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Visualiserings och Interaktionsstudio).
VisMT 2 är en programvara som på ett innovativt sätt synliggör resultat och prestanda för butiker i
detaljhandelskedjor. VisMT2 grundar sig i ett explorativt gränssnitt där användaren kan undersöka
butiksrelaterade data både i tid och rum.
Programmet har ett gränssnitt med sammanlänkade vyer. Interaktion i en vy ger återkopplingar för
relaterade data i en annan vy i realtid.
Programmet utvecklades i C# .NET och använder Managed DirectX för att generera 3D-grafik.

Visual, Space, Management, Visualisering



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Daniel Petersson



Sammanfattning 
Denna rapport beskriver VisMT 2. VisMT 2 är en programvara som utvecklats som ett 
examensarbete av Daniel Peterson vid Linköpings Universitet i samarbete med organisationen 
NVIS (Norrköpings Visualiserings och Interaktionsstudio). 

Målsättningen för VisMT 2 var att skapa en enkel och kraftfull mjukvara som på ett innovativt 
sätt synliggör resultat och prestanda för butiker i detaljhandelskedjor. Vidare sattes målet att 
programmet skulle grunda sig i ett explorativt gränssnitt där användaren kan undersöka 
butiksrelaterade data i både spatial och temporalplanet. 

Programmet gavs ett gränssnitt med sammanlänkade vyer. Interaktion i en vy ger återkopplingar 
för relaterade data i en annan vy i realtid. 

Programmet utvecklades i C# .NET och använder Managed DirectX för att generera 3D-grafik. 

Det slutgiltiga resultatet uppfyller väl den målsättning som skapades vid projektets inledning. 
Data presenteras på ett tillfredsställande vis och förhoppningen är att VisMT 2 nu skall kunna 
testas av sakkunniga inom svensk och europeisk detaljhandel. Detta testningsarbete kommer att 
ligga till grund för fortsatt utveckling av produkten 
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Abstract 
This report describes VisMT 2. VisMT 2 is a software developed as a master thesis by Daniel 
Peterson at Linköping University in cooperation with the organization NVIS (Norrköpings 
Visualiserings och Interaktionsstudio). 

The purpose of VisMT 2 was to create a simple and powerful piece of software that in a novel 
way exposes results and performance of retail chain stores. Moreover a goal set that the program 
was to be based on a explorative user interface where the user can examine store related data in 
both the spatial and temporal dimensions. 

The program was given a user interface consisting of linked views. Interaction in one view gives 
feedback in related data in other views in real time. 

The program was developed C# .NET and uses Microsoft DirectX to generate 3D-graphics. 

The final result well satisfies the initial goal created in the initial stages of the project. Data is 
presented in a satisfactory way and the now VisMT 2 is expected to be evaluated by professionals 
in Swedish and European retail trade business. This evaluation will lay the foundation for further 
development. 
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Inledning 
Denna rapport beskriver en programvara som utvecklats som ett examensarbete av Daniel 
Peterson vid Linköpings Universitet i samarbete med organisationen NVIS (Norrköpings 
Visualiserings och Interaktionsstudio). Programmet har för avsikt att underlätta 
resultatuppföljning för detaljhandelskedjor genom att skapa ett visuellt gränssnitt för analys av 
resultatrelaterade data för verksamheten. 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till projektet och iden bakom programvaran. Här beskrivs 
även den målsättning som ställdes upp i inledningen av utvecklingsarbetet. 

Bakgrund 
I den hårda konkurrensen i dagens detaljhandel är det viktigt att maximera avkastningen på alla 
tillgängliga resurser. Idag är hanteringen av resultatdata inom de större detaljhandelskedjorna 
nästan uteslutande digital. Trenden för tillfället är att använda visuella gränssnitt för att 
presentera informationen på ett sätt som människor i organisationen lätt kan tillgodogöra sig. 
Denna teknik kallas för informationsvisualisering. Detta arbete fokuserar på en särskild gren 
inom informationsvisualiseringen som kallas visuell ythantering (eng: Visual Space 
Management). Visuell ythantering har för avsikt att understödja planering av ytresurser inom ett 
detaljhandelsföretag för att maximera nyttan av den tillgängliga ytan. 

I den programvara som utvecklas i detta projekt ligger fokus på resultatuppföljning. Data 
presenteras på en relativt hög abstraktionsnivå och på så sätt hjälper programmet till att lyfta fram 
och synliggöra kopplingar mellan ytplanering och resultat. 

Programvaran är en vidareutveckling av ett program som utvecklats i ett tidigare (2002) ex-jobb 
av Swante Erwing på Medieteknik [1] i samarbete mellan företaget GAIA och NVIS med 
liknande inriktning. Denna föregångare hette VisMT och det nya programmet har därför döpts till 
VisMT2. VisMT var utvecklat med hjälp av en kommersiell applikationsprogramvara OpenViz. 
 Denna rapport kommer dock inte att beröra det föregående utvecklingsarbetet eller det program 
som skapades. Istället tar denna rapport avstamp i den målsättning som skapats för den nya 
programvaran. 
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Målsättning 
Målsättningen med projektet som beskrivs i denna rapport är att skapa en applikation som på ett 
enkelt, kraftfullt och innovativt sätt synliggör resultat och prestanda för butiker i 
detaljhandelskedjor. Applikationen skall grunda sig i ett explorativt gränssnitt där användaren 
kan undersöka butiksrelaterade data i både spatial och temporalplanet. 

Programmet skall i grundläget presentera så mycket butiksrelaterad data som möjligt och 
användaren skall sedan kunna söka sig fram till den önskade informationen genom att interagera 
med programmets gränssnitt. 

För att kunna tillgodose denna målsättning skall programmets gränssnitt innehålla följande delar: 

• En kartvy med en Sverigekarta där de butiker som ingår i butikskedjan finns utritade. 

• En butiksvy där spatial information om butiker i butikskedjan skall presenteras på ett 
abstrakt och lättfattligt sätt. Målet med denna vy är att ge användaren en översikt över 
användningen av ytan i butikerna i butikskedjan samt på ett översiktligt sätt presentera 
resultat och prestanda för avdelningar i butiken. 

• En vy med parallella koordinater som visar data för butikernas avdelningar. Denna vy 
skall även genom interaktion ge användaren möjlighet att i realtid ställa frågor om data 
för avdelningar. 

• En vy med stapeldiagram som visar data för butikens produkter. 

 

Vyerna skall vara sammanlänkade så att användarinteraktion i en vy återspeglas i relaterade data i 
en annan vy. 

För att kunna tillgodose användarens behov av information skall följande data presenteras av 
programmet: 

• Var butikerna i butikskedjan ligger, vad de heter samt hur deras planlösningar ser ut. 

• Namnet på avdelningarna i varje butik. Avdelningarnas storlek och placering i butiken. 
Hur mycket personal som jobbar på varje avdelning. Antalet artiklar på varje avdelning. 
Avdelningarnas försäljning, försäljning per kvadratmeter och försäljning per anställd. 
Avdelningarnas kostnader och avdelningarnas marginal. 

• Namnet på avdelningarnas underavdelningar. Storlek och placering för dessa 
underavdelningar. Antalet artiklar på varje underavdelning. 

• Namnet på produkterna på en avdelning eller underavdelning. Antalet artiklar av 
respektive produkt. 

 

Indata till programmet skall komma ur ett Excel-dokument. Till detta Excel-dokument skall det 
finnas en handledning. Handledningen skall vara så utformad att en användare med hjälp av 
denna skall kunna lägga till, dra ifrån och redigera information i Excel-dokumentet. 
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Teknologier 
VisMT 2 är utvecklat i Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition och är skrivet i C# .NET 
med hjälp av programbiblioteket DirectX. Detta innebär att programmet kräver att både 
Microsoft .NET-framework 2.0 eller senare samt Microsoft DirectX version 9.0c eller senare är 
installerade på datorn där programmet körs. I detta avsnitt beskrivs de teknologier som använts 
vid skapandet av VisMT 2. 

Mircosoft Visual Studio 2005 Express Edition 
Mircosoft Visual Studio 2005 Express Edition är en utvecklingsmiljö för Windows-program som 
skapats av Microsoft. Visual Studio 2005 Express Edition är en enklare variant av Visual Studio 
2005 särskilt utvecklad för studenter, hobbyister och nybörjare [2]. 

Dot-Net-plattformen 
.NET (uttalas ”dot-net”) är en programutvecklingsplattform från Microsoft som skapats för att 
underlätta utvecklingen av Windows-program [3]. VisMT 2 bygger helt på den teknologi som 
finns i .NET-plattformen och det krävs att datorn som kör programmet har version 2.0 av .NET-
plattformen installerad (i skrivande stund är detta den senaste versionen). 

C-Sharp 
C-sharp (C#) är ett programmeringsspråk som utvecklats av Microsoft. Syntaxen påminner om 
Java och C++. Programspråket är särskilt anpassat för att utveckla program som använder sig av 
Microsofts programutvecklingsplattform .NET [4]. VisMT 2 är helt skrivet i C#. 

DirectX  
DirectX är ett programbibliotek från Microsoft som underlättar programmering av multimedia 
[5]. Detta inkluderar ljudkort, grafikkort och närverkskort. VisMT 2 använder en gren av DirectX 
kallad Direct3D för att skapa de 3D-bilder som ingår i butiksvyn i programmet. VisMT 2 
använder en särskild version av DirectX kallad ”Managed DirectX” som är utvecklad av 
Microsoft speciellt för .NET-plattformen. 
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Visuell ythantering 
I detaljhandelskedjor lagras dagligen stora mängder data över försäljning, lager, och 
affärsrelaterad statistik i interna databaser. Denna information kan vara svår att tillgodogöra 
sig i sin direkta form. Ett sätt att lösa detta problem är att använda sig av 
informationsvisualisering för att på ett visuellt sätt åskådliggöra data och datasamband. Den 
gren inom informationsvisualisering som beskriver planering av ytresurser kallas visuell 
ythantering (eng: Visual Space Management). Tanken med visuell ythantering är att skapa en 
visuell framställning av kopplingen mellan ytplanering och verksamhetsresultat. Detta 
underlättar utvärderingen av de modeller som finns för verksamheten och gör det på så sätt 
möjligt att förbättra verksamheten och undvika misstag. 

Befintliga lösningar 
I dagsläget finns det endast en specialanpassad kommersiell produkt på marknaden som verkar 
som stöd i arbetet med visuell ytplanering. Denna produkt heter ”Retail Focus” och tillverkas av 
det brittiska företaget ”Advanced Visual Technology” (AVT). 

Retail Focus ger användaren en detaljerad 3D-modell av försäljnings- och lagerytor. Genom att 
underlätta detaljplanering av ytor hjälper programmet till att maximera avkastningen per 
kvadratmeter [6]. Programmet gör det möjligt att på ett interaktivt sätt planera placeringen av 
varor i butiken och på lagret. Detta är tänkt att hjälpa användaren att hitta avvägningar på en 
detaljnivå, exempelvis hur ytan som avsätts för en kampanjvara påverkar den lediga ytan för 
produkter runt omkring. Programmet kan även hjälpa till vid placering av reklam, skyltar och 
annan information i butiken för att olika scenarier skall kunna provas virtuellt. 

Tanken bakom VisMT 2 
VisMT 2 skiljer sig från exempelvis Retail Focus framförallt genom den bakomliggande 
strategin. VisMT 2 är inte i första hand tänkt som ett planeringsstöd. I stället ligger fokus i 
VisMT 2 på resultatuppföljning. Data presenteras på en högre abstraktionsnivå och lyfter fram 
och synliggör kopplingar mellan planering och resultat på ett lättöverskådligt och ergonomiskt 
vis. Programmet hjälper till att utvärdera de system som butiken bygger på snarare än att ge en 
bild av hur enskilda detaljer är placerade inom detta system. 

VisMT 2 vänder sig framförallt till avdelningschefer och andra nyckelpersoner inom 
organisationen med resultatansvar för att dessa på ett tydligt och överskådligt sätt skall kunna 
bilda sig en uppfattning om verksamheten. 

En annan viktig funktion hos VisMT 2 är möjligheten att jämföra resultat mellan olika butiker 
över olika tidsperioder samt mellan olika grenar av verksamheten. Häri ligger styrkan i VisMT 2 
och den lättöverskådliga modell som programmet arbetar med. 
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Data 
Data till programmet hämtas ur Excel-dokument. I dessa dokumentet finns data för butiker, 
avdelningar, underavdelningar och produkter. Ett Excel-dokument med data till VisMT 2 består 
av flera Excel-ark. Det kan vara smidigt att placera data för varje butik i ett separat datablad i 
Excel-dokumentet. I detta avsnitt beskrivs hur data i Excel-dokument med data  till VisMT 2 är 
formaterad. 

Excel-dokumentets formatering 
Figur 1 visar ett exempel på hur ett Excel-dokument till VisMT 2 kan se ut. Rent tekniskt är det 
dock inte nödvändigt att Excel-dokumentet är formaterat exakt på detta vis. Excel-dokumentets 
funktionella innehåll inkluderar bara de rader som innehåller data. De övriga raderna (exempelvis 
de med kolumnrubriker) är till för att öka läsbarheten. Raderna i dokumentet kan i princip vara 
satta i godtycklig ordning. Ordningen på kolumnerna är dock fast och kan inte väljas av 
användaren. 

Stockhom
Store (ID) Name X Y Type Rent (kr/kvm) Salaries (kr/h) Margin (%)
S-1 Stockholm 0,61 0,68 3 199 29500 25,0%

Season (ID) Name Year Season
S-1: S-200501 Spring 2005 1

Department (ID) Name X (m) Y (m) Width (m) Length (m) Area (kvm) Personell
S-1: S-200501: D-1 Shoes -35 -20 20 10 200 4
S-1: S-200501: D-2 Shirts -10 -20 9 8 72 3
S-1: S-200501: D-3 Golf 2 -20 9 8 72 4
S-1: S-200501: D-4 Skate 16 -20 9 8 72 3

Subdepartment (ID) Name X (m) Y (m) Width (m) Length (m) Area (kvm)
S-1: S-200501: D-1: S-1 Womens -27 -19 11 4 44
S-1: S-200501: D-1: S-2 Mens -27 -14 11 3 33

Product (ID) Name Sales (kr) Units (st)
S-1: S-200501: D-1: S-1: P-1 Shoe1 96000 594
S-1: S-200501: D-1: S-1: P-2 Shoe2 43453 839

S-1: S-200501: D-1: S-2: P-1 Shoe1 94737 439
S-1: S-200501: D-1: S-2: P-2 Shoe2 39283 293

S-1: S-200501: D-2: P-1 Product1 593837 4023
S-1: S-200501: D-3: P-1 Product2 693873 8373
S-1: S-200501: D-4: P-1 Product3 749373 5434

Season (ID) Name Year Season
S-1: S-200502 Spring 2005 2

Department (ID) Name X (m) Y (m) Width (m) Length (m) Area (kvm) Personell
S-1: S-200502: D-1 Shoes -35 -20 20 10 200 4
S-1: S-200502: D-2 Shirts -10 -20 9 8 72 3
S-1: S-200502: D-3 Golf 2 -20 9 8 72 4
… … … … … … … …  

Figur 1. Bilden ger ett exempel på hur ett Excel-dokument med data till VisMT 2.0 kan se ut. 

Exempeldokumentet som följer med programmet är data uppdelat så att data för varje butik har 
ett eget datablad. Detta är inte heller något tekniskt krav men ökar läsbarheten. 
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Id-sträng 
Varje rad i Excel-dokumentet som beskriver en butik, avdelning, underavdelning eller produkt 
börjar med en id-sträng. Id-strängen används dels för att avgöra av vilken typ en post i Excel-
dokumentet är (butik, säsong, avdelning, underavdelning eller produkt) men också för att avgöra 
relationer mellan poster. Med relationer menas exempelvis vilken butik en viss avdelning tillhör. 

Ett exempel på en id-sträng är ”S-1: S-200501: D-8: S-3: P-123”. Detta utläses som ”butik 
(Store) nummer 1, säsong (Season) 200501, avdelning (Department) nummer 8, underavdelning 
(Sub department) nummer 3 och produkt (Product) nummer 128”. Id-strängen avser alltså en 
produkt med produktnummer 123 som tillhör underavdelningen med underavdelningsnummer 3 
på avdelningen med avdelningsnummer 8 i butiken med butiksnummer 1. 

En produkt som tillhör en avdelning men inte någon underavdelning saknar underavdelningsledet 
i sin id-sträng och motsvarande id-sträng blir exempelvis ”S-1: S-200501: A-8: P-123”. 

Butiker 
En butik beskrivs av 8 kolumner. Dessa kolumner är: id-sträng, namn på butiken, butikens 
placering i X-ledd på Sverigekartan, butikens placering i Y-ledd på Sverigekartan, butikstyp 
(vilken planlösning butiken har), lokalhyran per m2 för butiken, lönekostnaden för de anställda i 
butiken i kr/h och hur många procent av försäljningspriset på varor i butiken som utgörs av 
vinstmarginalen. 

Hur en butik placeras på Sverigekartan med hjälp av dess X- och Y-koordinater beskrivs i 
avsnittet ”kartvyn” under rubriken ”visualiseringsmetoder och användargränssnitt”. 

Store (ID) Name X Y Type Rent (kr/kvm) Salaries (kr/h) Margin (%)
S-1 Stockholm 0,61 0,68 3 199 29500 25,0%  

Figur 2. Figuren visar ett exempel på data för en butik i ett Excel-dokument med data till VisMT 2. 

Säsonger 
Varje butik kan ha en eller flera perioder för vilka data redovisas. Varje säsong beskrivs av 4 
datavärden. Först är det id-sträng, sedan namnet på perioden. Detta följs av det årtal som 
perioden avser sedan ett periodnummer. 

Året anges som vanligt med ett nummer exempelvis ”2006” för år 2006. Säsongen anges med ett 
säsongsnummer 1-4. Det går alltså fyra säsonger i butiken på ett år. 

Season (ID) Name Year Season
S-1: S-200501 Spring 2005 1  

Figur 3. Figuren visar ett exempel på data för en säsong i ett Excel-dokument med data till VisMT 2. 

Avdelningar 
En avdelning beskrivs av 8 kolumner. Dessa kolumner är: id-sträng, namn, placering i X-ledd i 
butiken mätt i meter från en referenspunkt, placering i Y-ledd i butiken mätt i meter från en 
referenspunkt, avdelningens bredd i meter, avdelningens längd i meter, avdelningens yta i 
kvadratmeter, antalet anställda som arbetar på avdelningen. 
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Arean för en avdelning kan anges explicit då den kan skilja sig från arean för avdelningsboxen. 
Avdelningsboxen är alltid rektangulär medan den verkliga underliggande avdelningen kanske har 
en mer komplex form och en annan effektiv yta.  

Hur avdelningarna placeras i butiken med hjälp av X- och Y-koordinater beskrivs i avsnittet 
”butiköversiktsvyn” under rubriken ”visualiseringsmetoder och användargränssnitt” 

Department (ID) Name X (m) Y (m) Width (m) Length (m) Area (kvm) Personell
S-1: S-200501: D-1 Shoes -35 -20 20 10 200 4  

Figur 4. Figuren visar ett exempel på data för en avdelning i ett Excel-dokument med data till VisMT 2. 

Underavdelningar 
En underavdelning beskrivs av 7 kolumner. Dessa kolumner är: id-sträng, namn, placering i X-
ledd i butiken mätt i meter från en referenspunkt, placering i Y-ledd i butiken mätt i meter från en 
referenspunkt, underavdelningens bredd i meter, underavdelningens längd i meter, 
underavdelningens yta i kvadratmeter. 

Subdepartment (ID) Name X (m) Y (m) Width (m) Length (m) Area (kvm)
S-1: S-200501: D-1: S-1 Womens -27 -19 11 4 44  

Figur 5. Figuren visar ett exempel på data för en underavdelning i ett Excel-dokument med data till VisMT 2. 

Produkter 
En produkt beskrivs av 4 kolumner. Dessa kolumner är: id-sträng, namn, värdet av försäljningen 
av den produkten i kr, antalet sålda enheter av produkten. 

Product (ID) Name Sales (kr) Units (st)
S-1: S-200501: D-1: S-1: P-1 Shoe1 96000 594  

Figur 6. Figuren visar ett exempel på data för en produkt i ett Excel-dokument med data till VisMT 2. 
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Data som beräknas i VisMT 2 
Utöver data som finns i Excel-dokumentet räknas en del data fram i VisMT 2 när programmet 
startas och data läses in. Denna beräknade data fogas till de inlästa raderna som extra 
kolumner. Anledningen till att data beräknas i programmet är framförallt för att det sparar 
utrymme i Excel-dokumentet.  

 Här följer en beskrivning av vilken data som skapas i beräkningsmomentet och hur den härleds 
ur indata från Excel-dokumentet. 

Avdelningar 
För avdelningar tillkommer 6 extra mått. Dessa är: antal enheter, försäljning totalt, försäljning per 
kvadratmeter, försäljning per anställd på avdelningen, kostnad, marginal. 

Nedan följer en beskrivning av hur dessa mått räknas ut. 

Totala antal enheter 
Det totala antalet enheter beräknas som summan av antalet enheter av alla produkter som finns på 
avdelningen och avdelningens underavdelningar. 

Värdet av den totala försäljningen 
Värdet av den totala försäljningen på en avdelning är summan av försäljningen av alla produkter 
som finns på avdelningen och avdelningens underavdelningar. 

Försäljning per kvadratmeter 
Värdet av den totala försäljningen på avdelningen divideras med avdelningens yta. 

(Försäljning per kvadratmeter) = (total försäljning) / (yta) 

Försäljning per anställd på avdelningen 
Värdet av den totala försäljningen på avdelningen divideras med antalet anställda på avdelningen. 

(Försäljning per anställd) = (total försäljning) / (antal anställda) 

Kostnader 
Kostnaden för att driva en avdelning beräknas som hyran för avdelningen plus 
personalkostnaderna. 

Marginal 
Marginalen beräknas som den totala vinsten (påslaget på försäljningen) dividerat med 
kostnaderna. 

(Marginal) = (vinstmarginalen) * (försäljning) / (kostnader)  
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Underavdelningar 
För underavdelningarna tillkommer 2 extra mått. Dessa är: antal enheter och försäljning totalt. De 
räknas ut på samma sätt som för avdelningar, men summeras endast över de produkter som finns 
på den aktuella underavdelningen. 
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Visualiseringsmetoder och användargränssnitt 
Den viktigaste delen i arbetet med VisMT 2 har varit att skapa ett användargränssnitt som lever 
upp till den målsättning som skapades i projektets inledning. Förhoppningen är att 
användargränssnittet som utvecklats både skall vara lätt att tolka och använda, men också 
presentera data på ett kraftfullt och lättolkat vis både i översikt och i detalj. Detta avsnitt 
beskriver hur användargränssnittet ser ut och vilka funktioner som finns tillgängliga för 
användaren. 

Gränssnittet i översikt 
Gränssnittet till VisMT 2 är uppdelat i fem vyer, en kartvy, en buiköversiktvy, en vy över data för 
butiker, en vy med data för produkter samt en tidsvy. 

 
Figur 7. Figuren illustrerar gränssnittet till VisMT 2. De inringade siffrorna markerar programmets olika vyer. 

Figur 7 visar en översikt över gränssnittet till VisMT 2 samt hur de fyra vyerna är placerade.  

Siffran 1 i Figur 7 markerar kartvyn. Kartvyn visar en översikt över det geografiska läget hos de 
olika butikerna i butikskedjan. Mer information om kartvyn finns i avsnittet ”kartvyn” nedan. 

Siffran 2 i Figur 7 markerar butiköversiktsvyn. I butiköversiktsvyn kan användaren få en 
överblick över hur avdelningar är placerade i den aktuella butiken och se prestanda för de olika 
avdelningarna. Detaljer kring butiköversiktsvyn finns beskrivna i avsnittet ”butiköversiktsvyn”. 

Siffran 3 i Figur 7 markerar parallella koordinater-vyn. Egenskaperna hos parallella koordinater-
vyn finns beskrivna i avsnittet ”parallella koordinater-vyn” nedan. 
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Siffran 4 i Figur 7 markerar produktdatavyn. I produktdatavyn finns ett stapeldiagram som visar 
data för försäljningen av produkter. Produktdatavyn beskrivs mer ingående i avsnittet 
”produktdatavyn”. 

Siffran 5 i Figur 7 markerar tidsaxelvyn. I tidsaxelvyn kan användaren bestämma för vilken 
säsong som data skall visas i de övriga vyerna. Tidsaxelvyn beskrivs mer ingående i avsnittet 
”tidsaxelvyn”. 

Storleksförhållandet mellan vyerna kan ändras av användaren. Hur detta går till beskrivs i 
avsnittet ”vyernas storlekar” nedan. 

Det finns en koppling mellan vyerna i VisMT 2. Detta gör att interaktion i en vy kan få 
efterverkningar i en annan vy. En beskrivning av denna koppling mellan vyer återfinns i avsnittet 
”kopplingar mellan vyerna”. 

Programmenyn 
I programmenyn i programfönstrets överkant finns menyalternativ för programmet. I File-menyn 
finns alternativ för att ladda in nya Excel-dokument samt för att avsluta programmet. I menyn 
Charts-menyn finns inställningar för de olika vyerna. 

Kartvyn 
Kartvyn visar en översiktsvy över butikernas geografiska läge i Sverige. Användaren kan välja 
vilken butik som skall presenteras i programmet genom att klicka på motsvarande punkt på 
kartan. Användaren kan även klicka på butiksnamnet i fönstrets statusrad. Då öppnas en 
rullgardinsmeny där användaren kan välja mellan de olika butiker som finns i Excel-dokumentet. 
Hur detta ser ut illustreras i Figur 8.  

 
Figur 8. Figuren visar hur kartvyn ser ut. Den innehåller en Sverigekarta med butikerna utritade samt en 
rullgardinsmeny med namnet på alla butiker. På vänster bild visas kartvyn i sitt ordinarie läge. Användaren kan 
välja en butik genom att klicka på motsvarande punkt på kartan. På den högra bilden visas hur det ser ut när 
användaren väljer en butik ur rullgardinsmenyn. 

 15



Punkternas placering ges av data för butikerna i Excel-dokumentet. Om Sverigekartan inskrivs i 
en rektangel motsvarar det övre vänstra hörnet koordinaterna (0,0) det vill säga origo. Det nedre 
högra hörnet motsvaras av koordinaterna (1,1). Man kan således se det som att butikens läge ges 
av punktens koordinater i Excel-dokumentet angivet i procent av Sverigekartans bredd och höjd. 

Butiköversiktsvyn 
Siffran 2 i Figur 7 markerar butiköversiktsvyn i gränssnittet till VisMT 2. Denna vy består av 4 
olika delar som finns markerade med siffrorna 1-4 i Figur 9. 

 
Figur 9. Figuren illustrerar hur butiköversiktsvyn kan se ut för en exempelbutik vid namn "Stockholm". De 
inringade siffrorna markerar olika funktioner i vyn. 

De 4 delar som butiköversiktsvyn består av är i nummerordning: butikens namn, verktygsfält, 
planlösningsvy, färglegend. Dessa fyra delar beskrivs mer ingående i respektive avsnitt nedan. 

Butikens namn 
Vid siffran 1 återfinns butikens namn samt den period för vilken data visas. I detta fall är butiken 
döpt efter orten där butiken ligger, nämligen Stockholm och data avser vårsäsongen 2005. Vidare 
finns rullgardinsmenyer. I dessa rullgardinsmenyer kan användaren välja vilken variabel som 
skall illustreras av avdelningsboxarnas färg och höjd. Höjden på avdelningsbxarna genereras 
genom att den box med det högsta mätvärdet får höjden 10 meter och de övriga boxarnas höjd 
skalas linjärt mellan 0 och 10 meter beroende på deras mätvärde i förhållande till den högsta 
boxen. Hur färgen översätts till mätvärde visas av färglegenden i vyn. Mer om hur färglegenden 
fungerar står att läsa i avsnittet ”färglegenden”. 
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Verktygsfält 
Vid siffran 2 i Figur 9 återfinns ett verktygsfält. Detta verktygsfält innehåller knappar för att 
navigera i planlösningsvyn samt för att dölja och visa underavdelningar. I Figur 10 visar den övre 
raden hur planlösningsvyn ser ut med visning avslagen och den undre raden hur planlösningsvyn 
ser ut med visning påslagen. 

Planlösningsvyn 
Siffran 3 i Figur 9 markerar huvudinnehållet i butiköversiktsvyn vilket utgörs av en vy över 
butikens planlösning med butikens avdelningar och underavdelningar utritade. Planlösningsvyns 
utseende är beroende av de inställningar som användaren valt i verktygsfältet. 

 
Figur 10. Planlösningsvyn sedd ur olika vinklar med visning av underavdelningar på- respektive avslagen. 
Exempelbutiken har två avdelningar, ”Golf” och ”Inlines”. ”Golf”-avdelningen har två underavdelningar, 
”Klubbor” och ”Bollar”. ”Inlines”-avdelningen saknar underavdelningar. 

Figur 10 visar planlösningsvyns olika perspektiv. Användaren kan välja mellan två olika 
perspektiv i planlösningsvyn, ett 3D-perspektiv och ett 2D-perspektiv. 2D- perspektivet visas på 
de två vänstra bilderna i Figur 10 och 3D- perspektivet visas i de två högra. När vyn är inställd på 
2D-perspektiv visas planlösningen rakt uppifrån med ortografisk (”perspektivlös”) projektion. I 
detta läge kan användaren zooma och panorera vyn, men inte rotera den. När vyn är i läget med 
3D-perspektiv kan användaren välja att zooma, panorera och rotera vyn fritt. Då är även vyn 
presenterad med perspektivprojektion.  

Markera objekt 
Användaren har möjlighet att markera objekt i planlösningsvyn genom att klicka på dem med 
muspekaren. Markerade objekt visas med svart färg. Det är möjligt att välja flera avdelningar 
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samtidigt. Användaren gör detta genom att klicka med vänster musknapp på flera avdelningar i 
följd. Samtliga valda objekt kommer då att bli markerade med svart färg. 

För att avmarkera en markerad avdelning kan användaren klicka på den med vänster musknapp 
igen. För att avmarkera samtliga avdelningar kan användaren klicka på ett tomt område (ett 
område utan avdelningsboxar) med vänster musknapp.  

Exakta värden för en avdelning 
Användaren kan se exakta värden för en avdelning genom att högerklicka på avdelningens 
avdelningsbox. En dialogruta framträder då där avdelningens namn samt exakta värden för 
avdelningen finns presenterade. 

Planlösningsfiler 
Vilken planlösning som används som bakgrund i planlösningsvyn beror av vilken butikstyp den 
aktuella butiken är av. Butikstypen sätts i Excel-dokumentet med data till programmet (se 
avsnittet ”data”). 

Planlösningarna laddas in till programmet från filer som ligger i underkatalogen ”Resources” i 
programkatalogen för VisMT 2. Filerna som innehåller planlösningarna är 3d-filer formaterade 
enligt det interna filformatet som finns till DirectX och har filändelsen ”.X”. Dessa 
planlösningsfiler heter ”store?.x” där ”?” motsvaras av en siffra som är samma som butikernas 
butikstyper. Detta innebär att för en butik med butikstyp 1 kommer planlösningsfilen ”store1.x” 
att laddas som bakgrund. 

Det är möjligt att lägga till fler butikstyper än de som finns i programmet från början så länge 
som dessa har ett namn enligt namngivningsregeln ovan. Till varje planlösningsfil hör en 
bitmapsbild föreställande plalösningen för butikstypen. Om man lägger till extra butikstyper är 
det viktigt att även lägga till motsvarande bitmapsbild. Filen med bitmapsbilden skall då ha 
samma namn som planlösningsfilen men ha filändelsen ”.bmp”. 

Avdelningsboxarnas placering 
Det är koordinatsystemet i planlösningsfilen som avgör hur avdelningsboxarna i planlösningsvyn 
placeras. I alla planlösningsfiler som följer med VisMT 2 är origo placerat i mitten av butiken 
och boxarnas placering ges av data i Excel-filen och anges i meter. 

Avdelningsboxarna placeras i ett koordinatsystem med högerortonomerat bas. Detta innebär att 
följande regler gäller när avdelningsboxarnas värden i X- och Y-ledd skall avgöras om man 
tänker sig att man betraktar det ur 2D-läget i planlösningsvyn. 

• Ju högre värde på X-koordinaten en avdelningsbox har desto längre till höger i 
planlösningsvyn kommer den att placeras (sett med 2D-läget aktivt) 

• Ju högre värde på Y-koordinaten en avdelningsbox har desto längre ner i planlösningsvyn 
kommer den att placeras (sett med 2D-läget aktivt) 

Färglegenden 
Vid siffran 4 i Figur 9 återfinns en färglegend som beskriver vilka mätetal som motsvaras av de 
olika färgerna i vyn. Färglegenden är även interaktiv. Användaren kan välja var brytvärdet mellan 
de två färgerna skall ligga genom att ta tag och dra i det vita skjutreglaget med muspekaren. 
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Parallella koordinater-vyn 
I vyn med parallella koordinater kan användaren göra sökningar på avdelningar samt utläsa 
prestanda för avdelningar i olika avseenden. Linjerna i vyn med parallella koordinater 
representerar avdelningar och axlarna visar de mätvärden som finns för avdelningarna. 

 
Figur 11. Figuren visar hur vyn med parallella koordinater ser ut i VisMT 2. Vyn innehåller koordinataxlar som 
kan placeras i godtycklig ordning. 

Figur 11 visar hur koordinataxlarna i vyn med de parallella koordinaterna ser ut. Varje 
koordinataxel har en rubrik, en axel med begränsningsgrindar samt två knappar för datakoppling. 
Linjerna i diagrammet representerar avdelningar. 

Axelrubriker 
Längs upp i parallella koordinater-vyn finns en grå rad med rubriker till axlarna. Rubrikerna 
beskriver den variabel som axeln avser att visualisera. Användaren kan klicka med muspekaren 
på en rubrik med vänster musknapp och sedan hålla knappen nedtryckt och dra koordinataxeln åt 
höger eller vänster. På detta sätt kan användaren ändra ordningen på koordinataxlarna i 
diagrammet. 

Genom att klicka på rubriken för en axel kan användaren väja att använda denna variabel för att 
färga data i vyn med de parallella kooridnaterna samt i butiköversiktsvyn. Mer information om 
hur detta fungerar finns i avsnittet ”färgning av data”. 

Axel med begränsningsgrindar 
För varje koordinataxel i parallella koordinater-vyn finns två vita rektanglar. Dessa rektanglar 
bildar en grind. Med hjälp av grinden kan användaren avgöra vilken data som skall vara synlig 
för tillfället. Det område som hamnar ”utanför” grindarna markeras med en grå skugga. Hur detta 
ser ut framgår av Figur 11. Läs mer om detta under avsnittet ”färgning av data”. 

Dölja och visa koordinataxlar 
Användaren kan välja vilka koordinataxlar som skall vara synliga i vyn med parallella 
koordinater genom menyalternativ i programmenyn. Ett annat alternativ för användaren är att 
högerklicka i vyn med parallella koordinataxlar och välja vilka axlar som skall vara synliga i den 
i den pop-up-meny som framträder. Båda alternativen har samma effekt. 
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Färgning av data 
I vyn med parallella koordinater färgas avdelningslinjerna efter deras värde på någon av axlarna. 
Användaren kan välja vilken av axlarna som skall användas för att färga data genom att trycka på 
rubriken på någon av axlarna i diagrammet. Den valda axeln kommer då att markeras med en 
mörk skugga. Färglegenden i butiköversiktsvyn anger hur datavärden mappas till färger för den 
valda axeln. Användaren kan även välja vilken axel som skall användas för färgning av data i en 
av rullgardinsmenyerna i butiköversiktsvyn. Båda dessa alternativ har samma effekt. 

Markera avdelningar 
Användaren kan markera avdelningar i parallella koordinater-vyn genom att klicka med 
muspekaren på avdelningslinjerna. En markerad avdelningslinje visas med en tjockare linje med 
svart färg. 

Linjer för jämförelsevärden mellan butiker 
Utöver de avdelningslinjer som finns i diagrammet med parallella koordinater så finns det även 
linjer för jämförelse av prestanda mellan olika butiker. Dessa linjer visar medel och medianvärdet 
av alla avdelningar i samtliga butiker i butikskedjan. Linjerna är inritade i diagrammet som de 
vanliga avdelningslinjerna men är streckade och har grön färg. Medelvärdeslinjen är ritad med en 
streckad linje. Medianvärdeslinjen är ritad med en punktstreckad linje. Dessa linjer kan dessutom 
slås på och av genom menyalternativ i programmenyn. 

Produktdatavyn 
I vyn med produktdata presenteras data för produkterna i butiken som ett stapeldiagram. 
Användaren kan välja för vilka produkter som data skall visas genom att klicka på en avdelning i 
butiköversiktsvyn eller i vyn med parallella koordinater. Hur denna koppling sker beskrivs i mer 
detalj i avsnittet ”kopplingar mellan vyerna”. 

 
Figur 12. Figuren visar ett exempel på vyn med produktdata. 

Figur 12 visar hur ett exempel på vyn med produktinformationen i VisMT 2 ser ut. Genom att 
klicka på rullgardinsmenyn i rubrikraden kan användaren välja om data för värdet av 

 20



försäljningen eller antalet sålda enheter för produkterna skall redovisas i stapeldiagrammet. 
Namnet på produkterna står under respektive stapel. 

Produkterna är redovisade per avdelning och underavdelning. Genom att avläsa det mörkgrå och 
ljusgrå fälten under staplarna kan man avgöra vilken avdelning och underavdelning produkten 
tillhör. Det ljusgrå fältet visar vilken underavdelning en produkt tillhör. Det mörkgrå fältet visar 
vilken avdelning produkten tillhör. En del produkter är sorterade direkt under en avdelning. För 
dessa produkter saknas det ljusgrå fältet. 

För alla produkter finns ett vertikalt nummer utskrivet på stapeln. Detta nummer visar det exakta 
värdet på försäljningen eller antalet sålda enheter för den produkten. 

Tidsaxelvyn 
I tidsaxelvyn kan användaren välja för vilket år och för vilken säsong som data skall visas. Ett 
exempel på hur tidsaxelvyn ser ut ges i Figur 13. 

 
Figur 13. Figuren visar ett exempel på tidsaxelvyn i VisMT 2. Användaren kan välja en säsong genom att klicka 
på tidsaxeln. Den valda säsongen markeras då som svart. 

I tidsaxelvyn återfinns årtal och säsonger utritade. Varje år har 4 säsonger. Dessa säsonger 
representeras av boxar som är placerade under årtalen. Säsonger för vilka det finns datavärden i 
Excel-dokumentet markeras som mörkgrå. Säsonger för vilka det inte finns någon data i Excel-
dokumentet markeras som ljusgrå. 

Användaren kan klicka på en säsong med vänster musknapp för att ange för vilken säsong som 
data skall visas. Den aktuella säsongen markeras då som svart i tidsaxelvyn. 

Användaren kan parallellförskjuta tidsaxeln gnom att klicka med vänster musknapp i något av de 
vita årsfälten. Om användaren håller musknappen nere och sedan drar musen åt vänster eller 
höger kommer hela tidsaxelvyn att scrolla åt detta håll och på så sätt visa tidigare eller senare 
datum. 

För att stega över säsonger eller år kan användaren klicka på någon av knapparna i ändarna på 
tidsaxeln. På det sättet kan användaren hoppa en säsong eller ett år framåt eller bakåt i tiden. 

Vyernas storlekar 
Storleken på vyerna i VisMT 2 kan ändras genom att användaren klickar med vänster musknapp 
på någon list mellan två vyer. Om användaren sedan håller vänster musknapp nedtryckt och drar 
muspekaren över skärmen kommer listen att följa med och således storleksförhållandet mellan de 
två vyerna som avdelas av listen att ändras. 

Vidare kan en vy helt döljas genom att användaren klickar på någon av knapparna på 
vyavdelningslisterna. Dessa knappar är normalt dolda, men visas när användaren håller musen 
över någon av vyavdelningslisterna. Om användaren klickar på någon av dessa knappar kommer 
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den aktuella vyavdelningslisten att flyttas till någon av programfönstrets kanter så att en av de två 
vyerna maximeras och den andra döljs enligt Figur 14. För att återställa vyn kan användaren 
klicka på återställningsknappen på vyavdelningslisten till den maximerade vyn. 

  
Figur 14. Figuren visar hur vyer i VisMT 2 kan döljas och visas med hjälp av knapparna på vyavdelningslisterna.  

Kopplingar mellan vyerna 
I VisMT 2 finns en koppling mellan vyerna. Denna koppling gör att interaktion i en vy 
återspeglas i relaterade data en annan. Här beskrivs de kopplingar som finns i programmet. 

Koppling mellan valda avdelningar 
Butiköversiktsvyn och parallella koordinater-vyn har alltid överrensstämmande markeringar av 
avdelningar. Detta innebär att om användaren markerar en avdelning i parallella koordinater-vyn 
så kommer denna även att bli markerad i butiköversiktsvyn och tvärt om. 

Färglegenden är enhetlig mellan butiköversiktsvyn och parallella koordinater-vyn. Om 
användaren väljer vilken variabel som skall användas för att färga avdelningar i parallella 
koordinater-vyn kommer samma variabel även att användas för att färga avdelningar i 
butiköversiktsvyn och tvärt om. 

Inaktiva avdelningar 
Avdelningar som sorterats bort med grindarna i vyn med parallella koordinater blir inaktiva i alla 
vyer. Detta innebär att de inte längre kan marker dem genom att klicka på dem. Inaktiva 
avdelningar markeras som grå i samtliga vyer. På detta sätt kan användaren lätt sortera bort 
ointressanta eller oönskade avdelningar.  

Produktdatavyn 
I produktdatavyn visas data för produkter. De produkter som visas är de som tillhör de 
avdelningar som är markerade i butiköversiktsvyn och parallella koordinater-vyn. 

Val av butik 
När användaren väljer en ny butik eller en ny period uppdateras samtliga vyer för att avspegla det 
nya valet. 
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Programkodsarkitektur 
VisMT 2 är början på ett längre utvecklingsarbete och bygger på teorier inom visuell 
ythantering. Det var därför naturligt att skapa ett så dynamiskt och utbyggbart program som 
möjligt. 

Intern databas 
Programmet bygger på en intern hierarkisk objektorienterad databas. Den objektorienterade 
databasen innehåller en klasstruktur med klasser för butiker, perioder, avdelningar, 
underavdelningar och produkter. Objekt av dessa klasser skapas när data läses in från ett Excel-
dokument. Objekten sätts vid inläsningen till att peka på varandra i en hierarkisk struktur så att 
programmet lätt kan avgöra exempelvis till vilken avdelning en viss produkt hör. 

Datanav 
Information ur databasen når resten av applikationen via ett datanav. Detta nav återfinns som den 
centrala kvadraten i Figur 15. Navets funktion är att se till att alla vyer är koordinerade och visar 
samma information samtidigt. Vyerna kan inte kommunicera direkt med databasen utan måste be 
om information via navet. På så sätt säkerställs att informationen i samtliga vyer är korrekt och 
synkroniserad. 

 
Figur 15. Översikt över programkodsarkitekturen i VisMT 2. 
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Framtida utvecklingsmöjligheter 
Nästa steg i arbetet med VisMT 2 är att låta sakkunniga inom svensk och europeisk detaljhandel 
utvärdera programmet ur ett professionellt perspektiv. Det fortsatta utvecklingsarbetet av VisMT 
2 kommer att grunda sig på de kommentarer och förslag från industrin som framkommer vid 
denna testning av programvaran. 

Följande avsnitt fokuserar på förändringar av VisMT 2 som skulle kunna underlätta ett framtida 
utvecklingsarbete ur ett programmeringstekniskt perspektiv. Bland annat beskrivs en förändring 
av programkodsarkitekturen som skulle göra programmet lättare att omforma och bygga ut. 
Utöver detta ges ett förslag på hur programmets gränssnitt skulle kunna omformas för att 
möjliggöra fler vyer och mer dynamik. 

Program för konvertering av indata 
Att lägga till data i ett Excel-dokument för inläsning i VisMT 2 är en tidsödande process. Att på 
detta sätt lägga in data för en butikskedja över en längre tidsperiod är i praktiken orimligt. Det är 
därför viktigt att det finns en möjlighet att konvertera data automatiskt från de interna systemen 
på ett företag till Excel-dokument av den typ som kan läsas av VisMT 2. Hur ett sådant program 
skall utformas beror naturligt vis mycket på hur de interna systemen ser ut på företaget som 
beslutar sig för att använda VisMT 2. 

Programkodsarkitektur 
För att förenkla underhåll och utbyggnad föreslås en omstrukturering av programkoden för att 
göra VisMT 2 mer modulärt. På detta sätt skulle programmet mycket lätt låta sig byggas ut och 
förändras dynamiskt. Läs mer om hur VisMT 2 är strukturerat i avsnittet om teknologier. 

Basklass för kommunikation med visualiseringsnavet 
Redan i sin nuvarande form har VisMT 2 en förhållandevis modulär uppbyggnad. Databasen och 
det centrala navet i visualiseringen är separerade och visualiseringsvyerna är separerade från 
navet. Varje visualiseringsvy består av en kommunikationsdel som upprätthåller 
informationsflödet till och från navet samt en oberoende del som står för presentationen av data. 

Den föreslagna förändringen innebär att bygga ett standardiserat gränssnitt mellan navet och 
visualiseringsvyerna så att all mekanik för kommunikation mellan vyerna och navet döljs i 
samma klass. Alla visualiseringsvyer ärver sedan denna mekanik genom klass-arv och får på så 
sätt automatiskt tillgång till information i och från navet. 

Detta underlättar underhållet av programkoden i händelse av att funktionaliteten i navet skulle 
behöva byggas ut. Detta skulle exempelvis kunna ske om en ny vy skall implementeras och 
denna vy kräver en ny typ av dataflöde som det inte funnits stöd för tidigare. I detta läge behöver 
endast den underliggande klassen för kommunikation med navet ändras och denna förändring 
kommer automatiskt att genljuda i alla visualiseringsvyer som ärver av denna klass. 
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Integration med SQL-databas 
VisMT 2 använder i dagsläget en intern objektorienterad databas med en hierarkisk uppbyggnad. 
Denna databas är en direkt konvertering av den information som finns i Excel-dokumentet till ett 
internt format som lagras i datorns intern-minne. 

Under rubriken ”program för konvertering av indata” beskrivs behovet av att möjliggöra en 
konvertering av data från ett företags interna system till ett format som kan tolkas av VisMT 2. 
Ett alternativ till detta är att bygga om VisMT 2 till att kommunicera med företagets interna 
system direkt. Detta sker i så fall genom att den interna databasen i VisMT 2 ”hängs av” från 
programkodsarkitekturen och en databashanterare för SQL eller liknande ”hängs på” istället. 
Programkoden till VisMT 2 är redan modulariserad för att kunna hantera en sådan ändring. 

 
Figur 16. Föra att öka flexibiliteten hos programkoden föreslås att den interna databasen byts ut mot en 
databashanterare och att alla vyer får en gemensam basklass för kommunikation med navet. 

Gränssnittet 
I detta avsnitt beskrivs de ändringar av gränssnittet som skulle göra det möjligt att lägga till och 
dra ifrån visualiseringstekniker i programmet godtyckligt. Genom denna teknik kan användaren 
så gott som helt själv bestämma hur programmets olika delar skall vara placerade på skärmen 
samt vilka som skall vara synliga eller inte. 
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Visual Studio 2005 
Tekniken med dockningsbara fönster i Visual Studio 2005 är en ny teknik för visuella gränssnitt 
där användaren själv kan forma gränssnittet nästan helt utan hinder. VisMT 2 är ett ypperligt 
exempel på en applikation där ett sådant gränssnitt skulle komma till nytta. I synnerhet om 
applikationen utvecklas och får fler visualiseringsvyer och andra fönster. 

Detta gränssnitt kan implementeras för hand i exempelvis C# .NET men säljs redan som färdiga 
lösningar av ett antal företag (däribland Infragistics som tillhandahåller denna funktion som en 
del i deras produktpaket NetAdvantage). Figur 17 demonstrerar hur gränssnittet i Visual Studio 
2005 ser ut när användaren arrangerar om fönsterkonfigurationen. 

 
 Figur 17. Figuren visar ett exempel på det modulära gränssnittet i Visual Studio 2005 Express Edition. 
Användaren kan själv konfigurera gränssnittet efter eget tycke nästen helt obehindrat. 
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Slutsats 
Arbetet med VisMT 2 har varit mycket lärorikt och fungerat som en god introduktion till 
mjukvaruutveckling på en professionell nivå. I detta avsnitt beskrivs några av de reflektioner som 
gjorts under projektets gång och några slutsatser som dragits av projektet. 

Mjukvaruutveckling i C# .NET och Visual Studio 
Programmeringsspråket C# och .NET-plattformen har fungerat ypperligt i detta projekt. Den 
objektorienterade strukturen hos C# har komit väl till pass för att utveckla ett modulärt ramverk 
som medger utbyggnad i fortsatta projekt.  

Den snabba exekveringen av programkod skriven i C# tillsammans med möjligheten att använda 
hårdvaruaccelererad 3D grafik tack vare DirectX gör denna kombination mycket väl lämpad för 
att utveckla programvara som VisMT 2 med krav på realtidsprestanda. 

Microsofts .Net-plattform har bidragit till att underlätta programmeringsarbetet genom att ge 
färdig programkod för många av de gränssnittselement som ingår i VisMT 2 som exempelvis 
knappar, programmenyer och grafiska element. Visual Studios grafiska komponentredigerare har 
visat sig ypperligt för att skapa de nya komponenter som ingår i gränssnittet till VisMT 2. Inte 
minst vyn med parallella koordinater för vilken denna teknik visade sig mycket väl lämpad. 

Inga kommersiella programbibliotek 
VisMT 2 har utvecklats utan externa kommersiella programbibliotek. Detta innebär att 
programvaran kan distribueras fritt till företag som vill prova den utan att några licensavtal 
behöver skrivas med tredje part. Förvisso används .NET-plattformen och DirectX, men dessa 
finns tillgängliga för gratis nedladdning från Microsofts hemsida på Internet. Det enda som krävs 
är att användaren har en användarlicens för Microsofts operativsystem Windows XP. 

Utbyggbart program 
Genom sin utformning och programkodsarkitektur är programmet lätt att ändra och bygga ut. 
Detta kommer förhoppningsvis att underlätta framtida utvecklingsarbete och göra det möjligt att 
ändra programmet för att det skall kunna testas i olika typer av professionella miljöer inom 
detaljhandelsbranchen. 

Flexibel datahantering 
Genom tekniken med inhämtning av data från Excel-filer har VisMT 2 uppnåt en flexibel 
datahantering. Det finns möjlighet att lägga till och ändra data godtyckligt för att systemet skall 
kunna anpassas efter olika användare. Det finns även möjlighet att ändra planlösningen för 
butikerna i programmet även om denna process är något mer komplicerad. 
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Måldokument 
I projektets inledning skapades ett måldokument för hur det slutgiltiga programmet skulle se ut 
och fungera. Genom att ramarna för projektet slogs fast i ett tidigt skede underlättades 
implementationsfasen avsevärt och mycket tid kunde sparas. Programmet har dock genomgått en 
del förändringar även efter det att måldokumentet var fastställt. Detta skedde framförallt när 
projektet började närma sig slutfasen och programmet kunde testas och dess funktioner kunde 
utvärderas. Framförallt var det två förändringar som skedde i detta steg. Den första förändringen 
var att menyalternativen för vyn med de parallella koordinaterna lades till i programmenyn i 
programfönstrets överkant för att skapa ökad kontroll över vyn. Den andra förändringen var att 
möjligheten att högerklicka på en avdelningsbox för att visa den avdelningens exakta värden. 

Resultat 
Programmet uppfyller väl den målsättning som skapats vid projektets inledning. Data presenteras 
på ett tillfredsställande vis och förhoppningen är att denna programvara nu skall kunna testas av 
sakkunniga inom svensk och europeisk detaljhandel. Detta testningsarbete kommer att ligga till 
grund för fortsatt utveckling av produkten. 
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