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Abstract
Visualization of software systems is mainly used for understanding and
modeling software architecture. Examples of what can be visualized are source
code, systems during execution together with manipulated data or system
architecture on either a detailed or a general level. The connection between all
of these types of visualization is that they help computer engineers maintain
or develop software systems.
The largest challenge with visualizing software systems is when the systems in
question are exceedingly large and containing an abundance of relations. A
problem of this kind arise at the company DGC, where this study is
performed. The company manages at present more than a couple hundred
systems with over ten thousand relations between each other. The problem
with the company’s existing visualization is that they are very difficult to
follow and understand, since they mainly present raw data in the form of
tables that do not show all relations optimally, and which can also easily
distract the company stakeholders from their intended task.
The aim of this study is to find a visualization method where a system and its
underlying parts are shown together with their relations to other systems. The
created visualization will be able to be used by several different stakeholders
and will as clearly as possible present relevant information to them.
Furthermore, it should also aim to contribute to a better understanding of the
complex software systems and their relations.
After the implementation of the chosen visualization method, a time-based
study is performed to determine whether it poses an improvement of
perception among the stakeholders or not. An interview is also conducted
where these stakeholders provide their opinion on the created visualization
and if they think it presents the necessary information in a pedagogical way.
Analysis of the result of the timekeeping and the interview answers indicate
that the aim of the study is met. The majority of the resulting times show that
the created visualization is more efficient than the original ones, and the
interview answers furthermore show how different stakeholders all together
agree that the visualization can be used in both future development and
maintenance.
Keywords
Visualization, Software systems, Software dependencies, D3.js, Software
maintenance, Software development
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Abstrakt
Visualisering av mjukvarusystem används i stor utsträckning för att förstå och
modellera mjukvaruarkitektur. Ett par exempel på vad som kan visualiseras
är: källkod, system under exekvering tillsammans med manipulerat data eller
systemarkitektur på detaljerad eller övergripande nivå. Sambandet mellan alla
dessa typer av visualiseringar är att de hjälper dataingenjörer att underhålla
och utveckla mjukvarusystem.
Den största utmaningen i att visualisera mjukvarusystem är när systemen i
fråga är väldigt stora och har många beroenden. Ett sådant problem uppstår
på företaget DGC där denna undersökning utförs. Företaget hanterar i
dagsläge mer än hundratals mjukvarusystem med över tiotusentals beroenden
sinsemellan. Problemet med företagets befintliga visualiseringar är att dessa
är väldigt svåra att följa eftersom de oftast presenterar rådata i form av
tabeller som inte visar alla relationer på ett optimalt sätt och distraherar lätt
intressenter på företaget från sin avsedda uppgift.
Undersökningen syftar på att finna en visualiseringsmetod där ett system och
dess underliggande systemdelar visas tillsammans med deras beroenden till
andra. Den framtagna visualiseringen skall kunna användas av flera olika
intressenter, och i högsta möjliga mån presentera relevant information för
dem på ett tydligt sätt. Vidare ska den skapade visualiseringen också bidra till
bättre förståelse för komplexa mjukvarusystem och deras beroenden.
Efter framtagandet av visualiseringen utförs en tidsundersökning, för att
avgöra huruvida den skapade visualiseringen stimulerar förståelse hos de
olika intressenterna på företaget. Det utförs även en intervju där
intressenterna på företaget lämnar sina synpunkter angående den skapade
visualiseringen och om den kan presentera nödvändig information på ett
pedagogiskt sätt.
Analys av resultaten av tidtagningarna och svaren på intervjuerna visar tydligt
att undersökningens syften nåtts. Majoriteten av tidtagningarna visade att den
skapade visualiseringen är effektivare än de ursprungliga och intervjusvaren
uppvisar hur olika intressenter ser att den kan användas vid
vidareutvecklingen eller underhåll, vilket alla intressenter höll med om.
Nyckelord
Visualisering, Mjukvarusystem, Systemberoende, D3.js, Mjukvaruunderhåll,
Mjukvaruutveckling
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Begrepp
Nedan beskrivs förkortningar och begrepp som används i detta
examensarbete. För välkända begrepp skrivs det ut fullstängt namn, för
begrepp som författarna själva har skapat i rapporten anges det ut vad de har
för innebörd.
Begrepp

Beskrivning

DOM

Document Object Model

HTML

HyperText Markup Language

SVG

Scalable Vector Graphics

CSS

Cascading Style Sheets

JSON

JavaScript Object Notation

API

Application Programming Interface

Visualiseringsmetod

Ett sätt att presentera rådata. Exempelvis genom
grafer, diagram eller tabeller.

Visualiseringsverktyg

Ett program eller ett API som används för att
presentera rådata med någon visualiseringsmetod.
Exempelvis D3, Microsoft Power BI.

System

Ett internt system på företaget.
applikationer och databaser.

Systemdel

En del av systemet som kan vara en applikation
eller en databas. En systemdel körs på en server.

Innehåller
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1 Introduktion
Detta kapitel behandlar arbetets bakgrund, med information kring väsentliga
ämnen och intressenter. Även problem som finns inom området och det
problem som arbetet ämnar lösa beskrivs, samt det överliggande syftet och
målet med arbetet. Till sist beskrivs också vilka begränsningar som satts på
arbetet.

1.1 Bakgrund
Utveckling och underhåll av stora mjukvarusystem har länge varit ett
komplicerat och kostsamt arbete [1]. Introduktionen av nya funktioner eller
lokaliseringen av fel i systemet blir ofta svårare i kombination med storleken,
då mjukvarusystem ofta är beroende på andra mjukvarusystem och fysiska
komponenter, som servrar och databaser [2]. Enligt en studie från tidskriften
Science går den övergripande trenden även mot ännu större mängder data [3].
Dessa stora mängder beroenden bidrar till att större system oftast är väldigt
komplexa och därför svårare att hantera.
Visualisering kan därför hjälpa vid underhållning och utökning av
mjukvarusystem [4]. Ett sätt att utföra visualisering är genom användningen
av ett ramverk för JavaScript, som heter D3 (Data-Driven Documents) [5], där
godtycklig data visualiseras i en webbläsare.
1.1.1 Visualisering
Visualisering är en representation av rådata i form av exempelvis en bild, figur
eller ett diagram. Rådata i detta fall är mjukvarusystem och deras relationer i
form av beroenden, allt detta lagrat i en databas. Att tolka och analysera
rådata som text eller en tabell genererad från databasen, kan vara svårt när
antalet system och deras beroende ökar, som framgår av Figur 1. En tydlig
visualisering där samtliga aspekter av rådata representeras på ett intuitivt sätt
kan förbättra förståelse av mjukvarusystem och dess komplexitet [6].

Figur 1: Ett system och dess beroenden och relationer presenterat i form av en tabell.
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1.1.2 D3 – Data-Driven Documents
Data-Driven Documents, också kallad D3, är ett ramverk skrivet i JavaScript
som visualiserar data i en webbläsare med hjälp av HTML, SVG och CSS. Med
hjälp av D3 kan man skapa dynamiska visualiseringar av indata, där en
användare kan interagera med visualiseringar och ändra innehåll [7]. Indata
kan hämtas från exempelvis en databas och bindas till olika element i
websidan. Ett exempel är visualisering av klasser i ett objektorienterat
program, där beroenden mellan klasser visas med hjälp av färgade streck, se
Figur 2.

Figur 2: En visualisering av klasser och deras beroenden i ett mjukvaruprogram, hämtad
från [8].

1.1.3 Företaget
Arbetet utförs på systemutvecklingsavdelningen på DGC One AB (DGC). DGC
är ett svenskt börsnoterat företag, som arbetar med leverans av
datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till kunder som har
verksamhet på många platser runtom i Sverige. Företaget arbetar med ett
flertal stora kunder som till exempel ICA och Svensk fastighetsförmedling.
DGC:s utvecklingsmiljö består av ungefär 110 system, som används av över
200 medarbetare internt på företaget. Dessa består i sin tur av en gruppering
av systemdelar, som exempelvis databaser. DGC dokumenterar dessa system,
beroenden, mellan dem samt de underliggande systemdelar, och lagrar den
informationen i en databas.
På företaget finns det olika aktörer som arbetar med nuvarande system och
visualisering. Dessa användare kan definieras som intressenter anknutna till
företaget: drifttekniker som ansvarar för tillstånd i hårdvara, systemutvecklare som ansvarar för tillstånd i mjukvara och själva utvecklingen, samt
systemägare som har det övergripande ansvaret för ett systems drift och
administration.
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1.2 Problem
DGC har i dagsläget ett stort antal system, som alla har någon typ av relation
till ett eller flera andra system. Dessa relationer symboliserar olika typer av
beroenden mellan systemen. Det är viktigt att känna till dessa, inte minst för
att förenkla felsökning, men också för att effektivisera utveckling av både nya
och redan befintliga system.
I nuläget använder sig DGC dels av tabeller, vilken kan ses ett exempel av i
Figur 1, och dels grafer, se Figur 3. Dessa tabeller anses av DGC utvecklare
vara svåra att följa, eftersom ingen riktigt övergripande vy är tillgänglig, och
transitiva relationer är otydliga. Med transitiva relationer menas beroenden
som uppstår vid flera relationer i följd, där beroenden är indirekta mellan
system. Detta gav upphov till den tidigare nämnda grafen i Figur 3, vilken
även den är mycket komplicerad och egentligen inte lättare att förstå.

Figur 3: En graf, gjort av DGC:s utvecklare, som representerar ett visst system och dess
relationer och beroenden till andra.

Problemet är såvida att implementera en fungerande visualisering av system
och deras beroenden. Visualiseringen bör förenkla det nuvarande sätten att
visa systemrelationerna och bemöta olika användares behov. Användare med
olika roller kommer att använda visualiseringen på olika sätt, därför är det
viktigt att ta hänsyn till dem alla och anpassa vyn därefter.

1.3 Frågeställning
Utifrån problemformulering definieras följande frågeställning:
1. Hur kan komplexa mjukvarusystem visualiseras?
2. Vilka visualiseringsmetoder stimulerar förståelse, och gör det möjligt
för olika intressenter att hitta relevant information? Vilka är
skillnaderna mellan dessa metoder?
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1.4 Syfte och mål
Syftet med uppsatsen är att undersöka olika metoder att visualisera komplexa
systemberoenden. Metoderna ska ge olika intressenter relevant information
för deras användningsområde. De funna visualiseringsmetoderna
implementeras också i ett av företagets webbgränssnitt med hjälp av det
tidigare nämnda visualiseringsverktyget D3.
Målet är att visualiseringarna ska göra det lättare för olika intressenter att
förstå hur system hänger ihop och hur de kan bero på varandra. Den kan även
tydliggöra hur ändringar eller problem i ett system kan påverka andra. Detta
ger möjligheten att fatta korrekta beslut kring arkitektur, design och
felsökning, så väl som vid vidareutveckling och utbyggnad av system. Dessa
beslut kan utöver designval också vara praktiska bedömningar av personaleller tidsanvändning.
Slutligen blir resultatet, utöver den faktiska visualiseringen, ett flertal
visualiseringsmetoder samt en analys av deras kvalitet, det vill säga på vilket
sätt de hjälper olika aktörer.

1.5 Avgränsningar
Den visualisering projektet ämnar skapa, hanterar enbart statisk data från
systemen. Ett möjligt framtida arbete är att undersöka på vilket sätt dynamisk
data skulle kunna användas för att visualisera, till exempel, pågående fel
bland systemen. Detta skulle kunna användas för att tidigare upptäcka
eventuella fel, och följaktligen underlätta efterkommande felsökning.
Det finns många visualiseringsverktyg som inte ska undersökas i detta
projekt. En jämförelse mellan D3 och andra verktyg skulle vara en möjlig
undersökning, med syftet att hitta den mest passande för just denna uppgift.
D3 valdes i arbetet, eftersom det både hade rekommenderats av företaget, och
eftersom det är ett kraftfullt verktyg som arbetar närmare med websidans
byggstenar. En undersökning kring olika visualiseringsverktyg hamnar
utanför ramen för detta arbete.
Som tidigare nämnt är målet med projektet att förenkla för olika intressenter i
deras arbete, men någon analys av hur kommunikation mellan dessa
intressenter kan komma att påverkas positivt ska inte utföras. En
undersökning av visualiseringens fördelar vid kommunikation mellan olika
parter vore intressant, eftersom den skulle kunna visa på förbättrade
kommunikationsmetoder mellan till exempel utvecklare och kund.
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2 Bakgrund
Detta kapitel innehåller en djupare beskrivning av termer och områden
introducerade i föregående kapitel. Beskrivet är visualisering, med fokus på
varför det kan vara fördelaktigt att visualisera viss information. Definieringar
av olika steg som utförs inom visualisering, hur olika aspekter eller
egenskaper av visualiseringen kan spela in och vilka metoder som finns att
använda.
Vidare redogörs för ett antal visualiseringsverktyg, både det som använts (D3)
och andra som inte använts. Det diskuteras även olika områden inom
mjukvarusystem som kan visualiseras. Företaget DGC beskrivs också mer
detaljerat, bland annat dess relevanta intressenter och system. Till sist
presenteras även relaterat arbete, det vill säga tidigare studier inom ämnet.

2.1 Visualisering
Den övergripande anledningen till att använda sig av visualisering är att den
förenklar förståelse av stora mängder data. Detta görs genom att särskilja data
med hjälp av olika visuella egenskaper, som till exempel färg eller geometrisk
form.
Visualisering förenklar också ibland möjligheten att se samband som kanske
inte var självklara tidigare. Tabell 1 innehåller exempeldata, där relationen
mellan en bokstav och en siffra är ett givet tal. Det kan vara svårt att från
denna tabell se att värden runtomkring relationerna F7 och G7 är något större
än resten, men om tabellen istället visualiseras på en funktionsyta syns det
tydligare, som i Figur 4.
Tabell 1: Exempel på komplicerade data uppställt i en tabell, där relationer mellan bokstäver
och siffror är givna genom numeriska värden.
1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

A

10,08

10,03

10,46

10,62

10,41

10,38

10,11

10,76

10,10

10,86

10,83

B

10,14

10,30

10,92

10,05

10,27

10,91

10,10

10,91

10,37

10,78

10,30

C

10,57

10,50

10,72

10,62

10,34

10,25

10,96

10,80

10,97

10,48

10,81

D

10,90

10,16

10,47

10,35

10,31

11,02

11,11

11,62

11,77

11,63

10,33

E

10,83

10,10

10,98

10,39

10,54

11,46

12,99

12,44

12,31

11,81

10,28

F

10,95

10,43

10,23

11,00

10,92

11,38

12,22

14,40

12,64

11,09

10,14

G

10,97

10,82

10,99

10,39

10,20

11,95

12,59

14,44

12,81

11,17

10,94

H

10,46

10,06

10,36

10,13

10,77

11,58

12,48

12,80

12,90

11,23

10,24

I

11,00

10,69

10,93

10,55

10,51

11,04

11,73

11,20

11,11

11,37

10,09

J

10,84

10,31

10,12

10,14

10,89

11,22

11,86

11,59

11,80

11,19

10,62

K

10,04

10,73

10,93

10,77

10,88

10,54

10,38

10,58

10,94

10,75

10,98

L

10,95

10,58

10,87

10,29

10,71

10,53

10,47

10,47

10,78

10,29

10,89

M

10,27

10,13

10,49

10,42

10,25

10,49

10,45

10,83

10,58

10,69

10,43

N

10,30

10,18

10,08

10,49

10,75

10,06

10,70

10,23

10,72

10,36

10,24

O

10,06

10,53

10,46

10,40

10,63

10,81

10,84

10,43

10,17

10,47

10,86

P

10,79

10,72

10,81

10,71

10,84

10,79

10,77

10,94

10,33

10,56

10,70
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Figur 4: Visualisering av informationen från Tabell 1 på en funktionsyta.

2.1.1 Visualiseringspipeline
Visualisering definieras i tidigare kapitel som en representation av rådata i
form av en bild. Denna definition kan utökas till att även beskriva processen
att översätta rådata till en bild, detta genom den så kallade
visualiseringspipelinen [9]. I denna process anger Haber och McNabb tre
transformationssteg som är delaktiga i visualiseringen: dataförbättring och
anpassning, visualiseringsmappning samt rendering, se Figur 5.

Figur 5: Illustration av visualiseringspipelinen, hur rådata översätts till en bild, härledd från
Haber och McNabbs definition.

Första transformationen, förbättring och anpassning av data, beskriver hur
rådata, i detta projekt information kring DGC:s system, översätts till
specialiserad data som kan användas för nästa steg i visualiseringen, nämligen
visualiseringsmappningen. Detta mappningssteg beskriver hur specialiserat
data görs om till abstrakta visualiseringsobjekt. Dessa objekt representerar
hur olika data ska visas, i form av till exempel geometrisk utformning, färg
eller andra visuella egenskaper. Sista steget är renderingen, som utför själva
utskriften av visualiseringen.
De två första stegen, förbättring och mappning av data, är de transformationer
detta projekt kommer vara involverat i, medan DGC:s systemdata hämtas via
företagets interna informationssystem och rendering sköts av det använda
verktyget D3.
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2.1.2 Aspekter
Vid visualisering kan olika tekniker användas för att styrka det tänkta
budskapet. Dessa aspekter av visualiseringen kan vara till exempel
geometriska former, färger eller position på utritningsytan. I Cleveland och
McGills studie [10], kring människans möjlighet att förstå visualiserat data,
ser författarna hur olika visuella aspekter hjälper människor hitta den
information de söker efter. Studien visar på hur viktigt det är att tänka på
vilka tekniker som används.
Figur 4 innehåller ett exempel där olika färger används för att förstärka
distinktionen mellan värden i olika intervall, större värden är givna en
mörkare nyans av grön, medan mindre värden är givna en ljusare nyans. I
detta fall är färgförändringen diskret, en annan möjlig variant är att förändra
färgen kontinuerlig genom ett spektrum. Dock har det observerats att fler
färger kan ge försämrad förståelse [11].
Vidare syns det även i exemplet att formen ändras då värdena mappas på
höjden, detta är tydligare i ett stapeldiagram som använder sig av samma
princip. Ett exempel på detta hittas i Figur 6 där bokstäver har en direkt
relation till ett värde, som visualiseras i formen av staplar med en höjd
anpassad till storleken på värdet. I Cleveland och McGills studie nämns också
stapeldiagram som en visualiseringsmetod med hög precision [10].
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Figur 6: Exempel på visualisering av data i ett stapeldiagram.

En annan aspekt är skalbarhet, det vill säga hur väl en visualisering hanterar
en ökande mängd information. Olika visualiseringsmetoder är olika
utformade för att klara detta. Exempelvis blir stapeldiagrammet i Figur 6
ohållbart med ett större antal bokstäver i x-led, detta eftersom det blir svårt
att skilja dem åt och urskilja det värde en viss bokstav representerar.
Funktionsytan i Figur 4 är däremot något bättre på detta. Främst eftersom
den har ett annat syfte med sin visualisering, det vill säga att visa på större
samband mellan alla värden på ytan. Då har det inte lika stor betydelse att
hitta enskilda värden, utan det är snarare ytans form som är viktig.
När det gäller visualiseringsaspekter inom ramen för detta projekt, används
eller observeras många av de tidigare nämnda aspekterna. Till exempel
används olika geometriska former och färger för att kategorisera systemdelar
och system. Skalbarhet iakttags också, på grund av den stora mängden system
som ska visualiseras. Detta genom filtrering, en typ av interaktiv visualisering
som beskrivs under nästa rubrik.
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2.1.3 Interaktiv visualisering
En viktig aspekt, som varken finns med i exemplen i Figur 4 eller Figur 6, är
dynamisk visualisering. Detta innefattar möjligheten att göra visualiseringen
interaktiv genom olika tekniker. Zudilova-Seinstra m.fl. beskriver i deras bok i
ämnet [12] fyra sätt användaren kan interagera med en interaktiv
visualisering: genom ändring av visuella parametrar, geometrisk
manipulering av visualiserade objekt, filtrering av ursprunglig data eller
modifiering alternativt addering av visad data.
Tidigare exempel i Figur 4 skulle exempelvis kunna göras interaktiv genom att
tillåta geometriska transformationer, som rotering eller förflyttning av
funktionsytan, vilket skulle göra det lättare att se vissa värden. Vidare skulle
stapeldiagrammet i Figur 6 också kunna förbättras genom filtrering, där
användaren kan välja att visa endast de staplar som representerar värden
större än en given tröskel.
En fördel med en interaktiv visualisering är att åskådaren inte bara kan
involveras i utformningen av utseendet, utan också innehållet. Detta innebär
att visualiseringen kan anpassas för fler personer med olika mål. På grund av
detta användes interaktivitet specifikt i detta arbete. Inte bara genom
transformation av visualiserade objekt utan också filtrering till de objekt som
är relevanta. Utan denna filtrering skulle visualiseringen vara ytterst ohållbar
vid en stor mängd system.
2.1.4 Metoder
Det finns många etablerade metoder för visualisering, ett flertal av dessa är
beskrivna i Zoss taxonomi [13]. I denna taxonomi definieras sju kategorier av
visualiseringsmetoder: endimensionella, tvådimensionella, tredimensionella,
tidsrelaterad, multidimensionella samt hierarkiska och nätverksbaserade.
Endimensionella visualiseringsmetoder är den mest primitiva typen, dessa
beskriver endast enkla listor sorterade på enstaka parameter. Till de
tvådimensionella visualiseringsmetoderna tillhör däremot de som skildrar
data med två parametrar. Ett exempel på dessa är koropletkartor [14], som
ofta används för att beskriva befolkningstäthet i olika områden på en karta, se
Figur 7a. Vidare innehåller den tredimensionella kategorin de metoder som
beror på tre parametrar, exempelvis funktionsytor som i Figur 4.
Till de tidsrelaterade hör de visualiseringsmetoder som på något sätt beror på
tid. Ett exempel på det kan vara Gantt-scheman, som vanligtvis används för
projektplanering [15], se Figur 7b för exempel. De multidimensionella
metoderna beskriver de som skildrar data med ett variabelt antal
dimensioner, exempelvis radardiagram, som i Figur 7c.
Hierarkiska visualiseringsmetoder är de metoder som visar på hierarkiska
relationer mellan objekt, till exempel disk användning bland mappar och filer.
Dessa kan illustreras med exempelvis en så kallad treemap, som i Figur 7d.
Till sist finns även de nätverksbaserade visualiseringsmetoderna, som
beskriver data som objekt med relationer till varandra. Ett exempel på dessa
är hörn-kant grafer, vilket detta arbete använt sig av eftersom de passar till
data innehållandes relationer mellan olika objekt. Figur 2 illustrerar ett
exempel på ett hörn-kant visualisering.
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a. Koropletkarta över befolkningstäthet i Europa.

b. Gantt-schema av en projektplanering.

c. Radardiagram över budget och
spendering hos ett företag

d. Treemap över hårddisk användning.

Figur 7: Exempel på olika visualiseringsmetoder.

2.2 Visualiseringsverktyg
Ett visualiseringsverktyg är ett program, eller ett applikationsprogrammeringsgränssnitt (API), som låter en användare representera rådata i form av en
dynamisk eller statisk bild. Under denna rubrik presenteras det för projektet
valda verktyget D3 samt några visualiseringsverktyg som finns men inte ingår
i undersökningen.
2.2.1 D3
När visualiseringar skapas i ett webbgränssnitt arbetar man oftast med flera
teknologier, HTML för att skapa strukturen på websidan, CSS för att definiera
utseende, JavaScript för att ändra websidans innehåll samt SVG för att rita ut
vektorgrafik [7]. Ramverket D3 kombinerar alla dessa och definierar ett
kraftfullt API, som kan användas för att visualisera data i ett webbgränssnitt.
Visualiseringen utförs genom modifiering av objekt inuti HTML dokument
med hjälp av dokumentobjektsmodellen (DOM). DOM:en definierar sidors
innehåll i form av en trädstruktur, och ger möjligheten att dynamisk läsa och
uppdatera dess struktur och formatering [16]. I och med att D3 är skriven i
JavaScript, betyder det att ramverket kan arbeta direkt med
dokumentobjektmodellen för att binda ihop visualiseringsdata till DOM:ens
komponenter. Detta ger möjligheten att skapa visualiseringar för stora
mänger av data utan komplex manipulering av DOM:en, där HTML
komponenter kan dynamisk uppdateras relativt ett dataflöde.
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Vad gäller visualisering av mjukvarusystem med hjälp av D3 definieras inga
regler likt exempelvis Unified Modeling Language [21] (UML), utan bara olika
grafiska komponenter och animeringar. Hur ett mjukvarusystem eller
relationer mellan system ska visualiseras bestämmer utvecklaren själv.
2.2.2 Andra visualiseringsverktyg
Utöver det för undersökningen valda verktyget D3, finns det många andra
visualiseringsverktyg [17] för presentation av data i ett webbgränssnitt eller en
applikation. Verktyget InfoViz [18] är ett ramverk skrivet i JavaScript, som
definierar färdiga visualiseringsmetoder att utgå från. Data kan presenteras i
form av grafer, kartor, tabeller samt diagram. För att definiera någon typ av
visualisering används JSON format, där visualiseringsaspekter som färg,
storlek och data definieras som JSON fält.
Ett annat visualiseringsverktyg, som fokuserar mest på att visualisera grafer,
heter Cytospace.js [19]. Cytospace.js är också skrivet som ett JavaScriptbibliotek och arbetar som D3 med dokumentobjektmodellen. Förutom själva
visualiseringens API, definierar Cytospace.js även verktyg för grafteori, för att
exempelvis analysera antal noder, hitta cykler i grafer, och så vidare.
Om visualisering inte ska presenteras i ett webbgränssnitt kan ytterligare flera
verktyg användas, exempelvis Microsoft Power BI [20], som används för att
samla in och visualisera data. Eller UML, vilket är en simplare konvention,
som används för att visualisera programarkitektur eller exekvering.

2.3 Mjukvaruvisualisering
Enligt Koschke [6] definieras visualisering av mjukvara på följande sätt:
“Mjukvaruvisualisering kan definieras som en mappning från mjukvaruartefakter – program inkluderade – till grafiska representationer.”
Denna definition passar överens bra med tidigare diskuterad
visualiseringspipeline, men den nämner nu även mjukvara. Vidare motiverar
Koschke att visualisering av mjukvarusystem behövs eftersom mjukvaran ofta
är osynlig, abstrakt och visualiseras i allmänhet endast som text i form av
källkod. Denna typ av visualiseringen anses vara den mest primitiva, då den
inte hjälper intressenten med förståelse, utan begränsar till läsning av kod
eller dokumentation.
Visualisering av mjukvara kan kategoriseras i tre huvudområden [22]:
visualisering av mjukvarustruktur, av programmets exekvering och av
programmets tillstånd under tid.
2.3.1 Mjukvarustruktur
Visualisering av mjukvarustruktur är en typ av visualisering, där ett
mjukvaruprograms arkitektur presenteras [22]. Arkitektur kan visualiseras på
flera nivåer, om man antar ett objektorienterat program. Visualisering kan
visa hur klasser relaterar till varandra i ett system, relationer mellan klasser i
olika system eller relationer av olika system till varandra. Denna typ av
visualisering ger iakttagaren bättre förståelse om hur stort ett system är, vad
ett system består av, samt hur större system relaterar till andra.
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Ett exempel på hur systemstrukturer kan visualiseras är med UML, där
klasser relaterar till varandra, visas i Figur 8. Klasser presenteras som
rektanglar med namn, attribut och metoder, medan relationer visualiseras i
form av olika typer av pilar med olika innebörd.

Figur 8: Visualisering av ett systems arkitektur, där klassernas relationer visas, exempelvis
har ett ”CarRental” objekt flera ”Car” objekt medan ett ”Car” objekt endast har ett
”CarRental” objekt.

Denna undersökning berör just visualisering av mjukvarustruktur, eftersom
den handlar om att visa beroenden inom ett system och mellan applikationer i
flera system. Detta för att skapa bättre förståelse för de olika intressenterna.
2.3.2 Programexekvering
Visualisering av programexekvering täcker hur ett program exekverar för ett
givet indata, eller hur olika metoder anropas under programmets exekvering
[22]. En sådan visualisering kan visa körning av en algoritm för att skapa en
bättre uppfattning av hur indata bearbetas under exekveringen. Ett exempel
är visualisering av sorteringsalgoritmen Quicksort där indata delas i två delar
och sorteras beroende på ett pivot värde, se Figur 9.

Figur 9: Visualisering av Quicksort, den röda stapeln symboliserar pivotvärdet medan den
röda pilen pekar på två värden som ska byta plats [23].
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2.3.3 Programtillstånd över tid
Visualisering av programmets tillstånd över tid visar hur ett system ändrar sitt
tillstånd under olika versioner [22]. Med tillstånd kan det menas flera olika
egenskaper hos ett system. Sådana egenskaper kan vara systemets mått med
tanke på antal metoder eller variabler i en klass, eller hur många fel ett system
rapporterade under en viss tidsperiod. Denna visualisering låter användaren
se systemets utveckling över tid, och skapar bättre förståelse för hur ett
system växte i samband med introduktion av ny funktionalitet.

2.4 Företagets system och deras beroenden
I dagsläget finns cirka 110 olika system på DGC. Ett system är en samling
applikationer, som kan vara exempelvis grafiska användargränssnitt eller
tjänster. Denna relation förklaras som ”är del av” och kapslar in information
kring vilka applikationer som ingår i ett system. Applikationer körs på servrar
vilket skapar relationer av typen ”körs på”, som talar om vilken server en viss
tjänst körs på. Klientapplikationer i form av ett användargränssnitt eller
liknande är ett undantag från denna regel. En applikation kan bero på andra
applikationer, eller databaser som krävs för att applikation ska fungera, denna
typ av relation heter ”beror på”. En applikation kan använda delar av andra
applikationer, som inte krävs för att applikationen skall fungera fullständigt,
denna typ av relation heter ”använder”.
Tabell 2 visar några beroenden mellan applikationer i olika system. Tabellen
innehåller alias i form av förkortningar följt av ett nummer som beskriver
system och systemdelar. Följande förkortningar finns:
1. APP – En applikation eller ett API mot en databas.
2. SYS – Ett system.
3. SRV – En server.
Tabell 2: Ett exempel på relationer mellan applikationer, system och servrar.
A

RELATION TYPE

B

APP0016

Is Part Of

SYS0004

APP0004

Is Part Of

SYS0004

APP0011

Is Part Of

SYS0004

APP0016

Uses

APP0004

APP0016

Depends Upon

APP0011

APP0004

Depends Upon

APP0011

APP0004

Uses

APP0017

APP0004

Runs On

SRV001

APP0011

Runs On

SRV002

APP0017

Is Part Of

SYS0004

APP0022

Is Part Of

SYS0004

APP0013

Is Part Of

SYS0004

APP0017

Depends Upon

APP0013

APP0022

Depends Upon

APP0013

APP0013

Depends Upon

APP0011

APP0017

Runs On

SRV001

APP0022

Runs On

SRV003

APP0013

Runs On

SRV002
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2.4.1 Intressenterna på företaget
Som nämnt i introduktionskapitlet, finns det tre olika intressenter som
kommer arbeta med visualiseringen: systemutvecklare, drifttekniker och
systemägare. Utifrån varje intressents synvinkel ska visualisering underlätta
arbetet med systemen som finns på företaget. Exempel på uppgifter
visualiseringen kommer hjälpa att lösa för respektive intressent är:




Systemutvecklare kan lättare hitta applikationer som de måste ändra i
vid felsök eller utökning av system.
Drifttekniker kan identifiera vilka applikationer som berörs om det
uppstår ett fel i en server eller om en server går ner.
Systemägare kan lättare uppskatta mängden resurser som behövs för
att utöka eller ändra i ett system.

Vidare ansvarar varje intressent för olika delar av system, eller hela system i
sig. Varje system har en systemägare som ansvarar för hela systemet.
Applikationer utvecklas och underhålls av systemutvecklare. Servrar och
databaser underhålls av drifttekniker. Detta ökar svårighetsgraden av
visualiseringen, eftersom den strävar mot att skapa bättre förståelse kring
olika system för alla intressenter.

2.5 Relaterat arbete
Koschke utför en undersökning om hur olika metoder att visualisera
mjukvarusystem hjälper vid underhåll, omvänd ingenjörskonst och
omstrukturering av kod, i artikeln ”Software visualization in software
maintenance, reverse engineering, and re-engineering: a research survey”
[6]. I undersökningen formulerar han en enkät, som vänder sig mot 580 olika
forskare inom området. Frågor som ingår i enkäten handlar bland annat om
hur olika artefakter inom mjukvarusystem visualiseras, hur animerade
visualiseringar hjälper jämfört med statiska och även mer generella frågor
som hur viktigt det är att visualisera mjukvarusystem. Insamlat data
diskuteras sedan, och presenteras även i form av olika grafer för att illustrera
resultatet. Från analysen och diskussionen av datat framgår det bland annat
vilka metoder eller verktyg som föredras, vad visualiseringen används till och
hur behovet av mjukvarusystemvisualisering ser ut.
Balzer m.fl. presenterar, i artikeln ”Software landscapes: Visualizing the
structure of large software systems” [4], en kreativ ansats att visualisera
komplexa mjukvarusystem med många beroenden som ett landskap. De
betraktade flera mjukvarusystem, där bland annat utvecklingsmiljö ”Eclipse
2.02” med 112613 entiteter och 339161 relationer. Undersökning resulterar i
ett svar på frågan hur mjukvarusystem kan visualisera som ett landskap,
exempelvis en stad, där olika entiteter representeras med deras relationer.
Langelier m.fl. introducerar, i artikeln ”Visualization-based Analysis of
Quality for Large-scale Software Systems” [24], en ansats att analysera
komplexa mjukvarusystem genom visualisering. Undersökningen tar upp två
traditionella tekniker att visualisera filsystem, ”Treemap” och ”Sunburst”, och
utvidgar dessa till 3D visualiseringar av mjukvarusystem. Visualiseringar
utvärderas med flera experiment, där forskare låter en grupp studenter
genomföra tjugo uppgifter för att analysera flera olika mjukvarusystem. Ett
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exempel på en uppgift är att hitta ett paket som innehåller klasser med en hög
grad av beroenden. Insamlat data analyseras genom jämförelse av tider, tiden
att utföra en uppgift med hjälp av visualiseringen och att utföra samma
uppgift via enbart analys av källkod. Analysen resulterar i att ramverket kan
användas för att utföra analytiska uppgifter och skapar bättre förståelse av
stora mjukvarusystem.
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3 Metod
Detta kapitel ger en beskrivning över vilka forskningsmetoder som använts i
undersökningen så väl som i själva arbetet. Först presenteras en övergripande
översikt över den metod som använts och över de olika faserna i bakgrunden
till arbetet. Delmoment inom dessa faser beskrivs också, samt vilka metoder
som använts i dem. Inom förberedelsefasen beskrivs delmomenten
litteraturstudie och informationsinsamling. Därefter beskrivs designfasens
utvärdering och designmoment. Till sist hanteras implementationsfasens
implementation- och analysmoment.

3.1 Metodöversikt
För att besvara frågeställningen används en induktiv ansats där det samlas in
information, denna information analyseras och utifrån det dras slutsatser.
Metoden kan delas upp i tre faser som pågår under undersökningen:
förberedelse-, design- och implementationsfasen.
Under första fasen, förberedelsefasen, studeras relaterat arbete inom ämnet i
syfte att skapa en stark bakgrund. Information kring arbete på företaget
samlas in för att bygga upp en bättre bild av bakgrunden till arbetet, inte
minst inför val av visualiseringsverktyg och metod. Nästa fas, designfasen,
bygger på förberedelsefasen genom en utvärdering av den insamlad
information. Kunskapen från litteraturstudie används för att välja lämpliga
metoder och tekniker att visualisera företagets system och beroenden. I sista
fasen, implementation, utvecklas visualiseringsmetoderna och eventuella
förbättringar analyseras genom insamling av data från intressenter på
företaget. En översikt över faserna och delmomenten presenteras i Figur 10.

Figur 10: Metodöversikt över faser inom arbete samt delmoment inom dessa faser.
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3.2 Förberedelse
Denna fas inleder undersökningen och består av två delmoment:
litteraturstudie och insamling av information. Litteraturstudien är ett moment
där tidigare studier inom ämnet studeras, i syftet att hjälpa denna
undersökning att samla relevant information inom ämnet. Delmomentet
insamling av information kring uppgiften, fokuserar på att samla data som
används som en utgångspunkt för arbetet.
3.2.1 Litteraturstudie
Undersökningen inleds med en litteraturstudie över tidigare studier inom
ämnet. De studier som beaktas är i de flesta fall artiklar eller böcker inom
visualisering, både övergripande och mer specifika angående visualiseringar
av olika typer av mjukvarusystem. Exempelvis studeras källor innehållandes
generell information kring hur visualisering underlättar förståelse kring stora
mängder data. Vidare studeras detaljerade källor som diskuterar och
analyserar vilka visualiseringsmetoder som är lämpliga för olika
problemområden eller intressenter.
Kunskap från denna litteraturstudie, tillsammans med insamlade data från
företaget, ligger till grund för designen av visualiseringarna, exempelvis vid
val av färg eller visualiseringsmetod.
3.2.2 Insamling av information
Nästkommande del av förberedelsefasen hanterar insamling av information
kring uppgiften, både kvalitativ och kvantitativ data samlas in. Den kvalitativa
informationen innehåller observationer på företaget och diskussioner med
handledare. Detta innefattar också information kring olika intressenters
synpunkter om nuvarande sätt att visualisera beroenden, samt eventuella
önskemål om hur systemberoenden skall visualiseras beroende på deras
roller. Ett exempel på kvalitativ data kan vara att en utvecklare på företaget är
intresserad av att se hur applikationer som ingår i ett system beror på andra
utomstående applikationer i andra system. En drifttekniker kan vara mer
intresserad av att se vilka applikationer som körs på en viss server medan en
systemägare är mer intresserad av att ha tillgång till mer övergripande
information kring olika system.
Kvalitativ data samlas in huvudsakligen innan arbetet påbörjas. När arbetet är
igång samlas det in mer kvantitativ data. Kvantitativ data är den information
som berättar om antal system på företaget, vilka system som beror på
varandra och på vilka hårdvaruenheter system körs. Dessa data anses vara
rådata och behöver anpassas för själva visualiseringen, vilket kan jämföras
med steget ”Dataförbättring och anpassning” i Figur 5. Ett exempel på
kvantitativ data är att systemet Skiveo (pseudonym) består av 8 applikationer,
2 databaser som har fler än 30 relationer, både inom systemet och till
utomstående applikationer i andra system.
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3.3 Design
Under denna fas utvärderas insamlat data och lämpliga visualiseringsmetoder
väljs baserad på detta. Fasen innehåller två delmoment: utvärdering av
information och design av visualiseringsmetoder. I utvärderingen anpassas
den information som tidigare har samlats in och i design momentet används
det anpassade data för att utforma passande visualiseringsmetoder.
3.3.1 Utvärdering av information
Efter förberedelsefasen kommer designfasen, den bygger på tidigare fas och
använder sig i stor utsträckning av den information och kunskap som erhållits
i både litteraturstudien och informationsinsamlingen på företaget. Första
delmomentet av designfasen är utvärdering och bearbetning av den insamlade
informationen.
Den kvalitativa informationen utvärderas och delas upp i olika kategorier.
Kategorierna särskiljs utifrån intressent och där i skapas följande
underkategorier: funktionalitet, utseende och interaktivitet. Detta görs för att
förenkla designmomentet, där informationen kommer användas för att ta
fram visualiseringsmetoder passande till relevant intressent. Vidare används
den kvantitativa informationen för att designa en korrekt modell för
överföring av rådata från företagets system till en form av data som passar för
visualiseringen.
Utvärdering av information är centralt inom designfasen, eftersom det är
viktigt att ta hänsyn till validitet och reliabilitet i data innan den börjar
användas. Den kvalitativa informationen har stark validitet eftersom den
innehåller information relevant till undersökningen. Reliabiliteten är också
bra då förfrågade medarbetare har stor erfarenhet inom sitt arbetsområde.
Insamlat kvantitativ data har däremot svag reliabilitet då företagets system
har en hel del skräpdata.
3.3.2 Design av visualiseringsmetoder
Efter utvärdering av den insamlade informationen kommer nästa delmoment
i designfasen, design av visualiseringsmetoderna. Här används den kunskap
som samlats in i förberedelsefasens litteraturstudie, och den information som
införskaffats från företaget.
Utifrån denna information väljs och designas lämpliga visualiseringsmetoder.
Grundtanken är att de olika designerna skall bemöta enstaka eller flera
intressenters krav och önskemål. Vidare skall olika designval grunda sig i
akademiska källor från den tidigare nämnda litteraturstudien. Detta genom
till exempel användning av olika beprövade färger för objekt i
visualiseringarna.
Det överliggande syftet med designerna är att information presenteras tydligt
och kan utnyttjas av samtliga intressenter.
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3.4 Implementation
När all data tagits fram implementeras ett flertal visualiseringar. Detta är
implementationsfasen, där de idéer som framtagits i designfasen förverkligas.
De skapade visualiseringarna användes sedan i analysen för att hjälpa till att
besvara frågeställningen.
Huvudsakligen kommer implementeringen bestå av två delar: front-end, där
själva visualiseringen presenteras i en webbläsare med hjälp av verktyget D3,
samt back-end. Back-end samlar in information om olika system och deras
beroenden från databaser, anpassar det till lämpligt format och skickar det
vidare till front-end delen av applikationen.
Front-end och back-end utvecklas parallellt. Innan utförandet skapas en
modell över hur informationen skall överföras mellan delarna. Denna modell
används sedan för att skapa både API:et i back-end och visualiseringen i
front-end som använder sig av detta API.
3.4.1 Val av verktyg
När det gäller val av verktyg för att implementera visualiseringen valdes D3,
eftersom företagets informationssystem presenteras i ett webbgränssnitt och
D3 är gjort för att visualisera data i just webbläsare. Även diskussioner med
handledare på företaget ligger till grund för valet av verktyg. Vidare valdes
även D3 eftersom den inte begränsar användaren att välja någon typ av
visualisering för att presentera data, användaren kan själv skapa och anpassa
visualiseringarna. Detta hjälper att skapa egna visualiseringsmetoder som är
anpassad för aktuella behov.
3.4.2 Tekniska förkunskaper
För implementation krävs vissa tekniska förkunskaper i form av språket C#,
visualiseringsverktyget D3 och inte minst förståelse av företagets egna
specifika system. Metoden som används för att uppnå dessa kunskapskrav är
dels handledning av medarbetare på företaget för inlärning av
företagsspecifika delar, och dels inlärning av information från internet för
studier av visualiseringsspecifika delar. I enlighet med undersökningens syfte
ligger fokus på inlärning av visualiseringsverktyg för att förenkla
implementationen av visualiseringar.
3.4.3 Analys
Sista steget i undersökningen är en analys, där det samlas in mer data och
visualiseringarnas kvalitet analyseras. Analysen kommer avgöra huruvida den
framtagna visualiseringen kan användas för att visualisera komplexa
mjukvarusystem, och ifall den skapar bättre förståelse för deras användare.
När visualiseringen är klar, samlas det in mer kvantitativa och kvalitativa data
som ligger till grund för analysen och kan svara på frågeställningen.
Kvantitativa data kommer att presenteras i form av tiden det tar att utföra
någon arbetsuppgift med hjälp av den gamla visualiseringsmetoden, se Figur
1, och med de nya visualiseringarna. En möjlig uppgift för en utvecklare på
företaget kan vara att hitta vilka system som beror på systemet Skiveo. För
drifttekniker kan det vara att finna alla applikationer som körs på en viss
server.
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Det kommer även samlas in mer kvalitativ data genom en intervju, där olika
intressenter beskriver hur de upplever olika visualiseringsmetoder med tanke
på deras roll.
Båda dessa typer av insamlade data kommer, genom analys, hjälpa till att
svara på frågeställningen. Mätningar av tiden för olika uppgifter utförda med
den gamla visualiseringsmetoden sätts i kontrast mot samma uppgift utförd
med den nya. Detta hjälper till att hitta ett svar på frågeställningens andra
fråga, vilka visualiseringsmetoder som passar till olika intressenter. Den
visualiseringsmetod som bidrar till bättre förståelse och gör det möjligt att
snabbt hitta information för en intressent anses vara mer lämplig för att
visualisera system och deras beroenden för just den intressenten.
Intervju med intressenter på företaget kommer också hjälpa att besvara denna
fråga. Detta eftersom intervjuobjekten granskar den skapade visualiseringen
och ger respons på dess kvalitet, vilket hjälper att hitta den
visualiseringsmetod som passar till respektive intressent. Responsen hjälper
också att analysera huruvida den skapade visualiseringen allmänt kan
användas för att visualisera komplexa mjukvarusystem, och hur den skiljer sig
från den tidigare metoden, främst i hänsyn till förbättrad förståelse.
För att besvara den övergripande frågan om hur mjukvarusystem kan
visualiseras, kombineras kunskaper från litteraturstudien med insamlat data
från företaget. Kombinationen bidrar till flera visualiseringar för
mjukvarusystem, som ämnar ge svar på frågan.
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4 Design och implementation
Detta kapitel ämnar beskriva resonemang som använts för att designa de
visualiseringsmetoder som har skapats. Genom att beskriva hur
mjukvarusystem väljs att visualiseras, kan första frågan i frågeställningen
besvaras: hur komplexa mjukvarusystem kan visualiseras. Även en bakgrund
för svaret på andra fråga under frågeställningen bildas här, de valda metoder
siktar på att vara användbara för olika intressenter. Mer detaljerat svar på
andra frågan i frågeställningen följer i nästkommande kapitel.

4.1 Tidigare visualiseringar
En viktig aspekt i så väl designen som i undersökningen är de tidigare
visualiseringarna av företagets system, som skapats av DGC:s utvecklare.
Dessa består av främst två visualiseringar, båda nämnda i första kapitlet och
illustrerade i Figur 1 och Figur 3. Att dessa visualiseringar har skapas, pekar
på en stark motivation att denna typ illustration behövs, för att bidra till en
bättre inblick av systemen och deras relationer på företaget. Dessa tidigare
visualiseringar är i praktiken ett möjligt svar på första frågan i
frågeställningen, hur komplexa mjukvarusystem kan visualiseras. Detta då
genom en tabell eller en simpel kantgraf, dock är dessa svar inte de mest
optimala då deras effektivitet att förmedla sin information är bristfällig.
De tidigare visualiseringarna tillsammans med litteraturstudien lägger
grunden för de skapade visualiseringar, genom att definiera viktiga aspekter
som måste tas hänsyn till.
4.1.1 Tabell
Den ursprungliga tabellen består av tre olika kolumner: beroenden på
systemet, systemdelar inom systemet samt beroenden från systemet. Den
högra kolumnen visar vilka beroenden som finns på det angivna systemet, det
vill säga relationer av typen ”behöver” och ”beror på”. Mittersta kolumnen,
visar vilka applikationer respektive databaser finns under angivna systemet,
relationen ”består av”. Sista kolumnen till höger visar beroenden från det
angivna systemet, i form av relationerna ”behövs av” och ”beror av”.
Relationen ”körs på” presenteras genom att ange servers namn under en
applikation eller en databas. Själva typerna av relationer skrivs ut i from av
text bredvid applikationen eller databasen.
Om något slags beroende ska undersökas kan man klicka på en applikation
eller en databas i den vänstra eller högra kolumnen. Detta leder till en annan
tabell av samma format där systemet vilken applikation tillhör är i fokus.
Utöver denna information kan även en server undersökas genom att klicka på
dess namn. Då visas en sida med information kring denna server, se Figur 11. I
samma format presenteras även detaljerad information kring applikationer
eller databaser, se Figur 11, vilket nås genom att klicka på en länk bredvid
varje applikation och databas.
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Figur 11: Sida med mer detaljerad information om en server, till vänster, eller en applikation,
till höger.

De två största problemen med tabellen är att informationen presenterades på
ett otydligt sätt och för mycket rådata är samlat på en visualisering. Detta
distraherade olika intressenter från sina arbetsuppgifter, eftersom
visualiseringarna har komponenter som används av exempelvis utvecklare
men inte systemägare.
Som en potentiell första idé övervägs en förbättring av tabellen, som baseras
på de tidigare nämnda aspekterna. Idén är att utöka tabellen med flera
grafiska komponenter. Ett förslag består av att lägga till pilar i tabellen i syfte
att förtydliga budskapet, se Figur 12.

Figur 12: Förslag på förbättring av den ursprungliga tabellen.

Denna idé avvisas dock, eftersom den anses vara en allt för marginell
förbättring. Informationen presenteras fortfarande i form av text, vilket är den
mest triviala visualiseringsmetoden. Genom att presentera både ”beror på”
och ”beror av” skapas det redundant information, eftersom interna relationer
illustreras två gånger.
Vidare kan rådata inte presenteras på ett tydligt sätt eftersom all information
inte kan tas med utan visuella hjälpmedel, som grafisk form eller färg. Utöver
det, om systemet är stort och innehåller många applikationer, databaser och
relationer blir den förbättrade tabellen oöverskådlig och svår att följa.
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4.2 Visualiseringsmetoder
Utgångspunkt i valet av visualiseringsmetod är insamlat data från företaget
och litteraturstudien. Det insamlade data ligger till grund för resonemang
kring hur visualisering bör se ut, utifrån de olika intressenters synvinklar.
Från denna studie utformas några viktiga aspekter som ligger i åtanke under
valet 0ch design av visualiseringsmetod. Dessa aspekter är:







Visualiseringarna skall vara informativa och täcka hela rådata och
dess komplexitet, det vill säga visualisering måste presentera all
informationen som finns i rådata. Denna information innefattar
servrar, system, applikationer och databaser samt deras relationer
till varandra. För varje sådan del finns det även mer detaljerad
information, exempelvis status eller beskrivning.
Visualiseringarna skall kunna användas av samtliga intressenter,
med åtanke på att underlätta diverse uppgifter utifrån deras
arbetsområde.
Visualiseringarna skall vara tydliga i jämförelse med tidigare
grafer, se Figur 3.
Visualiseringarna skall presenteras i ett webbgränssnitt med hjälp
av verktyget D3.

4.2.1 Visualiseringsmetod I – Universell kantgraf
Utifrån de tidigare förkastade idéerna samt kunskapen lärd från dem,
formuleras den första visualiseringsmetoden, den universella kantgrafen.
Denna metod strävar mot att inte bara bemöta alla tidigare nämnda aspekter
och att den ska kunna användas av flera intressenter samtidigt, utan även att
eliminera problemen med den tidigare beskrivna potentiella metoden.
Utgångspunkten i visualiseringen är följande: givet ett system, skall
visualisering täcka endast alla dess relationer till andra system och relationer
inom systemet. Metoden att visualisera alla system och deras relationer
avfärdas, eftersom detta leder till en otydlig visualisering som är mycket svår
att arbeta med, detta eftersom det finns cirka 110 system och flera tusentals
relationer på företaget. Detta leder också till en mindre komplex graf, vilket
var ett problem i de tidigare visualiseringsmetoderna.
Utifrån aspekterna som definierades ovan väljs kantgraf som utgångspunkten
för visualiseringsmetod, eftersom den anses vara mest passande för
visualisering av det rådata som finns på företaget. Kantgrafer gör det även
möjligt att mer fritt anpassa positionen av noder och då också relationer
mellan dem, vilket var ett annat problemen med andra metoder. Grundidén
med kantgrafen är att en nod i grafen ska representera ett system, och en kant
skall presentera någon typ av relation som finns mellan applikationer i dessa
olika system, se Figur 13.
För att visualisera relationen ”del av”, valdes det att rita applikationer och
databaser som ingår i ett system på nodens kant. För att representera
relationer som ”beror på” eller ”använder” utnyttjas olika färgade pilar som
går mellan applikationer där beroendet uppstår. Ett exempel på första ansats
för att visualisera beroende mellan två system kan ses i Figur 14.
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Figur 13: En kantgraf där två noder kan representera system A och system B, med någon typ
av relationer mellan dem.

Figur 14: En kantgraf där system representeras av noder, applikationer och databaser av
rektanglar på kanten av noderna och relationerna mellan dem som olika färgade
pilar.

Vidare återstår det att representera relationen ”körs på” som uppstår för
applikationer och databaser, där systemdelen körs på en viss server. Det
beslutas att den relationen illustreras som en halvcirkel ovanför applikationer
som körs på denna server, se Figur 15.

Figur 15: Vidareutveckling av kantgraf designen, där även servrar visualiseras för att
användaren ska kunna se var en applikation körs.
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Denna första ansats anses dock inte täcka alla aspekter som borde täckas av
visualiseringen. Metoden innehåller för mycket information, som inte alltid är
relevant för användaren, och den kan då distrahera olika intressenter från den
information de är intresserade av. Som slutsats väljs det att dela upp
visualisering i tre olika implementationer, alla inriktade att bemöta olika
intressenter på företaget.
4.2.2 Visualiseringsmetod II – Intressentbaserade grafer
Den metod som till sists implementerades i praktiken innehåller tre olika
grafer som strävar mot att på bästa möjliga sätt att skapa bättre förståelse
utifrån intressenternas olika arbetsområden. Dessa består av en mer
övergripande, en mer detaljerad och en serverinriktad visualisering.
Den övergripande visualiseringen av system riktar sig främst mot
systemägare, se Figur 16a för exempel. Däremot riktar sig den detaljerade,
som visar relationer mellan systemdelar, mer mot systemutvecklare, se Figur
14. Slutligen, den serverinriktade grafen, som visar vilka applikationer eller
databaser som körs på en viss server, vänder sig mot drifttekniker, se Figur
16b.

a. Kantgraf designad för
systemägare.

b. Träddiagram designad för drifttekniker.

Figur 16: Ytterligare designer för olika intressenter.

Uppdelning av visualiseringar leder till att intressenterna kan fokusera sig på
den information de behöver, utan att distrahera sig på andra detaljer som de
inte behöver. En drifttekniker är exempelvis inte direkt intresserad av vilka
relationer det finns mellan applikationer i ett system, utan behöver snarare
veta vilka applikationer som körs på en viss server, därför är det enklare för
denne att arbeta med en separat visualisering där server är utgångspunkten.

4.3 Applicering av design på systemet Skiveo
De utvecklade visualiseringsmetoderna applicerar sig på alla system, men
denna underrubrik tar upp ett exempel för att ge läsaren en bättre förståelse
för hur de valda visualiseringsmetoderna ser ut i praktiken. Systemet som tas
upp innehåller cirka 30 relationer inom systemet och till utomstående system.
Som tidigare beskrivet består visualiseringarna av tre olika visualiseringar,
anpassade för olika intressenter på företaget. Det går att navigera och
interagera mellan visualiseringarna genom hyperlänkar som leder till
passande graf. Till exempel en hyperlänk för servers namn som leder till
servergrafen, eller genom att klicka på ett system i systemgrafen för att ändra
fokus till den.
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Dessa länkar finns i ett sidofält där mer detaljerad information om olika
element i visualiseringarna också framställs. Sidofält innehåller även
användningsinstruktioner och en teckenförklaring som hjälper användaren att
både utnyttja och förstå visualiseringen. Beskrivande information innehåller
vad de olika grafiska komponenter respektive färger har för innebörd. Utöver
denna interaktivitet implementeras även förstoring och förflyttning av
graferna och deras komponenter för att förbättra överskådligheten.
4.3.1 Systemgraf
Första delen av visualiseringen är en systemgraf som skapar en översiktlig vy
över systemet Skiveo och hur många relationer det finns till utomstående
system. Relationen ”del av” presenteras genom att beskriva hur många
databaser och applikationer som finns under systemet. Även antal
applikationer på de beroenden systemen presenteras.
Visuella egenskaper som geometrisk form och färg hjälper att särskilja
informationen på grafen. Genom att rita en tjockare kant på noden i grafen
markeras det att det finns fler ”del av” relationer i systemet, det vill säga att
det finns fler applikationer och databaser under systemet. Vad gäller
relationer till andra system, ritas det en tjockare kant om det finns fler
relationer. Exempelvis har Skiveo en starkare koppling till systemet SYS002
än till andra system, se Figur 17. Vidare förflyttas noderna i grafen med hjälp
av gravitation då att de förflyttar sig till ett tillstånd med jämnvikt, som
användaren sedan kan ändra på genom att flytta dem enligt dess behov.
Systemgrafen fokuserar sig mest på systemägare och låter denne hitta relevant
information. Till skillnad från systemdelsgrafen, finns det inga detaljer om
vilka applikationer eller databaser som ingår i systemet. På så sätt kan
systemägare fokusera på den information som de behöver kring systemet
Skiveo, utan att behöva bli distraherad av detaljer.

Figur 17: Systemgraf för systemet Skiveo med relationer till utomstående system.
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4.3.2 Systemdelsgraf
Andra delen av visualiseringen är systemdelsgrafen, som utöver system även
illustrerar applikationer och databaser inom dessa system. Denna
visualisering bildar en mer detaljerad vy än systemgrafen, vilket gör den mer
lämplig för systemutvecklare. Detta eftersom systemutvecklare är mer
intresserade i vilka system, och mer specifikt vilka systemdelar, som en viss
applikation eller databas har relationer till.
För att visualisera system användes samma metod som i systemgrafen, noder
med namnet på systemet i mitten. Dock behöver denna metod anpassas något
då systemdelar också ska visualiseras, det vill säga ”del av” relationen. Detta
löstes genom användningen av samma metod som i den universella
kantgrafen, där systemdelar placeras som rektanglar på kanten av
systemcirkeln, se Figur 18. Även illustrerat i denna figur är hur applikationer
och databaser är visuellt särskilda.

Figur 18: Illustration över hur systemet Skiveo och dess systemdelar är visualiserat.
Applikationer och databaser särskiljs genom användningen av olika färger på dess
rektangel representation.

Vidare för att visualisera relationer inom systemet så väl som till utomstående
systemdelar, används samma tanke som i den universella kantgrafen med
olika färgade pilar, Figur 19. Varje relation ritas som en pil med utgångspunkt
i en viss systemdel som pekar ut en annan systemdel. Dessa relationer tilldelas
en färg beroende på vilken relation den representerar. Exempelvis används
röd för att symbolisera relationen ”beror på”. Röd valdes eftersom den
symboliserar något viktigt. Även streckade linjer används, då för att indikera
ett inkommande beroende till fokussystemet.
Utöver de visuella aspekterna av visualiseringen, utvecklas även en del
interaktivitet. I större system med många systemdelar och relationer blir det
svårt att se vilka systemdelar som en viss systemdel relaterar till. Därför
implementeras funktionalitet för att markera en systemdel och dess relationer
samt relaterade systemdelar. Ifall en användare klickar på en systemdel,
roteras och förstoras den samt de systemdelar som den relaterar till för att
underlätta läsbarhet. Vidare för att förenkla att urskilja dessa så blir alla
orelaterade system, systemdelar och relationer genomskinliga. Se Figur 20 för
denna implementation.
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Figur 19: Illustration över relationer mellan två systems systemdelar.

Figur 20: Illustration över implementationen av val av systemdel.
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4.3.3 Servergraf
Sista delen av visualiseringen är servergrafen, vars huvudsakliga uppgift är att
ge information om vilka applikationer eller databaser som körs på en given
server. Grafen delas in i tre nivåer som går att fälla ihop, första nivå är en
server, andra nivå är vilka system eller services som körs på den och tredje
nivå är vilka applikationer eller databaser som ingår i respektive system eller
service. Mellan första och andra nivå används olika tjocklekar, vilket
symboliserar hur många applikationer eller databaser som finns under ett
system eller en service som körs på just den servern, se Figur 21. De olika
färgerna hjälper att särskilja olika system eller service från varandra.
Denna visualisering vänder sig främst till drifttekniker, vars primära uppgift
är att avgöra vilka applikationer eller databaser som körs på en given server.
Motivation att skapa en separat visualisering för detta var att drifttekniker ser
på mjukvarusystem som finns på företaget mer som på komponenter som
ingår i en server.

Figur 21: Servergraf, från vänster till höger: första nivå visar vilken server grafen fokuserar sig
på, andra nivå visar vilka system eller services som finns på servern och tredje nivå
visar vilka applikationer eller databaser som ingår i ett system eller en service.

30 | Design och implementation

Evaluering av visualiseringen | 31

5 Evaluering av visualiseringen
Under detta kapitel jämförs den ursprungliga tabellen, se Figur 1, beskriven i
föregående kapitel under rubriken tidigare visualiseringar, med den skapade
visualiseringen genom att låta olika intressenter utföra lämpliga
arbetsuppgifter med hjälp av dem båda. Tiden det tar för varje intressent att
utföra var och en av uppgifterna mäts och utifrån denna tidtagning dras sedan
slutsatser. Dessa slutsatser ämnar svara på andra frågan i frågeställningen:
huruvida den skapade visualiseringen hjälper intressenter, det vill säga om
den stimulerar förståelse och förenklar att hitta relevant information.
Det utförs även en intervju där olika intressenter på företaget lämnar sina
synpunkter angående den skapade visualiseringsmetoden, vilket ytterligare
hjälper vid evaluering av den skapade metoden.

5.1 Jämförelse av ursprunglig och skapad visualiseringsmetod
För att finna svar på andra fråga under frågeställningen sätts den ursprungliga
tabellen i kontrast mot den skapade visualiseringen. Grafen som beskrevs i
första kapitlet, illustrerad i Figur 3, beaktas inte eftersom den anses alldeles
för svår att använda sig av och eftersom många uppgifter inte är möjliga att
utföra med den.
Grundidén med jämförelsen är att, om det tar mindre tid att utföra någon
arbetsuppgift med en viss visualisering än en annan, betyder det att
användaren har bättre förståelse för det data som ska förmedlas med
visualiseringen. Skillnad i tiden visar också hur snabbt en intressent kan hitta
relevant information, vilket framhåller vilken visualisering som bidrar till ett
effektivare arbetssätt.
Dock finns det vissa begränsningar med den utförda tidtagningen. Eftersom
erfarenhet i användning av de ursprungliga tabellerna är något högre, på
grund av längre användning, än den skapade visualiseringen kan detta ge
upphov till något bättre tider för dessa.
5.1.1 Systemgraf
Systemägarens roll innebär ofta en mer övergripande synvinkel på system och
dess relationer. En systemägare är inte lika intresserad i detaljer som en
utvecklare kan vara, för den tidigare är det mer relevant att se att två system
är relaterade till varandra, än vilka systemdelar som ger upphov till
relationen. Vidare är en systemägare också mer intresserade av hur stark
koppling ett system har till ett annat, det vill säga hur många relationer som
går mellan dem. Även de relaterade systemens storlek, i form av antal
systemdelar, kan vara intressant för en systemägare, men då utan
informationen kring vilka dessa är.
Utifrån denna kunskap, samlad från observation på företaget, utformades ett
antal uppgifter som utförs av en systemägare:
1. Givet ett system, finn alla beroende system. Det vill säga de system
som har minst en relation till det angivna systemet.
2. Givet ett system, hitta vilket system som har starkast koppling (flest
relationer) till det efterfrågade systemet.
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3. Givet ett system, finn vilket relaterat system som har flest
systemdelar.
4. Givet ett system, hitta hur många systemdelar det innehåller.
Resultatet från dessa uppgifter presenteras i Figur 22. Uppgift 1, 2 och 3 har
alla en mycket stor tidsskillnad. Detta beror på att den information dessa
uppgifter söker är mycket tydlig i visualiseringen, medan den i tabellen kräver
en hel del navigering fram och tillbaka. I uppgift 3 är skillnaden något mindre
än i de två andra. Detta beror på att den information som söks, vilket relaterat
system som har flest systemdelar, finns på mer än en plats i grafen. En visuell
och en i form av text, vilket kan försvåra för användaren.

Tidtagning systemgraf
02:40
02:20

Minuter

02:00
01:40
01:20
01:00
00:40
00:20
00:00
Uppgift 1

Uppgift 2

Ursprunglig visualisering

Uppgift 3

Uppgift 4

Skapad visualisering

Figur 22: Tider för uppgifter som utförs av en systemägare med hjälp av den ursprungliga
tabellen och den skapade visualiseringen, exakta tider finns i Tabell 3 i Appendix A.

För uppgift 4 är tiderna däremot mer jämna eftersom den informationen som
söks här, antalet systemdelar i systemet, finns lättillgänglig i båda
implementationerna. Dels genom antalet rader i mittenkolumnen i tabellen
och utskrivet i mitten av systemcirkeln i visualiseringen.
5.1.2 Systemdelsgraf
För en systemutvecklare på företaget är det viktigt att avgöra hur många
beroenden det finns hos ett system. Utifrån ett utvecklingsperspektiv strävas
det mot så få beroenden i applikationer som möjligt. Typiska arbetsuppgifter
kan då vara att eliminera beroenden i systemet eller eliminera direkta anrop
mot databasen med hjälp av ytterligare en högre abstraktion.
Utifrån dessa observationer, utförda på företaget, definierades ett antal
uppgifter för tidtagningen på en systemutvecklare. Uppgifterna handlar i stort
sätt om att avgöra interna och utomstående beroenden för ett givet system och
följer nedan:
1. Givet ett system, finn hur många interna beroenden som finns inom
systemet. Det vill säga hur många ”behöver” relationer som går
mellan systemdelarna i systemet.
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2. Givet ett system, hitta antalet ”del av” relationer. Det vill säga hur
många systemdelar som finns i det givna systemet.
3. Givet ett system, finn alla beroende på systemet. Det vill säga alla
system som har minst en systemdel vilken har någon typ av relation
till en systemdel i det givna systemet.
4. Givet en systemdel inom det angivna systemet, hitta vilka systemdelar
som den har någon typ av relation till.
5. Givet ett system, vilka systemdelar i utomstående system har någon
typ av relation till det angivna systemet.
I Figur 23 presenteras tiderna för de ovanstående uppgifterna. För de
uppgifter som handlar om att avgöra olika typer av beroenden, är skillnad
väldigt stor. Detta beror på att de skapade visualiseringarna täcker mer
information som finns i rådatat, vilket den ursprungliga tabellen inte kan
göra. För att utföra uppgifter som 1, 3, 4 och 5, är det nödvändigt att navigera
runt i tabellen och hålla relevant information i minnet medan man försöker ta
reda på resten av den efterfrågade informationen. På det sättet blir
systemutvecklaren distraherad från sin avsedda arbetsuppgift.

Tidtagning systemdelsgraf
02:00
01:40

Minuter

01:20
01:00
00:40
00:20
00:00
Uppgift 1

Uppgift 2

Ursprunglig visualisering

Uppgift 3

Uppgift 4

Uppgift 5

Skapad visualisering

Figur 23: Tider för uppgifter som utförs av en systemutvecklare med hjälp av den ursprungliga
tabellen och den skapade visualiseringen, exakta tider finns i Tabell 4 i Appendix A.

För uppgift 2, som handlar om att hitta ”del av” relation är skillnaden inte
stor, men den skapade visualiseringen är fortfarande något effektivare. Den
ursprungliga visualiseringen är användbar när det gäller ”del av” relationer,
eftersom dessa blir en kolumn i tabellen som är enkel att läsa av. Dock blir det
svårare när det handlar om ett stort system, eftersom informationen inte får
plats på en sida och systemutvecklaren kommer igen behöva navigera i
tabellen. I den skapade visualiseringen däremot, presenteras dessa data som
rektanglar runt systemnoden. Skillnaden i presentationen är därför inte
speciellt stor, vilket också förklarar den marginella tidsskillnaden.
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5.1.3 Servergraf
Arbetsuppgifterna för en driftingenjör berör främst servrar där företagets
system körs. Detta betyder att istället för ett system, vilket ligger i fokus i
systemdelsgraf och systemgraf, fokuserar en drifttekniker mer på en server.
Detta ger upphov till en graf vars primära uppgift är att tala om vilka
applikationer och databaser som körs på en given server. Vidare kan det också
vara viktigt att kunna avgöra vilket system som påverkas mest om det uppstår
ett fel på servern.
Utifrån observationer på driftteknikers arbetsuppgifter definieras följande
uppdrag för tidtagning:
1. Givet en server, finn hur många systemdelar som körs på den totalt.
2. Givet en server, hitta vilka system som påverkas om det uppstår ett fel
på den.
3. Givet en server och ett system, hitta vilka systemdelar som körs på
den och som samtidigt tillhör det angivna systemet.
4. Givet en server, finn vilket system som har flest systemdelar på den.
Som i tidigare beskrivna grafer för system och systemdelar, presterar den
skapade visualiseringen informationen bättre även här, se Figur 24. För
uppgifterna 2, 3 och 4 är skillnad i tiden markant, driftingenjörer på företaget
hittar efterfrågad information snabbare i grafen än i tabellen. Detta beror på
flera faktorer, exempelvis är uppgifterna mycket svårare att utföra på den
ursprunglig visualisering då den enbart visar vilka applikationer som körs på
en server, utan att visa vilka system applikationerna tillhör. Visualiseringen
visar däremot direkt vilka system som finns representerade på servern, tack
vare den hierarkiska strukturen, där systemet istället innehåller
applikationerna som körs på servern.

Tidtagning servergraf
00:50

Minuter

00:40
00:30
00:20
00:10
00:00
Uppgift 1

Uppgift 2

Ursprunglig visualisering

Uppgift 3

Uppgift 4

Skapad visualisering

Figur 24: Tider för uppgifter som utförs av en drifttekniker med hjälp av den ursprungliga
tabellen, och den skapade visualiseringen, exakta tider finns i Tabell 5 i Appendix A.

Resultatet på uppgift 1 är däremot mycket likt, detta på grund av att
informationen som söks, antalet systemdelar på servern, är tillgänglig på
ungefär samma sätt. I både grafen och tabellen handlar det endast om att
räkna systemdelarna i antingen en kolumn eller en lista.
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5.2 Intervju med intressenter på företaget
Utöver tidtagningarna utförs även en strukturerad intervju med
intressenterna på företaget, där det samlas in kvalitativ data som hjälp att
avgöra huruvida den skapade visualiseringen förbättrar förståelse och låter
intressenterna på företaget hitta relevant information. Frågor som ställs på
intervjun är formulerade utifrån de olika intressenternas arbetsområden, det
vill säga varje intressent svarar med utgångspunkt i grafen anpassad för deras
roll. Utökade svar på intervjufrågor hittas i Appendix B.
Det syns en röd tråd genom svaren på alla frågor, samtliga respondenter
tycker att deras grafer hjälper i hänsyn till deras roll, och att de ger en bättre
förståelse för olika relationer inom och mellan system och systemdelar.
Systemutvecklaren noterade speciellt att visualiseringen visar mer
information på en mindre yta utan att ge sämre förståelse, genom att använda
sig av färger eller interaktivitet istället för text. Vidare nämnde dock denna
person att grafen är svårare att tolka när antal relationer ökar, flera
relationsstreck korsar ofta varandra, vilket försämrar förståelse. Systemägaren
ansåg också att vissa förbättringar på relationerna i dess graf skulle vara
fördelaktiga, enligt denna person behövs mer information om relationernas
riktning, det vill säga vilket system som egentligen beror på vilket.
Även angående valet av grafiska komponenters färger och geometriska former
tyckte respondenterna övervägande att dessa var bra. Dock tyckte
systemutvecklaren att färgerna i systemdelsgrafen kunde förbättras något,
enligt denna person förknippas färgen röd mer med något som är fel. Vidare
ansåg systemutvecklaren också att färger på relationer med liknande innebörd
också bör vara av liknande färg för att visa på deras samband.
När det gäller animering och interaktivitet ansåg samtliga intressenter att
interaktivitet är ytterst viktig, möjligheten att navigera mellan system
framhävdes som mycket värdefullt. Även möjlighet att dynamiskt ändra den
information som visas nämndes. Driftteknikern noterade till exempel värdet i
att kunna visa endast de systemdelar som tillhör ett visst system på en server.
Dock finns det olika synpunkter på animeringar, systemägaren och
driftteknikern tyckte båda att de gör visualiseringarna mer moderna. Däremot
tyckte systemutvecklaren att de är överflödigt och att det inte riktig finns
något syfte bakom animeringar, personen tyckte även att animeringarna gör
det lättare att tappa bort sig.
Angående visualiseringarnas möjlighet att förenkla underhåll eller utveckling
tyckte samtliga att graferna kan hjälpa dem i detta syfte, speciellt för att se en
mer övergripande vy. Exempelvis tyckte systemutvecklaren att
systemdelsgrafen kan hjälpa att se om det är mycket relationer inom ett
system, vilket ska undvikas.
Vidare tyckte samtliga intressenter att deras graf förenklar att hitta relevant
information. Systemutvecklaren, som kan vara ansvarig för vissa system,
nämner hur det hjälper att hitta vilka andra system som påverkas när
förändringar behöver göras i sitt system, eller när någon annan gör en
förändring i ett system som påverkar ett system som denna person ansvarar
för. Driftteknikern påpekar också att det kan hjälpa när en server går ner för
att hitta vilka system och systemdelar som påverkas eller ifall systemen i fråga
kanske inte är viktiga och i så fall inte behöver prioriteras lika högt.
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6 Diskussion
Detta kapitel ämnar diskutera undersökningens resultat. Det diskuteras om
resultatet skapar ett fullständigt svar på frågeställningen och hur pålitligt det
insamlade datat är. Vidare värderas metoden som användes för att utföra
undersökningen och relevanta etiska aspekter samt bidrag till en hållbar
utveckling diskuteras. Slutligen presenteras också framtida arbete som kan
utföras med den skapade visualiseringen som grund.

6.1 Resultat
Framtagning av visualiseringsmetoderna i fjärde kapitlet svarar på första
frågan i frågeställningen, hur komplexa mjukvarusystem kan visualiseras.
Genom den bakomliggande undersökningen och analysen av den framtagna
metoden, visas det att mjukvarusystem med en hög grad beroenden kan
visualiseras med hjälp av flera olika grafer definierade utifrån intressenters
arbetsroller.
Dock är denna fråga relativt övergripande och det finns naturligtvis fler
möjliga svar på den. Det kan tas fram flera visualiseringar som kan användas
för att visa hur mjukvarusystem hänger ihop, inte bara de som beskrevs i
denna uppsats. Vidare kan det noteras att den skapade visualiseringen är
något anpassad för DGC:s system, och ska därför inte betraktas som en
universell lösning för att visualisera alla mjukvarusystem av olika typer. Det
finns självklart flera arkitekturer än den som är representerad på DGC, där ett
system består av systemdelar vilka beror på andra systemdelar i andra system.
Den kvalitativt och kvantitativt insamlade informationen svarar på den andra
frågan i frågeställningen, vilka visualiseringsmetoder som stimulerar
förståelse för olika intressenter. Resultatet visar att graferna fungerar bättre
än tabellerna som användes på företaget. I de olika uppgifterna som
intressenterna fick utföra lyckas de oftast hitta relevant information snabbare
i graferna än i tabellerna, detta visar på grafernas effektivitet.
Skillnaderna mellan dessa metoder är markanta: tabeller använder den mest
triviala typen av visualisering, vanlig text. Graferna däremot utnyttjar olika
grafiska komponenter, färger, animeringar och interaktivitet. Alla dessa
använda visualiseringsaspekter stimulerar förståelse hos intressenterna, vilket
är påtagligt från både de resulterande tiderna såväl som intervjusvaren.
Intressenterna på företaget lämnade mer positiva än negativa kommenterar
angående den skapade visualiseringen och poängterade ofta värdet av
exempelvis interaktivitet och användningen av färger och former. Även när
det gäller skalbarhet fungerar graferna bättre än tabellen. När det efterfrågade
systemet är väldigt stort och har många relationer, både inom systemet och till
utomstående system så kan grafen visa mer information på en mycket mer
kompakt yta.
Dock finns det en pålitlighetsfråga i det insamlade datat, både i den kvalitativa
och kvantitativa undersökningen. De frågorna som användes för tidtagning
kan anses vara anpassade för grafen och därför ge bättre tider. Utöver det kan
vissa intressenter ha speciell erfarenhet och kunskap om bakgrunden till
system, vilket kan ge upphov till något bättre tider på frågor som rör dem.
Vidare är även erfarenhet av tabellen hos intressenterna större än de skapade

38 | Diskussion

visualiseringarna då denna har använts en längre period, vilket även det
bidrar till att tidtagningen inte är helt tillförlitlig.
Detsamma gäller svaren på intervjufrågor, brist i erfarenhet i användning av
de skapade visualiseringar kan bidra till att intressenterna lämnar
övervägande positiva intryck från första användning, när det efter en viss tid
kan dyka upp nya negativa, så väl som positiva, aspekter.
Värdet med visualisering kan också diskuteras. För vissa arbetsuppgifter kan
det vara mer lämpligt att helt enkelt skriva ett program som presenterar
relevant information, exempelvis hitta alla beroenden inom ett system. Dock
kan sådana uppgifter variera stort och ett eventuellt program skulle därför
behöva utökas kontinuerligt, vilket skulle kräva många arbetstimmar. Här har
visualiseringen en fördel med att kunna svara på många frågor samtidigt, och
till och med bidra till att lösa oväntade uppgifter, som den ursprungligen inte
designats för.

6.2 Metod
Första fasen, förberedelse, skapade en bra grund för undersökningen.
Kunskaperna i hur rådata kan presenteras med hjälp av olika geometriska
former och färger användes väldigt mycket i både design- och
implementationsmomenten.
Mer
specifika
kunskaper
om
hur
mjukvarusystem visualiseras i andra arbeten bidrog också till en bättre
uppfattning om visualisering av mjukvarusystem i allmänhet.
Teoretiska kunskaper från litteraturstudiet är viktiga, men tyngdpunkten i val
av visualiseringsmetoder låg på delmomentet insamling av information kring
uppgiften från intressenterna på företaget. Detta kvalitativa data var ytterst
viktigt, då den skapade visualiseringen riktar sig mot de olika intressenternas
behov.
Utvecklingen av visualiseringen gick väl, kvalitativ och kvantitativ data
användes väldigt mycket vid både design och implementation. Dock finns det
flera möjliga förbättringar för sista fasen, implementation och analys, som
presenteras i metodkapitlet. En möjlig förbättring av denna skulle vara att
kontinuerligt samla in mer kvalitativ data från intressenterna på företaget. Då
skulle den skapade produkten utvecklas mer iterativt, och de önskemål som
presenterades under intervju med intressenter skulle dyka upp tidigare och
lättare kunna införas i visualiseringen.
Vad gäller sista delmomentet i undersökningen, analysen, skulle det vara
bättre att ge intressenterna en längre tid för att de skulle kunna bekanta sig
med visualiseringen, och först därefter göra tidtagning och intervjuer. Ännu
en förbättring skulle vara att utföra flera tidtagningar: direkt efter att
visualiseringen skapades, efter att intressenterna har arbetat med den en
period och slutligen när intressenterna är väl bekanta med den och har en
större erfarenhet. En sådan metod för tidtagning skulle vara mer utförlig och
skulle vara mer pålitlig, då intressenterna inte utför uppgifter med olika
erfarenhetsgrader.
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6.3 Etik
Eftersom visualiseringarna av DGC:s system innehåller mycket information
om deras mjukvarusystem och fysiska komponenter som servrar och
databaser, kommer denna information att skyddas då den anses känslig. På
ett flertal platser i uppsatsen, inte minst i illustrationer, kommer
pseudonymer att användas istället för faktiska namn på system, systemdelar
eller serverar. Detta inte minst eftersom informationen i första hand tillhör
företaget, men också eftersom det finns möjlighet att den kan användas för att
utsätta företaget för internetattacker.
Ytterligare, eftersom DGC handlas på Stockholmsbörsen, skall eventuell
information som bearbetar företagets framtida värde eller allmänna
finansiella situation behandlas ytterst försiktigt. Detta eftersom den
informationen annars kan komma att användas i insiderbrott. Vidare
eftersom DGC arbetar med elektronisk kommunikation har företaget
tystnadsplikt gällande kunders information. Detta betyder att data som har
med dessa kunder att göra inte kommer att publiceras.

6.4 Hållbar utveckling
Den skapade visualiseringen kan hjälpa vid arbetet med hållbar utveckling
som redan pågår på företaget. Användning av visualiseringsverktyget för
utbyggnad eller påbyggnad av system kan bidra till minskad
energianvändning, då DGC:s systemnät eventuellt kan effektiviseras med
kanske till och med utelämningar av onödiga system i olika implementationer.
Detta skulle genom minskad energiförbrukning hos företagets servrar hjälpa
med den ekologisk hållbarhet.
Vidare kan även den ekonomiska hållbarheten påverkas positivt. Arbetet på
företaget kan effektiviseras genom att färre timmar förbrukas inför utveckling,
för att finna hur förändringar skulle påverka olika system. Istället kan denna
tid användas för själva utvecklingen. Därtill kan även det tidigare nämnda
effektiviserade systemnätet bidra till förbättrad ekonomisk hållbarhet genom
sparad energiförbrukning från oanvända system.

6.5 Framtida arbete
Det finns flera utökningar som skulle kunna byggas på den skapade
visualiseringen. En möjlig utvidgning av arbetet är att välja att utgå från flera
system samtidigt, och se relationer med utgångspunkt i dem alla. Dock skulle
det kräva en mer övergripande design, eftersom antalet beroenden snabbt kan
överstiga 100 relationer om det väljs två eller flera system som utgångspunkt.
De skapade visualiseringarna kan även utökas ytterligare med
direktövervakning av driftinformation, eller antal fel som uppstår i en
applikation. En möjlig lösning skulle då vara att markera en applikation grön
om den inte rapporterar fel alls, eller röd om systemet går ner eller
rapporterar för många fel. En sådan visualisering skulle skapa bättre
förståelse för feltolerans hos en server eller applikation på företaget.
Från intressenter på företaget föreslås det att anpassa visualiseringen så att
den kan användas även av kunder. Exempelvis skulle en kund kunna välja en
server som den äger och få relevant information om driftstörningar, pågående
arbeten eller om kundens egna system inte fungerar som det ska.
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Utöver det skulle graferna också kunna förbättras med de synpunkter som
samlades från intressenterna. Systemägaren ansåg även att det vore viktigt att
kunna se riktning på relationerna i systemgrafen. Vidare tyckte också
systemutvecklare att det skulle vara fördelaktigt med någon indikator som
visar var en relation börjar. Ytterligare påpekade även systemutvecklaren på
en möjlig förbättring av systemdelsgrafen, genom att aldrig låta relationspilar
korsa varandra. Detta skulle underlätta att följa olika relationer när deras
antal stiger.

6.6 Slutsats
Syftet med denna studie var dels att undersöka olika metoder till
visualiseringen av system och deras beroenden samt att finna hur dessa
visualiseringar kan hjälpa olika intressenter att hitta den information de
söker. Vidare var målet med själva visualiseringen att tydliggöra hur system
hänger ihop för att enklare se hur förändringar eller problem påverkar olika
system. Tanken var främst att detta skulle hjälpa med olika
resursförbrukningar som till exempel arbetstidsanvändning.
Efter analys av tidtagningsresultaten intervjusvaren är det tydligt att dessa
syften och mål har nåtts. Majoriteten av tidtagningarna var bättre när
användaren använde sig av den tillverkade grafen än med de ursprungliga
tabellerna, även när tidtagningarna, som tidigare diskuterats, är något
partiska mot tabellerna. Detta bevisar visualiseringarnas effektivitet.
Intervjusvaren visar också hur olika intressenter ser att graferna kan
användas vid vidareutveckling eller underhåll, vilket alla intressenter höll med
om.
Frågeställningen har också besvarats. Första frågan om hur mjukvarusystem
kan visualiseras besvaras i de visualiseringsmetoder som beskrivs i design och
implementationskapitlet. Andra frågeställningen, vilka metoder som
stimulerar förståelse och gör det möjligt för olika intressenter att hitta
relevant information besvarades genom analysen i evalueringskapitlet.
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Appendix A – Tidtagningsresultat
Följande dokument presenterar de tider som noterades från tidtagningen av
uppgifterna som de olika intressenterna utförde i samband med deras
relevanta visualisering.
Tabell 3: Resultatet av tidtagningen av systemägare vid användning av systemgrafen.
UPPGIFT

TID URSPRUNGLIG
VISUALISERING

TID SKAPAD
VISUALISERING

1. Givet ett system, finn alla beroende system. Det vill
säga de system som har minst en relation till det
angivna systemet.

1:50 min

0:03 min

2. Givet ett system, hitta vilket system som har
starkast koppling (flest relationer) till det
efterfrågade systemet.

2:32 min

0:35 min

3. Givet ett system, finn vilket relaterat system som
har flest systemdelar.

1:10 min

0:21 min

4. Givet ett system, hitta hur många systemdelar det
innehåller.

0:19 min

0:15 min

Tabell 4: Resultatet av tidtagning av systemutvecklare vid användning av systemdelsgrafen.
UPPGIFT

TID URSPRUNGLIG
VISUALISERING

TID SKAPAD
VISUALISERING

1. Givet ett system, finn hur många interna beroenden
som finns inom systemet. Det vill säga hur många
”behöver” relationer som går mellan systemdelarna
i systemet.

1:48 min

0:42 min

2. Givet ett system, hitta antalet ”del av” relationer.
Det vill säga hur många systemdelar som finns i det
givna systemet.

0:12 min

0:08 min

3. Givet ett system, finn alla beroende på systemet.
Det vill säga alla system som har minst en
systemdel vilken har någon typ av relation till en
systemdel i det givna systemet.

1:42 min

0:07 min

4. Givet en systemdel inom det angivna systemet,
hitta vilka systemdelar som den har någon typ av
relation till.

0:17 min

0:07 min

5. Givet ett system, vilka systemdelar i utomstående
system har någon typ av relation till det angivna
systemet.

0:58 min

0:49 min

Tabell 5: Resultatet av tidtagning av drifttekniker vid användning av servergrafen.
UPPGIFT

TID URSPRUNGLIG
VISUALISERING

TID SKAPAD
VISUALISERING

1. Givet en server, finn hur många systemdelar som
körs på den totalt.

0:15 min

0:15 min

2. Givet en server, hitta vilka system som påverkas om
det uppstår ett fel på den.

0:40 min

0:08 min

3. Givet en server och ett system, hitta vilka
systemdelar som körs på den och som samtidigt
tillhör det angivna systemet.

0:10 min

0:04 min

4. Givet en server, finn vilket system som har flest
systemdelar på den.

0:08 min

0:02 min
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Appendix B – Intervjusvar
Följande dokument presenterar svar på frågor från intervjuer på företaget för
att bedöma den skapade visualiseringsmetoden. Intervju är formad som en
strukturerad intervju, det vill säga inga flera frågor tilläggs under
intervjuensgång. Svar på frågor återberättas här av frågeställare.
1. Ger grafen bättre förståelse för relationer till ett givet system
eller server? Vad kan förbättras?
Systemägare (systemgraf):
Jag tycker att grafen ger mycket bättre förståelse än den ursprungliga
tabellen.
Vad gäller förbättringar så tycker jag att det skulle vara bra att visa hur
många relationer går till ena hållet och hur många går till andra hållet.
Det vill säga om ett system är mycket beroende av ett annat eller om det
omvända gäller.
Systemutvecklare (systemdelsgraf):
Ja, den skapar betydlig bättre förståelse. Den visar mer information
inom samma vy till skillnad från tidigare visualisering i form av en
tabell. Olika färger och symboler förbättrar förståelse, det blir lättare att
särskilja olika komponenter. En annan fördel med visualiseringen är att
den presenterar mer information på mindre yta genom till exempel
färger istället för text.
Vad gäller förbättringar så tycker jag att det försämrar förståelsen när
sträck korsar varandra, det blir svårare att följa vilken linje som går till
vilken systemdel. Även att det är lätt att trycka fel och hamna på en
annan graf för ett annat system. Som önskemål skulle det vara bra att
markera element som man kan klicka på, det vill säga indikera på något
sätt elementet som man kan interagera med. Det skulle även vara bra
att ha en annan typ av indikator där en relations pil börjar, exempelvis
en fyrkant.
Drifttekniker (servergraf):
Absolut, jag får en klar bild av vilka system som ligger på servern.
Jag skulle behöva mer tid att leka med grafen för att föreslå några
förbättringar.
2. Tycker du att visualiseringen är passande med tanke på
geometriska figurer och färger? Vilka förbättringar kan du se?
Systemägare:
Cirklar är väldigt bra. Olika färger är också bra eftersom det särskiljer
komponenter från varandra. Att visa information i form av antal
beroende och antal applikationer i ett system med hjälp av tjockare
kantar är väldigt smart.
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Systemutvecklare:
Tycker att det ser bra ut överhuvudtaget. Cirklar är väldigt bra, smart
att lägga applikationer på cirkels kant som fyrkanter, då får man också
plats med hela namnet på en applikation eller en databas.
Färger tycker jag är smaksak. Man kan kanske tycka att röd färg är mer
använt för att visa något ”fel”, medan den här visar ”behöver” relation.
Vidare kan relationer med liknande innebörd också ha liknande färg.
Drifttekniker:
Jag tycker om grafiska komponenter och kan inte tilläga några
förbättringar just nu.
3. Tycker du att animerad/interaktiv visualisering är nyttig?
Hjälper den?
Systemägare:
Animering är väldigt bra och känns fräscht, interaktivitet är
nödvändigt, det är väldigt viktigt att kunna gå från ett system till ett
annat system. Dock tycker jag att interaktivitet kan förbättras genom att
visa vilka applikationer som ingår i ett system med hjälp av inforutor.
Även vilka relationer det finns mellan system.
Systemutvecklare:
Animering är inte speciellt viktigt, det är inte direkt något syfte med att
noderna flyter omkring. En sak som är värd att tänka på att det är lätt
att tappa bort sig vid animeringar. Dock finns det ett visst syfte med att
kunna flytta på noder i grafen genom animeringar, då man ibland
lättare kan urskilja relationer. Interaktivt är till skillnad från
animeringar mycket nödvändigt och väldigt viktigt för att kunna
förflytta sig mellan system och lättare se relationer.
Drifttekniker:
Jag tycker att det är snyggt med animeringar, det ser mer modernt ut.
Vad gäller interaktivitet så tyckte jag om att man kan välja endast ett
system och analysera vilka applikationer ligger under systemet på en
server.
4. Tror du att den skapade visualiseringen kommer hjälpa dig vid
underhållning eller utveckling av mjukvarusystem? Hur?
Systemägare:
Ja den kommer hjälpa mig jättemycket. Jag får bättre överblick över
system, vilket kan hjälpa mig vid mina arbetssysslor.
Systemutvecklare:
Ja. För att den visualiserar beroenden på ett sådant sätt att man får
inblick över systemet. Om det är för mycket relationer anses det vara
negativt i utvecklings sammanhang.
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Visualisering kan hjälpa vid underhåll när man gör stora förändringar.
Man ser vilka andra system som påverkas. Kan användas för att minska
relationer inom systemet, som är ett önskemål bland utvecklare på
företaget.
Drifttekniker:
Det underlättar kommunikation mellan mig och systemutvecklare
eftersom jag kan tydligt se vilka system som tillhör vilka utvecklare.
Detta underlättar när jag ska nå rätt person.
5. Hjälper visualisering dig att hitta relevant information till din
ansvarsroll? På vilket sätt?
Systemägare:
Man får bra information presenterat på pedagogiskt och bra sätt utifrån
min synvinkel på system. Jag kan lättare avgöra vilka relationer som
finns mellan system utan att behöva gå in i detalj.
Systemutvecklare:
Ja, som systemutvecklare så ansvarar jag för visa system. Grafen
underlättar att ha överblick över mina egna system och samtidigt andra
system som påverkas om jag gör någon ändring inom mina system.
Även om andra utvecklare inför ändringar i andra system kan jag se
vilka applikationer som påverkas inom mina system.
Drifttekniker:
Det underlättar för att hitta vilka applikationer som påverkas om en viss
server går ner. Jag kan då lättare notifiera utvecklare som ansvarar om
dessa applikationer. Det hjälper även när jag ska prioritera, en server
som har gamla system som inte används längre är det så bråttom med
ifall det skulle gå sönder.
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