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EXAMENSARBETE

Hyperbolisk visualisering av hierarkier

Sammanfattning

Detta examensarbete tittar på en teknik för att visualisera hierarkier. Tekniken baseras
på hyperbolisk geometri och utvecklades ursprungligen vid Xerox Parc i USA. I detta
arbete har tekniken jämförts mot de behov som företaget SAAB Automobile AB har. De
behöver ett effektivt sätt att navigera de stora hierarkier av data som en bil utgör. För att
ha något praktiskt att gå efter skapades en prototyp av ett så kallat hyperboliskt träd.
Trädet skapades med hjälp av ett verktyg kallat Star Tree Studio, som är utvecklat av
Inxight Software Inc. Reaktionerna på prototypen från SAABs sida var genomgående
positiva. Tekniken upplevdes som intressant. Det verktyg som användes är däremot
underdimensionerat för SAABs behov. Ett verktyg med bättre funktionalitet krävs för
en fullskalig implementation. Prototypen skall efter arbetet beskådas och bedömas för
att avgöra om SAAB skall satsa på denna teknik. Men oavsett om man väljer denna
teknik eller någon annan, så är det viktigt att man förankrar det hela hos slutanvändarna.
Annars riskerar det hela att i slutänden resultera i ett system som ingen använder.
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DISSERTATION

Hyperbolic visualization of hierarchies

Abstract

This thesis work deals with a technique used for visualizing hierarchies. It is called
“hyperbolic browsing”, and was developed by researchers at Xerox Parc in the USA.
The name comes from the fact that the technique is based on hyperbolic geometry. This
thesis work compares the technique against the needs of SAAB Automobile AB. They
are interested in finding an effective way to visualize the large hierarchiy of data that
makes up an automobile. In order to give them an idea of what “hyperbolic browsing” is
all about a prototype was created. This prototype was created using a tool called Star
Tree Studio, developed by Inxight Software Inc. The reaction from SAAB has been a
positive one. The technique is considered quite promising. The tool, however, is not up
to par with SAABs needs. Star Tree Studio does not meet one of the most important
requirements, the ability to create database connections. There are other options though.
Inxight Software has another tool called VizServer, which features more powerful
abilities – including database connectivity. But it would be a mistake on SAABs part to
blindly go for the first solution they can get their hands on. This could result in a system
that is more of a liability than a blessing. This technique does however fit the needs of
SAAB Automobile. It is suitable for visualizing large hierarchies data. And it does so
using an intuitive interface, which after a brief acclimatization period is easy to use.
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Förord
Stort tack till personalen på SAAB som trots sitt redan fullspäckade schema ändå tog sig
tid att engagera sig och bistå mig i detta arbete.
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1 Introduktion1

1.1 Bakgrund

När man utvecklar en ny produkt så är det önskvärt att så tidigt som möjligt förmedla en
känsla av vad det färdiga resultatet kommer att vara.

I fallet med SAAB så vill man alltså kunna ge en bild av hur den färdiga bilen kommer
att se ut rent tekniskt. Hur alla olika system och delar kommer att samverka för att bilda
en helhet. Det är då lättare för de anställda att verka åt samma håll, med syfte att få fram
en så bra produkt som möjligt. Det är en av de uppgifter som man arbetar med på
avdelningen TQ, Kvalitet och Utvecklingsstöd, på SAAB Automobile AB.

En teknik för att visualisera stora datamängder av olika slag är genom så kallad
hyperbolisk browsing. Namnet kommer av att denna metod delvis baseras på
hyperbolisk geometri.

På SAAB har man kommit i kontakt med en programvara, utvecklad av Inxight
Software, som kan visualisera trädstrukturer på ett hyperboliskt sätt.

Denna produkt skulle kunna vara hjälpsam i arbetet med att visa upp målet, dvs den
färdiga bilen, för de anställda på SAAB.

Rent konkret så gör denna programvara att man kan visa upp och navigera olika
trädstrukturer på ett användarvänligt sätt. Man kan, till exempel, göra en lätthanterlig
karta över stora samlingar webbsidor på Internet.

Detta examensarbete är en liten del i ett större arbete på SAAB Automobile där man
försöker övergå från ett gammalt system med statiska formulärbaserade databaser och
dokument, till modernare objektorienterade databaser med användarvänliga gränssnitt.

1.2 Problemformulering

Examensarbetet kan delas in i tre delar:

1. Redovisa vad en hyperbolisk presentation av datastrukturer innebär rent allmänt.
Denna del av examensarbetet är tänkt att ge en orientering av vad det hyperboliska
synsättet innebär. Teorier bakom tekniken kommer att behandlas här.

2. Skapa en för SAAB relevant prototyp för demonstrationsyfte med hjälp av verktyget
som tillverkas av Inxight Software. Detaljer om vad denna prototyp rent konkret skall
innehålla kommer att tillhandahållas av, och diskuteras med, kontaktpersonen på
SAAB, Anders Claesson.

1 Delar av denna introduktion är tagna från en planeringsrapport skapad som en del av kursen System-
och Vetenskapsteori, VT 2002, Högskolan i Trollhättan. Se bilaga B.
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Detta är den mest tidskrävande delen av arbetet, eftersom man måste sätta sig in i
företagets önskemål på prototypen, och även lära sig arbeta med själva programvaran.
Kvaliteten på prototypen säkerställs genom frekvens kontakt med Anders Claesson och
dennes kollegor.

3. Göra en kortfattad subjektiv utvärdering av använd programvara.

Denna utvärdering baseras på de krav som SAAB ställer på den, samt allmänna
egenskaper (användarvänlighet etc).

Utifrån detta skall en lista över för- och nackdelar tas fram.

1.3 Syfte / Mål

Syftet med examensarbetet är att beskriva teorierna/tekniken bakom begreppet
hyperbolisk presentation av hierarkiska datastrukturer.

I examensarbetet ingår även en praktisk implementation av tekniken. Denna
implemetation sker med hjälp av en av utsedd kommersiell produkt. Val av produkt sker
i samspråk mellan forskaren och företaget. Denna kommersiella produkt skall sedan
utvärderas av mig baserat på SAABs behov, samt forskarens egna erfarenheter.

Målet är i första hand att se om tekniken är passande för SAABs behov, sedan utvärdera
om den använda programvaran är lämplig för ändamålet.

1.4 Avgränsning

Enbart tekniken med just hyperbolisk browsing som lösning på problemet med
navigering av datastrukturer kommer att behandlas – ej andra tekniker/teorier.

Endast en övergriplig bild av teorier/tekniker rörande det hyperboliska synsättet
kommer att presenteras i rapporten.

Den praktiska implementationen kommer endast att utföras med någon produkt som
implementerar tekniken med hyperbolisk browsing, något som Inxight Software är
ensamma om.

Prototypen som skapas kommer ej att innehålla några detaljer som är hemliga.

1.5 Disposition

I kapitel två kommer arbetsättet att behandlas.

Vilka metoder jag använt mig av, och varför jag valde dessa.

Här redogörs även för vilken produkt som används.
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Jag kommer även beskriva rent konkret hur arbetet gick till.

Kapitel tre målar upp en teoretisk referensram till de tekniska lösningarna.

En övergripande beskrivning av presentation av information, och sedan mera specifikt
den teknik jag fokuserat på.

Den färdiga prototypen presenteras i kapitel fyra.

Eftersom det är ett grafiskt verktyg, så blir denna presentation i form av skärmbilder
med tillhörande beskrivningar.

Evaluering av programvara och teknik baserat på företagets (SAAB) behov, samt min
egen åsikt när denna är relevant, sker i kapitel fem.
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2 Metod

2.1 Metodval

Eftersom jag fokuserade på just en teknik för visualisering så upplevdes någon form av
”case study” som det självklara valet av arbetsansats.

Kvalitetsäkring sker i första hand genom kontakter med personal på SAAB.

Vi tillämpning av referensmodellen med metodtriangulering (Braa, Sørensson,
Dahlbom, 2000)(Wallén, 1996) kan arbetet beskrivas som ett så kallat action case – en
kompromiss mellan förståelse och förändring.

Bild 2.1. Metodtriangulering - bild från ”Planet Internet” (Braa, Sørensson, Dahlbom, 2000, s.259)

2.2 Programval

Det faktum att SAAB ville ha begreppet hyperbolisk browsing utrett och testat
begränsade valet av programvara, eftersom endast företaget Inxigt Software säljer
mjukvara som implementerar denna teknik.

Inxight har dock ett antal olika produkter som kan skapa dessa hyperboliska träd.

Efter samtal med kontaktpersoner på SAAB så beslutades att den minsta av dessa – Star
Tree Studio – skulle användas.

Skälet för detta var helt enkelt sunt förnuft – maximal nytta av minimal investering.
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Star Tree Studio kan skapa hyperboliska träd, vilket är det enda som behövs för denna
utrednings syfte.

Om det sedan skulle visa sig att tekniken med hyperbolisk browsing inte alls möter
SAABs behov, så är de förlorade investeringskostnaderna minimala.

2.3 Genomförande

Nästan all litteratursökning för detta arbete skedde på Internet. Någon omfattande
mängd referenslitteratur bedömdes ej nödvändig eftersom information om krav och
önskemål på implementation etc kom från SAAB. Den enda litteratur som bedömdes
som nödvändig var bakgrundsinformation om ”hyperbolisk browsing”, vilket återfanns i
artikeln som beskrivs i kapitel 3.2.

Eftersom SAABs önskemål och förväntningar låg till grund för arbetet så började jag
där. Jag hade flera möten med min kontaktperson, Anders Claesson, och några av
dennes kollegor: Lars Hessman, Anders Isaksson och Stellan Gedell.

Av dessa möten framkom tre saker:

1. Att protoptypen skall avbilda en del av bilen – inte hela. Med syfte att göra det möjlig
för så många som möjligt att förstå prototypen, valdes ett mindre tekniskt orienterat
område – ”cockpiten” där föraren sitter. Prototypen beskrivs i kapitel 4.

2. När man på SAAB fattar beslut om denna teknik är värdig vidare investering så är en
visuell demonstration till stor hjälp. Syftet med att ta fram en prototyp är därför att ha
något som kan demonstreras praktiskt.

3. Det framkom även vissa frågor/önskemål på programvaran som jag ombads testa.
Mer om detta i kapitel 5.2.2.

Det första praktiska arbete som genomfördes var en enkel, ovetenskaplig avbildning av
hur ”cockpiten” ser ut för en vanlig förare. Här hade forskaren inga andra referenser än
sina egna erfarenheter som bilförare. Detta var inte på något sätt den färdiga prototypen,
utan ett sätt för forskaren att sätta sig in i tankesättet på allvar. En annan fördel med
denna enkla modell var att ha något att visa upp för dem på SAAB som inledningsvis
inte hade klart för sig vad detta examensarbete handlade om.
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Bild 2.2. Exempel på visualisering av “cockpit” ur förarperspektiv med ett hyperboliskt träd.
Bilden skapad med Star Tree Studio.

För att relativt enkelt kunna jämföra detta sätt att visualisera en hierarki med den
metodik som SAAB använder sig av sedan tidigare, så ansågs det lämpligt att den
färdiga prototypen avbildade något som redan fanns beskrivet i någon av SAABs
databaser.

För detta tog jag kontakt med Björn Rosvall, en konstruktör som jobbar med bland
annat instrumentpanelen i bilen. I samråde med Björn Rosvall tog jag sedan fram en
komponentbaserad modell som fokuserade på två delar av förarmiljön: ”Instrument
Panel system” och ”Floor Consol system”. Anledningen till att just dessa två låg som
fokus var att det var just dessa två områden som Björn Rosvall i huvudsak har som
arbetsområde, och därför har störst kunskap om. Denna modell behandlas i kapitel 4.
(Strukturen i enkel tabellform finns som bilaga C.)

När prototypen var klar så tillfrågades några av de anställda på SAAB som varit mest
inblandade i arbetet. Mer om detta i kapitel 5.1.

3 Teoretisk bakgrund

3.1 Allmänt om presentation av information

Människan har sedan långt före datorn såg dagens ljus lagrat information av olika slag.
Allt från födelseregister till bankväsende, insåg man tidigt att det var viktigt att ha
nedtecknad kunskap om.
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Att kunna visualisera denna lagrade information på något sätt har också varit önskvärt
innan datorer kom med i bilden. Ett vanligt exempel är släktträd som många familjer
gjorde i form av målningar eller liknande.

När företag och myndigheter i dagens samhälle samlar på sig mer och mer data så är det
viktigt att kunna presentera information så att man snabbt och enkelt kan inhämta det
man behöver veta - vare sig man letar efter statistiska samband eller någons
telefonnummer. Att leta igenom flera miljoner rader i en tabell duger inte.

Vilken typ av lösning som är lämplig beror naturligtvis på omständigheterna.

Vill man visa statistik så är diagram ett bra hjälpmedel.

Vill man visa upp någon typ av hierarki så är träd betydligt bättre.

Ett problem med visualisering av träd är att kombinera effektivt utnyttjande av yta, med
att enkelt kunna hitta det man söker.

Försöker man göra trädet så kompakt som möjligt så blir det hela oöverblickbart.

Om man å andra sidan ger trädet en öppnare design, så tar det upp mer yta än vad som
egentligen behövs. Om man ser på exemplet nedan (bild 1) så är de övre hörnen av
trädet bara en yta som inte används.

Träd är, som tidigare nämnt, lämpliga för att uppvisa hierarkier av olika slag.

Traditionella sätt att visualisera hierarkier kan vara i form av filhanterare i
operativsystem, beskrivande organisationsschema, eller flödesschema i
programutveckling.

Bild 3.1. Exempel på hur trädstrukturer traditionellt visualiseras. Detta kan t.ex vara ett
oganisationsschema.

Detta examensarbete handlar om en speciell typ av träd – det hyperboliska trädet.

3.2 ”Hyperbolisk browsing”

Med traditionella verktyg har det varit lätt att tappa bort sig, eller helt enkelt inte förstå
sig på de ibland mycket stora träden av information. För att kunna utnyttja all den data
som företag, myndigheter etc lagrar, så måste man kunna få tillträde till datan på ett
tillfredställande sätt.
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Ett återkommande förslag till lösning i många av de olika forskningsprojekt som
genomfördes vid samma tid är olika variationer på ”fokus + sammanhang”.

Detta innebär att en liten del av strukturen, vad det nu må vara, visas detaljerat, medan
resten endast visas överskådligt.

Att kunna visa upp abstrakt data på ett bra sätt är ett stort forskningsområde idag. Xerox
Parc har en forskningsgrupp (UIR) som enbart ägnar sig åt det som de kallar HII:
Human-Information Interaction.

En av de forskningsrapporter som presenterats genom UIR är “A Focus + Context
Technique Based on Hyperbolic Geometry for Visualizing Large Hierarchies”.

Denna rapport publicerads 1995 av John Lamping, Ramana Rao och Peter Pirolli vid
Xerox Parc, Californien, USA.

I rapporten introducerar de något som de kallar för ”the hyperbolic browser”, eller ”den
hyperboliska läsaren” löst översatt till svenska. Denna teknik sägs av författarna vara en
lösning på problemet med att presentera stora hierarkier på ett effektivt och
användarvänligt sätt.

Bild 3.2. Exempel på ett enkelt träd visualiserat med den hyperboliska browsern.

Författarnas tillvägagångssätt inspirerades av ett konstverk av konstnären M.C Escher –
”Heaven and Hell”.

Vad har då detta konstverk att göra med att kunna navigera hierarkier?

Jo, konstverket hade två egenskaper som författarna intresserade sig för:

Bilderna minskar i storlek och detalj nära kanterna på vyn, men ökar dramatiskt i antal.

Bilderna ökar i storlek och detalj nära mitten av vyn, men minskar drastiskt i antal.

Denna princip ansåg författarna kunna tillämpas vid navigering av stora hierarkier.

Man ser bara en liten del av hierarkin tydligt, men man ser tillräckligt mycket av
omgivningen för att veta var man är.

Denna teknik använder sig till viss del av hyperbolisk geometri för att åstadkomma
önskat resultat.
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Rent konkret så tar man först och genererar en tvådimensionell bild som representerar
en hierarki. Denna bild liknar ett traditionellt träd, men har roten i mitten och därifrån
grenar trädet ut sig till flera grenar och till slut löv. Denna bild tar man sedan och lägger
ut över en tredimensionell struktur – ett halvklot.

Resultatet av detta är en slags förstorningsglaseffekt på det som visas. D.v.s mycket
detaljer i mitten, mindre detaljer i utkanterna.

Bild 3.3. Exempel på ett stort träd visualiserat i den hyperboliska browsern.
Detta exempel är en karta som medföljer Inxight Star Tree Viewer (freeware).
Kartan föreställer webbplatsen ‘about.com’.

Man kan i viss mån likna denna teknik med det mänskliga seendet.

Det mänskliga ögat fokuserar endast på en liten del av hela synfältet åt gången. Resten
av omgivningen syns mindre tydligt (det perifera seendet).

Samma sak med den hyperboliska browsern – man fokuserar endast på en liten del av
helheten åt gången.

För att dessutom utnyttja ytan på maximalt sätt, så läggs träden ut i cirkulär form.

D.v.s istället för att roten läggs i toppen eller botten så läggs den i mitten.

Därifrån sträcker sedan noderna ut sig så att det hela bildar en grov cirkel eller ellips.

Författarna menar att denna teknik skulle ge användarna en möjlighet att enkelt navigera
ett stort träd, utan att för den del ”gå vilse” bland alla noder i trädet.

Vidare menar författarna att den hyperboliska browsern möjliggör effektiv interaktion
med mycket större hierarkier än tidigare tekniker.
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Tack vara sin funktionalitet med växlande detaljnivå och träd utlagda i cirkulär form, så
kan man samtidigt visa upp till 10 gånger fler noder i den hyperboliska browsern, än i
traditionella lösningar för att visa hierarkier.

Det hyperboliska synsättet är alltså en teknik som på vissa sätt är överlägsen de
traditionella teknikerna på området.

Eftersom det hela handlar om hur människa och maskin interagerar, så är det svårt att
hitta en abslout mätmetod. Olika individer har olika preferenser.

UIR hade del i att företaget Inxight Software skapades.

Syftet med detta var att ha ett kommersiellt utlopp för den forskning som UIR
finansierade. En av de produkter som Inxigt skapat är den som används i detta
examensarbete: Star Tree Studio.

4 Prototyp
Den färdiga prototypen är ett exempel på hur man kan visualisera en del av bilen sett ur
ett komponentbaserat perspektiv. När man monterar ihop en bil vid SAAB-fabriken i
Trollhättan, så sätter man ihop bilen av ett antal förkonstruerade komponenter. Dessa
komponenter kan vara allt från golvmattor till högtalare. Tekniska data om alla dessa
komponenter lagras i en databas för åtkomst på SAAB. Eftersom bilen består av en stor
mängd sådana komponenter, så säger det sig självt att en enkel tabell inte möjliggör
effektiv åtkomst av önskvärd data. Prototypen är inte en fullt fungerande
implementetion, utan ett exempel på hur tekniken kan användas för att passa SAAB. För
att öka tydligheten så är de olika noderna i trädet färgkodade baserat på hur högt eller
lågt i hierarkin de är placerade.
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Bild 4.1. Den färdiga prototypen, överskådlig nivå.

Bild 4.1 visar hur prototypen ser ut med ett minimum av detaljer. Fokus ligger nu på
rotnoden, kallad ”förarmiljö”, som ligger i mitten av trädet med dess underliggande
noder i en ring runt sig. Skulle man klicka på någon av noderna så flyttas fokus till
denna nod.

Bild 4.2. Fokus flyttat från rotnoden ”Förarmiljö” till noden ”Floor Console system”.

När fokus flyttas till någon nod, så centreras den och i detta fall så syns den tillhörande
ikonen tydligare. Under noden ”Floor Consol system” så ligger i sin tur ett antal noder.
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Bild 4.3. Noder placerade under ”Floor Console system” visas.

Dessa noder representerar de olika komponenterna som området ”Floor Console
system” består av. Vissa av dessa komponenter finns sedan i flera olika varianter
beroende på färg, material etc. Ta till exempel komponenten ”Armrest A, floor
console”. Detta är armstödet som är placerat mellan förar- och passagerarsäte i bilen.
Här finns åtta olika varienter på denna komponent baserat på färg, material och
huruvida locket är justerbart eller ej.

Bild 4.4. Möjliga variationer på en komponent illustreras.

5 Analys och diskussion

5.1 Reaktioner från SAAB

Kommentarerna från de som sett prototypen har varit genomgående positiva. Den
allmänna åsikten är att tekniken är intressant och har potential. När prototypen visades
upp för Tore Helmersson, Enhetschef/Ass Teknchef på SAAB, så var denne mycket
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positiv. Möjligheterna till intuitiva grafiska hjälpmedel med mycket kort
inlärningsperiod är precis vad som behövs. Vidare så sade han att detta är definitivt värt
att gå vidare med, och utveckla större och mera detaljerade prototyper för att testa
gränserna för tekniken.

5.2 Utvärdering av programvara

5.2.1 Allmänna egenskaper

Det använda verktyget, Star Tree Studio 2.0, är en applikation för windowsmiljö. (Se
bilaga A.)

Om man är bekant med windowsmiljön så är programvaran lätt att lära sig. Skulle man
ändå ha problem så finns en omfattande hjälpfunktion med exempel.

Enligt tillverkaren, Inxight Software, så är programvaran utformad för att skapa ’kartor’
åt stora webbplatser, så att man skall ha lättare att hitta det man söker. Detta återspeglas
i det faktum att verktyget har en ”crawl”-funktionalitet. Detta innebär att programet
själv söker igenom en samling HTML-dokument, och själv upptäcker länkarna mellan
dessa. HTML-dokumenten visas då som noder det automatiskt genererade trädet, medan
länkarna visualiseras som relationer mellan noderna.

När man sedan då väljer en nod i trädet då öppnas motsvarande HTML-dokument.

Utöver denna ”crawl”-funktionalitet så kan man även importera data via textfiler. Denna
data kan sedan användas för att beskriva strukturen för ett träd.

Inxigt Software saluför några olika produkter som kan skapa hyperboliska träd. Av
dessa är Star Tree studio den minsta. Enligt tillverkaren är Star Tree studio lämpliga för
relativt små träd – upp till 1000 noder. Om man behöver större träd så rekommenderas
någon av de andra produkterna som kan skapa hyperboliska träd, VizServer eller Star
Tree SDK.

Noderna i trädet kan man förstås även manipulera. Man kan t.ex manipulera färgval,
lägga in en bild till varje nod och så vidare.

När man har skapat sitt färdiga träd så måste det publiceras för att det skall kunna
beskådas. När man publicerar ett träd så skapas dels en fil som måste öppnas i en
speciell läsare, samt även en HTML-fil i vilken trädet finns som en java-applet. I det
senare fallet kan trädet öppnas i vilken webbläsare som helst som stöder java-applets.
Denna variant är dock, i mitt tycke, underlägsen den fil som måste öppnas i en speciell
läsare. Innehållet är naturligtvis detsamma, men gränssnittet blir mindre angenämt. Det
hela ger ett något ”platt” intryck, som om man istället för att lägga ut trädet på ett
halvklot lagt ut det på en vanlig cirkel. Detta intryck blir ännu mera påtagligt om man
dessutom lägger in bilder till noderna.
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5.2.2 SAABs önskemål

För att få reda på vad SAAB hade för önskemål på programvaran som användes
bokades möten med Anders Isaksson och Lars Hessman. Båda dessa möten ägde rum
2002-03-27. Resultatet av dessa möten är en preliminärt formulerad lista över olika
frågor och önskemål från SAABs sida.

Kan man enkelt visa upp/växla mellan olika sammanhang?

Eftersom många delar av en bil samverkar med varandra på flera olika sätt, så måste alla
dessa olika smmanhang kunna visas upp. Det kan vara t.ex elektriska samband,
mekaniska samband eller komponentorienterade samband. För att en bil skall fungera
tillfredställande (eller alls), så måste man ta hänsyn till alla dessa sammanhang.
Följakligen måste man kunna visualisera alla olika sammanhang samtidigt, eller kunna
växla mellan de olika sammanhangen snabbt och enkelt.

Detta problem kan inte lösas på ett praktiskt sätt med Star Tree studio. De två möjliga
alternativen är att slänga in samtliga olika sammanhang i ett enda träd, eller att ha flera
olika träd för de olika sammanhangen. Dessa lösningar må fungera, men möjliggör
knappast den höga nivå av interaktivitet som ett komplicerat system, i detta fall en bil,
kräver.

Kan man ha många-till-många relationer?

Komplicerade relationer mellan olika delar av bilen förekommer ofta. Det är därför
nödvändigt att verktyget kan åskådliggöra dessa relationer på ett verklighetstroget sätt.
Tyvärr klarar Star Tree studio inte detta. ”Fäder” kan ha många ”barn”, men inte
tvärtom.

Kan man enkelt skilja de olika noderna och relationerna åt på något sätt?

Man kan i Star Tree studio namnge de olika noderna, men inte relationerna emellan
dem. Som tidigare nämnt så är en bil ett stort och komplicerat system bestående av
många olika delar. Som ett direkt resultat av detta så blir även trädet som skall avbilda
bilen stort och komplicerat. Att bara namnge de olika noderna duger inte som
vägledning i ett myller av hundratals eller till och med tusentals noder. Man måste
kunna skilja de olika delarna av trädet åt på något mera överskådligt sätt. Detta kan man
i Star Tree studio lösa med enkel färgkodning. Olika noder kan få olika färger, och så
kan även relationerna emellan dem. Denna lösning är visserligen enkel, men även
effektiv.

Kan användaren anpassa trädet efter önskad detaljnivå?

Alla användare behöver inte veta allt. Alla arbetar med sin del av bilen och kan omöjligt
hålla reda på alla delar. Någon kanske arbetar med elsystemet som helhet, medan någon
annan enbart arbetar med bilens färddator. Personen som arbetar med hela elsystemet
behöver ha helhetsbilden, medan personen som arbetar med färddatorn är ointresserad
av denna helhetsbild. Det vore därför önskvärt att användaren själv kunde anpassa
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detaljdjupet för de olika delarna av trädet för att passa just sina behov. Denna uppgift är
dock inte enkel att lösa. Det bästa man kan åstadkomma i Star Tree studio är att man till
vissa noder kan länka ett nytt träd med mera detaljdjup, som öppnas när man
dubbelklickar på noden. T.ex så kan färddatorn vara en oansenlig nod i ett träd som
avbildar bilen. Men om man dubbelklickar på denna nod så får man upp ett nytt träd där
just färddatorn är avbildad i stor detalj.

Kan man göra databaskopplingar?

Eftersom all data om bilen ligger i en eller flera databaser på SAAB, så måste man ju
kunna accessa denna data direkt. Detta klarar dock inte Star Tree studio. Man kan länka
till t.ex en webbsida som i sin tur hämtar data från databasen, men man får inte den
önskvärda direkta kopplingen mellan visualisering och bakomliggande data.

5.3 Diskussion

Stellan Gedell var vänlig nog att ge mig en demonstration av det verktyg SAAB
använder idag, iMAN – ’Information Manager’ - som levereras av EDS PLM Solutions.
iMAN liknar en filhanterare i sitt gränssnitt. Man måste i princip veta var det man vill åt
ligger i strukturen. Att ”leta” efter något är inte att rekommendera, eftersom det är svårt
att se uppåt och nedåt i hierarkin. Eftersom det hela skrivs ut i vanlig tabellform, så är
det inte mycket som får plats på skärmen samtidigt, så man måste ofta bläddra upp och
ned i fönstret.

Bild 5.1. Exempel på visualisering i ”iMAN”

Exemplet ovan är mycket enkelt. Men betänk att en bil består av flera tusen olika
komponenter, fästen, skruvar etc så kommer det hela i ett annat ljus.

En bättre teknik för visualisering är helt enkel nödvändig. Hururvida just hyperbolisk
visualisering är den bästa lösningen är svårt att säga. Bemötandet på SAAB var
visserligen positivt - men eftersom missnöjet med gränssnittet i iMAN är utbrett, så
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finns det en risk att man handlöst slänger sig efter allt som på ytan ser bättre ut. Vilken
förändring man än genomför så är det viktigt att allting utreds grundligt och förankras
hos slutanvändarna.

Skulle man till slut välja att satsa på hyperbolisk visualisering så har företaget som
utvecklade Star Tree Studio en produkt som kan vara värt att undersöka: VizServer.

VizServer har samma möjligheter att skapa användarvänliga gränssnitt som Star Tree
Studio, men är en server-produkt med bättre funktionalitet. Man kan t.ex skapa riktiga
databaskopplingar med ett flertal olika databastyper. Ett annat alternativ är att man helt
enkelt tar kontakt med leverantören av iMAN, och begär att de inför ett gränssnitt som
använder sig av hyperbolisk visualisering. SAAB är trots allt en betalande kund, och
måste ställa krav på de investeringar de gör.

6 Slutsats
Tekniken med hyperbolisk visualisering är helt klart intressant. Tekniken matchar
SAABs behov av att kunna visualisera stora datastrukturer på ett intuitivt och effektivt
sätt. Verktyget som användes i detta arbete är dock inte tillfredställande. Detta för att
Star Tree Studio uppfyller tämligen få av önskemålen från SAABs sida.
Helhetsbedömningen blir därför att verktyget är underdimensionerat för SAABs behov.
Speciellt eftersom det viktigaste kravet, möjlighet till databaskopplingar, inte uppfylls.
Det som bör följa är en noggrann utredning om hyperbolisk visualisering är just den
teknik man vill satsa på. Om man redan i detta tidiga skede av införandet av ett nytt
system slarvar, så är risken stor att man i slutänden får något som man inte alls vill ha.
Först därefter kan man börja leta efter möjliga verktyg som kan implementera tekniken
på ett tillfredställande sätt.
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8 Bilaga A – Produktspecifikation

Produktspecifikation

Tillverkare

Inxight Software Inc.

Hemsida: http://www.inxight.com

Programvarans namn

Inxight Star Tree Studio version 2.0

(Ej att förväxla med Inxight Star Tree SDK.)

Kostnad

En licens: $299

Fem licenser: $1,199

Beskrivning

Tagen från tillverkarens hemsida:

“Star Trees™ greatly enhance navigation of Web sites and large document collections
so people can quickly access information. Star Tree Studio™ 2.0 is a Windows
application that uses wizards and an intuitive interface to walk you through the process
of creating, designing and publishing Star Trees.”

Beställa

Orderformulär i pdf-format finns att hämta på tillverkarens hemsida:

http://www.inxight.com/pdfs/POinfo.pdf



Hyperbolisk visualisering av hierarkier

21

9 Bilaga B – Planeringsrapport från kursen SVC
Följande planeringrapport skapades som en del i kursen ’System- och
Vetenskapsteori’ som gick under läsperiod 3, Våren 2002, Högskolan i Trollhättan.

Introduktion

Inledning

Arbetets titel

”Hyperbolisk visualisering av hierarkiska trädstrukturer”

Bakgrund

När man utvecklar en ny produkt så är det önskvärt att så tidigt som möjligt förmedla en
känsla av vad det färdiga resultatet kommer att vara.

I fallet med SAAB så vill man alltså kunna ge en bild av hur den färdiga bilen kommer
att se ut rent tekniskt. Hur alla olika system och delar kommer att samverka för att bilda
en helhet.

Det är då lättare för de anställda att verka åt samma håll, med syfte att få fram en så bra
produkt som möjligt.

Det är en av de uppgifter som man arbetar med på avdelningen TQ, Kvalitet och
Utvecklingsstöd, på SAAB Automobile AB.

En teknik för att visualisera stora datamängder av olika slag är genom så kallad
hyperbolisk browsing. Namnet kommer av att denna metod delvis baseras på
hyperbolisk geometri.

På Saab har man kommit i kontakt med en programvara, utvecklad av Inxight Software,
som i en windows-miljö kan visualisera trädstrukturer på ett hyperboliskt sätt.

Produkterna heter: Inxight Star Tree Studio (skapa/beskåda träd), och Inxight Star Tree
Viewer (endast beskåda träd).

Denna produkt skulle kunna vara hjälpsam i arbetet med att visa upp målet, dvs den
färdiga bilen, för de anställda på SAAB.
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Rent konkret så gör denna programvara att man kan visa upp, och navigera olika
trädstrukturer på ett användarvänligt sätt. Man kan, till exempel, göra en lätthanterlig
karta över stora samlingar webbsidor på Internet.

Problemformulering

Examensarbetet kan delas in i tre delar:

Redovisa vad en hyperbolisk presentation av datastrukturer innebär rent allmänt. Denna
del av examensarbetet är tänkt att ge en orientering av vad det hyperboliska sysättet
innebär. Jag kommer här gå in på teorier bakom tekniken, och kort om vilka alternativa
tekniker det finns.

Skapa en för SAAB relevant prototyp för demonstrationsyfte med hjälp av verktyget
Inxight Star Tree Studio. Detaljer om vad denna prototyp rent konkret skall innehålla
kommer att tillhandahållas av, och diskuteras med, kontaktpersonen på SAAB, Anders
Claesson.

Göra en kortfattad subjektiv utvärdering av tidigare nämnd programvara.

Denna utvärdering skall baseras på de krav som SAAB ställer på den.

Utifrån detta skall en lista över för och nackdelar tas fram.

(Slutgiltigt beslut om den skall användas i större skala tas av SAAB, och inte av
forskaren.)

Syfte / Mål

Syftet med examensarbetet är att beskriva teorierna/tekniken bakom begreppet
hyperbolisk presentation av hierarkiska datastrukturer.

I examensarbetet ingår även en praktisk implementation av tekniken. Denna
implemetation sker med hjälp av en utsedd kommersiell produkt – Inxight Star Tree
Studio.

Denna kommersiella produkt skall sedan utvärderas av mig baserat på SAABs behov,
samt mina egna erfarenheter. Förhoppningsvis är denna utvärdering sedan till nytta för
företaget i sitt beslut huruvida de skall använda sig av programvaran i större skala.
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Avgränsning

Endast tekniken med just hyperbolisk browsing som lösning på problemet med
navigering av datastrukturer kommer att behandlas – ej andra tekniker/teorier.

Endast en övergriplig bild av teorier/tekniker rörande det hyperboliska synsättet att
presenteras i rapporten.

Den praktiska implementationen kommer endast att uföras med det i förhand utsedda
verktyget, Inxight Star Tree Studio. (Se bifogad produktspecifikation för mera detaljer.)

Denna praktiska implementetion kan komma att innehålla detaljer som inte är öppna för
allmännheten. Den kommer därför inte att vara tillgänglig för HTU annat än vid
seminariet då examensarbetet presenteras. Om nödvändigt kan en ”censurerad” version
göras tillgänglig för HTU.

Om SAAB bestämmer sig för att använda tekniken – men ej den utsedda produkten -
vidare, så kan det dock bli aktuellt med en kvantitativ jämförelse mellan olika produkter
och tekniska lösningar.

Detta omfattas dock inte på något sätt av detta examensarbete.

Metod

Allmänt för examensarbetet

Eftersom studien handlar om visualisering av datastrukturer, alltså hur man presenterar
data för människor på lämplig sätt, så upplevs kvalitativa metoder som lämpligast för
detta examensarbete.

Kvantitativa metoder, såsom numeriska jämförelser eller matematiska beräkningar, är
inte alls lämpade för denna typ av arbete. Åtminstone inte med den problemformulering
som är aktuell i detta fall.

Jag har därför valt att använda kvalitativa metoder i arbetet, som skall läggas upp som
ett s.k action case – en hybrid mellan förändring och förståelse.
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Detta beslut baseras på arbetets natur, som består av till största delen explorativa
studier, med inslag av normativa studier.

Explorativa studier: Vad är hyperbolisk browsing? Passar den utsedda programvaran
för SAAB?

Normativa studier: Hur kan progrmavaran användas för att passa SAAB?

Arbetet består som tidigare nämnt av tre delar som visserligen är starkt relaterade, men
ändå kräver något olika angreppsätt.

Dessa tre delar kommer att behandlas var för sig nedan.

1

”Redovisa vad en hyperbolisk presentation av trädstrukturer innebär rent
allmänt.”

Denna del är tänkt som en orientering avsedd att kasta ljus på vad ”hyperbolisk
presentation” är för något. Inga specifika tekniska implementeringar eller tekniker
kommer att behandlas här.

Lämpligt underlag kommer att sökas på Internet och i bibliotek. Ur detta skall sedan en
introduktion till det hyperboliska synsättet sammanställas.

Eftersom forskaren själv måste förstå vad denne skall presentera, så är kvalitativa
metoder väl lämpade, om inte nödvändiga, för denna del av arbetet.
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2

”Skapa en för SAAB relevant, trädstruktur för demonstrationsyfte med hjälp av
Inxight Star Tree Studio.”

I denna del av arbetet kommer en specifik produkt, Inxight Star Tree Studio, användas
för att skapa en prototyp som visar hur en hyperbolisk visualisering av en trädstruktur
kan se ut.

Själva produkten tillhandahålles av företaget, SAAB Automobile AB.

Detaljer om vad denna prototyp skall innehålla kommer att tillhandahållas av
kontaktpersonen på SAAB, Anders Claesson, och dennes kollegor.

Eventuellt kan en skriftlig kravspecifikation bli aktuell.

Det beror till stor del på om kontaktpersonerna på SAAB vet precis vad de vill ha, eller
om det blir en evolutionär skapandeprocess. (”Trial-and-error”)

Denna del av arbetet går även ut på att lära sig hur produkten fungerar, eftersom jag
aldrig använt det tidigare.

Eftersom denna del av arbetet faktiskt skall mynna ut i ett förslag till hur en förändring
skulle kunna se ut, så upplever jag att examensarbetet som helhet blir ett action case.

3

”...en kortfattad subjektiv utvärdering av tidigare nämnd programvara.”

Efter att ha använt Inxight Star Tree Studio för att skapa en prototyp, så skall jag
sammanfatta hur jag upplevde verktyget. Hur lång tid det tar att lära sig, om det är lätt
att använda etc.

Detta blir en strikt subjektiv analys, baserat på mina egna erfarenheter och min tolkning
av SAABs krav på funktionalitet.

Om SAAB inte har klart för sig vad programvaran skall kunna presetera, så får jag
bedäma det baserat på deras önskemål och synpunkter under arbetet med prototypen.

Även här upplevs kvalitativa metoder som lämpligast eftersom utvärderingen är, som
tidigare nämnt, subjektiv.

Min förhoppning är att denna utvärdering kommer till användning när SAAB tar beslut
om de vill använda sig av just den produkten för vidare implementetion av tekniken.
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Alternativa metodval

Hyperbolisk visualisering är endast en lösning på ett problem som blir allt större – hur
presentera och navigera stora datastrukturer på ett användarvänligt och effektivt sätt?

Med en sådan frågeställning ligger världen öppen för nya angreppssätt.

Nya angreppsätt kräver förr eller senare kvantitativa metoder: Utforma algoritmisk
lösning, jämföra effektivitet, utveckla teknisk lösning och så vidare.

Dessa metoder passar dock inte alls till problemformuleringen till det aktuella arbetet,
eftersom jag fokuserar på ett redan utvecklat angreppsätt.

Jag har därför valt att jobba med kvalitativa, ”mjuka” metoder i mitt examensarbete,
eftersom jag upplevde det som mest kompatibelt med problemformuleringen.

Validitet av metodval

Det finns förstås inga garantier för att den ansats som jag valt är den rätta – osäkerhet är
trots allt en del av forskning.

Men jag anser att, utifrån problemformulering och förutsättningar, en action case –
ansats är rätt väg att gå.

Arbetet består ju i att undersöka en teknik och en kommersiell implementation av denna
teknik – inte utveckla någon egen teknik eller produkt. Om så varit fallet så hade
kvantitativa metoder, t.ex kvasi-experiment, varit betydligt mera lämpade.
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Produktspecifikation

Tillverkare

Inxight Software Inc.

Hemsida: http://www.inxight.com

Programvarans namn

Inxight Star Tree Studio version 2.0

(Ej att förväxla med Inxight Star Tree SDK.)

Kostnad

En licens: $299

Fem licenser: $1,199

Beskrivning

Tagen från tillverkarens hemsida:

“Star Trees™ greatly enhance navigation of Web sites and large document
collections so people can quickly access information. Star Tree Studio™ 2.0 is a
Windows application that uses wizards and an intuitive interface to walk you through
the process of creating, designing and publishing Star Trees.”

Beställa

Orderformulär i pdf-format finns att hämta på tillverkarens hemsida:

http://www.inxight.com/pdfs/POinfo.pdf

Elektronisk beställning kan även göras:

http://www.inxight.com/products/st_studio/purchase.html
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10 Bilaga C – Grunden till utformad prototyp

Komponenter – förarmiljö

Seats

Carpets / Insulation

Headliner

Window

Door trim

Instrument Panel system

• Sound screen, driver side (v.styrd eller h.styrd)

• Sound screen, passenger side (v.styrd eller h.styrd)

• Cover, side panel, LH

• Cover, side panel, RH

• Glove box (v.styrd eller h.styrd, beige eller grå)

• Lock cylinder, glove box

• Cover, steering column lever (v.styrd eller h.styrd, beige eller grå)

• Cover, steering column A

• Instrument plate A (v.styrd eller h.styrd)

• Switch A, main light (foglight none/switch, leveling none/switch)

• Switch A, high position display

• Speaker grille, LH, LHD

• Speaker grille, RH, LHD

• Speaker grille, LH, RHD

• Speaker grille, RH, RHD

• Speaker grille, centre, LHD

• Speaker grille, centre, RHD

• Cover A, high position display
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• Light ring, alarm

• Blind cover, solar sensor

• Storage tray A, front (v.styrd eller h.styrd)

• Cigarette lighter

• Cover, cigarette lighter house

• Ashtray A, front (v.styrd eller h.styrd, material: valnöt, syntet eller
kolfiber)

• Cupholder A, front, LHD

• Cupholder A, front, RHD

• Instrument panel A (v.styrd eller h.styrd, beige eller grå)

Communication / Entertainment system

Floor Console system

• Dummy handle, upper, LH

• Dummy handle, lower, LH

• Dummy handle, upper, RH

• Dummy handle, lower, RH

• Telephone handset A (position v eller h)

• Cover, gearlever (automat eller manuell, material: syntet, valnöt eller
kolfiber)

• Cover, handbrake, LH

• Cover, handbrake, RH

• Cover, floor console, upper

• Floor console A (v.styrd eller h.styrd)

• Rubber mat, rear

• Floor console, rear, gray

• Floor console, rear, beige

• Ashtray A, rear (beige eller grå)

• Harness, center console

• Armrest A, floor console (textil eller läder, grå eller beige, fixerad eller
justerbar)

• Side panel A, front, drvr (v.styrd eller h.styrd, går eller beige)

• Side panel A, front, pass (v.styrd eller h.styrd, går eller beige)
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• Bracket, sidepanel, front

• Sidepanel A, rear, LH (grå eller beige)

• Sidepanel A, rear, RH (grå eller beige)

• Switch, heated rear seats

Gearshifter system

Parking Brake system

Pedal system

Belt system

Airbag system

Steering Column / Steering Wheel

• Steering column A (v.styrd eller h.styrd)

• Knob, steering column lever

Climate system

Switches and Regulators

(Denna lista tar ej med skruvar, muttar, fasten eller liknande.)


