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Sammanfattning
Informationsvisualisering är ett forskningsområde som fokuserar på att representera
abstrakt data till visuell form och presentera den. Det finns exempelvis olika
tekniker för att presentera grafer bestående av noder och kopplingar mellan dem.
Det här examensarbetet har undersökt vilka styrkor respektive svagheter två av dessa
presentationstekniker har. Teknikerna har testats inom en bioinformatisk kontext där
gener och miRNA representeras av noder och kopplingarna relationer mellan dem.
För att kunna utföra undersökningen har en datainsamling utförts för att ta reda på
behov som några forskare inom ett bioinformatiskt forskningsprojekt har. Därefter
har prototyper designats för de båda presentationsteknikerna efter forskarnas data och
behov. Slutligen utvärderades prototyperna tillsammans med forskarna för att undersöka
vilka styrkor respektive svagheter de har. Resultatet av det här examensarbetet är en
lista över de styrkor och svagheter som har upptäckts, en lista som möjligtvis kan vara
användbar inom andra designarbeten.
Nyckelord: Informationsvisualisering, bioinformatik, grafer, spaltgraf, fokusgrupp,
gener, miRNA, relationer
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1

INTRODUKTION

Introduktion

Informationsvisualisering är ett forskningsområde som fokuserar på att representera
och presentera data visuellt så att användare enkelt kan förstå den. Simon (1996)
beskriver kortfattat den underliggande filosofin inom informationsvisualisering: att lösa
ett problem betyder egentligen bara att representera det så att lösningen blir transparent.
Spence (2007) beskriver tre huvudsakliga problem inom informationsvisualisering:
representation (hur data ska kodas visuellt), presentation (hur den representerade datan
ska presenteras för användaren), och interaktion (hur användaren ska kunna manipulera
vilken data som presenteras). Med andra ord finns det en del problem som behöver lösas
för att designa ett visualiseringsverktyg och det här examensarbetet kommer främst att
fokusera på presentation men även en del på representation.
Bioinformatik är ett vetenskapligt område som går ut på att hantera och analysera
stora mängder biologisk data (Krawetz & Womble, 2003). Informationsvisualisering har
tidigare använts inom bioinformatik för att underlätta analyser av den stora mängden
biologisk data. En vanlig tillämpning är att visualisera biologiska nätverk som grafer
bestående av noder och kopplingar mellan dem, ett tillvägagångssätt som visat sig vara
lyckat (Suderman & Hallett, 2007).
Det finns olika tekniker för att presentera grafer bestående av noder och kopplingar
mellan dem. En teknik är att presentera grafer på det traditionella sättet: noder placeras
så att så få kopplingar som möjligt korsar varandra och att noderna placeras nära
varandra om de har en koppling mellan varandra (Herman, Melançon & Marshall,
2000; Ware, Purchase, Colpys & McGill, 2002). En annan teknik bygger på att noderna
är ordnade i två olika spalter och sedan presentera alla kopplingar mellan spalterna.
Det finns även ytterligare presentationstekniker, exempelvis “semantic substrates”
(Lieberman m.fl., 2009). I det här examensarbetet kommer den traditionella tekniken
och tekniken där noder placeras i spalter att ligga i fokus. Teknikerna kommer att
beskrivas mer utförligt i 2.4 Två presentationstekniker för grafer.
I det här examensarbetet ska de två presentationsteknikerna för grafer bestående av
noder och kopplingar mellan dem utvärderas inom en bioinformatisk kontext. För
en utvärdering är det bra att prototyper designas och för det här examensarbetet har
prototyper av typen lo-fi valts. Målet med utvärderingen av prototyperna är att ta reda
på vilka styrkor respektive svagheter som presentationsteknikerna har i anknytning till
informationsvisualisering inom en bioinformatisk kontext.

1.1

Syfte

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka styrkor respektive svagheter två
presentationstekniker för grafer bestående av noder och kopplingar mellan dem
har inom en bioinformatisk kontext. Styrkorna och svagheterna kan nämligen vara
värdefulla för andra designers i designarbeten där olika objekt och relationer mellan
dem behöver representeras. Beroende på kontext kan det exempelvis visa sig att den
ena presentationstekniken är att föredra framför den andra. De tidigare arbeten som
har hittats har ej fokuserat på spaltgrafen, en av de presentationstekniker som skall
undersökas i det här examensarbetet.
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BAKGRUND

Bakgrund

Det här kapitlet beskriver examensarbetets vetenskapliga bakgrund, vetenskapliga
teorier och emprin för att underlätta förståelse kring examensarbetets problem och
resultatet av examensarbetet. I det första delkapitlet kommer visuell perception, som
en del av kognitionsvetenskap, att beskrivas. Det nästkommande delkapitlet kommer att
beskriva forskningsområdet informationsvisualisering och även inkludera exempel på
hur data kan representeras och presenteras visuellt. Därefter kommer det biologiska och
datavetenskapliga forskningsområdet bioinformatik att beskrivas, ett område som ofta är
i behov av informationsvisualisering, samt ett specifikt forskningsprojekt som är i behov
av ett visualiseringsverktyg. Innan en avslutande sammanfattning av kapitlet kommer
även två olika presentationstekniker för grafer som består av noder och kopplingar
mellan dem att beskrivas och diskuteras.

2.1

Visuell perception

Visuell perception ingår i det tvärvetenskapliga forskningsområdet kognitionsvetenskap
som innefattar kunskap, metoder, expertis och terminologier från många andra
vetenskapsområden (Friedenberg & Silverman, 2006). Kognition är ett väldigt brett
begrepp men en generalisering av kognition kan vara att det refererar till mänskligt
tänkande vilket även kan beskrivas som de intellektuella processer som tar in
informationsintryck (stimuli), lagrar, bearbetar och använder dem (Card, Mackinlay
& Shneiderman, 1999). I det här delkapitlet kommer fokus att ligga på visuell
perception (intagning av information via synen) då nästkommande delkapitel (2.2
Informationsvisualisering) delvis grundar sig i detta.
Perception inbegriper de processer som utförs när människan tar in information från
omvärlden (Friedenberg & Silverman, 2006). Visuell perception innebär alltså de
processor som utförs när information tas in via synen. Smith och Kosslyn (2007)
förklarar att visuell perception inte är en envägskommunikation utan enligt dem är
den en tvåvägskommunikation då visuell perception även inbegriper att människan kan
förställa sig “bilder” i huvudet som används vid visuell sökning, exempelvis vid letande
efter en specifik legobit. Synen är ett viktigt sinne vid intagning av information, speciellt
eftersom både syn och hörsel kan ta in information om sådant som kroppen ej har
direkt konakt med (Smith & Kosslyn, 2007). Synen är även viktig vid filtrering och
strukturering av den information människor tar in (Raichle, 2010). Av den information
som kommer in på näthinnan är det knappt 0.06% som går vidare genom synnerven
och knappt 0.0001% av grundinformationen som tar sig ända till syncentrat i den bakre
hjärnbarken. Kortfattat filtreras den mesta informationen via synen bort och det som
uppfattas är bara en bråkdel av det som synen har filtrerat och strukturerat upp av
grundinformationen (Raichle, 2010).
Människans visuella perception fungerar på två olika nivåer: automatisk bearbetning
och kontrollerad bearbetning (Card & Mackinlay, 2000). Den automatiska
bearbetningsnivån fungerar på visuella egenskaper som exempelvis position och färg
medan den kontrollerade bearbetningsnivån fungerar på exempelvis text. Card och
Mackinlay (2000) förklarar vidare att en fördel med att använda text är att det kan
beskriva väldigt mycket men poängterar att text samtidigt har problemet att det kräver
uppmärksamhet och begränsas av en individs prestationsförmåga – den kontrollerade
2
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bearbetningsnivån är därmed en långsam kanal. Hos automatisk bearbetning är det
motsatsen som gäller: en snabb informationskanal där mycket information från visuella
egenskaper kan uppfattas men det som uppfattas är inte lika beskrivande som text.
Pirolli, Card och Van Der Wege (2001) beskriver att den automatiska bearbetningen
enligt teorin sker parallellt. Detta innebär att grundläggande visuella egenskaper kan
uppfattas “pre-attentive” (kallas även ibland för “pop-out”) vilket innebär att det ej krävs
uppmärksamhet från individens sida. Exempel på grundläggande visuella egenskaper
som kan uppfattas som “pop-out” är färger, former, kanter, orienteringar, inhägnader,
texturer, storlekar, positioner samt rörelser (Bartram, 2001; Russel, Chiu & Korde,
2009; Smith & Kosslyn, 2007; Spence, 2007). Bartram (2001) förklarar att det finns
en del visuella egenskaper som är visuellt “viktigare” än andra. Exempelvis kan
egenskapen nyans prioriteras framför form. Rörelser räknas även som en “viktigare”
visuell egenskap då den kan vara starkare än statiska egenskaper, därav att rörelser är
bra för “pop-out”. Ware (2004) som är tydlig med att poängtera att förståelse för vad som
bearbetas parallellt och automatiskt utan uppmärksamhet är nog det viktigaste bidraget
till forskning inom visualisering av data. Det som uppfattas “attentive” (med hjälp
av uppmärksamhet) genom kontrollerad bearbetning sker till skillnad mot automatisk
bearbetning genom en seriell process, vilket är anledningen till att sådan information
ej “poppar ut” (Pirolli m.fl., 2001). Ett exempel på “pop-out” är illustrerat i Figur 1.
Card och Mackinlay (2000) poängtar att skillnaden mellan automatisk och kontrollerad
bearbetning är viktig inom visuell design.

(a)

(b)

Figur 1: Exempel på “pop-out”: peka ut kvadraten på rad 3 i kolumn 4.
Cooper, Reimann och Cronin (2007) beskriver att den visuella egenskapen “form” är
den primära egenskap som människor utgår från vid igenkänning av föremål. Dock är
det svårt för människor att särskilja objekt efter form, ett råd av Cooper m.fl. (2007)
är ändå att använda former för unika förmål så att de enklare går att känna igen (att
ett objekt och endast det objektet har den unika formen). När det gäller urskiljning av
objekt spelar egenskaperna storlek och färg en stor roll, speciellt färg spelar roll eftersom
färgskillnader dessutom förstärks i det perceptuella systemet (Smith & Kosslyn, 2007).
Cooper m.fl. (2007) poängterar att även om färger enkelt kan urskiljas (bortsett från de
med färgblindhet) och användas för att skilja på olika data bör egenskapen ensam inte
stå för skillnaden – komplettering med hjälp av en eller flera andra visuella egenskaper
kan därmed vara bra. Mer om i vilka sammanhang visuella egenskaper fungerar bra
kommer att beskrivas i 2.2.1 Data och representationer.
Inom visuell perception finns det även ett flertal grupperingsprinciper. Dessa
principer härstammar från gestaltpsykologin som har haft ett primärt fokus på
visuell perception (Friedenberg & Silverman, 2006; Rock & Palmer, 1990).
3
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Eftersom grupperingsprinciperna härstammar från gestaltpsykologin brukar de i många
sammanhang kallas för gestaltlagarna. Gestaltlagarna handlar om hur människor
uppfattar relationer mellan delar och helheter av visuella objekt och kan kortfattat
beskrivas som att människor i första hand uppfattar synintryck som helheter framför
enskilda objekt (Friedenberg & Silverman, 2006; Rock & Palmer, 1990; Smith &
Kosslyn, 2007). De gestaltlagar som är aktuella för det här examensarbetet är beskrivna
i listan nedan och är även illustrerade i Figur 2 (Benyon, Turner & Turner, 2005;
Friedenberg & Silverman, 2006; Rock & Palmer, 1990; Smith & Kosslyn, 2007).
Lagen om närhet: Objekt som befinner sig i närheten av varandra uppfattas som att de
tillhör varandra som en helhet. Se Figur 2 (a). Exempelvis uppfattas träd som har
växt upp nära varandra som en träddunge eller skog.
Lagen om likhet: Objekt som liknar varandra genom visuella egenskaper uppfattas
som att de tillhör varandra. Se Figur 2 (b). Ett vardagligt exempel kan vara hur
varor i en butik är placerade där varorna uppfattas höra ihop (vara samma) på
grund av bland annat storlek, form och färg.
Lagen om konnektivitet: Objekt som är sammanlänkade med exempelvis linjer
uppfattas tillhöra varandra. Se Figur 2 (c).
Lagen om enkel region: Objekt som innesluts av en ram eller färgområde uppfattas
som att de tillhör varandra. Se Figur 2 (d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figur 2: Illustration av gestaltlagarna: (a) lagen om närhet, (b) lagen om likhet, (c) lagen
om konnektivitet, samt (d) lagen om enkel region.
Quinlan och Wilton (1998) utförde en studie för att undersöka vilken av
grupperingsprinciperna “lagen om närhet” och “lagen om likhet” som hade starkast
effekt och om den ena kunde åsidosätta den andra. Lagen om likhet delades dock upp i
två varianter: gruppering efter färg och gruppering efter form. I den kvantiativa studien
fick deltagare observera en rad med objekt och sedan värdera åt vilket håll (höger eller
vänster) som det mittersta objekten hörde till. Quinlan och Wilton (1998) kom fram till
flera olika resultat av studien. Det första resultatet var att deltagare valde att det mittersta
objektet tillhörde de andra objekt som det var närmast (lagen om närhet) än de objekt
av samma färg (lagen om likhet), med andra ord var lagen om närhet “starkare” än
lagen om likhet (färg). Det andra resultatet var att gruppering efter färg var “starkare”
än gruppering efter form. De kom även fram till att lagen om likhet kan åsidosätta lagen
om närhet. Quinlan och Wilton (1998) kom även fram till ett, enligt dem, intressant
resultat, nämligen att den kombinerade effekten av gruppering av närhet och färg ej var
“starkare” en effekten av enbart närhet.
4
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I det här delkapitlet har teorier och kunskap om bearbetning, visuella egenskaper och
grupperingsprinciper inom visuell perception beskrivits. I nästkommande delkapitel
kommer forskningsområdet informationsvisualisering, som delvis grundar sig i visuell
perception, att beskrivas. Olika definitioner av vad informationsvisualisering är, hur det
kan användas och olika tekniker och riktlinjer kommer även att beskrivas.

2.2

Informationsvisualisering

Det finns flera definitioner på vad informationsvisualisering innebär. Spence (2007)
och Costabile och Semeraro (1999) beskriver att informationsvisualisering går ut på
att transformera abstrakt data till visuell form så att användare enklare kan förstå den.
En annan definition är att se informationsvisualisering som en mängd av tekniker (för
att representera, presentera och interagera) som genom visuell presentation utvigdar
mänsklig kognition med abstrakt information (Card, 2008). Card (2008) hänvisar även
till en annan definition av Card m.fl. (1999) som definerar informationsvisualisering som
användning av datorstödda, interaktiva och visuella representationer av abstrakt data för
att utvigda kognition. Utvidgandet av kognitionen kan argumenteras med att någonting
i omgivningen (i detta fall en visuell representation) anses vara extern kognition som
bland annat kan erbjuda en utvidgning av arbetsminnet. Dessa kognitiva processer kan
enligt Card (2008) förbättras generellt genom användning av extern kognition, speciellt
av informationsvisualisering. Card m.fl. (1999) beskriver hur informationsvisualisering
utvigdar kogntion och hänvisar bland annat till en studie utförd av Larkin och Simon
(1987). Studien gick ut på att jämföra två sätt för att lösa ett fysikproblem: ena
sättet med hjälp av ett satsdiagram och det andra utan någon form av representerande
diagram. Larkin och Simon (1978) kom fram till tre slutsatser efter studien: (1) i
diagram går det att gruppera information som används tillsammans vilket kan reducera
söktid; (2) diagram brukar oftast ha en plats med grupperad information om enskilda
element/objekt så matchande symboler ej behöver användas vilket kan reducera söktid
och belastning av arbetsminnet; och slutligen (3) att visuella diagram automatiskt ger
stöd för perceptuella slutsatser, vilket är väldigt enkelt för människor.
Utifrån studien utförd av Larkin och Simon (1987) och andra studier har Card m.fl.
(1999) sammanfattat sex anledningar till varför informationsvisualisering fungerar och
hur det utvigdar kognition. För det första ökar minnes- och bearbetningsresurserna
för användarna. Bland annat kan visuella egenskaper bearbetas parallellt och eftersom
informationen finns presenterad externt i visualiseringen behöver inte användarna hålla
reda på allting i det kapacitetsbegränsade arbetsminnet. Den andra anledningen är
att med hjälp av informationsvisualisering kan söktiden reduceras då en visualisering
exempelvis kan gruppera och filtrera relevant information. Den tredje anledningen
som Card m.fl. (1999) beskriver är att användning av en visualisering hjälper till vid
mönsterigenkänning då information kan organiseras samt att värden, relationer och
tendenser kan förstärkas. Den fjärde anledningen är att informationsvisualisering tillåter
att användare kan dra perceptuella slutsatser, exempelvis kan visuella representationer
göra vissa problem uppenbara för användarna. Den femte anledningen som beskrivs
är att perceptuella uppmärksamhetsmekanismer är bra att använda vid exempelvis
övervakning. Med övervakning i detta fall kan det exempelvis gälla grafer hos en
börs eller ett radarsystem inom flygledning. Den sjätte och sista anledningen som Card
m.fl. (1999) beskriver är att en visualisering är manipulerbar genom interaktion så att
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informationen kan förändras, filtreras och struktureras vid exempelvis utforskning av
datan.
Begreppet visualisering kommer även att användas och betyder i det här examensarbetet
den rymd (ruta/ram) som kommer att innehålla representerad data. För att skapa en
visualisering krävs det kunskap inom visuell perception, bland annat de teorier som
tidigare beskrevs. Det krävs dock även kunskap om olika typer av data och vilka visuella
egenskaper som effektivt kan representera datan. Härnäst kommer därmed olika typer
av data och representationer att beskrivas med ett verkligt exempel på data.
2.2.1

Data och representationer

Bartram (2001) och Costabile och Semeraro (1999) beskriver att ett mål med att
använda informationsvisualisering kan ses som att utnyttja det perceptuella systemet
hos användaren vid intagning av information. Människan kan nämligen avläsa en stor
mängd visuell information då den kan bearbetas parallellt i det perceptuella systemet, till
skillnad från textuell och numerisk information som kräver seriell bearbetning (Russel
m.fl., 2009). Carr (2008) beskriver även att människor föredrar att avläsa information
från visuella representationer framför abstrakt numerisk och textuell information av
den anledning att den är enklare att förstå (Fabrikant & Buttenfield, 2001) eftersom
visuella egenskaper uppfattas snabbare (kan ske genom parallell bearbetning, se 2.1
Visuell perception) (Russel m.fl., 2009).
I många fall används data för att beskriva olika typer av objekt, exempelvis bilar, hus
eller djur. Spence (2007) beskriver att data relaterad till sådana objekt ofta kan lagras i
en tabell där varje rad innehåller all data för ett enskilt objekt och varje kolumn är ett
enskilt attribut. Ett objekts olika attribut kan vara av olika typer och Spence (2007),
Card (2008) och Card och Mackinlay (2000) beskriver de tre viktigaste typerna av
attribut: kategoriska, numeriska och ordinära. Kategoriska attribut består av sådan data
som ej kan ha en median eller ett medelvärde samt endast kan motsvara sig själv och
ingen annan. Exempel på kategorisk data är etiketter, märken och kategorier. Numeriska
attribut består av kvantitativ data som kan manipuleras genom aritmetik, exempelvis
siffror som representerar ett värde. Det finns även specialfall av kvantitativ data som
exempelvis intervall, koordinator och tid. Ordinära attribut består av ordnad data som
kan sorteras, exempelvis rangordningar och betyg. Utöver de tre viktigaste typerna av
attribut beskriver Spence (2007) att attribut även kan innehålla textuell information. I
Tabell 1 ges ett exempel på tre soffor med tillhörande attribut för att exemplifiera de
olika typerna av attribut.
Tabell 1: Denna tabell innehåller tre soffor (objekt) med tillhörande attribut där översta
raden beskriver vilken typ av attribut kolumnen har. Sista attributet “Beskrivning”
innehåller textuell information och har här bemärkts med typen “Annan”.
ID
1
2
3

Kategorisk
Sofftyp
Hörnsoffa
Bäddsoffa
Bäddsoffa

Numerisk
Pris (kr)
4500
2000
3500

Kategorisk
Färg
Blå
Röd
Grön

Ordinär
Betyg
???
??
? ? ??

Annan
Beskrivning
Text. . .
Text. . .
Text. . .

Card (2008) beskriver även att olika typer av visuella egenskaper är bättre än andra
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för att representera olika typer av data. Card (2008) anser att den visuella egenskapen
position är den mest effektiva egenskapen för mångsidig representation, dessutom anses
egenskapen form vara effektiv för att representera kategorisk data och gråskalor för
ordinär data. I Tabell 2 beskrivs ett par visuella egenskaper och hur effektiva de är
relativt sett till varandra (MacEachren, 1995). Tabellen är uppdelad i två delar, en med
de visuella egenskaper som är bra för att uppfatta ett attributs grad (exempelvis för att
veta var ett värde befinner sig inom ett interval), samt en annan del över vilka visuella
egenskaper som är bra för att skilja på olika typer av objekt eller attribut.
Tabell 2: En tabell över relativ effektivitet för några tekniker för att koda visuella
egenskaper efter vilken typ av data de representerar. Ifyllnader representerar att det är
effektivt och tomheter att det inte är effektivt. De tre kolumnerna betecknade med N, O
och K står för Numerisk data, Ordinär data, och Kategorisk data. Alla värden i tabellen
kommer urpsrungligen från MacEachren (1995).

Grad
Differentiell

Spatialt
Position
Storlek

N

Orientering

#
H

O

#
H

K

Objekt
Gråskala
Färg
Textur
Form

N
#
H
#
H
#
H
#

O
#
H
#
H
#

K
#

De visuella egenskaper som är beskrivna som spatiala innebär hur de kan vara placerade
i en informationsrymd. De visuella egenskaper som är beskrivna som objekt betyder att
de egenskaperna kan användas på specifika objekt, exempelvis noder i en graf. Som
det går att se i Tabell 2 så är exempelvis den visuella egenskapen textur effektiv för att
särskilja på kategorisk data medan gråskala inte alls är bra på att representera graden
hos kategorisk data.
I Figur 3 har en del av den data som finns i Tabell 1 representerats enligt information
i Tabell 2. En stapel i diagrammet representerar en soffa och den siffra som finns
angiven i stapeln är till för att kunna hänvisa till vilken soffa det är. För det första
har det kategoriska attributet “Sofftyp” representerats genom den visuella egenskapen
färg för att särskilja på de olika typerna. För det andra representerar staplarnas storlek
det ordinära attributet “Betyg” där en stjärna motsvaras av en andel av stapeln (stapel 3
som har betyget 4 stjärnor är dubbelt så stor som stapel 2 som har betyget 2 stjärnor).
Slutligen är staplarna placerade (position) längs en horisontell axel som representerar
graden hos det numeriska attributet “Pris” på sofforna.
Ibland finns det annan information som också behöver representeras, exempelvis
relationer mellan olika objekt eller attribut. Relationer kan representeras med hjälp
av linjer eller venndiagram (Carr, 2008; Spence, 2007). Gestaltlagen om konnektivitet
i Figur 2 (c) är ett exempel där olika objekt visas ha tillhörighet genom att linjer
kopplar ihop dem. Card (2008) beskriver att nod- och länkdiagram erbjuder kodning
av information om relationer mellan entiteter. Exempel på sådana diagram kommer att
visas senare i rapporten i delkapitel 2.4 Två presentationstekniker för grafer.
Inom informationsvisualisering finns det inget specifik intervall av mängden data som
representeras. Det kan röra sig om enskilda värden till miljontals av objekt med
tillhörande attribut. Olika presentationstekniker är olika bra beroende på hur stor mängd
data som skall representeras. Exempelvis skulle inte den teknik som har använts i Figur
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Figur 3: I figuren representeras attributen “Sofftyp”, “Pris” och “Betyg” hos soffor i
Tabell 1. En soffa representeras av en stapel och “Sofftyp” representeras genom olika
färger på staplarna, “Pris” genom staplarnas placering längs en horisontell axel och
“Betyg” efter storleken hos staplarna.
3 fungera bra för att presentera en stor mängd soffor då axeln för priset skulle behöva
bli väldigt lång så staplarna ej överlappar varandra (vilket ej heller går att undvika om
priset är samma). Sammanfattningsvis bör olika typer av data representeras med olika
visuella egenskaper för att uppnå en hög effektivitet. De vanligaste typerna av attribut,
som alla kommer användas senare i examensarbetet, är kategoriska, numeriska och
ordinära. Nästkommande sektion kommer att beskriva olika interaktionstekniker och
riktlinjer inom informationsvisalisering, nämligen hur användare kan interagera med ett
visualiseringsverktyg och på vilket sätt de olika teknikerna kan användas.
2.2.2

Interaktionstekniker och riktlinjer inom informationsvisualisering

Vid design av visualiseringar finns det en del tekniker inom informationsvisualisering
att använda sig av. För det första är användning av interaktion en bra teknik
eftersom användare då tillåts att manipulera visualiseringen vilket gör att användare
bättre kan utforska informationsrymden (Costabile & Semeraro, 1999; Spence, 2007).
Informationsrymden är all data som är eller kan vara inkluderad i visualiseringen.
En vanlig interaktionsteknik är filtrering och det innebär att data exkluderas från att
presenteras, någonting Spence (2007) anser är bra. Det innebär att användare ska kunna
exkludera all information som ej är av intresse.
Om informationsrymden är stor kan det vara bra att använda sig av olika tekniker
som zoomning, panorering och skrollning. Zoomning innebär att användaren mjukt
förstorar en förminskande del av hela informationsrymden, och vice versa (Spence,
2007). Inzoomning medför till att den presenterade informationen blir större och vid
utzoomning kan användare istället få en överblick över hela informationsrymden.
Spence (2007) beskriver även semantisk zoomning som innebär att fler detaljer
presenteras eller exkluderas, beroende på om det är en in- respektive utzoomning. Ett
exempel kan vara att om en användare zoomar in på en karta så kommer gatunamn,
som tidigare ej var presenterade, att presenteras. Panorering innebär att användare kan
förflytta sig i informationsrymden vilket kan vara bra vid utforskning och speciellt när
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användaren är inzommad i informationsrymden (Spence, 2007). Skrollning innebär en
förflyttning i informationsrymden som antingen är horisontell eller vertikal (Spence,
2007).
Riktlinjer inom informationsvisualisering innebär i detta fall vad tekniker kan användas
till och vad som kan vara bra att tänka på. Costabile och Semeraro (1999) och
Shneiderman (1996) beskriver en riktlinje efter hur användare interagerar med en
visualisering vid utforskning av data där ordningen kortfattat är följande: överblick,
zoomning, filtrering och sist detaljer på kommando (användaren ska själv välja att
detaljer skall presenteras). Med utforskning av data menas det när användaren inte har
någon klar bild över vad som ska göras utan manipulerar visualiseringen och testar sig
fram genom kontinuerlig interaktion. Dock har den riktlinjen fått kritik eftersom dagens
datorer ej klarar av teknikerna med extremt stora datamängder (Keim, Kolhammer, May
& Thomas, 2006).
Costabile och Semeraro (1999) och Spence (2007) beskriver en annan riktlinje vid namn
“overview+detail” som innebär att användare ska erbjudas en överblick samtidigt som
de ska kunna nyttja in- och utzoomning. Riktlinjen går ut på att tillåta dubbla vyer som
är länkade med varandra: den ena vyn ska innehålla överblicken av all data medan den
andra vyn är den vy som användaren ska använda vid in- och utzoomning.
Varken interaktionstekniker eller riktlinjer kommer att ligga i fokus i examensarbetet
men det kan vara bra att känna till dem då de ibland kommer att inkluderas i förklaringar
och motiveringar. I nästkommande sektion, den sista i det här delkapitlet, kommer olika
utvärderingsmetoder inom informationsvisualisering att beskrivas.
2.2.3

Utvärderingsmetoder inom informationsvisualisering

Att utvärdera informationsvisualiseringsverktyg har inte alltid varit en självklarhet, det
är på senare år som fokus har hamnat på utvärderingsmetoder (Tory & Straub-French,
2008). De utvärderingsmetoder som i dagsläget används inom informationsvisualisering
är sådana som har skapats inom området människa-datorinteraktion, främst kvantitativa
laboratoriestudier (användbarhetstest) där det är tid och antal användarfel som mäts
(Mazza, 2006; Tory & Straub-French, 2008). Det finns dock en del kritik till användning
av sådana utvärderingsmetoder. En första kritik som Tory och Straub-French (2008)
presenterar är att visualiseringstekniker och verktyg bör utvärderas i mer verkliga
situationer. Ett exempel är att det ofta är nybörjare som testar ett verktyg i en
laboratoriestudie, även när det mest troligen är expertanvändare som kommer att
använda verktyget.
Annan kritik till laboratoriestudier handlar om vad som är i fokus vid utvärderingar.
Mazza (2006) beskriver att en nyckelprincip inom informationsvisualisering är att se
om användare kan förstå betydelsen av den underliggande data och känna igen mönster
eller framträdande strukturer. Exempelvis mäter laboratoriestudier främst tid och antal
fel som användare utför vilket inte stämmer överens med nyckelprincipen (Rester m.fl.,
2007). Tory och Straub-French (2008) beskriver också att det kan vara svårt att genom
laboratoriestudier veta varför ett specifikt verktyg är effektivt, ibland går det bara att
gissa sig fram.
Chen (2005) anser att det finns en hel del arbete att utföra vad det gäller definering
av utvärderingsmetoder som involverar verkliga användare. Exempelvis behöver
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användbarhetsstudier i utvärderingssyfte bli bättre på att adressera om användare
kan känna igen avsedda mönster inom informationsvisualisering eller ej. Tory och
Straub-French (2008) anser att utvärdering av visualiseringsverktyg skulle kunna
utföras med hjälp av en kvalitativ metod, exempelvis genom fältstudier vilket innebär
att användningen av ett färdigt verktyg studeras i rätt kontext, exempelvis på en
arbetsplats med slutanvändare. Tory och Straub-French (2008) anser även att de som
utvecklar visualiseringsverktyg och presentationstekniker borde anamna kvalitativa
analysmetoder av den anledningen att det med hjälp av en kvalitativ metod, kan vara
enklare att skapa en förståelse kring de problem som olika visualiseringstekniker har,
troligen även styrkor. Tory och Straub-French (2008) har i en studie själva använt sig
av en kvalitativ metod – intervjuer – för att kunna hitta problem som användare ansåg
var kritiska. Med hjälp av det kvalitativa resultatet från intervjuerna kunde de skapa
en god förståelse över de problem som fanns. Mazza (2006) har också använt sig av
en kvalitativ metod vid utvärdering av visualiseringstekniker, men istället för intervjuer
användes metoden fokusgrupp. Patton (2002) beskriver dock att en fokusgrupp i första
hand är en intervju, fast istället för enskilda deltagare intervjuas en hel grupp samtidigt
vilket medför att deltagarna kan diskutera svaren sinsemellan, något som kan leda till
ett mer utförligt och nyanserat svar. Utifrån utvärderingen kom Mazza (2006) fram
till att fokusgrupp är en bra metod för att samla in kvalitativ data vid utvärdering av
visualiseringstekniker. Fokusgrupp som metod visade sig även vara användbar för att
förstå om användare kunde förstå den underliggande datan och känna igen avsedda
mönster. Dock vill Tory och Straub-French (2008) och Rester m.fl. (2007) poängtera att
en blandning av olika utvärderingsmetoder är att föredra eftersom de olika metoderna
kan erbjuda olika perspektiv. Utifrån dessa studier har det visat sig att kvalitativa
metoder är användbara vid utvärderingar, men för att belysa det Chen (2005) anser så
finns det fortfarande ändå en del arbete vad det gäller definering av utvärderingsmetoder
inom informationsvisualisering.
Sammanfattningsvis finns det inga helt definerade utvärderingsmetoder i dagsläget
inom informationsvisualisering, de flesta är hämtade rakt av från området människadatorinteraktion. Dock framgår det att en blandning av olika metoder är att föredra då
de kan ge olika perspektiv vilket kan medföra till ett bredare resultat hos en utvärdering.
Nästkommande delkapitel kommer att innehålla en beskrivning av det biologiska och
datavetenskapliga området bioinformatik, ett forskningsområde som i många fall är i
behov av informationsvisualisering för att skapa förståelse över stora mängder biologisk
data.

2.3

Bioinformatik

Inom experimentell biologi har kunskaperna och datainsamlingsmetoderna förbättras
vilket har medfört att mängden biologisk data har ökat exponentiellt (Bourne,
Buzko, Gramada, Moreland & Zhang, 2005; Luscombe, Greenbaum & Gerstein,
2001). Hanteringen av all biologisk data har försvårats och för att kunna lagra,
hantera och inspektera sådana mängder av data behövs hjälp från datorer. Utifrån
detta har forskningsområdet bioinformatik (som är baserat på datavetenskap och
molekylärbiologi) utvecklats under de senaste fyra decennierna (Krawetz & Womble,
2003, Pavlopoulos, Wegener & Schneider, 2008).
Luscombe m.fl. (2001) definerar bioinformatik som konceptualisering av biologiska
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termer (molekyler) och applicering av informationstekniker för att förstå och organisera
informationen associerad med dessa molekyler. Luscombe m.fl. (2001) beskriver även
att målet med bioinformatik är trefaldigt. Det första målet är att lagra och organisera
biologisk data så att forskare enklare kan komma åt och utforska den, exempelvis i en
databas. Det andra målet är att skapa och utveckla verktyg och resurser för att stödja
analysen av datan, exempelvis algoritmer och applikationer. Det tredje och sista målet
är att använda verktygen för att analysera den biologiska datan för att skapa en biologisk
mening, med andra ord tolka datan ur ett biologiskt perspektiv.
2.3.1

Användning av informationsvisualisering inom bioinformatik

Dicks (2000) beskriver att det är viktigt inom många datarika discipliner att
representera datan visuellt. Som beskrevs ovan har den totala mängden biologisk
data ökat exponentiellt och enligt Dicks (2000) har den även blivit mer komplex.
Av de anledningarna är det därför extra viktigt inom biologi att representera datan
visuellt. Informationsvisualisering används idag inom bioinformatik och ett sådant
exempel är databasen STRING1 som innehåller data associerat till proteiner och
interaktionerna mellan dem (Jensen m.fl., 2009). STRING erbjuder även visualisering
av allt innehåll i databasen där datan representeras som ett nätverk bestående
av sammanbundna noder där noder är proteiner och linjerna mellan proteinerna
representerar interaktionerna mellan dem. Pavlopoulos m.fl. (2008) beskriver att målet
med att använda informationsvisualisering inom bioinformatik är för att finna mönster
och strukturer som är dolda i den ostrukturerade rådatan, mönster och strukturer som
kan ha en viktig biologisk mening. Llorach-Asunción, Jauregui, Urpi-Sarda och AndresLacueva (2010) förklarar att ett bra verktyg som representerar biologisk data ska kunna
erbjuda användbar information för tolkning av experimentella villkor. Pavlopoulos m.fl.
(2008) formulerar det lite annorlunda och anser att informationen ska ligga som grund
för skapandet av hypoteser inför nästkommande experiment.
Suderman och Hallett (2007) beskriver att visuella verktyg för utforskning av biologiska
nätverk spelar en stor nyckelroll inom biologi, systembiologi och bioinformatik.
Ögonblicksrepresentationer av biologiska nätverk har visat sig vara kapabla till att skapa
förståelse för underliggande biologi och subgrafer av sådana nätverk har även de visat
sig vara användbara vid analysering av biologisk data (Suderman & Hallett, 2007).
Informationsvisualisering har använts inom bioinformatik och har många gånger visat
sig vara lyckat. Dock är det inte alltid lätt att skapa lyckade visualiseringar. Pavlopoulos
m.fl. (2008) förklarar bland annat att biologiska system (biologiska nätverk) är
komplexa och sammanvävda och i de flesta fall är enkelkopplingar mellan biologiska
komponenter otillräckliga för att fånga all information i ett nätverk, detta eftersom
komponenter ofta är länkade till varandra med mer än en typ av relation. Pavlopoulos
m.fl. (2008) beskriver även att flaskhalsen inom systembiologi (som hänger ihop
med bioinformatik) är analyseringen och tolkningen av relationer mellan biologiska
komponenter. Suderman och Hallett (2007) förklarar ett annat problem med biologiska
nätverk och det är det ökande antalet noder (biologiska komponenter) vilket kan leda
till en så kallad “hårboll” då alla noder och kopplingar är placerade huller om buller. Ett
ytterligare problem som beskrivs är att vid användning av noder och kopplingar mellan
1

STRING är en förkortning av “Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins”.
STRING är tillgänglig för allmänheten på webben via adressen: http://string.embl.de/
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dem krävs en förklaring av vad alla typer av noder och kopplingar betyder, förklaringar
som ofta varierar mellan olika verktyg.
Ett annat problem är att integrera heterogena typer av data i samma visualisering.
Detta är viktigt eftersom den underliggande datan har visat sig vara väldigt komplex
och dynamisk enligt Pavlopoulos m.fl. (2008). Med heterogen data menas i detta fall
att olika typer av biologiska komponenter eller molekyler är inkluderade, exempelvis
proteiner, gener och nukleotider. I dagsläget lagras data för olika delar i enskilda
databaser, någonting som försvårar analysering och representation av heterogen data.
En utmaning med den heterogena datan är enligt Pavlopoulos m.fl. (2008) att finna ett
sätt att kommunicera alla vetenskapliga fynd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Pavlopoulos m.fl. (2008) avslutar med att anse att framtida verktyg ska försöka reducera
mellanrummet mellan analysering och visualisering, det som forskningsområdet “visual
analytics” fokuserar på (Carr, 2008; Keim m.fl., 2006). Mellanrummet i detta avseende
innebär att analsyering och visualisering ej är sammanfogade och enligt Pavlopoulos
m.fl. (2008) bör de vara det. Exempelvis kan en algoritm skapa kluster av noder genom
en analys och samtidigt ska visualiseringen även presentera klustren.
2.3.2

Forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Forskare vid Högskolan i Skövde ska arbeta med ett forskningsprojekt med fokus på
livmodertumörer.2 I nyheten står det att det har blivit allt viktigare att använda sig av
molekylära markörer för att klassicifiera cancertumörer. Forskningsprojektet kommer
innebära att en stor mängd heterogen data associerad till livmodertumörer samlas in,
bland annat information om gener och microRNA. Dessutom ska det finnas olika typer
av relationer mellan komponenterna och dessa relationer är även tänkta att innehålla
källor för referenser till hur relationen har upptäckts. Gener, microRNA, källor och alla
dess kopplingar är tänkta att lagras både för människor och råttor. Anledningen är den
att människors och råttors genom (fullständiga DNA-sekvens) ser väldigt lika ut och
därmed kan råttor användas som modell för hur det fungerar hos människor.
Gener är sekvenser av DNA som kan agera som grundläggande instruktioner vid
exempelvis skapandet av proteiner (Pearson, 2006). DNA är en molekyl som består av
nukleotider (molekyler som anges som A, T, G eller C). Zhu m.fl. (2010) och Heneghan,
Miller, Lowery, Sweeney och Kerin (2010) beskriver microRNA (förkortas miRNA)
som små endogena enkelsträngade RNA. RNA är som DNA då den också består av
nukleotider (med skillnad att U finns istället för T) och återfinns mer i kortlivade
molekyler till skillnad från DNA. Heneghan m.fl. (2010) beskriver att miRNA har visat
sig spela en roll vid reglering av biologiska processer, speciellt inom cancertumörer (Xi,
Edwards & Ju, 2007).
Pavlopoulos m.fl. (2008) beskriver att kravet för att förstå all forskning om exempelvis
en cancertyp, är läsning och tolkning av enorma mängder data, något som skulle
ta åratal. Ett mål med forskningsprojektet vid Högskolan i Skövde är att samla
all information associerad till livmodertumörer och för att underlätta förståelsen av
alla information har ett par forskare efterfrågat någon form av visualisering av all
data. Databasen antas innehålla ett par hundra gener och miRNA (tillsammans) och
detsamma gäller antalet relationer. Visualiseringen är bland annat tänkt att användas
2

En nyhet om detta projekt publicerades på högskolans webbplats 2009-12-29. Adress till nyheten:
http://www.his.se/nyheter/projekt-studerar-mikrorna-i-livmodertumorer/
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för att finna de miRNA som kan vara potentiella markörer för livmodertumörer.
All data och visualiseringen är även tänkt att vara publicerad på en webbplats som
kommer att vara tillgänglig för allmänheten, som dessutom ska kunna bidra med
information genom forskarna. Dezulian, Schaefer, Wiese, Weigel och Huson (2006)
har utvecklat ett fristående verktyg, som ej har någon koppling till forskningsprojektet,
vid namn CrossLink, som visuellt kan representera ett nätverk bestående av gener,
miRNA och kopplingar mellan dem. Dock är den visualisering som CrossLink erbjuder
otillräcklig enligt forskarna eftersom den ej tydligt representerar olika typer av relationer
(som forskarna är i behov av), ej tydligt särskiljer på gener och miRNA och heller
inte inkluderar källhänvisningar till relationerna. Ett exempel hur visualiseringen i
CrossLink kan se ut finns att se i Figur 4. Eftersom biologisk data för både människor
och råttor ska lagras och analyseras är en jämförelse av dem önskvärd, någonting som
CrossLink ej heller kan erbjuda. Därmed kvarstår problemet att forskarna behöver
någon form av visualisering för att kunna arbeta med sin insamlade data. Forskarna
har tidigare erfarenheter av grafer som innehåller noder och kopplingar och därmed kan
en visualisering som presenterar en graf, likt den i CrossLink, agera som grund med
förbättringspotential.

Figur 4: En illustration av hur visualiseringen i applikationen CrossLink kan se ut.
De orangefärgade cirklarna representerar miRNA och de blå kvadraterna representerar
gener. Färgerna på kopplingar står för olika typer av matchningar som ett par algoritmer
i verktyget har kommit fram till efter en analys. Matchningarna kan exempelvis säga
hur stark eller trolig en koppling är.
Sammanfattningsvis är bioinformatik ett biologiskt forskningsområde som delvis är
grundat i datavetenskap och i många fall är i behov av informationsvisualisering. Ett
forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde är enligt forskarna själva i behov av att
representera sin data visuellt, förslagsvis som en graf med noder och kopplingar mellan
noderna. I nästkommande delkapitel kommer två olika presentationstekniker för att
presentera grafer som består av noder och kopplingar mellan dem att beskrivas och
diskuteras.

2.4

Två presentationstekniker för grafer

Det här delkapitlet kommer att beskriva två olika tekniker för att presentera grafer.
Grafer i det här examensarbetet är de grafer som består av noder (kan även kallas
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hörn) som är ihopkopplade med hjälp av linjer (kallas ibland för bågar eller kanter men
kommer i det här examensarbetet att kallas för kopplingar). De två presentationstekniker
som kommer att beskrivas är den traditionella grafen och spaltgrafen eftersom de
båda kommer att undersökas i det här examensarbetet. Det finns även andra tekniker
som exempelvis “semantic substrates” (Lieberman m.fl., 2009) och matrisbaserade
representationer (Ghoniem, Fekete & Castagliola, 2004). Utöver beskrivningarna av
presentationsteknikerna kommer även olika styrkor och svagheter i anknytning till
informationsvisualisering att beskrivas för var och en av dem.
2.4.1

Den traditionella grafen

Herman m.fl. (2000) och Ware m.fl. (2002) beskriver att grundidén med traditionella
grafer är att noderna som är kopplade till varandra bör hållas nära varandra. Det brukar
vara en algoritm som beräknar var alla noder ska placeras men beroende på antalet noder
och kopplingar kan det innebära att en graf istället liknar en så kallad ”hårboll”, något
som ofta är ett problem inom bioinformatik (Suderman & Hallett, 2007).
Ett konkret exempel på vad en graf kan representera kan exempelvis vara vilka anställda,
inom två olika företag, som har ringt till andra anställda hos det andra företaget. Det
innebär att en anställd hos företag A kan ha ringt till en anställd hos företag B, men inte
till en annan anställd hos företag A. Ett exempel på en traditionell graf finns illustrerat
nedan i Figur 5 (a) där rosa noder representerar de anställda hos företag A och blå de
anställda hos företag B. Kopplingarna mellan noderna representerar då telefonsamtal.
Det finns dock olika styrkor och svagheter hos de traditionella graferna i anknytning
till informationsvisualisering, en del är baserade på annan litteratur och en del är
antagna av författaren av det här examensarbetet för det exempel som beskrevs ovan
och illustrerades i Figur 5 (a). Nedan är styrkorna beskrivna:
• Noderna kan utan problem representera flera olika typer av objekt och kopplingar
kan gå mellan alla typer av noder i grafen. Exempelvis kan grafen inkludera noder
som representerar fordon, djur och hus och även innehålla kopplingar mellan alla
typer av noder.
• Algoritmerna som bearbetar placeringen av noder och grafer eftersträvar att
graferna ska presenteras som planära, dock är det inte alltid möjligt (Herman
m.fl., 2000). En planär graf är en graf som ej innehåller kopplingar som korsar
varandra, exempelvis den illustrerade grafen i Figur 5 (a).
• I det exempel som finns illustrerat i Figur 5 (a) är det enkelt att urskilja subgrafer
med anställda som har ringt till varandra, exempelvis de två anställda vars
representerade noder är placerade i det nedre högra hörnet.
Det finns även några svagheter hos traditionella grafer och de är följande:
• Stora grafer som innehåller många noder och kopplingar kan inte alltid
presenteras på ett bra sätt utifrån en algoritm vilket innebär att de ofta blir
så kallade ”hårbollar” (Suderman & Hallett, 2007). I Figur 5 (c) illustreras ett
exempel (som ej har koppling till det konkreta exemplet med företag).
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• Noderna i grafen brukar vara placerade nära de andra noder som noderna är
kopplade till, det vill säga ingen specifik ordning. Exempelvis i Figur 5 (a) är
inte noderna för de olika företagen ordnade för att kunna se vilka anställda som
har ringt flest antal anställda hos det andra företaget. Det finns dock undantag för
hur noder placeras, exempelvis hos en teknik som Ware m.fl. (2002) har undersökt
placeras noder för att kopplingar ska vara enklare att följa.
• Herman m.fl. (2000) beskriver att det kan vara svårt att förutse hur en graf ska
se ut innan en fullständig bearbetning av var noderna ska placeras har utförts.
Exempelvis kan två grafer som är nästan identiska hos den underliggande datan
se helt olika ut när de presenteras.
• En sista svaghet är främst en teknisk aspekt som inte direkt berör det visuella.
Det grundläggande problemet vid visualisering av grafer är att de algoritmer som
bearbetar presentationen av graferna försöker göra dem planära, någonting som
ofta kräver mycket datorkraft (Herman m.fl., 2000).

(a)

(b)

(c)

Figur 5: Illustrationer av de båda presentationsteknikerna för grafer samt ett exempel
på en “hårboll”. En traditionell graf illustreras i (a) och en spaltgraf illustreras i (b). I
spaltgrafen är noder placerade i spalter istället för vilka noder de har en koppling till
eller för att presentera grafen planärt. Spaltgrafen skulle även kunna vara liggande så att
noderna är placerade i två rader. Den tredje figuren (c) är en så kallad “hårboll”.

2.4.2

Spaltgrafen

En spaltgraf är en presentationsteknik med inspiration hämtad från parallella
koordinatdiagram, diagram som bygger på att linjer representerar objekt och presenteras
mellan parallella axlar (Spence, 2007). En spaltgraf är annorlunda och istället
representerar linjerna relationer och axlarna består av spalter av noder som representerar
objekten. Spaltgrafen kan även ses som en förenklad variant av “semantic substrates”
som istället för två spalter placerar noder av olika typ i olika inhägnader (Lieberman
m.fl., 2009). I Figur 5 (b) finns en illustration av det exempel som beskrevs ovan med
företagen. Spaltgrafen innehåller samma antal noder, kopplingar och kopplingsschema
som grafen i Figur 5 (a). Grafen i Figur 5 (b) skulle även kunna vara liggande så att
noderna istället är placerade i två rader.
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Som med den traditionella grafen finns det även styrkor och svagheter hos den här grafen
också. Alla styrkor och svagheter är antagna av författaren baserat på visuell perception,
informationsvisualisering och det exempel som är illustrerat i Figur 5 (b). Först och
främst är styrkorna beskrivna enligt följande:
• Noderna är ordnat placerade i två spalter vilket innebär att de spalterna enkelt kan
sorteras efter attribut som objekten som noderna representerar har. Exempelvis är
noderna i Figur 5 (b) sorterade efter hur många anställda hos det andra företaget
som de anställda har ringt. Noderna skulle även gå att sortera i alfabetisk ordning
efter de anställdas namn. Ett ytterligare argument är det att Card (2008) beskriver
position som en effektiv egenskap för att representera flera olika typer av data –
där ett exempel kan vara ordinära attribut som noderna kan ha och ordnas efter.
• Panorering (interaktiv förflyttning) i informationsrymden – om grafen är stor –
behöver endast ske antingen horisontellt eller vertikalt (beroende på om det är en
stående eller liggande graf). Med andra ord räcker det med skrollning.
• En ytterligare styrka är att eftersom noderna är ordnade krävs det inte mycket
bearbetning för att placera ut dem som hos traditionella grafer. Det innebär att
graferna i så fall skulle gå snabbare att förbereda och rita ut, någonting som
kan vara användbart vid förändringar i grafen där noder behöver placeras om
(exempelvis vid sortering).
Det finns även svagheter med spaltgrafer och de som beskrivs nedan är antagna av
examensarbetets författare:
• De är inte anpassade för att noder i samma spalt ska kunna ha kopplingar till
varandra (som i exemplet beskrivet ovan med företag). Det innebär att grafer
med många kopplingar mellan alla noder ej går att presentera med hjälp av den
tekniken.
• Spaltgrafer är allt annat än planära, med största sannolikhet kommer graferna
innehålla kopplingar som kommer att korsa varandra vilket försvårar för
användare att följa kopplingar från nod till nod (Ware m.fl., 2002). Om ett
kopplingsschema från en traditionell graf skulle presenteras som en “hårboll”
skulle den troligen bli värre i en spaltgraf då alla kopplingar presenteras på en
mindre yta. Denna svaghet går att observera i Figur 5 (b) trots att det det är ett
litet antal noder och kopplingar.
• Eftersom noderna är placerade i två spalter kommer det innebära att grafen kan
bli väldigt lång (antingen horisontellt eller vertikalt beroende på om det är stående
eller liggande). Det kan, som tidigare beskrivet, vara bra att bara behöva skrolla
inom informationsrymden men det är möjligt att en överblicksbild är svår att
presentera om den är väldigt lång (innehåller väldigt många noder).
Sammanfattningsvis är två olika tekniker för att presentera grafer beskrivna. Den ena
tekniken är den traditionella varianten där noder är placerade för att undvika korsande
kopplingar och den andra är spaltgrafen där noderna är placerade i två spalter. Båda
teknikerna har sina egna styrkor och svagheter, aspekter som kanske kan spela en stor
roll beroende på den kontext graferna kan användas inom och den underliggande data
som graferna ska representera.
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Sammanfattning

I det här kapitlet har en vetenskaplig bakgrund och information beskrivits för att
underlätta förståelse hos problemet, examensarbetet och resultatet av examensarbetet.
Först beskrevs visuell perception som inkluderade visuell sökning, gestaltlagarna,
rörelser samt färger. Därefter beskrevs informationsvisualisering med olika typer av
data, representation, tekniker och riktlinjer, som i stor del grundar sig i visuell
perception. Vidare beskrevs forskningsområdet bioinformatik som ofta är i behov
av informationsvisualisering vid analys av biologisk data, och ett projekt inom
bioinformatik som efterfrågar ett visualiseringsverktyg för att underlätta sitt arbete.
Avslutningsvis beskrevs och diskuterades två olika tekniker för att presentera grafer
som består av noder och kopplingar mellan noderna.
I nästkommande kapitel kommer en specificering av problemet att beskrivas. Detta
inkluderar en beskrivning av det generella problemet, en motivering varför det är ett
problem, en specifik frågeställning, vilka avgränsningar som gjorts samt vilka delmål
examensarbetets huvudmål består av.
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Problem

I det föregående kapitlet beskrevs två olika tekniker för att presentera grafer, den
ena tekniken som bygger på mer traditionella grafer och den andra som innebär
att noderna placeras i spalter, den så kallade spaltgrafen. Samtidigt beskrevs även
att de båda presentationsteknikerna har olika styrkor och svagheter i anknytning
till informationsvisualisering, de flesta av dem antagna av författaren av det här
examensarbetet. Dessa styrkor och svagheter kan troligen värderas olika, till och med
rakt motsatta, beroende på den kontext presentationsteknikerna används i. Dessutom kan
det även finnas andra aspekter som är svåra att förutsäga, aspekter som kan vara viktiga
i senare arbeten. De styrkor och svagheter som är i fokus i det här examensarbetet
kommer att vara de som påverkar hur användbara presentationsteknikerna är för
forskarna i forskningsprojektet.
För att testa presentationsteknikerna i en kontext kan de göras mot de forskare som
är involverade i ett forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde. Forskarna har tidigare
uttryckt att de önskar att representera sin data visuellt som en graf bestående av
noder och kopplingar, vilket innebär att de olika presentationsteknikerna kan testas
mot dem och deras behov. Den data som forskarna vill kunna representera visuellt
är gener, miRNA och även olika typer av relationer mellan dem, associerat till
livmodertumörer. Forskarna har tidigare förklarat att den visualisering som CrossLink
erbjuder är otillräcklig och därför kommer den visualiseringen att agera som grund med
förbättringspotential (se Figur 4).
Med motiveringen att få fram resultat på de olika presentationsteknikernas styrkor
respektive svagheter har en frågeställning skapats. Frågeställningen som ska ligga till
grund för examensarbetet är följande: Vilka respektive styrkor och svagheter finns hos
presentationsteknikerna för traditionella grafer och spaltgrafer vid presentation av
vetenskaplig biologisk information baserat på data som gener, miRNA och relationer
mellan dem associerat till livmodertumörer utifrån de behov som forskarna har?
För att testa de olika presentationsteknikerna behöver prototyper av dem designas
utifrån den data som forskarna ska hantera. Prototyperna ska vara anpassade efter
forskarnas behov och, för forskarna, användbara i forskningsprojektets kontext.
Resultatet av arbetet kommer att bli en lista med de styrkor och svagheter som
presentationsteknikerna har.

3.1

Avgränsningar

En första avgränsning är att ingen implementation kommer att utvecklas i det här
examensarbetet. Den första anledningen är att det inte direkt tillhör ämnesområdet och
för det andra finns det inte tillräckligt med tid för att skapa en implementation. De
prototyper som ska designas kommer dessutom bara vara av typen lo-fi, det vill säga
endast bilder. Samma anledning gäller här som med implementation, det finns inte
tillräckligt med tid för mer avancerade prototyper som det exempelvis skulle gå att
interagera mot. Tidsbrist är även en anledning till att endast två presentationstekniker
för grafer har valts.
Forskarna har som mål att publicera deras framtida visualiseringsverktyg på en
webbplats. I det här examensarbetet kommer dock ingen fokus att ligga på webben
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eller en möjlig implementation till webben. Fokus kommer att ligga på de två
presentationsteknikerna där forskarnas data är tänkt att ligga till grund. Interaktion
kommer ej heller att ligga i fokus eftersom det är de olika presentationsteknikerna som
kommer att vara i fokus genom hela examenarbetets gång, det vill säga vilka styrkor och
svagheter de har. Genom att inkludera interaktionsmöjligheter kan det innebära att det
tar mycket tid, tid som kan behövas för designarbetet av de två presentationsteknikerna.

3.2

Delmål

Huvudmålet i det här examensarbetet är att undersöka vilka styrkor och svagheter det
finns hos två presentationstekniker för grafer inom en bioinformatisk kontext. För att
undersöka problemet har huvudmålet deltas upp i mindre delmål. Nedan beskrivs de
fyra delmål som huvudmålet har delats upp i.
(1) Insamling av data: Det här delmålet innebär att samla in data om dels vilka
typer av data som forskarna i forskningsprojektet vill kunna representera
visuellt och även vilka behov de har gentemot den datan. Behov i det här
sammanhanget kan ses som de uppgifter forskarna vill kunna utföra med ett
färdigt visualiseringsverktyg. Det finns två anledningar till det här delmålet: (1)
ta reda på vilka typer av data som ska inkluderas i visualiseringen och (2) ta reda
på vilka uppgifter forskarna vill kunna utföra och hur det kan påverka hur datan
presenteras.
(2) Analys av insamlad data: Delmålet går ut på att analysera den data som har
samlats in under det föregående delmålet. Anledningarna till att göra det är
för att skapa en ökad förståelse av den data som ska representeras visuellt, de
uppgifter som forskarna vill kunna utföra, samt vilka typer av datan som kommer
att påverkas av uppgifterna. Det är tänkt att det här analysarbetet ska underlätta
det kommande designarbetet.
(3) Designarbete: Det här delmålet innebär att skapa prototyper för de olika teknikerna
för att presentera grafer av den data som forskarna vill kunna representera visuellt.
Designarbetet inkluderar även att prototyper designas för de uppgifter som
forskarna vill kunna utföra hos de båda presentationsteknikerna. Anledningen till
designarbetet är för att senare kunna testa presentationsteknikerna och försöka
upptäcka deras styrkor och svagheter i forskningsprojektets kontext, vilket även
inkluderar de uppgifter som forskarna vill kunna utföra.
(4) Utvärdering av prototyper: Det fjärde och sista delmålet är att utvärdera
prototyperna, det vill säga försöka finna styrkor och svagheter hos de olika
presentationsteknikerna. Resultatet från det här delmålet är det som ska besvara
examensarbetets frågeställning.
I nästkommande kapitel kommer delmålen ovan att beskrivas mer utförligt. Olika
metodalternativ kommer även att beskrivas för varje delmål där en av metoderna
kommer att väljas. En motivering till varför den valda metoden är relevant för delmålet
kommer även att beskrivas.
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Metod

Det här kapitlet kommer att beskriva metodvalen för de olika delmålen i det här
examensarbetet. Huvudmålet med examensarbetet är att undersöka olika styrkor
och svagheter hos två olika presentationstekniker inom en bioinformatisk kontext.
Huvudmålet har delats upp i fyra delmål vilka kommer att beskrivas i det här kapitlet.
För varje delmål har även ett par metoder beskrivits där en av dem kommer att väljas
för användning i det här examensarbetet tillsammans med en motivering och diskussion.
Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av metodvalen för alla delmål.

4.1

Delmål 1: Insamling av data

Syftet med det här delmålet är att samla in data om dels vilka typer av data forskarna
i forskningsprojektet ska samla in, lagra och vill kunna representera visuellt samt vilka
uppgifter forskarna har tänkt att utföra med hjälp av visualiseringen. Den data som
samlas in i detta delmål ger dessutom direkt input till delmål 2 där datan ska analyseras
för att skapa en ökad förståelse av den inför ett designarbetet. Metoden fältstudier kan
nästan ses som ett självklart alternativ när det gäller att samla in data om forskarnas
uppgifter eftersom fältstudier går ut på att studera användarna i sin naturliga arbetsmiljö
när de utför sitt arbete (Gulliksen & Göransson, 2002). Problemet i det här fallet är att
arbetet i forskningsprojektet inte riktigt har kommit igång vilket innebär att det inte finns
någonting konkret att observera. Därmed ges två andra metodalternativ nedan varav ett
av dem kommer att väljas för det här delmålet.
(a) Intervju: Patton (2002) beskriver intervjuer som en kvalitativ metod som har som
mål att samla in kvalitativ och beskrivande data från ett litet antal intervjuade
personer inom ett specifikt ämne. Beskrivande kvalitativ data i detta fall kan handla
om de uppgifter som forskarna tänkt utföra med visualiseringen. Detta innebär
en fördel med att använda intervjuer för den data om de uppgifter forskarna vill
utföra då den kommer att vara beskrivande, någonting som kanske kan vara bra för
att bättre förstå uppgifterna. En aspekt som kan vara en nackdel med att använda
intervjuer är att den data som forskarna vill kunna representera visuellt ej kan ses
som data som är kvalitativ och beskrivande utan istället är mer konkret, dock är
metoden ändå lämplig för de uppgifter forskarna vill kunna utföra.
(b) Fokusgrupp: En fokusgrupp är en liten grupp med deltagare inom ett specifikt
ämne. Patton (2002) beskriver att en fokusgrupp först och främst är en intervju
och inte någon form av möte för problemlösning. Till skillnad från en intervju är
det möjligt för deltagare i en fokusgrupp att diskutera svaren på frågorna som ställs
vilket innebär att omfånget på svaren kan bli större. En fördel med användning av
fokusgrupper i det här examensarbetet är detsamma som hos intervjuer: att det är
kvalitativ och beskrivande data av de tänkta uppgifterna som kan samlas in. En
sak som gör fördelen starkare vid användning av fokusgrupper är att forskarna
kan diskutera uppgifterna tillsammans vilket i sin tur troligen kan leda till en mer
korrekt och sammansatt bild av de tänkta uppgifterna. En nackdel med användning
av fokusgrupper är att det lätt kan bli så att den eller de deltagare som hörs mest
inte representerar gruppens åsikter (Cooper m.fl., 2007). Jämfört med intervjuer är
det svårare under en fokusgrupp att fel information kommer fram om vilken typ av
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data forskarna ska hantera eftersom ifall forskarna skulle ha olika kunskap om den
data de vill kunna representera visuellt kan de rätta varandra.
Av metoderna som beskrevs ovan är det alterantiv (b) Fokusgrupp som har valts att
användas för det här delmålet. En första anledning är att under en fokusgrupp kan
deltagarna, i detta fall forskarna, tillsammans diskutera vilka olika uppgifter de har
tänkt och önskar att kunna utföra med hjälp av visualiseringen. Exempelvis har Krueger
och Casey (2000) kommit fram till att de sociala interaktionerna som sker mellan
deltagarna höjer kvaliteten på datan. Deltagare kollar nämligen av med varandra om de
är osäkra eller rättar varandra om fel information kommer fram. McLafferty (2004) har
även kommit fram till ett liknande resultat i en undersökning där metoden fokusgrupp
testades som en datainsamlingsmetod.
Under ett inofficiellt möte med ett par av forskarna presenterades ett diagram över
databasens struktur där all deras data ska lagras (se Bilaga A). I delmålet ingår det
att samla in data om vilken typ av data forskarna vill kunna representera visuellt
och därmed skulle databasdiagrammet kunna agera som grund inför och under ett
fokusgrupptillfälle. Diagrammet kan exempelvis användas som grundmaterial att ställa
frågor kring vilken typ av data det är och varför den är viktig i deras arbete. Insamling
om den data som forskarna vill kunna representera visuellt skulle egentligen kunna
utföras genom en enskild metod (enskilt delmål). Anledningen till att delmålet ej är
uppdelat är för att om forskarnas data och de uppgifter forskarna vill kunna utföra
samlas in och diskuteras under samma tillfälle kanske det kan innebära att det är
enklare att relatera uppgifterna till datan. Detta är den andra anledningen till att metoden
fokusgrupp har valts för det första delmålet.

4.2

Delmål 2: Analys av insamlad data

Det andra delmålet är att analysera den data som samlades in i det föregående delmålet
för att skapa en ökad förståelse och ett underlag inför ett designarbete. Att påbörja
ett designarbete direkt efter anteckningar och transkriberingar kan troligen försvåra
designarbetet och innebära att mycket tid behöver läggas på att förstå den data som
har samlats in, därför bör en analys av datan utföras för att skapa en bättre förståelse för
forskarnas data och deras tänkta uppgifter. Analysarbetet kommer därmed att fokusera
på den data som forskarna ska samla in, lagra och vill kunna representera visuellt, vilka
uppgifter de vill kunna utföra mot visualiseringen och hur de kan påverka presentationen
av datan. Med underlag inför ett designarbete i detta fall menas att som designer ska det
gå att ta in information från underlaget för att kunna förstå vilka typer av data som skall
representeras visuellt och vilken sorts data som behöver utmärkas eller exkluderas vid
specifika uppgifter. Detta innebär att det här delmålet ger input till delmål 3 som är
själva designarbetet. Nedan ges två olika lösningsförslag till det här delmålet.
(a) Modellering: En variant är att visuellt modellera den data som forskarna vill kunna
representera tillsammans med deras tänkta uppgifter och markera vilken data som
uppgifterna berör. Denna modell skulle kunna ha noder för all sorts data med
tillhörande information: namn, kort beskrivning om namnet inte är tillräckligt
beskrivande, vilken typ av data det är, samt ett eller flera exempel på hur datan
kan se ut om det är praktiskt möjligt. Forskarna har tidigare uttryckt att det handlar
mycket om relationer och relationerna skulle då kunna representeras med hjälp av
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linjer mellan noderna i den visuella modellen. Därefter skulle alla tänkta uppgifter
som forskarna har inkluderas i samma modell i form av egna noder som även
innehåller en beskrivning av vad uppgiften går ut på. Uppgiftsnoderna skulle kunna
ha kopplingar till den data som uppgifterna berör, exempelvis om en uppgift är
att filtrera ut en viss sorts relationer så ritas en koppling ut mellan uppgiftsnoden
och den nod som representerar relationen. I Figur 6 (a) exemplifieras en variant
av en visuell modell där dataobjekt inklusive attribut representeras genom noder
och kopplas samman genom linjer. I figuren representeras även en uppgift som en
nod och pekar på det attribut uppgiften berör. En fördel med att visuellt modellera
den insamlade datan som analysarbete är att det troligen skulle vara rätt enkelt
att skapa en helthetsförståelse över forskarnas data, tänkta uppgifter och den data
som uppgifterna berör. En nackdel kan vara att det är ont om plats för textuell
information som kan vara rik på beskrivningar för all sorts data och tänkta uppgifter,
exempelvis utförliga beskrivningar och citat. Att inkludera för mycket textuell
information kan innebära att noderna blir så stora att det är svårare att urskilja vilka
noder som är vilka och vilka andra noder de har en relation till.
(b) Strukturlistor: En annan variant är att skriva någon form av strukturlistor av den
insamlade datan som främst innehåller textuell information. Genom att skriva listor
är det möjligt att gruppera informationen efter kategorier, exempelvis en lista
som innehåller information om den data forskarna ska hantera och en lista om
de uppgifter de tänkt kunna utföra. Listan för datan kan innehålla namn, vilken
typ av data det är, samt exempeldata (som är praktiskt möjligt att inkludera).
Listan för uppgifter kan innehålla uppgiftsidentifiering (exempelvis ett nummer),
en beskrivning av vad uppgiften går ut på, hänvisningar till vilken typ av data som
uppgiften berör, en beskrivning av varför uppgiften ska utföras, samt en eventuell
beskrivning av hur uppgiften kan utföras. Ett exempel på en förkortad strukturlista
finns att se i Figur 6 (b). En fördel med användning av strukturlistor är att mycket
textuell information enkelt kan inkluderas i listorna. En nackdel är dock att det
kan försvåra urskiljandet av relationer mellan olika typer av data och uppgifter,
någonting som troligen försvårar helhetförståelsen.

(a)

(b)

Figur 6: Två exempel på hur analysarbetet kan utföras. I (a) presenteras en visuell
modell och i (b) en strukturlista. Båda exemplen representerar samma typ av data men
där strukturlistan är en förkortad variant där bara ett attribut är inkluderat.
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Den metod som har valts att användas för det här delmålet är (a) Modellering.
Anledningen till valet är att helhetsförståelsen troligen skulle bli större vilket kan vara
bra under ett designarbete så att designen blir enhetlig. Eftersom relationer är tänkta
att representeras i modellen kommer det vara enkelt att urskilja vilken typ av data som
relaterar till annan data och även vilken typ av data specifika uppgifter berör tack vare
kopplingarna. Ett problem kan dock vara att om det blir för mycket textuell information
i modellen kan det försvåra avläsning av annan information då modellen skulle bli så
stor. Dock kvarstår valet eftersom helthetsförståelsen anses vara väldigt viktigt då det
kommer att finnas så många relationer, dels mellan data och även de uppgifter som
forskarna vill kunna utföra.

4.3

Delmål 3: Designarbete

Det här delmålet är att ta fram olika designförslag av den data som forskarna vill
kunna representera visuellt och de uppgifter forskarna vill kunna utföra. Det föregående
delmålet – analysarbetet – kommer att ligga till grund för designarbetet för att enklare
kunna återkoppla till vilken typ av data som ska representeras och vilka delar av datan
som kan eller ska påverkas av de uppgifter som forskarna vill kunna utföra. Huvudmålet
med examensarbetet är att upptäcka styrkor och svagheter hos två olika tekniker för att
presentera grafer bestående av noder och kopplingar mellan dem. Därmed bör minst två
prototyper skapas för samma ändamål (exempelvis uppgift), nämligen en prototyp för
den ena tekniken och en för den andra tekniken. Nedan beskrivs två olika metodval för
hur designarbetet kan gå till varav ett av dem kommer att väljas med motivering till
delmålet.
(a) Iterativ designprocess: Gulliksen och Göransson (2002) hävdar att en iterativ
designprocess innebär att arbetet inte blir korrekt från början vilket medför att
arbetet behöver utföras flera gånger. En designer utför en första design och sedan
förfinar den efter hand allt eftersom en högre förståelse skapas och nya problem
upptäcks. I det här delmålet skulle det kunna innebära att en design utförs från
analysarbetet och sedan återkopplas mot antingen forskarna eller analysarbetet. En
av fördelarna med användning av en iterativ process i det här examensarbetet är
återkopplingarna till forskarna och eller det tidigare analysarbetet så ingen viktig
information missas. Det bästa vore att involvera forskarna i varje iteration vid
återkopplingarna men det skulle innebära att mer tid går åt till det, tid som kanske
inte finns hos forskarna eller som ryms inom examensarbetet. Detta är en nackdel
med att använda en iterativ designprocess i det här examensarbetet. En ytterligare
nackdel är att det är svårt att veta när inga fler iterationer ska ske, speciellt om inga
återkopplingar görs direkt mot forskarna (användarna).
(b) Inkrementell designprocess: En inkrementell utvecklingsprocess innebär att först
och främst utvecklas en grund (arkitektur) som resterande delar av systemet ska
vara byggt på (Gulliksen & Göransson, 2002). Efter att grunden har arbetats fram
utvecklas de andra delarna (inkrementen) av systemet och när alla delar är färdiga
sammanfogas de till ett enhetligt system. Inkrementen kan enligt Gullikson och
Göransson (2002) även utvecklas både seriellt och parallellt. För det här delmålet
skulle en inkrementell utvecklingsprocess av prototyperna innebära att prototyperna
skulle designas enskilt och sedan slås ihop som två enhetliga lösningsförslag (en
för varje presentationsteknik). En fördel med den här metoden är att olika idéer för
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olika prototyper ej lika lätt blandas då prototyperna utförs enskilt. En nackdel med
användning av ett inkrementellt designarbete är att det finns ingenting som säger att
en återkoppling eller utvärdering bör ske, däremot finns det heller inget som hindrar
det. En ytterligare nackdel är att när prototyperna slås ihop kan det innebära att de
ej kommer att vara enhetliga inom de olika presentationsteknikerna.
Det här delmålet kommer att utföras genom en (a) Iterativ designprocess, med inslag
av den inkrementella designprocessen. Inslaget av en inkrementell designprocess är den
att de två presentationsteknikerna kommer att delas upp i två olika inkrement men väl
inom dem kommer en iterativ designprocess att ske. En anledning till valet av en iterativ
designprocess är att den inbjuder till att prototyperna utvärderas så att ingen viktig
information missas. Dessutom inbjuder en sådan process till att prototyperna förfinas
efter allt fler iterationer, någonting som kan höja kvaliteten hos dem.
Ett problem vid utvärdering och återkoppling i det här examensarbetet är dock att
det nog inte finns tid till att inkludera forskarna, både för att forskarna kanske
inte har tid eller att det inte ryms i examensarbetet eftersom utvärderingarna skulle
behöva förberedas, utföras och analyseras. Därmed kommer prototyperna i det här
examensarbetet att utvärderas mot den analyserade datan från föregående delmål, samt
kunskap inom visuell perception och informationsvisualisering. Avslutningsvis kommer
dock en utvärdering ske mot forskarna för att kunna undersöka vilka styrkor respektive
svagheter de två presentationsteknikerna för grafer bestående av noder och kopplingar
har.

4.4

Delmål 4: Utvärdering av design

Det fjärde ochi sista delmålet är att utvärdera de lo-fi prototyper från det föregående
delmålet. Prototyperna av de två presentationsteknikerna ska utvärderas tillsammans
med forskarna för att försöka finna vilka styrkor respektive svagheter som finns hos
teknikerna. Resultatet av det här delmålet kommer att vara de styrkor respektive
svagheter som presentationsteknikerna har för den kontext forskarna är i. Nedan finns
två utvärderingsmetoder beskrivna varav en kommer att väljas.
(a) Intervju: Som beskrevs tidigare är intervju en kvalitativ metod för att samla in
kvalitativ och beskrivande data från ett litet antal deltagare (Patton, 2002). En
variant att använda intervjuer som utvärderingsmetod i det här examensarbetet är
att under en intervju med en av forskarna kan de olika prototyperna presenteras
för forskaren. Forskaren kan då själv försöka komma fram till vad prototyperna
föreställer (för att kolla om forskaren kan känna igen mönster). Det bästa vore
dock att genomföra intervjuer så som Mazza (2006) och Tory och Straub-French
(2008), det vill säga genom att först utföra användbarhetstester mot forskarna
och sedan intervjua dem i efterhand. Problemet i det här examensarbetet är
dock att prototyperna bara är av typen lo-fi, vilket försvårar en användning av
användbarhetstest markant. Utan att använda användbarhetstest kan det innebära
att resultatet från intervjuerna blir av lägre kvalitet eftersom forskarna inte får “testa
på” prototyperna. Dock kan det även vara så att resultatet ändå blir bra eftersom
intervjuer ändå är bra på att fånga upp varför en specifik visualisering är bra eller
inte (Mazza, 2006; Tory & Straub-French, 2008).
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(b) Fokusgrupp: Fokusgrupp som tidigare beskrevs är en variant av intervju med
den skillnaden att alla deltagare inom ett specifikt ämnesområde intervjuas
samtidigt (Patton, 2002). Mazza (2006) har tidigare använt fokusgrupp som
utvärderingsmetod av olika visualiseringstekniker och har kommit fram till att det
är en bra metod för att samla in kvalitativ data som beskriver om deltagarna kunde
förstå den underliggande datan och känna igen mönster. Mazza (2006) utförde en
utvärdering och i den presenterades olika visualiseringstekniker på en stor bild
för deltagarna. Moderatorn av fokusgruppen ställde olika frågor till deltagarna
för att få igång diskussioner mellan dem, exempelvis (svensk översättning) “Vad
kan ni se utifrån de här bilderna?”, “Kan ni identifiera generella mönster eller
tendenser?” (Mazza, 2006). Resultatet blev att oförväntade problem kom fram
genom diskussioner och att deltagarna även kom med olika idéer för att åtgärda
de problem som uppstod. En fördel med användning av den här metoden är att
prototyperna som ska presenteras är av typen lo-fi och om de bara ska presenteras
på en stor bild, exempelvis med hjälp av en projektor, så behöver de inte vara
mer avancerade. Dessutom kan olika diskussioner uppstå mellan forskarna om
exempelvis vad de kan tolka utifrån bilderna, någonting som den studie Mazza
(2006) utförde visade sig vara bra.
Den metod som har valts för det här delmålet är alternativ (b) Fokusgrupp. Den första
anledningen är att det resultat som Mazza (2006) fick fram med hjälp av den metoden
är likt det resultat som bör komma fram i det här delmålet. Den andra anledningen är
att metoden troligen är användbar även om prototyperna bara är av typen lo-fi eftersom
det ändå är moderatorn som ska presentera dem för forskarna. Förslagsvis bör frågor
förberedas inför fokusgruppen för att upprätthålla en viss systematik så att det blir
enklare att analysera resultatet. Dessutom kan förberedda frågor användas likartat vid
varje prototyp så att svaren genom hela fokusgruppen kommer att bli enhetliga, det vill
säga att svaren kommer ha samma perspektiv. Detta var det fjärde och sista delmålet och
härnäst kommer en avslutande sammanfattning på kapitlet.

4.5

Sammanfattning

I det här kapitlet beskrevs alla delmål i examensarbetet för att besvara arbetets
frågeställning. Till det första delmålet som innebär att samla in data om forskarnas
data och tänkta uppgifter har den kvalitativa metoden fokusgrupp valts. För det andra
delmålet som är att analysera datan från första delmålet för att förbereda till det
kommande designarbetet har en metod som bygger på att visuellt modellera upp all data
valts. Det tredje delmålet som är att designa olika prototyper för presentationsteknikerna
som sedan ska utvärderas och jämföras i det sista delmålet har en iterativ designprocess
valts, en process med inslag av en inkrementell process. Slutligen för det sista delmålet
som är att utvärdera de två presentationsteknikerna tillsammans med forskarna har den
kvalitativa metoden fokusgrupp valts.
I nästkommande kapitel kommer de metoder som har valts i det här kapitlet att beskrivas
hur de genomfördes. Genomförandet kommer att vara uppdelat efter samma delmål i
samma ordning som i det här kapitlet.
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GENOMFÖRANDE

Genomförande

Det här kapitlet kommer att beskriva genomförandet av examensarbetets delmål.
Huvudmålet var att ta reda på vilka styrkor respektive svagheter som två olika
presentationstekniker för grafer bestående av noder och kopplingar har inom en
bioinformatisk kontext. De delmål som huvudmålet delades upp i och de metoder som
valts finns beskrivna i det föregående kapitlet. Det här kapitlet kommer avslutas med en
sammanfattning av genomförandet.

5.1
5.1.1

Delmål 1: Insamling av data – fokusgrupp
Mål

Målet var att samla in data om vilken sorts data som forskarna vill kunna representera
visuellt, vilka uppgifter de vill kunna utföra mot ett visualiseringsverktyg, samt vilka
datatyper de olika uppgifterna kan påverka. Insamling av all data skulle utföras med
hjälp av metoden fokusgrupp.
5.1.2

Material

Det material som användes under fokusgruppen var databasdiagrammet (se Bilaga A),
ett formulär för moderatorns frågor och anteckningar, samt en diktafon för att spela in
allt som sades.
5.1.3

Deltagare

Tre forskare med en biologisk utbildning som alla är involverade i forskningsprojektet
deltog under fokusgruppen. Forskarna har tidigare erfarenheter av visualiseringsverktyg
där biologisk data presenteras som traditionella grafer, exempelvis STRING och
applikationen Cytoscape 3 . På grund av att endast fyra forskare var involverat i
forskningsprojektet utfördes inget urval. Alla bjöds in men en blev sjuk.
5.1.4

Procedur

Fokusgruppen började med en kort introduktion där deltagarna informerades om sina
rättigheter vid deltagande av intervjuer enligt Vetenskapsrådet (2002): deltagandet är
frivilligt, konfidentiellt, deltagandet kan avbrytas när som helst, samt att deltagare ej
ska utsättas för påtryckningar eller påverkan. Allt som sades spelades in med en diktafon
efter deltagarnas godkännande. Författaren av examensarbetet agerade moderator under
hela fokusgruppen. Den data som forskarna vill kunna representera visuellt samlades
in genom att databasdiagrammet delades ut till alla deltagare och ett par frågor ställdes
till dem om vad de olika attributen var för någonting, hur datan kunde se ut, samt om
attributen var högt prioriterade att de skulle representeras visuellt. Därefter samlades de
uppgifter forskarna vill kunna utföra in. Först ställdes en fråga om vad de vill kunna
utföra och sedan ställdes dessa följdfrågor: “Vad går uppgiften ut på?”, “Varför vill
ni kunna utföra den uppgiften?”, samt “Har ni någon idé hur uppgiften kan utföras?”.
I beskrivandet av uppgiften kom det även fram vilka typer av data som uppgiften
3

Cytoscape är ett gratisprogram för att bland annat visualisera molekylära interaktionsnätverk. Kan
hämtas från: http://www.cytoscape.org/
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berörde. Ingen konkret prioritering av uppgifterna samlades in men det framkom att
en del uppgifter var viktiga och andra mindre viktiga. Under fokusgruppen fördes en
del anteckningar i formuläret, bland annat hur exempeldata kunde se ut. Fokusgruppen
pågick i en timma.
5.1.5

Utfall och diskussion

Ett fokusgrupptillfälle genomfördes och utfallet blev det ljud som spelades in samt
de anteckningar som skrevs i formuläret. Moderatorn fick ställa frågor för att trigga
diskussioner och även se till att det som diskuterades ej var sådant som var irrelevant
för fokusgruppen.

5.2

Delmål 2: Analys av insamlad data – modellering

5.2.1

Mål

Målet var att analysera den data som samlades in under föregående delmål genom att
visuellt modellera den. Anledningen var för att skapa en ökad förståelse över den data
som ska representeras visuellt, de uppgifter som forskarna vill kunna utföra, samt vilka
typer av datan som kommer att påverkas av uppgifterna. Resultatet är även tänkt att
underlätta det kommande designarbetet.
5.2.2

Material

Formulären med anteckningar och det inspelade ljudet från det föregående delmålet
samt applikationen Dia 4 som användes för att visuellt modellera all information.
5.2.3

Procedur

Analysarbetet började med att det inspelade ljudet transkriberades utifrån forskarnas
data och önskade uppgifter. Den information som transkriberades, tillsammans med
de tidigare formulären, användes för att skapa en modell med hjälp av applikationen
Dia. Alla dataobjekt representerades av noder i modellen där namnet inkluderades. Alla
attribut inkluderades också i modellen som noder och innehöll följande information:
attributets namn, kort beskrivning om namnet ej var tillräckligt förklarande, exempel
på hur datan kunde se ut, samt om attributet hade en hög prioritet att representeras
visuellt enligt forskarna. Attributen kopplades till de dataobjekt som de tillhörde genom
linjer. De dataobjekt som hade relationer till varandra kopplades också ihop med hjälp
av linjer och en kommentar som beskrev vad relationen innebar. Efter att all data
fanns representerad i modellen inkluderades även alla uppgifter som forskarna vill
kunna utföra. Varje uppgift fick en egen nod av unik färg med följande information
skriven i noden: en identifikation till uppgiften (ett nummer) samt en beskrivning
av vad uppgiften gick ut på. För varje enskild uppgiftsnod ritades pilar ut i samma
färg som uppgiftsnoden mellan noden och de attribut som uppgiften berörde. Efter att
analysarbetet var klart ägde ett möte rum med en av forskarna för att se till att inga
missförstånd hade uppstått.
4

Dia är ett gratisprogram för att skapa diagram. Kan hämtas från: http://live.gnome.org/Dia
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Utfall och diskussion

Resultatet av analysarbetet blev en visuell modell som innehöll all data, alla uppgifter,
och vilka sorters data som berördes av uppgifterna (se nästkommande kapitel). Det korta
mötet med en av forskarna innebar att två attribut exkluderades från modellen, dock
inget som berörde någon uppgift.

5.3

Delmål 3: Designarbete – iterativ designprocess

5.3.1

Mål

Målet var att designa prototyper för den data och de uppgifter som forskarna vill kunna
utföra genom en iterativ designprocess. Prototyperna skulle vara av typen lo-fi och
uppgifterna skulle designas för de båda presentationsteknikerna.
5.3.2

Material

Papper och penna samt olika applikaitoner (Dia, GIMP 5 , Adobe Photoshop 6 och
OpenOffice Calc 7 ). Analysarbetet från föregående delmål användes vid återkoppling.
5.3.3

Procedur

Eftersom presentationsteknikerna ej innebar någon skillnad i hur noder och kopplingar
mellan dem skulle representeras så utfördes först ett grundarbete. Grundarbetet bestod
av att noder och kopplingar representerades efter forskarnas data och återkopplades
mot kunskap inom visuell perception och informationsvisualisering genom en iterativ
designprocess. Därefter utvecklades prototyper hos de båda presentationstekniker
genom en iterativ designprocess parallellt. Detta innebar att när en av forskarnas
uppgifter designades hos den ena presentationstekniken designades den parallellt hos
den andra. Återkopplingar ägde rum kontinuerligt mot den analyserade datan och
kunskap inom visuell perception och informationsvisualisering.
5.3.4

Utfall och diskussion

Resultatet av det här delmålet blev 18 prototyper av typen lo-fi hos de båda
presentationsteknikerna (de finns presenterade och motiverade i nästkommande kapitel).
Dock fanns det inte tid till att designa prototyper för alla uppgifter som forskarna
vill kunna utföra. Hade mer tid funnits hade de sista uppgifterna också designats. De
uppgifter som designades är uppgift 1, 2, 4 och 6 i Tabell 5 och de valdes främst utifrån
den tid de troligen skulle ta att designa och om de ansågs vara viktiga enligt forskarna.

5.4

Delmål 4: Utvärdering av design – fokusgrupp

5.4.1

Mål

Det fjärde och sista delmålet var att utvärdera prototyperna med hjälp av metoden
fokusgrupp för att finna styrkor och svagheter hos de båda presentationsteknikerna när
5
6
7

GIMP är ett gratisprogram för att manipulera bilder. Kan hämtas från: http://www.gimp.org/
Adobe Photoshop är ett bildbehandlingsprogram.
OpenOffice Calc är ett gratis kalkylprogram. Kan hämtas från: http://www.openoffice.org/
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de skulle användas inom en bioinformatisk kontext.
5.4.2

Material

Materialet som användes för det här delmålet var prototyperna som utvecklades
under det föregående delmålet, papper med frågor, diktafon, applikationen OpenOffice
Impress 8 och en projektor.
5.4.3

Deltagare

Tre forskare närvarade under hela fokusgruppen, samma forskare som deltog under
datainsamlingen i det första delmålet.
5.4.4

Procedur

Fokusgruppen började med en introduktion där deltagarna informerades om sina
rättigheter och att allt som sades spelades in, vilket deltagarna godkände. En
“powerpoint”-presentation var förberedd med beskrivningar och alla prototyper. Först
beskrevs hur noderna och linjerna representerade den underliggande datan. Därefter
presenterades en prototyp per presentationsteknik där deltagarna fick frågan om de
kunde känna igen några generella mönster i prototyperna. Efter att teknikerna hade
presenterats presenterades de fyra uppgifter som designats, en uppgift i taget för de båda
presentationsteknikerna. Deltagarna fick följande frågor för varje prototyp: “Kan ni se
vad den här bilden visar?”, “Kan ni se några för- eller nackdelar hur informationen är
presenterad?”, och avslutningsvis för varje uppgift: “Vilken av presentationsteknikerna
föredrog ni för den här uppgiften?”. Fokusgruppen modererades av författaren till det
här examensarbetet och fokusgruppen varade i en timma.
5.4.5

Utfall och diskussion

Ett fokusgrupptillfälle genomfördes och utfallet blev allt ljud som spelades in som
innehöll beskrivande synpunkter om vad deltagarna ansåg om prototyperna. Ett
utförligare resultat av det här delmålet kommer att beskrivas i nästkommande kapitel.

5.5

Sammanfattning

I det här kapitlet beskrevs genomförandet av de fyra delmål som examensarbetets
huvudmål delats upp i. Insamling av data utfördes med hjälp av metoden fokusgrupp
och senare analyserades den datan genom att visuellt modellera den. Därefter utfördes
ett iterativt designarbete där flera prototyper av typen lo-fi designades med fokus på två
presentationstekniker för grafer. Slutligen utvärderades prototyperna tillsammans med
forskarna genom metoden fokusgrupp. Resultatet av analysarbetet, designarbetet och
utvärderingen kommer att presenteras och beskrivas i nästkommande kapitel.

8

OpenOffice Impress är ett gratis presentationsprogram. Kan hämtas från: http://www.openoffice.org/
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Analys och resultat

Det här kapitlet kommer att beskriva resultatet från delmål 2 som var analysarbetet
efter insamling av data. Prototyperna från designarbetet och det som framkom under
utvärderingen av dem kommer även att presenteras. Slutligen kommer det viktigaste
resultatet att beskrivas, nämligen vilka styrkor respektive svagheter som de två
presentationsteknikerna har när de används inom en bioinformatisk kontext.

6.1

Datainsamling och analysarbete

Det första delmålet var att samla in data om den data som forskarna vill kunna
representera visuellt, de uppgifter de vill kunna utföra, samt vilka typer av data som
uppgifterna skulle beröra. Anledningarna till delmålet var att få veta vilka typer av
data som ska inkluderas i en visualisering och hur uppgifterna forskarna vill kunna
utföra skulle kunna påverka hur datan presenteras. Det nästkommande delmålet var att
analysera den insamlade datan för att skapa en ökad förståelse av den. Den visuella
modellen analysarbetet resulterade i finns att se i Bilaga B men på grund av modellens
omfattande storlek är en förenklad modell illustrerad i Figur 7 och en sammanfattning
beskriven i tabellerna i det här delkapitlet.

Figur 7: En förenklad och beskuren modell av den modell som analysarbetet resulterade
i (se Bilaga B). Noderna med innehållet “Gen” och “miRNA” representerar dem som
objekt och de mindre noderna representerar attribut. Uppgift 1 och uppgift 4 finns även
representerat i modellen tillsammans med pilar på den data de berör. Varje uppgift har
en unik färg för att enklare kunna urskilja dem.

6.1.1

Datatyper

Det framkom två olika datatyper: gener och miRNA. Den data som lagrades hos gener
och miRNA var densamma hos både råttor och människor. Attributen hos gener och
miRNA var även samma. I Tabell 3 beskrivs och exemplifieras attributen hos gener och
miRNA.
Ytterligare data som framkom var olika relationer. Relationerna är beskrivna i Tabell 4.
Det är endast den första relationen som hade ett eget attribut utöver kopplingen mellan
datatyperna.
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Tabell 3: Denna tabell innehåller de attribut som gener och miRNA har hos både
människor och råttor.
Attribut
Name

Beskrivning
Namn hos gen/miRNA

Symbol
Deregulation type

Identifierare av gen/miRNA
På vilket sätt ett uttryck har
förändrats hos gen/miRNA

Expression ratio
Chromosome band

Värdet hos uttrycket
Anger i vilken kromosom en
gen/miRNA befinner sig och även
på vilken position
Anger om en gen/miRNA har en
verifierad koppling till den aktuella
cancertypen
En identifierare för andra databaser

Verification

Accession

6.1.2

Exempeldata
“glutathione
peroxidase
3
(plasma)”
“GPX3”
Unspecified,
Upregulated,
Downregulated,
Up/Downregulated
“3.14”
“13q23”

Prio
Låg

Datatyp
Kategorisk

Hög
Låg

Kategorisk
Kategorisk

Låg
Hög

Numerisk
Ordinär

Unspecified,
Predicted, Verified

Hög

Kategorisk

“gpx3”

Låg

Kategorisk

Uppgifter

Det framkom sex olika uppgifter som forskarna vill kunna utföra. Uppgifterna finns
beskrivna i Tabell 5. Det framkom ingen konkret prioritering hos uppgifterna men ibland
var forskarna extra noga ifall en uppgift var viktig, exempelvis uppgift 4 i Tabell 5.
I det här delkapitlet har data, relationer och sex uppgifter som samlats in under delmål
1 och analyserats under delmål 2 beskrivits. En intressant sak var att det tidigare
önskemålet om att inkludera källhänvisningar till relationerna inte alls var prioriterat att
representeras visuellt, det skulle räcka om de fanns tillgängliga vid avläsning av detaljer
för enskilda relationer. I nästkommande delkapitel kommer resultatet från designarbetet
och utvärderingen att presenteras.

6.2

Prototyper och utvärdering

Det tredje delmålet var ett designarbete där prototyper designades utifrån resultatet
beskrivet ovan. Datan och uppgifterna skulle designas dubbelt, en för varje
presentationsteknik. Det här delkapitlet kommer att presentera designarbetet och
samtidigt även presentera det som framkom under det fjärde och sista delmålet,
nämligen utvärderingen av designarbetet. Först kommer grundarbetet att beskrivas,
det arbete som innebar att representera noder och kopplingar mellan dem, samt
vad forskarna ansåg om det. Samtidigt som grundarbetet kommer även de två
presentationsteknikerna att introduceras vilket även det inkluderar vad forskarna ansåg.
Därefter kommer varje uppgift som designades att beskrivas. Det fanns bara tid för att
designa prototyper för fyra uppgifter och det är uppgift 1, 2, 4 och 6 som beskrevs i
föregående delkapitel. De uppgifterna designades för att det var de som ansågs vara
viktiga att kunna utföra och att det fanns tid till att designa dem. De prototyper som
har skapats designades utifrån antagen data, ej utifrån verklig data. Forskningsprojektet
har inte riktigt kommit igång och därmed fanns det knappt någon verklig data att ta
del av. Eftersom datan inte är verklig går det bara att anta att prototyperna är relevanta.
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Tabell 4: Denna tabell innehåller relationer mellan olika datatyper (gener och miRNA).
Det är endast den första relationen som har ett attribut.
Namn
Gen-miRNA

Gen-gen

miRNA-miRNA

Beskrivning
Relationen innebär en koppling mellan en
gen och ett miRNA ifall miRNA kan
påverka genen. Den här relationen har även
ett tillhörande attribut som beskriver ifall
relationen är experimentellt verifierad eller om
den bara är antagen genom någon form av
datormodell.
Relation mellan en gen hos en människa och
en gen hos en råtta. Beskriver ifall generna
stämmer överens med varandra (finns till för
samma ändamål).
Samma typ av relation som Gen-gen men för
miRNA istället.

Prio
Hög

Exempeldata Datatyp
Predicted,
Kategorisk
Verified

Hög

Hög

Delkapitlet kommer att avslutas med en kort sammanfattning.
6.2.1

Grundarbetet och två presentationstekniker

Grundarbetet innebar att noder och kopplingarna mellan dem representerades på samma
sätt för de båda presentationsteknikerna. Eftersom det enligt forskarna fanns svagheter
hos den visualisering CrossLink erbjöd så har även de beaktats i grundarbetet. I Tabell
6 finns de olika elementen (noder och kopplingar) illustrerade och beskrivna. Först
beskrevs innehållet i Tabell 6 för forskarna och därefter presenterades två grafer för
dem: en av varje presentationsteknik för grafer (se 2.4 Två presentationstekniker för
grafer). Båda graferna presenterades även i gråskala för att undersöka om färgerna gav
upphov till att noderna lättare kunde skiljas åt. De fyra prototyperna är presenterade i
Figur 8.
Under utvärderingen samlades mycket information från forskarna in. När prototypen i
Figur 8 (a) presenterades för forskarna sades bland annat följande:
“Alltså man ser ju vilka noder som är gener och vilka noder som är miRNA,
och vilken typ av koppling det är. Om man tror att det finns en koppling eller
att man vet att det finns en koppling.”
“[...] och även streckade och ostreckade linjer. De som är heldragna, att dom
är mer säkra, det känns mer naturligt.”
Citaten innebär att forskarna enkelt kunde skilja på noderna (gener/miRNA) och
kopplingarna. När prototypen i gråskala (se Figur 8 (c)) presenterades för dem ansåg
de att den färgade varianten var “helt klart bäst”. När den andra presentationstekniken
presenterades för forskarna blev diskussionen annorlunda jämfört med tekniken för
traditionella grafer. Följande citat framkom när prototypen i Figur 8 (b) presenterades
för dem:
“Ja, precis det är svårare att se vilka som är hubbar. Det är väl om man
kan sortera dem efter hur många, antal kopplingar de har. Man kan sortera
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Tabell 5: Denna tabell innehåller de uppgifter som forskarna vill kunna utföra.
Numreringen på uppgifterna är efter den ordning de samlades in i det första delmålet.
ID
1

2

3
4
5

6

Beskrivning
Uppgiften går ut på att det ska gå att finna noder (gener/miRNA) med
många kopplingar. Anledningen till uppgiften är att ifall ett miRNA är
kopplad till många gener är sannolikheten stor att om något förändras hos
miRNA så kan det påverka många gener. Ifall en gen är kopplad till många
miRNA innebär det en större sannolikhet att genen kan påverkas.
Det ska gå att urskilja/filtrera hur noder är kopplade till cancertypen.
Anledningen är för att det ska gå att kolla om det finns overifierade noder
som kan undersökas genom experiment.
Det ska gå att jämföra råttor och människor eftersom råttor kan agera
modell för hur det fungerar hos människor.
Gruppera noder efter de kromosom de befinner sig i då det kan underlätta
sökandet av specifika noder.
Jämföra subgrafer, både inom råttor och människor och även mellan dem.
Anledningen är för att det exempelvis ska gå att kunna jämföra en nod med
redan känd cancernod.
Kunna urskilja/filtrera relationer mellan noder så det bland annat blir
enklare att se vilka noder som har många verifierade kopplingar.

Data
Gen-miRNA,
Gen, miRNA

Verification

All data
Chromosome band
All data

Gen-miRNA

den [spalten med gener] efter kopplingar och den [andra spalten] efter
kopplingar, så man lätt kan plocka ut vilka som är hubbar. Det är ju mer
i den andra grafen, den som är mer utsmetad [traditionella grafen], där ser
man ju enkelt “här har du en gen som har mycket kopplingar”. Men å andra
sidan ser du ju inte vem [vilken nod] som har mest kopplingar, och här
skulle du kunna sortera dem efter antalet.”
“Ja, om man sorterar efter kromosom också så att man har, sorterar först
efter kromosom: 1, 2, 3, 4 och så vidare, och sen inom den hur många
kopplingar har den.”
Enligt forskarna var det svårare att se hubbar (noder med många kopplingar) men
de kom snabbt fram till, på egen hand, att spalterna skulle gå att sortera på antalet
kopplingar. De kom även på att det skulle vara möjligt att sortera noderna efter vilka
kromosom de befinner sig i. När den svartvita prototypen av en spaltgraf presenterades
för dem ansåg de samma sak som med den traditionella grafen: den färgade var mycket
bättre (se Figur 8). I nästkommande sektion kommer prototyperna för uppgift 1 att
presenteras och beskrivas.
6.2.2

Uppgift 1

I den här sektionen kommer prototyperna för uppgift 1 att presenteras. Uppgiften som
forskarna vill kunna utföra var att finna noder med många kopplingar. Prototyperna
designade som den traditionella presentationstekniken finns presenterade i Figur 9 (a)
och prototyperna designade som spaltgrafen i Figur 9 (b).
Den traditionella grafen designades så att det fanns en “topplista” för de noder som
hade flest kopplingar. Topplistan som finns presenterad i Figur 9 (a) är dock endast för
gener. Topplistan innehåller staplar vars storlek överensstämmer med antalet kopplingar
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Tabell 6: Denna tabell innehåller de representationer som designades under
grundarbetet, det vill säga de noder och kopplingar som har använts i alla de senare
prototyperna.
Representation

Beskrivning
Den här noden representerar en gen som har en verifierad koppling till den
aktuella cancertypen (se attribut “Verification”). Till skillnad från de andra
generna (de två andra gula fyrkanterna) så har den en tjockare kant.
Den här noden representerar en gen som har en antagen koppling till den
aktuella cancertypen. Den skiljer sig från de andra generna genom att ha en
tunn heldragen kant.
Den här noden representerar en gen som är ospecificerad om den har en
koppling till den aktuella cancertypen. Kanten runt noden är streckad till
skillnad från de andra.
Den här noden representerar ett miRNA och skiljer sig från generna genom att
ha en annan form, storlek och färg. Enligt Tabell 2 är form en bra egenskap för
att skilja på olika typer objekt. Den visuella egenskapen orientering är också
bra för samma ändamål där orienteringen i det här fallet är kanterna på noden,
det vill säga att de är vinklade 45 ◦ . Ett miRNA har attributet “Verification” men
i det första delmålet kom det dock fram att alla miRNA är har värdet “Verified”
för det attributet och därför har inga olika miRNA designats.
Den här linjen representerar en relation mellan gener och miRNA som är en
verifierad koppling.
Den här linjen representerar en relation mellan gener och miRNA som
är antagen. Eftersom kopplingen är “svagare” (ej verifierad) så har den
representerats som en streckad linje.

och staplarna placeras i en ordning för att representera graden av antal kopplingar (se
Tabell 2). En del av stapeln representerar antalet verifierade kopplingar och en annan
del av antalet antagna kopplingar där delarna skiljs från varandra genom gråskala.
Genom att markera en av staplarna (exempelvis genom musklick) så får den en unik
färg och den nod som stapeln representerar, inklusive de noder och kopplingar den har
en direkt koppling till, framhävs genom samma färg som stapeln. Färgen hos noderna
och kopplingarna är tänkta att bidraga till en “pop-out”-effekt. Forskarna skulle vilja
utöka prototypen genom att dels sätta en titel till “topplistan” så det enklare går att se
vad den representerar samt att ange namnet hos genen bredvid siffran som representerar
antalet kopplingar till vänster om stapeln:
“Det jag saknar är namnet [på genen i detta fall]. Jag vill ha ett namn på alla.
Kanske inte i den grafen men, nej det skulle kanske bli för plottrigt. Men
jag skulle gärna vilja ha ett namn till vänster om den där siffran kanske
[vid topplistan] så man även enkelt kan gå vidare (eller få upp deras egen
information).”
I spaltgrafen användes ingen topplista, istället sorterades noderna i spalterna efter antalet
kopplingar de hade (se Figur 9 (b)). Där kunde noder markeras och effekten av “popout” var tänkt att vara densamma som hos den traditionella grafen. När den här lösningen
presenterades för forskarna förstod de direkt hur den fungerade då de redan tidigare
kommit på att spalterna går att sortera. Dock ansåg de att spaltgrafen inte presenterade
lika mycket användbar information:
“Men nu ser man inte, man ser ju andelen predicted och verifierade genom
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figur 8: De två presentationsteknikerna för grafer. Prototyp (a) och (c) använder
tekniken för traditionella grafer medan prototyp (b) och (d) tekniken för spaltgrafer.
Spaltgraferna har av utrymmesskäl beskurits. Graferna för de båda teknikerna bygger
på samma kopplingsschema.
hur många heldragna och hur många streckade kopplingar men inte lika
tydligt här.”
“Nej man får inte upp själva siffran och det. Nej det är inte alls lika bra. Inte
lika tydligt.”
Sammanfattningsvis tyckte forskarna bättre om prototyperna med den traditionella
presentationstekniken för grafer, mer användbar information fanns nämligen
presenterad utifrån deras uppfattning. I nästa sektion kommer uppgift 2 att presenteras
och beskrivas.
6.2.3

Uppgift 2

Den andra uppgiften som forskarna vill kunna utföra är att kunna urskilja/filtrera
noder beroende på koppling till cancertypen. I Figur 10 presenteras prototyper för de
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(a)

(b)

Figur 9: Prototyper hur uppgift 1 designades genom presentationstekniken för
traditionella grafer (a) och tekniken för spaltgrafer (b).
båda presentationsteknikerna där gener med ett värde hos attributet “Verification” är
“Predicted”, det vill säga genen antas ha en koppling till den aktuella cancertypen. I
prototyperna för den här uppgiften har alla gener som ej är antagna att vara kopplade
till den aktuella cancertypen, tillsammans med de miRNA och kopplingar som ej har en
direkt koppling till en antagen gen, blivit gråmarkerade för att de antagna ska framhävas.
När den traditionella grafen presenterades för forskarna kunde de utan större problem
se att en viss typ av gen hade blivit belyst. Detsamma gällde även när spaltgrafen
presenterades för dem. Dock kunde de inte se vilken typ av gen som hade framhävts
i graferna. Nedan är två citat från fokusgruppen där det första är för den traditionella
grafen och det andra för spaltgrafen.
“Har du valt en viss typ av gen kanske?”
“Du har valt gener utifrån nånting i alla fall.”
Även om forskarna enkelt kunde förstå vilken uppgift de båda prototyperna
representerade så föredrog de ändå den traditionella grafen. De gillade lösningen i
spaltgrafen eftersom det även var möjligt att sortera noderna samtidigt som bara en
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(a)

(b)

Figur 10: Prototyper som representerar uppgift 2 där (a) är den traditionella grafen och
(b) en spaltgraf (som även här har beskurits).
del av dem framhävdes. Dock var det enligt dem “ingen tvekan om saken” att den
traditionella grafen var bättre eftersom den ändå skulle kunna gå att utöka med hjälp
av topplistan från uppgift 1. I nästkommande sektion kommer prototyperna designade
för uppgift 4 att presenteras och beskrivas.
6.2.4

Uppgift 4

Här kommer prototyperna för uppgift 4 att presenteras och beskrivas. Uppgift 4
innebar att gruppera alla noder enligt vilken kromosom de befann sig i. Till hjälp har
gestaltlagarna använts för att designa prototyperna, närmare bestämt lagen om närhet,
lagen om likhet (egenskapen färg) och enkel region (se Figur 2). Quinlan och Wilton
(1998) kom fram till att den kombinerade effekten av lagen om närhet och lagen om
likhet (färg) ej innebar en “starkare” gruppering än endast lagen om närhet när olika
objekt utan någon kontext placerades på en rad. Prototyperna för den här uppgiften
har därför designats för att följa samma lagar som Quinlan och Wilton (1998) använde
i sin studie för att undersöka om detsamma gäller i forskarnas kontext. En prototyp
designades även för att använda både lagen om närhet och enkel region. Enkel region
användes för att inkludera ett färgområde som ska påminna om hur en kromosom ser
ut vilket skulle medföra till att det utifrån prototypen skulle gå att se på ett ungefär
var i kromosomen noden befinner sig. Detta innebär att för varje presentationsteknik
designades tre olika prototyper: en med lagen om närhet (noderna för samma kromosom
placerade nära varandra), en med lagen om närhet och likhet (noderna för samma
kromosom fick samma färg och placerades nära varandra), samt en med lagen om
närhet och enkel region (noderna för samma kromosom inneslöts av ett färgområde
och placerades nära varandra). Prototyperna för den traditionella presentationstekniken
finns presenterad i Figur 11 och prototyperna för den andra tekniken i Figur 12.
Den prototyp som blev mest omtyckt av forskarna var den första prototypen (Figur
11 (a)), den traditionella grafen där endast lagen om närhet hade använts. Den största
anledningen till det är att:
“Det blir ju väldigt tydligt vilka gener och miRNA som är i en kromosom
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(a)

(b)

(c)

Figur 11: Prototyper hur noderna har grupperats efter olika gestaltlagar genom den
traditionella presentationstekniken för grafer där (a) är för lagen om närhet, (b) för lagen
om närhet och likhet (färg), och (c) för lagen om närhet och enkel region. Noderna har
placerats i kolumner då det är tänkt att det ska efterlikna riktiga kromosomer då de är
avlånga och brukar representeras stående.
[...]”
De prototyper som var designade som spaltgrafer var inte omtyckta av forskarna. Den
främsta orsaken var att om grafen skulle innehålla väldigt många noder skulle den bli
alldeles för lång. Nedan är ett citat från fokusgruppen:
“Sen vet jag inte om det, när man har kanske hundratals gener och miRNA
så blir den väldigt väldigt lång [spalterna] diagram om allt ska vara i en
spalt så, då får man hålla på och skrolla upp och ned kanske om man ser det
i en webbläsare, det kanske inte är så ultimat.”
Att kromosomerna hade egna färger på noderna (se Figur 11 (b) och Figur 12 (b)) ansågs
inte vara bra eftersom med färgerna “blev det för mycket”. Forskarna ansåg nämligen
att det räckte med att endast gruppera noderna genom närhet. Forskarna ansåg att
prototypen i Figur 11 (c) var intressant men att den istället borde anpassas för verkliga
kromosomer. Först och främst har inte alla kromosomer samma form och för det andra
innehåller kromosomkartor olika regioner, regioner som ej finns med i de färgläggningar
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(b)

(c)

Figur 12: Prototyper hur noderna har grupperats efter olika gestaltlagar genom
presentationstekniken för spaltgrafer där (a) är för lagen om närhet, (b) för lagen om
närhet och likhet (färg), och (c) för lagen om närhet och enkel region. Prototyperna har
beskurits av utrymmesskäl.
som har inkluderats i prototypen. Sammanfattningsvis var de prototyper designade som
traditionella grafer mest omtyckta och dessutom stämde resultatet här in på det Quinlan
och Wilton (1998) kom fram till: att den kombinerade effekten av lagen om närhet och
likhet (färg) inte uppfattas som “starkare” än lagen om närhet ensamt. I nästa sektion
kommer den sjätte och sista uppgiften som det designades prototyper till att presenteras
och beskrivas.
6.2.5

Uppgift 6

Den sjätte och sista uppgiften som prototyper har designats för är den att forskarna ska
kunna urskilja/filtrera de relationer som är verifierade eller bara antagna. Prototyperna
för denna uppgift löstes nästan likadant som uppgift 2, nämligen att de relationer som
skulle filtreras bort blev gråmarkerade så att alla de andra framhävdes. I Figur 13 finns
prototyperna presenterade där de kopplingar som är verifierade har framhävts.
När prototyperna presenterades för forskarna kunde de enkelt se vad uppgiften gick ut
på. Dock ansåg de att den traditionella grafen var mycket bättre. Nedan är två citat som
beskriver varför: det övre citatet till den traditionella grafen och det nedre citatet till
spaltgrafen.
“Man ser ju ganska tydligt om det finns verifierade subnätverk i grafen.”
“Nej det var ju inte alls lika bra här. Det blir bara för mycket. [...]
kopplingarna korsar varandra för mycket [...]”
Sammanfattningsvis ansåg forskarna att den traditionella grafen var bättre eftersom
det var enklare att urskilja subnätverk och att kopplingarna inte korsar varandra. I
följande delkapitel kommer en analys av de styrkor och svagheter som har upptäckts
hos presentationsteknikerna under utvärderingen av prototyperna att beskrivas.
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(a)

(b)

Figur 13: Prototyper som representerar uppgift 6 där (a) är den traditionella grafen och
(b) en spaltgraf (som även här har beskurits). De kopplingar som har blivit gråmarkerade
är de som är antagna.

6.3

Styrkor och svagheter hos presentationsteknikerna

Huvudmålet med det här examensarbetet var att undersöka vilka styrkor respektive
svagheter som finns hos presentationsteknikerna för traditionella grafer och
spaltgrafer när de används inom en bioinformatisk kontext. I delkapitlet 2.4 Två
presentationstekniker för grafer beskrevs ett par styrkor och svagheter hos de båda
teknikerna, dock främst antagna och inom en annan kontext. I det här delkapitlet
kommer de styrkor och svagheter som framkom under utvärderingen av prototyperna
att presenteras. Först kommer de att beskrivas för den traditionella grafen och därefter
för spaltgrafen.
6.3.1

Den traditionella grafen

I utvärderingen kom det fram ett par olika styrkor och svagheter med användning av den
traditionella tekniken för att presentera grafer. Styrkorna beskrivs nedan:
• Det var enligt forskarna enkelt att finna subnätverk med många kopplingar inom
den traditionella grafen. Även om det i spaltgrafen går att sortera noder efter
antalet kopplingar föredrog de ändå den traditionella grafen.
• Det är sällan som kopplingar korsar varandra i en traditionell graf. Forskarna anser
att det är viktigt att graferna ska presenteras som planära då det är enklare att följa
kopplingarna.
Båda styrkorna hos de traditionella graferna fanns beskrivna tidigare, dels av Herman
m.fl. (2000) och att det var enkelt att finna subnätverk vilket antogs i det exempel som
finns beskrivet i 2.4 Två presentationstekniker för grafer. Av de uppgifter prototyper
hade designats för föredrog forskarna alltid den traditionella grafen. Det kan troligen
ha att göra med styrkorna beskrivna ovan och att forskarna är vana vid sådana grafer
sedan tidigare. Endast en svaghet analyserades fram utifrån vad som framkom under
utvärderingen av prototyperna. Svagheten är följande:
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• Det framkom från forskarna att det var väldigt mycket information som
presenterades. Det gjorde att det var svårt att skapa sig en överblick av all
information.
Det var inte mycket information som kom fram gällande den traditionella grafen mer än
det beskrivet ovan och att forskarna föredrog den för alla uppgifter. Den enda svagheten
enligt dem var att den var svår att skapa en överblick av. Herman m.fl. (2000) kom fram
till två ytterligare svagheter, nämligen att graferna ej går att förutse samt den tekniska
aspekten att det krävs mycket datorkraft för att bearbeta placeringen av alla noder. Den
första svagheten av Herman m.fl. (2000) kanske kan spela en stor roll i forskarnas arbete
utan att de vet om det, nämligen att de har koll för hur en graf i ett specifikt läge ser ut
men om ny data lagras i databasen så kan grafens utseende ändras totalt, någonting
som kanske kan “förvirra” dem. I nästa sektion kommer styrkorna och svagheterna hos
spaltgrafen att beskrivas.
6.3.2

Spaltgrafen

Precis som hos de traditionella graferna kom det fram styrkor och svagheter hos
spaltgraferna. Egentligen är det bara en styrka som spaltgrafen har och den är följande:
• Forskarna kunde snabbt inse att noderna i en spaltgraf går att sortera. Det är även
den enda styrkan, nämligen att spalterna kan sorteras efter noderna olika attribut.
Styrkan var antagen sedan tidigare i 2.4 Två presentationstekniker för grafer. Det
framkom dock fler svagheter än styrkor hos spaltgrafer under utvärderingen. Nedan
beskrivs de svagheter som framkom.
• Presenteras väldigt många noder tror forskarna att det kommer bli jobbigt att
behöva skrolla upp och ned för att observera dem. Denna svaghet hör ihop med
en tidigare antagen svaghet att grafen kan bli väldigt lång.
• Presentationstekniken fungerar bara om det inte finns några kopplingar mellan
gener eller mellan miRNA. Dock kom det fram att forskarna längre fram i
forskningsprojektet kanske vill lägga till att gener kan kopplas till varandra vilket
innebär att spaltgrafen ej kan användas då.
• Den tredje och sista svagheten är den att kopplingarna korsar varandra för mycket.
Mängden kopplingar i de prototyper som presenterades för dem var inte särkilt
många, ändå korsade de varandra väldigt mycket vilket de påpekade flera gånger.
Det kom fram mer information om användning av en spaltgraf, främst svagheter hos
presentationstekniken. Alla svagheterna som kom fram var även antagna sedan tidigare
men mest intressant var att en styrka som var antagen visade sig enligt forskarna vara
en svaghet. Den styrkan handlade om att det räcker med skrollning för att förflytta sig
i informationsrymden men forskarna tror istället att det kommer att vara ett problem
när grafen blir lång. Dessutom visade sig att forskarna föredrog den traditionella
presentationstekniken för grafer för alla uppgifter, vilket kan ha både att göra med de
styrkor den tekniken visade sig ha och att forskarna sedan tidigare är vana vid den.
Forskarna tyckte ändå spaltgrafen var intressant främst eftersom det visade sig vara
enkelt att sortera noderna, exempelvis efter antalet kopplingar eller vilken kromosom
de befinner sig i.
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Frågeställningen för det här examensarbetet var följande: Vilka respektive styrkor och
svagheter finns hos presentationsteknikerna för traditionella grafer och spaltgrafer
vid presentation av vetenskaplig biologisk information baserat på data som gener,
miRNA och relationer mellan dem associerat till livmodertumörer utifrån de behov
som forskarna har? De styrkor och svagheter som examensarbetet har resulterat i finns
sammanfattade i Tabell 7 utifrån resultatet i det föregående kapitlet.
Tabell 7: Denna tabell innehåller en sammanfattning av presentaitonsteknikernas
styrkor och svagheter utifrån resultatet som presenterade i föregående kapitel.
Presentationsteknik
Den traditionella grafen

Spaltgrafen

Styrkor
Det är enkelt att urskilja subnätverk
med många kopplingar.
Det är sällan kopplingar korsar
varandra (bortsett från “hårbollar”).
Det går att sortera noderna i varje
spalt efter valfritt attribut.

Svagheter
Kan uppfattas som att väldigt
mycket information presenteras.

Med ett stort antal noder skulle det
innebära mycket skrollning.
Det finns endast stöd för två typer
av noder där inga kopplingar kan
förekomma inom samma typ.
Kopplingar korsar ofta varandra,
även i små grafer.

De styrkor och svagheter som beskrevs i Tabell 7 berör främst en bioinformatisk kontext.
Eftersom de ändå är rätt generella kan det dock vara möjligt att de även stämmer
överens inom andra kontexter och kan därmed utnyttjas inom andra designarbeten där
data ska representeras som grafer bestående av noder och kopplingar mellan dem.
Exempelvis om det handlar om en liten datamängd (se företagsexemplet i 2.4 Två
presentationstekniker för grafer) och det finns två olika typer av objekt (noder) så
kanske spaltgrafen kan vara att föredra eftersom den tillåter sortering efter ett valfritt
attribut. Däremot om datamängden ökar och att det finns flera olika typer av objekt så
kan den traditionella grafen vara att föredra.
Ett annat bidrag utifrån det här examensarbetet är det kompletterande resultatet till den
studie som Quinlan och Wilton (1998) utförde. Nämligen att den kombinerade effekten
av lagen om närhet och likhet (färg) inte uppfattas som “starkare” än lagen om närhet
ensamt. Detta kan vara användbart att känna till inom olika designarbeten där data ska
grupperas efter någonting.
Ett sista bidrag är att en del av de prototyper som skapades i det här designarbetet kan
användas i det fortsatta arbetet med att utveckla ett visualiseringsverktyg som ska vara
anpassat för forskarna inom forskningsprojektet. Hur gener och miRNA representeras
i prototyperna skiljer sig inte mycket ifrån CrossLink (se Figur 4) men det var ändå
omtyckt av forskarna, både för noder och kopplingar. Dessutom gillade de idén med att
använda en “topplista” (se Figur 9) tillsammans med den traditionella grafen, ett koncept
som de även skulle vilja ha det implementerade visualiseringsverktyget. De skulle även
vilja kunna använda “topplistan” samtidigt som alla noder är grupperade efter vilken
kromosom de befinner sig i eftersom forskarna nämligen skulle kunna utföra uppgift 1
och uppgift 4 samtidigt.
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Problemet i det här examensarbetet var att ta reda på olika styrkor och svagheter hos två
presentationstekniker för grafer bestående av noder och kopplingar mellan dem inom
en bioinformatisk kontext. Resultatet finns beskrivet i Tabell 7 i det föregående kapitlet.
Det här kapitlet kommer att innehålla reflektion kring dels hur arbetet har gått till, de
prototyper som designades och även vilka aspekter som kan ha påverkat resultatet.

8.1

Reflektion kring arbetsprocessen

Enligt Mazza (2006) finns det ingen universell indikation på hur stort antalet deltagare
ska vara under ett fokusgrupptillfälle. Exempelvis förespråkar Krueger (2000) 7 till 10
deltagare medan Morgan (1988) förespråkar 4 till 12 deltagare. Fokusgrupp i det här
examensarbetet användes både vid datainsamlingen och utvärderingen av prototyperna.
Att endast tre deltagare var närvarande under båda fokusgrupptillfällena kan innebära
att den data som samlades in inte var tillräckligt omfattande och viktiga aspekter kan ha
missats. I det här examensarbetet framkom det en aspekt som hade missats, nämligen
det att forskarna i senare skede i forskningsprojektet troligen vill inkludera relationer
mellan gener inom samma art. Detta framkom inte under det första fokusgrupptillfället
(datainsamlingen) men det framkom under det andra tillfället (utvärderingen). Det kan
vara så att ifall ett större antal deltagare hade varit med under datainsamlingen kanske
denna aspekt ej hade försakats.
Som Tory och Straub-French (2008) och Rester m.fl. (2007) poängterar är det bra
att vid en utvärdering komplettera resultatet med hjälp av olika utvärderingsmetoder,
exempelvis laboratoriestudier med tillhörande intervjuer med deltagarna. För det första
fanns det inte tillräckligt med tid i det här examensarbetet för att utföra en ytterligare
utvärdering. För det andra kan det ha blivit problematiskt med tanke på att det endast
var ett fåtal forskare som hittills är involverade i forskningsprojektet. Ifall de har deltagit
i en utvärderingsmetod vet de vad som väntar ifall de deltar i en annan. Visst hade
en utvärderingsmetod som ej involverar användare kunnat användas för att undgå det
problemet, dock hade det nog inte varit bra eftersom mycket fokus skulle ligga på de
behov som forskarna har. Dessutom var prototyperna som designades endast av typen
lo-fi vilket hade kunnat försvåra någon form av laboratoriestudier.
Den metod som har använts i det här examensarbetet för att utvärdera
presentationsteknikerna i det sista delmålet var en kvalitativ metod. En kvalitativ metod
har använts tidigare vid utvärdering inom informationsvisualisering. Både Mazza (2006)
och Lieberman m.fl. (2008) har använt sig av den kvalitativa metoden fokusgrupp vid
utvärdering av visualiseringtekniker med ett lyckat resultat. Mazza (2006) utvärderade
tre olika tekniker för att presentera data som berör studenter som studerar på distans
och Lieberman m.fl. (2008) utvärderade tekniken “semantic substrates” där biologisk
data presenterades. Båda undersökningarna fokuserade på huruvida användarna kunde
förstå innerbörden av den data som representerades visuellt. Det finns även studier där
visualiseringstekniker har utvärderats genom en kvantitativ metod. Exempelvis utförde
Ware m.fl. (2002) en studie för att testa två algoritmer som presenterade den traditionella
grafen på olika sätt för att se vilken av algoritmerna som passade bäst för att användare
ska kunna följa vägen från en nod vidare till en annan. I en annan studie som utfördes
av Ghoniem m.fl. (2004) jämfördes den traditionella grafen mot en matrisbaserad graf
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för att se vilken av dem som användare snabbast kunde lösa ett par generella uppgifter
i, exempelvis finna grannar till en nod. Det som skiljer dessa kvantitativa studier från de
kvalitativa är att inget fokus lades på att användare skulle kunna förstå vad graferna
representerade, den underliggande datan hade nämligen ingen betydelse. I det här
examensarbetet, och i studierna utförda av Mazza (2006) och Lieberman m.fl. (2008),
hade den underliggande datan en betydelse för användarna och därmed har en kvalitativ
utvärderingsmetod valts framför en kvalitativ, för att se om användarna kunde förstå den
underliggande datan.

8.2

Reflektion kring prototyper

Det finns flera aspekter att reflektera över hos de designade prototyperna. För det första
användes inte verklig data som grund för prototyperna vilket innebär att deras relevans
går att ifrågasätta. Forskningsprojektet har inte riktigt kommit igång och därmed fanns
det knappt någon konkret data att ta del av. Det är även möjligt att genom användning
av verklig data hade designarbetet tagit längre tid då prototyperna designades manuellt
(exempelvis hitta alla kopplingar och placera noderna korrekt).
En annan aspekt som även berör alla prototyper är att storleken hos datan (antal noder
och kopplingar) inte överensstämmer med den mängd data som forskningsprojektet
antas innehålla. Den antagna mängden antal noder är ett par hundra men prototyperna
innehåller inte ens hundra noder (gener och miRNA tillsammans). Detta kan innebära
att prototyperna inte alls är aktuella inom forskningsprojektet.
Inofficiellt framkom det innan datainsamlingen att forskarna ville kunna representera
källhänvisningar till alla relationer för att kunna använda som referens ifall relationerna
var verifierade eller inte. Dock framkom det under datainsamlingen att det inte alls var
prioriterat vilket innebär att en anledning till att CrossLink (se Figur 4) inte var en
tillräcklig visualisering för dem exkluderas.

8.3

Reflektion kring resultat

En, av författaren av det här examensarbetet, antagen styrka hos spaltgrafen som ej
är med i resultatet av examensarbetet är den tekniska aspekten som ändå är viktig att
känna till. Den är att det är mycket troligt att spaltgrafer ej kräver mycket bearbetning
eftersom noderna kommer vara ordnade i två spalter efter vilken typ de är och därmed
behöver nästan ingen datorkraft läggas på hur noderna ska placeras. Eftersom det
visualiseringsverktyg forskarna efterfrågar ska vara publicerat på en webbplats kan
denna styrkan vara värd att beakta. Den främsta anledningen är att de tekniker som
kan användas via webben behöver ha åtkomst till en klients fulla datorkraft, datorkraft
som en klient inte alltid har tillräckligt av.
Forskarna har sedan tidigare erfarenhet av ett visualiseringsverktyg vid namn
Cytoscape. I det verktyget presenteras biologiska nätverk ofta som traditionella grafer.
Detta kan ha inneburit att forskarna, i och med sina erfarenheter, alltid föredrog den
traditionella grafen vid utförande av alla uppgifter prototyper hade designats för.
Det var bara fyra av de sex uppgifterna som det designades prototyper för. Inga
prototyper designades för uppgift 3 och 5 och båda uppgifterna handlade om jämförelser
av grafer (både mellan människa och råtta samt mellan subgrafer). Anledningen till att
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inga prototyper designades för dem var inte för att försöka framhäva färre svagheter
hos spaltgrafen som troligen inte skulle passa bra för det. Eftersom kopplingar lätt
korsar varandra kan det vara svårt att urskilja kopplingsschema vilket skulle försvåra en
jämförelse. De största anledningarna till att inga prototyper designades till de uppgift 3
och 5 var att de skulle troligen ta lång tid att designa då inga idéer fanns i förväg. Uppgift
3 var inte alls prioriterad utifrån vad som framkom under datainsamlingen. Dock var
uppgift 5 prioriterad och hade det funnits tid hade prototyper till den designats.
Resultatet av det här examensarbetet har framkommit genom en kvalitativ
utvärderingsmetod av designade prototyper. Den studie som Ghoniem m.fl. (2004)
utförde handlade om att jämföra den traditionella grafen med en matrisbaserad graf.
Dock utfördes studien genom en kvantitativ metod med redan bestämda aspekter som
skulle undersökas, exempelvis att användare skulle kunna uppskatta antalet noder i
grafen. Resultatet av studien blev vilken av presentationsteknikerna som var att föredra
för de enskilda aspekterna. Hade några bestämda aspekter valts ut även för det här
examensarbetet hade resultatet med all sannolikhet sett annorlunda ut, exempelvis hade
vissa styrkor eller svagheter kanske inte hittats (exempelvis den enda svagheten hos den
traditionella grafen). Eftersom det här examensarbetet fokuserade på att finna styrkor
respektive svagheter så hade förutbestämda aspekter ej fungerat att tillämpa i den här
undersökningen. Dock skulle det kunna vara ett framtida arbete att bestämma vilka
aspekter som ska ligga i fokus hos spaltgrafen och jämföra dem mot någon annan
presentationsteknik.

8.4

Avslutande ord

Resultatet av arbetet hade kunnat se annorlunda ut om presentationsteknikernas styrkor
och svagheter hade undersökts i en annan kontext. Exempelvis kan de uppgifter
som forskarna vill kunna utföra ha påverkat resultatet väldigt mycket vilket innebär
att det inom en annan kontext med andra behov hade kunnat se annorlunda ut.
Ett förslag till fortsatt arbete är därmed att testa presentationsteknikerna i en annan
kontext (exempelvis i en samhällsorienterad kontext för att relatera ekonomi med
sjukskrivningar) för att antingen kunna verifiera, dementera eller komplettera de styrkor
och svagheter som det här examensarbetet har mynnat ut i.
Ytterligare förslag på fortsatt arbete i den här kontexten (utveckling av ett
visualiseringsverktyg för forskningsprojektet) kan vara att undersöka styrkor och
svagheter mer ingående med hjälp av verklig data och med en realistisk storleksmängd
hos datan. Hade en kännedom om “semantic substrates” (som en mer “vidareutvecklad”
spaltgraf) existerat innan spaltgrafen valts för det här examensarbetet hade den tekniken
valts att användas och jämförts mot den traditionella grafen istället för spaltgrafen.
Därmed kan ett fortsatt arbete istället fokusera mer på “semantic subtrates” istället för
spaltgrafen då den troligen kan medföra mer till de behov forskarna har än spaltgrafen
som inte ens föredrogs inom en enda uppgift av de som prototyper designades till.
Det finns olika fortsatta arbeten att utföra men oavsett hur de kan se ut så har
det här examensarbetet ändå ett par bidrag: dels en kännedom över styrkor och
svagheter hos traditionella grafer och spaltgrafer vilket kanske kan användas inom andra
designarbeten, kompletterande resultat till den studie Quinlan och Wilton (1998) utfört,
samt prototyper och designidéer till det visualiseringsverktyg forskarna är i behov av.
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Bilaga A – Databasdiagram
Det här är det diagram som användes under fokusgrupptillfället för det första delmålet.
Strukturen på databasen har ändrats sen dess vilket framkom under en återträff efter
analysarbetet i delmål 2.

Bilaga B – Modell efter analysarbete
Den slutgiltliga modellen efter delmål 2. På grund av modellens storlek har endast
en övergripande bild inkluderats som bilaga. De rosa noderna representerar data hos
människor och de ljusblå data hos råttor. De ovalformade noderna med unika färger
representerar uppgifter och pekar på den data de berör genom pilar i samma färg. Den
lila och svarta noden berörde all data och inga pilar har ritats ut för att enklare kunna
urskilja alla andra pilar och kopplingar.

