan anvendes i utallige situationer (Tidwell 1999). Dette er jf.
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tidligere netop nogle af de kvaliteter, Nardi (1996) efterlyser i

forhold til en styrkelse af HCI feltets evne til at udvikle nye

løsninger. Et udkast til et mønster-sprog for HCI præsenteres

eksempelvis i Tidwell (1999), men er mangelfuldt ift. design-

problemstillinger indenfor CSCW og i vore øjne alt for speci-

fikt formuleret ift. Alexanders designmønstre, hvilket hæmmer

mulighederne for kreativitet i formgivningen (men dog samti-

dig har den styrke, at mønstrene kan strukturere og målrette

designprocessen). Står man i en formgivningsproces, hvor

materialet i modsætning til augmented reality er kendt og har

stor udbredelse (eksempelvis indenfor desktop og DMI para-

digmet), kan meget specifikke mønstre som eksempelvis Tid-

wells således være med til at sætte hastigheden for designpro-

cessen i vejret og samtidig ensrette designet ift. andre former,

men adskiller sig på denne måde ikke særlig meget fra de “de-

signguidelines”, der allerede findes til de forskellige platforme

og eksempelvis design af web-sider. Er materialet som i vores

tilfælde ikke kendt, eller ønsker man at anvende et kendt ma-

teriale kreativt i en ny form, må mønstrene for design ligesom

Alexanders derimod være mere generelle og åbne for forskel-

lige fortolkninger og implementeringer.

For at kunne drage fordel af mønstertankegangen i forbindelse

med vores specifikke ensemble af form og kontekst og ekspe-

rimentelle formgivningsproces må vi derfor på baggrund af

vores indsigt i konteksten for samarbejde og anvendelsen af

fysiske rum og objekter selv konstruere en række relaterede

designmønstre og i højere grad end Tidwell basere design-

mønstrene på den form, der præsenteres i Alexander et al.

(1977).
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Augmented reality i design til CSCW

De centrale spørgsmål, som rejser sig på baggrund af diskus-

sionen af Alexanders perspektiv på design af form i forhold til

udviklingen af et konkret rigere rum for interaktion og distri-

bueret synkront og asynkront samarbejde, er, hvordan vi på

baggrund af en indsigt i konteksten for samarbejde og anven-

delsen af fysiske rum kan skabe en form til distribueret com-

puterstøttet samarbejde med et godt fit ved at anvende de

formmæssige muligheder augmented reality teknologien stiller

til rådighed? Hvilke fordele i det distribuerede samarbejde

opnås ved at give de interagerende mulighed for at koble

computerinterfacet og det distribuerede rum til den fysiske

kontekst ved hjælp af augmented reality, og hvordan kan den-

ne kobling reducere eller kompensere for den begrænsning i

den interpersonelle kommunikation og interaktion, der ellers

er forbundet med distribuering af de interagerende? Hvordan

kan denne indsigt i konteksten og de formmæssige muligheder

i augmented reality udtrykkes i et system af designmønstre for

et rigere rum for interaktion og computerstøttet samarbejde,

der kan danne grundlag for udviklingen af en systembeskrivel-

se og implementeringen af en prototype?

På baggrund af dette udspringer en række underspørgsmål

rettet mod konteksten for denne form, de formmæssige mulig-

heder og udviklingsmetoden. Hvilke egenskaber og dynamik-

ker i samarbejdes sociale, kognitive og fysiske kontekst må et

rigere rum for interaktion understøtte for at have et godt fit, og

hvilke formmæssige muligheder giver augmented reality for

design af et sådant rigere rum for interaktion? Hvilke elemen-

ter i samarbejdet begrænses normalt i forbindelse med distri-

buering af de interagerende? Hvilke centrale egenskaber ved

den fysiske kontekst og anvendelsen af fysiske rum knytter der
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sig til arbejde og samarbejde, og hvordan kan disse medvirke

til skabelsen af en kobling mellem computere og fysiske rum,

der i forhold til nuværende systemer til computerstøttet sam-

arbejde beriger samarbejdets sociale og kognitive kontekst og

kompenserer for problemstillingerne knyttet til distribuering

af de interagerende? Hvilken rolle spiller designmønstre i

softwareudviklingsprocessen, og hvordan kan designmønster-

filosofien indarbejdes i en metode til design af software?

Disse spørgsmål har dannet udgangspunktet for det arbejde, vi

præsenterer i de følgende kapitler.



29

3 / STRUKTUR

På baggrund af den indledende diskussion om udvikling og

design af ny form har vi valgt at strukturere fremstillingen af

specialets forskningsproces som en cirkel- eller spiralbevæ-

gelse, der starter i den tidligere præsenterede observation af

misfit i eksisterende CSCW systemer, og via opnåelsen af en

større forståelse af kontekstens forskellige problemfelter og

mulighederne for formgivning resulterer i udviklingen af ny

form i form af en konkret augmented reality grænseflade til

computerstøttet samarbejde. Denne forms fit i forhold til den

belyste kontekst evalueres efterfølgende på baggrund af for-

nyet observation og danner basis for yderligere forståelse af

problemfeltet (og kunne igen danne fundament for en revide-

ring af formen, ny observation osv.).

Modellen nedenfor illustrerer denne tilgang til udvikling af

samarbejdsstøtte, hvor genstandsfeltet samarbejde (i midten af

cirklen) observeres, forstås, understøttes osv. som led i vores

udarbejdelse af specialet (illustreret af bevægelsen rundt om

genstandsfeltet). Idet placeringen af den udviklede form i sin

kontekst kan resultere i ny indsigt om problemfeltet eller jf.

Alexander måske påvirker konteksten i en sådan grad, at der

evt. opstår nyt misfit, udgør den udvidede/reviderede forståel-

se af konteksten på baggrund af evalueringen af formens fit et

centralt element i eventuelle revideringer af formen.



30

Figur 3 – Tilgang til udvikling af samarbejdsstøtte (inspireret af Baecker

1993:251)

Denne cirkulære bevægelse, hvor der groft formuleret reageres

på en fortolkning af et genstandsfelt, kan med udgangspunkt i

Morgans (1997:86-87) behandling af det kybernetiske per-

spektiv beskrives som et single-loop, der er karakteriseret ved,

at der hverken stilles spørgsmålstegn ved fortolkningen eller

reguleringen på baggrund heraf, men blot bliver reguleret

yderligere, hvis dette på baggrund af fornyet observation fin-

des nødvendigt, og hvor forståelsen blot består af en binær

afkodning af det observerede. Single-loop perspektivet er dog

en oversimplificering af den faktiske designproces, vi gen-

nemgår, og kan sammenlignes med Alexanders (1964:46-54)

beskrivelse af ikke-selvbevidst formgivning, hvor former ure-

flekteret afprøves, indtil der findes en form med et godt fit. I

den bevidste designproces foregår ifølge Alexander jf. tidlige-

re derimod en refleksion over og formalisering af billedet af

konteksten, hvor der forud for skabelsen af form stilles

spørgsmålstegn ved forståelsen af konteksten. På samme måde

gennemløber selve formgivningen en række iterationer i sam-

Forstå

(belyse kontekst)
Understøtte

(udvikle ny form)

Observere

(fit/misfit?)

Samarbejde
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spil med det formaliserede billede af konteksten i skikkelse af

eksempelvis designmønstre, hvor der stilles spørgsmålstegn

ved den udviklede form. Denne refleksive designproces kan på

baggrund af Morgan (1997:86-87) beskrives som et double-

loop design, der er karakteriseret ved, at den overordnede

proces skrider frem og reguleres på baggrund af refleksion

over de enkelte trin. Processen i dette speciale består således

yderligere af to loops, hvor der som illustreret herunder stilles

spørgsmål til hhv. forståelsen af konteksten og den udviklede

form:

Figur 4 – Double-loop design af samarbejdsstøtte (inspireret af Baecker

1993:251 og Morgan 1997:87)

Selvom de to ovenstående modeller fremstiller observation,

forståelsen af kontekst og udvikling af ny form som kausale

hændelser, og vi i specialet også har valgt at angribe disse

sekventielt, skal det fremhæves, at denne fremstilling er en

metodisk abstraktion. Reelt foregår disse tre processer ikke

skarpt adskilt og sekventielt, men parallelt og på kryds og

tværs på den måde, at eksempelvis understøttelsen af kontek-

Forstå

(belyse kontekst)
Understøtte

(udvikle ny form)

Observere
(fit/misfit?)

Samarbejde

Stille spørgsmål
til forståelsen af

konteksten

Stille spørgsmål

til udviklet form
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sten bidrager til forståelsen af denne, og forståelsen af kontek-

sten influerer på, hvad vi er i stand til at observere.

Fremstillingen af specialets forskningsproces er på baggrund

af disse betragtninger opdelt i følgende fem overordnede dele:

1. Konteksten: distribueret computerstøttet samarbejde

2. Formmuligheder: augmented reality

3. Udvikling af ny form: skabelse af fit

4. Konklusion

5. Fundament for prototype og teknisk systemdesign

1 - Konteksten

I forlængelse af de præsenterede misfits i nuværende CSCW

systemer og vores idégrundlag til udviklingen af en ny form

gennem anvendelsen af augmented reality opbygger vi i første

del et fundament for design af augmented reality software til

computerstøttet samarbejde, hvor vi på baggrund af identifice-

ringen af en række kendte problemområder indenfor CSCW

inddrager hhv. virksomhedsteorien (Activity Theory), Stars

(1989, 1992) begreb om boundary objects og bl.a. Halls

(1973) betragtninger omkring afstande og brugen af rum som

teoretiske optikker på forskellige dele af konteksten for sam-

arbejde. Dette danner fundamentet for en behandling af de

formmæssige muligheder i augmented reality og konstruktio-

nen af en række designmønstre i anden del.

Udfra virksomhedsteorien belyses samarbejdets kognitive og

sociale kontekst med fokus på bl.a. virksomhedens struktur,

betydningen af medierende artefakter og dynamikken i men-
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neskets virksomhed og samarbejde knyttes løbende an til

computerstøttet distribueret samarbejde, og de fremhævede

problemstillinger i forbindelse med eksisterende CSCW sy-

stemer. Formålet er at opnå en forståelse af den sociale og

kognitive kontekst for samarbejde, vi kan basere vores møn-

stre for design på. Desuden diskuteres Alexanders designfor-

ståelse i forhold til virksomhedsteoriens optik med det formål

at vise foreneligheden mellem disse, supplere Alexanders

perspektiv på selve designprocessen og drage en parallel

mellem mønstre for design og begrebet om medierende arte-

fakter. Til sidst behandles opsamlende og på baggrund af det

teoretiske fundament virksomhedsteoriens perspektiv på com-

puter-medieret virksomhed i distribueret samarbejde.

Virksomhedsteoriens perspektiv på anvendelsen af medieren-

de artefakter og distribueringen af virksomhed følges herefter

op med en belysning og diskussion af samarbejde om fælles

objekter og artefakter baseret på Susan Leigh Stars begreb om

boundary objects. Formålet er at konkretisere, hvilken rolle

fælles referencepunkter; objekter, artefakter og rum spiller i

samarbejde, med henblik på både at kunne understøtte etable-

ringen af disse i vores design og diskutere, hvilken rolle de-

signmønstrene for et rigere rum for interaktion spiller i soft-

wareudviklingsprocessen.

I forlængelse af diskussionen om boundary objects vender vi

blikket mod samarbejdets fysiske kontekst: rum, genstande og

aktører. Her indfører vi på baggrund af Tuan (1977) en skel-

nen mellem space og place og diskuterer rummets værdi for

menneskets virksomhed, det at føle sig hjemme og delingen af

fysiske rum. Efterfølgende opstiller vi på baggrund af bl.a.

Halls undersøgelser af afstande i menneskets brug af rum,

tidligere anvendelser af disse afstande indenfor CSCW og
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egne observationer af fysiske møder en model for organiserin-

gen af rummet i mødebaseret samarbejde med henblik på at

kunne implementere denne model i vores design. Derudover

diskuteres anvendelsen af informationsteknologi i distribueret

samarbejde i forhold til brug og udvidelsen af fysiske rum og

artefakter.

2 - Formmuligheder

På baggrund af den teoretiske behandling af samarbejdets

sociale, kognitive og fysiske kontekst behandler vi i del to

potentialerne i koblingen mellem fysiske og virtuelle rum, og

de formmæssige muligheder i anvendelsen af augmented rea-

lity set forhold til de eksisterende problemstillinger indenfor

CSCW identificeret i starten af del et. På baggrund heraf kon-

struerer vi som afslutningen på del to en række designmønstre

for et rigere rum for interaktion og computerstøttet samarbejde

baseret på augmented reality teknologiens muligheder for at

forstærke brugerens omgivelser og skabe en kobling mellem

fysiske og virtuelle rum. Disse mønstre danner i den efterføl-

gende del tre grundlag for udviklingen af en systembeskrivelse

og en konkret prototype. Mønstrene er således i sig selv et

produkt af designprocessen, der operationaliserer vores teore-

tiske behandling af konteksten og indsigt i formmulighederne

og retter det frem mod konkret design.

Designmønstrenes form baserer sig på Alexanders tidligere

præsenterede struktur, men er i forhold til baggrunden for

retningslinierne knapt så detaljerede som mønstrene i “A Pat-

tern Language” (Alexander et al. 1977), da baggrunden for

vores mønstre behandles umiddelbart før i den teoretiske be-

handling af samarbejdets kognitive, sociale og fysiske kon-
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tekst og anvendelsen af boundary objects i samarbejde og

kommunikation.

3 - Udvikling af ny form

I tredje del præsenterer vi med udgangspunkt i software engi-

neering traditionen vores tilgang til design og udvikling af en

prototype for augmented reality software som et udviklingso-

rienteret paradigme, hvor vi i høj grad baserer vores indleden-

de arbejde med en systembeskrivelse på forventninger og

forestillinger om, hvordan augmented reality vil kunne anven-

des til at løse de forskellige identificerede problemstillinger

præsenteret i vores designmønstre. Som en del af dette udvik-

lingsorienterede paradigme vurderes og revideres vores men-

tale og formaliserede billede af formen sideløbende med im-

plementeringen af systembeskrivelsen i en konkret prototype,

efterhånden som vi opnår større indsigt i augmented reality

teknologiens specifikke muligheder og begrænsninger. I for-

længelse af dette diskuteres også mulighederne for at evaluere

fit.

Som et udviklingsværktøj inspireret af scenario-based design

(Nardi 1995) og for at give læseren et større indtryk af det

overordnede koncept, der ligger til grund for den specifikke

prototype, opstiller vi herefter et scenario for brug af systemet.

Scenariet efterfølges af en gennemgang af den forsøgsopstil-

ling, vi konkret har anvendt i realiseringen af det overordnede

koncept og vores designmønstre. Herefter følger en systembe-

skrivelse, der redegør for de forskellige elementer i prototy-

pens funktionalitet som bud på løsninger til de opstillede de-

signmønstre. Systembeskrivelsen repræsenterer prototypen,

som den ser ud i dag, og gennemgår løbende de designpro-

blemstillinger, der er opstået i løbet af udviklingsforløbet og
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de ændringer i implementeringen ift. det oprindelige udkast,

dette har medført. Det tekniske systemdesign følger i appen-

diks.

4 - Konklusion

Systembeskrivelsen følges i fjerde del op med en konklusio-

nen opdelt i følgende afsnit:

1. Formgivning i et nyt paradigme

2. Erfaringer fra Being There

3. Designfilosofien og den udviklede metode

Med udgangspunkt i de formmæssige og metodiske problem-

stillinger, der er forbundet med paradigmeskift, diskuteres det

først, hvilke konklusioner det er vigtigt at drage på baggrund

af en eksperimentel forskningsproces. Herefter diskuteres de

specifikke erfaringer fra den implementerede prototype, Being

There, og de overordnede formgivningsmæssige muligheder

og begrænsninger i augmented reality til CSCW. Konklusio-

nen sluttes af med et fokus på, hvordan Alexanders designfilo-

sofi kan berige HCI efterfulgt af en skitse til en designmetode

udviklet på baggrund af den præsenterede formgivningspro-

ces.

5 - Fundament for prototype og teknisk systemdesign

Efter konklusionen følger i appendiks en gennemgang af det

tekniske systemdesign; udviklingsmiljøet, anvendte tredjeparts

komponenter, grænsefladens geometri, client-server struktu-

ren, strukturen af forskellige komponenter i systemet og en

gennemgang af principperne i nogle af de mest centrale ele-
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menter i prototypen med det formål at give indsigt i, hvordan

prototypen er konstrueret, og hvilke konstruktionsmæssige

overvejelser og valg, der ligger bag implementeringen.





DEL ET

KONTEKSTEN
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4 / KENDTE PROBLEMOMRÅDER INDENFOR CSCW

Som første led i belysningen af konteksten for en ny form til

computerstøttet samarbejde vil vi i det følgende supplere og

underbygge de tidligere beskrevne misfits i CSCW systemer

ved på baggrund af studier af CSCW litteraturens behandling

af eksisterende systemer at identificere og beskrive en række

af de kendte problemområder, der arbejdes med indenfor

CSCW. Hensigten med er at præcisere og klassificere de

overordnede misfits, der eksisterer i forbindelse med compu-

terstøttet samarbejde, således at vi kan forholde os mere speci-

fikt til disse og samtidig skabe en fælles referenceramme for

diskussionerne i de følgende teorikapitler og den efterfølgende

udvikling og evaluering af vores prototype.

Til forskel fra en ren teoretisk behandling af problemområder-

ne i CSCW giver denne baggrund i de praktiske problemstil-

linger beskrevet i CSCW litteraturen os mulighed for at knytte

an til en tradition, der både er teoretisk og eksperimentel, og

mulighed for at trække på og lade os inspirere af andres erfa-

ringer med de identificerede problemstillinger. Dette betragter

vi som en stor styrke i et felt, hvor teori alene jf. tidligere dis-

kussion primært kan bruges til at vurdere om en given løsning

er god eller dårlig og ikke direkte kan diktere et systemdesign,

men for at kunne resultere i gode løsninger må kobles med

indsigt i de formmæssige muligheder og begrænsninger. Om-

vendt vil den efterfølgende mere teorinære diskussion med
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fokus på hhv. samarbejdets sociale, kognitive og fysiske kon-

tekst også sætte os i stand til at præcisere og supplere de iden-

tificerede problemområder og opstille yderligere krav, der

ikke nødvendigvis træder tydeligt frem i den eksisterende

litteratur.

Vi har valgt at opdele identificeringen af kendte problemstil-

linger indenfor CSCW i fem temaer:

1. Repræsentation

2. Interaktion

3. Referencer i mødet mellem sociale verdener

4. Awareness

5. Forbindelse mellem fysisk og virtuelt rum

Disse temaer bevæger sig indholdsmæssigt fra det meget ge-

nerelle omkring design af brugergrænseflader til et mere spe-

cifikt fokus på problemstillinger knyttet til CSCW systemer og

samarbejde i virtuelle rum.

Repræsentation

Indenfor HCI forskningsområdet har man gennem de seneste

årtier i høj grad arbejdet på at skabe software, brugeren kan

betjene intuitivt. Denne tradition overlapper naturligvis med

CSCW feltet, hvor det også har været centralt at skabe let

anvendelige systemer. Som et tilbagevendende problem inden-

for både HCI og CSCW fremhæves i denne sammenhæng

valget af den rette repræsentation af såvel den overordnede

konceptuelle model for interaktionen mellem bruger og system

som repræsentationen af systemets enkelte funktioner og ele-
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menter. I den ofte refererede artikel “Direct Manipulation

Interfaces” argumenterer Norman et al. (1986) således for et

interface, hvor brugeren direkte kan anvende sin umiddelbare

mentale model af systemet og repræsentationerne i interfacet

til hensigtsmæssig manipulation af disse, hvilket udgør en del

af grundlaget for det før omtalte desktop og DMI paradigme.

Indenfor CSCW ses i mange artikler lignende forsøg på at

skabe direkte sammenhæng mellem repræsentationers betyd-

ning og brugernes fortolkning med såvel generelle som speci-

fikke vinkler på udvikling af nye interfaces til samarbejds-

støtte. Dette ses eksempelvis hos Nomura et al. (1998) og

Hayashi et al. (1999), hvor den gennemgående problemstilling

er den gensidige repræsentation af en gruppes arbejde.

På trods af tilbagevendende såvel teoretiske som praktiske

forsøg på at udvikle bedre repræsentationer af systemernes

funktionalitet, som brugeren umiddelbart forstår, og en ud-

bredt anvendelse af direkte manipulerbare interfaces i samar-

bejdssystemer, udgør repræsentationen af systemernes funkti-

oner og elementer stadig en central problemstilling indenfor

CSCW.

Interaktion

For at opnå mere fleksible interaktionsmuligheder mellem

aktørerne i en distribueret samarbejdsgruppe ønsker man i

udviklingen af CSCW software ofte at give mulighed for ud-

veksling af video og lyd mellem aktørerne samt mulighed for

deling af applikationer (Bardram 1998b og Smith et al. 1998).

I forsøget på at opnå disse fordele opstår der dog en problem-

stilling i form af et en række modsatrettede interesser; for at

understøtte interaktionen mellem brugerne af distribuerede

CSCW systemer er der tendens til, at interfacet fyldes op med
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et stort antal nye nødvendige elementer og kontrolpaneler4,

hvilket betyder at, interfacet mister sin overskuelighed. Da

fokus dermed i alt for høj grad må rettes mod interaktionen

med systemet på de tidspunkter, hvor interfacet i stedet burde

have været transparent og blot medieret interaktionen og

kommunikationen med andre brugere, forsvinder den logiske

forbindelse mellem interfacet og den samarbejdssituation, de

anvendte repræsentationer skulle være knyttet til.

Tilsvarende er det et problem i forhold til interaktionen med

mange CSCW systemer, at der meget let opstår modsætninger

mellem den interaktion, der er knyttet til henholdsvis de andre

aktører og til selve systemet. Hvis man eksempelvis betjener

interfacet med en inputdevice, som også anvendes i kommuni-

kationen (f.eks. tastatur, mus eller talegenkendelse) giver dette

en træghed i kommunikationen hver gang, der interageres med

elementerne i grænsefladen; et dokument skal findes frem

eller et værktøj manipuleres, hvilket i det fysiske møde ofte

ville kunne klares parallelt med kommunikationen. Samtidig

er de fleste kendte systemer til afholdelse af distribuerede

møder dårlige til at mediere centrale virkemidler i den inter-

personelle kommunikation; en række små, fast placerede vi-

deobilleder med et lavt antal opdateringer pr. sekund viser

således kun i meget ringe omfang deltagernes gestik og orien-

tering i rummet og ikke mindst ift. elementerne i grænsefla-

den, hvilket bl.a. er centralt for turn-taking. Videobillederne

udgør i mange eksisterende systemer reelt ikke mere end en

“tilstedeværelsesindikator”, idet man typisk maksimalt kan se,

om en person læner sig frem mod eller væk fra sit kamera.
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Referencer i sammenstødet mellem sociale verdener

Distribueret samarbejde medfører ikke bare et sammenstød

mellem forskellige individer, men udgør ofte også et sammen-

stød mellem forskellige sociale verdener, der kan repræsentere

vidt forskellige interesser og kompetencer. Star og Griesemer

(1989) diskuterer således med udgangspunkt i et tværfagligt

forskningssamarbejde knyttet til et zoologisk museum, hvilke

barrierer der kan opstå, når forskellige sociale verdener mø-

des5 og fremhæver i den sammenhæng manglen på fælles for-

ståelse af centrale begreber og manglende konsensus om, hvad

der er centralt i et givet område for samarbejde, som de vigtig-

ste problemer. Dermed menes ikke, at man på tværs af sociale

verdener nødvendigvis bør være enige om, hvilke helt speci-

fikke problemer, der er absolut centrale i samarbejdet, men

snarere, at det er problematisk, hvis samarbejdsparterne uden

at være opmærksomme på det hver især udelukkende kommu-

nikerer med udgangspunkt i det sprog og de præmisser, der er

knyttet til deres eget specifikke udgangspunkt og fokus.

På det mere konkrete plan vil den genstand samarbejdet er

centreret omkring ofte også udgøre en vigtig fælles reference i

arbejdsgruppens kommunikation. I såvel asynkron som syn-

kron kommunikation udgør et fælles sprog knyttet til denne

genstand som nævnt ovenfor en vigtig del af opnåelsen af en

fælles forståelse i gruppen, men samtidig viser forskning i

anvendelsen af CSCW systemer, at dette fælles begrebsappa-

rat ikke er tilstrækkeligt til at sikre en flydende kommunikati-

on i samarbejdssituationen, og at det kan hæmme kommuni-

kationen, hvis der opstår uklarhed om den fælles genstands

aktuelle beskaffenhed. Gloria Mark et al. (1999) fremhæver

således på baggrund af empiriske studier af anvendelsen af

CSCW systemer i fire distribuerede arbejdsgrupper hos Boe-
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ing, at fraværet af en fælles genstand opleves som problema-

tisk, idet der meget let opstår forvirring om grundlaget for en

given diskussion, når der blot er den mindste basis for tvivl

om, hvorvidt alle deltagere refererer til den samme udgave af

eksempelvis et centralt dokument.

Awareness

Da CSCW systemer ofte er udviklet med henblik på at løse

specifikke problemer knyttet til en konkret arbejdssituation

eller opgave, er der en tendens til, at de mere uformelle dele af

det at befinde sig på en arbejdsplads let glider ud af fokus. I

systemer, der skal kompensere for fysisk distribution af en

arbejdsgruppe, er det problematisk, når denne uformelle og

mindre strukturerede del af samarbejdet, der på en fysisk ar-

bejdsplads udgøres af eksempelvis små tilfældige møder på

gangen eller i kantinen, overses, fordi den udgør et vigtigt

element i skabelsen og opretholdelsen af et socialt netværk og

arbejdsmæssigt fællesskab og er med til at styrke samarbejdet.

Indenfor CSCW har der i de seneste års forskning været en

stigende opmærksomhed på betydningen og understøttelsen af

denne awareness i en distribueret samarbejdsgruppe og mu-

lighederne for spontane, tilfældige og ikke strukturerede mø-

der. Obata og Sasaki (1998) præsenterer således et system, der

netop understøtter awareness og forsøger at gøre det muligt at

opnå spontane møder mellem kollegaer, der arbejder distribu-

eret, mens Nomura et al. (1998) og Hayashi et al. (1999) præ-

senterer en vinkel på awareness med fokus på repræsentatio-

nen af gruppens arbejde og fælles dokumenter, hvor alle aktø-

rer altid har adgang til gruppens fælles dokumenter og infor-

mation, der direkte eller indirekte signaler status for et givet

projekt. I Hayashi et al. (Ibid.) anlægges der yderligere et lidt
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bredere perspektiv, og der opstilles en ramme for forståelse og

behandling af problematikken omkring awareness, hvor der

skelnes mellem tre forskellige awareness nodes i forhold til

henholdsvis personer, projekter og steder (places). Opmærk-

somhed på personer i samarbejdet er vigtigt, fordi det er per-

sonerne i en samarbejdsgruppe, der udgør det skabende ele-

ment, mens opmærksomheden på projekter er central fordi det

er her delaktiviteterne i samarbejdsgruppen integreres til et

samlet produkt eller projekt. Med sted henviser Hayashi et al.

(Ibid:109-110) til de rum, hvor aktiviteterne i samarbejdet

finder sted, mødes og deles af personer tilknyttet forskellige

projekter. I de nævnte artikler er det fremstillet såvel implicit

som eksplicit, at awareness-skabende faciliteter ikke bare

udgør en typisk mangel ved eksisterende CSCW systemer,

men at dette også ofte er tilfældet i distribuerede eller meget

komplekse organisationer, hvor man let kommer til at mangle

den dynamik og gensidige læringsproces, der er forbundet

med, at den enkelte medarbejder kender til sine kollegaers

opgaver og kompetencer samt de projekter organisationen

arbejder og har arbejdet med.

Et problem, der efter vores opfattelse er knyttet til implemen-

teringen af awareness-skabende faciliteter, er, at forsøgene på

at skabe awareness i virtuelle miljøer stadig i vid udstrækning

er baseret på, at aktørerne, mere målrettet end det er tilfældet i

forbindelse med ikke-distribueret samarbejde, skal etablere

kontakt med hinanden, hvorved man i praksis ikke opnår at

understøtte vigtigheden af tilfældige og uformelle møder (og

at der således blot opnås en slags “just in time awareness”).

Dette får os til at stille spørgsmålstegn ved værdien af disse

systemer, da de tvinger brugeren til at være bevidst omkring

processer, der ikke før har krævet et bevidst fokus.
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Forbindelse mellem fysisk og virtuelt rum

Udover at den traditionelle computerskærm simpelthen er for

lille til på en fornuftig måde at kunne udgøre fundamentet for

både individuelle arbejdsopgaver, samarbejde og opretholdel-

sen af awareness i en distribueret arbejdsgruppe på et niveau,

der kan måle sig med ikke-distribuerede arbejdsgrupper, er det

traditionelle interface samtidig kendetegnet ved en meget be-

grænset kobling mellem det fysiske og det virtuelle rum, hvil-

ket både har konsekvenser for den individuelle anvendelse af

computere som værktøj og i samarbejde.

Idet det traditionelle computerinterface udgør et meget be-

grænset udsnit af det fysiske rum, hvori en aktørs arbejde fin-

der sted, og der hverken mht. indhold eller placering eksisterer

nogen kobling mellem de fysiske og de virtuelle elementer i

arbejdet, må aktørerne således løbende opretholde et overblik

over to parallelle arenaer; den fysiske og den virtuelle. An-

vendes computeren samtidig som medie i forbindelse med

distribueret samarbejde, forværres denne situation yderligere

af, at grænsefladen på sin begrænsede plads i rummet både

indeholder private og fælles objekter uden indbyrdes relatio-

ner.

Samtidig med den manglende forbindelse mellem det fysiske

og det virtuelle rum mangler virtuelle objekter som f.eks.

elektroniske dokumenter ifølge bl.a. Mackay (1998) og

Mackay og Fayard (1998) mange af de karakteristika ved de

fysiske objekter, de erstatter, i form af eksempelvis den lille

kaffeplet eller det bøjede hjørne, der tilsyneladende spiller en

stor rolle, når vi skal orientere os i papirer, vi tidligere har

anvendt. Omvendt mangler de fysiske objekter på samme må-

de den dynamik og mulighed for manipulation, der kendeteg-

ner virtuelle objekter.
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I forhold til såvel HCI som CSCW arbejder man således stadig

med en række begrænsninger i de computerbaserede værktø-

jer, både ift. de fysiske objekter og den anvendelse af fysiske

rum computeren erstatter, men udviklerne har hidtil blot for-

søgt at kopiere nogle af de kvaliteter, der kendetegner det

fysiske rum, i stedet for at skabe en større kobling mellem det

fysiske og det virtuelle, hvor disse kan supplere hinanden.
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5 / SAMARBEJDETS KOGNITIVE OG SOCIALE KONTEKST

Med den følgende præsentation og diskussion af dele af virk-

somhedsteorien (Activity Theory) lanceres et teoretisk funda-

ment for undersøgelsen af samarbejdets kognitive og sociale

kontekst i forbindelse med distribueret computerstøttet samar-

bejde, der fokuserer på dynamikken i menneskets virksomhed,

konteksten for arbejde og samarbejde og betydningen af medi-

erende værktøjer/artefakter ift. såvel individet som gruppen.

Virksomhedsteori er tidligere i kraft af dette fokus i bl.a. Nar-

di (1996) blevet diskuteret som en mulig kilde til den styrkelse

af HCI-feltets teorioptikker, der jf. indledningen efterlyses

indenfor HCI, og er ligeledes i flere sammenhænge blevet

anvendt som teoretisk optik i forbindelse med forskellige un-

dersøgelser af computerstøttet samarbejde eksempelvis i Bar-

dram (1998a, 1998b).

Netop sammenfaldet mellem virksomhedsteoriens fokus, an-

vendelsen og videreudviklingen af optikken indenfor HCI og

CSCW, og de problemstillinger, der jf. kapitlet om design af

et rigere rum for interaktion, er forbundet med udviklingen af

god pasform mellem form og kontekst ift. computerstøttet

distribueret samarbejde gennem forstærkning af vores omgi-

velser med informationsteknologi, gør i denne sammenhæng

virksomhedsteorien interessant for os. Virksomhedsteorien

stiller både en optik til rådighed, der har sit omdrejningspunkt

i den kontekst for samarbejdet, vi ønsker at undersøge forud
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for vores design, og baserer fundamentet for menneskets indi-

viduelle og fælles såvel instrumentelle som kommunikative

virksomhed på udviklingen og anvendelsen af forskellige arte-

fakter i vores omgivelser og vores bevidsthed. Samtidig findes

der i kraft af anvendelsen og diskussionen af virksomhedsteori

ift. HCI og CSCW en del litteratur på området, der applikerer

og udvikler optikkens grundlæggende begrebsramme ift. netop

computerbaserede artefakter.

Ved at inddrage netop virksomhedsteori som vores grundlæg-

gende optik i forhold til teoretiseringen af konteksten for ud-

viklingen af den beskrevne form til distribueret computerstøt-

tet samarbejde skaber vi derudover et udgangspunkt, som på

én gang har et solidt begrebsmæssigt fundament, der favner

meget bredt, og samtidig er åben overfor den inddragelse af

supplerende optikker og perspektiver, som følger senere, idet

virksomhedsteorien ser teoriapparater (og deriblandt også sig

selv) som mentale artefakter, der tydeliggør nogle dele af pro-

blemfelter, men er blind overfor andre, og derfor vil og bør

være under stadig udvikling (Nardi 1996:10, 46).

Virksomhedsteori har sin videnskabsteoretiske oprindelse i

den klassiske tyske filosofi fra Kant til Hegel, værkerne af

Marx og Engels samt den sovjetiske kultur-historiske psyko-

logi grundlagt af Vygotsky, Leont’ev og Luria og har i nogen

grad paralleller til den grundlæggende tankegang hos klassiske

amerikanske pragmatikere som eksempelvis John Dewey og

George Herbert Mead. Virksomhedsteoriens mål er at forstå

foreningen af bevidsthed og virksomhed (activity) ved at

adressere størrelser som menneskets intentionalitet, historie,

mediering, samarbejde, brug af artefakter og udvikling af be-

vidsthed gennem et fokus på menneskets praksis i den virkeli-
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ge verden. Samtidig har intentionen ikke været at udvikle en

egentligt teori i form af fast definerede udsagn om menneskets

praksis, men i stedet at udvikle et solidt deskriptivt og præci-

serende værktøj, der kan begrebsliggøre og belyse fænomener

i menneskets praksis. Dette har været til gavn for en bred vifte

af problemområder, der har kunnet trække på og supplere den

indsigt i dynamikken i menneskets praksis, optikken stiller

tilrådighed, og har, fordi begrebsrammen er præcis og veldefi-

neret, men samtidig også bred nok til at kunne tænkes ind ift.

nye sammenhænge eller niveauer af virksomhed og udvides

med supplerende begreber, også betydet, at virksomhedsteori-

en i dag har udviklet sig meget ift. det oprindelige udgangs-

punkt. Betegnelsen virksomhedsteori anvendes således i to

betydninger som hhv. henvisningen til 1) den oprindelige

sovjetiske tradition og 2) den internationalt fordelte gruppe af

forskere (bl.a. repræsenteret i Nardi 1996), der anvender de

oprindelige ideer og udvikler dem yderligere bl.a. i forhold til

brug og design af computerbaserede artefakter (Kuutti

1996:41), og hvor virksomhedsteori bredt defineres som “a

philosophical and cross-disciplinary framework for studying

different forms of human practices (…), with both individual

and social levels interlinked at the same time” (Ibid:25).

For at arbejde os frem mod et anvendelig teoretisk redskab i

forhold til distribueret computerstøttet samarbejde tager vi i

det følgende udgangspunkt i den oprindelige teoretiske grund-

forståelse for herefter at inddrage senere udviklede vinkler og

teorielementer.

Vi lægger ud med at fokusere på virksomhedens overordnede

struktur, som beskrevet af bl.a. Leont’ev, og inddrager heref-

ter Engeströms betragtninger omkring kollektiv virksomhed

og udvidelse af Leont’evs model for virksomhed. Efterfølgen-
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de diskuterer vi virksomhedens struktur ift. Alexanders forstå-

else af udvikling og design af form og fokuserer herefter på

hhv. virksomhedens tre niveauer; virksomhed, handlinger og

operationer og samarbejdets tre niveauer; koordineret, koope-

rativt og kokonstruktivt samarbejde. Til sidst inddrager vi

begrebet om funktionelle organer og diskuterer design af po-

tentielle funktionelle organer ift. Alexanders begreber om fit

og misfit.

Virksomhedens struktur

En virksomhed kan beskrives på tre funktionelt underordnede

niveauer; virksomhed, handlinger og operationer, der knytter

sig til hhv. motiv, mål og betingelser (hvilket vi vender tilbage

til senere), og udgør en specifik afgrænset enhed bestående af

(mindst) ét aktivt subjekt på den ene side overfor genstanden

eller genstandsfeltet for virksomheden (object) på den anden.

Genstanden for virksomheden er det element, der definerer

virksomhedens mål/formål (objective) og derved afstikker

retningen for virksomheden frem mod transformeringen af

genstanden til et resultat i en eller anden form og i kraft af

dette resultat motiverer virksomhedens eksistens (som illustre-

ret i figur 5 med skrivningen af dette kapitel som eksempel).
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Figur 5 – Forholdet mellem subjekt, genstand og resultat

Samtidig adskiller genstanden eller genstandsfeltet for en

virksomhed forskellige virksomheder fra hinanden. Et subjekt

kan således indgå i en række parallelle virksomheder med

forskellige genstandsfelter, samtidig med at tilsyneladende

adskilte handlinger kan henhøre under samme virksomhed,

hvis de udføres ift. samme genstand og opnåelsen af samme

mål, hvilket er en vigtig betragtning i forhold til forståelsen af

samarbejde. Genstanden for virksomheder er ikke begrænset

til fysiske håndgribelige størrelser, men kan også være mindre

eller ikke-håndgribelige størrelser som f.eks. en plan eller blot

en idé. Hovedsagen er, at genstanden kan manipuleres og

transformeres af det eller de subjekter, der deltager i virksom-

heden. I forhold til det samarbejde, der eksempelvis ligger bag

udarbejdelsen af dette speciale, har genstandsfeltet således

været både håndgribelig i form af skrivningen af de forskellige

kapitler og programmeringen af de forskellige moduler i pro-

totypen, men også ikke-håndgribelig i form af ideerne til sy-

stemdesignet, strukturen for specialet osv.
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Medierende artefakter

Forholdet mellem subjektet i og genstanden for en virksomhed

er ikke direkte, men medieret gennem artefakter, som derved

former både subjektets opfattelse af genstanden og virksom-

hedens retning, idet genstanden kun kan anskues og manipule-

res indenfor grænserne for de artefakter, der er tilrådighed, og

de tilgængelige artefakter herved afgrænser horisonten af mu-

ligheder for, hvordan en genstand kan transformeres, mens

andre potentielle muligheder forbliver usynlige. Medierende

artefakter er selv resultatet af tidligere virksomheder og re-

præsenterer derved gennem udvikling og tilpasning ift. for-

skellige genstandsfelter i menneskets praksis over en længere

eller kortere periode en akkumuleret kultur-historisk erfaring

fra andres forsøg på at løse et problem ved at opfinde eller

gøre en artefakt mere effektiv og brugbar (Bardram 1998a:23).

Denne erfaring om godt og dårligt fit (for at bruge Alexanders

begreber) akkumuleres både i artefaktens form og i kendska-

bet til, hvordan formen skal anvendes. Artefakters tilstedevæ-

relse gør dem således ikke automatisk medierende, men kræ-

ver også en forståelse af, hvordan de skal anvendes, og i hvil-

ken kontekst de har værdi, hvilket kan være svært at signalere

i formen i sig selv. Signaler om anvendelse og funktion i fysi-

ske artefakters udformning beskrives (dog uden relation til

virksomhedsteorien) af Norman (1988) med begreberne affor-

dances og/eller god mapping, hvilket indeholder værdifulde

betragtninger i forhold til de medierende artefaktens brugbar-

hed, men på ingen måde kan sættes lig med Alexanders begreb

om godt fit mellem form og kontekst, idet formers affordances

og mapping kun siger noget om formens signalering af sin

egen funktion og ikke vurderer formens og funktionens kob-

ling til konteksten.
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Udviklingen af forskellige artefakter er på baggrund af oven-

stående ifølge Vygotsky (1978) den måde hvorpå, mennesket

er istand til at kontrollere sine egne handlinger; udefra ved at

skabe og bruge artefakter, der i sig selv bærer en anskuelse af

genstandsfeltet og afstikker en retning for virksomheden om-

kring transformeringen af genstanden. Samtidig er det også

sådan menneskets handlinger styres af tidligere generationer;

ved at tilegne sig et samfunds kulturhistoriske arv gennem

anvendelsen af dets forskellige værktøjer i vores virksomhed

(Bardram 1998a:23).

Forholdet mellem subjekt, genstand og medierende artefakter

illustreres på baggrund af Leont’ev (1983) typisk således:

Figur 6 – Det medierede forhold mellem subjekt og genstand (Kuutti

1996:28)

Artefakter, der medierer mellem subjekt og genstand, kan

ligesom genstanden for virksomheden være af både håndgri-

belig og ikke-håndgribelig karakter. Vygotsky udvidede såle-

des begrebet om medierende artefakter til også at dække over

mentale artefakter som f.eks. teoriapparater, heuristikker, pro-

cedurer, erfaringer osv. og fremhævede selv specielt tegn og

sprog som helt centrale mentale artefakter, der medierer virk-

somhed rettet mod andre mennesker og afgrænser vores evne
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til at betragte og beskrive vores omgivelser. Mentale medie-

rende artefakter er underlagt den samme kultur-historiske

udvikling som fysiske artefakter og bærer således også i sig

selv rester fra tidligere virksomheder og kan gennem virksom-

hed yderligere videreudvikles til at understøtte transformerin-

gen af genstanden bedre eller sætte fokus på genstandsfelter,

der før var usynlige.

Medieringen af forholdet mellem subjekt og genstand betyder,

at vi på samme tid er bundet og forstærkede i kraft af vore

artefakter. Værktøjer begrænser således vores umiddelbare

muligheder for handling til perspektivet for de artefakter, vi

kender, men sætter os samtidig istand til at handle effektivt i

praksis i samarbejde såvel som individuelt ved at trække på

den samlede erfaring, der gennem tiden har “udkrystalliseret”

sig i såvel mentale som konkrete artefakter, og på baggrund

heraf stadig udvikle nye og bedre værktøjer.

De medierende artefakters karakter afhænger i høj grad af

genstandsfeltet for virksomheden, der kan befinde sig på man-

ge forskellige niveauer; det kan eksempelvis være brainstor-

ming til et nyt projekt på baggrund af en række overordnede

ideer, udformningen af en model forud for implementeringen

af en prototype, eller det kan være selve samarbejdet i sig selv.

Disse genstandsfelter kalder hver især på en retning for den

virksomhed, de motiverer, og på anvendelsen af medierende

artefakter af en bestemt karakter - men ikke direkte. Subjektets

bestemmelse/identificering af genstanden for virksomheden,

transformeringsretningen og valget af medierende artefakter

foregår via de artefakter, der er tilrådighed for manipulering af

genstandene; metoder til strukturering af brainstorming, visu-

aliseringsværktøjer til 3D-modeller, forskellige pædagogiske
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tilgange til strukturering af et samarbejde osv. uden hvilke

genstanden slet ikke ville træde frem for subjektet på samme

måde. Uden kendskab til mentale eller fysiske artefakter, der

synliggør genstandsfeltet “distribuering af samarbejde gennem

anvendelsen af informationsteknologi”, forbliver dette gen-

standsfelt således usynligt for subjektet. Eller omvendt som

formuleret i overskriften på et kursus i interaktionsteknikker

ved Siggraph99 konferencen; When all you have is a hammer,

everything looks like a nail.

I forhold til computerstøttet distribueret samarbejde udgør

både det overordnede samarbejdssystem og de specifikke mu-

ligheder i systemet centrale medierende artefakter for det en-

kelte subjekts handlinger og anskuelse af såvel genstandsfeltet

for samarbejdet som samarbejdet i sig selv ved konkret at

afgrænse mulighederne for overblik, interaktion og integrati-

on. CSCW-systemer udgør derved en slags meta-medierende

artefakt, der muliggør, begrænser eller forhindrer anvendelsen

af forskellige andre medierende artefakter i samarbejdet. I ren

e-mail baseret samarbejde er det enkelte subjekt således be-

grænset til asynkron kommunikation og udveksling af data,

hvilket ikke forhindrer anvendelsen af en teorioptik eller heu-

ristik som medierende artefakt ift. et genstandsfelt og tekstbe-

handling til at fremstille et specifikt kapitel på baggrund heraf,

men umuliggør f.eks. synkron samskrivning og manipulering

af tekst ved på ingen måde at understøtte distribuerede fælles

objekter i samarbejdet og synkron interaktion ift. disse. På

samme måde kan heller ikke samtale og diskussion i ren e-

mail baseret samarbejde anvendes som medierende artefakter

ift. transformering af genstandsfeltet. Disse muligheder har

man derimod i anvendelsen af desktop-videokonferencer, men

kan her jf. diskussionen af kendte problemstillinger indenfor
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CSCW ikke anvende f.eks. organiseringen af rummet omkring

én til at holde styr på interaktionens og samarbejdets forskel-

lige elementer, pege på ting og direkte inddrage andre fysiske

artefakter i kommunikationen og samarbejdet, da man bl.a.

ikke har en kobling mellem det fysiske og det virtuelle rum og

ikke interagerer indenfor det samme spatiale koordinatsystem.

Anvendelsen af augmented reality som grænsefladeteknologi i

CSCW udvider mulighederne for at skabe en meta-medierende

artefakt, der i højere grad muliggør anvendelsen af andre me-

dierende artefakter i kommunikation og samarbejde end nuvæ-

rende systemer.

Samarbejde: kollektiv virksomhed

Begrænsningen i denne klassiske overordnede fremstilling af

virksomhed er ifølge Engeström (1999), at den ikke adresserer

og belyser virksomhedens sociale og kollektive karakter og

relationerne mellem det enkelte individ, andre individer og

konteksten for vedkommendes virksomhed. Engeström indfø-

rer derfor det tredje element fællesskab (community) i model-

len over virksomhedens struktur med relation til hhv. subjekt

og genstand. Også disse nye relationer (subjekt-fællesskab og

fællesskab-genstand) er ikke direkte men medierede. Medie-

ringen af relationen mellem subjektet og fællesskabet foregår

via regler (rules) og dækker både implicitte og eksplicitte

normer og konventioner, der er gældende indenfor fællesska-

bet, mens medieringen af forholdet mellem fællesskabet og

genstandsfeltet foregår via arbejdsdeling (division of labor) i

form af implicit og eksplicit organisering af medlemmerne i

fællesskabet ift. genstandsfeltets transformeringsproces frem

mod et resultat. På samme måde som de medierende artefakter

er de medierende regler og arbejdsdelinger skabt gennem ti-
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den på baggrund af tidligere erfaringer osv. og er genstand for

stadig udvikling.

Figur 6 ovenfor udvides således til at illustrere den overord-

nede struktur i en kollektiv virksomhed eller et samarbejde

som vist herunder:

Figur 7 – Den overordnede struktur i en virksomhed (Kuutti 1996:28)

Engeströms model kan anvendes på flere niveauer. For det

første kan det enkelte subjekts medierede virksomhed ift. en

genstand betragtes i sammenhæng med 1) det fællesskab,

subjektet relaterer til og 2) dette fællesskabs relation til gen-

standsfeltet, hvilket repræsenterer en væsentlig udvidelse af

perspektivet på konteksten for virksomheden. Derudover lig-

ger der i Engeströms (1999:31) fremstilling af modellen også

en implicit udvidelse af kategorien subjekt til at kunne dække

over en gruppe af individer, der er forbundet, idet de deler det

samme genstandsfelt, relaterer til det samme fællesskab og har

en fælles horisont af medierende artefakter: de skal samarbej-

de om et givet problemfelt udfra et fælles motiv, deler en op-

fattelse af hvori problemet består, og i hvilken retning en løs-

ning kan søges, deler et fælles tegnsystem osv. Bardram

(1998a:26) argumenterer i forhold til denne problemstilling på
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baggrund af Petrovsky for at anvende begrebet co-subjekt om

gruppen af subjekters samlede kommunikation og koordinati-

on i en kollektiv virksomhed, idet denne begrebsliggørelse

knytter an til virksomhedsteoriens overordnede linier og eks-

plicit signalerer en forskel ift. subjekt. Co-subjektet må jf.

ovenfor handle i virksomheden som var det ét subjekt; have

fælles motiv, genstand, artefakter osv.

Koblingen mellem disse to niveauer i Engeströms udvidede

model ligger i, at genstandsfeltet kan være det samme for det

enkelte subjekt og for co-subjektet, men at resultatet af trans-

formeringsprocessen af genstandsfeltet for det enkelte subjekt

er enkeltstående og forbigående i form af dele af helheden,

mens det for co-subjektet har en form, der er bredere og mere

vedvarende i form af co-subjektets samlede helhedsresultat.

Arbejdet med skrivningen af dette kapitel på baggrund af gen-

standsfeltet distribueret computerstøttet samarbejde resulterer

således i en tekst, der er meget situationsbundet og ikke kan

stå alene, men som en del af vores samlede arbejde med spe-

cialet; de øvrige kapitler, prototypen og diskussionerne på

baggrund heraf, er med til skabe en helt anden og langt mere

vedvarende transformation i form af nye teoretiske forståelser

af problemfeltet, nye former for løsninger, nye metoder og

identificeringen af nye problemstillinger.

Design og udvikling af form

Før diskussionen af virksomhedsteorien ift. konteksten for

distribueret computerstøttet samarbejde vil vi for at supplere

forståelsen af det fundament, metoden for dette speciale er

baseret på, for et par korte bemærkninger vende tilbage til

Alexanders designforståelse og behandling af problemstillin-

gen omkring form og kontekst, og den måde Alexanders optik
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anvendes til at strukturere de to formgivningsprocesser, som

hhv. specialet og prototypen repræsenterer.

Betragtes Alexanders forståelse af design og udvikling af form

i et virksomhedsteoretisk perspektiv, tydeliggør virksomheds-

teoriens grundlæggende koncepter, hvordan de to formgiv-

ningsprocesser griber ind i hinanden, og hvordan de forskelli-

ge medierende artefakter, vi anvender, er med til at synliggøre

specifikke dele af vores genstandsfelt og afstikke en retning

for transformeringsprocessen. Alexander skriver, at formgiv-

ningsprocessen (i det selvbevidste samfund) kræver, at indivi-

det er istand til først at behandle og vurdere ensemblet af

form, kontekst og pasform mentalt, opstille en række design-

mønstre og på baggrund heraf implementere gode løsninger.

Virksomhedsteorien adresserer reelt den samme proces, idet

evnen til mentalt at behandle et ensemble forud for konkret

implementering af et design netop kan beskrives ved medie-

ringen af genstandsfeltet og mulighederne for transformerin-

gen af dette gennem medierende artefakter, der er afgørende

for, hvordan genstandsfeltet anskues og transformeres. Kon-

teksten for design i Alexanders designforståelse kan altså be-

tragtes som et genstandsfelt i virksomhedsteorien, hvor udfra

der kan udvikles en ny form, og spørgsmålet om pasform

mellem form og kontekst kan således sammenlignes med

hvordan resultatet af virksomheden passer ift. genstandsfeltet.

En yderligere vinkel på designprocessen virksomhedsteorien

stiller til rådighed, er derudover perspektivet på, hvordan

subjektet er istand til at anskue genstandsfeltet for virksomhed

eller konteksten for skabelsen af ny form, nemlig gennem

eksisterende former, der medierer relationen mellem subjekt

og genstand og gennem skabelsen af nye medierende artefak-

ter i form af eksempelvis mønstre for design. Således beskri-
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ves også hvorfor kendskabet til andre former (med såvel god

som dårlig pasform) spiller en så central og styrende rolle for

udviklingen af nye former. Formerne er ifølge virksomhedste-

orien bærere af en kulturhistorisk arv, der er styrende for,

hvordan vi ser konteksten for vores design af ny form, og

dermed også for vores konstruktion af designmønstre og de

former, vi er istand til at opfinde.

Når vi søger at opnå større viden om konteksten for udviklin-

gen af en form til computerstøttet distribueret samarbejde

(genstandsfeltet) ved at inddrage forskellige teoretiske optik-

ker som f.eks. virksomhedsteori, udvælger vi (co-subjektet)

således en række mentale medierende artefakter indenfor den

horisont af artefakter, vi kender (bl.a. virksomhedsteori),

hvorigennem vi udfra motivationen om at udvikle en ny form

anskuer genstandsfeltet på ny, konstruerer en række design-

mønstre og som et svar på disse udvikler en prototype. Denne

prototype (resultatet af virksomheden) supplerer efterfølgende

de øvrige medierende artefakter i forhold til anskuelsen og

transformeringen af genstandsfeltet for selve specialet; distri-

bueret computerstøttet samarbejde gennem anvendelsen af

augmented reality.

Designmønstrene udgør således i den konkrete udvikling af ny

form medierende artefakter i relationen mellem subjekt og

genstand og er dermed afgørende for vores betragtning af

problemfeltet, hvilket vi må være opmærksomme på og for-

holde os kritisk overfor; bliver designmønstrene defineret for

snævert og specifikt, risikerer vi at overse nye løsningsmulig-

heder. Defineres mønstrene derimod alt for bredt og generelt,

risikerer vi ikke at kunne overføre retningslinierne til konkret

design.
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Virksomhedens tre niveauer

Virksomhedens struktur behandlet ovenfor kan bruges til at

beskrive relationerne mellem de forskellige elementer i f.eks.

et samarbejde; de forskellige aktører, deres fælles mål, fælles

medierende artefakter, arbejdsdelingen osv. og transformerin-

gen af genstandsfeltet til et resultat som f.eks. en tekst, en

applikation eller udviklingen af en hvilken som helst anden ny

form, men belyser ikke selve processen i virksomheden; hvor-

dan det enkelte subjekts transformering af genstandsfeltet er

bygget op. Virksomhedsteoriens perspektiv på denne proces

arbejder med et hierarki af tre forskellige funktionelt under-

ordnede niveauer: virksomhed, handlinger og operationer.

Virksomheder er ikke momentane størrelser, men processer

udstrakt over tid og bestående af kæder af handlinger, der

tilsammen medvirker til opnåelsen af virksomhedens formål,

og hver især består af et antal operationer. Handlinger udføres

typisk på baggrund af en plan skabt udfra en mental model af

den virkelige verden, og handlingens succes afhænger således

af modellens kvalitet, uden at mentale modeller og planer dog

direkte er istand til at beskrive og foregribe handlingerne

punkt for punkt. Hvor virksomheden jf. tidligere er styret af et

motiv, der knytter sig til transformeringen af genstandsfeltet

og først træder frem i selve transformeringsprocessen (Kuutti

1996:26), er handlinger derimod bevidste mål-orienterede

processer, som subjektet udfører for at opnå et bestemt resul-

tat som et led i den overordnede virksomhed. Mål og resultat

udgør således for handlingen, hvad motiv og genstand udgør

for virksomheden (Bardram 1998a:24). Virksomhed og hand-

linger er ikke to parallelle størrelser, men relaterer hver især

til forskellige niveauer i virksomheden: hhv. motivet for

hvorfor en virksomhed finder sted, og hvad der specifikt skal
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gøres for at indfri dette motiv. Niveauet for operationer kan i

forlængelse af disse bruges til at beskrive, hvordan en given

handling udføres og knytter sig til den enkelte situations be-

tingelser, men er ikke ligesom handlingen en bevidst proces.

Operationer er derimod handlinger, der er blevet automatiseret

til rutiner, som det enkelte subjekt kan udføre “på rygraden”.

Det kunne f.eks. være gearskifte under kørsel, at skrive tekst

ind på computer, navigere og orientere sig i fysiske rum eller

at interagere med andre mennesker – processer, der i indlæ-

ringsfasen hver især har været genstand for bevidste målrette-

de handlinger og måske endda båret motivet for virksomheder

i sig selv, men som operationer blot indgår som delelementer i

andre handlinger i forskellige virksomheder. Vi har således

nedenstående opdeling af virksomheden:

Figur 8 – De tre niveauer i virksomheden

Ligesom handlinger kan “klappes sammen” til operationer

gennem læreprocesser, kan operationer omvendt også “folde

sig ud” til bevidste handlinger igen, når der sker så store æn-

dringer i betingelserne for operationerne, at det atter bliver

nødvendigt at fokusere bevidst på udførelsen af dem - et så-

kaldt breakdown (Winograd og Flores:1986). Det at skifte fra

at køre i en personbil til en varebil med et andet forhold mel-

lem koblingspunkt og gas kan således atter tiltrække gearskift
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fokus som en bevidst handling, indtil handlingen igen er ble-

vet en rutine og foldes sammen til en operation. På samme

måde er der utallige eksempler på breakdowns i kommunika-

tionen og samarbejdet indenfor distribueret computerstøttet

samarbejde, hvor deltagerne i kortere eller længere perioder

kan være tvunget til i stedet at fokusere bevidst på betjening af

systemet, kommunikationskanalerne og etableringen, organi-

seringen og opretholdelsen af et “fælles rum” mellem sig, da

betingelserne for de operationer, der normalt anvendes til

dette i en fysisk møde- eller samarbejdssituation, ikke er de

samme i et computerdistribueret system. Dette er naturligvis

også et spørgsmål om at lære at betjene systemerne – lære nye

operationer og nye handlinger – hvilket kan styrkes på for-

skellig vis ved f.eks. i designet at knytte an til kendte handlin-

ger gennem anvendelsen af metaforer og direkte manipulerba-

re interfaces (DMI). Men det kan også være et spørgsmål om i

højere grad at koble computersystemerne direkte til de hand-

linger og operationer, der indgår naturligt i den kontekst sy-

stemerne er tiltænkt at skulle støtte, hvilket bl.a. vil kunne

opnås med augmented reality.

Mennesket råder altså over et voksende bibliotek af handlin-

ger og operationer, vi har tilegnet os gennem tiden og som

løbende er genstand for en indbyrdes dynamik, hvor handlin-

ger bliver til operationer, og operationer i kortere eller længe-

re perioder bliver til handlinger, hvorefter de foldes sammen

til operationer. Den samme handling kan indgå i mange for-

skellige virksomheder, ligesom den enkelte operation kan

anvendes i mange forskellige handlinger. En specifik virk-

somhed er således ikke bundet til anvendelsen af bestemte

handlinger, og bestemte operationer, men kan udføres på

mange forskellige måder. Computermedieret samarbejde er
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således heller ikke betinget af anvendelsen af specifikke

handlinger og muligheden for at kunne bruge en række be-

stemte operationer idet, at samarbejdet teoretisk set kunne

udføres af andre veje, men enhver virksomhed kan dog allige-

vel styrkes og integreres bedre med andre virksomheder ved at

muliggøre anvendelsen af kendte handlinger og operationer,

der knytter sig naturligt til den pågældende virksomhed.

Anvendelsen af computerteknologi til støtte af virksomhed har

med tiden bevæget sig fra automatiseringen af operationer til

støtte af handlinger og udvikling af virksomhed ved at stille

nye muligheder for operationer og handlinger til rådighed

gennem udvikling af en bred vifte af værktøjer. Regneark,

tekstbehandling, grafiske CAD/CAM programmer og world

wide web er eksempler på computerbaserede værktøjer, der

ikke bare støtter, men også er med til at udvikle både nye og

allerede kendte handlinger som regnskab, tekstskrivning, ma-

nipulering af grafiske modeller, informationssøgning og

kommunikation og afføde helt nye virksomheder som f.eks.

computerstøttet distribueret samarbejde. Distribueret samar-

bejde muliggøres ved hjælp af informationsteknologi for det

første ved at stille et værktøj til rådighed for kommunikation,

koordineringen af arbejdsdelingen og den samlede indsats og

støttes ved at styrke det enkelte subjekts handlinger og virk-

somhed i kraft af de nævnte værktøjer. Man kan således i dag

sidde i hver sin ende af verden og arbejde på elementer af den

samme transformationsproces, diskutere genstandsfeltet og

koordinere sin indsats ift. hinanden. Men de egenskaber ved

samarbejde, udformningen af værktøjerne til distribueret

CSCW ikke tager højde for i dag, er jf. de tidligere diskutere-

de kendte problemstillinger indenfor CSCW for det første, at
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handlinger involverende informationsteknologi indgår så me-

get i samarbejdsvirksomheden og på så mange forskellige

måder, at de så at sige snubler over sig hinanden ved at skulle

udføres på den samme begrænsede plads i interfacet og ikke

har nogen naturlig kobling til den omgivende fysiske kontekst.

For det andet består distribueret samarbejde ikke udelukkende

af handlinger rettet mod computeren, men involverer også

anvendelsen af rummet omkring subjektet og handlinger ift.

andre værktøjer eller artefakter i den fysiske kontekst. Cen-

trum for virksomheden er således ikke computersystemet, men

de enkelte brugere og deres indbyrdes relationer medieret af

hhv. regler og arbejdsdeling. For det tredje er de operationer

der skal anvendes for at udføre basale operationer og handlin-

ger som etablering af face-to-face kontakt eller udveksling af

information mellem subjekterne, ikke knyttet an til allerede

kendte operationer og handlinger fra den fysiske verden og er

så komplicerede at de dårligt kan klappes sammen til operati-

oner, men må udføres bevidst.

Yderligere støtte af distribueret samarbejde gennem anvendel-

sen af informationsteknologi kan derfor helt klart ske ved at

lade disse problemstillinger indgå i konteksten for udviklingen

af ny form og bevæge sig væk fra tendensen til at putte hele

verden ind i computeren og i stedet integrere informationstek-

nologien i den verden, vi alligevel ikke kan eller vil frigøre os

fra, og som vi allerede er eksperter i at handle ift. og orientere

os i.

Samarbejdets tre niveauer

Indtil nu har vi ift. virksomhedsteori blot beskrevet samarbej-

de som virksomhed, hvor der indgår flere subjekter, handles

ift. et fælles genstandsfelt og evt. frem mod et fælles mål. Vi
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har også nævnt, at distribueret computerstøttet samarbejde

naturligvis allerede nu finder sted og eksempelvis kan foregå

ved at uddele, udføre og koordinere arbejdet mellem subjek-

terne ved hjælp af informationsteknologi, men også at såvel

distribueret som ikke-distribueret samarbejde kan være mere

end blot et spørgsmål om koordineret fælles indsats. Indenfor

virksomhedsteorien arbejder man overfor virksomhedens tre

niveauer således også med tre niveauer i den kollektive virk-

somhed eller samarbejdet, der hver især knytter sig til virk-

somhedens målsætning og gør os istand til at skelne mellem

koordineret, kooperativt og kokonstruktivt samarbejde, der

ligesom virksomhedens tre niveauer fungerer udfra hhv. be-

tingelser, mål og motiv. Samarbejdets tre niveauer indeholder

hver især virksomhedens tre niveauer; virksomhed, handling

og operation for de enkelte subjekter i samarbejdet, og udgør

således en overkategori ift. disse, der fokuserer på subjekter-

nes samlede virksomhed.

Koordineret samarbejde dækker over den mest enkle form

for rutinebaseret samarbejde nævnt ovenfor; deling og koordi-

nering af den samlede arbejdsbyrde. Subjekterne samles (fy-

sisk eller elektronisk, synkront eller asynkront) og koncentre-

rer sig hver især om at udføre deres respektive veldefinerede

roller så godt som muligt under de givne betingelser ift. et

fælles genstandsfelt, men uden bevidst kendskab til det samle-

de motiv for virksomheden. Subjekternes roller defineres og

styres gennem regler, planer, traditioner og normer og koordi-

nerer herigennem de forskellige subjekters eller co-subjektets

handlinger, uden at der diskuteres eller stilles spørgsmålstegn

ved hvorfor og hvordan (Bardram 1998b:91). Co-subjektet i

koordineret samarbejde består altså af passive størrelser, der
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kun kan se motivet for den samlede virksomhed fra deres eget

begrænsede perspektiv, og hvis virksomhed skal betragtes

sammenlagt og i relation til hinanden udefra for at give me-

ning i forhold til realiseringen af det samlede mål. Koordine-

ringen af co-subjektets handlinger sikrer en overensstemmelse

mellem den givne virksomhed og andre virksomheder og ind-

går typisk som handling eller operation i andre virksomheder -

eventuelt på et andet niveau.

Distribueret computerstøttet koordineret samarbejde finder

eksempelvis sted, når man i administration eller anden form

for kontorarbejde indfører hjemmearbejdspladser, hvor arbej-

det foregår som hidtil med computeren som f.eks. tekstbe-

handlings- eller databaseværktøj, og genstandsfeltets kompo-

nenter og resultater overføres mellem de forskellige subjekter

via internettet. Kommunikationen omkring koordinering fore-

går asynkront via f.eks. e-mail eller synkront via telefon. Den-

ne type distribueret samarbejde fungerer i vid udstrækning

meget godt med eksisterende systemer, hvis man alene ser på

anvendelsen af de forskellige systemer derhjemme overfor

anvendelsen på en centraliseret arbejdsplads. Men i forhold til

en fornuftig forbindelse mellem informationsteknologien, den

fysiske kontekst samarbejdet indgår i og handlinger, der in-

volverer anvendelsen af andre værktøjer og artefakter, er såvel

de distribuerede som de ikke-distribuerede systemer til koor-

dineret computerstøttet samarbejde jf. de tidligere fremhæve-

de problemområder i CSCW mangelfulde. Udprintning af e-

mails og vedhæftede dokumenter med henblik på fysisk arki-

vering sammen med relateret ikke-computerbaseret informati-

on er et eksempel på denne manglende forbindelse mellem

den fysiske og den virtuelle verden – ikke blot i forbindelse

med koordineret samarbejde. Dertil kommer også det sociale
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aspekt og manglen på gensidig personlig awareness i forbin-

delse med distribuering af subjekterne med et system, der ikke

kompenserer for dette.

Kooperativt samarbejde dækker over den type samarbejde,

hvor deltagerne er aktive subjekter, der fokuserer på et fælles

genstandsfelt og deler et motiv for og mål med virksomheden,

som de er bevidste om, frem for som i koordineret samarbejde

uafhængigt af hinanden at udføre individuelle handlinger ift.

det samme genstandsfelt. Centralt ved kooperativt samarbejde

er, at fordi hvert enkelt subjekt er bevidst om formålet med

den samlede virksomhed, må vedkommende ikke bare relatere

sine egne handlinger og resultater til det fælles motiv og ved-

ligeholde en forbindelse mellem formål og handling, men må

også relatere og korrigere sine handlinger og resultater ift. de

øvrige subjekters handlinger og resultater samt og foretage ad

hoc beslutninger på baggrund heraf eller eventuelt påvirke

disse ift. genstandsfeltet og co-subjektets motiv. De enkelte

subjekter i kooperativt samarbejde har altså tættere relationer

til hinandens handlinger og resultater end i koordineret samar-

bejde og må nødvendigvis vide hvad de andre foretager sig for

at kunne opretholde samarbejdet.

Genstandsfeltet er i kooperativt samarbejde givet og ikke til

diskussion, mens midlerne til at opnå motivet med virksomhe-

den; arbejdsdeling og medierende artefakter, ikke nødvendig-

vis er kendte eller tilstede. Som en del af virksomheden skal

disse midler, den rette arbejdsdeling og de rette medierende

artefakter således identificeres og/eller skabes, ligesom det

eksempelvis er tilfældet i forbindelse med vores konstruktion

af designmønstre. Artefakter er altså ikke medierende i sig
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selv betragtet isoleret fra virksomhed, men blot “objekter i

verden” (Bardram 1998a:30).

Computerstøttet distribueret kooperativt samarbejde kan også

finde sted i forbindelse med hjemmearbejdspladser, hvis de

enkelte subjekter jf. ovenfor deler målet med virksomheden og

er bevidste herom. Etableringen af den gensidige bevidsthed

om hinandens handlinger og resultater, der som nævnt er en

fundamental betingelse for kooperativt samarbejde, kræver

dog som bl.a. behandlet i Hayashi et al. (1999:100), at samar-

bejdsværktøjet eller den medierende artefakt for samarbejdet

ikke bare støtter udførelsen af specifikke handlinger og kom-

munikation herom, men skaber en form for “activity aware-

ness” ved også at give mulighed for at kunne følge med i de

andres handlinger og resultater og kunne overskue arbejdsde-

lingen ved f.eks. at kunne arbejde med fælles dokumentmap-

per, elektroniske opslagstavler osv. Samarbejde om undervis-

ning via konferencesystemer som VirtualU eller FirstClass6 er

et eksempel på kooperativt distribueret computerstøttet sam-

arbejde ved hjælp af systemer, der til en vis grad stiller infor-

mation om de andre subjekters handlinger og resultater til

rådighed. Vi deler som undervisere formålet med kurset, der (i

høj grad) er givet på forhånd, og handler hver især udfra 1) en

overordnet plan for forløbet, der er tilgængelig for os begge,

2) løbende koordinering af arbejdsdelingen underviserne

imellem via bl.a. e-mail og 3) hinandens handlinger og resul-

tater i form af indlæg og kommentarer til de studerendes

spørgsmål og oplæg – tre typer koordinering af kollektiv virk-

somhed, der betegnes hhv. scripted, kommunikativ og instru-

mental koordinering (Bardram 1998a:38-40) og kan identifice-

res indenfor både koordineret og kokonstruktivt samarbejde.
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Disse konferencesystemer og systemer, der muliggør endnu

større overblik over de andre subjekters handlinger og resul-

tater som f.eks. TeamWave Workplace7, lider dog i meget høj

grad under den tidligere nævnte mangel på plads i interfacet til

parallelle handlinger og nødvendigheden af en lang række

bevidste handlinger ift. betjening af selve systemet for at

overkomme denne trængsel, hvilket fjerner fokus fra handlin-

ger ift. den overordnede virksomhed. Samtidig er der i disse

systemer ingen naturlig relation mellem de forskellige andre

computerbaserede værktøjer, man måtte anvende i sine hand-

linger og absolut ingen relation til virksomhedens fysiske

kontekst udenfor systemet; rummet, andre værktøjer og andre

artefakter. Man er derfor tvunget til så at sige at skulle opret-

holde et overblik over og forbindelse mellem to parallelle

arenaer for sine handlinger; en fysisk og en virtuel. Det sam-

me er tilfældet, idet man indfører synkrone video og lydfor-

bindelser mellem subjekterne samt deling af applikationer i

distribueret kooperativt samarbejde, hvilket f.eks. muliggør, at

distribuerede subjekter i fællesskab kan forfatte en tekst udfra

en løbende diskussion af et problemfelt, men altså ikke er

uden omkostninger sammenlignet med diskussion og sam-

skrivning i det samme fysiske lokale.

Kokonstruktivt samarbejde kan bruges til at beskrive den

type samarbejde, hvor hverken genstandsfeltet eller arbejds-

delingen nødvendigvis er givet på forhånd, men må konstrue-

res eller revideres gennem kollektiv virksomhed eller samar-

bejde. Engeström (citeret i Bardram 1998a:31) kalder derfor

også dette niveau af samarbejdet for reflekterende kommuni-

kation. Kokonstruktivt samarbejde er således en refleksion

over rammerne og motivet for den kollektive virksomhed;
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hvad er vores fælles problem/genstandsfelt? Hvilke forskellige

muligheder har vi for at transformere genstandsfeltet? Hvorfor

søger vi at løse dette problem – hvem får hvad ud af det?

Hvordan er problemet opstået? Og er problemet overhovedet

relevant osv.? Disse overvejelser foregår typisk ikke i den

almindelige daglige virksomhed, men tilhører oftest et organi-

satorisk eller ledelsesniveau i en “top-down” struktur, hvor det

f.eks. besluttes at indføre ny teknologi i en organisation (evt.

på baggrund af inputs udefra i form af konsulentrapporter

o.l.), men kunne lige såvel fungere “bottom-up” ved, at de

enkelte subjekter i såvel koordineret som kooperativt samar-

bejde i fællesskab tog genstandsfeltet op til diskussion og

derved bevægede sig fra ét niveau til et andet.

Distribueret computerstøttet kokonstruktivt samarbejde er

(som der også ligger i Engeströms anvendelse af begrebet

reflekterende kommunikation) i høj grad et spørgsmål om

kommunikation mellem de forskellige distribuerede subjekter,

men kræver derudover både i forbindelse med revidering og

konstruktion af et genstandsfelt også et fuldstændigt overblik

over situationen og relationerne til andre virksomheder samt

muligheden for at kunne præsentere og diskutere relevant

information subjekterne imellem og fastholde og viderefor-

midle gruppens beslutninger. Dette samarbejde kunne reelt

foregå asynkront gennem kommunikation via e-mail og ad-

gang til en række fælles elektroniske ressourcer i form af do-

kumenter o.l. på internet, men mangler i denne form en stor

del af dynamikken i den direkte dialog og udarbejdelsen af

fælles medierende artefakter; tegninger, modeller, grafer osv.,

der normalt kendetegner kokonstruktivt samarbejde i en fysisk

face-to-face mødesituation. Synkrone desktop videokonferen-

cesystemer som f.eks. NetMeeting understøtter i højere grad
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end e-mail denne direkte synkrone form for kokonstruktivt

samarbejde gennem transmission af video og lyd, fælles

whiteboards osv., men lider som tidligere nævnt under det

samme problem som andre komplekse CSCW-systemer; at

kompleksiteten i betjeningen er for høj, pladsen i interfacet for

lille og relationen til andre applikationer og den fysiske kon-

tekst ikke eksisterende. Dette betyder bl.a., at handlinger ikke

let kan klappes sammen til operationer, og at muligheden for

instrumentel koordinering af samarbejdet forsvinder i kraft af,

at der reelt ikke er plads til et fælles rum med fælles referen-

cepunkter, samtidig med at anvendelsen af såvel andre com-

puterbaserede som ikke-computerbaserede medierende arte-

fakter i samarbejdet og kommunikationen besværliggøres

væsentligt. Derudover er der i forbindelse med videokonfe-

rencesystemer en række grundlæggende problemstillinger

forbundet med, at videobilledet er forholdsvist lille og af dår-

lig kvalitet, og at deltagernes fokus på videobillederne ift.

såvel de andre deltagere som de fælles objekter og medierende

artefakter går tabt, idet man ikke anvender nogen alternativ

repræsentation af organiseringen af mødet.

Dynamikken mellem samarbejdets tre niveauer

Selvom en kollektiv virksomhed kan betragtes som tilhørende

ét af de tre beskrevne niveauer i samarbejde, skal det under-

streges, at de tre niveauer er analytiske abstraktioner, og at et

samarbejde altid vil kunne analyseres i forhold til alle tre ni-

veauer. Der er således altid nogen, der har konstrueret gen-

standen for kooperativt og koordineret samarbejde, og såvel

kooperativt som kokonstruktivt samarbejde knytter i en vis

grad an til en koordineret arbejdsdeling. På samme måde kan

en virksomhed også bevæge sig frem og tilbage mellem de tre
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niveauer i forbindelse med breakdowns i samarbejdet eller

bevidste skift i fokus, som f.eks. ved at tage genstandsfeltet

for koordineret eller kooperativt samarbejde op til diskussion.

Bevægelsen “opad” fra koordineret til kooperativt til kokon-

struktivt samarbejde sker således i forbindelse med refleksion

over hhv. samarbejdets midler og samarbejdets genstand,

hvorimod bevægelsen “nedad” fra kokonstruktivt til koopera-

tivt til koordineret samarbejde sker i forbindelse med stabili-

sering af hhv. samarbejdets genstand og samarbejdets midler i

forhold til niveauet ovenfor, hvilket minder om dynamikken

mellem virksomhedens tre niveauer; skabelsen af rutinepræ-

gede operationer på baggrund af bevidste handlinger og for-

bedring af rutiner gennem bevidst refleksion over dem som

handlinger.

Dynamikken mellem samarbejdets tre niveauer kan illustreres

således:

Figur 9 – Dynamikken mellem samarbejdets tre niveauer (baseret på Bar-

dram 1998a:32)

I computerstøttet distribueret samarbejde kræver transformati-

onen mellem disse tre niveauer for det første naturligvis, at de

hver især understøttes jf. diskussionen af de enkelte niveauer,

og for det andet at subjekterne har mulighed for jf. modellen

at 1) reflektere over midlerne for samarbejdet; arbejdsdelin-

Kokonstruktivt samarbejde

Kooperativt samarbejde

Koordineret samarbejde

Implementering: stabilisering
af genstand for samarbejde

Rutinedannelse: stabilisering
af midlerne for samarbejde

Refleksion over genstanden
for samarbejde

Refleksion over midlerne
for samarbejde
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gen, artefakterne osv., 2) reflektere over genstandsfeltet for

samarbejdet, 3) stabilisere genstanden for samarbejdet og 4)

danne rutiner på baggrund af midlerne for samarbejdet. Dette

er i høj grad et organisatorisk spørgsmål og svært eksplicit at

understøtte i et distribueret samarbejdssystem udover ved at

søge at gøre subjekterne istand til at kunne identificere break-

downs i hhv. koordineret og kooperativt samarbejde, give det

enkelte subjekt et overblik over den samlede virksomhed,

stille de rette kommunikationskanaler til rådighed, samt ved at

give mulighed for at kunne fastholde og formidle revideringer

af genstandsfeltet og arbejdsdelingen.

Betragter vi på baggrund af dette virksomhedsteoretiske fun-

dament ensemblet distribueret computerstøttet samarbejde

med henblik på udvikling af ny form, kan det overordnet

trækkes frem, at formen skal understøtte dynamikken mellem

virksomhedens tre niveauer; skabelsen af rutiner på baggrund

af handlinger samt udførelsen af bevidste handlinger ift. en

given virksomhed, og skal desuden understøtte dynamikken

mellem samarbejdets niveauer; refleksion og stabilisering.

Samtidig skal formen understøtte, at samarbejdet når ud over

det rent koordinerede niveau ved at hjælpe til at opnå samar-

bejde på det kooperative og kokonstruktive niveau gennem

mulighed for at skabe et overblik over den samlede virksom-

hed, andres handlinger, arbejdsdelingen osv. I forhold til rol-

len som medierende og meta-medierende artefakt i samarbej-

det skal vores form understøtte samarbejdets sociale og kog-

nitive kontekst ved at mediere subjekternes virksomhed ift. et

fælles genstandsfelt gennem en funktionalitet, der retter sig

mod transformeringen af genstandsfeltet, og samtidig også

udgøre fundamentet for anvendelsen af ikke-computerbase-
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rede medierende artefakter af forskellig karakter. Samtidig

skal formen kobles naturligt til de enkelte subjekters fysiske

kontekst, således at de computerbaserede medierende artefak-

ter bringes i sammenhæng med relaterede fysiske objekter,

artefakter og positioner.

Computer-medieret virksomhed: funktionelle organer

Et af de centrale steder, hvor den virksomhedsteoretiske til-

gang til HCI adskiller sig fra andre teoretiske vinkler eksem-

pelvis kognitionsforskningen, er i opfattelsen af forholdet

mellem computeren og mennesket. Virksomhedsteori opfatter

ikke mennesket og computeren som informationsprocessorer,

hvis inputs og outputs for at opnå en flydende interaktion og

databehandling blot skal afstemmes i forhold til hinanden,

men betragter computeren som en speciel type medierende

artefakt i menneskets interaktion med verden (Kaptelinin

1996:49). Interaktion med computere sker, ligesom det er

tilfældet ved anvendelsen af andre medierende artefakter,

udfra et motiv og er typisk knyttet til et genstandsfelt, der

ligger ud over interaktionen og den medierende artefakt i sig

selv. Subjektet handler eller interagerer således gennem com-

puterinterfacet og ikke med det. Selve begrebet menneske-

maskine interaktion signalerer i et virksomhedsteoretisk per-

spektiv derfor et grundlæggende forkert fokus, da det centrale

ved anvendelsen af computere netop ikke er interaktionen med

teknologien, men den computer-medierede virksomhed, der

finder sted i forbindelse med interaktionen. For at et interface

på denne måde kan fremstå transparent, er det dog nødvendigt

at designe systemer, der understøtter, at handlinger rettet mod

betjening af teknologien kan reduceres til operationer, hvilket
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et fokus på menneske-maskine interaktion kan give værdifulde

inputs til.

Anvendelsen af medierende artefakter indeholder således iføl-

ge Kaptelinin (Ibid:50) to grænser: 1) grænsen mellem sub-

jektet og den medierende artefakt og 2) grænsen mellem sub-

jektet og den medierende artefakt ift. den omgivende verden.

Det er derfor oplagt at spørge, om grænsen for det enkelte

subjekts personlige rum går ved subjektet eller ved dets mu-

ligheder for handling? Virksomhedsteoriens svar på dette er

baseret på Leont’evs begreb om functional organs, der kan

bruges til at beskrive, hvordan eksterne medierende artefakter,

når de beherskes, ikke opleves som en del af omverdenen,

men som værende en del af individet, der udvider subjektets

personlige handlerum og mulighed for virksomhed til det rum,

subjektet i kraft af sine funktionelle organer er istand til at nå.

Anvendelsen af medierende artefakter udvikler sig således

over tid fra at være anvendelse eller betjening af artefakter i

verden til at fremstå som egenskaber ved subjektet selv og

som en naturlig udvidelse af kroppen. Funktionelle organer

kan på denne måde beskrives som medierende artefakter, der

beherskes på niveauet af operationer og dermed udvider sub-

jektets muligheder for handling og virksomhed; musikeren går

fra at betjene sit instrument til at udgøre en samlet enhed med

det og spille musik, ligesom brugeren af et e-mail program går

fra at betjene programmet til at kommunikere gennem det lige

så naturligt som andre måder at kommunikere på. Men hvad

gør en medierende artefakt disponeret for at blive et funktio-

nelt organ? Og kan medierende artefakter designes til bedre at

blive det? Disse spørgsmål kan oplagt adresseres med Alexan-

ders betragtninger omkring fit eller misfit mellem form og

kontekst forstået som den medierende artefakt overfor sub-
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jektet og genstandsfeltet. Former med et godt fit mellem bru-

ger, medierende artefakt og genstandsfelt er mere oplagte

kandidater til funktionelle organer end former med dårligt fit,

idet misfit netop kommer til udtryk gennem en oplevelse af en

grænse mellem subjektet og artefakten og derfor modvirker

skabelsen af den samlede enhed, der karakteriserer funktio-

nelle organer. Design af potentielle funktionelle organer er i

dette perspektiv dermed et spørgsmål om skabelsen af et godt

fit mellem form og kontekst som behandlet tidligere, hvilket vi

kan søge at opnå gennem konstruktion og implementering af

designmønstre på baggrund af indsigt i konteksten og de

formmæssige muligheder.

Anvendelsen af computerbaserede medierende artefakter giver

i kraft af teknologiens fleksibilitet anledning til udviklingen af

en række forskellige funktionelle organer, hvoraf en central

egenskab traditionelt har været muligheden for at kunne sup-

plere subjektets evne til mental behandling af et genstandsfelt

(som en udvidelse af det indenfor virksomhedsteorien såkaldte

internal plane of actions (IPA)) (Ibid:52-53). I distribueret

samarbejde er det dog primært andre funktionelle organer, der

er centrale for skabelsen af et udvidet handlerum for subjektet;

eksempelvis udvidede kommunikative egenskaber, udvidet

overblik over en arbejdsgruppes samlede virksomhed (aware-

ness) og udvidede egenskaber i forhold til i fællesskab at kun-

ne manipulere data af den ene eller anden art, hvilket i forlæn-

gelse af Bardrams (1998a:38-39) opdeling i kommunikativ og

instrumentel koordinering af samarbejde kan beskrives som

hhv. kommunikative og instrumentelle funktionelle organer,

hvor sidstnævnte bl.a. er et spørgsmål om at skabe en udvidel-

se af subjekternes individuelle IPAs, der i fællesskab kan ma-

nipuleres, hvilket som nævnt tidligere er centralt i forbindelse
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med både kooperativt og kokonstruktivt samarbejde. Betragter

man delte virtuelle rum som eksempelvis MASSIVE og DIVE

(Benford 1993) og vores egen prototype, Being There, er den-

ne type funktionelle organer dog svær at beskrive og placere

indenfor denne opdeling, da delte rum parallelt understøtter

både kommunikation og instrumentelle handlinger. Delte rum

har dermed også store potentialer som funktionelle organer

(hvis de designes hensigtsmæssigt), idet de altså ikke bare er

kommunikative eller instrumentelle udvidelser, men udvider

vores personlige handlingsrum på fundamental vis.

Med anvendelsen af augmented reality som grænseflade er

potentialet i fælles rum som funktionelt organ yderligere op-

lagt, idet vi direkte udvider vores evner til at se og interagere

med ting i vores omgivelser, der ellers ikke ville være synlige,

og gennem en kobling mellem det udvidede handlingsrum og

det fysiske rum beriger vores muligheder for at anvende de

rum, vi befinder os i og de objekter, vi er omgivet af, og ska-

ber det man kunne kalde et rigere rum for interaktion.

Et distribueret samarbejdssystem baseret på en augmented

reality grænseflade med en god kobling mellem den fysiske og

den virtuelle verden (et godt fit) kan således tænkes transfor-

meret fra medierende artefakt til funktionelt organ med kom-

munikativt og instrumentelt potentiale.

Virksomhedsteori som optik på konteksten for form

Som teoretisk optik i forhold til samarbejdets sociale og kog-

nitive kontekst har virksomhedsteorien som vist i dette kapitel

en kvalitet, når det drejer sig om belysning af den del af kon-

teksten for en ny form til distribueret computerstøttet samar-

bejde baseret på augmented reality, der er centreret omkring

problemstillinger vedrørende arbejdets og samarbejdets
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strukturelle og funktionelle egenskaber og dynamikker og

nogle af de problemstillinger, der er forbundet med distribue-

ring af de interagerende og anvendelsen af CSCW systemer

som kompensation for dette. Det præsenterede virksomheds-

teoretiske perspektiv har dog bl.a. den svaghed, at der i for-

hold til samarbejde primært fokuseres på konteksten og relati-

onen mellem det enkelte subjekts virksomhed og den kollekti-

ve virksomhed, mens de sociale forhold og problemstillinger,

der er forbundet med selve samarbejdet; eksempelvis relatio-

nerne mellem de enkelte subjekter og anvendelsen af fælles

eller delte medierende artefakter og funktionelle organer, ikke

i særlig høj grad behandles. Engeström adresserer godt nok

som fremført problemstillingen omkring kollektiv virksomhed

og indfører kategorien fællesskab i Leont’evs model over

virksomhedens struktur, men han beskriver udelukkende me-

dieringen mellem subjekt og fællesskab ved hjælp af kategori-

en regler og berører i øvrigt ikke relationerne mellem subjek-

terne i co-subjektet og medieringen af disse.

I forhold til belysningen af konteksten for en ny form til støtte

af samarbejde er dette en mangel ved virksomhedsteorien,

som derfor må suppleres med alternative optikker, idet kon-

teksten for samarbejde ikke er det samme som konteksten for

ny form, men blot udgør en delmængde. Star og Griesemers

(1989) udvikling af begrebet om boundary objects fremhæves

af Engeström og Miettinen (1999:7) som et eksempel på en

sådan alternativ optik, der bevæger sig ud over virksomheds-

teoriens fokus på relativt isoleret virksomhed og analyserer

sammenstødet mellem sociale verdener med fokus på bl.a.

fælles objekter og referencerammer i konkrete mål-orienterede

arbejdssituationer.
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En lignende problemstilling gør sig gældende i forbindelse

med anvendelsen af det fysiske rum i arbejde og samarbejde.

Samarbejdets fysiske kontekst udgør en central del af kontek-

sten for den form til distribueret computerstøttet samarbejde,

vi vil designe, men bliver ikke behandlet eksplicit i virksom-

hedsteorien, hvor den tages for givet, idet rummet implicit

udgør fundamentet for udfoldelse af virksomhed og eksisten-

sen og anvendelsen af fysiske medierende artefakter. At virtu-

elle rum ifølge Kaptelinin (1996:64) skulle udgøre et grund-

læggende forskelligt udgangspunkt for anvendelsen af virk-

somhedsteori end “normale” rum, fordi grænsen mellem virtu-

elle rum og værktøj er uklar, er vi dog uenige i. Det er klart, at

virtuelle rum i eksempelvis et samarbejdssystem som diskute-

ret tidligere med rette kan betegnes som artefakter, der kan

være medierende, såfremt de udvider subjektets muligheder

for handling og virksomhed, og at virtuelle rum således kan

siges at skille sig ud fra fysiske, idet fysiske rum ikke i sig selv

kan betragtes som artefakter. Men vi ser dog på den anden

side ikke en så grundlæggende forskel mellem den virksom-

hed, der kan foregå i fysiske rum og i virtuelle rum, at virk-

somhedsteorien ikke også vil kunne anvendes som optik på

virksomhed i såvel virtual som augmented reality, naturligvis

indenfor de grænser optikken jf. tidligere har i forhold til be-

lysning af virksomhed i fysiske rum.

En tredje problemstilling omkring virksomhedens kvalitet som

optik i forhold til udvikling og design af en ny form til distri-

bueret computerstøttet samarbejde er, at virksomhedsteoriens

store analytiske styrke samtidig kan siges at udgøre dens

svaghed, idet optikken kun i meget begrænset udstrækning

peger direkte frem mod skabelsen af konkrete løsninger. Virk-
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somhedsteorien er velegnet til belysning og analyse af dele af

konteksten for ny form, men er ikke særlig god til at forudsige

godt og dårligt konkret design af computersystemer udfra,

hvilket jf. tidligere ifølge Nardi (1996:70) er en af de egen-

skaber ved metoder og teoriapparater, der efterlyses indenfor

HCI. Forsøget på at skabe en sådan styrkelse af metoder og

teoriapparater indenfor HCI ved at inddrage Alexanders de-

signforståelse kræver således for det første, at virksomhedste-

orien jf. ovenfor suppleres med vinkler på andre dele af kon-

teksten, og for det andet at der yderligere skabes en forståelse

af konkrete muligheder for formgivning, som efterfølgende

kan kobles til forståelsen af konteksten og operationalisere

indsigten i konteksten frem mod skabelsen af implementerbare

løsninger.

Disse betragtninger leder os frem til i det følgende at inddrage

Susan Leigh Stars begreb om boundary objects, hvorefter vi

inddrager forskellige betragtninger omkring samarbejdets

fysiske kontekst.
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6 / BOUNDARY OBJECTS:

KOBLING MELLEM SOCIALE VERDENER

Kulturens og andre aktørers påvirkning trækkes i diskussionen

af virksomhedsteorien frem som særdeles vigtig for menne-

skelig handling. De kulturbundne regler, der påvirker en ak-

tørs adfærd kan variere afhængig af, hvilket community han

på et givet tidspunkt er forankret i. Man kan med andre ord

sige, at aktører i en arbejdssituation vil være disponeret for én

adfærd, mens man under en fødselsdagsmiddag med familien

typisk vil være disponeret for en anden adfærd gennem de

internaliserede regler for disse situationer. Forskellen mellem

de nævnte situationer kan således godt forstås med baggrund i

virksomhedsteorien - der er bl.a. tale om vidt forskellige

communities, hvor subjekter handler på baggrund af vidt for-

skellige sæt af mål og motiver. For de fleste aktører vil det

heller ikke være noget problem at skelne mellem disse situati-

oner, fordi de netop er så forskellige. Kritikken af virksom-

hedsteorien er imidlertid rettet mod mere komplicerede situa-

tioner som den, der opstår, når man med henblik på samarbej-

de bringer forskellige sociale verdener i form af eksempelvis

forskellige fagtraditioner sammen. Alle parter befinder sig i en

arbejdssituation, der disponerer dem for hver især at afkode

deres omgivelser gennem den optik, der er knyttet til deres

respektive positioner, hvilket grundet forskellige mål og moti-

ver kan føre til misforståelser og sammenbrud i kommunikati-
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onen, uden de involverede aktører egentlig forstår, hvad pro-

blemerne skyldes. En lignende problematik har vi diskuteret

under påvisningen af kendte problemområder inden for

CSCW, hvor vi beskrev hvorfor/hvordan fælles referencer er

vigtige, når forskellige sociale verdener skal kobles i et fly-

dende og produktivt samarbejde.

For at kunne skabe en form, der imødegår ovennævnte pro-

blemer i et samarbejde suppleres virksomhedsteorien her med

begrebet boundary objects. Boundary objects synes som be-

grebet præsenteres af Susan Leigh Star og James R. Griesemer

i Star og Griesemer (1989) at være et element, der både kan

forklare den dynamik, som må knyttes til fælles referencer for,

at de kan fremme et hensigtsmæssigt overlap mellem forskel-

lige sociale verdener og bruges til at berige den forståelse,

virksomhedsteorien allerede har givet os på dette punkt. Den-

ne forståelse danner senere grundlag for implementering af

boundary objects i vores prototype på et rigere rum for inter-

aktion.

Boundary objects

Computeren og CSCW er ikke i fokus for Star og Griesemer

(Ibid.) 8 i deres diskussion af boundary objects, men der er,

som i virksomhedsteorien, betydelige bidrag til forståelse af

konteksten for samarbejde i deres forskning, hvilket også gør

det særdeles relevant at inddrage den i CSCW sammenhæng.

De tager med beskrivelsen af boundary objects fat i netop de

problemer, vi har omtalt ovenfor; hvordan skabes overlap

mellem forskellige sociale verdener således, at samarbejde på

tværs af disse kan fungere? Et vigtigt udgangspunkt er, at Star

og Griesemer ikke betragter konsensus om alle dele af et sam-
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arbejde mellem alle involverede aktører som nødvendigt for at

nå et frugtbart resultat. De søger altså ikke mod en udjævning

af alle de variationer i perspektiv, der opstår, når forskellige

kompetencer og perspektiver mødes om en fælles opgave, men

forsøger i stedet at opretholde de forskelle, der er meget gi-

vende i et samarbejde. Målet med deres empiriske studier er i

stedet at forstå samarbejdssituationer, hvor deltagerne har

opnået et fælles modus operandi og derigennem kunnet hånd-

tere og ikke mindst drage nytte af aktørers forskellige optikker

på et givet problemområde. Dermed håndteres forskellene på

forskellige sociale verdener konstruktivt således, at alle kom-

petencer udnyttes optimalt.

For at forklare, hvad boundary objects er anvender Star og

Griesemer en konkret case i form af et zoologisk museum

beliggende i Berkeley, Californien, hvor samarbejdet af histo-

riske årsager kompliceres, fordi aktører med vidt forskellige

baggrunde og arbejdsmetoder alle kan bidrage positivt til mu-

seets samlinger og forskning - boundary objects er dog nød-

vendige for at koble de meget forskellige sociale verdener. I

forhold til dette konkrete tilfælde skal det tilføjes, at etable-

ringen af de artefakter og procedurer, vi vil beskrive som væ-

rende boundary objects knyttet til museet, er resultat af en

målbevidst indsats i ledelsen, hvor man i etableringen af mu-

seet var opmærksom på vanskeligheden i at koble samarbejdet

mellem de involverede aktører på en måde, der ikke blot

handlede om at finde en mindste fællesnævner. I vores skabel-

se af form er vi således i en anden situation, da målet er at

indbygge boundary objects, der i højere grad virker uafhæn-

gigt af den aktuelle opgave, i et rigere rum for interaktion.
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Udgangspunktet for en forståelse af boundary objects er pas-

sage points, der kan beskrives som knudepunkter i samarbej-

det og er nødvendige for at forbinde forskellige sociale verde-

ner. Passage points er udtryk for konsensus om bestemte

translations (eller fortolkninger) af domæner i samarbejdet.

Vi vælger her oversættelsen til fortolkning for at betone, at

translation er udtryk for en dymanisk proces, hvor forståelse

af indholdet er vigtigt. InterMedia Aalborg kan fungere som

eksempel på denne proces: forskere med forskellig faglig bag-

grund fortolker forskning i virtual reality på forskellig vis.

Faggruppen fra Humanistisk Informatik udgør i sig selv en

social verden, hvor det primære fokus og dermed også med-

lemmernes passage point til det overordnede samarbejde er

studiet af de menneskelige konsekvenser af at færdes i en kun-

stig skabt virkelighed. Andre faggrupper udgør andre sociale

verdener og har andre passage points i det overordnede sam-

arbejde. Med en række interessenter/deltagere/subjekter eller

allies, som Star og Griesemer betegner dem, kan forsknings-

samarbejdet godt indeholde en længere række af passage

points. Det centrale er, at en række passage points munder ud i

yderligere fortolkninger frem mod en overordnet kohærens i

kraft af et boundary object, der er fælles for alle passage

points og således skaber en fælles reference for alle involve-

rede sociale verdener. I eksemplet med InterMedia er en mulig

kandidat til et boundary object, der kobler alle de involverede

sociale verdener, selve målsætningen om at udføre virtual

reality forskning på internationalt niveau.

Sammenhængen mellem allies, passage points og fortolknin-

ger sammenfattes af Star og Griesemer i denne figur:
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Figur 10 – Grupper af aktører (allies) tilslutter sig gennem valg af forskellige

passage points et fælles boundary object (Star og Griesemer 1989:390)

Figuren ovenfor skal ikke opfattes som en egentlig designarte-

fakt, men har til formål at illustrere sammenhængen mellem

de berørte begreber. Den illustrerer bl.a., hvordan nogen grad

af konsensus mellem deltagere (allies) i et samarbejde er nød-

vendigt for at kunne skabe passage points. Passage points skal

desuden være obligatoriske for at fastholde samarbejdet - hvis

aktører ikke anvender de fastlagte passage points skrider hele

grundlaget for den fortolkning, der skaber og fastholder den

fælles reference for samarbejdet, og dermed opløses mulighe-

den for et konstruktivt samarbejde. Valget af og ikke mindst

vedligeholdelsen af passage points er altså særdeles kritiske

faser i et samarbejde. Det er ikke utænkeligt, at flere parter ser

deres præcise fokus og hovedinteresse som nødvendige knu-

depunkter for alle deltagere i processen, hvilket fører til en

række potentielle fortolkninger af det samlede domæne. Når

en fortolkning er valgt, og et passage point er gjort obligato-

risk, må man i den videre proces forsvare denne fortolkning

mod andre således, at det obligatoriske passage point bevares

Boundary object

Passage point Passage point Passage point

Fortolkning

Fortolkning

Allies AlliesAllies Allies
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intakt. Med inspiration fra Star og Griesemer (1989:390-391)

kan man sige, at det for den enkelte aktør må være givtigt at

tilslutte sig passage points med henblik på at reducere den

lokale kompleksitet i den forstand, at man ikke altid kan foku-

sere på alle dele af den overordnede opgave i samarbejdet,

men samtidig heller ikke kan tillade sig at risikere at miste

samarbejdet med centrale allies som følge af for snævert fo-

kus.

Målet med at påvise en række obligatoriske passage points i

samarbejdet er som nævnt at kunne foretage den fortolkning,

som fremhæver en overordnet kohærens mellem disse og ind-

lejres i et boundary object, der kan betegnes som: “(…) ob-

jects which are both plastic enough to adapt to local needs

and the constrains of the several parties employing them, yet

robust enough to maintain a common identity across sites.

They are weakly structured in common use, and become

strongly structured in individual site use” (Star og Griesemer

1989:393). Dertil kommer, at boundary objects kan være såvel

konkrete som abstrakte, hvilket i vores fortolkning betyder, at

boundary objects på trods af navnet ikke behøver være hånd-

gribelige artefakter, men også kan bestå i eksempelvis formu-

lering af fælles mål for en organisation. Når noget betegnes

som boundary object er det således udtryk for en særlig kva-

litet, der ikke nødvendigvis er af materiel karakter. Dermed

rejses spørgsmålet om, hvad den reelle forskel på boundary

objects og passage points er - om de eksempelvis fra et teore-

tisk perspektiv har samme indhold og kun adskilles af deres

grad af generalitet.

Det er ikke helt tydeligt om Star og Griesemer med ovenstå-

ende model lader passage points være det, der i samarbejdet
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konstituerer hver enkelt af de overlappende sociale verdener;

det synes ikke umiddelbart at være helt sikkert, når man læser

deres beskrivelse af modellen og det, at forskellige grupper af

allies kan tilslutte sig flere passage points, taler heller ikke

entydigt for denne udlægning. Omvendt er det på denne bag-

grund ikke helt klart, hvad den reelle forskel på points of pas-

sage og boundary objects faktisk er. Vi udlægger det dog såle-

des, at forskellige passage points er udtryk for forskellige

sociale verdener og de tilknyttede aktørers selvforståelse af

eget bidrag til den samlede proces (evt. oversat til et tværgå-

ende sprog). Hermed udgør indsigt i såvel sociale verdener

som de tilknyttede passage points bidrag til skabelsen (eller

påvisningen, hvor de allerede findes) af boundary objects ift.

hvilke alle delgrupper kan forstå egne problemer og opgaver i

samarbejdet. Denne opfattelse understøttes også, når vi be-

tragter de boundary objekts, der påvises i casen fra Berkeley.

Californien betragtes som et boundary object, der medierer en

forbindelse mellem samlere og professionelle forskere, som

absolut må siges at repræsentere både forskellige passage

points og forskellige sociale verdener. Dette mønster fortsæt-

ter i nedenstående liste over analytisk påviste boundary ob-

jects eller systemer af heterogene boundary objects, der er

hentet fra samme case:

1. Arkiver (repositories), i det aktuelle tilfælde et museum,

skabes for at kunne gennemføre en standardiseret indekse-

ring, der giver repræsentanter for forskellige sociale ver-

dener mulighed for at søge i og anvende det samme mate-

riale med henblik på anvendelse i forskellige arbejdssitu-

ationer.
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2. Idealtyper (ideal types), i det aktuelle tilfælde eksempelvis

kort over Californien, skabes for at kommunikere på tværs

af sociale verdener gennem repræsentationer, der er til-

strækkeligt generelle til at kunne forstås af og hjælpe alle

og dermed bidrage til samarbejdet.

3. Fælles rammer/former (coincident boundaries), i det aktu-

elle tilfælde eksempelvis forskellige udgaver af kort over

Californien, der bogstavelig talt har samme grænser, men

vidt forskelligt indhold afhængig af om de er tegnet af

amatørsamlere eller professionelle biologer.

4. Formularer (standardized forms), i det aktuelle tilfælde

eksempelvis formularer, der anvendes ved registrering af

fund. Generelt set anvendes formularer og tilhørende

standarder for kommunikation for at kunne skabe det

standardiserede indeks, der kan deles af flere sociale ver-

dener og anvendes med fordel alle steder.

(Star og Griesemer 1989: 410-411)

Fordelen ved at søge inspiration i en liste som ovenstående er,

at den i generelle termer lister potentielle boundary objects i

en lang række af samarbejdssituationer og dermed kan anven-

des til støtte både af analyse af eksisterende processer og ved

omlægning af disse eller etablering af nye processer involve-

rende samarbejde, som tilfældet er ved vores design af et rige-

re rum for interaktion.

Boundary objects i CSCW

I diskussionen af problemerne knyttet til kendte CSCW sy-

stemer blev det fremhævet af Mark et al. (1999)9, at fraværet

af fælles referencer i kommunikationen i en distribueret sam-
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arbejdsgruppe kan medføre problemer. De arbejdsgrupper

inden for Boeing koncernen, man bygger analysen på, havde i

fysiske møder ingen vanskeligheder i forhold til at sikre et

fælles grundlag i eksempelvis en udviklingsproces; de doku-

menter, man talte om, kunne umiddelbart sammenlignes,

hvorved tvivl omkring mødets helt basale grundlag kunne

elimineres. Vi kan således betragte de delte bilag i form af

forskellige design-relaterede dokumenter som boundary ob-

jects i møderne. Disse boundary objects opstod ikke på bag-

grund af nogen målrettet ledelsesmæssig indsats, men voksede

ud af en praksis, der havde et helt andet fokus end at skabe

fælles referencer. Alligevel var det tydeligt, at manglen på

fælles dokumenter påvirkede forsøget på at erstatte de fysiske

møder med distribuerede synkrone møder i negativ retning.

Antallet af deltagere i de distribuerede møder steg også med

tilføjelsen af muligheden for deling af dokumenter således, at

alle var sikre på altid på tale ud fra det nyeste tal eller tegnin-

ger; den problemfyldte mellemfase kunne være undgået med

en indledende analyse af arbejdsprocessen, der var åben for at

påvise boundary objects.

Fælles dokumenter kan, selvom de bedømt ud fra deres funk-

tion er boundary objects, imidlertid kun vanskeligt rummes af

de fire typer af boundary objects, vi har listet ovenfor - det

samme gælder boundary objects, der støtter selve forløbet i en

synkron kommunikation. Mark et al. (1999) berører i den

sammenhæng også problemet i at håndtere turn-taking i de

distribuerede møder, fordi de traditionelle mekanikker på dette

område, grundet CSCW værktøjerne udformning, er sat ud af

kraft. Det er vores opfattelse, at artefakter eller procedurer,

der efter overenskomst mellem mødedeltagere er med til at

løse turn-taking problemet, også kan have karakter af bounda-
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ry objects, fordi sådanne artefakter kan glide ind i kommuni-

kationen og hjælpe aktørerne til en rigtig og ikke mindst fæl-

les fortolkning af, hvornår andre deltagere i et møde er klar til

at tage eller overgive ordet. Det er således støtten til fælles

fortolkning, der udgør grundlaget for at tale om boundary

objects som den mulige løsning i denne sammenhæng. Der-

med åbnes også for den betragtning, at fysiske rum i sig selv

kan være boundary objects i møder eller i hvert fald et logisk

sted at lede efter boundary objects. I et fysisk møderum ved vi

gennem erfaring, hvordan interaktionen forløber og styres –

virtuelle møderum har normalt en anden beskaffenhed og kal-

der derfor ikke i samme grad på en detaljeret fælles viden. En

mulig strategi for løsning af problemer som dem Mark et al.

trækker frem er således, at designe systemer, der i højere grad

efterligner og inddrager fysiske rum.

Mønstre som boundary objects

Det synes efter behandlingen af Mark et al.’s arbejde klart, at

de fire eksempler fra Star og Griesemer (1989) næppe er en

fuldstændig liste over potentielle boundary objects, men de

kan godt betragtes som starten på indsamling og kategorise-

ring af alment anvendelige boundary objects rettet mod ska-

belsen af generelle mønstre for design. Sådanne generelle

mønste for design af boundary objects kan berige den traditio-

nelle basis for design af CSCW systemer, da de kan støtte

systemudviklerens kreativitet i forhold til såvel valg af form

som indhold i nye systemer.

Der er imidlertid endnu et niveau af boundary objects i anven-

delsen af mønstre for design. Mønstrene kan således i sig selv

fungere som boundary objects for teams af udviklere, der skal

samarbejde og skabe et fælles fokus på, hvad der udgør pro-
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blemerne og de mulige løsninger i forskellige dele af et givet

system. Ligheden mellem mønstre for design og boundary

objects findes også i behovet for fleksibilitet. Et mønster kan,

når det fungerer som boundary object i en kreativ proces, ikke

være så stramt formuleret, at det som udgangspunkt dikterer

én løsning, der kun lader sig fortolke og implementere på én

måde - det ville i givet fald ikke fremme kommunikationen om

løsningen af en given designopgave, men blot lukke udvikler-

nes øjne for, at konteksten for det færdige system varierer fra

opgave til opgave. Mønstret må dog for at kunne fremme og

strukturere kommunikationen hensigtsmæssigt indeholde ele-

menter af problemer lig dem, man står overfor i designproces-

sen og elementer af løsninger, der giver mening i den aktuelle

kontekst således, at alle involverede genkender aspekter af

deres egen fortolkning af situationen i mønstret.

Mønstre for design vil formodentlig også kunne fungere som

de boundary objects, der binder forskellige udviklingsprojek-

ter sammen og fremmer erfaringsudveksling med bedre syste-

mer og besparelse af ressourcer til følge. Det kan enten være

ved, at man på baggrund af en fælles standard konstruerer nye

mønstre og tillader ,de distribueres og anvendes uden be-

grænsninger eller ved, at man ud fra et eksisterende mønster-

sprog kommunikerer inden for en fælles ramme om erkendte

problemstillinger og de mulige løsninger i lyset af en given

kontekst.

Boundary objects i virksomhedsteoretisk perspektiv

Som berørt i indledningen til dette kapitel kan boundary ob-

jects betragtes som en berigelse af vores virksomhedsteoreti-

ske fokus på design til støtte af samarbejde, men det er også

givtigt at anskue boundary objects med virksomhedsteorien
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som optik, da forståelsen af begrebet på denne måde uddybes

og nuanceres yderligere.

Virksomhedsteoriens beskrivelse af medierende artefakter og

funktionelle organer er forbundet med forståelse og anvendel-

se af boundary objects såvel analytisk som konstruktivt. Vi

opfatter boundary objects som medierende artefakter med den

særlige kvalitet, at de bærer et indhold, der er tilstrækkelig

plastisk til at kunne deles af forskellige sociale verdener og

skabe en fælles reference for disse. Forholdet mellem bounda-

ry objects og medierende artefakter med den kvalitet, at de

kan fungere som funktionelle organer er imidlertid mindst lige

så interessant. Boundary objects er således ikke nødvendigvis

transparente for brugeren og dermed heller ikke altid funktio-

nelle organer; de mister altså ikke deres værdi ved i brugssitu-

ationen at gøre brugeren opmærksom på, at han nu håndterer

en artefakt, der har til formål at mediere en forbindelse mel-

lem hans eget og samarbejdspartneres konceptuelle model af

en række givne forhold. Omvendt bør det i princippet også

være muligt at konstruere boundary objects, der samtidig vir-

ker som funktionelle organer, idet de i selve kommunikations-

situationen opfattes som udvidelser af subjekterne. Forholdet

mellem den samlede mængde af medierende artefakter og de

delmængder, der samtidig har den kvalitet, at de er funktio-

nelle organer og/eller boundary objects, illustreres i nedenstå-

ende figur:
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Figur 11 – Forholdet mellem medierende artefakter, boundary objects og

funktionelle organer. I parenteserne angives eksempler på de forskellige

delmængder

Den mængde af boundary objects, der falder uden for de

funktionelle organer kan eksempelvis være mønstre for de-

sign, der som fælles reference påkalder sig brugernes op-

mærksomhed. Fælles mængden mellem boundary objects og

funktionelle organer kan eksemplificeres ved det forstærkede

rum eller elementer af det, der på én gang både gør det muligt

at interagere ved hjælp af handlinger, der er transformeret til

operationer og samtidig kobler distribuerede sociale verdener.

Tekstbehandlingsværktøjet i vores prototype på et rigere rum

for interaktion er her eksempel på en artefakt med særlig sta-

tus. Idet vi tilstræber, at brugeren skal opleve at arbejde di-

rekte på et dokument, er det også hensigten, at tekstbehand-

lingsværktøjet skal være transparent og dermed fungere som

funktionelt organ. Når muligheden for deling af applikationen

og dermed dokumentet udnyttes, kan den ligeledes få status af

boundary object. Her er det således brugen, der afgør om arte-

Medierende artefakter
(f.eks. tekstbehandling)

Boundary
objects

(f.eks. designmønstre)
Funktionelle

organer
(f.eks. kommunikati-

onsværktøjer)

(f.eks. forstærkede rum)



100

fakten kun er funktionelt organ eller om den også er boundary

object.

Fordelen ved et boundary object, der samtidig virker som

funktionelt organ, er, at det ikke påkalder sig brugerens bevid-

ste opmærksomhed og at større energi kan rettes mod selve

emnet for samarbejde. Omvendt kan det dog også være en

ulempe, hvis de involverede aktører ikke kender til noget

strukturen i de boundary objects, de anvender, selvom disse

normalt er transparente; hvis de sættes ud af kraft af enten

tekniske årsager, eller fordi de ganske enkelt ikke længere er

plastiske nok, kan man forvente, at aktører, der ikke har kendt

til de hidtidige præmisser for kommunikationen heller ikke vil

være i stand til at genetablere den. Vi kan naturligvis ikke

vide, om de har haft sådanne problemer på Berkeley museet,

men hvis en amatørsamler pludselig står med et fund, der ikke

kan beskrives fyldestgørende i de standardiserede formularer

fremstillet til formålet, befinder han sig i sidstnævnte situati-

on. Formularen er fremstillet af forskere, der har forsøgt at

tage højde for, hvad de gerne vil vide, men amatøren vil ofte

ikke besidde samme overblik eller vide, hvilken fortolkning

forskerne foretager af de data, han indberetter og har derfor

svært ved at håndtere situationer, hvor formularen ikke synes

dækkende for det fund, han vil beskrive. Denne problemstil-

ling kan belyses gennem virksomhedsteoriens nøgleabstrakti-

on; betragtningen af virksomhedens tre niveauer for handling

og videreudviklingen til de tre niveauer for samarbejde. An-

vendelse af boundary objects, hvis struktur de samarbejdende

aktører ikke kender til, vil således ikke betyde noget for delta-

gerne i et koordineret samarbejde, der netop karakteriseres

ved, at aktørerne ikke har indsigt i det overordnede grundlag
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for samarbejdet og heller ikke stiller spørgsmålstegn ved det.

Ønsker man et kooperativt samarbejde, er det imidlertid mere

problematisk, hvis deltagerne ikke har indsigt i eventuelle

boundary objects' betydning, da det ved denne samarbejdstype

er centralt, at man har indsigt i rammerne for samarbejdet. Det

samme er tilfældet ved kokonstruktivt arbejde, hvor refleksion

over grundlaget for samarbejdet også kræver, at man har ind-

sigt i de anvendte boundary objects. Om brugerne har behov

for indsigt i de boundary objects de bevidst eller ubevidst

anvender må således afhænge af, hvilken type samarbejde man

ønsker at etablere.

Bevidstheden om, hvilken type samarbejde, der ønskes etable-

ret, er også givende i designet af CSCW applikationer. De tre

niveauer for samarbejde kan benyttes til at strukturere sine

overvejelser omkring valg og design af boundary objects. Man

kan således tale om boundary objects, der i særligt grad støtter

det koordinerede samarbejde eller den del af kooperativt og

kokonstruktivt samarbejde, der har med koordinationen af

samarbejdet at gøre; herunder instrumentel og kommunikativ

koordinering. Instrumentel koordinering ses i eksemplet fra

Berkeley, hvor formularerne anvendes for, at den enkelte

samler kan indberette sine fund på en måde, der gør dem

brugbare for forskere, uden selv at have indblik i forskernes

handlinger og motiver. En anden type boundary object, der

varetager instrumentel koordination er den, der støtter turn-

taking i et synkront samarbejde omkring et fælles dokument i

vores prototype på et rigere rum for interaktion. Et boundary

object, der anvendes i prototypen er cursoren, der ses af alle,

men styres på skift og dermed overflødiggør en del af den

kommunikative koordination.
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Kooperativt samarbejde kan bl.a. støttes af abstrakte boundary

objects i form af fælles målsætninger eller artefakter, der me-

dierer de fælles målformuleringer. Det kan imidlertid være lidt

svært at skelne mellem boundary objects rettet mod koordina-

tion og kooperation, da forskellen på de to niveauer i udstrakt

grad ligger i det enkelte subjekts bevidsthed om og binding af

de overordnede mål og midler for samarbejdet. Dette kan også

betegnes som forskellen mellem kun at vide, hvilke handlinger

man skal udføre og det at vide, hvorfor man parallelt med

andre subjekter udfører en række handlinger. Der synes såle-

des at være en vis lighed mellem subjekt og social verden i

den udlægning af de to begreber, vi har præsenteret henholds-

vis i diskussionen af virksomhedsteorien og i starten af denne

behandling af boundary objects. En skelnen mellem forskelli-

ge sociale verdener kan således bygge på tilstedeværelsen af

forskellige subjekter, der hver for sig repræsenterer forskellige

passage points i et tværgående samarbejde. Boundary objects

kan her være midlet til at skabe et co-subjekt. Hvor grupperin-

ger af subjekter anvender samme passage point, vil det dog

allerede på dette plan være relevant at tale om et co-subjekt. I

begge tilfælde vil tilstedeværelsen af et co-subjekt være ud-

tryk for bl.a. en fælles bevidsthed om målet for virksomheden.

Mønstre for design kan således nævnes som eksempler på

boundary objects, der har potentiale for at fremme skabelsen

af et co-subjekt, fordi de fordrer en fælles forståelse af pro-

blemerne i en given designopgave.

Boundary objects i kokonstruktivt samarbejde karakteriseres

ved den dynamik, som de må have for at kunne skabe en fæl-

les reference i en proces, hvor grænserne for mål og midler

kan flyttes kontinuerligt som en del af processen. Det kan

eksempelvis gøres ved at arbejde med overordnede rammer,
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der er tilstrækkelig plastiske til, at de samarbejdende aktører

kan opretholde en fælles reference uden, at den dikterer deres

handlinger. Et mønstersprog med tilhørende standarder for

dets udvidelse må således være et muligt boundary object i

kokonstruktivt samarbejde, fordi det både støtter formulerin-

gen af et fælles perspektiv på en designopgave og samtidig

tilbyder en fælles reference for det videre arbejde, hvor det

eksisterende sprog kommer til kort i forhold til en konkret

kontekst.
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7 / SAMARBEJDETS FYSISKE KONTEKST:

RUM, GENSTANDE OG AKTØRER

Behovet for boundary objects, når aktører for forskellige so-

ciale verdener skal arbejde sammen, har bl.a. vist, at den kul-

turhistoriske udvikling, den enkelte aktør er formet af, indta-

ger en central betydning, når et samarbejde skal opbygges. De

teoretiske bidrag fra Alexander og virksomhedsteorien frem-

hæver ligeledes hver især kontekstens betydning og dermed

peges direkte såvel som indirekte på, at det, der i en bred for-

stand foregår omkring brugeren af artefakter (til støtte af sam-

arbejde) såvel som det fysiske rum disse er placeret i, er vigti-

ge faktorer, der må tages i betragtning i forbindelse med ud-

viklingen af nye artefakter. Anvendelse af en eksisterende

kontekst som grundlag for valg af materiale til designet af nye

artefakter må således være med til at øge forventningerne om

et godt fit mellem den nye artefakt og dens kontekst. Denne

grundpræmis er af afgørende betydning for det følgende kapi-

tel, hvor vi gennem en grundlæggende forståelse af den fysi-

ske kontekst for samarbejde vil argumentere for og udvikle et

nyt grundlag for formgivning til støtte af distribueret samar-

bejde.

Målet med den teoretiske behandling af rummets betydning er

forståelse af rummet som kontekst for samarbejde og en un-

derbygning af argumenterne for med augmented reality at
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skabe et rigere rum for interaktion. Viden om aktørers anven-

delse af rum prioriteres således her højere end en specifik

forståelse af, hvordan mennesket perciperer rum. De teoretiske

bidrag er derfor ikke hentet fra den kognitionspsykologiske

forsknings behandling af rumperception, som den ses ved

James J. Gibson eller i Jens Rasmussens anvendelsesoriente-

rede forskning i design af kontrolrum, hvor målet er at fore-

bygge fejlbetjening.

Det fysiske rum bliver behandlet gennem en argumentation for

værdien af ikke blot at tage hensyn til det fysiske rum og den

arbejdssammenhæng brugeren af artefakter befinder sig i, men

også at lade CSCW systemer indgå aktivt i disse omgivelser

som en udvidelse af dem. Som fremhævet allerede i indled-

ningen, ser vi et muligt potentiale i brugergrænseflader, der i

højere grad indtænker anvendelse af rumlighed. Inddrages

rummet omkring brugeren, er det således vores hovedtese, at

det er muligt at skabe en bedre pasform mellem form og kon-

tekst. De systemer, vi ønsker at ændre, er jo allerede givet en

plads i det fysiske rum (om end den er ganske beskeden, hvil-

ket netop er vores kritik) og overtager ofte funktioner, der

traditionelt har anvendt det fysiske rums muligheder for ud-

foldelse, som det er tilfældet, når møder, der normalt har fun-

det sted i et fysisk rum distribueres og i stedet afholdes via.

computersystemer.

I de følgende teoretiske overvejelser kan vi naturligvis ikke

med sikkerhed sige, hvilken konkret implementering og an-

vendelse af rummet, der vil løse de problemer, som træder

frem; vi må i stedet på nogle punkter anvende samme metode

som Alexander, når han i sine mentale vurderinger af design,

der endnu befinder sig på tegnebordet, primært holder sig til at
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afgøre hvilke løsninger eller tilgange, der på forhånd kan siges

at give dårlig pasform og på den baggrund sortere disse fra.

Betragtningerne i dette kapitel støttes af vores egen oplevelse

og iagttagelse af anvendelsen af fysiske rum samt en video af

ca. 1 times varighed vi har optaget af et møde i et fysisk rum

uden nogen form for CSCW støtte. Fem deltagere (2 lektorer,

2 Ph.D. studerende og en akademisk sekretær), der er med i

hele mødet, er alle med i et projekt, der har til formål at un-

dersøge mulighederne i fælleskontoret som fysisk ramme for

samarbejde i et universitetsmiljø. Mødet, der analyseres er et

af de ugentlige møder, som har til formål at løse små og store

problemer knyttet til det, at 5-7 mennesker med forskellige

arbejdsopgaver og ikke mindst arbejdsrytmer skal arbejde i

samme rum. Det er klart, at videoen ikke er repræsentativ for

alle tænkelige mødesituationer.

Mennesket som aktør i et spatialt univers

Mennesket er uanset graden af bevidsthed omkring det gen-

nem sin historie vænnet til at færdes i rum. Vender vi for en

stund blikket mod geografien og Yi-Fu Tuans10 arbejde frem-

hæves det, at forskellige geografiske forhold, livsbetingelser

og livsformer har givet forskellige forhold til det at færdes i

naturens rum - eskimoer, som for at finde føde har måttet be-

væge sig langt omkring i et uvejsomt miljø, har således tradi-

tionelt været langt bedre navigatører end indbyggere i bonde-

samfund, der aldrig har haft behov for at bevæge sig særlig

langt væk fra deres lokale jordlodder (Tuan 1977). På trods af

disse historisk og kulturelt betingede forskelle mener vi, at

teolog og filosof Paul Tillich har ret også i dag, når han frem-

fører, at “It is by its spatiality that everything living, including
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the human, is recognizable” (Tillich 1933:82). Det at udfylde

en del af et rum til forskel fra andre individer, der udfylder

andre dele af rummet på andre måder, er således en meget

vigtig del af det at være til. Det er således centralt, at rummet i

bred forstand bruges til at forme en privat hule for hver en-

kelte individ, hvor tryghed vejer tungere end oplevelse og

udfordring. Vigtigt er det dog også, at mennesket ikke bare

afgrænser et rum og holder sig i det - vi forsøger hele tiden

med udgangspunkt i et afgrænset rum at skabe os nyt rum med

nye karakteristika. At mennesket hele tiden er i bevægelse er

således også med til at definere det rum, vi bevæger os i

(Christiansen 1997:99). Dertil kommer, at denne eksterne,

konkrete skabelse af og indtrængen i nyt rum hos mennesket

er nært forbundet med en intern bevægelse i form af et mentalt

arbejde med planlægning og formgivning af det rum, vi ønsker

os.

Tillichs syn på spatialitetens betydning for aktørers gensidige

forståelse og Tuans påpegning af menneskets tilknytning til

rum kan ikke umiddelbart anvendes som argumentation for, at

mennesket kun vil kunne føle sig hjemme og træde i karakter i

fysiske rum. Tillich og Tuan taler ganske vist begge med afsæt

i fysiske rum, og disses betydning er tydelig, men der er ikke

nogen klar behandling af, om andre typer af rum vil kunne

have en lignede effekt eller virke som supplement til det fysi-

ske rum. De to forfattere synes da heller ikke overhovedet at

tage stilling til betydningen af virtuelle rum, hvilken virker

naturligt, når man tager deres forudsætninger i betragtning -

begge har udviklet deres teoriapparater før computeren blev

kendt som ophav til rum, der ikke er fysiske, men alligevel

synes at have visse ligheder med det fysiske rum - bl.a. som
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ramme for handlinger og interaktion mellem aktører. På den

anden side behandler de dog begge betydningen af mentale

rum, der i vores øjne netop kan formes af såvel fysiske som

virtuelle rum.

Aktør i sit eget rum

Idet mennesket tilsyneladende har et naturligt behov for rum

er det oplagt at gå et skridt videre og betragte beskaffenheden

af dette rum lidt nærmere. Hall (1966: Fig. 13-14) nævner, at

rum kan beskrives som henholdsvis sociofugale og sociopeta-

le, hvor det sociofugale ikke er indbydende og i den forstand

heller ikke et sted mennesker vil have lyst til at opholde sig,

mens sociopetale rum appellerer til mennesket og opfylder

vores behov eller i det mindste dele deraf i denne retning. I

mødet vi har filmet, har deltagerne ikke problemer med at

finde sig til rette i de fysiske omgivelser, der møder dem,

hvilket vi ser som udtryk for, at dette rum for dem er sociope-

talt. Andre aktører havde muligvis opfattet det aktuelle rum

anderledes. Netop omkring fortolkningen af rum introducerer

Tuan (1977) med sin skelnen mellem space og place en mere

udbygget tankegang på dette felt. Her er space ækvivalent med

det ikke afgrænsede, ikke definerede og ikke fortolkede rum.

Space er således i vores fortolkning et rum, der sagtens kan

have et betydeligt indhold og rumme mange muligheder for

givende anvendelse, som ikke endnu er blevet indtaget af de

individer, der enten allerede befinder sig i dette rum eller end-

nu ikke er trådt ind i det. På et mentalt plan kan place opfattes

som den direkte modsætning til space; place kan ganske vist

indeholde nøjagtig de samme fysiske genstande som space,

men den afgørende forskel består i, at en aktør ved at forstå,

fortolke og bebo et rum gør det til et place; et eget sted i et
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space i den forstand, at space gennem egen fortolkning har

antaget en begribelig form og dermed er blevet til et place.

Det kan også være i etableringen af place, at eventuelle boun-

dary objects dannes i den forstand, at objekter, der har befun-

det sig i space, fortolkes som nøglepunkter i kommunikatio-

nen.

Når de personer, vi har observeret, befinder sig vel i det space

møderummet også udgør, er det netop også fordi, de har for-

tolket rammerne, foretaget en mental afgrænsning af rummet

og identificeret vigtige elementer til støtte af kommunikatio-

nen (f.eks. tavlen); de har skabt deres place.

Der er ikke noget, som tyder på, at place ikke kan skabes an-

dre steder end i et fysisk rum. Vi vil som eksempel pege på

musik og film, der hver især kan skabe et place for den, der

lytter eller ser. Måske kan man endda til hver enkelt sans finde

påvirkninger, der skaber en oplevelse af place. Harrison og

Dourish (1996) gør da også i deres arbejde med place og space

i forskellige CSCW applikationer opmærksom på, at place er

et socialt fænomen, der som sådan ikke nødvendigvis kun kan

skabes i fysiske rum eller efterligninger af dem. De advarer

også mod, at man ved udelukkende at efterligne fysiske rum i

CSCW systemer kan komme til at implementere en række

uhensigtsmæssige begrænsninger i funktionaliteten, ligesom

man grundet mediets beskaffenhed kan blive tvunget til at give

det virtuelle rum en beskaffenhed, der fremtvinger brud med

de kulturelt og socialt bestemte retningslinier for navigation

og interaktion i det fysiske rum. Ikke mindst sidstnævnte kri-

tikpunkt er naturligvis meget vigtigt at forholde sig til da en

rumlig brugergrænseflade jo netop som en af sine kvaliteter

burde kunne trække på viden om interaktion og navigation, vi
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allerede er i besiddelse af. Tilsvarende vil det jo også være et

mål at tilføje CSCW applikationer funktionalitet, der ikke

umiddelbart er tilgængelig i det fysiske rum, hvilket kan op-

fattes som endnu et slag mod den rumlige grænseflade og

ønsket om en spatial organisering af data. Vi mener dog ikke

denne tilsyneladende modsætning udgør et uløseligt problem.

Hvis en rumlig grænseflade håndterer værktøjer, der er hentet

fra traditionelle grænseflader, er det blot vigtigt at have en

klar grænse mellem de domæner, hvor erfaringerne med hen-

holdsvis traditionelle computerbaserede værktøjer og det fysi-

ske rum skal danne basis for interaktionen.

Når vi på trods af ovenstående fastholder fokus på det fysiske

rum er grundlaget, at vi mener, at dette rum har grundlæggen-

de kvaliteter, der disponerer det for skabelse af place, men

også fordi vi altid vil befinde os i et fysisk rum, selvom en del

af vores aktiviteter kan være rettet med virtuelle rum og deres

indhold. Som nævnt i indledningen til dette afsnit kan vi gen-

nem kulturelle såvel som fysiske påvirkninger fra omverdenen

være disponeret for forskellige rumopfattelser og evner til at

navigere i rum. I denne sammenhæng er det primært gennem-

gående træk i den vestlige verdens kultur omkring indretning

af møderum og afvikling af møder, der er interessant. Med

virksomhedsteorien som analytisk optik kan man sige, rummet

i sig selv kan betragtes som en (mental) medierende artefakt,

der gennem vores oparbejdede kendskab til den, er med til at

bestemme, hvad vi ser, når vi træder ind i et rum. I mødet vi

har filmet, er det således bordet, stolenes sofaen, tavlen og

ikke mindst de andre mødedeltagere, der er i fokus, uden at

deltagerne hver især forud for netop dette møde har foretaget

grundige og fuld bevidste analyser af, hvad de i mødet og
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optakten til det skal rette opmærksomheden mod. Her er det

vores pointe, at spatial adfærd, ofte af kompleks karakter (så-

vel som anden adfærd i mødesituationen), typisk er lært gen-

nem talrige situationer i et fysisk møderum og lagret i vores

krop som en art tavs, ikke ekspliciterbar viden. Det samme

gælder situationen, hvor man arbejder alene ved sit eget skri-

vebord og håndterer ringbind, bøger, notater og forskellige

hjælpeværktøjer uden nødvendigvis at fokusere på at finde en

blyant og samle den op. Dette kan yderligere belyses ved at

trække forbindelsen til virksomhedsteoriens tre niveauer frem.

De spatiale begreber Hall (1966:68) med udgangspunkt i Pia-

get betegner som internaliserede handlinger kan således be-

skrives som en lang række af bevidste handlinger, der er ble-

vet automatiserede og dermed transformeret til operationer.

I vore øjne kan skabelsen af place meget vel hænge nært

sammen med de operationer, vi som aktører er i stand til at

udføre; når vi skal agere i et nyt space, vil det have langt stør-

re potentiale for omdannelse til place, hvis vi umiddelbart kan

anvende sæt af operationer, der allerede er lært i kendte ram-

mer - i et andet space. At udnytte brugernes evner til at udføre

operationer knyttet til spatial adfærd vil således med fordel

kunne udnyttes i CSCW systemer, fordi systemet opfattes som

nemmere at bruge, men også fordi brugeren vil følge sig mere

hjemme i systemet og hurtigere opfatte det som sit place.

I udviklingen af CSCW systemer må det på baggrund af oven-

stående være oplagt at forsøge at implementere et rum, der på

en gang er fleksibelt, privat og medierer strukturer, der minder

om dem, vi finder i traditionelle fysiske rum. I hvert fald synes

det ikke tydeligt, at der i denne tilgang skulle findes klare
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indikatorer på ikke-fit mellem bruger, brugsmønstre og den

øvrige kontekst. For yderligere at skabe fit mellem system og

kontekst virker det på denne baggrund også oplagt at lave

systemer, der integrerer det rum, som udgør en betydelig del

af konteksten. Vi vil senere vende tilbage til argumentationen

for denne kobling.

Flere aktører i samme rum

Rummet kan betragtes som noget helt privat, men en betydelig

del af rumopfattelsen såvel som denne privathed hænger nøje

sammen med tilstedeværelsen af andre individer, der gennem

deres tilstedeværelse i space eller eget place er med til at for-

me den kontekst, personer i deres nærhed færdes i. Den før

omtalte dobbelthed i menneskets anvendelse af rum som både

den afgrænsede, private hule og det åbne mulighedernes uni-

vers har naturligvis også betydning for opfattelsen af andre

mennesker. Det, at der overhovedet eksisterer andre individer

i space, er med til at danne grundlaget for vores egen afgræns-

ning; vores helt personlige rum strækker sig maksimalt frem

til den andens personlige rum - der kan være overlap mellem

disse rum, men det vil naturligvis mindske oplevelsen af, at

det personlige rum virkelige er personligt og ukrænkeligt. Det

er altså ikke bare objekter i rummet, men også aktører, der

udfylder og afgrænser de dele af space, andre ikke kan trænge

ind i.

Det er på denne baggrund vi argumenterer for, at CSCW sy-

stemer, der jo i deres natur i en eller anden forstand opererer

med delte rum også må give plads til adskillelse. Hvis bruger-

ne skal kunne træde ind i systemet må det således, enten som

en del af systemet eller ved at gøre det naturligt at forlade

systemet og trække sig tilbage til sit eget fysiske rum efter
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behov, gøre plads til, at det enkelte individ kan konfigurere sit

eget private rum og derigennem forme og ikke mindst bevare

en egen identitet.

Deling af rum mellem flere aktører kan også belyses med den

skelnen mellem frontstage og backstage sociologen Erving

Goffmann indfører (Harste og Mortensen 1997). Frontstage er

typisk forbundet med det offentlige rum, og her forsøger vi at

opretholde en facade, der følger de kulturelt bestemte ad-

færdsmønstre for ikke at falde igennem og lide det prestigetab,

der følger et opdaget og erkendt regelbrud. Backstage er mere

privat og knyttet til steder, hvor man tillader sig adfærd, der

udført frontstage ville have betydet tab af anseelse. I de føl-

gende diskussioner vil vi udelukkende betragte adfærd og rum,

hvor aktørerne befinder sig frontstage og således er bundet af

den kultur de befinder sig i, hvilket også normalt vil være

tilfældet i en arbejdssituation. Det må dog også tilføjes, at

hvor den maksimale grad af privathed ønskes må det nødven-

digvis også være muligt at have en adfærd, der normalt finder

sted backstage.

Ved deling af rum mellem flere aktører ser vi på det mentale

plan mindst to forskellige måder, hvorpå de andre kan være

tilstede. Det fokuserede møde, hvor flere personer gennem en

koncentreret kommunikation er fuldt bevidste om såvel kom-

munikationen som hinandens tilstedeværelse, er den ene og

nok også den umiddelbart tydeligste. På den anden side er det

også vigtigt at fremhæve den gensidige opmærksomhed, der

kendes fra situationer, hvor man befinder sig i samme rum

som andre uden direkte at indgå i fokuseret kommunikation.

Dette område er behandlet flere steder i CSCW litteraturen i

forbindelse med det tema, vi tidligere har betegnet awareness.
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Grunden til denne omfattende behandling er, at den gensidige,

men ikke fokuserede opmærksomhed i eksempelvis et kon-

tormiljø tilsyneladende er af stor betydning for den enkelte

medarbejders følelse af at være del af en gruppe, hvilket i sig

selv på længere sigt synes af stor betydning for det psykiske

velbefindende.

I forhold til afstande i rum arbejder Hall (1966:112-129) med

en række afstande eller zoner, der referer til forskellige sociale

afstande:

1. Intim afstand; man er helt tæt på hinanden, har fysisk

kontakt og kan kun se et mindre udsnit af hinanden.

2. Intim afstand - fjern fase (15-45 cm.); der er ikke fysisk

kontakt, og lidt mere end ved intim afstand ses af den per-

son man står overfor.

3. Personlig afstand - nær fase (45-80 cm.). Den andens

over- eller underansigt kan nu ses tydeligt, men der er sta-

dig tale om en afstand, der ifølge Hall (1966) sjældent an-

vendes offentligt, medmindre det er mellem personer, der

har et særlig nært forhold.

4. Personlig afstand - fjern fase (80-120 cm.); dette er af-

standen, hvor man offentligt vil befinde sig i engagerede

diskussioner af emner, man personligt interesserer sig me-

get for.

5. Social afstand - nær fase (1,20-2,15 m.); dette er den typi-

ske afstand for mere upersonlige kontakter, hvilket gør

den ideel for en samarbejdssituation. Man kan ved denne

afstand tydeligt se den anden andens ansigt og krop i øv-

rigt, hvor den ikke er dækket bag mødebord eller lign. Det
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er muligt at fokusere på hele ansigtet samtidig således, at

man samtidig kan følge mimik og blikretning.

6. Social afstand - fjern fase (2,15-3,65 m.); samme karakte-

ristika som i nær fase, men med den tilføjelse, at samtale

normal kræver et stemmeleje, der kan høres af andre i

nærheden.

7. Officiel afstand (3,65m - ); opdeles af Hall også i nær og

fjern, men har det fællestræk, at direkte kontakt ikke læn-

gere er oplagt og normalt ikke vil finde sted (medmindre

den har til hensigt at initiere en mindskelse af afstanden).

Specielt i den fjerne fase opleves andre aktører som så

små, at man kan fokusere på hele personen, mens ansigts-

træk er utydelige eller helt udviskede.

Hall er selv opmærksom på, at de nævnte afstande i vid ud-

strækning er kulturelt betingede, og da han har lavet sin un-

dersøgelse for mere end 25 år siden og i en anden kultur (i

USA), er det ikke sikkert, de vil være gældende i dagens

Danmark eller for den sags skyld i USA, da kulturelle fæno-

mener også kan ændre sig over tid. Bedømt ud fra vores erfa-

ring og det møde vi har videofilmet, ser det dog ud til, at såvel

zonerne som de afstande Hall opererer med er gældende i en

dansk kontekst. Vi finder det derfor frugtbart med inspiration

fra Hall at arbejde videre med udviklingen af en model, der

beskriver såvel awareness skabende funktioner som det fysi-

ske møde omkring et mødebord på en måde, vi kan imple-

mentere i vores prototype.

Indenfor CSCW forskningen er Halls tanker om afstande i det

fysiske rum blevet anvendt af Obata og Sasaki (1998), der

bruger dem som basis for et system, der gør det muligt at
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foretage virtuelle besøg indenfor en virksomhed. Afstandene

bliver brugt til at håndtere forskellige faser eller grader af

besøget. Man opererer således som en del af systemets funkti-

onalitet med følgende fire zoner:

1. The zone of exclusion, der udgør den enkeltes personlige

rum og således ikke kan invaderes af andre (nogenlunde

svarende til Halls intime afstand).

2. The zone of conversation, hvor det var muligt at kommu-

nikere (nogenlunde svarende til Halls personlige afstand).

3. The zone of proximity, hvor det er muligt at initiere kom-

munikation, men ikke direkte nødvendigt (nogenlunde

svarende til Halls sociale afstand).

4. The zone of mutual recognition, hvor gensidig genkendel-

se mellem personer på 3-20 m. afstand er mulig (nogen-

lunde svarende til Halls officielle afstand).

Obata og Sasaki anvendte reelt også en zone of recognition

spændende fra 20-50 m., men den afstand er i denne sammen-

hæng mindre interessant. Samarbejds- og mødesituationer

finder yderst sjældent sted med denne afstand mellem delta-

gerne, og hvor man i praksis har været tvunget til at kommu-

nikere over så lang afstand, er det nærmere CSCW støtte til at

mindske oplevelsen af afstand, end det er en mediering af

afstanden, der er behov for. I forhold til at genkende andre

eller tage initiativ til møder kunne en afstand på 20-50 m.

finde anvendelse, men vi ønsker en større grad af genkendelse

og gensidig opmærksomhed, hvilket medfører at disse funkti-

oner som beskrevet nedenfor placeres i the zone of mutual

recognition.
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Med inspiration fra Hall (1973), Obata og Sasaki (1998), den

mødesituation vi har dokumenteret, gennem videoobservation

og ikke mindst vores egne erfaringer med deltagelse i møder

knyttet til et samarbejde træder det frem, at selve mødet med

et antal mennesker omkring et bord set fra den enkelte delta-

gers perspektiv indeholder fire overordnede zoner. Inden be-

skrivelsen af disse zoner skal det indledningsvis fremhæves, at

de fire zoner ikke har samme indhold som Obata og Sasakis

zoner, og at modellen vi arbejder frem mod heller ikke bygger

på Obata og Sasakis forskning, men er vores bud på en ny

operationalisering af Halls zoner.

Nær-zonen er stedet, hvor man har sine egne personlige no-

tater og dokumenter samt eksempelvis skriveredskaber. Inden-

for dette private områder vil man normalt ikke tillade andre

mødedeltagere at befinde sig, medmindre de på forhånd har

spurgt om lov til at tage f.eks. et dokument, de kan se, man

har, men normalt har man heller ingen direkte fysisk afgræns-

ning, der forhindrer brud på disse normer. Vi vil dermed ikke

umiddelbart følge Obata og Sasaki (1998), som i deres system

skabte en zone of exclusion, der ikke kunne overskrides - det

må dog tilføjes, at de brugte grænsen til at bestemme, hvor tæt

kameraet kunne zoome ind og altså ikke tog højde for nogen

skelnen mellem fælles og private objekter i mødet - endelig

må den faste afgrænsning også ses som et af de valg, der må

træffes, når en konkret implementering finder sted.

Det er svært at give noget generelt mål for den private nærzo-

nes udstrækning, men ifølge vores observationer strækker den

sig typisk fra bordkanten og så langt ind på mødebordet som

den enkelte mødedeltagers underarm kan nå med albuen pla-
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ceret lige udenfor bordet. Det svarer til, at nær-zonen strækker

sig fra aktøren og ca. 50 cm. ud i rummet.

Fælles-zonen er det fælles område uden for den private af-

stand, hvor dokumenter, tegninger eller andre objekter for

samarbejde betragtes eller produceres i fællesskab. I mødet vi

har videooptaget ses netop denne anvendelse, hvor deltagerne

på et tidspunkt betragter et fælles dokument. Tavlen kommer

også i dette møde, selvom den ikke er placeret mellem delta-

gerne, til at fremstå som en del af fælles-zonen, fordi den til-

byder en funktionalitet, der er på én gang er nødvendig i

kommunikationen og samtidig ikke kan trækkes ind midt på

mødebordet. Når den fælles zone på denne måde udvides, er

det svært at sætte kvantitative mål på dens udstrækning. Ellers

vil den ligge tæt på Halls sociale afstand og have en udstræk-

ning på ca. 30 cm til 1,25 m.

Andres personlige nær-zoner befinder sig på den fjerne side

af fælles-zonen og har de karakteristika, vi har nævnt i beskri-

velsen af nær-zonen. Når vi alligevel trækker den ind igen er

det for at tælle zonernes udstrækning sammen og vise, at af-

standen mellem mødedeltagere svarer til Halls sociale afstand

(nær fase) på 1,20-2,15 m. Dette mønster genkendes fra mø-

det, vi har filmet, men det må dog tilføjes, at vi her også ser, at

de fysiske rammer naturligvis er med til at definere afstanden

mellem deltagerne. De sidder i det aktuelle tilfælde ved et

meget smalt mødebord og derfor med en afstand, der befinder

sig i den lave ende af det nævnte kontinuum.

Awareness-zonen ses, når man skuer videre ud end det områ-

de, hvor andre mødedeltagere befinder sig. Her findes det
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Obata og Sasakis (1998) betegner the zone of mutual recogni-

tion, og vi altså vælger at betegne som en awareness-zone.

Aktører, der befinder sig i denne zone, vil man ikke nødven-

digvis fokusere på, men befinder de sig inden for synsretnin-

gen, vil man blive opmærksom på deres tilstedeværelse og

derefter kunne rette sin opmærksomheds mod dem, hvis dette

skønnes hensigtsmæssigt. Det må dog tilføjes, at personer, der

bevæger sig ind i den nære del af awareness-zonen og bliver

der, kan opfattes som om, de ønsker at etablere en kommuni-

kation og derfor er svære at ignorere selv for den, der ikke

ønsker at blive forstyrret; dermed må man i en implemente-

ring, der bygger på brugen af disse zoner tage stilling til, om

awareness-zonen kun skal bruges som basis for opmærksom-

hed, eller om den også skal bruges til initiering af kommuni-

kation. Som ved de personlige nær-zoner er det et spørgsmål,

om man vil implementere afstandene som et flydende konti-

nuum og udelukkende lade de begrænsninger og affordances,

der er knyttet til forskellige afstande guide brugernes adfærd

eller om der, som i Obata og Sasakis system, skal indlægges

deciderede begrænsninger, der forhindrer brud på centrale

kulturbestemte regler.

Betragtningerne omkring de nævnte zoner kan illustreres i

følgende model (med Obata og Sasakis (1998) bud på afstande

medtaget):
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Figur 12 - De stiplede linier, der strækker sig ud fra hovedet på personen til

venstre, illustrerer synsretningen ved betragtning af zonerne og den anden

part i kommunikationen

Det er klart, at modellen som nævnt er udtryk for et særtilfæl-

de og derfor ikke dækker enhver tænkelig brug af afstande i et

møde og derfor kan betragtes som en repræsentation af afstan-

de i mødet, hvor kompleksiteten i nogen grad er reduceret ift.

et konkret møde. I traditionelle møder kan man eksempelvis

opleve særlige alliancer mellem personer, der sidder lige ved

siden af hinanden, komme til udtryk ved, at de udnytter deres

mulighed for indbyrdes at føre en kommunikation, der ikke

umiddelbart deles med andre deltagere. Når dette forbehold er

taget skal det dog tilføjes, at styrken i modellen netop er den

reducerede kompleksitet, da vores mål er at anvende den som

materiale ved implementering af en konkret prototype på et

CSCW system. Her er det vigtigt, at den er generel og har en

konsistent fortolkning af en given afstands betydning, hvilket

skulle være med til at gøre den umiddelbart forståelig for en

bred målgruppe. Samtidig vil en mere kompleks model med

flere undtagelser fra de faste regler naturligvis også være mere

krævende i implementeringsfasen.

Din nær-zoneMin nær-zone Fælles-zone

Person i the zone

of mutual recognition

Udsnit af person

indenfor the zone

of conversation

The zone of conversation (50-150cm)The zone of exclusion (0-50cm)
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Det, at modellen tager udgangspunkt i en spatial opfattelse af

mødet, der bunder i det fysiske møde, er også med til at binde

den implementerede version til den fysiske situation brugerne

kender og dermed lægge op til en interaktion, der også knytter

an til situationer brugerne kender. Dette gør systemet lettere at

bruge og kommunikationen mere flydende, da opmærksomhe-

den ikke behøver at være på de handlinger, der skal til for at

flytte fokus fra eksempelvis “mine egne” til “vores” fælles

dokumenter. Det er således også her brugernes eksisterende

evne til at udføre handlinger, der allerede ved indtræden i

systemet, er transformeret til operationer, vi ønsker at knytte

an til. Det, vi forventer at opnå ved at flytte fokus til selve

mødets indhold, er et bedre grundlag for kooperativt og ko-

konstruktivt samarbejde.

For at få udbytte af den beskrevne model er det vigtigt, at en

implementering medtager de mekanikker, der er knyttet til

dens udgangspunkt. Her er det mødedeltagernes orientering i

rummet, der er af afgørende betydning - jo mindre forbindelse,

der er mellem det at kigge ud mod de fælles objekter og den

fysiske bevægelse, vi plejer at udføre med hovedet i mødesitu-

ationer, jo mindre er gevinsten ved at tage udgangspunkt i

vores model for mødet, og jo længere tid vil det sandsynligvis

tage for brugerne at opnå det kendskab til systemet, der er

nødvendigt for at flytte opmærksomheden fra de enkelte

handlinger, knyttet til betjeningen af systemet og i stedet fo-

kusere på selve samarbejdet og dets mål.

Jævnfør tidligere diskussion skal det igen nævnes, at en im-

plementering af modellen for mødet bør suppleres med mulig-

heden for at trække sig tilbage fra det fælles arbejde og ind i

mere private og uforstyrrede rammer. Et yderligere krav må
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også være, at der i denne privathed skabes awareness om,

hvad man arbejder med således at medlemmer af arbejdsgrup-

pen bevidstgøres om, at de er med i en gruppe, selvom de ikke

befinder sig i et møde. Denne, primært sociale, awareness kan

som antydet i modellen også understøttes med inspiration fra

Halls afstande og anvendelsen af en spatial organisering af et

CSCW interface. Repræsentationer af andre brugere og deres

arbejde placeret i horisonten af et spatialt opbygget interface

kan med deres størrelse signalere afstand og vise, at der er

andre tilstede i en distribueret gruppe uden i detaljer at vise,

hvad de foretager sig således, at ingen parter burde føle, at der

finder en overvågning sted.

Udvidelse af rummet

Når vi i ovenstående på forskellig vis bl.a. har argumenteret

for den nære sammenhæng mellem menneskelig virksomhed

og det fysiske rum, har det hele tiden været med bevidsthed

om, at en stigende del af denne virksomhed også finder sted i

virtuelle rum og er rettet mod virtuelle genstande. Denne ud-

vikling finder sted, fordi virtuelle rum tilbyder en lang række

muligheder som eksempelvis afholdelse af distribuerede mø-

der via CSCW systemer og en fleksibilitet, der enten slet ikke

eller kun meget vanskeligt kan skabes i fysiske rum. Dette skal

dog ikke ses som udtryk for, at det fysiske rum er specielt

fattigt på kvaliteter og muligheder - det er snarere et spørgs-

mål om, at menneskets udvikling af værktøjer til at støtte vo-

res ageren i rum nu er kommet dertil, hvor særlige værktøjer11

er blevet så kraftfulde, at de kan bruges til at udvide det rum,

de er placeret i med det mål at tilføje fysiske rum fleksibilite-

ten i det virtuelle. Vi har tidligere omtalt denne bevægelse

som et paradigmeskift, men det er samtidig centralt, at det
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overordnede mål reelt er det samme, som da man udelukkende

fokuserede på at lave fysiske værktøjer i form af flinteøkser,

damplokomotiver og jetfly; brugerne (eller beboerne som det

måske rettelig burde hedde, når vi taler om rum) ønsker at

udvide rammerne for deres adfærd - helst kvalitativt såvel som

kvantitativt.

Implementering af et CSCW system baseret på den spatiale

model for møder i rum vi har ud udviklet i dette kapitel kunne

være målet for en udvidelse af det fysiske rum således, at for-

skellen mellem distribuerede og ikke-distribuerede møder

udviskes i den forstand, at det distribuerede møde tilføjes en

del af kvaliteterne fra det ikke-distribuerede møde. Dette ville

i givet fald være en udvidelse af de kendte rammer for afhol-

delse af møder.

En implementering af modellen vil imidlertid også være be-

tinget af mulighederne i det interface de implementeres i. Som

vi også har været inde på i indledningen til specialet, er der en

lang række problematiske begrænsninger i det traditionelle

skærminterface. En traditionel skærm vil således næppe kunne

rumme en sigende implementering af en spatial model for

synkron interaktion mellem brugerne af et distribueret CSCW

system - der ville under ingen omstændigheder være plads til

hensigtsmæssigt anvendelse af supplerende værktøjer. Yder-

mere ville skærmfladen med sin faste plads og begrænsede

udstrækning i det fysiske rum selv med en implementering af

den spatiale model ikke tilbyde en væsentlig bedre kobling

mellem det virtuelle og fysiske rum, end tilfældet er i de tra-

ditionelle desktop-metafor baserede interfaces. Derfor vil vi

nu vende blikket mod formmulighederne i augmented reality,

fordi dette område tilbyder de muligheder og visioner, vi gen-
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nem behandlingen af rummets betydning har lagt op til må

implementeres i CSCW systemer.
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8 / MULIGHEDERNE FOR NY FORMGIVNING TIL CSCW

På baggrund af den teoretiske behandling af samarbejdets

sociale, kognitive og fysiske kontekst i del et og det behov for

ny formgivning indenfor CSCW, vi har argumenteret for, fo-

kuserer vi i de følgende kapitler på, hvilke formmuligheder

augmented reality teknologien stiller tilrådighed for skabelsen

af et rigere rum for interaktion og computerstøttet samarbejde,

der modsvarer de diskuterede problemstillinger i samarbejdet

og kendte problemområder indenfor CSCW ved at skabe en

kobling mellem det fysiske og det virtuelle rum.

Behandlingen af mulighederne for design af ny form til sam-

arbejdsstøtte strækker sig over to kapitler. Det første kapitel

præsenterer princippet i augmented reality og diskuterer en

række af de generelle muligheder denne teknologi åbner for i

forhold til design af nye grænseflader og computersystemer. I

denne sammenhæng præsenteres også nogle af de visioner, vi

ser for anvendelsen af augmented reality og udviklingen af

computersystemer der i højere grad trækker på de kvaliteter

som jf. diskussionen af samarbejdets fysiske kontekst kende-

tegner det fysiske rum og som ift. samarbejdsstøtte bevarer

kvaliteterne i eksisterende CSCW systemer samtidig med, at

en række af de beskrevne problemer løses.

Det efterfølgende kapitel rummer 12 designmønstre for et

rigere rum for interaktion og distribueret samarbejde, der ud-

trykker indsigten i de diskuterede muligheder for formgivning
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og er konstrueret på baggrund af den teoretiske behandling af

samarbejdets kognitive, sociale og fysiske kontekst. Disse

designmønstre udgør en central del af fundamentet for det

konkrete design, vi har udviklet, men har en form, der også

gør dem anvendelige udenfor vores specifikke designproces.
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9 / AUGMENTED REALITY:

KOBLING MELLEM FYSISKE OG VIRTUELLE RUM

Augmented reality (AR) er udtryk for en forstærkning af det

fysiske rum, således at det får et rigere indhold. Det rigere rum

karakteriseres ved, at brugerne kan interagere med såvel fysi-

ske som virtuelle elementer og evt. også indtræder i et virtuelt

rum, der går på tværs af en række fysiske rum.

Forstærkningens teknologiske grundlag introduceres nedenfor

og danner således afsæt for den efterfølgende diskussion af

formmulighederne i augmented reality.

Augmented reality

Hovedprincippet i augmented reality er, at brugeren placeres i

centrum af en sfærisk skærm, der således er langt større end

en traditionel skærm:



132

Figur 13 – I augmented reality placeres brugeres i centrum at en sfærisk,

transparent skærm

For ikke at udelukke visuel kontakt med de fysiske omgivelser

skabes den sfæriske skærm i delvist transmissive VR-briller.

Brugerens orientering i rummet kan kobles til beregningen af

hvilken del af sfæren, der er synligt ved tracking af hovedet,

således, at en omtrentlig synsretning bestemmes. Direkte in-

teraktion med virtuelle objekter placeret på sfæren muliggøres

ved tracking af brugerens hænder (og evt. registrering af fing-

renes bøjning), således at det kan beregnes om, der på det sted

i sfæren, hvor hånden befinder sig er mulighed for interaktion.

For at udnytte tracking af hånd og hoved samt den transmissi-

ve grænseflade fuldt ud koordineres det så de virtuelle objek-

ter manipuleres på den del af sfæren, hvor brugeren gennem

de transmissive briller ser sin fysiske hånd.

Tracking af hånd og hoved gennemføres typisk ved på hoved

og hånd at placere modtagere, der registrerer deres placering i

et elektromagnetisk felt generet af en sender placeret i en fast

position i rummet. En anden mulighed er at anvende computer
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vision til bestemmelse af genstandes placering og orientering i

rummet.

Augmented reality som udvidelse af rummet

Behringer et al. (1998:xi) fremhæver uden direkte af referere

til CSCW feltet et centralt argument for anvendelsen af AR i

omtalen af de problemer, der er knyttet til at repræsentere

data, der i en eller anden forstand refererer til objekter eller

subjekter uden for det virtuelle univers: “Since these objects

are associated with real-world objects (and subjects), the

most intuitive way of showing the graphical data would be to

place them in the real world (…)”.

Billederne herunder viser to konkrete eksempler på brugen af

AR.:

Billede 1 - Tekst på et fysisk stykke papir fremhæves af virtuel markering.

Tracking anvendes for at placere det virtuelle overlay rigtigt
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Billede 2 - Virtuelle tegneredskaber bruges til at tegne overlay til fysiske

genstande De gule tegneredskaber og streger er virtuelt overlay til det fysi-

ske papir med fotografiet på. Tracking anvendes for at bestemme fingerens

position

Når AR synes at udgøre en bedre løsning end ren VR skyldes

det som bl.a. Mackay og Fayard (1998) fremhæver, at de fysi-

ske artefakter, vi omgiver os med, indgår i en social og histo-

risk kontekst, der jf. diskussionen af virksomhedsteorien har

stor betydning for vores anvendelse af disse artefakter såvel

som den betydning, vi tillægger dem, når de indgår i en medie-

ring.

På denne baggrund tilslutter vi os Mackay (1998), når hun

argumenterer for den tidligere omtalte forstærkning af bruge-

ren gennem forstærkning af dennes omgivelser ved hjælp af

AR. I forhold til de problemområder, vi listede i starten af del
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et, er det umiddelbart tydeligt, at AR kan være midlet til at

skabe en bedre forbindelse mellem virtuelle og fysiske rum.

Den tættere forbindelse mellem fysiske rum og virtuelle ob-

jekter, som AR muliggør, viser også, at vi (jf. diskussionen i

kapitlet Samarbejdets fysiske kontekst: Rum genstande og

aktører) her burde finde en genvej til skabelse af place (til

forskel fra space) i CSCW systemer. Det er således vores op-

fattelse, at den manglende forbindelse mellem de virtuelle

objekter i traditionelle systemer og deres fysiske omgivelser

netop kan modvirke dannelsen af et place, der går på tværs af

de to, fordi de kommer til at fremstå som adskilte verdener.

Når systemet træder ind og bliver en del af det rum, brugeren

er vant til at færdes i, ændres billedet imidlertid, fordi bruge-

ren nu træder ind i ét rum. Det er dog oplagt, at AR (specielt

for nye brugere) muligvis vil skabe en forstyrrelse; det rum,

der plejer at have en ganske bestemt konfiguration ser pludse-

lig ganske anderledes ud, hvilket naturligvis vil kunne medfø-

re en vis utryghed. Alligevel er det vores opfattelse, at AR

rum har stort potentiale for dannelse af place, da deres indhold

samt tilknyttede kultur, normer og interaktionsformer kan

bygges på noget kendt. Dette leder os frem til at betragte AR i

perspektiv af de andre opstillede problemområder.

Repræsentation

Med et interface, der baseret på AR er distribueret ud i bruge-

rens fysiske rum, opnås også nye muligheder i valget såvel

som i anvendelsen af repræsentationer. Det er her vigtigt, at

hvor de virtuelle repræsentationer tidligere kun kunne signale-

re deres indhold og forbindelse til fysiske objekter gennem

deres navn og grafiske udtryk, kan de i AR også gennem deres

afstand til objekter eller personer i rummet signalere større
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eller mindre tilknytning til disse. Idet fysiske og virtuelle ob-

jekter kan knyttes sammen på en meget direkte måde, ved at

den virtuelle del af rummet kan præsenteres som overlay til

den fysiske, giver det eksempelvis mening at vælge repræsen-

tationer, der signalerer deres reference til et bestemt fysisk

objekt ved faktisk at være placeret oveni eller umiddelbart ved

siden af dette. Et eksempel på AR er i denne forbindelse

brugsanvisninger eller monteringsvejledninger, der knyttes

direkte til det fysiske objekt, de omhandler i stedet for blot at

referere til en kompliceret forklaring på, hvor det er, de skal

anvendes. Billedet herunder viser et andet eksempel, hvor AR

bruges til repræsentation af en lysstråles vej gennem en række

reflektorer:

Billede 3 - Den stiplede linie forstærker det fysiske rum således, at det tyde-

ligt fremgår, hvordan en lysstråle ville blive reflekteret af de indsatte reflek-

torer

Et andet eksempel hentet fra et kontormiljø kunne tænkes i

forhold til oplagring af dokumenter. De fysiske dokumenter
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har typisk været opbevaret i ringbind på en reol eller i

hængemapper, mens diverse grafiske styresystemer har forsøgt

at efterligne hængemapperne for at referere til noget kendt -

AR gør det muligt at signalere tematisk sammenhæng mellem

virtuelle og fysiske mapper ved f.eks. at placere dem tæt på

hinanden, hvor det tidligere kun kunne gøres med tværgående

navngivning.

Et andet meget centralt aspekt ved designet af repræsentatio-

ner til det augmenterede rum er pladsen, der er til rådighed. I

et traditionelt interface har man i mange situationer efterlignet

det fysiske rum, men måttet acceptere de begrænsninger

skærmens størrelse har givet således, at eksempelvis repræ-

sentationer af andre brugere ved anvendelse af video kun har

kunnet anvendes som basis for awareness om andres tilstede-

værelse i et distribueret system. Med AR er det ikke længere

et skærmareal, men snarere designmæssige overvejelser, der

sætter grænserne på dette område. Det samme gælder pro-

blemstillingen omkring håndteringen af de mange lag af vin-

duer og værktøjer, vi har omtalt som forstyrrende i kendte

systemer - med AR skal man dog ikke udelukkende forvente at

kunne løse dette problem ved at udnytte nye muligheder for

design af repræsentationer. I stedet skal man benytte sig af, at

mulighederne for at tilføje de kendte repræsentationer i form

af eksempelvis tekstbehandlingsprogrammer nye egenskaber,

således at brugeren frit kan placere dem i det augmenterede

rum og på endnu et felt frigøre sig fra den traditionelle skærms

begrænsninger. Dette er imidlertid et område, hvor valget af

repræsentation overlapper betragtninger omkring valg af

interaktionsform, og vi vil derfor fortsætte denne diskussion

under temaet interaktion.
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Interaktion

Med en AR baseret tilgang, der gør CSCW applikationen til

en del af kontorets fysiske rum, er det oplagt også at lægge

interaktionen med systemet ud i rummet. Tastaturet og lignen-

de kendte inputdevices må dog stadig forventes at spille en

betydelig rolle i AR kontoret, men til en augmentering af

rummet på rummets præmisser må også høre, at de kendte

metoder til interaktion med objekter i rummet stadig gælder,

uanset om de er fysiske eller virtuelle. Det kan dog diskuteres,

i hvilken grad de virtuelle objekter skal overholde fysikkens

love; bør et virtuelt dokument, der skubbes til side, eksempel-

vis kunne svæve frit i rummet? Den slags spørgsmål må be-

handles ift. hvert enkelt systemdesign, da det må bygge på en

konkret afvejning, af i hvor høj grad man i bestræbelsen på at

efterligne de elementer, der allerede befinder sig i det fysiske

rum, med AR vil underlægge hele systemet de begrænsninger,

der er knyttet til de fysiske objekter.

I et AR rum får man som systemudvikler også plads til i højre

grad at repræsentere samarbejde på samarbejdets præmisser

uden, at interfacet bliver uoverskueligt, fordi det kan opbyg-

ges således, at en righoldig vifte af det fysiske mødes karakte-

ristika og interaktionsformer implementeres. Det er eksempel-

vis muligt at implementere den spatiale model for mødet vi

tidligere har diskuteret således, at man kan bringe virtuelle

mødedeltagere i form af videobilleder ind i sit eget kontor og

stadig kommunikere med dem, næsten som om de var fysisk

til stede i samme fysiske rum. Billedet herunder viser et ek-

sempel, hvor videobillede eller avatar bruges til repræsentati-

on af de personer, man får adgang til at kommunikere med

gennem forstærkningen af rummet:
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Billede 4 - Avatar eller videobillede af partnere i kommunikationen føjes til

det fysiske rum. De virtuelle elementer er via tracking knyttet til papstykker

og kan således flyttes ved at flytte det fysiske papstykke

Her er det centralt, at ligheden med det traditionelle møde

muliggør en kommunikation baseret samme kulturelt fastlagte

mønstre som påvirker vores anvendelse af forskellige modali-

teter og tilknyttede virkemidler i det fysiske rum, hvilket bur-

de føre grundlæggende elementer som eksempelvis en flyden-

de turn-taking ind i mødet og tage fokus væk fra den medie-

rende teknologi.

Referencer i mødet mellem sociale verdener

I forlængelse af diskussionen af mulighederne for interaktion i

et AR miljø er det nærliggende at vende fokus mod potentialet

for skabelse af de fælles referencer, vi også har omtalt som

boundary objects. Det synes oplagt, at konkrete problemer

som tvivl om, hvorvidt alle deltagere i et samarbejde har ad-
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gang til de genstande aktiviteten er centreret omkring i de

tilfælde, hvor genstandene er virtuelle, kan løses. Disse gen-

stande kan relativt let gøres tilgængelige for en større gruppe i

såvel møde- som andre situationer ved eksempelvis at placere

dem i en fælles del af AR rummet. Billedet herunder illustre-

rer en repræsentation i AR rummet, der i princippet kan deles

af en række distribuerede mødedeltagere. Kryds og bolle spil-

let ses således af alle og kan manipuleres direkte af deltagerne

i spillet:

Billede 5 - Tegningerne i form af kryds og bolle spillet, skibet i bølgerne og

teksten “Hello” deles af de distribuerede mødedeltagere, som dermed har en

fælles reference som overlay til deres fysiske rum. De andre deltagere vises

her som henholdsvis videobillede og avatar

Ser man ud over den tekniske forbedring af mulighederne for

kommunikation og de deraf følgende bedre muligheder for at

undgå misforståelser begrundet i teknisk støj, er der imidlertid
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ikke i AR noget særligt, der letter koblingen af forskellige

sociale verdener. Alene det at have skabt et bedre grundlag for

kommunikationen synes dog også at være et centralt bidrag på

et felt, hvor målet er, at forskellige kulturer skal finde en fæl-

les forståelsesramme, der samtidig udgør en ramme for den

samlede aktivitet og giver plads til og drager fordel af bidrag-

ydernes forskellige kompetencer og bidrag. Det er således

tydeligt, at vi med betragtningen af dette problemfelt er inde

på et område, hvor det er vanskeligt at udvikle konkrete hjæl-

peværktøjer uden at tage udgangspunkt i helt konkrete samar-

bejdssituationer; ved softwareudvikling kunne det være

værktøjer til støtte af kravspecificering, der med fordel kunne

anvende rummet til visualisering af komplicerede sammen-

hænge, som fremmer integrationen af forskellige sociale ver-

dener, mens det i andre i andre brancher vil være helt andre

anvendelser af rummet, der kan støtte.

Awareness

Som omtalt flere gange kan den ekstra plads til virtuelle ob-

jekter, der opnås i et AR rum, bruges til placere objekter, der

kun vanskeligt kan findes plads til i et traditionelt interface. I

forhold til problemstillingerne omkring awareness er der også

særlige muligheder i anvende dette rum. Ved at forsyne et

kontor med repræsentationer af andre brugere og deres arbejde

organiseret på baggrund af den spatiale model vi tidligere har

diskuteret primært ift. en mødesituation, kan man arbejde frem

mod en effekt, der leder brugerens oplevelse i retning af det at

sidde i et fælles kontorlandskab, hvor man hele tiden har en

fornemmelse af, om resten af arbejdsgruppen er til stede og

eventuelt også, hvilke opgaver de andre er i gang med at løse.

Billedet herunder illustrerer, hvordan kollegaer i såvel samme
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som andre fysiske rum med AR kan samles i et fælles miljø

med awareness som målet:

Billede 6 - AR giver adgang til visuel awareness om personer i samme fysi-

ske rum såvel som personer, der tilføjes ved den virtuelle forstærkning af

dette rum

Understøttes awareness i forhold til andre personer ved på

denne måde at føje dem til det aktuelle rum og tildele dem en

plads således, at de eksempelvis er synlige som en del af hori-

sonten, hver gang man kigger op fra sit eget arbejde, er vi på

vej tilbage til en awareness, der ikke nødvendigvis skal opsø-

ges i fuld bevidsthed om, at det er den, der er målet for en

given handling. Handlingen, der skal til for at skabe et hurtigt
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billede af, hvad de andre laver er blevet transformeret til en

operation. Knyttes progressionen i deres arbejde sammen med

repræsentationen af personerne er det også muligt på denne

måde at fremme awareness om status i det fælles projekt.

Dermed synes det også med AR muligt at imødekomme en del

af den kritik, vi på dette område har rettet mod eksisterende

systemer.

Det vi tidligere har omtalt som awareness i forhold til steder

eller de nøglepunkter i organisationen, hvor de enkelte aktivi-

teter mødes burde også kunne forstærkes gennem AR; lidt i

samme stil som andre medlemmer af arbejdsgruppen kunne

være tilstede i hinandens kontorer kunne man implementere

muligheden for at besøge andre, som det er gjort i Obata og

Sasaki (1998) med et traditionelt interface. I denne sammen-

hæng er det nok også vigtigt, at man for virtuelt at bevæge sig

ud blandt andre end sin umiddelbare arbejdsgruppe netop skal

gennemføre handlinger bevidst rettet mod at foretage denne

bevægelse, uanset om det er en fysisk eller virtuel bevægelse,

og man ikke altid har en art virtuel kantine eller lignede rum

for tilfældige møder som en del af sit kontor. Et af vores mål

med AR er at skabe større overskuelighed, men det vil reelt

også være muligt at tilføje det fysiske rum så mange virtuelle

elementer, at rummet bliver lige så uoverskuelig, som vi har

kritiseret traditionelle interfaces for at være. Spørgsmålet om-

kring, hvad man gør til en fast del af arbejdsrummet, må såle-

des bygge på en prioritering, hvor vi altså her implicit har

argumenteret for, at arbejdsgruppen og det aktuelle fælles

projekt har højere prioritet, også fra et awareness perspektiv,

end organisationen som helhed i det tilfælde, hvor gruppen

kun udgør en lille del af en større organisation.
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10 / DESIGNMØNSTRE

På baggrund af den indsigt i problemfeltet vi har opnået gen-

nem erfaringer med misfit i nuværende former, diskussionerne

i de forudgående kapitler om samarbejdets sociale og kogniti-

ve kontekst, boundary objects, anvendelsen af fysiske rum og

formmulighederne i augmented reality, har vi konstrueret en

række indbyrdes relaterede designmønstre for et rigere rum

for interaktion og distribueret computerstøttet samarbejde som

en opsamling og operationalisering af vores teoretiske arbejde.

Selvom en række af vores designmønstre er alment gyldige for

design af CSCW systemer, skal dette ikke ses som et forsøg på

at opstille et fuldstændigt mønstersprog for CSCW i Alexan-

ders forstand, men blot som et fragment af et sådan sprog,

rettet specifikt mod vores formgivningsproblemstilling, og

selvom mønstrene er søgt opdelt i afgrænsede enheder, har de

dog alligevel til tider et vist indbyrdes overlap. Mønstrene er i

deres struktur baseret på Alexanders (1977) designmønstre for

arkitektur og indledes således med et billede, der illustrerer

den egenskab eller problemstilling mønsteret adresserer, og

henvisninger til eventuelle overordnede mønstre. Herefter

beskrives kort essensen af det problem, der ligger til grund for

det enkelte mønster (formateret med fed) efterfulgt af en mere

uddybet redegørelse for mønstrets baggrund; teoretiske be-

tragtninger og eksempler på misfit baseret på belysningen af

konteksten i del et. Til sidst beskrives i korte og generelle
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formuleringer løsningen på problemet; mønstrets kerne (også

formateret med fed) efterfulgt af eventuelle henvisninger til de

underordnede mønstre, der måtte indgå i realiseringen af den-

ne løsning. Hvor Alexanders udgangspunkt er fysiske kon-

struktioner af beton, stål, træ, glas osv. tager vores design-

mønstre afsæt i, at det grundlæggende materiale for formgiv-

ningen er augmented reality. Alligevel vil en del af retningsli-

nierne for løsning af de problemstillinger, mønstrene adresse-

rer, dog også kunne implementeres i designs til distribueret

computerstøttet samarbejde på baggrund af andre typer græn-

seflader.

I forhold til vores designproces specificerer mønstrene en

række krav til formen og spiller en central rolle i udviklingen

af en systembeskrivelse og implementeringen af en konkret

prototype. Mønstrene fungerer desuden som medierende arte-

fakter og boundary objects i vores samarbejde, idet de belyser

og strukturerer de forskellige problemstillinger, vi må over-

veje og tage hensyn til i vores design, på en måde, der både

reducerer kompleksiteten i ensemblet, men samtidig også in-

deholder store muligheder for fortolkning og forskellige speci-

fikke løsninger.
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Mønstrene er som vist herunder opdelt i to blokke bestående

af først tre overordnede mønstre, der fokuserer på hhv. det

fælles rum for interaktion, det private rum som modpol til

dette samt koblingen mellem det fysiske og det virtuelle rum.

1. Fælles rum for interaktion

2. Opdeling i fælles og private rum

3. Kobling mellem fysiske og virtuelle rum

Implementeringen af disse tre mønstre underbygges hver især

med en række af de følgende ni mønstre, der adresserer hhv.

de problemstillinger, der er forbundet med skabelsen et fælles

rum for interaktion, dynamik mellem det fælles og de private

rum samt interaktionen med virtuelle elementer i disse rum.

4. Zoner i det fælles rum

5. Delte værktøjer

6. Delte ressourcer

7. Fleksibelt mødeområde

8. Interpersonel kommunikation

9. Gensidigt fokus

10. Awareness om andre

11. Etablering af kontakt

12. Direkte interaktion med virtuelle elementer
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1 – Fælles rum for interaktion

Når et samarbejde distribueres fysisk, er det vigtigt, at
aktørerne i en arbejdsgruppe ikke adskilles fuldstændigt
fra hinanden, men kan skabe et fælles place med mulighed
for indbyrdes kommunikation, forskellige former for mø-
deaktivitet, anvendelse af fælles artefakter og skabelsen af
boundary objects til at håndtere sammenstødet mellem
deres sociale verdener.

Som nævnt i diskussionen af samarbejdets sociale og kogniti-

ve kontekst kræves der på alle samarbejdets tre niveauer, at

den kollektive virksomhed kan koordineres scripted, instru-

mentelt og kommunikativt, hvilket betyder, at det er vigtigt, at

subjekterne i en arbejdsgruppe indbyrdes kan tale sammen,

handle i fællesskab og/eller har adgang til en samlet plan for

virksomhedens forløb og andre fælles ressourcer, artefakter

o.l., der kan fungere som boundary objects på tværs af sub-
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jekternes sociale verdener. Jo tættere en arbejdsgruppe arbej-

der sammen, og jo mere de enkelte subjekter er afhængige af

at kunne korrigere egen og andres virksomhed ift. gruppens

fælles motiv i forbindelse med kooperativt og kokonstruktivt

samarbejde, desto vigtigere bliver det at være i direkte kontakt

med hinanden, i fællesskab at kunne anvende medierende

artefakter i transformeringen af genstandsfeltet og kunne dan-

ne sig et overblik over de andre subjekter og arbejdsgruppens

samlede virksomhed. På samme måde afhænger dynamikken

mellem samarbejdets niveauer; refleksion over og stabilisering

af hhv. midlerne og genstanden for samarbejdet ligeledes af

mulighederne for overblik og kommunikation, og desto større

rolle spiller også skabelsen af og anvendelsen af boundary

objects i kommunikationen og interaktionen på tværs af ar-

bejdsgruppen. Denne awareness om såvel andre subjekter som

den samlede virksomhed, repræsentationen af samarbejdets

forskellige elementer og referencerne i mødet mellem forskel-

lige sociale verdener udgør kendte problemstillinger indenfor

CSCW og kan som diskuteret i forbindelse med samarbejdets

fysiske kontekst og formmulighederne i augmented reality

understøttes ved i design af ny form i højere grad at trække på

det fysiske rums egenskaber i forhold til samarbejde; eksem-

pelvis den spatiale organisering af aktører, fælles værktøjer,

dokumenter og lign. indenfor et fælles koordinatsystem.
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Derfor:

Skab et fælles rum for interaktion ved at forbinde de en-
kelte aktørers forstærkede rum med hinanden og gør det
muligt i denne del af det forstærkede rum at være i direkte
kontakt med andre aktører, anvende forskellige medie-
rende artefakter, opbevare, organisere og hente informa-
tion og danne et overblik over de andre subjekters hand-
linger og arbejdsgruppens samlede virksomhed.

Design det fælles rum for interaktion i overensstemmelse med

zoner i det fælles rum (4) og fleksibelt mødeområde (7) og

understøt kommunikationen og interaktionen som beskrevet i

interpersonel kommunikation (8) og gensidigt fokus (9). Stil i

det fælles rum en række delte værktøjer (5) til rådighed og

design det fælles rum, så det udgør centrum for arbejdsgrup-

pens delte ressourcer (6).
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2 – Opdeling i fælles og private rum

I forbindelse med skabelsen af et fælles rum for interakti-
on er det vigtigt, at den enkelte aktør ikke tvinges til altid
at være sammen med andre, men tildeles et privat
workspace, som kan danne ramme for individuel virk-
somhed og skabelsen af et personligt place. I denne for-
bindelse er afgrænsningen mellem det fælles og det private
rum kritisk; mangel på afgrænsning nedbryder det priva-
te rum, mens for hård afgrænsning isolerer aktørerne fra
gruppen.
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Tilstedeværelsen af privat rum er som nævnt ifølge Tillich

(1933) centralt for individets indtræden i fælles rum, ligesom

muligheden for skabelsen af et personligt place ifølge Tuan

(1977) er vigtigt for anvendelsen af såvel private som fælles

rum. Ligeledes kan behovet for en klar opdeling i fælles og

private rum belyses udfra Goffmans begreber om front- og

backstage. I forhold til samarbejde i det fælles rum - frontsta-

ge - er det således vigtigt, at det enkelte subjekt har et stabilt

udgangspunkt i form af en sikker base - backstage - hvor ved-

kommende selv er herre over indretningen, organiseringen af

sine ting osv. og kan være sig selv. Samtidig spiller dette pri-

vate rum også den rolle, at det i forbindelse med koordineret

samarbejde eller de tilfælde af kooperativt og kokonstruktivt

samarbejde, hvor det ikke kræves, at de enkelte subjekter er

samlet i samme rum på samme tid, giver mulighed for at kun-

ne arbejde uforstyrret og uden at forstyrre andre.

Opdelingen i fælles og private rum er ikke et problemområde,

der er blevet arbejdet særligt meget med indenfor systemer til

distribueret CSCW, idet problemet først træder frem, når det

private rum trues i forbindelse med eksempelvis skabelsen af

distribuerede fælles rum, der åbner det private rum mod andre.

Dette mønster adresserer problemområdet omkring awareness

i en arbejdsgruppe, idet opdelingen i fælles og private rum -

hvis ikke designet er rigtigt - både medfører stor risiko for, at

gruppen adskilles i for høj grad eller ikke adskilles nok.
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Derfor:

Opdel aktørens forstærkede rum i et fælles og et privat
område med en klar afgrænsning og gør det muligt selv at
indrette sit private rum. Gør det private workspace halv-
åbent i forhold til det fælles rum således, at der kan opret-
holdes en god kontakt til gruppen samtidig med, at man i
sit private rum ikke direkte kan overvåges af andre.

Lav opdelingen i fælles og private rum således, at der kan

opretholdes en gensidig awareness om andre (10) og er gode

muligheder for etablering af kontakt (11) mellem de enkelte

subjekter.
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3 – Kobling mellem fysiske og virtuelle rum

Eksisterende systemer til støtte af distribueret samarbejde
lider under den begrænsede plads i skærminterfacet,
grænsefladens faste forankring i det fysiske rum og den
manglende forbindelse mellem den fysiske kontekst og det
virtuelle rum. Samtidig fjernes en del af fokus ofte fra
selve samarbejdet til fordel for betjeningen af systemet.

En af de problemstillinger, vi tidligere har fremhævet ved

eksisterende CSCW systemer, er, at interfacets begrænsede

udstrækning og den manglende kobling til det fysiske rum ofte

resulterer i en rodet, uoverskuelig og unaturlig organisering af

elementerne i samarbejdet; de fælles objekter, andre aktører,

forskellige kontrolpaneler osv., og at denne uoverskuelighed

bl.a. betyder, at betjening af systemet, eksempelvis skift i fo-

kus mellem forskellige elementer eller interaktion med fælles

artefakter, dårligt kan transformeres fra handlinger til operati-



155

oner. Samtidig betyder grænsefladens begrænsede udstræk-

ning og den manglende kobling til det fysiske rum, at skabel-

sen af et fælles rum for interaktion på tværs af en distribueret

arbejdsgruppe som modpol til de enkelte subjekters private

rum besværliggøres betydeligt.

Disse problemstillinger kan som fremhævet i diskussionen af

samarbejdets fysiske kontekst og formmulighederne i aug-

mented reality afhjælpes ved i højere grad at basere sit design

på den måde, vi anvender og organiserer det fysiske rum, så-

ledes at eksempelvis det fælles rum for interaktion konstrueres

som en udvidelse til de enkelte subjekters fysiske rum, og

brugeren frit kan organisere virtuelle elementer i rummet om-

kring sig og interagere direkte med dem som med fysiske ob-

jekter.

Derfor:

Lav en kobling mellem det virtuelle og det fysiske rum og
gør grænsefladen spatial således, at hele rummet omkring
brugeren forstærkes, og de enkelte elementer i grænsefla-
den inklusiv opdelingen i fælles og privat rum kan place-
res meningsfuldt i forhold til det fysiske rum. Konstruer
grænsefladen således, at orienteringen i det virtuelle rum
knytter sig til orienteringen i det fysiske rum og dermed
baseres på kendte operationer.

Lav koblingen mellem det fysiske og det virtuelle rum i over-

ensstemmelse med direkte interaktion med virtuelle elementer

(12).
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4 – Zoner i det fælles rum

I forbindelse med skabelsen af et fælles rum for interaktion (1)

er det vigtigt, at organiseringen af de forskellige elementer og

aktører giver mening ift. den måde, vi organiserer fælles

fysiske rum.

I det distribuerede møde kan det være svært at opnå en
naturlig og overskuelig organisering af elementerne i
grænsefladen, ligesom det er svært at danne sig et overblik
over, hvilke dokumenter o.l. de andre i mødet har foran
sig. Organiseringen og overblikket besværliggøres
yderligere af, at betjeningen af samarbejdssystemerne
dårligt kan transformeres til operationer.

For at et distribueret fælles rum for interaktion kan udgøre et

funktionelt organ for subjekterne i en samarbejdsgruppe, må

det have et godt fit mellem bruger, system og den kollektive
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virksomhed. Dette fit kan eksempelvis opnås ved at basere

organiseringen af elementerne i det virtuelle møderum på den

organisering af rum i forbindelse med fysiske møder, vi

tidligere har opstillet en model for. Knytter man samtidig

orienteringen ift. zonerne i mødet an til kendte operationer fra

orienteringen i fysiske rum og interaktionen an til kendte

handlinger i fysiske møder som eksempelvis at kunne dele ting

ud til andre, gøre dokumenter o.l. genstand for fælles

interaktion osv., skaber man en repræsentation og interaktion,

der lægger op til løsning af nogle af de tidligere nævnte

problemer indenfor CSCW.

Derfor:

Opdel det fælles rum for interaktion i en række zoner
svarende til zonerne i det fysiske møde således, at
orienteringen i forhold til de forskellige elementer i mødet
kan ske gennem anvendelse af allerede kendte operationer.
Lav zonerne således, at aktørene ser det samme fælles
område “imellem” sig og gensidigt kan se hinandens
dokumenter o.l. Konstruer interaktionen i forhold til
zonerne således, at den knytter an til kendte handlinger og
operationer fra det fysiske møde.

Design opdelingen af zoner i overensstemmelse med kobling

mellem fysiske og virtuelle rum (3) og direkte interaktion med

virtuelle elementer (12).
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5 – Delte værktøjer

For at det fælles rum for interaktion (1) skal kunne støtte

distribueret samarbejde må det bl.a. understøtte fælles

interaktion og fælles medierende artefakter.

I forbindelse med distribuering af en arbejdsgruppe be-
grænses tilstedeværelsen af fælles medierende artefakter
og derved også skabelsen og anvendelsen af boundary ob-
jects. Samtidig besværliggøres den fælles interaktion med
delte værktøjer i kooperativt og kokonstruktivt samarbej-
de i kraft af dårlige muligheder for instrumentel koordi-
nering.

Delte værktøjer har stor betydning for kollektiv virksomhed

og transformeringen af et fælles genstandsfelt, da arbejds-

gruppen for at kunne fungere som et co-subjekt må have en

fælles referenceramme bestående af bl.a. fælles medierende
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artefakter, som de enkelte subjekters virksomhed kan fungere

indenfor, og som kan fungere som boundary object i deres

indbyrdes kommunikation og interaktion. Den fælles interak-

tion med disse delte distribuerede værktøjer knytter sig til den

tidligere beskrevne problemstilling omkring repræsentation af

samarbejdet, idet den udover kommunikativ koordinering

kræver, at der skabes en instrumentel gensidighed i form af

f.eks. repræsentation af de andre subjekters operationer og

handlinger, fokus i forhold til værktøjet og evt. en styring af

turn-taking.

Derfor:

Konstruer arbejdsgruppens medierende artefakter såle-
des, at de kan distribueres i det fælles rum for interaktion.
Hvis de fælles værktøjer ikke kan eller bør betjenes af
flere aktører samtidig indfør da en regulering af turn-
taking, der knytter an til kendte operationer og let skifter
frem og tilbage mellem de enkelte aktører og samtidig
styrker opretholdelsen af et fælles fokus i interaktionen.

Design de delte værktøjer i overensstemmelse med kobling

mellem fysiske og virtuelle rum (3) og konstruer interaktion og

turn-taking ved at skabe en direkte interaktion med virtuelle

elementer (12).
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6 – Delte ressourcer

I forbindelse med skabelsen af et fælles rum for interaktion (1)

adresserer dette mønster den rolle deling af ressourcer i

arbejdsgruppen spiller ift. koordinering af virksomhed og

skabelsen af et place.

Når en arbejdsgruppe distribueres mistes umiddelbart
muligheden for at dele forskellige ressourcer; arkiver,
tidsplaner, dagsordener, artikler, arbejdsdokumenter osv.,
og man ender ofte op med mange kopier eller forskellige
ikke-opdaterede versioner af disse fordelt hos de enkelte
aktører. Samtidig mistes muligheden for i fællesskab at
kunne organisere de fælles ressourcer hensigtsmæssigt i
forhold til hinanden og det fælles genstandsfelt.
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Delte ressourcer er ligesom delte værktøjer med til at udgøre

en fælles referenceramme i arbejdsgruppen, der muliggør

kollektiv virksomhed omkring transformeringen af et fælles

genstandsfelt, og kan fungere som boundary objects. Samtidig

er også organiseringen af de delte ressourcer i det fælles rum

for interaktion med til at styrke den instrumentelle koordinati-

on af samarbejdet og kan i sig selv udgøre et boundary object.

Dette mønster adresserer dermed både spørgsmålet om repræ-

sentation af det fælles, skabelsen af referencer i mødet mellem

sociale verdener og awareness i arbejdsgruppen. Hvis ikke de

distribuerede subjekter hver for sig kan referere til de samme

ressourcer og den samme organisering, begrænses således

skabelsen af boundary objects og overblikket over arbejds-

gruppens samlede virksomhed, ligesom korrektion af egen og

andres virksomhed ift. gruppens fælles motiv besværliggøres.

Derfor:

Konstruer det fælles rum således, at det også er muligt for
de enkelte aktører at opbevare, organisere og arbejde på
fælles dokumenter o.l. i denne del af deres forstærkede
rum. Gør det samtidig muligt for arbejdsgruppen at styr-
ke den instrumentelle koordinering af samarbejdet ved
f.eks. at kunne knytte løse kommentarer an til de enkelte
fælles ressourcer.

Design mulighederne for at organisere og interagere med de

delte ressourcer i overensstemmelse med kobling mellem fysi-

ske og virtuelle rum (3) og direkte interaktion med virtuelle

elementer (12).
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7 – Fleksibelt mødeområde

Som en del af skabelsen af et fælles rum for interaktion (1) og

en opdeling i fælles og private rum (2) adresserer dette møn-

ster, hvordan rum kan designes, så de fleksibelt kan opdeles i

mindre og delvist afskærmede enheder.

En arbejdsgruppe vil i perioder ofte være fragmenteret i
mindre, midlertidige grupperinger, der ønsker at anvende
det fælles rum på samme tid, hvilket kan virke gensidigt
forstyrrende. Samtidig er der udover samarbejdets for-
melle møder også brug for, at de enkelte aktører i det fæl-
les rum uformelt “kan støde på hinanden”.

For at understøtte og udnytte den arbejdsdeling mellem sub-

jekterne, der finder sted i forbindelse med både koordineret,

kooperativt og kokonstruktivt samarbejde, er det nødvendigt at
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muliggøre en opdeling af arbejdsgruppens virksomhed i min-

dre, midlertidige enheder uden at adskille disse enheder fuld-

stændigt fra hinanden af hensyn til overblikket over den sam-

lede virksomhed og den gensidige awareness om hinanden og

hinandens arbejde, der ligeledes understøttes af muligheden

for i en arbejdsgruppe tilfældigt eller planlagt at kunne mødes

i det fælles rum. Dette gør sig ikke kun gældende i forhold til

samarbejde i fælles fysiske rum men også i forbindelse med

distribueret samarbejde i virtuelle rum. Virtuelle rum giver

dog nogle andre muligheder end fysiske rum for fleksibel af-

skærmning såvel visuelt som auditivt.

Derfor:

Design det fælles rum fleksibelt således, at de enkelte ak-
tører kan bevæge sig rundt i det, møde hinanden og grup-
pere sig frit. Lav rummet så stort, at der er plads til at
afholde flere uafhængige møder og undgå at indrette det
fælles rum således, at kun bestemte områder er egnede til
fokuseret mødeaktivitet. Konstruer desuden en afskærm-
ning af lyden mellem de enkelte grupperinger i rummet
således, at to grupperinger kan være tæt placeret uden at
forstyrre hinanden.
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8 – Interpersonel kommunikation

Anvendelsen af det fælles rum for interaktion (1) er i høj grad

afhængig af mulighederne for den direkte kommunikation

mellem aktørerne i arbejdsgruppen.

I forbindelse med distribuering af en arbejdsgruppe sker
der en begrænsning af den interpersonelle face-to-face
kommunikation, idet kvaliteten af forbindelsen mellem de
enkelte aktører typisk er dårlig og etableringen af kontakt
besværlig. Samtidig mister man også muligheden for som i
fysiske rum på afstand at kunne tage bestik af en situati-
on, før man evt. indleder en samtale, hvilket begrænser
antallet af uformelle møder.

Begrænsningerne i den interpersonelle kommunikation har

bl.a. den konsekvens, at dynamikken på og mellem samarbej-
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dets forskellige niveauer mindskes, idet refleksion over og

stabilisering af hhv. midlerne og genstanden for samarbejdet

begrænses, og den kommunikative koordinering af samarbej-

det samt anvendelsen af ikke-computerbaserede medierende

artefakter besværliggøres. Samtidig mistes også en væsentlig

kilde til skabelsen af awareness omkring arbejdsgruppens

samlede virksomhed og det overblik over de andre subjekters

virksomhed, der i forbindelse med samarbejde i fysiske rum

ofte styrer etableringen af kontakt. Også ift. det sociale aspekt

ved distribueringen af en arbejdsgruppe spiller begrænsningen

af interpersonel kommunikation en stor rolle, idet relationerne

mellem de enkelte subjekter og relationen til fællesskabet

(community) begrænses, hvis der ikke er gode muligheder for

at kontakte og kommunikere med hinanden, hvilket uundgåe-

ligt har negative konsekvenser for opretholdelsen af en ar-

bejdsgruppe.

Derfor:

Konstruer det fælles rum således, at det understøtter di-
rekte audio/video baseret kommunikation af høj kvalitet.
Tilstræb at størrelsen på videobillederne svarer til den
størrelse, andre personer normalt har indenfor Halls per-
sonlige afstand. Knyt etableringen af kontakt mellem ak-
tørerne an til allerede kendte operationer, eksempelvis
orienteringen i rummet og afstanden mellem aktørerne, og
gør det muligt at betragte de andre aktører uden at for-
styrre dem forud for etablering af kontakt.

Organiser den interpersonelle kommunikation i overensstem-

melse med zoner i det fælles rum (4) og kobling mellem fysi-
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ske og virtuelle rum (3) og sørg for, at der er et gensidigt fokus

(9), og på baggrund af awareness om andre (10) er god mulig-

hed for etablering af kontakt (11).
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9 – Gensidigt fokus

I forbindelse med skabelsen af et fælles rum for interaktion (1)

og opretholdelsen af interpersonel kommunikation (8) udgør

etablering og opretholdelse af en gensidig bevidsthed om

hinandens fokus en central problemstilling.

I distribuerede møder er det svært at opretholde den gen-
sidige bevidsthed om hinandens fokus, der i det fysiske
møde implicit etableres i kraft af orienteringsretning og
gestik.

Denne mangel på repræsentation af de andre subjekters fokus

i det fælles rum for interaktion går ikke blot udover den inter-

personelle kommunikation som adresseret tidligere, men be-

grænser også den instrumentelle koordinering i forbindelse

med specielt synkront kooperativt og kokonstruktivt samar-

bejde, anvendelsen af delte værktøjer, turn-taking osv., fordi
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det uden de virkemidler, der kendetegner den interpersonelle

kommunikation i fysiske rum, er svært for de enkelte subjekter

at skabe og opretholde en fælles referenceramme i kommuni-

kationen og den fælles interaktion. Når den instrumentelle

koordinering begrænses på denne måde, medfører det, at man

må kompensere for manglerne gennem meta-kommunikation

som “jeg gør nu dit…” og “jeg ser nu på dat…”, hvilket trans-

formerer disse operationer til bevidste handlinger og forskyder

fokus for kommunikationen væk fra selve indholdet.

Derfor:

Design det fælles rum således, at den enkelte aktørs orien-
teringsretning og gestik repræsenteres på en naturlig og
meningsgivende måde for de andre aktører i arbejdsgrup-
pen. Indfør i denne repræsentation en form for gensidig-
hed, der betyder, at den enkelte aktør umiddelbart kan se,
hvis andre ser direkte på ham.
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10 – Awareness om andre

Opdeling i fælles og private rum (2), etablering af kontakt

(11) og interpersonel kommunikation (8) understøttes af dette

mønster, der fokuserer på vigtigheden af at have et overblik

over arbejdsgruppen uden at befinde sig indenfor hinandens

personlige afstand.

Opdelingen i fælles og private rum indebærer den risiko,
at den interpersonelle kommunikation begrænses, og op-
retholdelsen af et socialt fællesskab omkring det fælles
genstandsfelt besværliggøres. Derved kan de enkelte aktø-
rer miste overblikket over arbejdsgruppen samlede virk-
somhed, hvilket vil gøre det svært at relatere og korrigere
sine og andres handlinger ift. hinanden og det fælles mo-
tiv.
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Selvom den interpersonelle kommunikation og det gensidige

fokus i kommunikationen og samarbejdet understøttes som

beskrevet i de forudgående mønstre, vil opdelingen i fælles og

private rum stadig være forbundet med en risiko for, at kom-

munikation og samarbejde i såvel fysiske som virtuelle fælles

rum begrænses, fordi de enkelte subjekter adskilles og derved

mister den gensidige awareness om hinandens tilstedeværelse

og virksomhed, der ofte initierer interpersonel kommunikation

og letter etableringen af kontakt. Samtidig er det jf. tidligere

også et problem for opdelingen i fælles og private rum, hvis

det private rum ikke er tilstrækkelig afgrænset fra det fælles,

og man derfor føler sig overvåget af andre.

Derfor:

Design det fælles rum udfra et panoptisk princip, der gør
det muligt at danne sig et overblik over de andre i ar-
bejdsgruppen fra ét centralt sted. Konstruer yderligere
grænsen mellem det det fælles rum og de enkelte aktørers
private rum således, at man kan se de andre i arbejds-
gruppen i en detaljeringsgrad, der svarer til personer i
Halls sociale til officielle afstand således, at man oplever
deres tilstedeværelse, men ikke overvåger deres specifikke
handlinger.
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11 – Etablering af kontakt

Interpersonel kommunikation (8) ikke mindst i forbindelse

med samarbejde på baggrund af en opdeling i fælles og

private rum (2) er som fremhævet i dette mønster, i høj grad

afhængig af om de enkelte subjekter i arbejdsgruppen er i

stand til at komme i kontakt med hinanden.

Muligheden for at kunne henvende sig direkte til de aktø-
rer, man kan se befinder sig i deres private rum uden at
skulle foretage opkaldslignende handlinger, spiller en cen-
tral rolle i opnåelsen af et dynamisk arbejdsmiljø omkring
det fælles rum og kommunikativ koordinering af egne og
andres handlinger ift. arbejdsgruppens fælles motiv.

I forbindelse med distribuering af en arbejdsgruppe begrænses

mulighederne for nemt at kunne etablere kontakt mellem de

enkelte subjekter på baggrund af anvendelsen af kendte ope-
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rationer og handlinger, hvilket jf. tidligere mønstre har stor

betydning for den interpersonelle kommunikation, kommuni-

kativ koordinering, dynamikken mellem samarbejdets niveau-

er og skabelsen af et overblik over gruppens samlede virk-

somhed. Anvendelsen af desktop videokonferencesystemer i

distribueret samarbejde, eksempelvis Microsoft NetMeeting,

SGI’s InPerson o.l. har derudover vist, at manglen på over-

gang mellem social og personlig afstand ved etablering af

kontakt via. disse systemer betyder, at de i højere grad afløser

telefonen, end de afløser den interpersonelle kommunikation

på gangen eller i døråbningen til andres kontorer (Obata og

Sasaki 1998), og dermed primært anvendes i forbindelse med

planlagte, formelle møder.

Derfor:

Gør det muligt at henvende sig til aktører i deres private
rum fra en vis afstand og ved at anvende allerede kendte
operationer som f.eks. orienteringen i rummet eller hævet
stemmeføring. Gør det ligeledes muligt ved hjælp af så-
danne operationer at imødekomme eller afvise henvendel-
ser.

Skab fundamentet for etableringen af kontakt ved at under-

støtte en god awareness om andre (10) og design interaktio-

nen ift. de andre subjekter i overensstemmelse med direkte

interaktion med virtuelle elementer (12).
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12 – Direkte interaktion med virtuelle elementer

I forbindelse med kobling mellem fysiske og virtuelle rum (3)

og interaktionen med delte værktøjer (5) og delte resourcer

(6) samt etablering af kontakt (11) mellem subjekter er det

centralt at fokusere på, hvordan interaktionen med det

forstærkede rum designes.

Interaktionen med elementerne i traditionelle grafiske
brugergrænseflader er ikke koblet naturligt til interaktio-
nen i det fysiske rum uden om computeren og strider i
forbindelse med eksempelvis opdelingen mellem ikoner og
applikationer mod den måde, vi manipulerer objekter i
det fysiske rum, hvilket begrænser koblingen til det virtu-
elle rum.

Den manglende kobling mellem interaktionen i fysiske rum og

interaktionen med virtuelle elementer betyder, at systemet

ikke kan betjenes med rutinebaserede operationer som eksem-
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pelvis at flytte værktøjer eller dokumenter tættere på os, når vi

skal bruge dem, og lægge dem længere væk fra os, når de ikke

skal bruges, men er afhængig af udførelsen af bevidste hand-

linger. Herved fjernes fokus meget let fra den virksomhed, der

foregår gennem interfacet, kommunikationen og samarbejdet.

Herved bliver både det forstærkede rum og de computerbase-

rede virtuelle medierende artefakter i rummet begrænset i

deres potentiale som funktionelle organer. Dette har som

nævnt tidligere ikke mindst betydning for den fælles interakti-

on med delte værktøjer, men har også betydning for den indi-

viduelle anvendelse af medierende artefakter, etableringen af

kontakt med andre subjekter osv.

Derfor:

Gør forbindelsen mellem det fysiske og det virtuelle rum
stærkere ved at gøre interaktionen med de virtuelle ele-
menter i grænsefladen direkte således, at den baserer sig
på eksisterende operationer i forhold til interaktion med
fysiske objekter. Ophæv samtidig opdelingen mellem ikon
og applikation ved i stedet at arbejde direkte på de enkelte
elementer i grænsefladen.
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Med diskussionen af samarbejdets sociale, kognitive og fysi-

ske kontekst, formmulighederne i augmented reality og kon-

struktionen af disse 12 designmønstre har vi nu skabt et for-

maliseret billede af konteksten for vores form til computer-

støttet distribueret samarbejde, der ikke blot beskriver en ræk-

ke centrale problemstillinger i konteksten udfra et teoretisk

perspektiv, men også peger frem mod skabelsen af en imple-

menterbar løsning med et godt fit mellem form og kontekst.

Op mod dette formaliserede billede af konteksten vil vi jf.

Alexanders perspektiv på formgivningsprocessen i del III ud-

vikle et formaliseret billede af vores form i skikkelse af en

systembeskrivelse, der tager udgangspunkt designmønstrenes

retningslinier for skabelsen af et rigere rum for interaktion og

distribueret samarbejde og som efterfølgende kan danne fun-

dament for implementering af en konkret prototype.
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11 / UDVIKLING AF NY FORM

Udviklingen af vores prototype på et rigere rum for interaktion

præsenteres og diskuteres i denne del. Software engineering

feltet tilbyder en række af metoder til håndtering af udvikling

af software, men prototyping udvælges i kapitel 12, da den

leverer en hensigtsmæssig struktur uden at skabe for snævre

rammer for kreativiteten i designprocessen. Prototyping er

samtidig i den aktuelle situation en specificering af den til-

gang til design, vi allerede har præsenteret i den indledende

behandling af Alexanders tanker om skabelse af form/kontekst

ensembler med godt fit. For at opnå det helhedsbillede, der

kræves for at drage det fulde udbytte af mønstrene for design,

anvendes scenariobaseret design som et værktøj, der bruges til

at skabe et samlet billede af systemer i brug inden selve im-

plementeringen starter. Det konkrete scenario, der præsenteres

i kapitel 13, anvendes således som startsted for implemente-

ringen af første prototype.

Forsøgsopstillingen og de konkrete teknologier, der er anvendt

i udviklingsarbejdet præsenteres i kapitel 14, hvorefter formen

på den færdige prototype præsenteres i kapitel 15. For en

nærmere beskrivelse af den tekniske side af implementeringen

henvises til appendiks.
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12 / DESIGN OG EVALUERING AF FIT

Mønstrene for design er som nævnt udset til at levere et cen-

tralt bidrag til udviklingen af prototypen på et CSCW system,

der anvender augmented reality. Det er imidlertid også tyde-

ligt, at udvikling af software og brugergrænseflader bygger på

en anden fagtradition end den, der findes indenfor arkitektur

og bygningskonstruktion. Ydermere er der i softwareudvikling

en række muligheder, der ikke findes ved design af bygninger,

for at arbejde med netop prototyper. Hensigten er således her

at opstille en udviklingsmetode, der gør brug af mønstrene og

samtidig trækker på erfaringer fra det fagområde, der betegnes

software engineering.

Prototyping

Software engineering rummer en række metoder til håndtering

af udviklingsprojekter samt den efterfølgende ibrugtagning og

vedligeholdelse af de færdige produkter. Den gren af software

engineering, der fokuserer på udvikling af nye produkter, er i

sig selv kompleks og behandler bl.a. kvalitetskontrol, ressour-

cestyring og projektledelse. Omfanget af det akutelle udvik-

lingsprojekt taget i betragtning er det dog ikke teorier fra disse

områder, der er af størst værdi. De modeller, der er rettet mod

selve processen i konstruktion af software, er langt mere gi-

vende i den aktuelle sammenhæng. Vi vil således primært

fokusere på den tradition, der betegnes prototyping.
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Prototyping er udtryk for et brud med rent lineære processer i

udvikling af software. Et lineært forløb starter typisk med

opstilling af kravspecifikation på baggrund af analyse af et

givet domæne, derefter følger design, implementering, test og

ibrugtagning. Den lineære proces bygger således på en filosofi

om, at systemudviklere er i stand til at forstå de fremtidige

brugere og deres arbejde fuldt ud, samt at software umiddel-

bart kan indgå i eksisterende arbejdsgange, når bare indleden-

de analyse-, design-, og implementeringsarbejde er gennem-

ført efter forskrifterne. Med prototyping indføres en cirkulær

proces og samtidig introduceres en ny forståelse af udvik-

lingsopgaven, fordi det erkendes, at software, næsten uanset

hvor det anvendes, fører til ændringer af eksisterende arbejds-

processer. Herunder er et centralt argument for prototyping, at

brugerne af det færdige produkt kan trækkes ind tidligt i ud-

viklingen således, at systemudviklerens fortolkning af bruger-

nes arbejdsdomæne udfordres og udvikles. Her er det centralt,

at brugerne, når de præsenteres for en prototype og eventuelt

kan prøve den, har langt bedre mulighed for at kommunikere

med systemudvikleren om deres ønsker og behov end tilfældet

havde været, hvis de blev forelagt en kravspecifikation. Pro-

totypen er således et boundary object i kommunikationen

mellem systemudvikler og den kommende bruger.

Den cirkulære proces ved prototyping kan illustreres med

nedenstående model:
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Figur 14 - Det cirkulære forløb i prototyping (Inspireret af van Vliet

(1993:36)

Prototyping og ovenstående model kan operationaliseres på

flere måder. Lærebogsforfatteren Hans van Vliet (1993:37)

lister tre forskellige fortolkninger af prototyping. Ved den

første anvendelse benyttes prototyping til udvikling af en en-

delig kravspecifikation, hvorefter alle prototyper kasseres, og

det endelige system implementeres med anvendelse af helt

andre værktøjer. Ved den anden form for prototyping bevares

det evolutionære aspekt gennem hele forløbet, og det endelige

produkt er en modificeret udgave af sidste prototype. Den

tredje form for prototyping anvender flere konkurrerende

prototyper, der hver især repræsenterer en mulig løsning og

danner basis for sammenligning. Sidstnævnte metode kan

således også indeholde elementer af de to første.

Et prototyping forløb vil dog i alle tre tilfælde tage udgangs-

punkt i en kravspecifikation eller et mindre konkret sæt af

retningslinier for, hvilket produkt man ønsker at opnå. På bag-

grund af de opstillede krav udvikles og implementeres et de-

sign i form af en prototype, der kan testes således, at poten-

Design

Implementering

Test

Kravspecifikation
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tielle brugere af det færdige system kan bidrage med deres

vurdering af designet inden en ny iteration, med udgangspunkt

i det man lærer af den første, begynder. Prototyper er derfor

konkrete nok til, at brugere kan danne sig et billede af det

færdige system. Samtidig er det dog vigtigt, at man, uanset

hvilken prototyping strategi, der anvendes, ikke i tidlige itera-

tioner kan have et fuldt udbygget system at præsentere for

brugerne. Det ville ganske enkelt kræve for store ressourcer og

normalt heller ikke være nødvendigt for at få kommentarer fra

brugere og sikre systemudvikleren den nye viden, der kan

danne basis for ændringer eller tilføjelser i næste prototype.

Afhængig af målet med en given iteration kan man eksempel-

vis vælge at implementere en del af systemet fuldt ud (vertikal

prototyping) eller at implementere hele systemets overordnede

brugergrænseflade og struktur, men uden at implementere

nogen funktioner fuldt ud (horisontal prototyping). Til frem-

stillingen af sådanne mock-up lignende systemer vil det være

oplagt at benytte højniveau programmeringssprog eller deci-

derede forfatterværktøjer, da de gør det muligt at gennemføre

en hurtig implementering og giver adgang til let at ændre i

systemet i nye iterationer.

Problemer i prototyping

Den væsentligste kritik mod prototyping er, at de færdige sy-

stemer bliver sværere at vedligeholde og eventuelt også mere

ustabile. Specielt ved evolutionær prototyping kan strukturen i

selve koden blive dårlig, fordi de løbende ændringer og tilfø-

jelser ikke altid passer ind i den overordnede struktur pro-

grammøren har lagt fra starten af processen. Desuden kan det

være svært at fastholde en god dokumentationsgrad, hvis sy-
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stemet hele tiden ændres, hvilket på længere sigt giver pro-

blemer ved stadig udbygning af systemet.

Fordelene ved prototyping udspringer primært af den nævnte

brugerinvolvering. Brugergrænsefladen bliver mere overskue-

lig og letforståelig for brugerne. Desuden sikres det, at de

funktioner brugerne efterspørger, hvor det er muligt, imple-

menteres.

Prototyping må for at drage nytte af disse fordele og imødegå

de nævnte kritikpunkter stadig i større projekter, hvor prototy-

per gennem evolution bliver til det færdige system, fastholde

betydelige elementer af styring og dokumentation. Det samme

gør sig gældende i (mindre) udviklingsprojekter, som det vi

dokumenterer senere i dette kapitel, men med det forbehold, at

vi ser behov for og plads til lidt løsere rammer, når det absolut

primære mål er innovation og afprøvning af potentialet i nye

teknologier. Prototypen anvendes således i det akutelle tilfæl-

de som en art proof of concept, og det konkrete slutprodukt er

en demonstrator, der medvirker til formidling af den bagved-

liggende forskning og illustration af mulighederne for imple-

mentering. I en sådan proces er det næsten umuligt på forhånd

at lægge en gennemgribende struktur på arbejdet uden samti-

dig at indføre begrænsninger, som senere kan vise sig uhen-

sigtsmæssige.

Udvikling af prototype på AR til CSCW

Målet for vores udviklingsproces er en prototype, der illustre-

rer mulighederne i augmented reality i CSCW. Baggrunden

for at vælge prototyping som metode er således, at vi som

nævnt i starten af dette kapitel kan anvende de opstillede møn-

stre for design som en del af udgangspunktet for en imple-

mentering, der gennem test kan være med til at vise potentialet
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i skabelsen af et rigere rum for interaktion. Udviklingsproces-

sen behøver således som udgangspunkt ikke at være bundet at

særlige rammer for valg af teknologier eller implemente-

ringsmetode. Det er heller ikke nødvendigt på forhånd at tage

styringsmæssige forholdsregler med henblik på at skabe et

system, der er tilstrækkelig robust til senere at kunne distribu-

eres til en bred kreds af brugere. Det er imidlertid nødvendigt

at skabe et supplement til designmønstrene, da de ikke i sig

selv er tilstrækkelige til at gøre det ud for den første svage

kravspecifikation, der initierer første iteration. Supplementet

opnås med inspiration fra Alexander (1977), der i den første

fase af en designopgave arbejder med mentale billeder af det

færdige design i brug. Inden for systemudvikling findes en

lignende arbejdsform, hvor forestillinger om brugssituationer

fastholdes og bruges som basis for designprocessen i traditio-

nen for scenariobaseret design.

Scenariobaseret design

Scenarier er beskrivelser af brugeres tanker, motiver og inter-

aktion med det færdige system langt før dette findes (Carroll

1995). Ved at arbejde med scenarier skabes et brugs- og bru-

gerorienteret perspektiv i systemudviklingsprocessen. I stedet

for de abstrakte beskrivelser, der findes i en traditionel krav-

specifikation, bliver udgangspunktet således en konkret brugs-

situation, der giver et langt rigere indtryk af samspillet mellem

bruger og system. Formelle specifikationer er dog stadig nød-

vendige, men kan eksistere og udvikles sideløbende med et

scenario.
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Scenario som boundary object

Scenariet har som medierende artefakt stort potentiale for

etablering af kommunikation mellem de forskellige deltagere i

systemudviklingsprocessen. Hertil kommer, at et scenario som

fælles reference implicit vil rumme en filosofi, der sætter bru-

geren og anvendelsen af softwaren i centrum. Et scenario har

således vigtige karakteristika, der indikerer, at det kan vareta-

ge rollen som boundary object i et systemudviklingsprojekt,

hvor en række kompetencer bringes sammen for at udvikle ny

software. Med udgangspunkt i den opstillede brugssituation

kan programmører udvikle formelle strukturer for de funktio-

ner, der er skitseret; interfacedesignere kan arbejde på en ska-

be et konsistent interface, der skaber sammenhæng mellem

applikationens funktioner og den kontekst de skal indgå i; en

testgruppe kan udarbejde drejebøger til testsituationer, mens

en eventuel salgsafdeling kan bruge scenariet som basis for

kommunikation med potentielle kunder om mulighederne i

systemet. Scenariet er således et bedre boundary object end

kravspecifikationen – alle involverede skal foretage deres

egen fortolkning af begge artefakter, men scenariet synes at

have større potentiale for den plasticitet, der kræves.

I vores egen udvikling af en prototype anvendes et scenario

som boundary object i den forstand, at det danner den fælles

reference, der gør det muligt på basis af mønstrene for design

at gå ind i første iteration uden nogen egentlig kravspecifika-

tion i traditionel forstand.

Udvikling af scenario

Et scenario er som nævnt ikke nogen formaliseret specifikati-

on af et domæne, men for at få udbytte af scenariet i et udvik-
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lingsprojekt er det stadig nødvendigt at konstruere det med

udgangspunkt i et analysearbejde, der sikrer forbindelsen til

brug og brugere. Morten Kyng tager i sin fremstilling af me-

toder til opstilling af et scenario udgangspunkt i et konkret

projekt, hvor målet var at konstruere et CSCW system til

håndtering af dokumenter knyttet til bygningen af storebælts-

forbindelsen (Kyng 1995). Udgangspunktet var en række stu-

dier af dokumenter og observation af arbejdsprocesser. Næste

skridt var et fremtidsværksted, hvor man på baggrund af kritik

og visionsfase kunne opstille problemområder og lave ar-

bejdsbeskrivelser. Derefter nåede man til konstruktionen af

scenarier, der indgik som en del af grundlaget for et prototy-

pingforløb. Den fremgangsmåde Morten Kyng beskriver må

naturligvis ikke forveksles med en fast drejebog for konstruk-

tion af scenarier, men den indeholder alligevel elementer, der

er anvendelige i dette speciale og givetvis også i en række

andre systemudviklingsprojekter. Det vi her betragter som

gennemgående temaer er: viden om konteksten for udvik-

lingsprocessen og det færdige system, indsigt i de teknologi-

ske muligheder samt målrettet (eller kvalificeret) kreativitet og

plads til nytænkning i skabelsen af god pasform mellem for-

men (den valgte teknologi) og konteksten. For yderligere at

belyse temaernes anvendelse i opbygningen af et scenario vil

vi herunder vende blikket mod det scenario, vi ønsker at op-

stille og kort skitsere, hvordan vi håndterer de tre områder.

Konteksten skaffer vi som nævnt flere gange viden om gen-

nem applikering af virksomhedsteorien og begrebet om boun-

dary objects på emnet samarbejde. Virksomhedsteorien giver

indsigt i brugernes kognitive univers og inspiration til, hvilken

retning man kan søge, når målet er at gøre det færdige CSCW



189

værktøj let at bruge. De forskellige teorier og betragtninger

omkring rummets anvendelse såvel som analysen af det møde,

vi har videooptaget leverer ligeledes vigtige input til kon-

struktionen af scenariet, der rummer visionen om brugen af

det færdige system. Endelig har vores egne erfaringer med

forskellige mødeformer betydning for opfattelsen af kontek-

sten, hvilket dog ikke er at betragte som en fejlkilde, da vi selv

er potentielle brugere af systemet.

Mulighederne i teknologien har vi skaffet viden om gennem

studier af CSCW, augmented reality og virtual reality littera-

turen. Herunder er påvisningen af problemer i kendte systemer

et centralt bidrag, da det viser en række systemer, hvor tekno-

logien enten er forkert eller ikke udnyttet tilstrækkeligt. Be-

handlingen af mulighederne i systemer baseret på augmented

reality supplerer yderligere vores viden på et tidspunkt, hvor

vores forståelse af konteksten er begyndt på at pege på, at

denne type teknologi kan bruges til at skabe et rigere rum for

interaktion.

Målrettet kreativitet fremmes gennem det ovennævnte ana-

lytiske arbejde ved at skabe et synligt mål. Kendskab til mu-

lighederne i teknologien kan dog være en begrænsning, hvis

den systemudvikler, der skal opstille et scenario, ikke har en

tilstrækkelig bred indsigt på dette område eller ikke ønsker at

indikere valg af teknologi, der umiddelbart synes problematisk

at implementere. Vi bruger primært mønstrene for design som

den sammentænkning af viden om konteksten og muligheder-

ne i teknologien, der målretter vores kreativitet. Igen skal det

dog tilføjes, at vi som potentielle brugere, der oplever proble-

mer i eksisterende systemer, også er motiverede for at tænke i
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nye baner. Selve identifikationen af problemerne er også en

vigtig kilde til målretning af vores arbejde.

Scenariet bygger som det fremgår af ovenstående i det aktu-

elle tilfælde i vid udstrækning på samme teoretiske grundlag

som mønstrene for design. Det er imidlertid vigtigt, at de tre

elementer teori, mønstre og scenario har forskellig status og

kan betragtes som forskellige trin i den aktuelle designproces.

Forholdet mellem teori, mønstre og scenario kan illustreres

ved deres placering i nedenstående koordinatsystem:

Figur 15 - Forholdet mellem teori, scenario, mønstre for design og prototy-

pe. Pilen illustrerer den bevægelse, der leder frem til skabelsen af scenariet

Teorien er som det abstrakt generelle grundlaget for den be-

vægelse mod det konkret generelle, der fører til udviklingen af

mønstre for design, mens bevægelsen fra det konkret generelle

mod det konkret specifikke munder ud scenariet. Havde et

komplet mønstersprog for design af CSCW applikationer væ-

ret tilgængeligt på forhånd kunne vi have undladt det abstrakt-

Abstrakt

Specifikt Generelt

Konkret

Prototype
Scenario Design-

mønstre

Teori

(Kravspecifikation)
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generelle teoretiske arbejde og startet designprocessen med

udpegning af de mønstre, der på baggrund af det aktuelle pro-

blemfelt måtte synes relevante og derfra udviklet det konkret

specifikke scenario. For igen at belyse forskellen mellem sce-

nario og en traditionel kravspecifikation placeres kravspecifi-

kationen i den abstrakt-specifikke kvadrant. Det træder der-

med også frem, at vores udviklingsproces adskiller sig fra

traditionelle lineære forløb ved i flere trin at arbejde med kon-

krete problemer og deres løsninger.

Koordinatsystemet viser også noget om forskellen på de situ-

ationer, hvor henholdsvis mønstre og scenario kan fungere

som boundary objects. Mønstrene har potentiale for at indgå

som fælles reference i generelle diskussioner, der går på tværs

af en række specifikke udviklingsprojekter. De kan desuden

udgøre en fælles reference i udviklingen af et scenario, mens

det færdige scenario, som diskuteret tidlige, har potentiale for

at virke som boundary object inden for et specifikt projekt.

Forskellen mellem mønstre og scenario træder ligeledes frem i

deres form. Scenarier er som nævnt løst strukturerede i den

forstand, at de skitserer en konkret-specifik brugssituation set

fra brugerens perspektiv, mens mønstre for design er generelle

og strammere i strukturen med henblik på at skabe tydelige

grænser mellem de forskellige mønstre. Et scenario behøver

heller ikke at være i dokumentform, men kan reelt involvere

en opstilling af mock-ups. I denne meget konkrete form er det

dog vanskeligere at bevare dem som gennemgående boundary

objects i udviklingsprocessen. Samtidig vil et sådant scenario

også have mere karakter af prototype og derfor føre til en

sammenblanding, der er uhensigtsmæssig i vores kombination

af prototyping og scenario. Der vil dog altid være en glidende

overgang mellem scenario og prototype, hvilket understreges
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af, at prototyper reelt kunne have samme placering i ovenstå-

ende koordinatsystem som scenariet. En prototype må dog

siges at være mere konkret end et scenario, da prototypen

giver et bedre indtryk af det færdige produkt. Prototyper kan

dog også siges at være mindre specifikke end scenarier, da

prototyper typisk ikke i samme grad formidler tankerne om

brugen af det færdige system. Derfor er prototypen i koordi-

natsystemet placeret i det konkrete område, men på grænsen

mellem den specifikke og den generelle kvadrant.

Koblingen mellem skitsering af system og beskrivelse af den

brugeroplevelse vi søger mod vil i det følgende scenario ske

ved skift mellem første og tredjepersons-betragtninger. På

denne måde sikres formidlingen af den konkret-specifikke

brugeroplevelse, vi tilstræber at opnå samtidig med, at læseren

får indsigt i formen på det system, der skaber oplevelsen såle-

des, at vi har en skitse af bygge første prototype efter og sam-

tidig en ramme for brugeroplevelsen, der kan indgå i evalue-

ringen af designet.

Problemer i scenariobaseret design

For at udvide forståelsen af denne tilgangs betydning i vores

systemudvikling anlægges her en mere kritisk vinkel på an-

vendelsen af scenarier således, at potentielle problemer knyt-

tet til opstilling og anvendelse af scenarier og vores opfattelse

af dem synliggøres.

Skitsen af grundlaget for vores scenario og argumentationen

for vigtigheden af, at det har bund i virkeligheden har paral-

leller til den argumentation Bonnie A. Nardi anvender, når

hun fremhæver, at et scenario, der ikke søger grundlag i en
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ægte social virkelighed heller ikke sætter brugeren i centrum,

men blot foregiver det ved brug af en speciel litterær form

(Nardi 1995:388). Det er givetvis en central problemstilling,

Nardi tager op, fordi et scenario, der ikke lever op til dette

krav kan føre til dårlige systemer, men det er ganske svært at

trække den grænse, hun efterlyser. Hvis et givet scenario skal

illustrere brugen af et system skabt på basis af visionære tan-

ker, er det meget vanskeligt at afgøre, hvornår brugeren tilsi-

desættes. Systemudvikleren, der ønsker nytænkning, har et

stærkt værktøj i scenariet, da det kan visualisere komplekse

systemer, men nye ideer kan uanset alle teoretiske forudsigel-

ser og intentioner vise sig at fejle i test af prototyper eller

færdige systemer. Samtidig skal det bemærkes, at nye syste-

mer normalt udvikles med en ændring af praksis blandt bru-

gerne som resultat, hvilket også gør det svært selv efter grun-

dige forstudier at forudsige reaktionen ved evaluering af en

prototype.

Vores scenario bygger på den præmis, at det i sig selv er en

prototype på en teoretisk og (delvist) empirisk begrundet for-

ståelse af brugernes opfattelse af det system, der skitseres.

Med denne tilgang imødegås Nardis advarsel samtidig med, at

den overforsigtighed, hun kan beskyldes for at udtrykke, ikke

bliver begrænsende.

Et anden begrænsning som Nardi også fremhæver er, at et

scenario ikke med fordel fyldestgørende kan beskrive hver

enkelt del af komplekse brugssituationer, hvor eksempelvis

mange brugere på vidt forskellige vis udnytter en bred vifte af

værktøjer med mange små enkeltfunktioner (Ibid:390-394).

Her er det en ulempe, at scenariet peger specifikt på en eller

ganske få brugeres interaktion med et system. Dette problem
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er nærmest umuligt at løse, hvis scenariet skal bevare den løse

struktur, være relativ kort og stadig kunne fungere som boun-

dary object i en større organisation. Eneste løsning er efter

vores vurdering så vidt muligt at tage udgangspunkt i et bille-

de af en prototypisk bruger, der findes i den proces, hvor sce-

nariet opstilles. Dertil kommer, at scenarier næppe bør inde-

holde mere end ganske overordnede funktioner i et system -

vores scenario skal eksempelvis referere til deling af doku-

menter snarere end det skal opremse fælles markering, kursi-

vering, udregning osv. som funktioner i systemet. Vi fasthol-

der således også tanken om, at scenariet kun er en grov skitse

af overordnede koncepter. Det er dog igen en balance mellem

det specifikke og generelle. Vi finder det eksempelvis ikke

umiddelbart hensigtsmæssigt at arbejde med så generelle og

overordnet et scenario, at det kan indgå i opbygningen af en

samling af scenarier eller delscenarier med henblik på genbrug

således, at designarbejdet bliver mere rationelt, som Nardi

ellers foreslår (Ibid:394-395). Det skyldes dels at selve opstil-

ling af scenariet er en vigtig læreproces i forhold til at forstå,

hvilket system, der er behov for, samt at vi i forvejen har møn-

strene som det generelle, der kan fortolkes og kobles forskel-

ligt og dermed genbruges.

Evaluering af fit

Prototyping forløb inddrager i den cirkulære bevægelse som

beskrevet en testfase, og anvendes Alexanders termer synes

det klart, at denne fase har til formål at afgøre, om det er et

godt fit mellem den form, der er under udvikling og den kon-

tekst den endelige form skal indgå i. For at kunne evaluere en

prototype og afgøre, hvilke ændringer, der med næste iteration

skal gennemføres, må man imidlertid også kunne definere,
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hvad godt fit er således, at gode elementer i formen kan skel-

nes fra mindre gode. Alexander (1964) arbejder jf. tidligere i

denne sammenhæng med, hvad man kan kalde en negativ de-

finition, hvor han for at påvise godt fit ser efter tilstedeværel-

sen af dårlig fit. Hans pointe er, at misfit altid vil påkalde sig

opmærksomhed, fordi det er forbundet med former, der ikke

opfylder deres tilsigtede rolle og dermed fører til tydelige

sammenbrud i brugen. Godt fit påkalder sig ikke samme op-

mærksomhed, fordi formerne ikke griber forstyrrende ind i

konteksten. Der er en vis logik i denne definition af godt fit,

men den giver samtidig en række problemer. Fraværet af ty-

delig misfit er således ikke i sig selv nogen sikkerhed for, at et

givet ensemble har høj kvalitet, da det blot er et signal om, at

den form, der indgår, ikke har alvorlige fejl. Derfor bør man

også overveje mulighederne for at arbejde med positive para-

metre i evaluering af fit. Desuden har Alexander med sit fokus

på misfit også tendens til at betragte formen som eneste varia-

bel i ensemblet, mens konteksten er en fast størrelse. Denne

tilgang er givetvis logisk i relation til arkitektur, men ift. ud-

viklingen af software til eksempelvis CSCW, er det nødven-

digt at være åben for at godt fit afhænger at både form og

kontekst, og at begge størrelser i nogen grad kan tilpasses med

henblik på at skabe bedre fit. Det skyldes, at implementering

af CSCW værktøjer i en organisation ofte har til formål at

skabe en ny praksis blandt brugerne og dermed også ændre

konteksten for den form værktøjet udgør.

De problemer, vi her forbinder med Alexander, findes dog

ikke kun i hans arbejde med design, men er også gennemgå-

ende inden for software engineering generelt og prototyping

specifikt. Traditionelt gennemføres den test, vi har omtalt i

forbindelse med prototyping som en brugertest, hvor poten-
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tielle brugere observeres, mens de løser en række opgaver med

det pågældende system. Denne form for evaluering fungerer

også primært ved, at de elementer af formen, der giver bruger-

ne problemer betragtes som dårlige mens resten, der ikke

umiddelbart giver brugerne problemer, opfattes som godt.

I forhold til den konkrete prototype har vi evalueret fit på for-

skellige måder, hvor den mest basale vurdering har været den,

der er diskuteret ovenfor; altså en aflæsning af, om der er ty-

delige tegn på misfit mellem form og kontekst. Denne løbende

kritiske stillingtagen til systemet er primært baseret på en

mental evaluering af en endnu ikke færdig form. For overho-

vedet at kunne gennemføre denne evaluering er det imidlertid

også nødvendigt at have den anden del af ensemblet, nemlig

konteksten, inde i billedet. Indsigt i konteksten for brugen af

et rigere rum for interaktion er således til stede gennem de

teoretiske analyser og litteraturstudier, vi har foretaget. Des-

uden er vi ikke bare udviklere, men er som aktører i en distri-

bueret organisation også potentielle brugere af det færdige

system og har derfor kunnet betragte vores daglige arbejde

som en del af konteksten for prototypen.

Input til evalueringen af fit har vi også fået ved at fremvise

prototypen for en bred gruppe af mennesker, hvoraf en del

også fik mulighed for at prøve den ved åbningen af InterMedia

Aalborg. Selvom, der ikke var tale om en formel test kan så-

danne fremvisninger af prototyper være givtige på et tids-

punkt, hvor prototypen stadig befinder sig på et stadie hvor

den ikke er egnet til egentlige brugertests grundet fejl og

mangler. Udbyttet består primært af en række overordnede

holdninger til konceptet, hvilket i det aktuelle tilfælde er rele-

vant, da vi arbejder med et helt nyt koncept for konstruktion af
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samarbejdsværktøjer og med fordel kan bruge udefrakom-

mendes umiddelbare oplevelse af systemet til at vurdere ide-

erne. Desuden giver fremvisningen af prototypen i det aktuelle

tilfælde viden om, hvor konteksten for den endelige form må

påvirkes – bl.a., at de kommende brugere givetvis må bruge

nogen tid på at vænne sig til at interagere med virtuelle ob-

jekter på en ny måde.

De positive parametre i evalueringen efterlyst ovenfor ligger i

vores udviklingsproces i scenariet og dets vision om en an-

vendelsen af række nye muligheder. Vi evaluerer således lø-

bende i udviklingsarbejdet formens potentiale for at give bru-

gerne nye og bedre muligheder for samarbejde i en distribue-

ret organisation ved mentalt at placere en fuld implementeret

prototype i en brugssituation. Denne test kunne naturligvis

forbedres og give sikrere resultater, hvis den blev gennemført

med virkelige brugere i konteksten for deres samarbejde, men

dette ville samtidig også kræve langt større ressourcer til im-

plementering af en fuldt fungerende prototype, uddannelse af

brugere samt indsamling og analyse af data.
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13 / SCENARIO FOR BRUG AF SYSTEMET

Udviklingen12 har gjort det relevant at søge mod systemer, der

understøtter det daglige samarbejde i arbejdsgrupper på tværs

af geografiske afstande og kombinerer kvaliteterne i det fælles

fysiske møderum og det private fysiske kontor.

Mere specifikt er målet at understøtte organiseringen af et

distribueret møde, følelsen af samtidig tilstedeværelse, der

normalt findes i et fælles fysisk kontormiljø, samt at give let

adgang til kommunikation mellem aktørerne. Samtidig skal

interaktionen med systemet træde i baggrunden, så det i højere

grad er muligt at fastholde fokus på selve mødesituationen.

Brugen af systemet eksemplificeres i nedenstående scenario.

Vi betragter en tilfældig medarbejder i en distribueret arbejds-

gruppe og opstiller en række aspekter af arbejdsdagen, hvor

vores system kunne indtænkes i hans arbejde.

Systemet giver fra de enkelte brugeres fysiske kontor direkte

adgang til arbejdsgruppens dokumenter i den omgivende

grænseflade. Har man i løbet af arbejdsdagen brug for at

kommunikere med andre i arbejdsgruppen er det muligt at

etablere et lille møde med en af de kollegaer, man via den

indlejrede grænseflade kan se befinder sig i deres kontor, uden

at forlade sit eget kontor. I mødet har deltagerne mulighed for

at anvende en række fælles værktøjer.
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Arbejdsdagen er beskrevet med en fiktiv brugers egne ord (i

kursiv) og suppleret med overordnede kommentarer:

Jeg startede arbejdsdagen med at tage de trans-

missive VR-briller samt den tilhørende handske på

og logge mig på systemet, hvorefter mit fysiske

kontor blev udvidet med en række virtuelle objek-

ter. Jeg så straks at der var blevet arbejdet med

nogle af de mest centrale fælles dokumenter i vo-

res samarbejde. Det drejede sig bl.a. om de nyeste

testresultater, og jeg trak dokumentet tættere på,

så jeg kunne læse indholdet.

Her ser vi således to centrale elementer af systemet i brug; det

fælles workspace indeholdende fælles objekter samt den æn-

drede interaktionsform og grænseflade. Funktionaliteten i et

fælles workspace kendes i vid udstrækning fra en række eksi-

sterende CSCW systemer, men koblingen mellem fælles rum

og en spatialt indlejret grænseflade udvider mulighederne for

interaktion og samarbejde.

Beskrivelsen af arbejdsdagen og interaktionsmuligheder fort-

sætter:

Jeg kiggede op fra mit dokument og kunne nu se,

at den kollega, der havde udarbejdet det doku-

ment, jeg lige havde læst, var på sit kontor og

kontaktede ham derfor for at stille et par opkla-

rende spørgsmål til teksten. Han vendte sig om

mod mig, og vi indledte en samtale, hvor han for-

søgte at forklare baggrunden for opdateringerne.
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I anden sekvens afdækkes nye elementer af systemet. På funk-

tionssiden beskrives en tilstedeværelsesindikator, der fortæl-

ler, at kollegaen er på sit kontor, samt om han er umiddelbart

tilgængelig for et møde. I forhold til brugergrænsefladen ses

igen en klar forskel i forhold til kendte systemer. Ved blot at

kigge op (eller dreje hovedet) skifter billedet i VR-brillerne

således, at et andet udsnit af grænsefladen vises. Den spatiale

organisering af data og tilhørende mapping af hovedets bevæ-

gelser afløser således den bladren mellem adskillige vinduer,

der er nødvendig for at orientere sig i traditionelle systemer,

og betyder, at videobaseret kommunikation kan etableres ved

at orientere sig mod hinanden.

Mødet indeholder imidlertid flere elementer end interpersonel

kommunikation:

For bedre at kunne forklare mig den rette sam-

menhæng trak min kollega et dokument med et

blokdiagram, han tidligere havde lavet fra sit pri-

vate workspace ind i det fælles rum, så vi begge

kunne se og interagere med det.

Denne tredje sekvens fremhæver endnu en del af funktionali-

teten, nemlig opdelingen i privat og fælles rum samt deling af

ressourcer således, at deltagerne i et møde kan se og håndtere

de samme data.

Næste element i arbejdsdagen viser, hvordan systemet tilføjer

en dimension, der ikke findes i et fysisk møderum; hver enkelt

deltager har i mødesituationen stadig let adgang til sit eget

fysiske kontor:
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Min kollega hentede under mødet et gammelt

ringbind ned fra reolen i sit kontor for at sam-

menligne det aktuelle diagram med et, de tidligere

havde anvendt i hans afdeling (jeg kunne på vi-

deobilledet se, at han forlod sit skrivebord og var

derfor opmærksom på, at han for et øjeblik ikke

fokuserede direkte på samtalen med mig).

Kombinationen af den virtuelle og fysiske verden gør det så-

ledes muligt for den enkelte deltager at inddrage fysiske res-

sourcer i ens eget kontor. Samtidig er det også muligt at tage

grænsefladen med rundt i kontoret – da videokameraet har en

fast placering i det fysiske rum, må man dog for at arbejde

face to face have en fast udgangsposition for sit møde. Som

det fremgår af eksemplet kan det, at en deltager forlader en

relativ fast position også være en del af kommunikationen –

ved at bevæge sig ud af billedet signaleres, at man har flyttet

fokus for sin opmærksomhed.

Mens min kollega ledte i reolen, fik jeg øje på

yderligere et testdokument i hans private nær-

zone. Da jeg tænkte det muligvis kunne være inte-

ressant i den aktuelle sammenhæng, spurgte jeg,

om jeg lige måtte se nærmere på det, og det viste

sig at behandle en problemstilling meget lig den,

vi netop sad med.

Det ses ovenfor, hvordan de enkelte brugere hver især har

deres eget private nær-zone i det fælles rum, og hvordan de

andre deltagere i mødet kan se og har direkte adgang til ind-

holdet af denne zone. Dette følger samme mønster som i et

almindeligt møde, hvor man ofte kan se de andre deltageres

personlige dokumenter.
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Vi afsluttede vores møde, og jeg skubbede det ret-

tede dokument i det fælles workspace længere væk

igen. Samtidig så jeg, at tre andre i arbejdsgrup-

pen talte sammen i en anden del af det fælles rum.

Jeg tog igen fat i det dokument, jeg lige havde ar-

bejdet på og bevægede mig tættere på de andre,

som var nysgerrige efter at høre om rettelserne.

Det ses her, hvordan det fælles rum udgør et fleksibelt møde-

område, hvor aktørerne kan gruppere sig forskellige steder og

bevæge sig frem og tilbage mellem hinanden.
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14 / FORSØGSOPSTILLINGEN

I dette kapitel gennemgås den forsøgsopstilling og hardware,

vi har anvendt i forbindelse med vores prototype på et rigere

rum for interaktion og distribueret computerstøttet samarbej-

de. Udviklingen af prototypen har fundet sted i InterMedia

Aalborgs laboratorier på Fredrik Bajers vej 7 og i NOVI 3-4 i

perioden 1. juni - 25. september 1999 med hardware stillet

tilrådighed af laboratorium for billedanalyse (institut 8), in-

stitut for kommunikation (institut 11), humanistisk informatik

og institut 11’s laboratorium for CSCW&L.

Forsøgsopstillingen er rent regnekrafts- og netværksmæssigt

baseret på teknologi, der indenfor den nærmeste fremtid må

forventes at være tilgængelig med langt større ydeevne i tråd-

løse letvægtsudgaver, hvilket betyder, at den performance,

vores prototype på nuværende tidspunkt leverer, indenfor en

overskuelig tidshorisont vil kunne forbedres betydeligt selv i

forbindelse med anvendelsen af små mobile enheder. Det

samme gør sig gældende for de anvendte display og tracking-

systemer, hvis størrelse, vægt, ydeevne og præcision hele ti-

den forbedres.

Arbejdsstationer og netværk

Forsøgsopstillingen består af to standard PC arbejdsstationer

(Windows 98) hver især bestykket med 2 standard grafikkort,

64 MB RAM og hhv. Pentium II 233 MHz og Pentium 133
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MHz processorer. Arbejdsstationerne er forbundet med en

Pentium II 233 MHz server (Windows 95) med 64 MB RAM

og internettet via et 10 Mbit lokalt ethernet netværk. For at

kunne skabe en distribueret arbejdssituation, men i udviklings-

fasen samtidig ikke være begrænset af fysisk distribuering, er

arbejdsstationerne placeret i to tilstødende og direkte

forbundne lokaler.

Billede 7 - Forsøgsopstillingen. Øverst én af de to arbejdsstationer m. HMD,

tracker og kamera. Nederst tv. den anden arbejdsstation og serveren set

gennem glasvæggen mellem de to lokaler. Nederst th. rumopdelingen set fra

modsat perspektiv
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HMDs

Hver arbejdsstation er udstyret med en transmissiv letvægts

VR-brille af typen Sony Glasstron PLM-S700, der befinder

sig i den billige ende af prisskalaen. VR-brillen er forbundet

til det ene af arbejdsstationens to grafikkort parallelt med en

traditionel computerskærm, hvorpå det er muligt at følge med

i hvad, der vises i brillen. VR-brillen viser et billede hængen-

de i luften foran brugeren med et field of view på 28° svaren-

de til et 30” TV i en afstand af 1,2 meter og har en opløsning

på 800x600 pixels i farver svarende til standardopløsningen på

en traditionel computerskærm for blot få år tilbage, hvilket er

højt for HMDs i denne prisklasse. Sony Glasstron PLM-S700

har dog ikke mulighed for at operere med separate videosig-

naler til hvert enkelt øje og dermed vise stereoskopisk 3D.

Billede 8 - Sony Glasstron PLM-S700

Transmissiviteten i VR-brillen kan justeres trinløst, men der

kan maksimalt opnås en gennemsigtighed svarende til at “bæ-

re solbriller indendørs”, og selvom VR-brillen ikke er særlig

stor ift. andre modeller på markedet, skærmer display-huset
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dog en del for det frie udsyn udenom selve computerbilledet,

hvilket begrænser mulighederne for augmented reality udenfor

eksperimentel øjemed. Når VR-brillen indstilles til fuld

transmissivitet, fremtræder sorte områder på skærmbilledet

som gennemsigtige. Sony Glasstron PLM-S700 er yderligere

udstyret med to indbyggede “træk ud” hovedtelefoner, hvoraf

vi blot anvender den ene for ikke at afgrænse brugeren fra sine

fysiske omgivelser, hvilket dog afskærer os fra anvendelsen af

stereo lyd.

VR-handske

Den ene af de to arbejdsstationer er som inputdevice udstyret

med en 5DT Glove VR-handske af tynd nylon fra firmaet 5th

Dimension Technologies. Handsken registrerer hver af de fem

fingres bøjning (hvorved det er muligt at tage fat i virtuelle

elementer). Som beskrevet nedenfor anvender vi handskens

registrering af fingrenes bøjning i kombination med en mere

avanceret og præcis positionstracker.
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Billede 9 - 5th Dimension Technologies 5DT Glove

5DT Glove kommunikerer med arbejdsstationen via RS-232

på den ene af de to COM-porte med en hastighed på 19.2K

baud.

Trackere

For at kunne aflæse brugerens position og orientering i rum-

met er de to arbejdsstationer hver udstyret med en mellem-

klasse elektromagnetisk positionstracker af typen Polhemus

IsoTrakII med 6 degrees of freedom (6DOF), der registrerer

positionen (x, y, z) og orienteringen (yaw, pitch, roll) i rum-

met. Hver tracker har to receivere (følere), der kan monteres

på hhv. VR-brillen og VR-handsken eller en anden inputde-

vice, hvorved deres indbyrdes position og orientering kan

beregnes. På den arbejdsstation, hvor der ikke anvendes en

VR-handske som inputdevice, bruges i stedet en modificeret

traditionel mus med påmonteret Polhemus receiver, hvormed

man kan pege og klikke på virtuelle elementer i 3D.
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Det elektromagnetiske felt, som IsoTrakII anvender til at be-

stemme de to receiveres position og orientering, genereres af

en transmitter i punktet (0,0,0) monteret på et fritstående stativ

således, at interaktionen med det forstærkede rum kan foregå

væk fra de computere, der afvikler systemet, og for at minime-

re elektromagnetisk støj og antallet af metalgenstande inden-

for magnetfeltet, da trackeren er ret følsom overfor dette.
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Billede 10 - Receivere monteret på HMDs, VR-handske og mus

IsoTrakII kommunikerer med arbejdsstationen via RS-232 på

den anden af de to COM-porte med en hastighed på op til

115.2K baud og leverer med to receivere op til 30 opdaterin-

ger i sekundet pr. receiver med en præcision på 0,25 cm (x, y,

z) og 0,75° (yaw, pitch, roll) indenfor 1,5 meter fra transmitte-

ren. Det er dog vores erfaring, at denne præcision reelt ikke

opnås i praksis. Selv når receiverne monteres i en fast afstand

 

Receivere til IsoTrakII
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fra transmitteren indenfor 1,5 meter, varierer data om såvel

position som orientering betydeligt.

Billede 11 - Forsøgsopstillingen med 6DOF tracking af HMD og VR-

handske

Video/audio

Hver arbejdsstation er til transmission af audio og video mel-

lem de distribuerede mødedeltagere udstyret med et Panasonic

PCI farvekamera med en opløsning på 384x284 pixels og ind-

bygget mikrofon. Kameraerne er monteret ovenpå transmitter-

ne til IsoTrakII (med en afstand på ca. 10 cm for at undgå

forstyrrelser i videobilledet fra det elektromagnetiske felt).
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Billede 12 - Kamera og transmitter til IsoTrakII monteret på fritstående

stativ i lokalet
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15 / DEN UDVIKLEDE PROTOTYPE: BEING THERE

Som et redskab i vores systemudvikling har vi i tråd med Ale-

xander (1964) forud for den specifikke implementering af

vores prototype på baggrund af vores formaliserede billede af

konteksten udarbejdet en række formaliserede beskrivelser af

formen i skikkelse af systembeskrivelser, der redegør for det

design og den funktionalitet, vi forestillede os. Den sidste

revidering af disse systembeskrivelser dateret 1. juli 1999 er

med få ændringer implementeret i sin helhed gennem to itera-

tioner og danner inkl. ændringer grundlag for den følgende

beskrivelse af prototypen, som den ser ud i dag.

Illustrationerne viser det fysiske rum i forskellige perspekti-

ver, som det opleves gennem VR-brillerne med grænsefladen

som overlay. Vi har til illustrationerne valgt at anvende et

lokale, der i forvejen er rigt i den forstand, at der er ting på

skrivebordet, bøger og mapper på reolen, billeder på væggen,

møbler osv. for at vise, hvordan grænsefladen tager sig ud i

rigtige arbejdsomgivelser i modsætning til i et bart laborato-

riemiljø.

Beskrivelsen af den implementerede prototype følges efter

konklusionen i appendiks op med en gennemgang af, hvordan

systemet rent teknisk er konstrueret.
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Client-server strukturen

Prototypen er bygget op efter en client-server struktur, hvor

man fra de enkelte arbejdsstationer kan logge sig på en server

via netværket og herfra få tilsendt de forskellige objekter i

grænsefladen og information om deres placering i rummet.

Den enkelte arbejdsstation holder herefter selv styr på objek-

terne i brugerens private rum mens serveren holder styr på

objekterne i det fælles rum, og sørger for at klienterne er op-

daterede og synkroniserede. Når prototypen er startet op, log-

ger man på serveren ved hjælp af en lille kontrolpalette i ne-

derste venstre hjørne. Logon forløbet, initialisering af de for-

skellige eksterne enheder, etablering af kontakt til server og

indlæsning af grænsefladens forskellige elementer vises i et

statusvindue.

Billede 13 - Statusvindue der viser logon forløbet. Nederst tv. kontrolpalet-

ten. I baggrunden et skrivebord med forskellige dokumenter og andre ob-

jekter
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Når man er logget på, udvides kontrolpaletten til også at kun-

ne vise et video self-view således at man kan følge med i hvil-

ket videobillede, der sendes til de andre personer i arbejds-

gruppen (som vist med Tom herunder).

Billede 14 - Kontrolpaletten udvidet med self-view efter logon

Den spatiale grænseflade

Det grundlæggende koncept i vores prototype er jf. design-

mønstrene kobling mellem det fysiske og virtuelle rum (3) og

direkte interaktion med virtuelle elementer (12), at grænsefla-

den er indlejret i brugerens omgivende fysiske rum som et

overlay til det normale synsindtryk i VR-brillen. Grænsefla-

den er spatial således, at brugeren så at sige befinder sig i

centrum for en usynlig sfære i rummet, hvorpå virtuelle ob-

jekter kan forankres spatialt. Objekterne står altid står vinkel-

ret på brugerens orientering, og det er således ikke muligt at

“se deres bagside”.
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Billede 15 - Virtuelle objekter i grænsefladen (det private rum) placeret

forskellige steder i forhold til det fysiske skrivebord. Nederst tv. kontrolpa-

letten med self-view

Brugeren kan frit reorganisere objekterne i grænsefladen ved

at “tage fat” i dem direkte med VR-handsken (eller klikke på

dem direkte med 3D-musen) og placere dem et andet sted ved

at flytte hånden. I grænsefladen følger en repræsentation af en

hånd den fysiske hånds bevægelser i tre dimensioner og knyt-

tes, når brugeren knytter hånden. Orienteringen mellem de

enkelte elementer foregår ligesom i det fysiske rum ved at

bevæge hovedet op, ned og fra side til side, hvilket registreres

af den elektromagnetiske tracker.
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Billede 16 - Brugeren har ift. forrige billede drejet sit hoved mod højre,

hvorved fire andre hjemmesider er kommet til syne, og har samtidig taget fat

i Apples hjemmeside med sin virtuelle hånd og trukket siden tættere på sig

For at skabe oplevelsen af dybde i grænsefladen med VR-

briller, som ikke kan vise stereoskopisk 3D og derfor kun i

begrænset omfang kan skabe dybde i computerbilledet, har vi

implementeret en række forskellige grundlæggende principper

for indikering af dybde i en todimensional flade ved at 1) lade

objekterne i grænsefladen fremstå i forskellige størrelser ift.

deres afstand fra brugeren og 2) placere objekter, der er små

(befinder sig længere væk) bagved større objekter (der er tæt-

tere på), hvis disse overlapper hinanden For yderligere at for-

stærke oplevelsen af dybde har vi senere i udviklingsforløbet

yderligere implementeret princippet om motion parallax (Pre-

ece et al. 1994:83-86), der dækker over det fænomen, at ob-

jekter i rummet omkring os ser ud til at forskydes i forhold til

hinanden, når vi drejer hovedet fra side til side eller op og ned

alt efter hvilken afstand, de befinder sig i, hvilket også kendes
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fra eksempelvis togrejse, hvor marker tæt på os bevæger sig

forbi hurtigt, mens bjerge i det fjerne glider forbi stille og

roligt. Da vi ikke benytter stereoskopiske VR-briller, bliver

denne indikation af dybde af særlig stor værdi, da den er den

eneste måde, hvorpå dybde kan indikeres udfra brugerens

bevægelser med hovedet.

Prototypen er begrænset til at indeholde to typer objekter; hhv.

web-sider og Word-dokumenter, men vil i et fuldt implemen-

teret system også kunne indeholde dokumentmapper og mu-

lighed for forskellige former for sortering af de forskellige

objekter eksempelvis kontekstuelt, relationelt og “arkæolo-

gisk” (dokumentstakke). Objekternes størrelse kan skaleres fra

15 til 100% alt efter deres afstand fra brugeren. Når et doku-

ment trækkes helt tæt på (100%), skifter det fra blot at være et

billede til at være en åben applikation (baseret på hhv. Micro-

soft Internet Explorer og Microsoft Word), hvormed brugeren

kan editere tekst eller navigere på internettet. Også som åbne

applikationer kan objekterne frit placeres i rummet omkring

brugeren. Skubbes objektet atter længere væk, skifter det igen

til at være et billede. Det centrale er dog ikke så meget disse

programmers funktionalitet og udformning i sig selv, men

mere deres integration med grænsefladen.
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Billede 17 - Perspektivet er her det samme som på billede 15. Brugeren har

dog trukket et af Word-dokumenterne ind midt på skrivebordet og tættere på

sig således, at det er blevet editerbart

I forhold til integrationen af tekstbehandling i AR-

grænsefladen (som eksempel på en mulig programtype) ophæ-

ver vi således fra et brugerperspektiv den traditionelle skelnen

mellem repræsentation af dokumenter som enten “åbne” i et

program eller som ikoner placeret i en mappe ved i stedet at

indføre et kontinuum mellem de to yderligheder repræsenteret

ved dokumentets placering i dybden af det spatiale rum. Vi

arbejder således kun med én repræsentation af hvert tekstdo-

kument, som brugeren så kan flytte rundt med i den spatiale

grænseflade; trække tættere på, hvis der skal arbejdes med det

og placere længere væk, hvis det ønskes ud af fokus. På sam-

me måde integrerer vi internetbrowsing i AR-grænsefladen

(som et eksempel på en anden mulig programtype) ved, at

Dokument åbnet i Microsoft Word
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(billeder af) hjemmesider frit kan placeres og organiseres i

den spatiale grænseflade - gøres passive ved at skubbe dem

længere væk og gøres levende; aktive og navigerbare ved at

trække dem tættere på. Herved bevæger vi os væk fra den

traditionelle brug af programmer, hvor man typisk har ét

tekstbehandlingsprogram eller én browser åben (dog måske

med flere dokumenter i flere vinduer) over mod at have et i

princippet ubegrænset antal teksteditorer eller web-browsere

åbne på forskellige spatiale positioner. Måler er, at man jf.

direkte interaktion med virtuelle elementer (12) i større grad

oplever at arbejde direkte på f.eks. et dokument, ligesom når

man arbejder med tekst på en papirblok.

Opdeling i fælles og private rum

Jævnfør designmønster 2 er grænsefladen opdelt i et fælles og

et privat rum. Da grænsefladen er en forstærkning af bruge-

rens private fysiske rum, er opdelingen dog lavet således, bru-

geren ikke enten har det ene eller det andet virtuelle rum som

overlay, men sådan at det fælles og det private rum udgør

hvert sit udsnit af den omgivende grænseflade og kan placeres,

så det passer ift. indretningen af det fysiske rum. Det private

rum kan således placeres der, hvor man i det fysiske rum har

sit skrivebord og sin arbejdsplads private, mens det fælles rum

kan placeres væk fra dette område eksempelvis i en mere åben

del af det fysiske rum evt. ud mod døren.

Nedenstående model viser denne opdeling af den omgivende

grænseflade. Da et centralt element i det distribuerede fælles

rum er interpersonel kommunikation via synkron video og

lydforbindelse mellem de enkelte aktører i rummet, er kamera

og mikrofon placeret i denne del af grænsefladen.
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Figur 16 - Opdelingen af grænsefladen i fælles og privat rum

Det private rum omgiver som vist brugeren hele vejen rundt,

idet det strækker sig ind i “bunden af” det fælles rum som en

privat nærzone (jf. kapitlet om samarbejdets fysiske kontekst),

hvilket vi vender tilbage til i beskrivelsen af det fælles rum.

Brugeren vil i et fuldt implementeret system frit kunne trække

dokumenter frem og tilbage over grænserne mellem det fælles

og det private rum, men dette er ikke fuldt implementeret i

prototypen. Grænserne mellem rummene vises i grænsefladen

med lodrette og vandrette blå streger.

Bruger

Privat rum

Fælles rum

Kamera

Privat nærzone i det fælles rum
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Billede 18 - Brugeren har nu drejet sit hoved endnu længere mod højre end

på billede 16 således, at grænsen mellem det private og det fælles rum ses

midt i synsfeltet. I det fælles rum øverst th. ses et Word-dokument, mens der

i den private nær-zone nederst th. ses to web-sider

Det private rum

Det private rum udgør overordnet set en parallel til den tradi-

tionelle personlige computer-desktop som et “rum”, der dan-

ner rammerne for den enkelte persons individuelle (computer-

baserede) arbejde og er som vist på billederne ovenfor det

sted, hvor brugerens forskellige data er placeret og organise-

ret, som han selv ønsker det. Hvor den traditionelle computer-

desktop jf. tidligere har en fast fysisk forankring ift. de andre

artefakter på det fysiske skrivebord/kontor og har en begræn-

set udbredelse i det fysiske rum, er det private rum i vores

prototype frigjort af disse begrænsninger. I det private rum er

Privat rum Fælles rum Privat nær-zone
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den enkelte bruger jf. opdeling i fælles og private rum (2)

således selv herre over organiseringen af de forskellige doku-

menter o.l. ift. det fysiske rum og kan som beskrevet ovenfor

arbejde med sine dokumenter ved trække dem tættere på. Vi

forestiller os også, at det i det private rum eksempelvis kunne

være muligt at have adgang til traditionelle computer-desktops

placeret rundt omkring i lokalet, men har i prototypen ikke

implementeret denne funktionalitet, men blot indsat et billede

for at illustrere tankegangen.

Billede 19 - Indlejret Macintosh-desktop i det private rum

Det private rum er jf. designmønster 2 halv-åbent på den må-

de, man blot skal vende sig om for at være i det fælles rum og

fra det fælles rum kan se, hvilke personer, der “sidder med

ryggen til”, hvilket vi vender tilbage til senere



226

Det fælles rum

Det fælles rum udgør i modsætning til den enkelte brugers

personlige “base” jf. fælles rum for interaktion (1) et funda-

ment for kollektiv virksomhed og kommunikation indenfor

arbejdsgruppen og et fælles opbevaringssted/arkiv for fælles

ressourcer. Det fælles rum er jf. designmønstrene 4-9 opdelt i

en række zoner svarende til zonerne i det fysiske møde, inde-

holder en række delte ressourcer og værktøjer og er designet

til at understøtte fleksibel mødeaktivitet på tværs af arbejds-

gruppen med fokus på den interpersonelle kommunikation og

det gensidige fokus. Jf. bevidsthed om andre (10) og etable-

ring af kontakt (11) understøttes skabelsen af bevidsthed om

de andre aktører i arbejdsgruppen og etableringen af kontakt

til disse.

Zoner i det fælles rum

Som beskrevet i zoner i det fælles rum (4) kan organiseringen

af det fysiske møde i en række forskellige zoner udgøre en

central inspirationskilde til organiseringen af det fælles rum i

den forstærkede grænseflade. Alexander fremhæver i “Notes

on the Synthesis of Form” (1964), at formaliserede billeder af

delelementer af konteksten for en formgivningsproblemstilling

i sig selv kan indeholde nøglen til skabelsen af en ny form

med et godt fit, og præsenterer selv en række eksempler på,

hvorledes grafiske præsentationer af forskellige problemstil-

linger nærmest kan kalde på implementeringen af en givet

form. Det samme mener vi er tilfældet med den model for

zonerne i det fysiske møde, vi tidligere opstillede på baggrund

af hhv. Hall og Obata og Sasakis arbejde med afstande.
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Som vist i modellen herunder kan zonerne i det fysiske rum

implementeres i vores omgivende kugleformede grænseflade

ved at organisere de forskellige elementer i samarbejdet og

kommunikationen således, at orienteringen mellem dem svarer

til orienteringen i det fysiske rum, hvilket betyder, at brugeren

kan anvende allerede kendte operationer i stedet for bevidste

handlinger, når vedkommende ønsker at skifte fokus. I den

implementerede prototype har vi dog ikke designet objekterne

sådan, at de udover deres position i de forskellige zoner også

ses i det rette perspektiv, men i stedet designet grænsefladen

således, at alle objekter som vist på billederne altid vender

mod brugeren.

Figur 17 - Implementering af zonerne i det fysiske rum i AR-grænseflade

Den nederste del (10°-45°) af AR-grænsefladen til det fælles

rum udgør min nær-zone og kan (jf. tidligere) betragtes som

Din nær-zoneMin nær-zone Fælles-zone

AR-grænseflade

70°-75° - Dine dokumenter i mødet

45°-70° - Fælles workspace

10°-45° - Mine dokumenter i mødet

75°-95° - Video af den anden

95°-105° - Avatarer
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en del af det private rum, der strækker sig ind i det fælles rum.

Forskellen mellem det private rum og denne nær-zone er dog,

at de andre mødedeltagere ligesom i det fysiske møde både

kan se og har mulighed for at “række ud” efter objekter i min

nær-zone - dog ikke uden, at jeg kan se at de gør det, hvilket

underlægger sådanne handlinger samme konventioner om

f.eks. “at spørge om lov”, som er gældende i det fysiske møde.

Forskellen mellem objekter i det private rum og i den person-

lige nær-zone svarer således til forskellen mellem dokumenter

i mapper på ens private kontor og medbragte dokumenter i en

mødesituation.

Billede 20 - Brugeren ser nedad mod sin nær-zone i det fælles rum, hvor der

ses to web-sider og et Word-dokument. I baggrunden ses gulvet i det fysiske

rum

Området i grænsefladen umiddelbart ovenfor nær-zonen udgør

fælles-zonen og modsvarer det område af “the zone of com-

Min nær-zone Fælles-zone
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munication”, der ikke overlapper andres “zone of exclusion”.

Dette område udgør en meget central del af det fælles rum,

idet det jf. delte ressourcer (6) er her, de enkelte aktører kan

opbevare, organisere, udveksle og interagere med arbejds-

gruppens delte ressourcer, dokumenter o.l., og her den fælles

interaktion med medierende artefakter og dokumenter finder

sted. Mulighederne for organisering af og interaktion med de

delte ressourcer er de samme som i det private rum beskrevet

tidligere. Fælles-zonen er designet således, at organiseringen

af de forskellige objekter i det virtuelle rum ligesom i det fysi-

ske rum er ens for alle aktørerne i rummet, hvilket betyder, at

hvis du flytter et fælles dokument et andet sted hen i det fælles

rum, kan jeg også se, at det flytter sig derhen i min grænsefla-

de. Dette design understøtter muligheden for at henvise til

fælles objekter ud fra deres spatiale placering og udgør

dermed et fælles referencepunkt eller boundary object i sam-

arbejdet og kommunikationen. For at styrke koordineringen af

samarbejdet er det i det fælles rum muligt at knytte kommen-

tarer an til de forskellige objekter.

Billede 21 - Web-side og Word-dokument med tilknyttede kommentarer
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Billede 22 - Brugeren ser her skråt nedad og ind i det fælles rum (der er

placeret i en åben del af lokalet væk fra skrivebordet). I fælles-zonen ses to

web-sider og et Word-dokument, mens der i den andens nærzone øverst i

billedet kan skimtes fire andre objekter

Ovenfor fælles zonen er repræsentationen af de andre aktørers

nær-zoner i det fælles rum placeret. Her kan man se, hvilke

objekter, der befinder sig i de andres nær-zoner, og trække

dem (kopier) over til sig selv - dog ikke uden, at de kan se, at

man gør det. Omvendt kan de enkelte mødedeltagere ligesom i

det fysiske møde også uddele dokumenter ved at trække dem

fra deres nær-zoner til de andres. En betydelig del af doku-

mentudvekslingen under det distribuerede møde i systemet er

dermed baseret på at kunne trække elementer frem og tilbage

mellem nær-zonerne (den faktiske filudveksling på tværs af

arbejdsstationerne er som nævnt tidligere dog ikke imple-

menteret i prototypen). Udsnittet af grænsefladen til repræ-

Fælles-zone Den andens nær-zone
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sentation af de andres nær-zoner er ikke så stort, og de viste

elementer er derfor skaleret forholdsvist ned i lighed med, at

dokumenter på den anden side af et mødebord også fremstår

mindre end dem, der ligger lige foran.

Umiddelbart ovenover de andres nær-zoner er videobilledet af

pågældende aktør placeret, hvilket modsvarer, at man i det

fysiske møde kan se hinanden i forlængelse af hinandens re-

spektive nær-zoner ved at se lige ud i rummet. Er der flere

personer i det fælles rum, er deres videobilleder placeret ved

siden af hinanden horisontalt. Videobillederne har jf. interper-

sonel kommunikation (8) en størrelse, der svarer til den stør-

relse personer har i Halls personlige afstand som vist med

Jesper herunder, men er pga. begrænsninger i netværkstekno-

logien dog ikke af særlig høj kvalitet.

Billede 23 - Brugeren ser her lidt op ift. forrige billede og kan derfor i for-

længelse af den andens nær-zone også se videobilledet af vedkommende
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Awareness om andre

Ovenover det område i grænsefladen, hvor videobillederne af

de andre aktører i det fælles rum befinder sig, ligger aware-

ness-zonen. Her har vi valgt at repræsentere alle de aktører,

der er tilstede i systemet (er logget på) som avatarer i en stør-

relse og detaljeringsgrad, der jf. awareness om andre (10)

svarer til personer i Halls sociale afstand. Avatarernes oriente-

ringsretning følger hovedets bevægelser på de aktører, avata-

rerne repræsenterer, hvilket betyder, at avatarerne står og

drejer fra side til side, og hermed indikerer aktivitet hos de

forskellige aktører. Det er således muligt, udover at se hvem,

der er tilstede i systemet, også at se om de p.t. sidder med

ryggen til det fælles rum. Yderligere repræsentationer af aktø-

rernes overordnede virksomhed kunne implementeres; er de

ved at læse eller skrive noget? Taler de med nogen? Eller er

de på andre måder i gang med noget, der betyder, at de ikke

vil forstyres, for jf. designmønster 8 og 10 at styrke overblik-

ket over arbejdsgruppen og understøtte interpersonel kommu-

nikation af uformel karakter.

Billede 24 - Avatarerne følger de andre brugeres orientering i rummet

Etablering af kontakt

Ønsker man at kommunikere face to face med en person, der

sidder med ryggen til det fælles rum, kan man kontakte ham

ved at “prikke ham på skulderen” (klikke på selve avataren
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eller mikrofon-ikonet ved siden af), hvorefter der åbnes en

lydforbindelse til vedkommende i ca. 30 sekunder. Ønskes

vedkommende at imødekomme kommunikationen, skal han

som i det fysiske rum blot vende sig om mod den anden i det

fælles rum, hvorved lydforbindelsen opretholdes og videofor-

bindelsen etableres, hvilket svarer til, at man indtræder i hin-

andens zone of communication. Herved søger vi jf. etablering

af kontakt (11) at bevæge os væk fra decideret at skulle fore-

tage opkald til hinanden og i stedet basere etableringen og

imødekommelse af kommunikation på operationer kendt fra

det fysiske rum.

Billede 25 - Det er muligt at komme i kontakt med en person, der “sidder

med ryggen til” ved at “prikke vedkommendes avatar på skulderen” eller

trykke på mikrofon-ikonet

Postbakke-ikonet til venstre for avataren er tænkt som en mu-

lighed for asynkron kommunikation på tværs af arbejdsgrup-

pen i stil med fysiske postbakker og e-mail, men er ikke im-

plementeret i prototypen.

Fleksibelt mødeområde og gensidigt fokus

I den første version af prototypen testet ved InterMedia Aal-

borgs åbning i august 1999 var det fælles rum konstrueret

således, at avatar-repræsentationerne af de enkelte aktører

ikke bevægede sig ift. aktørernes orientering i rummet, men
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blot var statiske billeder, der blev udskiftet med et videobille-

de, når en aktør var orienteret mod det fælles rum. Avatarer og

videobillederne var samtidig forankrede et fast sted i grænse-

fladen. Vi oplevede med dette design en række forskellige

problemstillinger relaterede til designmønstrene 7-9 om det

fleksible mødeområde og skabelsen af et gensidigt fokus i den

interpersonelle kommunikation:

1. For den enkelte bruger var det umuligt at få et reelt ind-

tryk af de andre aktørers orientering i det fælles rum udfra

deres orientering på de fast placerede videobilleder, hvil-

ket begrænser den interpersonelle kommunikation. Samti-

dig var det også problematisk at skabe en bevidsthed om,

at det fælles rum og objekterne heri faktisk var fælles, idet

intet indikerede, at personerne på videobillederne ikke

blot var “nogle mennesker et andet sted”, men befandt sig

i samme virtuelle rum som brugeren selv, og på lige fod

kunne agere aktivt i forhold til de forskellige objekter.

2. Med den faste placering af videobillederne “mødte” bru-

gerne ikke i særlig høj grad hinanden tilfældigt i det fælles

rum og indledte sjældent ikke-planlagt kommunikation,

hvilket som nævnt tidligere er en kendt problemstilling

indenfor CSCW. Problemet syntes at være, at den enkelte

bruger havde svært ved at få et indtryk af, hvornår “den

anden ser på mig”, og at dette samtidig ikke på nogen må-

de var knyttet an til, hvornår “jeg ser på den anden”.

3. Det fælles rum var ikke særlig fleksibelt for flere paral-

lelle møder og grupperinger, da al face-to-face kommuni-

kation og mødeaktivitet foregik i den del af rummet, hvor

videobillederne var placeret, og resten af det fælles rum
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udgjorde derved blot en container for fælles ressourcer.

Designet syntes således at være begrænset ift. 1) at arbej-

de i det fælles rum uden at være i møde og 2) at mødes i

det fælles rum udenfor det “dedikerede mødeområde” -

formelt som uformelt. Den faste placering af videobille-

derne havde dog den fordel, at man altid vidste, hvor de

var.

Disse observationer har ledt os frem til at revidere designet af

det fælles rum således, at den horisontale placering af en ak-

tørs videobillede og repræsentationen af objekter i vedkom-

mendes nær-zone følger vedkommendes horisontale oriente-

ring i det fælles rum og altså flytter sig horisontalt i de andres

grænseflade, efter hvor i rummet man ser hen. Herved opnår

vi den effekt, at når “jeg” ser videobilledet af “dig”, er dette

gensidigt, hvis altså “du” som ved face-to-face kommunikati-

on i det fysiske rum ser ligeud i rummet og ikke ned mod din

private nær-zone. Den horisontale placering af en aktørs vi-

deobillede giver således en løbende indikation af, hvor i det

fælles rum vedkommende ser hen, og det er med dette design

ligeledes muligt at mødes (såvel tilfældigt som planlagt) i alle

afkroge af det fælles rum (f.eks. hvor relevant information for

mødet er placeret) - hvilket øger rummets fleksibilitet. Samti-

dig skabes der også mere bevægelse og dynamik rummet,

hvilket styrker den gensidige bevidsthed om, at rummet er

fælles.
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Billede 26 - Denne billedrække viser tre situationer fra det fælles rum. Både

brugeren og personen på videobilledet er i alle tre situationer orienteret mod

det samme område i det fælles rum og kan således gensidigt se hinanden. På

øverste billede har brugeren yderligere fat i et virtuelt objekt (DR’s hjemme-

side)

Når videobilledet af en anden person i det fælles rum placeret

i mit grænsefladeudsnit som vist på billederne ovenfor, bety-

der det, at personen på videobilledet ser samme sted hen i det

fælles rum som jeg og kan se et videobillede af mig (der også

vises i self-viewet nederst til venstre i hvert billede). Bil-

ledrækken illustrerer, at begge aktører flytter deres fokus

gradvis fra højre mod venstre i rummet.
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Udover orienteringsretningen repræsenteres jf. gensidigt fokus

(9) også en (dog meget begrænset) del af de distribuerede

aktørers gestik ift. det fælles rum i form af en (rød) hånd med

et vedhæftet felt, hvori brugerens navn står, placeret det sted i

rummet, hvor vedkommende selv ser hånden i sin grænsefla-

de.

Billede 27 - Flere samtidige markører i det fælles rum. De andres markører

har en anden farve end ens egen og viser vedkommendes navn

Det fælles rum er designet således, at de distribuerede aktører

med deres respektive markører samtidig og uafhængigt af

hinanden kan interagere med og flytte rundt på organiseringen

af de delte værktøjer og ressourcer som vist herunder.
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Billede 28 - Samtidig interaktion med delte ressourcer i det fælles rum. To

brugere tager fat i hver deres objekt (øverst) og flytter dem i hver sin retning

(nederst)

Lyd

For jf. fleksibelt mødeområde (7) at styrke fleksibiliteten i det

fælles rum har vi lavet en afskærmning af lyden mellem de

forskellige aktører således, at de kan gruppere sig i hver deres

område af det fælles rum uden af forstyrre hinanden. For jf.

designmønster 11 og 8 at lette etableringen af kontakt og den

interpersonelle kommunikation ved at knytte etableringen af
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kontakt mellem aktørerne i arbejdsgruppen an til operationer

kendt fra det fysiske rum, etableres lydforbindelsen mellem to

eller flere aktører automatisk, hvis de befinder sig i nærheden

af hinanden i det fælles rum (indenfor ca. 50°), og fades lang-

somt ind og ud ved hhv. etablering og afbrydelse af forbindel-

sen for at skabe en oplevelse af, at man bevæger sig tættere på

eller længere fra hinanden. For eksempelvis at kunne hente

dokumenter fra sit private rum ind i et møde eller kort oriente-

re sig mod andre dele af det fælles rum, samtidig med at man

opretholder en samtale, afbrydes lydforbindelsen dog først

efter ca. 30 sekunder udenfor lydafskærmningen.

Delte værktøjer

Det fælles rum danner jf. delte værktøjer (5) rammerne for

fælles interaktion med arbejdsgruppens delte ressourcer og

værktøjer, hvilket dog i den implementerede prototype er be-

grænset til deling af de øvrige implementerede værktøjer (tek-

steditorer og web-browsere), der også findes i det private rum.

Disse værktøjer giver mulighed for i det fælles rum at kom-

munikere og samarbejde omkring informationssøgning, ind-

holdet på web-sider (tekst, billeder, videoklip osv.), præsente-

re web-baseret information for de andre i arbejdsgruppen samt

præsentere, diskutere og skrive tekst i Microsoft Word.

Deling af et værktøj i det fælles rum foregår ved, at én person

trækker et givet Word-dokument eller web-side i det fælles

rum tættere på, hvilket vil blive vist hos alle aktører. Når ob-

jektet er så tæt på, at det vises i en skalering på 100% skifter

markøren til grøn, hvorefter objektet bliver aktivt som enten et

tekstbehandlingsprogram eller en web-browser hos alle i det

fælles rum, og de distribuerede aktører i fællesskab kan

interagere med det. Delingen af applikationer foregår ved, at
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den person, der på et givet tidspunkt har kontrollen over den

fælles applikation, styrer alle de øvrige aktørers museposition

relativt til den delte applikations placering på skærmen og

således kan pege, markere tekst, scrolle, klikke på links osv.

Vi kan i prototypen ikke anvende keyboardet i forbindelse

med delte applikationer, men dette er udelukkende et spørgs-

mål om manglende implementering.

Billede 29 - Brugeren har trukket en fælles web-side så tæt på, at den vil

blive aktiv, når den slippes (hvilket indikeres med den grønne hånd)

I forhold til den fælles interaktion med delte værktøjer har vi

jf. delte værktøjer (5) indført en meget enkel styring af turn-

taking, der betyder, at kun én person af gangen kan have kon-

trollen over det delte værktøj, ligesom man kender det fra

f.eks. deling af applikationer i Microsoft NetMeeting. I øver-

ste højre hjørne af den delte applikation kan man hele tiden se

hvem der på et givet tidspunkt har styringen og hvilke andre

personer, der udover en selv også ser på applikationen, hvilket

jf. designmønster 9 styrker skabelsen af en gensidig



241

bevidsthed om hinandens fokus. Princippet for turn-taking

består i, at man ganske enkelt overtager kontrollen over den

delte applikation ved at flytte sin hånd ind over den og således

til en hver tid let kan generobre kontrollen ved at fjerne sin

hånd fra applikationen og føre den ind over på ny, hvilket jf.

delte værktøjer (5) knytter an til anvendelsen af kendte opera-

tioner og ikke fjerner fokus fra kommunikationen og samar-

bejdet. Samtidig giver man dog automatisk kontrollen tilbage

til den anden med det samme, hvis man fjerner hånden fra

applikationen igen efter, man har taget styringen.

Billede 30 - Turn-taking. Øverst ses den delte applikation med den fælles

markør over et link på web-siden og en markering i øverste højre hjørne af,

hvem der styrer markøren, og hvilke personer applikationen deles med (vist

forstørret nederst). Princippet er det samme ved mere end to brugere
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Denne håndtering af delte værktøjer og turn-taking betyder, at

det samtidig også er muligt at arbejde individuelt med værk-

tøjerne i det fælles rum ved blot at placere dem i et område,

hvor ingen andre befinder sig. Deling af applikationerne vil så

ske automatisk i det øjeblik, andre i det fælles rum også ser på

dem.



DEL FIRE

KONKLUSION
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16 / FORMGIVNING I ET NYT PARADIGME

Formmulighederne augmented reality teknologien stiller til

rådighed for interfacedesign, åbner for et paradigmeskift in-

denfor interaktionen med computere. Computersystemer kan

indlejres i brugerens omgivelser og knyttes til fysiske rum og

objekter. Dette paradigmeskift betyder for CSCW design, at

distribuerede virtuelle rum, objekter og værktøjer kan kobles

naturligt til de distribuerede aktørers fysiske kontekst, og at

grænsefladen kan organiseres og konstrueres på en måde, der

intuitivt knytter an til organiseringen og anvendelsen af fysi-

ske rum og objekter. En sådan udvidelse af det fysiske rum

skaber et rigere rum for interaktion, der reducerer en række af

de generelle begrænsninger, som er forbundet med distribue-

ring af de interagerende. Samtidig løses nogle af de specifikke

problemer, der eksisterer indenfor CSCW feltet.

Forud for det paradigmeskift, der indvarsles ved bevægelsen

mod mobile computerinterfaces indlejrede i vores omgivelser

ved hjælp af augmented reality, har forskningen indenfor

computerfeltet tidligere oplevet en række paradigmeskift i

interaktionen med og anvendelsen af computere. Oplagte ek-

sempler er skiftet fra mainframe til personlige computere, der

gjorde computere til hver mands eje, udviklingen af det grafi-

ske og direkte manipulerbare interface, der gjorde computeren

lettere at betjene, og senest introduktionen af multimedier og

globale netværk, der har udvidet computerens anvendelsesom-
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råder fra værktøj til et fleksibelt medie. Fælles for disse para-

digmeskift er, at de alle er udløst af nye formmuligheder i

kraft af den teknologiske udvikling, har været drevet af speci-

fikke misfits i eksisterende former og på længere sigt har re-

sulteret i skabelsen af uforudsete nye former og nye anvendel-

ser af computerteknologien. Fælles for de forskellige para-

digmeskift er også, at de enkelte paradigmer først har resulte-

ret i udviklingen af gode former efter længere tids forskning

og videreudvikling af paradigmets nye ideer, koncepter og

metoder. Udviklingen af et AR-alternativ til det traditionelle

skærminterface er stadig i en tidlig fase og kræver yderligere

forskning i det diskuterede nye paradigme for interaktion med

computere. Ideerne og koncepterne præsenteret i dette spe-

ciale udgør en foreløbig afgrænsning og behandling af pro-

blemfeltet, men må videreudvikles for at kunne resultere i

skabelsen af computersystemer med gode AR-grænseflader.

Baggrunden for, at paradigmeskift er forbundet med træghed,

og at det tager tid fra nye ideer opstår til gode former begyn-

der at træde frem, er i høj grad, at man formgivningsmæssigt

bevæger sig ind på ukendt land, der både rummer nye mulig-

heder, men samtidig også udløser nye ukendte problemstillin-

ger. Samtidig er det ikke sikkert, at hverken kendte metoder til

design og udvikling af form eller kendte kriterier for godt

design nødvendigvis kan overføres fra tidligere og hjælpe til at

strukturere og målrette formgivningen. Konteksten (og dermed

kravene til formen) begynder i kraft af de nye formmæssige

muligheder at ændre sig, hvorved former med godt fit pludse-

lig vil være af anderledes karakter end hidtil. Samtidig kan

kendte metoder og formkriterier virke begrænsende på mulig-

hederne for kreativitet og nytænkning i formgivningen af et

nyt materiale.
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Når man står overfor et nyt paradigme for eksempelvis inter-

aktion med eller anvendelse af computere, må udfordringen

derfor tages op ved at kaste sig ud i at eksperimentere med

såvel design som designmetoder og udfordre materialet ved at

afprøve nye ideer og på denne måde opbygge en erfaring med

de nye formmæssige muligheder og begrænsninger. Dette er et

både tids- og ressourcekrævende forløb.

Udforskningen af nye formmuligheder ift. design af computer-

systemer resulterer typisk i udviklingen af en række forskelli-

ge applikationer eller prototyper (som f.eks. Being There),

men på længere sigt er det ikke disse specifikke former, der

består (som andet end monumenter over de formmæssige mu-

ligheder på et givet tidspunkt). Identificering af misfit i for-

bindelse med evalueringen af specifikke former indeholder

dog en række drivkræfter (forces) frem mod udviklingen af en

forbedret form, og prototyper illustrerer således ikke blot et

udviklet koncept, men er i høj grad også med til at pege frem-

ad. De længererækkende resultater af forskningen udgøres

derudover af koncepterne bag de udviklede former, den nye

indsigt, der ligger til grund for disse koncepter og erfaringerne

med det nye materiale samt de designartefakter og metoder til

formgivning, man har udviklet i forbindelse med designpro-

cessen. Når man udforsker formmulighederne i et nyt para-

digme og med målrettet kreativitet kaster sig ud i at eksperi-

mentere med konkret design, er det derfor vigtigt, at også spe-

cifikke misfits, koncepter og metoder betragtes som resultater

af forskningsprocessen, der senere kan inddrages i den videre

forskning.

I dette speciales bidrag til forskningen i augmented reality

grænseflader til CSCW har arbejdet med den konkrete proto-
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type, Being There, ikke haft til formål blot at eksperimentere

med formmulighederne i AR (selvom eksperimenterne natur-

ligvis også har spillet en rolle). Formålet har også været på

baggrund af en sociologisk belysning af konteksten for samar-

bejde og i et tæt samspil med udviklingen af prototypen at

opbygge teoretiske og metodiske konstruktioner. De vigtigste

sociologiske konklusioner vedrørende konteksten for samar-

bejde kommer til udtryk i de 12 designmønstre. De konklusio-

ner, der yderligere kan drages, er rettet mod:

•  Erfaringer fra Being There; hvilke specifikke elementer

er problematiske, hvordan kan de forbedres, og hvilke

overordnede formgivningsmæssige muligheder giver AR i

design af CSCW?

•  Designfilosofien og den anvendte designmetode; hvor-

dan beriger Alexanders optik HCI og hvordan integreres

designmønstre med andre designartefakter?

I den følgende diskussion behandles således de specifikke

problemstillinger i den implementerede prototype og det dis-

kuteres, hvor langt vi med det koncept, prototypen repræsente-

rer formmæssigt, er nået i skabelsen af et rigere rum for inter-

aktion. Sidst diskuteres den rolle Alexanders designfilosofi

spiller i forhold til HCI, og hvor langt vi er nået i udviklingen

af metodiske redskaber til udvikling og design af nye former

indenfor AR-paradigmet.
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17 / ERFARINGER FRA BEING THERE

Identificeringen af misfit i specifikke ensembler udgør en

vigtig drivkraft i udviklingen af forbedrede former. Derfor

udgør evaluering af den udviklede form et vigtigt element i

designprocessen som input til videreudvikling. Evaluering af

en udviklet form gennemføres indenfor softwareudvikling

typisk ved brugertests, hvor formen søges indført i en specifik

brugssituation i den tiltænkte kontekst, hvilket harmonerer

med Alexanders perspektiv på formgivningsprocessen. Der er

ikke gennemført en brugertest af den udviklede forms brug-

barhed, idet den implementerede prototype, Being There, har

en række performancemæssige begrænsninger, der medfører

stor tilvænningstid til interfacet og interaktionen. Being There

illustrerer således i sin nuværende form et koncept for inter-

aktion med computere og distribueret computerstøttet samar-

bejde, hvor man i nogen grad må udføre et mentalt arbejde for

at kunne forestille sig de potentielle kvaliteter i et fuldt im-

plementeret system. Evalueringen af prototypen foregår derfor

primært ved at sammenholde formen med det formaliserede

billede af konteksten, hvilket dog samtidig begrænser værdien

af evalueringen, da nogle problemstillinger først træder frem i

en reel brugssituation. Evalueringen sker på baggrund af vores

egen brug af systemet under implementeringen samt ud fra

diskussioner med personer, der har prøvet systemet i forbin-
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delse med bl.a. indvielsen af InterMedia Aalborgs faciliteter i

Nordjyllands Videnspark (NOVI) i august 1999.

På baggrund af vores erfaringer med den implementerede

prototype er det tydeligt, at augmented reality teknologien

stiller en række formmuligheder til rådighed for skabelsen af

et rigere rum for interaktion og distribueret samarbejde:

•  Virtuelle objekter kan indlejres i det fysiske rum

•  Det er muligt at koble fysiske og virtuelle rum

•  Det er muligt at understøtte en række centrale egenskaber

og dynamikker i samarbejdets sociale og kognitive kon-

tekst

Dette betyder, at man ved at anvende formmulighederne i AR

både kan tilføre samarbejdet noget nyt og kompensere for

nogle af de begrænsninger, der er forbundet med distribuering

af de interagerende.

I evalueringen af den specifikke prototype træder dog samtidig

en række problemfelter frem, hvor det er tydeligt, at konceptet

for et rigere rum for interaktion må videreudvikles. Disse mis-

fits udgør ikke alene drivkræfter mod forbedringer af formen,

men afstikker også mulige retninger for den videre proces.

Problemfelterne er centreret omkring det forstærkede rum og

de virtuelle objekters karakter samt de tekniske og performan-

cemæssige krav og vedrører emner som:
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•  Brugerens placering i det virtuelle rum

•  Koblingen til fysiske objekter

•  Design af fælles rum

•  Rigere rum eller kompleksitetseksplosion?

•  Værktøjer i augmented reality

•  Dybdemarkører/stereoskopisk 3D

•  Interaktion og grafisk performance

•  Field of view

Brugerens placering i det virtuelle rum

I Being There er brugeren placeret i centrum af en kuglefor-

met grænseflade, der ikke giver mulighed for at bevæge sig

rundt mellem de virtuelle objekter. Dette design har de konse-

kvenser for grænsefladens kobling af fysiske og virtuelle rum,

at det bl.a. ikke er muligt at placere de virtuelle objekter i

lokalet uafhængig af brugerens placering og eksempelvis op-

leve, at nye objekter dukker op, når man går hen til reolen,

mens andre er placeret ved skrivebordet eller ved fjernsynet.

Ved at frigøre de virtuelle objekters placering fra brugeren og

i stedet eksempelvis binde dem til det fysiske rum åbnes for en

langt mere gennemgribende forstærkning af rummet og an-

vendelse af de formmuligheder, augmented reality teknologien

stiller til rådighed. Samtidig ligger der dog også en styrke i, at

nogle virtuelle objekter altid følger brugeren som en slags

“informationsaura”, på samme måde som man eksempelvis

kan bære rundt på vigtige dokumenter, kalender, mobiltelefon

osv., mens arkivskabe og bogreoler har faste fysiske placerin-

ger. Ved at kombinere de to tilgange ser vi en mulighed for
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reduktion af grænsefladens kompleksitet, hvor nogle virtuelle

objekter er forankret i det fysiske rum, mens andre følger bru-

geren, der samtidig i kraft af objekternes virtuelle karakter kan

vælge at medbringe store mængder data, eksempelvis den

virtuelle pendant til vedkommendes arkivskab.

Koblingen til fysiske objekter

En anden problemstilling i koblingen mellem det virtuelle og

det fysiske rum består i koblingen mellem virtuelle og fysiske

objekter. I den implementerede prototype er det således ikke

muligt eksempelvis at reducere kompleksitet ved at knytte

computerbaseret information til specifikke fysiske artefakter,

der kan flyttes rundt i lokalet. Dette betyder, at man hverken

kan forstærke fysiske objekter i rummet (eksempelvis tilføje

en web-baseret programoversigt til sit fjernsyn) eller anvende

fysiske objekter som forankringspunkter for information (ved

eksempelvis at knytte elektroniske artikler til en specifik bog).

Sådanne koblinger mellem virtuelle og fysiske objekter udgør

oplagte muligheder i augmented reality teknologen13 (se ek-

sempelvis Mackay (1998) og Mackay og Fayard (1998)) og

kræver, at man er i stand til at koble en række individuelle

lokale koordinatsystemer til hinanden.

Design af fælles rum

På trods af at Being There er opbygget omkring et fælles rum

for interaktion, hvori de distribuerede aktører kan kommunike-

re med hinanden og såvel individuelt som kollektivt kan

interagere med forskellige medierende artefakter og delte res-

sourcer, er designet af det fælles rum forbundet med flere

problemstillinger. Repræsentationen af brugernes oriente-

ringsretning i rummet med deres videobilledes position i
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grænsefladen giver således nogle umiddelbare fordele, men

strider grundlæggende mod den måde, hvorpå man orienterer

sig i det fysiske rum og tolker andres orientering i rummet.

Selvom grænsefladen er blevet væsentlig større, er der samti-

dig grænser for hvor mange brugere, der er plads til i det fæl-

les rum. Jo flere personer der befinder sig i det fælles rum,

desto sværere vil det således være at få plads til frit at kunne

gruppere sig i rummet uden at forstyrre hinanden.

En anden implementering af designmønstrene for det fælles

rum, der måske løser disse problemer, kunne være ligesom i

eksempelvis MASSIVE og DIVE (Benford:1993) i højere

grad at konstruere det fælles rum som et tredimensionalt uni-

vers, hvori aktørerne frit kan bevæge sig rundt. Herved bliver

det dog samtidig svært at implementere ønsket om fra ét cen-

tralt sted at kunne danne sig et overblik over alle de andre

aktører. En ny udfordring er samtidig at få det virtuelle 3D

rum til at harmonere med de enkelte aktørers fysiske rum. I

forhold til design af indlejrede fælles rum kan det fysiske rum

således nemt udgøre en begrænsning i den forstand, at det er

svært at indlejre et stort virtuelt rum med mange aktører og

virtuelle objekter i et lille fysisk rum, specielt hvis man øn-

sker, at det virtuelle rum skal være forankret i et 1:1 forhold til

det fysiske.

Rigere rum eller kompleksitetseksplosion?

Indlejringen af et stort antal virtuelle objekter i et i forvejen

rigt fysisk rum har, som det fremgår af billederne i systembe-

skrivelsen, den mulige konsekvens, at rummet omkring bruge-

ren bliver overfyldt. Spørgsmålet er, om man i stedet for at

skabe et rigere rum for interaktion, der reducerer den stigende

kompleksitet, vi i indledningen har kritiseret desktop og DMI
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paradigmet for ikke at kunne håndtere, skaber basis for en

kompleksitetseksplosion. Det er oplagt, at et rum med en ind-

lejret grænseflade som Being There meget hurtigt kan blive

fyldt op med virtuelle objekter og let kan komme til at virke

uoverskueligt og rodet. For at kunne håndtere en større kom-

pleksitet er det derfor nødvendigt at udvikle konceptet, så det

bliver muligt at organisere større mængder data i den indlejre-

de grænseflade uden at miste overblikket.

Muligheden for at kunne bevæge sig rundt mellem virtuelle

objekter i det fysiske rum og eventuelt justere, hvor tæt man

skal være på et virtuelt objekt for at kunne se det, kunne ek-

sempelvis afhjælpe noget af dette problem. Man kunne natur-

ligvis også vælge at indføre dokumentmapper og vinduer, som

vi kender det fra traditionelle grænseflader, mens en anden og

måske mere frugtbar retning kunne være at udvikle helt nye

former for dokumentvisning, der i højere grad trækker på for-

bindelsen til fysiske rum og objekter eller eksempelvis er

kontekstuel i forhold til opgaven, relationel i forhold til ind-

holdet eller “arkæologisk” i form af dokumentstakke.

Værktøjer i augmented reality

AR-teknologien stiller en række formmuligheder til rådighed,

som ikke er anvendt i den implementerede prototype. De im-

plementerede værktøjer udnytter i deres udformning således

eksempelvis ikke i særlig høj grad rummets spatialitet, men er

indlejrede i deres traditionelle udformning. Dette giver anled-

ning til at overveje, hvorvidt man med bedre udnyttelse af

formmulighederne i AR vil kunne forbedre disse og andre

kendte værktøjer. Ved ikke at ændre fundamentalt på værktø-

jernes udformning opnår man på den anden side at kunne

trække på brugerens kendskab til de former, der over tid er
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fremkommet på baggrund af en kultur-historisk udvikling og

således allerede har et vist fit ift. konteksten.

Den forbedring af de implementerede værktøjer (tekstbehand-

ling og webbrowser), der allerede er opnået i prototypen

knytter sig til problemstillingen omkring repræsentation af

CSCW systemers forskellige elementer og funktionalitet, hvor

ophævelsen af grænsen mellem ikon og værktøj styrker indlej-

ringen af de medierende artefakter i rummet, da denne repræ-

sentation betyder, at mange af objekternes grafiske kendetegn

bevares. Styrkelsen af den ikonografiske repræsentation bety-

der, at brugeren lettere kan opretholde en bevidsthed om de

forskellige objekters indhold og funktionalitet.

Dybdemarkører/stereoskopisk 3D

På trods af at koblingen mellem det computergenerede overlay

og det fysiske rum i prototypen understøttes ved hjælp af en

række dybdemarkører, giver grænsefladen ikke samme ople-

velse af dybde som det fysiske rum. De implementerede dyb-

demarkører i form af skalering ift. afstand og overlapning af

objekter, der ligger bagved, og motion parallax har den effekt,

at grænsefladen fremtræder som 2½D med konsistent spatia-

litet og en vis dybde. Oplevelsen af parallax er dog begrænset,

idet vi arbejder med relativt små afstande i grænsefladen og

derfor også har ret små forskydninger, ligesom skaleringen og

de indbyrdes overlap ikke skaber en overbevisende illusion

om, at de virtuelle objekter vist i VR-brillen befinder sig i

forskellige afstande fra brugeren. Yderligere dybdemarkører

vil måske kunne forstærke denne illusion, men spørgsmålet er

hvor stor forbedring, man vil kunne opnå uden anvendelse af

stereoskopisk 3D.
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Stereoskopisk 3D vil samtidig åbne for design af værktøjer,

der i højere grad udnytter mulighederne for spatialitet i aug-

mented reality. Dette kan måske medvirke til, at computerba-

serede værktøjer bedre kan designes til at støtte håndteringen

af den stigende kompleksitet i programmernes funktionalitet,

vi i indledningen har kritiseret desktop og DMI paradigmet for

at give problemer med at håndtere. Desuden er det i forhold til

design af fælles rum muligt, at navigeringen og orienteringen i

et virtuelt 3D fælles rum for interaktion kan gøres nemmere,

hvis grænseflade-overlayet i sin rumlighed modsvarer det

fysiske rum, fordi rummene i højere grad harmonerer med

hinanden og fremstår som ét. Det er dog muligvis ikke alle

objekttyper i grænsefladen, der vil kunne styrkes af stereosko-

pisk 3D, idet eksempelvis billeder og tekstdokumenter i deres

nuværende udformning har en todimensional natur.

Interaktion og grafisk performance

For at skabe en god augmented reality grænseflade er et cen-

tralt element, at grænsefladens grafiske performance og aflæs-

ningen af interaktionsdevices lever op til den hastighed,

hvormed vi perciperer det fysiske rum. Hvis det fysiske og

virtuelle rum skal fremstå som ét, er det således vigtigt, at

overlayet ikke halter bagefter synsindtrykket fra det fysiske

rum, når man orienterer sig, men bevarer synkroniseringen,

ligesom interaktionen må give et flydende feedback. I Being

There lever den grafiske performance ikke op til disse krav,

hvilket forringer koblingen til det fysiske rum og besværliggør

orientering i grænsefladen. De implementerede devices til

interaktion lider samtidig under de virtuelle objekters hakkede

bevægelser. Desuden betyder trackingens manglende præcisi-

on, at man eksempelvis kan opleve, at den virtuelle hånd let
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“bliver væk”, hvilket medfører breakdowns i interaktionen og

tiltrækker interaktionen med grænsefladen fuld opmærksom-

hed, hvorved samarbejdet gennem grænsefladen falder i bag-

grunden. Hvor man til en vis grad kan abstrahere fra hakkede

bevægelser, når man orienterer sig i rummet, er det således

vores oplevelse, at det er meget vigtigt, at interaktion giver et

flydende feedback. Forbedring af den grafiske performance

kræver større computerkraft og optimering af softwaren, mens

mere præcise inputdevices kræver bedre trackingteknologier.

En mulighed kunne være at anvende computer vision.

Udover problemstillingen omkring feedback kan den direkte

interaktion med virtuelle objekter ved at gribe fat i dem med

sin fysiske hånd også udgøre et problem på grund af den

manglende fysiske feedback og den fysiske belastning ved at

række ud i rummet. Efter længere tids interaktion i Being The-

re har vi således ofte oplevet ømhed i hænder, arme og skuld-

re. En anden tilgang til interaktionen kunne været at konstrue-

re en relativ 3D pegedevice frem for en absolut således, at

man kunne interagere med objekterne i grænsefladen med små

håndbevægelser, på samme måde som markøren i et traditio-

nelt computerinterface flytter sig relativt mere, end man be-

væger musen på bordet. Man kunne omvendt også vælge at

anvende interaktionsdevicens orientering i rummet til at

interagere med de virtuelle objekter i grænsefladen ved at

“pege på dem” i stedet for at “række ud efter dem”, ligesom

det er tilfældet i flere 3D visualiseringer i bl.a. InterMedia

Aalborgs CAVE™ og Panorama installationer.

Field of view

I den implementerede prototype er det computergenerede

overlay pga. VR-brillernes field of view (28° horisontalt, 21°
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vertikalt) kun indsat indenfor et ret begrænset udsnit af bruge-

rens synsfelt. Når man beskærer udsnittet af grænsefladen på

denne måde, medfører det, at koblingen mellem det virtuelle

og fysiske rum svækkes, fordi man ikke kan opretholde den

samme awareness om virtuelle objekter i periferien af syns-

feltet, som i forhold til objekter i det fysiske rum. Dette bety-

der samtidig, at orienteringen i det virtuelle rum besværliggø-

res, da man er tvunget til i højere grad at bevæge hovedet i

stedet for blot at bevæge øjnene.

Prototypens begrænsede field of view giver således anledning

til at overveje, hvorvidt forstærkning af hele synsfeltet vil

medføre en markant større oplevelse af et rigere rum for inter-

aktion.

Større field of view er i høj grad et spørgsmål om videreud-

vikling af HMD-teknologierne, men vil også kunne opnås ved

at vælge andre displaytyper som eksempelvis CAVE™ og

Panorama. I forhold til augmented reality er det dog proble-

matisk at bevæge sig væk fra bærbare displays, hvis man øn-

sker at opretholde en høj grad af fysisk fleksibilitet.

Disse otte problemstillinger viser, hvordan misfit i en prototy-

pe kan pege frem mod mulige løsninger og indeholder den

drivkraft, som kan være med til at initiere ny formgivning, på

samme måde som problemer i kendte systemer til CSCW har

initieret det aktuelle udviklingsprojekt. Andre misfits ville

muligvis kunne identificeres ud fra andre udgangspunkter end

vores, ligesom andre udviklere muligvis ville kunne afstikke

andre retninger for videreudvikling.
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Et rigere rum for interaktion?

Hvor problemstillingerne diskuteret ovenfor på den ene side

viser, at den implementerede prototype indeholder en række

misfits, der begrænser berigelsen af rummet, viser konceptet i

Being There på den anden side også, at augmented reality

åbner for design til CSCW, hvor en del af de problemer, der

knytter sig til det traditionelle skærminterface, kan løses.

De diskuterede mangler i den implementerede prototype er

medvirkende til, at Being There fra et virksomhedsteoretisk

perspektiv dårligt vil kunne transformeres fra at opleves som

en del af omverdenen til at opleves som en del af subjektet (et

funktionelt organ) på trods af, at systemet udvider det enkelte

subjekts personlige rum og understøtter mange egenskaber og

dynamikker i samarbejdets kontekst. Selvom interaktionen

med de virtuelle objekter knytter an til interaktionen i fysiske

rum, eksisterer der således stadig en klar grænse mellem sub-

jektet og systemet (den medierende artefakt). Koblingen mel-

lem fysiske og virtuelle rum i en AR-grænseflade forhindrer

dog ikke udviskning af denne grænse. For at skabe et poten-

tielt funktionelt organ, er det centralt, at de diskuterede misfits

indgår i det videre designforløb.

På trods af disse begrænsninger er det dog vores oplevelse, at

Being There i kraft af AR-grænsefladen giver en række mu-

ligheder i mødesituationen, der ikke findes i traditionelle sam-

arbejdssystemer. Interaktionsformen og organiseringen af

grænsefladen muliggør således ved at basere sig på organise-

ringen af fysiske møder og interaktion i fysiske rum en intuitiv

orientering ift. objekterne i samarbejdet, hvorved kvaliteten af

det distribuerede møde hæves. Når disse nye muligheder kob-

les med det fysiske rum, beriges både det fysiske og det virtu-
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elle rum, og man kan således begynde at tale om ét rigere rum

for interaktion.

Skaber man et rigere rum for interaktion, hvor grænsen mel-

lem subjekt og system er ophævet, har man grundlag for at

begynde at diskutere distribueret samarbejde som et jævnbyr-

digt alternativ til møder i fysiske rum.

Fokuseres bredere på en samarbejdssituation er det vores op-

levelse, at Being There understøtter en række centrale prin-

cipper for skabelse af dynamik i en distribueret arbejdsgruppe.

Når opdelingen i fælles og private rum, styrkelsen af den gen-

sidige awareness og den lette adgang til kommunikation på

tværs af arbejdsgruppen kobles til det fysiske rum med AR,

beriges det forstærkede rum yderligere.
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18 / DESIGNFILOSOFIEN OG DEN

ANVENDTE DESIGNMETODE

Designfilosofien i Alexanders arbejde indeholder mange af de

kvaliteter, Nardi (1996) efterlyser ift. udviklingen af et bedre

fundament for design af HCI. Optikken på fit mellem form og

kontekst samt filosofien bag designmønstrene giver os således

mulighed for på baggrund af empirisk og teoretisk indsigt i et

problemfelt at “udvikle en passende analytisk abstraktion, der

“frasorterer irrelevante detaljer, men isolerer og fremhæver

de egenskaber ved artefakter og situationer, der er af størst

betydning for design”.” (Ibid:70 – vores oversættelse). Ale-

xander leverer en ramme for forståelsen af relationerne i en

designsituation, der kan kombineres med forskellige teoretiske

og analytiske perspektiver på kontekst og form, og skitserer

samtidig en tilgang til designprocessen, der strukturerer ud-

vikling af form i relation til den tiltænkte kontekst. Formule-

ringen af form-kontekst relationer i mønstre for design udgør i

forlængelse heraf en designartefakt, der peger frem mod ud-

viklingen af gode nye systemer.

Alexanders designfilosofi giver HCI et perspektiv på, hvilken

rolle konteksten spiller ift. formen og fremhæver, at både form

og kontekst er dynamiske størrelser, fordi formen påvirker

konteksten, ligesom konteksten stiller krav til formen. Samti-

dig adresserer Alexander problemstillingen omkring vurdering
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af form (fit/misfit?) med udgangspunkt i den erkendelse, at fit

er svær at se, hvorimod misfit træder tydeligt frem, hvorved

design i hans øjne er et spørgsmål om at skabe fit ved bevidst

at undgå misfit. I forlængelse heraf fremhæves den fremad-

rettede rolle problemer i eksisterende former kan spille i de-

signprocessen som motivation, udgangspunkt og drivkraft for

udvikling af ny form. Erkendelsen af denne kvalitet ved misfit

har i høj grad potentiale for at kunne spille sammen med pro-

totyping, idet man i denne metode netop arbejder med en

evolutionær udvikling af form.

Filosofien bag designmønstrene giver yderligere HCI en til-

gang til design, hvor empirisk og teoretisk forståelse af kon-

teksten formuleres i et system af relaterede form-kontekst

beskrivelser. Designmønstre har den kvalitet ift. HCI, at de

reducerer kompleksiteten i et designensemble ved at bygge på

et generelt-abstrakt (teoretisk) eller et specifikt-konkret (empi-

risk) grundlag, men være udtrykt i generelt-konkrete vendin-

ger, og samtidig bevarer muligheden for fleksibilitet i form-

givningen. I kraft af at designmønstre indenfor en overordnet

ramme muliggør flere kohærente fortolkninger, er det oplagt,

at mønstre vil kunne udgøre boundary objects i en designpro-

ces, som involverer kompetencer fra forskellige sociale verde-

ner. En yderligere kvalitet ift. HCI er, at designmønstre kan

være med til at udfordre designeren til at anskue og tænke

form og kontekst på en ny måde og således reducere blinde

pletter ift. konteksten og skabe innovativt design med godt fit.

Samtidig er det også spørgsmålet om ikke designmønstre ift.

en eksperimentel formgivningsproces kan udfordre designe-

rens forståelse af den aktuelle problemstilling i en sådan grad,
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at det kompenserer for manglen på de udfordringer fra bruger-

nes side, der typisk opstår i participatory design.

Idet HCI feltet er under konstant udvikling, er det samtidig en

berigelse af feltets metoder, at Alexanders mønsterfilosofi

peger på en struktur, der er åben for tilføjelse af nye mønstre

efterhånden som nye problemfelter og formmuligheder identi-

ficeres. Desuden er det en fordel for anvendelsen af denne

struktur, at de enkelte mønstre har en overskuelig form, der

gør dem lette at navigere i.

Designmønstre har den force, at de kan indgå i forskellige

systemudviklingsmetoder, men vil som designartefakt i parti-

cipatory design have den særlige kvalitet at kunne støtte de

involverede brugere i den participatoriske proces ved at udgø-

re elementer, brugerne kan forholde sig til og inspireres af.

Forskellen mellem designmønstre og scenarier er i denne

sammenhæng, at mønstrene initierer skabelsen af formalisere-

de billeder af form, mens scenarier fastholder dette billede.

Designmønstres videnskabelighed

Det er i relation til brugen af designmønstre vigtigt at holde

fast i, at de ikke er udtryk for en objektiv eller entydig og evig

gyldig viden om, hvordan godt fit opnås. Selvom mønstrene

udspringer af en videnskabelig proces, er de dermed ikke i sig

selv videnskabelige i traditionel forstand, men er udtryk for en

praksisrettet videnskabelighed. Idet mønstre som designarte-

fakter udgør konkrete praktiske anvisninger for design, vil de

typisk have kortere levetid end det videnskabelige og metodi-

ske grundlag, de er konstrueret på baggrund af. Designmøn-

strenes levetid kan ligeledes afkortes, fordi de er følsomme

over for ændringer i den kontekst og de formmuligheder de

beskriver.
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På den ene side må mønstre opstillet ud fra et bredt empirisk

grundlag forventes at indeholde færre usikkerhedsmomenter

og muligvis også have længere levetid end rent teoretisk fun-

derede mønstre, da de i højere grad bygger på iagttagelser af

godt fit mellem konkrete former og righoldige kontekster. I

forhold til design af computersystemer forholder det sig på

den anden side sådan, at både former og brug ændrer sig så

hurtigt, at mønstre baseret på et rent empirisk grundlag vil

have en relativ kort levetid ift. mønstre baseret på et bredere

teoretisk grundlag og viden om menneskelig kognition og

handling.

Sociologiske bidrag til design

I design af software udfra Alexanders designfilosofi er det

nødvendigt at inddrage supplerende teorier og analyseappara-

ter til behandling af konteksten for den form, der udvikles.

Alexanders bidrag til formgivningsprocessen indeholder såle-

des ikke i sig selv en optik, der kan fremhæve centrale egen-

skaber og dynamikker i anvendelsen af computerbaserede

værktøjer.

Belysningen af konteksten for samarbejde ud fra virksom-

hedsteorien og begrebet om boundary objects har ift. Alexan-

ders designfilosofi den kvalitet, at dette sociologiske perspek-

tiv i særlig høj grad fokuserer på artefakters rolle i relationen

mellem aktører, deres handlinger og omverdenen. Dette fokus

betyder, at den teoretiske belysning af konteksten giver anled-

ning til konklusioner, der stiller abstrakt formulerede krav til

formen, og i syntese med formmulighederne i et specifikt en-

semble kan danne et godt fundament for konstruktion af møn-

stre for design. Konklusioner af sociologisk karakter vil ved
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design af software baseret på designmønsterfilosofien således

komme til udtryk i de konstruerede mønstre.

Mønstre, scenario og prototype som designartefakter

Designmønstre med tilstrækkelige muligheder for fleksibel

fortolkning konstrueret med udgangspunkt i sociologiske kon-

klusioner og en vis grad af empirisk fundament har en almen

gyldighed ift. forståelsen af den behandlede kontekst, som gør

det tænkeligt, at mønstrene vil kunne genanvendes og også

fremme skabelsen af fit i andre udviklingsprojekter, hvor den-

ne kontekst helt eller delvist måtte indgå. Designmønstre gør

det således muligt at fastholde og videregive viden om

form/kontekst relationer til senere udvikling af systemer. Det

konkrete udbytte af et sådant genbrug vil ideelt set være sy-

stemer med bedre fit uden en tilsvarende vækst i ressourcefor-

bruget i udviklingsprocessen, fordi en betydelig del af analy-

searbejdet bag mønstrene ikke skal gennemføres igen.

I praksis vil mønstre med denne kvalitet givetvis også kunne

komplementere de systeminterne moduler, der udvikles med

henblik på genbrug og ressourcebesparelser i systemudvikling.

Objektorienteret analyse og design kan således nævnes som

eksempel på et systemudviklingsparadigme, hvor man i vid

udstrækning arbejder med genbrug af form (og ikke mindst

skabelse af basis for genbrug), men ikke har nogen egentlig

metodik for genbrug af viden om form/kontekst relationer (se

eksempelvis Mathiassen et al. 1997).

Scenarier udgør ligesom designmønstre fleksible beskrivelser,

der kan danne udgangspunkt for konkret design. Som desig-

nartefakt giver scenarier således udvikleren mulighed for at

formidle ideer og funktionalitet i et ikke eksisterende system i
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en form, hvor også den tiltænkte brug og kontekst beskrives,

hvorimod designmønstrene afstikker overordnede retningslini-

er for den konkrete implementering. Scenarier har dermed den

styrke, at de kan fungere som et omdrejningspunkt for design-

processen, ift. hvilket de øvrige designartefakter kan relateres.

Tilsammen udgør scenarier og designmønstre derfor et godt

fundament for udviklingen af specifikke former – eksempelvis

som referencepunkt og katalysator for iterativ udvikling af

prototyper.

Prototyper har som designartefakter i modsætning til scenarier

og designmønstre den force, at de ikke er mentale billeder af

formen, men er håndgribelige størrelser, der kan testes i den

virkelige kontekst eller evalueres med udgangspunkt i konkret

brug. Prototyper har således den kvalitet, at de gør det muligt

at afsløre misfit, der indeholder fremadrettede drivkræfter og

afstikker mulige retninger for forbedringer.

Skitse til en designmetode

For at skabe rum for nytænkning og kreativitet i formgivnin-

gen indenfor et nyt paradigme har vi haft behov for at udvikle

en metode, der giver mulighed for at sætte fokus på nye pro-

blemfelter og løsningsstrategier og peger på designartefakter,

som kan styrke de enkelte faser i processen og deres samspil.

Dette metodekrav har vi grebet an ved at videreudvikle eksi-

sterende metodiske tilgange og inddrage nye designfilosofier,

der i den konkrete anvendelse i forbindelse med udviklingen

af Being There har givet større indsigt i deres kvaliteter og

muligheder for samspil.

Integrationen af scenarier, designmønstre og prototyper som

designartefakter i en double-loop designproces leder os såle-

des frem til skitseringen af en designmetode, hvor kvaliteterne
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i prototyping, scenariobaseret design og designmønstre

supplerer hinanden i udviklingen af ny form:

Figur 18 - Designartefakternes rolle i specialets forsknings- og

udviklingsproces. Scenariet indeholder som et billede af den specifikke

anvendelsessituation betragtniger om både form og kontekst. Konteksten

består af såvel problemstillinger som formmuligheder

Udgangspunktet for processen ligger i observation af misfits i

et givet genstandsfelt eller ensemble, hvilket motiverer udvik-

lingen af ny form. I samspil med denne observation udvikles

et scenario for genstandsfeltet, der beskriver en form-kontekst

relation med bedre fit.

Herefter belyses konteksten for det pågældende designpro-

blem yderligere med henblik på skabelsen af en større forstå-

else af de dynamikker scenariet beskriver, ligesom scenariet

på baggrund af den fornyede indsigt videreudvikles. På bag-

grund af forståelsen af konteksten og observationerne af

fit/misfit konstrueres i en refleksiv proces et system af de-

signmønstre. I denne proces er de konstruerede mønstre lø-
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bende genstand for kritiske spørgsmål formuleret med ud-

gangspunkt i scenariet.

På baggrund af de konstruerede designmønstre udvikles i sam-

spil med scenariet et konkret design der implementeres i en

specifik form. I denne proces stilles spørgsmål til såvel den

udviklede prototype som til scenariet.

Prototypen danner herefter udgangspunkt for fornyede obser-

vationer af misfit, når den stilles overfor den kontekst og

brugssituation som beskrives i scenariet. Denne proces kan

både foregå som formaliserede brugertests i den virkelige

kontekst eller blot som evaluering med udgangspunkt i kon-

kret brug.

I næste iteration er observation af misfit anledning til fornyede

spørgsmål til de konstruerede designmønstre og den forståelse

af konteksten, de repræsenterer, hvorefter såvel scenariet som

mønstrene eventuelt revideres, og den implementerede form

videreudvikles.
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19 / FUNDAMENTET FOR DEN

IMPLEMENTEREDE PROTOTYPE

Følgende gennemgang af prototypen, Being Theres, konkrete

er konstruktion er adskilt fra den indholdsfokuserede del af

systembeskrivelsen, fordi fokus for forskningsprocessen præ-

senteret i dette speciale ikke har været den tekniske imple-

mentering af designet. Alligevel har denne implementering

naturligvis været en nødvendig del af udviklingen af den be-

skrevne form og har krævet en betydelig arbejdsindsats.

Prototypen på et rigere rum for interaktion og distribueret

computerstøttet samarbejde er udviklet i multimedie forfatter-

værktøjet Macromedia Director 6.5. Dette værktøj giver os

mulighed for via programmeringssproget Lingo let at mani-

pulere forskellige grafikelementer på skærmen og reagere på

input fra brugeren. Samtidig kan Directors grundlæggende

funktionalitet let udvides med små tredjeparts programmodu-

ler (Xtras) til eksempelvis at kunne kommunikere med eks-

ternt hardware og via netværk. Xtras er i stort omfang tilgæn-

gelige på internettet. Under Windows er det desuden muligt i

Director bl.a. at trække på Microsoft-teknologien ActiveX, der

muliggør indlejring af Microsoft programmer som eksempel-

vis Word, Internet Explorer og NetMeeting direkte i vores

prototype, hvorved vi undgår selv at skulle konstruere en tek-



272

nologi til overførsel af video og lyd over netværk og værktøjer

til tekstbehandling og web-browsing.

Director er ikke et 3D udviklingsmiljø og kan ikke generere

inputs til stereoskopiske displaysystemer. Programmet er hel-

ler ikke optimeret til at skulle generere realtime opdateringer

af grafikken, som det kræves i et “rigtigt” VR eller AR system

for at skabe flydende bevægelser. Når vi på trods af disse be-

grænsninger alligevel har valgt dette udviklingsmiljø, skyldes

det, at vi i vores HMDs for det første alligevel ikke er istand

til at vise stereoskopisk 3D, og at vi for det andet har vurderet

i en prototype af eksperimentel karakter, der som diskuteret

tidligere ikke udvikles med det formål at arbejde sig frem mod

et fuldt implementeret system, at kunne leve med et lavere

antal opdateringer af de virtuelle objekters position i sekundet

(og dermed mere hakkede bevægelser i billedet) opvejet i

forhold til de muligheder for implementering af den ønskede

funktionalitet, Director kombineret med Xtras og Microsoft-

teknologier umiddelbart stiller tilrådighed. Vi er derfor også

opmærksomme på, at den grafiske performance, vores proto-

type leverer, vil kunne forbedres - selv indenfor rammerne af

de computere vi har anvendt.
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Xtras og andre tredjeparts teknologier

I prototypen, Being There, anvender vi følgende seks Xtras til

Director og fire andre tredjeparts teknologier, heraf tre fra

Microsoft:

•  XtraNet™

•  DirectCommunication Xtra™ 1.1

•  DirectOS Xtra™ 1.2.2

•  WebXtra 1.1

•  FileIO 1.02

•  bkMixer

•  CapturePRO 2.0

•  NetMeeting 3.0

•  Word 97

•  Internet Explorer 5.0

XtraNet™ (g/matter)

Denne Xtra muliggør netværkskommunikation via TCP/IP

mellem programmer udviklet i Director. XtraNet  udgør

således en fundamental byggeklods i prototypen, idet udvidel-

sen muliggør den beskrevne client-server struktur og løbende

udveksling af data om de enkelte klienters orientering og in-

teraktion i det fælles rum. Udvidelsen sætter os istand til både

at kommunikere client-server og peer-to-peer (direkte mellem

de enkelte klienter) og fungerer grundlæggende ved, at man

via Lingo kan sende (korte) tekststrenge frem og tilbage mel-
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lem de forskellige computere. XtraNet™ anvendes også til at

kommunikere lokalt med driveren til 5DT Glove (hvilket vi

vender tilbage til senere).

DirectCommunication Xtra™ 1.1 (DirectXtras LLC)

DirectCommunication Xtra™ muliggør kommunikation med

arbejdsstationens COM-porte direkte fra Director via Lingo,

hvilket gør os istand til at eksekvere kommandoer til IsoTrakII

(initialisering o.a.) og læse positionsdata fra de to receivere.

Denne Xtra udgør således fundamentet for på baggrund af den

elektromagnetiske tracker at kunne skabe et forstærket rum

ved hjælp af Director. DirectCommunication Xtra™ kan dog

ikke anvendes til at aflæse data fra 5DT Glove VR-handsken,

da handskens output ikke er i ASCII-format.

DirectOS Xtra™ 1.2.2 (DirectXtras LLC)

Denne Xtra muliggør eksekveringen af en række kommandoer

til styresystemet fra Director via Lingo. DirectOS Xtra™ mu-

liggør eksempelvis kontrol over musens placering på bruge-

rens skærm og simuleringen af museklik, hvilket er de ele-

menter, der gør det muligt for os at anvende kombinationen af

tracker og VR-handske som inputdevice. Derudover muliggør

udvidelsen også filkopiering og læsning af Windows’ registre-

ringsdatabase, hvilket hovedsageligt anvendes af serveren.

WebXtra 1.1 (Tabulerio da Baiana Prod. E Ed. Ltda.)

WebXtra muliggør via ActiveX teknologien i Windows indlej-

ring af Microsoft programmer i Director og giver os i prototy-

pen udover web-browsing eksempelvis mulighed for editering

af Word-dokumenter. Udvidelsen kræver blot, at de respektive

Microsoft programmer til dette (Internet Explorer version 4.0

eller nyere og Word 97 eller nyere) er installeret på arbejds-
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stationen. Med WebXtra er det således muligt at anvende og

dele browsere og tekstbehandling i prototypen, uden at vi selv

skal programmere sådanne værktøjer fra bunden. WebXtra

kan i høj grad styres via Lingo.

FileIO 1.02 (Macromedia)

Denne udvidelse muliggør via Lingo læsning og skrivning af

tekst-filer på de lokale arbejdsstationers diskdrev eller drev

delt over netværk. FileIO gør det således muligt til at arbejde

med eksterne preference-filer, der beskriver eksempelvis op-

sætningen af serveren eller klienterne, eller lagre information i

eksterne filer om organiseringen af det fælles eller de private

rum; hvilke elementer er placeret hvor osv., således at syste-

met når man logger af “husker” hvordan rummene er organise-

ret. Dette betyder, at prototypen kan opbygges langt mere

fleksibelt og dynamisk, da alle data ikke nødvendigvis skal

skrives i og kompileres sammen med programkoden, men kan

være tilgængelige og mulige løbende at ændre i en række kon-

figurationsfiler.

bkMixer (updateStage)

bkMixer gør det muligt via Lingo at kontrollere arbejdsstatio-

nens forskellige lyd ind- og udgange fra Director. Dette gør os

istand til at konstruere en lydafskærmning i det fælles rum

udfra orienteringsretningen og styre etableringen af lydforbin-

delse mellem de forskellige klienter (sålænge der blot er

etableret en lydforbindelse over netværket via eksempelvis

Microsoft NetMeeting).

CapturePRO 2.0 (Pegasus Software)

CapturePRO muliggør via Microsofts ActiveX teknologi ind-

sættelse af live-video direkte fra arbejdsstationens videoind-
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gang i programmer lavet i eksempelvis Director. Dette gør os

istand til at eksperimentere med videoforbindelser af højere

kvalitet, end den anvendte netværksteknologi tillader i dag

(dog uden self-view) ved ikke at overføre video via netværket,

men via separate lyd- og videokabler direkte mellem arbejds-

stationerne.

NetMeeting 3.0 (Microsoft)

NetMeeting 3.0 kan via ActiveX indsættes direkte i Director,

man har også den facilitet, at programmet kan indsættes på

enhver web-side og dermed yderligere kan anvendes i Director

via WebXtra som beskrevet ovenfor (hvilket giver en række

udvidede muligheder). Anvendelsen af NetMeeting 3.0 gør os

istand til at overføre video og lyd mellem to klienter via

TCP/IP, men kræver i prototypen, at opkaldet mellem de to

klienter foretages før der logges på systemet. Selvom NetMe-

eting som en del af sin funktionalitet tilbyder deling af pro-

grammer, er det dog ikke muligt umiddelbart at indlejre denne

del af NetMeeting i andre programmer, da den ikke virker via

ActiveX. (Vi har derfor selv konstrueret et system til pro-

gramdeling).

Word 97 og Internet Explorer 5.0 (Microsoft)

Ved at have Word 97 og Internet Explorer 5.0 installeret på

arbejdsstationerne kan vi i prototypen ved hjælp af WebXtra

arbejde med tekstbehandling og web-browsing uden selv at

skulle konstruere sådanne værktøjer.
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Grænsefladens geometri

For at skabe en rumlig grænseflade i Director, der som nævnt

ikke er et 3D udviklingsmiljø, men blot giver os mulighed for

at placere grafik på en 2D flade, har vi været nødt til selv at

opbygge en geometri for grænsefladen i systemet baseret på

grundlæggende rumgeometri. At vi er istand til at aflæse posi-

tionsdata fra receiverne på VR-brillerne og VR-handsken er

altså ikke ensbetydende med at vi har en rumlig grænseflade,

men kræver en del matematisk efterbehandling i form af geo-

metriske beregninger.

Grænsefladens geometri er konstrueret således, at brugerens

position i rummet (registreret med receiveren på VR-brillen)

udgør centrum for en kugle, hvori de virtuelle objekter er for-

ankret, og hvori brugerens virtuelle hånd (registreret med re-

ceiveren på VR-handsken) frit kan bevæge sig. Udfra bruge-

rens orientering beregnes, hvilket udsnit af den omgivende

grænseflade, der dækkes af VR-brillens field of view, og der-

med hvad der skal vises i displayet. Brugerens virtuelle hånd

er ikke begrænset til at befinde sig indenfor dette billedudsnit,

men knytter sig til den fysiske hånds position i rummet. Her-

ved kan man godt have fat i elementer, der ligger udenfor det

udsnit af grænsefladen, man kan se, og placere virtuelle ob-

jekter et andet sted i rummet uden at skulle følge håndens

bevægelse med øjnene.



278

Figur 19 - Grænsefladens geometri

For at kunne beregne VR-brillernes billedudsnit i kuglefladen

udfra trackersystemets data om brugerens orientering i rum-

met har vi imidlertid valgt på baggrund af VR-brillens field of

view og opløsning i pixels at konstruere et grundlæggende

todimensionalt koordinatsystem med pixels som enhed på

begge akser, hvori de forskellige virtuelle objekter kan have

en placering (x,y), og hvoraf man på et givet tidspunkt ser et

udsnit på 800x600 pixels i VR-brillen. Da vi ved, at VR-

brillerne viser et udsnit på 28° horisontalt og 21° vertikalt

viser nedenstående simple udregninger, at den samlede græn-

seflade har en størrelse på 10286x10286 pixels, hvilket koor-

dinatsystemet skal dække, og at hver grad i orienteringen sva-

rer til ca. 29 pixels i VR-brillerne. På baggrund af gradtal for

brugerens orientering kan vi således beregne hvilke 800x600

pixels af grænsefladens 10286x10286 pixels, der på et givet

tidspunkt skal vises i displayet.
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360°/28° * 800 pixels = 72000/7 ≈ 10286 pixels horisontalt

360°/21° * 600 pixels = 72000/7 ≈ 10286 pixels vertikalt

Oplevelsen af en spatial grænseflade skabes ved, at det todi-

mensionale koordinatsystem så at sige forskydes rundt om-

kring den kugle, der omgiver brugeren, hvorved brugeren ser

et nyt udsnit af grænsefladen når vedkommende drejer hove-

det. Nedenstående figur viser dette princip, der er det samme

for både den horisontale og den vertikale beregning af bil-

ledudsnittet.
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Figur 20 - Udsnit af grænsefladen på baggrund af orienteringen i rummet.

Øverst har brugeren orienteringen 0° og ser dermed punktet A indenfor

udsnittet af grænsefladen, mens punktet B befinder sig udenfor. Nederst har

brugeren en orientering på -45° og ser dermed punktet B indenfor udsnittet

af grænsefladen, mens punktet A befinder sig udenfor.

For også at skabe dybde i grænsefladen suppleres objekternes

position indenfor koordinatsystemet på 10286x10286 pixels

med en skaleringsfaktor (z) på mellem 15% og 100%, og et

objekt kan dermed f.eks. have positionsdataene (5710, 3020,

70). Da beregningen af billedudsnittet også inkluderer prin-

cippet om motion parallax indgår objekternes afstand (skale-

ringen) også i beregningen af deres position i VR-brillerne, og
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der er således ikke blot tale om en simpel oversættelse fra

grader til pixels, men en mere kompliceret beregning, der bl.a.

også tager højde for, at receiveren på VR-brillerne er forskudt

ift. hovedets omdrejningspunkt.

Princippet i beregningen af hvilke virtuelle objekter, der be-

finder sig hvor i billedudsnittet, er, at alle objekterne på bag-

grund af data om deres position i det overordnede koordinat-

system og data om brugerens orientering i rummet løbende får

beregnet såkaldte locH og locV værdier, der i Director beskri-

ver deres placering på skærmen. Objekter placeret udenfor det

udsnit af grænsefladen, brugeren er orienteret imod, vil såle-

des få beregnet locH og locV værdier mindre end 0 eller større

end hhv. 800 og 600, hvorved Director placerer dem udenfor

skærmbilledet.

Nedenstående figur viser den geometriske model, der ligger til

grund for denne beregning. Det efterfølgende eksempel gen-

nemgår princippet i beregningen af et objekts locH baseret på

de trigonometriske funktioner for en retvinklet trekant (prin-

cippet er det samme for locV).
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Figur 21 - Geometrien bag beregningen af locH og locV

Punktet A udgør hovedets omdrejningspunkt, hvorimod

punktet A2 udgør øjnenes (VR-brillernes) position forskudt fra

dette omdrejningspunkt med afstanden r (hvilket udgør årsa-

gen til fænomenet motion parallax ved drejning af hovedet).

For at tage højde for motion parallax skal vi således udlede

vinklen til punktet B fra punktet A2 (i stedet for vinklen fra

punktet A) og på baggrund heraf placere punktet B i VR-

brillens skærmudsnit på 800x600 pixels. Når dette beregnes

for alle objekter i grænsefladen, vil de, når brugeren drejer

hovedet, blive forskudt indbyrdes alt efter deres afstand fra

hinanden.

•  Pilen mod venstre  AC  repræsenterer brugerens hori-

sontale orientering i rummet (∠ yaw)

•  locH til punktet B = (∠ A2 / 28°) * 800 pixels

C

yaw°

A2

pos°

c
a

c2

b2

A

B

r

0°

b

Omdrejningspunkt

VR-briller

Virtuelt objekt
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•  Punktet B er registreringspunktet for det virtuelle objekt i

grænsefladen, hvis locH skal beregnes

•  Afstanden r ( A2A ) udgør forskydningen mellem hove-

dets omdrejningspunkt og øjnene (årsagen til fænomenet

motion parallax)

•  ∠ pos kan beregnes udfra x-koordinatet til det virtuelle

objektet i B: (x/10286) * 360°

•  Afstanden c ( AB ) kan beregnes på baggrund af objek-

tets skaleringsfaktor (z)

•  ∠ A = ∠ pos - ∠ yaw

•  sinA * c = BC

•  cosA * c =  AC

•  b - r ⇔ b2 = (cosA * c) - r =  A2C

•  tanA2 = a/b2 ⇔ tanA2 = (sinA * c)/ ((cosA * c) - r)

På samme måde beregnes locV til punktet B udfra objektets y-

koordinat og brugerens vertikale orientering (pitch). Her er

locV til punktet B dog = (∠ A2 / 21°) * 600 pixels.



284

Den virtuelle hånds placering i koordinatsystemet bestemmes

ved at beregne den horisontale og den vertikale vinkel mellem

receiveren på VR-brillen og receiveren på VR-handsken udfra

data om disses positioner i rummet. Størrelsen af den virtuelle

hånd bestemmes udfra en beregning af afstanden mellem de to

receivere, hvilket også danner grundlag for den skalering af de

virtuelle objekter, der finder sted når man tager fat i dem og

skubber dem længere væk eller trækker dem tættere på. Når et

virtuelt objekt flyttes, sker det ved, at objektets position i ko-

ordinatsystemet (x, y) og skalering (z) løbende sættes lig med

handskens, sålænge hånden er knyttet (dog korrigeret for den

virtuelle hånd og objektets indbyrdes forskydning (offset)).

Princippet i beregningen af afstanden mellem VR-brillen og

VR-handsken er baseret på nedenstående geometriske model

og variationer over Pythagoras formel for sidelængderne i en

retvinklet trekant: a2 =b2 + c2.

Figur 22 - Afstanden mellem VR-brille og VR-handske

VR-brille (x2, y2, z2)

VR-handske (x1, y1, z1)

d a

b

c

a2
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Af figuren ses det at :

•  d2 = a2
2 + c2

•  c2 = a2 + b2

•  d2 = a2
2 + a2 + b2

•  a2 = x2-x1

•  a = y2-y1

•  b = z2-z1

Afstanden mellem brillen og handsken (d) er dermed

= √ (x2-x1)
2 + (y2-y1)

2 + (z2-z1)
2
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Beregningen af den horisontale og den vertikale vinkel mel-

lem VR-brillen og VR-handsken B og B2 er baseret på den

geometriske model vist herunder, og variationer over en af de

trigonometriske funktioner for en retvinklet trekant: tanB =

b/a.

Figur 23 - Vinklerne mellem VR-brillerne og VR-handsken

Af figuren ses det at :

•  tanB = b/a ⇔ tanB = (z2-z1) / (y2-y1)

•  tanB2 = b2/a2 ⇔ tanB2 = (z2-z1) / (x2-x1)

VR-brille (x2, y2, z2)

VR-handske (x1, y1, z1)

a

b

c

c2

a2

b2

B

B2
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20 / DET TEKNISKE SYSTEMDESIGN

I det følgende beskrives, hvordan vi på baggrund af de an-

vendte Xtras, andre tredjeparts teknologier og den beskrevne

geometri for grænsefladen har konstrueret den konkrete pro-

totype. Gennemgangen af systemopbygningen omhandler

bl.a.:

•  Netværksstrukturen

•  Serverens interface

•  Serverens struktur

•  Klientens struktur

•  Centrale elementer og principper i klienten

Netværksstrukturen

I en implementering af den beskrevne prototype, Being There,

er det nødvendigt at alle brugerne hele tiden får tilsendt den

samme information om organiseringen af og interaktionen i

det fælles rum, hvilket kræver, at data om hver enkelt brugers

interaktion i det fælles rum samles og behandles ét centralt

sted. Vi har derfor opbygget en client-server struktur, hvor

serveren udover også at fungere som filserver for objekterne i

det fælles og de private rum beregner, hvordan det fælles rum

er organiseret på baggrund af inputs fra de enkelte klienter, og
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løbende broadcaster disse data over netværket. Client-server

strukturen fungerer på den måde, at de enkelte klienter (der

hver især kører på en PC-arbejdsstation med tilsluttede VR-

briller og tracker) via XtraNet først logger sig på serveren med

et brugernavn og derefter får tilsendt data om det fælles rum

og brugerens private rum: hvilke andre brugere der er logget

på systemet, hvor de forskellige objekter er placeret i grænse-

fladen, og fra hvilken sti disse objekter kan indlæses. Desuden

broadcaster serveren information om brugerens tilstedeværel-

se til alle de andre klienter. Når man er logget på serveren

sendes der løbende data ud på netværket om hver enkelt bru-

gers orienteringsretning i rummet, hvilket styrer den enkelte

brugers avatar og videoposition hos de andre klienter. Disse

orienteringsdata bruges også af serveren til at kontrollere turn-

taking og til at beregne brugernes indbyrdes afstand i det fæl-

les rum, hvor på baggrund af der evt. sendes besked til de

enkelte klienter om gensidigt enten at åbne eller lukke for

lydforbindelse.

Figur 24 - Prototypens netværksstruktur

Når man tager fat i et objekt i det fælles rum og vil flytte det,

sendes der data til serveren om hvilket objekt, hvem har taget

Server

Udveksling af data om rum og interaktion

Client Client

Udveksling af data om orientering
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fat i, og hvor det flyttes hen. Udfra disse data beregner serve-

ren ændringerne i rummet, og broadcaster disse til klienterne.

Man ser således resultatet af sine handlinger samtidig med de

andre brugere. Serveren sørger samtidig for at kun én bruger

kan have fat i et objekt af gangen. Hver gang man slipper et

objekt, man har flyttet, opdateres den eksterne fil, der beskri-

ver hvordan det fælles rum er organiseret.

Når en klient logger af serveren broadcastes som ved logon

information til de andre klienter om dette.

Serveren

Når serveren startes op aflæses ved hjælp af DirectOS Xtra™

computerens IP-nummer i registreringsdatabasen, og det sikres

ligeledes, at filbiblioteket med serverapplikationen er tilgæn-

gelig for klienterne via netværket, således at klienterne på de

enkelte arbejdsstationer direkte kan indlæse filerne i det fælles

og de private rum over netværket ved hjælp af netværkshånd-

teringen i Windows. Derudover indlæses ved hjælp af FileIO

Xtra serverens preference-fil, der er placeret i samme filbibli-

otek som serverapplikationen, og som bl.a. indeholder infor-

mation om hvilken netværksport serveren skal lytte på og sti-

erne til de filbiblioteker, der rummer objekterne i de enkelte

brugeres private rum. Samtidig indlæses også preference-filen

for det fælles rum placeret i underbiblioteket /shared/. Denne

fil indeholder filnavnene på de forskellige objekter i det fælles

rum (bitmap billeder), information om deres placering i græn-

sefladen og url’erne til de web-sider eller Word-dokumenter,

de repræsenterer. Udfra objekternes z-koordinater beregner

serveren, hvilke objekter i grænsefladen, der ligger foran an-

dre. Når serveren har gennemgået denne proces (på ca. 1-2

sekunder) er applikationen klar og står blot og lytter efter tra-
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fik på den angivne port. Hvert tiende minut opdateres dog

preference-filen for det fælles rum for at undgå tab af data ved

systemnedbrud. Dette sker også, når serveren lukkes ned,

hvorefter der sendes besked til alle klienter og netværksfor-

bindelsen lukkes.

Serverens interface

Billede 31 - Skærmbillede fra serveren

Udover den funktionalitet, der sætter serveren istand til at

håndtere organiseringen af det fælles rum og kommunikatio-

nen med klienterne (hvilket reelt ikke kræver yderligere inter-

face end en start og stopknap), har serveren en række forskel-

lige funktioner, der sætter os istand til at monitorere og påvir-

ke afviklingen af prototypen og udvekslingen af data over

netværket. Dette vil ikke nødvendigvis være tilfældet på sam-
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me måde i et fuldt implementeret system, men har udgjort et

centralt værktøj i udviklingsprocessen.

I det store procesvindue øverst til højre på skærmen (vist

ovenfor) kan man således følge alle større hændelser i syste-

met; opstart af serveren, etablering af netværksforbindelser,

logon og logoff, backup af preferences o.l. ligesom det også er

her, eventuelle fejlmeddelelser skrives og udspecificeres. I

kontrolpanelet til venstre er det yderligere muligt at aktivere

visning af hhv. ind- og udgående netværkstrafik i procesvin-

duet (hvilket dog er store mængder data og derfor nedsætter

serverens performance væsentligt). Dette har været til stor

hjælp i forbindelse med lokalisering af fejl, fordi det er muligt

at se, hvilke data der modtages fra klienterne, og hvilke data

der endes fra serveren. Det er derudover muligt at logge en

specifik bruger af serveren, hvilket kan være nødvendigt, hvis

klienten eksempelvis er gået ned og derfor ikke har sendt den

logoffkommando til serveren, der fjerner vedkommende fra

oversigten over brugere i systemet, ligesom man kan slette

indholdet af procesvinduet. Ovenover procesvinduet er det

muligt at gå udenom serverens behandling og distribution af

data og selv sende en tekststreng direkte ud på netværket,

hvilket har været nyttigt i forbindelse med implementeringen

af prototypens netværksdel, idet vi manuelt har kunne ekse-

kvere forskellige kommandoer fra serveren. Øverst til venstre

vises bl.a. hvilke brugere, der er logget på serveren, serverens

IP-nummer, og hvilken port serveren kommunikerer med kli-

enterne på.

For i testfasen at kunne monitorere de forskellige rum og ud-

vekslingen af objekter mellem disse er der i den nederste del

af skærmen placeret tre vinduer, hvori indholdet af de filbibli-

oteker på serveren, der repræsenterer hhv. det fælles og de
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private rum, vises. Når serveren startes op vises som udgangs-

punkt indholdet af det fælles rum i det første vindue fra ven-

stre, når en bruger logger på vises indholdet af vedkommendes

private rum i det næste osv., og når en bruger logger af fjernes

visningen af objekterne i vedkommendes private rum igen.

Ved at indtaste andre stier umiddelbart ovenfor et af de tre

vinduer kan man desuden browse i serverens forskellige fil-

biblioteker, og med knapperne i kontrolpanelet nederst til

venstre er det muligt at åbne og redigere de forskellige prefe-

rence-filer direkte i procesvinduet.

Serverens struktur

Serverens kode er struktureret meget enkelt og består overord-

net af fire dele: 1) håndtering af netværkskommunikationen;

sortering af indgående trafik og udslusning af udgående trafik

efter prioritet, 2) håndtering af data om de forskellige brugeres

orientering, interaktion, turn-taking osv. i det fælles rum, 3)

håndtering af organiseringen af det fælles rum; løbende be-

regning af hvilke objekter, der ligger foran andre og 4) håndte-

ring af serverens interface; knapper, tekstfelter osv. Disse dele

afvikles på den måde, at indgående netværkstrafik sorteres

udfra det første ord i tekststrengen (header), og aktiverer for-

skellige processer, hvor de behandles i overensstemmelse med

serverens interface (skal data vises i procesvinduet osv.) og

eventuelt udløser en ny beregning af organiseringen af det

fælles rum. På baggrund af denne behandling udsluses der

data via TCP/IP enten som broadcast eller direkte til de en-

kelte klienter med information om opdateringer i det fælles

rum som højeste prioritet (over eksempelvis information om at

en given bruger har logget sig af eller på).
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Figur 25 - Serverens struktur

Klienten

Klientens konstruktion er mere kompleks end serverens, da

klienten både skal beregne organiseringen af objekterne i det

private rum, læse og behandle store mængder data fra tracker,

VR-handske og netværket og på baggrund af disse data bruge

omfattende scripts til flere gange i sekundet at beregne hvilket

udsnit af grænsefladen, der skal vises i VR-brillerne.

Sortering efter
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TCP/IP

Logon/logoff
Orientering

Markørposition
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Turn-taking
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Klientens struktur

Klienten er struktureret således, at der tildeles så meget af

arbejdsstationens processortid som muligt til at holde tre

grundlæggende processer kørende; aflæsning af data fra Iso-

TrakII og data fra VR-handsken samt håndtering af ind- og

udgående netværkstrafik. Disse processer sørger så selv for at

tildele tid til efterbehandling af de aflæste data (geometriske

beregninger o.l.) og til beregningen af organiseringen af det

private rum samt så mange opdateringer af displayet i sekun-

det som muligt.

På baggrund af de geometrisk efterbehandlede positionsdata

fra IsoTrakII og kontrollen over systemcursorens placering på

skærmen med DirectOS Xtra™ er det muligt at interagere med

objekterne i det fælles og det private rum ved at tage fat i dem

med den virtuelle hånd styret med VR-handsken eller 3D mu-

sen. Er der tale om et objekt i det private rum, beregner klien-

ten selv ændringerne i organiseringen af rummet lokalt og

holder på baggrund af skaleringen af de enkelte objekter hele

tiden styr på hvilke, der ligger foran andre, og om et objekt

skal skifte fra blot at være et billede til at være en aktiv appli-

kation (eller omvendt). Er der i stedet tale om interaktion med

et objekt i det fælles rum, sender klienten derimod blot data

videre til serveren om den virtuelle hånds position i koordinat-

systemet og hvilket objekt, der flyttes. På serveren sammen-

holdes disse data med eventuelle andre ændringer i det fælles

rum og objekternes nye koordinater og evt. besked om at

skifte et billede ud med en applikation (eller omvendt) broad-

castes. Dette betyder, at alle ser de samme opdateringer i det

fælles rum stort set samtidig, og at flere klienter på samme tid

kan interagere med forskellige objekter.
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Objekternes koordinater i grænsefladen lagres i en række da-

talister og danner sammen med data fra IsoTrakII om bruge-

rens orientering baggrund for den beregning af grænseflade-

udsnittet i VR-brillen, vi tidligere har beskrevet. Hele proce-

duren gennemløbes ca. 10-15 gange pr sekund, hvorved der på

trods af, at positionsdataene skal sendes frem og tilbage over

netværket og behandles på en anden computer ikke opleves

mærkbar forsinkelse på interaktion med objekter i det fælles

rum. Bevægelserne kan dog virke hakkede. Samme hak i be-

vægelserne opleves også, når man blot orienterer sig i rummet

(hvilket også skyldes, at vi ikke korrigerer for upræcise data

fra trackeren), hvorfor vi har implementeret en låsefunktion i

beregningen af grænsefladeudsnittet i displayet. Denne lås

fungerer således, at hvis man holder hovedet stille i få sekun-

der, stoppes opdateringen af det pågældende grænseflade-

udsnit. Det eneste, der stadig opdateres, er de virtuelle hæn-

ders position og de objekter i grænsefladen, der flyttes. Når

kun disse få objekter skal opdateres, stiger klientens perfor-

mance med omkring 10 opdateringer af grænsefladeudsnittet i

sekundet (alt efter arbejdsstationens ydeevne).
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Figur 26 - Klientens struktur

Udover opdateringer fra serveren om organiseringen af det

fælles rum og data vedrørende turn-taking og etablering af

lydforbindelser består en del af den indgående netværkstrafik

også af data om de andre klienters orientering i rummet og

deres markørs position i det fælles rum. Disse data styrer di-

rekte pågældendes avatars orientering fra 0-360° og positionen

af vedkommendes videobillede og virtuelle hånd i koordinat-

systemet.
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Kommunikation med VR-handsken

Da man som nævnt tidligere ikke kan kommunikere med VR-

handsken på samme måde som med IsoTrakII, fordi handskens

output ikke er i ASCII-format, har vi lavet et lille program i

programmeringssproget Delphi, der er istand til dette, og som

klienten kan kommunikere med via XtraNet over en lokal

systemintern TCP/IP forbindelse på IP-nummeret 127.0.0.1

(der altid er den lokale maskine). Dette program skal startes

før klienten og sættes til at læse data fra handsken på COM-1

med et givet interval og lytte efter netværkstrafik fra klienten

på en specifik netværksport.

Da de rå data fra handsken svinger en del, er det nødvendigt at

foretage en filtrering af disse før de omsættes til inputs ift.

interfacet. Den filtrering vi anvender består i blot at anvende

gennemsnittet over 10 opdateringer, hvilket har vist sig at give

tilstrækkelig stabilt input til formålet.
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Billede 32 - Driver til VR-handske. Øverst tv. kan fingrenes bøjning (samt

pitch og roll) aflæses som tal og på de vandrette søjler. Nederst tv. styres

handskens forskellige modes og intervallet mellem aflæsningerne af data fra

handsken (i ms.) samt hvilken netværksport programmet skal kommunikere

med klienten på.
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Logon og initialisering af eksternt hardware

Før man kan interagere med de virtuelle objekter i det rigere

rum for interaktion skal den eksterne hardware tilsluttet den

enkelte arbejdsstation initialiseres og klienten logges på serve-

ren. Dette foregår i følgende trin, hvor klienten:

1. Initialiserer IsoTrakII på COM-2

2. Læser sin preference-fil (lokalt på arbejdsstationen)

3. Initialiserer VR-handsken på COM-1 (evt.)

4. Etablerer en TCP/IP forbindelse til serveren

5. Eksekverer et logonscript på serveren

6. Får tilsendt organiseringen af det fælles og det private rum

fra serveren

7. Indlæser objekterne i det fælles og det private rum fra

filserveren

8. Initialiserer og åbner self-view paletten

9. Initialiserer sine lydindstillinger

Ved start af klient-applikationen åbnes der en lille kontrolpa-

lette nederst til venstre i billedudsnittet, hvorfra det er muligt

at logge på serveren (interaktionen med kontrolpaletten fore-

går på dette tidspunkt med den almindelige mus, da trackeren

og VR-handsken først initialiseres i forbindelse med logon-

forløbet)

Når der klikkes på “logon” initialiseres en række globale vari-

abler og lister, og der etableres via DirectCommunication

Xtra™ kontakt til IsoTrakII på COM-2. Hvis IsoTrakII svarer
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som den skal sendes en række initialiseringskommandoer, og

trackeren sættes i continuous-mode, hvorved der løbende sen-

des positionsdata fra IsoTrakII til klienten, uden at denne selv

skal bede om opdateringer. Svarer IsoTrakII ikke som den

skal, afbrydes logonforløbet med en fejlmeddelelse.

Når IsoTrakII er initialiseret indlæses via FileIO Xtra klien-

tens preference-fil, der er placeret i samme filbibliotek som

klient-applikationen. Denne fil indeholder et brugernavn og

information om serverens IP-nummer, hvilken port serveren

lytter på, og hvilken port handske-driveren lytter på. Når pre-

ference-filen er indlæst, etablerer klienten via XtraNet kontakt

med handske-driveren på den angivne port (7000). Svarer

programmet ikke som det skal, afbrydes logonforløbet med en

fejlmeddelelse. På den arbejdsstation, hvor der ikke anvendes

VR-handske som inputdevice, er der i preference-filen i stedet

for en port angivet værdien “noGlove”, hvorved klienten

springer etableringen af kontakt med handske-driveren over.

Når også VR-handsken er initialiseret etableres der via Xtra-

Net kontakt til serveren på det IP-nummer og den port, der er

angivet i klientens preference-fil (6000). Når der er etableret

en netværksforbindelse sendes fra klienten en logon komman-

do med brugernavnet fra preference-filen. Serveren svarer

herefter klienten med data om stierne til de filbiblioteker på

serveren, hvorfra objekterne i det fælles rum og den pågæl-

dende brugers private rum kan indlæses (eksempelvis stierne

\\honda\server\shared og \\honda\server\users\tom\privatrum\

hvor honda er navnet på den computer, der fungerer som ser-

ver) samt data om hvilke objekter, der befinder sig hvor i det

fælles rum, hvorefter disse filer indlæses fra det angivne fil-

bibliotek. Når objekterne i det fælles rum er indlæst, indlæses

også preference-filen for brugerens private rum og de filer, der
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er angivet i denne. Preference-filen for en brugers private rum

er placeret i samme filbibliotek som objekterne i det private

rum. Efterhånden som objekterne i det private rum indlæses

beregnes hvilke objekter, der ligger foran andre.

Efter at have indlæst de forskellige objekter i grænsefladen

udvides kontrolpaletten nederst tv. i VR-brillen med 180x120

pixels, hvor et HTML-dokument med video self-viewet fra

Microsoft NetMeeting 3.0 indsættes via WebXtra, og det sik-

res via bkMixer, at der som udgangspunkt er skruet ned for

lyden. Samtidig modtages data over netværket om hvilke an-

dre brugere der er logget på serveren. Som det sidste i logon-

forløbet indsættes alle objekterne i grænsefladen, hvorefter

klienten begynder at læse og behandle positionsdata fra Iso-

TrakII og data om fingrenes bøjning fra VR-handsken. Samti-

dig begynder klienten at lytte efter data fra serveren om æn-

dringer i det fælles rum, beregne grænsefladeudsnittet i VR-

brillen og opdatere displayet. Hele logonforløbet tager ca. 30-

40 sekunder.

Behandling af indgående netværkstrafik

De data klienten modtager via TCP/IP sorteres først og frem-

mest udfra, om de er afsendt fra serveren eller fra en anden

klient. Data fra serveren dirigeres videre til processer, der

enten opdaterer organiseringen af det fælles rum, kontrollerer

delingen af applikationer eller styrer lyden, hvorimod data fra

de andre klienter dirigeres videre til processer, der opdaterer

avatarernes orienteringsretning, de andre brugeres markørpo-

sitioner eller placeringen af videobillederne fra de andre kli-

enter.
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Skift mellem billede og applikation

Skiftet mellem billede og applikation er konstrueret således, at

når en bruger trækker et objekt i det private rum så tæt på sig

med VR-handsken eller 3D musen, at det skaleres til 100%, og

slipper det, udskiftes billedet ved hjælp af WebXtra med en

indlejret Microsoft applikation hvori hhv. den web-side eller

det Word-dokument, billedet viste indlæses. Url’en til den

pågældende web-side eller stien til det pågældende Word-

dokument aflæses i preference-filen for det private rum. Er det

objekt, der trækkes tættere på, derimod placeret i det fælles

rum, sender serveren besked til alle klienter om at udskifte det

pågældende billede og indlæse den pågældende web-side eller

det pågældende dokument. De samme principper gør sig gæl-

dende, når en applikation skubbes længere væk og udskiftes

med et skaleret billede.

Turn-taking

Princippet om turn-taking er konstrueret således, at de enkelte

klienter, hver gang brugeren bevæger sin markør hen over en

applikation i det fælles rum, sender besked til serveren, hvor-

efter serveren broadcaster information til alle klienterne om

hvem, der har kontrollen over hvilken applikation. På bag-

grund af de data om brugernes orientering i rummet, der lø-

bende sendes ud på netværket, vurderer serveren samtidig

hvem, der har den pågældende applikation indenfor det udsnit

af grænsefladen, der vises i deres display, hvilket ligeledes

broadcastes, således at det er muligt for den enkelte bruger at

se, hvem en applikation på et givet tidspunkt deles med.
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Objekter i nær-zonen

Nær-zonen er konstrueret således, at den udgør en del af den

enkelte brugers private rum, hvorved organiseringen behand-

les lokalt på de enkelte klienter. Klienten holder dog serveren

opdateret om hvilke objekter, der befinder sig i den del af

grænsefladen, som udgør brugerens nær-zone. På baggrund af

dette sender serveren, hvis en bruger trækker et objekt ind i

sin nær-zone, besked til de andre klienter om enten at indlæse

og indsætte pågældende objekt i deres repræsentation af denne

brugers nær-zone (placeret lige under vedkommendes video-

billede) eller besked om at fjerne visningen af et objekt, hvis

brugeren fjerner det fra sin nær-zone. Opdateringen af klien-

ternes repræsentation af de andres nær-zoner sker på mindre

end 1 sekund.

Lydafskærmning i det fælles rum

Lydafskærmningen i det fælles rum er konstrueret således, at

serveren på baggrund af data fra klienterne om de enkelte

brugeres orientering i rummet beregner, om nogle af brugerne

er så tæt på hinanden, at der skal etableres lydforbindelse

mellem dem. Er dette tilfældet sender serveren besked til de

pågældende klienter om dette.

Da lydoverførelsen mellem klienterne i den implementerede

prototype sker over en på forhånd etableret lydforbindelse

mellem de to arbejdsstationer ved hjælp af Microsoft NetMe-

eting 3.0, fungerer etableringen af lydforbindelse mellem de to

klienter i den implementerede prototype dog blot ved, at kli-

enterne hver især skruer op for arbejdsstationens højttalere og

mikrofon. Hvis orienteringsdataene fra klienterne i 30 sekun-

der viser, at brugerne ikke længere er tæt på hinanden i det

fælles rum, sender serveren besked om at lukke lydforbindel-
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sen igen, hvorefter de pågældende klienterne skruer ned for

højtalerne og mikrofoner.

Lydforbindelse via avatar

Muligheden for at etablere en lydforbindelse til de andre bru-

gere via pågældendes avatarer er konstrueret således, at når en

bruger “klikker” på en avatar, sendes der besked til serveren

om, hvilken bruger man vil i kontakt med, hvorefter serveren

som beskrevet ovenfor sender besked til de pågældende kli-

enter om at skrue op for arbejdsstationernes højttalere og mi-

krofon.

Logoff

På den kontrolpalette, der som omtalt i systembeskrivelsen

altid er placeret nederst til venstre i grænsefladeudsnittet, er

det muligt at logge sig af serveren og stoppe afviklingen af

klienten. Logoff forløbet indeholder følgende trin, hvor kli-

enten:

1. Opdaterer preference-filen for det private rum (på serve-

ren)

2. Eksekverer et logoffscript på serveren

3. Lukker netværksforbindelsen til serveren

4. Lukker TCP/IP forbindelsen til handskedriveren

5. Sletter de indlæste objekter fra arbejdsstationens hukom-

melse

6. Stopper IsoTrakII’s løbende transmission af positionsdata

7. Lukker forbindelsen til COM-2

8. Nulstiller alle globale variable
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Når man klikker på knappen “logoff” laves der en backup af

preference-filen for det private rum og sendes en logoffkom-

mando til serveren med ens brugernavn, hvorefter serveren

broadcaster information om, at den pågældende bruger har

forladt systemet, hvorved vedkommendes avatar og videobil-

lede i det fælles rum fjernes hos de enkelte klienter. Herefter

lukkes netværksforbindelsen til serveren og forbindelsen til

handskedriveren og alle de indlæste objekter slettes fra com-

puterens hukommelse. Til sidst sættes IsoTrakII i report-

mode, og forbindelsen til COM-2 lukkes, hvorefter alle glo-

bale variabler nulstilles.

Det er nu muligt igen at starte klienten og logge på serveren

ved at klikke med musen på “logon” i kontrolpanelet nederst

til venstre.
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NOTER

1 Forøget/forstærket virkelighed: fysiske rum og genstande kombineres med compu-

terbaseret information f.eks. ved at bære transmissive head-mounted displays

(HMDs), projicere grafik direkte på genstande eller flader eller indbygge compu-

terteknologi i vores omgivelser.

2 Direct Manipulation Interfaces

3 Udover at have beskæftiget os teoretisk med CSCW og CSCL har vi har gennem de

seneste to år afholdt en række seminarer om CSCW i forbindelse med IT-indsatsen

(ITI) på Aalborg Universitet baseret på vores erfaringer med forskellige systemer og

har i forbindelse med ITI været i kontakt med en række distribuerede forsknings-

miljøer, der anvender forskellige CSCW systemer i praksis. Vi har derudover også

været involveret i afholdelsen af en række desktop-videokonferencer mellem Dan-

mark og Costa Rica i forbindelse med SUDESCA-projektet og ITI samt taget initi-

ativ til oprettelsen af et CSCW laboratorium ved institut for kommunikation, hvor

vi på baggrund af økonomisk støtte fra ITI har haft mulighed for at eksperimentere

med forskellig CSCW soft- og hardware til såvel PC, Macintosh som SGI og har

supporteret en række CSCW-relaterede projekter ved ITI. I den periode hvor vi har

arbejdet med specialet, har vi desuden anvendt Microsoft NetMeeting i vores sam-

arbejde hjemmefra via ISDN og fast netværksopkobling. Derudover har vi gennem

to semestre undervist på fjernstudiet i Religionsinformatik via forskellige konferen-

cesystemer.

4 Microsoft NetMeeting kan nævnes som et eksempel, hvor selv de centrale funktio-

ner i form af videokommunikation og deling af applikationer virker gensidigt for-

styrrende. Når der arbejdes i den delte applikation vil videoen således enten glide

om bag applikationen eller dække over dele af den.

5 Det skal her indskydes, at Star og Griesemer i denne kilde ikke beskæftiger sig med

CSCW, men identificerer en række problemstillinger i selve samarbejdet, som et

CSCW system i vore øjne må kunne håndtere.
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6 Vi har i de seneste to efterårssemestre afviklet kurser i “Internet og kommunikati-

on” på fjernstudiet i religionsinformatik ved Aalborg Universitet via hhv. VirtualU

og FirstClass (suppleret med to weekendseminarer), hvor de studerende udfra en

fastlagt plan har skullet fremlægge en række artikler, og derefter diskutere dem med

os via konferencesystemet.

7 I TeamWave Workplace arbejder man synkront i det “samme virtuelle rum” og kan

ikke blot kommunikere og dele dokumenter og applikationer, men også “se de an-

dre” i arbejdsgruppen og se, hvad de arbejder med lige nu.

8 Susan Leigh Star arbejder dog i andre sammenhænge med implementering af

CSCW systemer, der bygger på hendes forskning i samarbejdets dynamik - se ek-

sempelvis Star og Ruhleder (1994).

9 Gloria Mark, Jonathan Grudin og Steven E. Poltrock er ansat ved henholdsvis

GMD-FIT (Tyskland), Microsoft research (USA) og Boeing (USA).

10 Yi-Fu Tuan er professor emeritus i geografi ved University of Wisconsin-Madison

og har cultural geography som sit primære forskningsområde.

(http://feature.geography.wisc.edu/faculty/tuan/)

11 Man kunne med dette perspektiv også vælge at betegne computeren et metaværktøj.

12 I form af stigende samarbejde på tværs af fysiske og faglige grænser med henblik

på bedre udnyttelse af de tilgængelige ressourcer.

13 Når dette ikke er søgt implementeret i prototypen, skyldes det både at mængden af

eksternt hardware ville blive forøget og et ønske om at rette fokus mod samarbejds-

delen.


