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SAMMANFATTNING 
Mjukvaruutveckling är en komplicerad uppgift och olika 
visualiseringstekniker har genom åren använts för att underlätta 
förståelsen och underhållbarheten av mjukvara. I detta arbete har en 
prototyp tagits fram för att underlätta navigering och förståelse för 
mjukvarukomponenter i utvecklingsverktyget Arctic Studio. En intervju-
baserad användarundersökning användes för att förstå aktuella brister 
med nuvarande presentationsmönster i Arctic studio och ta reda på hur 
användarna arbetar med verktyget. Prototypens design baserades på 
resultatet av användarundersökningen. 

Den slutgiltiga prototypen bestod utav tre delar. Ett polärdiagram för att 
visa komponenter och dess grannar, en matrisbaserad visualisering för att 
visa en vald komponents portar och dess kopplingar samt en riktad 
trädgraf för att visualisera hur information propagerar genom systemet. 

Den framtagna prototypen evaluerades med hjälp av kognitiva 
genomgångar med interna utvecklare.  

Nyckelord: Visualisering,  mjukvaruvisualisering, komponentbaserad 
mjukvara, utvecklingsverktyg 
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SUMMARY 
Software development is a complicated task and different visualisation 
techniques have been used during the years to facilitate understandability 
and maintenance in software systems. In this thesis a proof of concept has 
been developed to augment navigation and understandability for software 
components in the integrated software development environment Arctic 
Studio. An interview based user survey was conducted to identify issues 
with the current environment in Arctic Studio, and to find out current 
usage patterns in the user base. The design of the prototype was based on 
the result of the user survey.   

The final prototype consisted of three parts. A radian diagram was used 
to provide a neighbourhood view for the different compositions of the 
system, a matrix based visualisation complemented this view to show a 
selected components ports and connections. The last part consisted of a 
directed tree graph to visualize the connection hierarchy for a selected 
port. 

The prototype was then evaluated using a cognitive walkthrough with 
internal developers.  

Keywords: Visualization, software visualization, component based 
software, development tools  
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1 INTRODUKTION 
I detta avsnitt motiveras varför mjukvaruvisualisering behövs i Arctic 
Studio tillsammans med den uppställda frågeställningen. De 
avgränsningar som valdes kommer också att presenteras.  

1.1 Motivation 
Mjukvaruutveckling är en komplex uppgift som består av att ändra eller 
skriva ny källkod för både stora och små system. För att kunna utföra detta 
på ett effektivt och säkert sätt krävs det att utvecklaren har en god 
kännedom kring de i systemet ingående beståndsdelarna och de relationer 
som finns mellan dessa. Systemets komplexitet ökar när fler komponenter 
introduceras, vilket har en negativ inverkan på användarens förståelse för 
systemet [2]. 

Mjukvaruvisualisering är definierat som visualiseringen av ett 
mjukvarusystems egenskaper på ett sätt som hjälper utvecklaren att förstå 
systemet och dess beståndsdelar. Forskning kring olika tekniker i området 
pågår aktivt och flera olika metoder för att representera information och 
data har lagts fram för ett flertal system [6]. Visualisering av mjukvara 
kan te sig på många olika sätt, men den gemensamma nämnaren är att 
underlätta förståelse för ett visst system. Vanliga visualiseringsmetoder 
hjälper ofta utvecklare på olika sätt. Exempelvis genom att presentera 
information, öka navigationsmöjligheterna eller genom att beskriva eller 
visualisera komplexa strukturer och relationer. 

Genom att använda mjukvaruvisualisering kan man öka 
användarbasensförståelse för ett problemområde och på så sätt hjälpa dem 
i deras arbete. Att ta fram en generell lösning på hur mjukvara skall 
visualiseras är en omöjlig uppgift. Istället måste varje enskild 
visualiseringsteknik vara baserad på den specifika problemdomänen och 
dess parametrar tillsammans med  de behov systemets användare har [1]. 
Det finns även många kognitiva parametrar som bör beaktas för att 
underlätta användarbasens förståelse [2]. Ett sista krav är också att 
visualiseringsmetoder även måste uppfylla eventuella funktionella krav 
som gäller i den miljö där visualiseringstekniken tillämpas.  
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Arctic Studio är en utvecklingsmiljö som är utvecklad av Arccore och 
underhålls av samma företag. I Arctic Studio skapar klienter applikationer 
för bilindustrin genom en komponentbaserad utvecklingsmetod. Arccore 
hoppas kunna använda sig utav mjukvaruvisualisering i Arctic Studio för 
att underlätta arbetet för systemets användare att förstå och underhålla 
sina applikationer. 
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1.2 Syfte 
För närvarande är det svårt att navigera och förstå de ofta komplexa 
systemen i Arctic Studio, detta då komponenterna listas i en mappstruktur 
vilket gör en övergripande helhetsbild svårt att uppnå. Vilket är det 
centrala problem som examensarbetet ämnar lösa. Syftet med detta arbete 
är att föreslå och implementera en passande visualiseringsteknik för den 
komponentbaserade mjukvaran i Arctic Studio. 

1.2.1 Frågeställning 
Nedan följer arbetets huvudsakliga problemformulering. Denna är i sin 
tur uppdelad i tre delfrågor.   

• Hur kan mjukvaruvisualisering och UI-design användas för att 
öka underhållbarheten av mjukvara i Arctic Studio? 

För att kunna besvara  den huvudsakliga frågeställningen är 
frågeställningen uppdelad i tre delfrågor med motivationen att vi behöver 
veta hur Arctic Studio används idag, vilka begränsningar som användarna 
upplever med verktyget och hur grafer kan användas för att visualisera 
mjukvarukomponenter med syftet att underlätta förståelse, orientering 
och navigation. Dessa tre delfrågor lyder: 

1. Hur används Arctic Studio av användarna idag? 
2. Vilka begränsningar upplever användarna av nuvarande UI-

gränssnitt? 
3. Hur kan grafer användas i Arctic Studio för att underlätta 

förståelse, orientering och navigation? 
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1.3 Avgränsningar 
Att hitta en generell visualiseringsteknik för mjukvara är ett mycket svårt 
problem och ligger utanför ramarna för detta arbete. Det är inte heller 
våran intention att ta fram nya representationsmodeller. Vi kommer 
istället sikta på att identifiera aspekter i mjukvaruvisualisering som har 
dokumenterad positiv effekt på underhållbarheten av mjukvarusystem. 
Baserat på dessa aspekter och behoven av Arctic Studios användare 
kommer vi därefter ge förslag på en visualiseringsteknik som ökar 
användbarheten i Arctic Studio.  

Det finns olika tekniker för att visualisera mjukvara. Men i detta arbete 
kommer vi avgränsa oss till att enbart studera tekniker som använder 
grafer i planet.  

Mjukvaruvisualisering kan delas upp tre kategorier; Statisk (mjukvara vid 
en specifik tidpunkt), Dynamisk (en specifik körning av mjukvara eller 
beteendet av mjukvara) och evolutionär (hur mjukvara har utvecklats över 
tid) [6]. För detta arbete är den statiska kategorin den mest relevanta och 
det är enbart metoder som faller i denna kategori som kommer att 
undersökas. 
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2 BAKGRUND 
I detta kapitel ges bakgrunden för rapporten. Uppdragsgivaren Arccore 
presenteras tillsammans med utvecklings miljön Arctic Studio som detta 
arbete berör. 

2.1 Arccore 
Arccore är ett företag som specialiserar sig på inbyggda system för 
fordonsindustrin. De utvecklar operativsystem baserade på standarden 
AUTOSAR. Utöver detta sköter Arccore också utvecklingen av Arctic 
Studio, en integrerad utvecklingsmiljö för att utveckla applikationer som 
skall köras på operativsystemet eller andra operativsystem som följer 
AUTOSAR standarden.               

2.2 Autosar 
AUTOSAR, är en öppen industristandard ursprungligen framtagen av en 
grupp av fordonsföretag BMW-gruppen, Bosch, Contenental ,  Daimler, 
Ford, GM, PSA Peugeot Citroën, Toyta samt Volkswagen AG.  
Standarden beskriver ett antal specifikationer för mjukvarukomponenter 
dess gränssnitt och kommuniktion. Målet med standarden är att minska 
hårdvarans betydelse inom hårdvaruindustrin och istället lägga grunden 
för system baserade på återanvändingsbara komponenter med bas i 
mjukvara [27]. 

Det finns två typer av "komponenter" i modellen, dessa är Software 
Component och Composition. 
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2.2.1 Software components 
Software component (SWC) är den minsta beståndsdelen i modellen och 
innehåller så kallade runnables vilka liknar funktioner och beskriver olika 
beteenden för en SWC. En SWC kan ha flera portar. Det finns två typer 
av portar; Receiver Port (RPORT) och Provider Port (PPORT). Receiver 
Port är en port som tar emot data och en Provider Port tillhandahåller 
data. SWC:er kan kopplas ihop med andra komponenter och antingen 
skicka data eller ta emot data. En Receiver Port kan kopplas ihop med en 
annan Provider Port genom en så kallad Connector, vilket är en typ av 
objekt som representerar en koppling. Flera Connector-objekt kan vara 
kopplade till samma port. 

 
Figur 1. Illustration av en SWC med en Provider Port och en Receiver Port. 

2.2.2 Composition 
Composition, eller "komposition" är en speciell komponent vars syfte är 
att kapsla in en eller flera SWC:er. En komposition kan, likt en SWC, ha 
portar som tar emot information eller skickar information. Kopplingar 
kommer antingen utifrån och sedan via en port på kompositionen in till en 
SWC som finns inuti kompositionen, eller så skickas information från en 
SWC inuti kompositionen ut via en port på kompositionen och vidare till 
en annan komposition eller SWC. SWC:er är ändpunkterna men 
kopplingarna kan gå igenom flera kompositioner på vägen. 

 
Figur 2. Illustration av en Composition med två SWC:er inuti. 
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2.2.3 Connector 
Detta objekt representerar en koppling mellan två portar. Det finns två 
typer av konnektorer; assembly connector och delegation connector. 
Assembly connector representerar en koppling som är direkt ansluten 
mellan två SWC:er, medan en delegation connector är en koppling mellan 
en komponent och en port på den komposition den ligger i.  

 
Figur 3. Illustration av ett composition-objekt med två SWC:er med connectorer. 

  



17 
 

2.2.4 Exempel på ett Autosar system 
System som bygger på denna standard kan vara små eller mycket stora. 
Figur 4 illustrerar ett exempel på hur ett litet exempel kan se ut med de 
komponenter introducerade ovan. 

 
Figur 4. En Illustration över hur en mer komplex modell kan se ut. I denna figur 

innehåller ett composition-objekt två composition-objekt som i sin tur innehåller två 
SWC:er. Kopplingar går mellan SWC:er, och mellan compositon-objekt med hjälp av 

assembly connectors och delegation connectors.  
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2.3 Arctic Studio 
Arctic Studio är ett utvecklingsverktyg framtaget av Arccore. Det är ett 
verktyg baserad på Eclipse [29]  och som används i utvecklingen av 
AUTOSAR-baserade system och applikationer till dessa. 

För applikationsutvecklingen används så kallade mjukvarukomponenter 
baserat på det komponentbaserade språket ARText [7]. Dessa 
mjukvarukomponenter kan sedan användaren koppla samman för att 
konstruera större system. I Arctic Studio kan ett projekt innehålla många 
beståndsdelar uppbyggda i hierarkier och med komplexa relationer 
sinsemellan. Ett projekt kan exempelvis innehålla flera hundra 
komponenter med femtio kopplingar mellan varje komponent. En 
systembeskrivning sparas i ett filformat kallat arxml, vilket bygger på det 
kända XML formatet. I den nuvarande versionen av Arctic Studio är  
modellens komponenter visualiserade med en träd-vy, där noder kan 
öppnas och inre noder visas, dessa kan i sin tur öppnas tills alla noder är 
öppna. Denna vy kallas i Arctic Studio för Autosar Navigator, svenska 
autosarnavigatorn. Dessutom så finns det ytterligare ett antal andra vyer 
som underlättar för utvecklaren. 

2.4 Användargränssnittet i Arctic Studio 
Det nuvarande gränssnittet i Arctic Studio består av en samling av olika 
vyer som har olika syften. 

2.4.1 AUTOSAR Navigator 
Autosar Navigatorn är det huvudsakliga verktyget som utvecklare 
använder. Den utgörs utav en hierarkisk struktur med noder som går att 
öppna och stänga. Med hjälp av navigatorn är det möjligt att gå igenom 
hela modellen och närmare undersöka en viss komponent. Ett system har 
en "rot-komposition" som innehåller resten av modellen. I den kan det 
finnas SWC:er eller kompositioner som i sin tur kan innehålla 
komponenter.  
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I Autosar Navigatorn går det att öppna upp dessa komponenter och se alla 
portar och kopplingar mellan komponenter. Om användaren vill ha mer 
detaljer om ett specifikt objekt går det att öppna andra vyer lämpade för 
en specifik uppgift. 

 
Figur 4. Autosar navigatorn. I denna illustration är kompositionen 

"TopLevelComposition" öppen och alla dess komponenter är synliga. Den innehåller 
AssemblySwConnectors, DelegationSwConnectors, portar och SWC:er. Alla 

komponenter går att inspektera genom att öppna dem och granska deras innehåll. 
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2.4.2 Context view 
Context view är en vy i Arctic Studio som ger viktig information kring en 
vald komponent. Denna vy innehåller ofta information relaterat till 
eventuella kopplingar och referenser. Det går att följa referenser eller 
hoppa till komponenter från denna vy. Om en SWC är vald i Autosar 
Navigatorn går det att ifrån denna vy se dess portar och följa referenser 
relaterade till den valde komponenten för att se hur dessa portar är 
kopplade. 

 
Figur 5. Context vyn. Vyn visar här intressant information när användaren har valt 

"TopLevelComposition" från figur 1. 

2.4.3 Port connection view  
Port connection view är en vy i Arctic Studio som visar alla anslutningar 
inom ett compositon-objekt eller en SWC. Den listar alla kopplingar, 
och indikerar om dessa är kopplade eller inte. 

 
Figur 6. Port connections. 
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2.4.4 Properties 
Properties är en flik där det är möjligt att ändra vissa attribut hos en 
komponent. Det är användbart att använda om användaren vill ha viss 
information om en komponent eller ändra något fält. 

 
Figur 7. Properties. 

2.4.5 Autosar Search 
Autosar Search är en viktig funktion i Arctic Studio. Med hjälp av denna 
kan användarna söka efter komponenter och få reda på var i eller 
modellen, de befinner sig och ta sig till deras positioner i Autosar 
Navigatorn. 

 
Figur 8. Autosar Search. 
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2.4 Val av ramverk 
För att implementera designen för komponentvisualiseringen kommer det 
att användas ett ramverk för att underlätta uppgiften. Ramverksvalet 
kommer bero på vilken typ av design som valdes för implementationen. 
Det finns ett antal ramverk för konstruktion av en stor mängd grafer och 
valet av ramverk måste ta hänsyn till vilken typ utav graf som väljs för 
implementationen. Ramverksvalet kommer att ta hänsyn till följande 
faktorer: 

• Det skall vara enkelt att integrera i Arctic Studio. 
• Algoritmer för grafritning och hörnplacering är en fördel 
• Ramverket får inte vara för stort för uppgiften så att det tar för 

lång tid att sätta upp och implementera en fungerande design 
• Ramverket skall på ett enkelt sätt underlätta utvecklingsarbetet 

och tillhandahålla verktyg för att generera figurer som behövs för 
att realisera designen 

Valet av ramverk föll på biblioteket draw2d, en del utav GEF. Valet 
motiverades på grund av att draw2d var baserat på SWT, vilket är ett av  
grundbiblioteken som resten utav Eclipse [29] är uppbyggt av.  Två andra 
ramverk GEF [30] och Sirius [31] övervägdes också men de två 
ramverken bedömdes som för stora för uppgiften. Detta då valet föll på 
enkla grafhanteringsalgoritmer. Draw2d tillhandahöll också viss 
funktionalitet för att genera enkla grafiska figurer lämpliga för att 
realisera den design som slutligen valdes. Valet motiverades också av att 
Draw2d var lättviktigt och passade på så vis bättre att använda för den 
design som valdes. Med lättviktigt menas att det med hjälp utav draw2D 
var enkelt att skapa egna och mer specifika moduler anpassade för den 
design som valdes att implementeras. 
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom ämnesområdet. Detta 
för att identifiera viktiga aspekter och metoder inom området 
mjukvaruvisualisering. Kapitlet inleds med viktiga definitioner, termer 
och teori kring ämnesspecifika tekniker för att besvara frågeställningen.  

3.1 Introduktion av definitioner och termer 
Underhållbarhet i mjukvara är nära knutet till begreppet 
mjukvaruunderhåll. Där mjukvaruunderhåll är den specifika processen att 
underhålla existerande mjukvara genom ett antal underhållsuppgifter 
[18]. I pappret Program comprehension during software maintenance and 
evolution av von Mayerhouser och Vans [18] definierar författarna 5 
uppgifter knutna till mjukvaruunderhåll [18]. Von Mayerhouser och Vans 
benämner dessa fem aktiviteter på följande sätt: adaptiv, perfektiv, 
korrektiv, återanvändning och så kallad code leverage. Dessa uppgifter 
involverar oftast flera olika aktiviteter som att förändra kod och 
genomföra debuggnings-procedurer. Det här pappret kommer dock inte 
fokusera på dessa aktiviteter utan pappret kommer istället att fokusera på 
aktiviteten förståelse, d.v.s. hur användaren förstår systemet som denne 
interagerar med och att förbättra användarens lokalisering utav 
komponenter. Dessa två aktiviteter är nära knutna till 
underhållsuppgifterna i kategorin återanvändning [18]. 

3.1.1 Underhållbarhet 
Begreppet underhållbarhet i mjukvarusammanhang är nära knutet till 
själva underhållet utav mjukvaran. Underhållbarhet är mätvärdet på de 
flertal uppgifter en mjukvaruutvecklare utför när han eller hon underhåller 
systemet. Ett papper "Program comprehension during software 
maintenance and evolution" by Von Mayerhouser & Vans [18] definierar 
fem uppgifter direkt knutna till underhållbarhetsfaktorn. Men den 
underhållbarhetsfaktor som detta papper ämnar undersöka är begreppet 
systemförståelse och underhållsuppgifter att lokalisera olika 
komponenter, dessa underhållsuppgifter är enligt Storey et al. [2] direkt 
knutna till begreppet förståelse.     
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3.1.2 Begriplighet 
Begreppet begriplighet inom mjukvarusammanhang kan ses som ett 
underbegrepp till konceptet underhållbarhet definierat av von 
Mayerhouser & Vans [18]. Begreppet begriplighet är nära knutet till 
begreppet förståelse. I korthet är begriplighet/förståelse en uppskattning 
för hur väl en användare förstår det system som han eller hon arbetar i. 
Storey et al. [2] delar upp begreppet begriplighet tre kognitiva modeller. 
Nerifrån-upp-förståelse, uppifrån-ner förståelse och en kombination av de 
två förståelsemodellerna. Vidare påvisar Storey et al. [2] att långt ifrån 
alla programmerare uteslutande använder sig utav en av de kognitiva 
modellerna utan en kombination av de båda är vanlig när användaren 
konstruerar en mental modell utav systemet.   

3.1.3 Kognitiva definitioner 
Storey et al. [2] definierar ett antal kognitiva begrepp relaterat till 
mjukvaruförståelse som kommer att användas i denna rapport. 

Den första centrala termen är den mentala modellen, som Storey et al. 
definierar som personen som underhåller mjukvarans personliga bild utav 
ett specifikt program. Vidare definierar också författarna den kognitiva 
modellen. Den kognitiva modellen definieras utav författarna som den 
process programmeraren genomgår när han eller hon konstruerar sin 
mentala modell [2]. 

Ytterligare en viktig definition som introduceras av Storey et al. är 
kognitiv belastning. Kognitiv belastning påverkas i olika grad av hur 
smidigt som användaren kan interagera med en mjukvaruvisualisering. 
Olika tekniker som underlättar navigering och minskar mängden 
presenterad information sägs minska den kognitiva belastningen, på 
samma sätt ger faktorer som försvårar navigering och desorienterar en 
användare en ökad kognitiv belastning.  
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3.1.4 Den hierarkiska modellen av kognitiva element 
Storey et al. presenterar en hierarki av kognitiva designelement som 
används vid uppbyggandet av den mentala modellen. Författaren delar 
som tidigare presenterat upp dessa design element i två kategorier. Den 
första kategorin är förbättring av programförståelse den andra kategorin 
element används för att minska den beröda utvecklarens kognitiva 
belastning [2].   

I den första kategorin, ökning av programförståelse faller följande 
kognitiva element.  

• Förbättring av botten-upp förståelse  
o Indikation av relationer mellan mjukvaruobjekt  
o Tillhandahålandet av abstraktionsmekanismer  
o Minskning av desorientering i fragmenterade system 

• Förbättring av topp-botten förståeöse  
o Stöd för mål och hypotesdriven förståelse 
o Stöd för lager av abstraktionsmekanismer 

• Kombination av botten-upp och topp-botten förståelse 
o Tillhandahålla olika typer av representationer av 

systemet 
o Underlätta förståelsen för kopplingen mellan olika 

representationer 
För reduceringen av kognitiv belastning presenterar Storey et al. [2] 
följande element.  

• Navigationsunderstödjelse  
o Stöd för ritkad navigering  
o Stöd för godtycklig navigering 
o Stöd för navigering mellan olika mentala modeller 

• Tillhandahållandet av navigationssignaler  
o Visning av aktuellt fokus  
o Visualisering av vägval mellan olika objekt  
o Navigationsalternativ för noder 

• Disorienteringsreduktion  
o Tillhandahålla effektiva presentationsmönster 
o Tillfredställande övergång mellan vyer 
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3.1.4 Komponentbaserade mjukvarusystem 
Komponentbaserade mjukvarusystem, engelska component based 
software systems (CBS) är mjukvarusystem som består av olika 
komponenter som består utav olika mjukvarukomponenter. En 
mjukvarukomponent behöver inte existera som separata och olika 
entiteter utan en mjukvarukomponent kan vara sammansatt av flera andra 
mindre komponenter. Det är också vanligt att dessa 
mjukvarukomponenter är sammankopplade [4]. 

 

3.1.5 Användargränssnitt  
Ett användargränsitt, på engelska user interface. Användargränsittets 
syfte är att fungera som kommunikationskanal emellan människa och 
dator. Ett användargränssnitt kan vara grafiskt, röststyrt eller textbaserat 
[28]. 

I denna rapport kommer vi med användargränsnitt enbart att syfta på 
grafiskagränsnitt, vidare kommer i denna rapport använda termerna UI-
gränssnitt, användargränsitt eller User Interface för att beteckna grafiska 
användargränsitt.  
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3.2 Visualiseringsmetoder 
I "Software visualization" definierar författaren Fallis 
mjukvaruvisualisering som visualiseringen av de beståndsdelar som är 
relaterade till en mjukvara och dess utvecklingsprocess [8].  

Enligt Fallis existerar mjukvaruvisualisering som ett viktigt verktyg för 
utvecklare så att dessa bättre kan förstå och utveckla ny mjukvara. Då 
mjukvaruvisualisering använder sig utav skärmen för att kommunicera 
med användaren är det enligt författaren av central betydelse att 
tyngdpunkten läggs på viktiga parametrar inom ämnesområdet människa-
dator interaktion, Fallis menar att utan att ta hänsyn till användarbasen 
kan inte målen för en specifik visualiseringsteknik uppnås [4].  

Sammanfattningsvis kan man säga att en mjukvaruvisualisering alltid 
måste utgå från användarbasens behov och i den problemdomän som 
visualiseringen tillämpas i [1] [4]. 

Forskning har visat att mjukvaruvisualisering är en central byggsten för 
att öka mjukvaruutvecklares produktivitet [1] [9] [10], men för att uppnå 
syftet måste den aktuella visualiseringen anpassas till problemdomänen. 
Mjukvaruvisualiseringar uppfyller detta mål genom att förbättra 
användarnas förståelse för systemen som den arbetar uti. Detta sker som 
presenterats av Storey et al. som en kombination utav att ta hänsyn till de 
faktorer som ökar förståelse och reducera de effekter som ökar 
utvecklarens kognitiva belastning [2].  
3.3 Datainsamlingsmetoder 

Seaman beskriver två metoder för att inhämta kvalitativ data om 
mjukvaruutveckling [20]. 

Den första metoden som presenteras kallas Participant Observation och 
går ut på att undersökaren observerar användare i deras arbete och på så 
sätt får en förstahandsblick. Undersökaren skall observera användarens 
beteenden och interaktioner med verktyget. Seaman menar att mycket 
information kan inhämtas med denna metod, men att det även finns många 
aspekter som metoden inte fångar.  
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När en utvecklare använder ett verktyg och utvecklar mjukvara pågår 
mycket av processen inuti utvecklarens huvud och detta kommer 
undersökaren inte kunna observera. För att gå runt detta problem kan 
utvecklaren "tänka högt", alltså delge dess tankar till undersökaren under 
processens gång [20]. 

Den andra metoden som Seaman presenterar kallas Interviewing och går 
ut på att genomföra djupintervjuer med utvecklare. Målet med 
intervjuerna kan vara flera, till exempel för att definiera en terminologi 
eller inhämta information om åsikter eller tankar kring ett ämne. 
Sammanfattningsvis är det en metod för att lära sig något av någon annan 
med mer kunskap inom ett visst område [20]. 

Seaman skriver om tre olika typer av intervjutekniker; strukturerade, 
ostrukturerade och semistrukturerade. I en strukturerad intervju är 
frågorna förutbestämda och diskussionen tillåts inte röra sig utanför dessa 
frågor. I en ostrukturerad intervju är intervjuobjektet mer fri att själv 
diskutera och ställa egna frågor. Frågorna är generellt mer öppna och 
intervjuobjektet tillåts diskutera mycket fritt. Målet med en ostrukturerad 
intervju är att få ut så mycket information som möjligt om ett brett ämne 
eller om en serie breda frågor. Denna metod kan vara lämplig när 
frågeställaren inte har tidigare erfarenhet inom området och behöver så 
mycket information som möjligt.  Den sista varianten är ett mellanting 
mellan den strukturerade och ostrukturerade intervjun, en så kallad 
semistrukturerad intervju. I en semistrukturerad intervju finns ett urval av 
både öppna och specifika frågor.  På så vis ger vissa frågor konkreta svar 
men möjligheterna att få tidigare okänd information utesluts inte [20].   
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3.4 Analysmetoder 
3.4.1 Generation of Theory 
Generation of Theory är en kategori av analysmetoder som beskrivs av 
Seaman [20]. Dessa metoder går ut på att skapa en beskrivning kring ett 
fenomen och stegvis förbättra denna beskrivning genom att gå igenom 
och analysera ingående data periodvis. Med slutmålet att ha en väl 
formulerad hypotes som är grundad på den data som insamlat. Seaman 
[20] presenterar en metod av denna kategori som kallas Constant 
Comparison Method och det är denna som vi har valt att använda.   

3.4.2 Constant Comparison Method 
Metoden är kvalitativ och beskriver ett arbetssätt för hantering av 
insamlad data, hur denna data skall analyseras och hur man därefter kan 
producera en hypotes grundad på denna analys [20]. Arbetsgången kan 
beskrivas i följande steg:  

1. Definition utav teman    
2. Utför intervjuer   
3. Klassificera svaren efter temakoderna   
4. Skriv ett memo för varje intervju. Detta är en sammanfattande 

hypotes av resultatet av en intervju 
5. Analysera det kodade materialet. Identifiera trender och mönster  
6. Producera en tydlig hypotes utifrån observerade mönster och 

trender tillsammans med de memos som framtogs 

För att lättare kunna analysera intervjumaterialet delar man upp svaren 
och kategoriserar dem under identifierade teman. Detta kallas för att koda 
materialet. Det första steget i denna metod är att definiera dessa teman. 
Det är möjligt att lägga till nya teman om de skulle behövas, men att 
definiera en lista innan underlättar enligt Seaman [20]. Det andra steget är 
att utföra materialinsamlingen, alltså intervjuerna. Efter att 
materialinsamlingen är genomförd ska allt material kategoriseras under 
de definierade koderna. Ett fält-memo skrivs ner efter varje intervju med 
syftet att fånga undersökarens första intryck och tankar om intervjun.  
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Nästa steg i metoden är att analysera materialet. Allt material är 
kategoriserat under teman vilket gör det enklare att identifiera trender och 
mönster i varje kategori. Slutligen produceras en sammanfattande hypotes 
om det insamlade materialet. 

3.5 Metoder för utvärdering av användarbarhet 
3.5.1 Cognitive Walkthrough Method 
Cognitive walkthrough method  är en metod för 
användbarhetsutvärderingar [21]. Metoden fastställer ett tillvägagång sätt 
där användingsbarheten av ett visst system får fastställas av systemets 
användare. Genom att fastställa ett ramverk för vilka uppgifter som en 
användare skall genomföra och samtidigt fastställa en evalueringsmetod 
ger den systemutvecklare en möjlighet att analysera eventuella kognitiva 
fördelar och nackdelar som användningen utav systemet medför. Detta 
ger en möjlighet att evaluera eventuella förbättringar utav ett gammalt 
system på ett tidseffektivt sätt [21].  

Spencer [22] presenterade år 2000 ett nytt ingång sätt på Cognitive 
Walkthrough Method. Versionen som presenterades av Spencer är 
anpassat för större företag där tid ofta är en bristvara och metoden är i 
sådana sammanhang applicerad med gott resultat. 

Den alternativa metoden som föreslogs av Spencer använder sig utav 
samma process som i [22]. Men med några viktiga förändringar för att 
minska de negativa effekterna från faktorer såsom tidspress, 
designdiskusioner och konflikter [22]. Författarens metod har använts 
lyckosamt för att testa användbarheten av en integrerad utvecklingsmiljö.  
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Genomförandet av Streamlined Cognitive Walkthrough Method följer 
samma modell som presenterats i [21]. Tabell 1 i [22] beskriver processen.  

• Förberedelser  
o Vilka användare som skall ingå 
o Exempeluppgifter att evaluera  
o Målbeskrivning för exempeluppgifterna 
o Implementation av gränssnittet som skall testas 

• Förklaring av processen 
o Beskrivning utav genomgångsmålen 
o Beskrivning utav vad som skall göras under 

genomgången  
o Vara neutral för att minska konfliktrisk  
o Delge reglerna för undersökningen tydligt  
o Rollfördelning 
o Se till att gruppledarens instruktioner efterföljs 
o Genomgång av tillvägagångsättet som användarna 

använde för att utföra uppgifterna  
o Uppställning av förklaringsmodell  

§ Vet användarna vad de skall göra vid ett visst 
steg.  

§ Om användarna genomför rätt uppgiftsekvens, 
kommer användarna att känna till att de 
genomförde rätt steg och gör framsteg mot 
slutmålet. 

o Upprätthålla kontroll över undersökningen och se till att 
reglerna för undersökningen efterföljs 

• Sammanställ kritisk information  
o Möjliga inlärningsproblem 
o Design idéer och idéer för förbättringar 
o Brister i designen  
o Sammanställa problem i genomgångsanalysen 

• Åtgärda implementationen med hänsyn till kommentarerna från 
den kritiska genomgången.  
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Anpassat från tabell 1 i [21].  

Centralt för den strömlinjeformande tillvägagångsättet är att 
genomgången inte får utmynna i en designdiskussion. Stegen som 
presenteras ovan skall följas strikt enligt metoden och utan sidospår [22]. 
Speciellt gäller följande regler presenterade av Spencer [22] För 
strömlinjeformade kognitiva genomgångar.  

Regler för strömlinjeformande genomgångar översättning ifrån Spencer 
[22].  

• Ingen pågående design under genomgången  
• Inget aktivt försvar utav den design som testas  
• Ingen debatt får uppkomma kring kognitiv teori  
• Klar styrning av processen av den tilldelade gruppledaren.   
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3.6 Tidigare forskning om visualisering 
Visualisering är en bred term som inkluderar flera beståndsdelar som 
används vid olika typer av visualiseringar. Visualisering kan i huvudsak 
delas upp i två kategorier; vetenskaplig visualisering och 
mjukvaruvisualisering. 

Vetenskaplig visualisering behandlar visualisering av verkliga 
beståndsdelar relaterade till vetenskap såsom exempelvis celler i den 
mänskliga kroppen. Den andra kategorin är så kallad 
informationsvisualisering som typiskt behandlar mjukvarurelaterade 
semantik. Mjukvaruvisualisering är en underkategori till 
informationsvisualisering [11].  

Mjukvaruvisualisering är ett brett forskningsområde med många 
underkategorier som aktivt studeras. Under åren har flera forskare arbetat 
med att klassificera de många områden som tillhör fältet [6], [12]. Detta 
då det råder stor varians mellan olika typer av visualiseringar. 
Visualiseringar har implementerats i flera applikationsområden och  
metoderna som används för en specifik visualisering är ofta åtskild och 
vanligtvis domänspecifik. Forskningen berör inte bara vad som 
visualiseras utan den berör också hur användaren interagerar med de olika 
representationsmodellerna [11].     

Visualisering av mjukvaruarkitekturer är en samling metoder för att med 
bilder beskriva en arkitektur eller relationer i ett mjukvarusystem. I en 
litteraturundersökning av Sahin et al. [12] var målet att klassificera de 
olika tekniker som tillämpas vid visualisering av mjukvaruarkitekturer. 
Slutsatsen författarna drog var att dessa kan delas upp i fyra kategorier; 
grafbaserad visualisering, metaforbaserad visualisering, matrisbaserad. 
Dessa kategorier var visualisering och notationsbaserad visualisering. Av 
de fyra olika teknikerna var den grafbaserade visualiseringen den mest 
populära. Grafer är en vanlig representationsmodell när relationer mellan 
komponenter skall illustreras. Notationsbaserade visualiseringar använder 
sig utav olika notationer för att bättre representera semantiken i det system 
som grafen representerar. Ett exempel på en notationsbaserad graf är 
UML-diagrammet som används för att visa relationer och hierarkier 
bestående av exempelvis klasser. En matrisbaserad visualisering föreslås 
av författarna som ett komplement till en graf.  I en matrisbaserad 
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visualisering presenteras visualiseringsobjektet via tabeller eller matriser 
för att tydligare specificera de relationer som råder inom systemet. 
Metaforbaserad visualisering använder sig av metaforer till verkliga 
objekt för att konstruera en bild av visualiseringsobjektet. Ett exempel på 
detta är att visualisera mjukvara som städer med objekt relaterade till 
byggnader som metaforer till komponenter i mjukvarusystemet [13].  

Caserta et al. [6] beskriver tre huvudsakliga typer utav 
mjukvaruvisualiseringar. De kan vara statiska dynamiska och 
evolutionära. Ett statiskt system visar en visualisering för en fast tidpunkt 
medan en dynamisk animerar ett system i förändring såsom en pågående 
programflöde. En evolutionär visualisering visar ett system under tid och 
förändring med både pågående och historiska förändringar.   

Några forskare försöker att dokumentera användbarheten av olika 
aspekter inom visualisering [1] [10] [14] [15].  Beroende på en viss 
aspekts användbarhet kan sedan aspekter ifrån andra 
visualiseringstekniker inkorporeras för nya visualiseringstekniker.  

3.6.1 Övriga aspekter relaterade till mjukvaruvisualiseringar 
Med målet att utvärdera hur olika aspekter för en generell 
mjukvaruvisualisering upplevdes genomförde Bassil et al. [10] en 
undersökning med 100 deltagare som bedömde 32 olika aspekter och 
verktyg vanliga i visualiseringar.  De funktionella aspekter som 
värderades högst var: källkodsvisualisering, sökverktyg för både grafiska 
och textuella element, hierarkisk representationsmodell, färganvändning, 
källkodsvisning via visualisering, smidig hierarkinavigation, lätt 
navigering i symbollistor till underliggande källkod. 

Kienle et al. [15]  genomförde en undersökning med syftet att identifiera 
krav på verktyg som används inom visualisering. Författaren drar en klar 
distinktion mellan så kallad kvalitetsattribut och funktionella krav. 
Kvalitetsattribut är inte knutet till verktygens funktion utan ett antal 
karaktärsdrag som gör att användarna upplever verktygen som mer 
positivt. Författarna definierar följande 8 karaktärsdrag som 
kvalitetsattribut: rendering, skalbarhet, informationsskalbarhet, 
interoperabilitet, anpassningsbarhet, interaktivitet, användbarhet och 
anpassningsbarhet. Dessa står i kontrast till de 7 funktionella kraven vyer, 
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abstraktion, sökfunktionalitet, filter, Code Proximity (närhet till källkod), 
automatiska layouts, och historikfunktionalitet.    

3.6.2 Multipla systemvyer  
Koschke [1] visar att multipla systemvyer är en viktig egenskap, men det 
är också utav central betydelse att övergången mellan dessa vyer sker för 
ett för användaren tillfredställande sätt som möjligt. Storey et al. [14] 
understryker att multipla vyer bör användas vid visualisering av en modell 
beskriven utav källkod för att på så vis smidigt kunna navigera i mellan 
källkoden och mer abstrakta vyer.  Multipla vyer för att beskriva samma 
sak fast med en annan representation undersöktes utav Bassil et al. [10]. 
Slutsatsen av studien var att dessa vyer kan vara användbara men inte 
alltid nödvändiga.  
3.6.3 Abstraktion och toppvyer  
En av de funktioner som bedömdes som bäst av studien av Bassil et al. 
[10] är möjligheten att representera systemvyer med hjälp utav hierarkier. 
75 % av intervjuobjekten bedömde också grafvisualisering som absolut 
nödvändig eller användbar men inte nödvändig. Detta synsätt delas utav 
Storey et al. [2] där botten ned förståelse är en central beståndsdel för en 
användarvänlig visualisering. Kienle et al. [15] delar detta synsätt att 
abstraktion är en av de centrala byggstenarna för en lyckad visualisering. 
Vidare bedömer också författaren grafen som ett användbart hjälpmedel.  

3.6.4 Sökfunktioner 
Flera studier nämner funktionalitet relaterat till sökning som centrala för 
flera visualiseringar. Detta så att en användare snabbt kan orientera sig till 
en viss punkt och hitta det som de letar efter [10] [14] [2]. 

Det övergripande målet med en sökfunktion är tydligt, Storey et al. 
uttrycker detta tydligt i sin undersökning att bristen av just möjligheten att 
söka är något som frustrerar många utvecklare [14]. Storey et al. påpekar 
också vikten av en sökfunktion som ett centralt verktyg för att reducera 
användarbasens kognitiva belastning och på så vis göra systemet mer 
lättanvänt [2].  Bassil et al. ser inkluderingen av en sökfunktion som den 
mest kritiska funktionella aspekten att inkludera i en visualisering [10]. 
Av de presenterade alternativen i [10] så hade sökfunktionen högst 
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svarsfrekvens i kategorin absolut nödvändigt bland funktionella aspekter 
relaterade till mjukvaruvisualiseringar.  

3.6.5 Interaktion och navigation 
I en studie av Bassil et al. [10] visade författaren att  tre av de högst 
rankade funktionella aspekterna var relaterade till navigation och 
lättillgänglighet. Dessa funktionella aspekter var: sökverktyg för grafiska 
och/eller textuella element, navigation mellan hierarkier, att lätt navigera 
från en symbollista till den källkoden symbolistan representerar. En annan 
högt rankad funktionell aspekt var möjligheten att navigera från en vy till 
en annan i system med multipla vyer. Ett exempel på den typen av 
navigation är möjligheten att kunna navigera från källkod till en grafisk 
vy [10].  Kienle et al. [15] tar också upp flera punkter relaterat till 
navigation,  som exempelvis möjligheten att söka efter ett specifikt objekt, 
att ha flera vyer, att kunna byta mellan flera vyer samt att det skall vara 
enkelt att navigera källkoden.  

Koschke [1] menar att interaktion handlar om mer än att bara kunna 
navigera mellan olika vyer. Författaren skriver  att användarna bör ges 
möjligheten att ändra vyn interaktivt och anpassa visualiseringen efter 
sina egna behov. 

3.6.6  Grafen som ett hjälpmedel vid visualisering  
Grafer är ett vanligt verktyg för att representera komponenter, relationer, 
hierarkier, arkitekturer och andra  strukturer i mjukvarusystem med 
egenskapen att de är lätta att använda i olika domänspecifika situationer 
[6] [11] [12].  På grund av detta har olika typer av grafer använts i flera 
tillämpningar då grafer lätt kan anpassas efter den problemdomän som 
den tillämpas uti [1].  

3.6.7 Grafer och Kanter, relationer  
En graf är en vanlig representation för en omfattande mängd 
mjukvaruvisualiseringar [3].   

I denna rapport kommer vi använda oss av grafbegreppet som det 
formulerats enligt [5]. Termen graf är en matematisk term för att 
matematiskt beskriva en samling punkter, hörn anslutna till andra hörn i 
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via kanter  [5]. I denna rapport kommer både termerna hörn och nod 
användas med samma betydelse.  

Grafen betecknas 𝐺 = (𝑉 𝐺 , 𝐸(𝐺)), där mängden 𝑉(𝐺) definerar de 
ingående kanterna.  Mängden	𝐸(𝐺) definierar hörnen [5]. 

En så kallad riktad graf är ett specialfall av en graf, där kanten mellan två 
hörn också representerar en riktning. Denna graf lämpar sig väl för 
tillämpningar där riktningen mellan noderna är central såsom ett 
kombinatoriskt nät [5].  

Ett träd definieras av Asratian et al. som en sammanhängande graf utan 
cykler [5]. 
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3.6.8 Riktade grafer i mjukvaruvisualiseringar  
Eaders & Xuemin [16] presenterar tekniker för att rita olika typer av 
riktade grafer. Den riktade grafen är en vanlig graf som ofta tillämpas i 
visualiseringar. Författarna presenterar också ett antal viktiga riktlinjer 
som en mjukvaruvisualisering baserad på grafer måste sträva efter att 
uppfylla för att vara användbar. Dessa lyder:  Rakt uppåtriktade kanter 
måste undvikas, Hörn skall vara jämnt fördelade över visualiseringsytan, 
Visualiseringen skall eftersträva så få korsande kanter som möjligt [16]. 
Författarna presenterar klara riktlinjer för hur en 
informationsvisualisering med hjälp utav riktade grafer kan genomföras 
men författarna understryker också de problem som karakteriserar riktade 
grafer såsom problemet med korsande kanter [16].   

3.6.9 Klustringstekniker 
Klustringstekniker presenteras a Herman et al. [17] som metod för att 
förbättra användbarheten för ett system som visualiseras med hjälp av 
grafer. Genom klustringstekniker kan en stor graf reduceras genom att slå 
samman kluster av relaterade objekt till enskilda hörn och på så vis skapa 
en mindre graf bestående av ett antal subgrafer. För att genomföra 
klustring i en graf behöver dock ett selektionskriterium definieras för att 
avgöra vad som skall sammansättas och på vilket sätt.  Författarna menar 
dock att det främsta problemet med en sådan lösning skulle vara att 
visualiseringen blir domänspecifik och inte längre är generell.  

3.6.10 Alternativ till riktade grafer 
Herman et al. [17] presenterar också grafen som ett viktigt verktyg för att 
visualisera komplexa strukturer. Herman et al. [17] presenterar liknande 
utmärkande karaktärsdrag för riktade grafer som [16]. Författaren nämner 
storleken på visualiseringen som en viktig parameter, ett problem med den 
riktade grafen är att visualiseringsytan växer som en funktion av antalet 
noder inkluderas i visualiseringen. Ett annat centralt problem är problemet 
med de korsande kanterna ett problem som också blir mer utmärkande 
beroende på mängden ingående hörn.  

Herman et al. [17] menar att för stora riktade grafer är en reduktion av 
antalet korsade kanter inte nödvändigt. Detta då storleken alena gör 
visualiseringen otymplig och att kostnaden för kantreduktionen skulle 
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vara signifikant. För grafer med ett stort antal hörn föreslås istället 
alternativa representationsmodeller. Som att använda sig av algoritmer för 
att ta fram ett spanning tree från komponenterna av en riktad graf. Ett 
tredje alternativ är att använda sig av en hyperbolisk representation. En 
hyperbolisk representation är fördelaktig då den drastiskt reducerar 
problemet med korsande kanter, Herman et al. [17] föreslår den 
hyperboliska representationen som ett lämpligt alternativ för system med 
hög komplexitet.  

3.7 AUTOSAR Application Visualization 
En tidigare ansats att visualisera komponenterna i Arctic Studio har 
genomförts av Mikael Stolpe i pappret Autosar Application Visualization 
[25]. Stolpe presenterar i sitt papper ett försök att visualisera komponenter 
och portarna för olika modeller, försöket visade sig lyckosamt för mindre 
modeller men skalade inte för större modeller. Skalbarhetsproblemen 
relaterar författaren till försöket kombinera portar och komponenter i 
samma graf något som inte fungerade för grafalgoritmerna då dessa bara 
tog hänsyn till kanter och hörn. 
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4. METOD 
Metodavsnittet beskriver den metodik som har använts för att besvara den 
huvudsakliga problemformuleringen. "Hur kan mjukvaruvisualisering 
och UI-design användas för att öka underhållbarheten av mjukvara i 
Arctic Studio?".   

4.1 Inledning och motivation 
Den huvudsakliga frågeställningen är uppdelad i tre delfrågor: 

1. Hur används Arctic Studio av användarna idag? 

2. Vilka begränsningar upplever användarna av nuvarande UI-
gränssnitt? 

3. Hur kan grafer användas i Arctic Studio för att underlätta 
förståelse, orientering och navigation? 

För att ta fram en eventuell mjukvaruvisualisering för att besvara den 
huvudsakliga frågeställningen bör den vara användbar för de anställda på 
Arccore. För att ta fram en för användarna relevant prototyp måste därför 
hänsyn tas till tre faktorer. De anställda nuvarande arbetsvanor med 
existerande verktyg. Hänsyn måste också tas till de eventuella önskemål 
som användarna har , likväl måste hänsyn tas till problem som användarna 
upplever med aktuella verktyg. 

Som tidigare presenterats i teoriavsnittet finns det ett antal frekventa 
problem som uppkommer när vid visualisering av mjukvara, exempelvis 
skalbarhetsproblem. För att slutresultatet skall vara användbart kommer 
det också behöva ha en basis i tidigare forskning i området 
mjukvaruvisualisering. Nedan följer motivationen för de metoder som 
kommer att tillämpas. 

Syftet med fråga 1 är att undersöka hur kunderna använder 
utvecklingsverktyg idag och vilka funktioner som är viktiga i 
arbetsprocessen. Vi behöver veta hur arbetsprocessen ser ut för att kunna 
inkludera relevanta funktioner i prototypen. Vidare behöver vi anpassa 
prototypen efter övriga användarbehov. 

Syftet med fråga 2 är att definiera vilka problem som eventuellt finns i 
nuvarande verktyg. I huvudsak ämnar vi undersöka vilka begränsningar 
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användarna upplever existerar, och därefter undersöka vilka övriga 
erfarenheter användarbasen har av verktyget. Användningen av grafer 
eller andra visualiseringstekniker kan underlätta i flera aspekter för 
mjukvaruutvecklare. Valet av visualiseringsteknik bör, som presenterats i 
teoriavsnittet, baseras på användarbasens behov och modellstrukturen av 
systemet som skall visualiseras.  

Fråga 3 är därför formulerad för att ge ett eller flera förslag på hur 
modellen kan visualiseras med hänsyn till de uppställda avgränsningarna.  

För att svara på de två första frågeställningarna skall först en inledande 
användarundersökning genomföras. En prototyp skall sedan arbetas fram 
med dels utifrån resultatet från användarundersökningen men också 
tillsammans med viktiga aspekter från teori inom mjukvaruvisualisering.  

För att underlätta processen att besvara den sista frågeställningen kommer 
metoden Cognitive Walkthrough Method som finns beskriven i avsnitt 
3.6.2 att användas. Med hjälp av en evalueringen av prototypen kan vi 
undersöka huruvida de grafer som eventuellt kommer att användas i 
prototypen kan underlätta förståelse, orientering och navigation eller inte 
beroende på utfallet.   

Metodavsnittet är uppdelat i tre avsnitt. Det första avsnittet beskriver den 
inledande användarundersökningen och hur den skall genomföras.  
Därefter i avsnittet Design och implementation presenteras den metodik 
som skall användas för att genomföra implementationen. Därefter följer 
ett avslutande kapitel som behandlar den sista användarundersökningen 
som skall användas för evalueringen utav prototypen. 

4.2 Användarundersökning 
Motivationen bakom den första användarundersökningen är dels att 
undersöka aktuella problem med Autosar Navigatorn i Arctic Studio som 
användarna upplever. Ett annat mål är att undersöka aktuella behov som 
användarna upplever. Det sista målet är att ta reda på hur användarbasen 
för närvarande arbetar med de aktuella verktyg som de har till godo. 

För att åstadkomma dessa mål  kommer ett antal djupintervjuer att 
genomföras. Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade och 
innehålla många öppna frågor för att ge intervjuobjekten möjligheten till 
egen reflektion och  på så sätt ge deltagarna möjlighet att svara med stor 
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frihet. Motiveringen bakom det semistrukturerade tillvägagångsättet är få 
tillgång till information med stor bredd och djup relaterat till de frågor 
som ställdes men också att erhålla ny information som inte kan förutspås. 
Den efterföljande analysen av intervjuerna kommer sedan att genomföras 
med hjälp utav Constant Comparison Method som mer utförligt beskrivs 
under rubrik 3.51 teorikapitlet. 

Den största användagruppen av Arctic Studio är externa utvecklare, alltså 
kunder till Arccore, men verktyget används även internt. Det finns 
begränsade möjligheter att nå och intervjua den externa målgruppen. 
Pågrund av denna begränsning kommer istället välja interna utvecklare 
med erfarenhet av att arbeta på samma sätt som kunderna som 
intervjuvdeltagare.  På så vis kommer alltså urvalgruppen väljas på ett 
sådant sätt att deltagarna kommer att ha liknande erfarenhet de externa 
uvecklare och därmed ge liknande svar. 

En central del av den metod som valdes är kodning och kategorisering av 
det insamlade materialet, det vill säga de transkriberade intervjuverna. För 
att genomföra kodningen krävs ett antal fördefinerade kategorier så att 
resultatet senare kan syntiseras. Därför defineras ett antal kategorier för 
att koda intervjuvsvaren. Dessa kategorier är presenterade i tabell 1.  
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De olika kategorierna är baserade på den hierarkiska struktur av kognitiva 
designelement definerade i [2] och presenteras mer i detalj i avsnitt 3.1.4. 

 
Tabell 1 Kategorier som användes för att kategorisera intervjuresultatet med 
korresponderande koder. Tabellen består av 6 huvudkategorier vilka i sin tur är 
uppdelade i underkategorier. Underkategorierna  kommer  tilldelas en specifik kod  för 
att det skall vara lättare att referera till dem i resultatavsnittet.  

Vi kommer genomföra intervjuverna via Skype och samtalen kommer att 
spelas in för att materialet skall kunna transkriberas vid ett senare tillfälle. 
Den planerade tiden för varje intervjuv beräknas till ungefär 30 minuter. 

Frågorna är utformade efter frågeställningen och de är huvudsakligen 
uppdelade i 4 kategorier; " Erfarenheter av autosarnavigatorn", 
"Användningen av autosarnavigatorn", "Generella frågor" och "Frågor 
relaterade till mjukvaruvisualisering och grafer". Varje intervju kommer 
att avslutas med en öppen fråga kring intervjuvn. Detta så att deltagarna 
får möjlighet att delge eventuella övriga tankar eller idéer som inte tagits 
upp tidigare under intervjuvprocessen.  
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Efter varje intervju kommer det inspelade materialet att transkriberas. 
Därefter kommer materialet kodas enligt  kategorierna i tabell 1 enligt den 
metod som presenteras i 3.1.4.  

Passager, meningar eller stycken som passar in i eller på något sätt är 
relaterade till en viss kategori kommer att kodas med den specifika 
kategorikoden för den specifika kategorin. En passage skulle eventuellt 
kunna passa in i flera kategorier [20]. Men  det kan också vara svår att 
placera ett visst svar i en viss kategori [20]. Skulle så vara fallet kommer 
passagen  placeras under den kategori som bedömms som mest lämplig.  
Anledningen till detta är att det huvudsakliga syftet med kategoriseringen 
enbart är att gruppera stycken som berör liknande aspekter för att 
underlätta senare analys av intervjuresultatet och därefter ställa upp en 
hypotes [20]. Efter varje intervju kommer ett fält-memo att skrivas. I 
fältmemot kommer våra första tankar och hypoteser kring  den 
genomförda intervjun skrivas ner. 

Analysen kommer att genomföras genom att systematiskt gå igenom det 
kategoriserade materialet efter mönster och trender. Fältanteckningarna 
som skrivits ner efter varje intervju kommer också att användas i analysen.  

4.3 Design 
Designen kommer att baseras på resultatet utifrån 
användarundersökningen. För att ta fram en relevant 
mjukvaruvisualisering kommer även hänsyn tas till vad som presenterats 
i teorikapitlet. Huvudsakligen teori kring kända problem inom 
mjukvaruvisualisering som problemet med korsande kanter. Vilka grafer 
som är lämpliga till vissa strukturer samt aspekter som är centrala för 
underhållbarhet. Detta för att undvika vanliga fallgropar inom 
ämnesområdet.  
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4.4 Evaluering 
Prototypevalueringen kommer att utföras med hjälp utav en anpassad 
version av Streamlined Cognitive Walkthrough Method som beskrivs mer 
utförligt i sektion 3.5.1.  

Urvalsgruppen kommer att utgöras av utvecklare på Arccore  i Linköping 
med tidigare erfarenhet av utvecklingsverktyget. Motivationen bakom 
valet av urvalsgruppen är densamma som för förundersökningen. Externa 
utvecklare kan vara svåra att få tag i att få dessa att resa till Linköping för 
att delta i förstudien bedöms som orealistiskt.   

Varje deltagare kommer att få möjligheten att se den färdiga prototypen 
och genomföra de uppställda uppgifterna och därefter delge kritiska 
kommentarer. 

En del av syftet med en kognitiv genomgång  är att förbättra prototypen 
efter eventuella fel som noterades under undersökningen. En avgränsning 
som kommer att göras i detta arbete är att hoppa över detta steg. Istället 
kommer resultatet av undersökningen och de eventuella förbättringar som 
skulle kunna genomföras att diskuteras och analyseras.  

Det huvudsakliga målet med evalueringen kommer därför vara att 
sammanställa de upplevda positiva och negativa erfarenheterna som 
användarna upplevde under den kognitiva genomgången för att på så vis 
ge ett underlag för att besvara den tredje frågeställningen. 
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Den metodik som kommer användas för den kognitiva genomgången 
delas upp i följande steg: 

• Förberedelser 
• Definiera uppgifter för användarna att genomföra 
• Sammanställa lista med alla steg som krävs för att utföra 

en viss uppgift 
• Implementation av prototyp som skall evaluera 

• Förklaring av processen 
• Ge en förklaring av syftet med processen 
• Ge en förklaring av vad som skall göras under 

genomgången 
• Ge ett exempel på hur en exempeluppgift genomförs 

• Gå igenom alla steg för varje uppgift 
• Svara på de två frågorna: 

i. Vet användaren vad denne skall göra vi detta 
steg? 

ii. Om användaren gör det rätta valet, kommer den 
veta att den gjorde rätt och är påväg mot målet? 

• Delge kritiska kommentarer eller design-
rekommendationer 
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5. RESULTAT 
I detta avsnitt redovisas resultatet av arbetet. Under rubrik 5.1 
presenteras de erhållna resultaten från användarstudien därefter i rubrik 
5.2  presenteras de designval och den implementation som togs fram 
utifrån intervjuvserien. Avslutningsvis under rubrik 5.3 presenteras 
resultatet av den evaluering som genomfördes för den  färdiga prototypen.  

5.1 Resultat av användarstudie 
Vi eftersökte utvecklare på Arccore som hade denna erfarenhet och fann 
10 stycken kandidater. En inbjudan via mejl skickades till dessa personer 
där syftet med undersökningen presenterades. 4 av dessa tackade ja och 
deltog i studien. Varje intervjuv tog runt 30 minuter och ufördes via skype. 
Intervjuverna spelades in och intervjuverna transkriberades ordagrant 
efter att de genomförts. 

Resultatet av användarstudien kategoriserades därefter enligt 
metodbeskrivningen i de olika kategorierna som presenteras i tabell 1. 
Varje huvudkategori och dess underkategorier kommer i detta kapitel 
analyseras var för sig. Intressanta hypoteser som drogs av fält-memona 
kommer också att presenteras. I slutet av detta kapitel presenteras en 
sammanfattande analys av hela användarundersökningen. 

5.1.1 Behovet av botten-upp-förståelse  

 
Tabell 2 Antal passager, meningar eller stycken som berör kategorin "Förbättring av 

botten-upp förståelse" 

I kategorien behovet av botten-upp förståelse med underkategorier går det 
att se att det finns en önskan om att öka möjligheten till att snabbt kunna 
se och följa kopplingar i modellen samt att visualisera hur information 
propagerar genom sagda modell. Ett intervjuobjekt beskriver här att det 
är viktigt att enkelt och snabbt kunna se hur en SWC är kopplad: 

  



48 
 

"Ja det är inte så jätte intressant att se connectorn i 
sig. Den ger inte så mycket, så vad som är egentligen 
är instressant är att veta att den här porten är kopplad 
någonstans, och det är det som är aktuellt, så om jag 
är på den här komponenten så vet jag att jag har en 
koppling, jag vet att jag har en port här, och då skulle 
jag vilja se vart den tar vägen, alltså vilka kopplingar 
har den till vilka SWC kommer den komma i 
slutändan. Vägen dit, bryr jag mig inte om så mycket, 
den kan jag, den måste jag ändå navigera mig, det är 
bara ”lull” liksom." 

Ett annat intervjuobjekt beskriver en liknande önskan: 

"I think. For me personally what would help is just to 
find out what other SWCs or what other signals it 
communicates with. Like I want to click on one SWC 
in the model and I would like it to tell me that this 
SWC communicates with these SWCS and perhaps it 
uses these signals and thats it. Those would be 
important for me. But if you like show me every port 
and every connection, like I said it becomes a mess 
and it is hard to tell what is what. Perhaps there is a 
good way to do it I hope you find one." 

De nämns också att det är viktigt att kunna se vilka andra SWC:er en 
specifik SWC är kopplad till I slutändan, även om den går igenom flera 
delegation-port-objekt: 

"Änd-destinationer är viktigt." 

"Så de är viktigt att veta att den här är kopplad till 
den här. Det kan va viktigt men om de här är 
kompisitionen du vet om man pratar om lagrat, om 
man har 10 kompositioner, så är inte så viktigt att den 
här är kopplat till en komposition. Vad som är viktigt 
är att veta vart den tar vägen när den går in i 
kompositionen. Kommer den här kopplingen sluta till 
en annan SWC eller vad som är aktuellt är att veta är 
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om den här är kopplad till komposition, är den bara 
kopplad dit, eller går den vidare. Alltså kunna hitta 
fel, felplatser, lite som man kan göra på den här 
unconnected ports. Så hade det ju vara intressant att, 
den, är connected, men den är inte kopplad till en 
SWC, alltså den är bara delegerad till exempel. Den 
här kopplingen, den är, den här porten skull kunna 
vara kopplad ner till en kompositon längre ner men 
den kanske stannar och då kanske det saknas en 
koppling längre ner i kedjan. För ända sättet att 
upptäcka detta idag är genom att generera RTE:et 
och då får man inte ut en readfunktion till exempel." 

Flera intervjuobjekt pratade också om att på ett bättre sätt kunna se vilka 
signaler som kommer ifrån vilka SWC:er: 

"Kopplingarna känns som det absolut viktigaste, och 
de försök som har gjorts ser man bara de interna 
kopplingar så att säga men man ser inte kopplingar 
mot bussarna eller systemsignalerna." 

"I think acutely this is the most helpful thing for me 
here. Seeing the system signal whatever what stuff is 
references by and the subcomponents are. You often 
feel that you need to find where a signal goes through 
different components? Really really useful I like this a 
lot I don't know a way. I use it quite alot. yea yea, you 
see in the thing I am working with I need to do this 
more or less. We need to parse the model and I need 
to do it quite a lot" 
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Flera intervjuobjekt uttryckte en önskan att en visualisering stödjer 
abstraktion genom olika abstraktionsmekanismer. Fler användare 
uttryckte behovet av att kunna abstrahera bort information och kunna 
fokusera på olika delar i modellen som är intressanta för användaren vid 
ett tillfälle: 

"And other that what would be good we don't need to 
have the full model visualised because that would be 
very hard as we see in other vendor tools like vector 
tool they have show everything, its useless, its useless, 
I can't see the whole model. So the good things is if we 
can show only for example the composition, the 
connection. That would be the best, and yes so that 
actually only a few element should be visualized, not 
so much." 

"Kopplingarna absolut. Jag tror att man skulle vilja 
på något sätt vilja kunna filtrera fram, det blir väldigt 
lätt ett stort spindelnät." 

"Ja det tror jag, att man liksom får någon slags vad 
skall man säga omfunktionalitet på dessa så man ser 
vilket objekt som är i centrum just nu." 

"[…] det kan vara svårt att få en bra general, alltså, 
man kan få en överblick på det hela genom att 
expandera den, men det är ju väldigt svårt och få en 
känsla för, fokusering på, inte nödvändigt på 
connectorer, men på information. […] Så när 
modellerna blir väldigt väldigt stora så blir 
informationen utspridd väldigt mycket och då kan det 
vara väldigt svårt att få den här koncentrations-
blicken på den informationen som man är ute efter 
och det krävs ju att man blir väldigt duktig på att 
navigera sig i navigatorn, att hoppa runt i den, 
använda navigator context vyn på ett bra sätt och 
sökfunktionerna och sådanna saker." 
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Ett annat problem som användarna upplevede med den existerande 
verktyguppsättningen var att användare ofta måste använda flera verktyg 
med en icke enhetlig design, en källa till kognitiv belastning. För navigera 
måste användarna därför byta mellan flera verktyg och steg för steg 
navigera sig igenom modellen med hjälp av de olika vyerna: 

"Så det här är ganska vanligt, det här gör man ganska 
ofta. Man hoppa, emellan, man liksom. Och jag 
menar, från att ta sig till, den här kopplingen till 
informationen, vart den egentligen går, då var jag 
tvungen att göra de här stegen och det går ju fort för 
mig att göra det, men det är ganska jobbigt, för en 
ovan användare att hitta den här blicken, överblicken 
då. Så det är ganska vanligt." 

"Så det är ju rätt lätt att man måste ju rätt ofta hoppa 
fram och tillbaka, öppna upp två navigatorer kanske 
då, för att kunna spåra kanske en connector eller en 
datatyp eller någonting." 
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5.1.2 Behovet av topp-botten förståelse  

 
Tabell 3 Kodade stycken som representerar ett behov utav topp-botten förståelse 

Intervjuobjekten gav inga svar som bedömdes vara relaterade till stöd för 
hypotesdriven förståelse. Däremot uttryckte flera användare en önskning 
att abstrahera systemet med olika abstraktionsnivåer beroende på var i 
modellen de befinner sig. Alla intervjuobjekt utryckte önskemålet om att 
kunna filtrera bort för stunden överflödig information men också vid ett 
givet tillfälle ha möjligheten att enbart fokusera på specifika objekt och 
då enbart visa information till det specifika objektet och på så vis enbart 
visualisera delar av modellen. 

"So what I want to see is start from like. For example 
we start from system. Rootcomposition this is the very 
top. This is top level composition. We could start 
visualizing here. And everything inside I would like to 
see so for example this is the root and inside as we 
can see here there is only one SWCprototype, in this 
you would see like this and then you double click and 
then you see everything inside that one. Ports, SWC, 
connectors, and things like that. And then we click and 
you can see inside that. So, something like that would 
be good. Until the lowest." 

"[…] vi pratat om det innan med ett exjobb innan att 
man skulle vilja ha något slags lager modell. För att 
det som, ja alltså så som photoshop gimp o.s.v så man 
kan klicka bort lagret så försvinner allt." 

"[…] men jag är bara rädd för att det blir för grötigt. 
Det är ju om man kan abstrahera en sådan graf på 
något smart sätt." 

"I would say that show me how this two are connected 
and this would be expanded to all these connections, 
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between this two this would be nice to have. So 
basically zoom in and zoom out and then based on the 
zoom level this would show different information and 
so on. That would be really cool. So yea this would be 
useful for me acually" 

"Yes I would really like it, I would love it! again 
coming back to this zoom in zoom out level I think 
thats the way to go about it. Basically take this tree 
here this model tree. First you zoom in and you see 
this, and then you zoom in more and you zee these 
components and then you could zoom in on one of 
these. I think that would help. There are visualisation 
tools that do this. I think. They where visualising some 
Git repo like this. I don't know." 

Sammanfattningsvis finns det en stark önskan att kunna filtrera bort 
irrelevant information i en eventuell modell så utvecklarna kan fokusera 
på det som är väsentligt för användarens nuvarande fokus. 

En annan användare uttryckte det lite annorlunda. Önskemålet om att 
kunna bortse från irrelevant information återfinns men det framträder 
också en önskan att kunna ändra grafen så att den kan anpassas efter 
personliga preferenser: 

"[…] Ne men jag skulle vilja se, jag skulle vilja se 
detta. Om jag fick trolla fram en. Så jag skulle vilja 
ha möjligheten att se någonting som är lika kraftfullt 
och expanderbart som det här verktyget. Så om jag 
klickar på en så skulle jag vilja kunna zooma ut zooma 
in, fokusera på ett neighbourhood, det är de jag skulle 
vilja för då kan jag filtrera bort information liksom 
jag kan gömma noder, ja du vet, customiza helt och 
hållet och layouta hur jag vill. Så det är det jag skulle 
vilja." 
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5.1.3 Behovet av att kombinera botten-upp och topp-botten 
förståelse 

 
Tabell 4 Kodade stycken som representerar ett behov utav botten-upp och topp-botten 

förståelse 

Flera intervjuobjekt kommenterade flera gånger de olika vyerna och 
funktionerna i Arctic Studio och hur de användes. Vi upplevde att många 
stycken i intervjuvmaterialet som tillhörande denna kategori. Dock 
kategoriserades passagerna slutligen under andra relaterade kategorier. 

Generellt används flera av de olika vyerna tillsammans för att utföra ett 
antal olika uppgifter. Varje vy hade sin funktion och tillämpning. Ett par 
intervjuobjekt nämde properties tab och context view och dess 
användbarhet: 

"Yes properties tab, yes I also use property tab. Yeah 
so it's together with when need some information, this 
is, it's together actually when I'm using navigator 
property tab search and context view are highly 
related with each other. So property tab I need to find 
the name or shortname of them and I do a autosar 
search and after I do a context view and see Ah it's 
that and then go back and then find the property 
again. And also this can also help to me how to say, 
debug the model, because, for example some attribute 
is missing so when I do the RTE generation it reports 
some error in model and I need to look back why. So 
this property help me find out how." 

"This context view is really nice and show type show 
path is also quite useful, so what I also work with is to 
for example as u can see here, get our model work 
with single database and merge to single database. 
Browse through the model, check the component, 
compositions.  
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I use a lot to analyze how composition, structures, 
how it works for me now if I'm looking at the context 
view. Its loading. So that would be really good to have 
visualization, besides I use the autosar search as well 
quite a lot, it is very useful for me to search for 
something." 

5.1.4 Behovet av navigationsunderstödjelse 

 
Tabell 5 Antal kodade stycken relaterade till navigationsunderstödjelse 

Detta var en av de viktigaste frågorna för flera intervjuobjekt. Främst låg 
behovet i att både direkt kunna navigera utifrån en fast punkt via signaler, 
SWC:er eller connector-objekt. Men utifrån intervjuerna framträdde 
också behovet för godtycklig navigering. Detta menade användarna skulle 
kunna genomföras med hjälp utav specialiserade sökfunktioner eller 
navigation till positioner som användarna varit på tidigare. Där dessa 
tidigare positioner inte nödvändigtvis är relaterade till den vy som en 
användare för närvarande befinner sig på.  

Flera intervjuobjekt pratade om olika sätt att navigera igenom modellen 
på olika sätt för att hitta en slutpunkt eller för att förstå kopplingstrukturen 
vilket kan beskrivas som ett önskemål för riktad navigering: 

"[…] och när jag har enSysdSignalGroup då vill jag 
hoppa till en receiverToSignalGroupMapping och nu 
har jag tillgång till vilken port den här är kopplad till 
och då kan jag på något vis veta det. Och då vet jag 
att den ligger på den här compositionen men jag vill 
veta vart den är kopplad i slut ändan, vilken SWC den 
går till och då får jag följa delegation connectorn och 
nu är jag på raidorComm (?) och då går jag till den 
och här, äntligen ser det ut som att jag har kommit till 
vart den är kopplad på i slutändan. Nämligen, 
raidorCommConversionLayer (?)." 
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"This context view is really nice […]. Browse through 
the model, check the component, compositions. I use 
a lot to analyze how composition, structures, how it 
works for me now if I'm looking at the context view. 
[…]. So that would be really good to have 
visualization […]." 

Alla intervjuobjekt nämde även att de använde sökfunktionen för att hitta 
objekt i modellen, men några efterfrågade också bättre sök- och 
filtreringsfunktioner: 

"Sen finns det andra funktionaliteter som man ofta 
brukar använda. Och det är till exempel, så brukar 
man försöka lista ut kanske att man behöver hitta 
saker i modellen och då använder man sig av autosar 
search. ctrl-alt-f för den, och sen söker man där då." 

"Finding what I am looking for, say that I all these 
connectors here then I am interested in all 
connections that are related to a software component. 
There is no way of filtering this according to some 
criteria to see. I basically have to do a search If i right 
click here and then search the short name of that SWC 
then I get a separate window here with autosar 
search. But What I would like is some filtering here 
(navigator) and filter on what ever and I get al 
delgator connectors that fill the criteria. There might 
be some better ways but I don't know. I am not sure 
what more." 

"Some times search is a little bit hard because we 
can't visualize. For example I want to customize 
search. That would be really really good." 
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Att kunna gå mellan olika vyer var också en eftetraktad och viktig 
funktion. Från vissa vyer var dock detta inte möjligt: 

"Något som är viktigt i detta är ju att man vill ju kunna 
gå tillbaka i modellen, så om jag i modellen liksom 
har hittat någonting till exempel, då vill jag kunna 
högerklicka, så vill jag kunna högerklicka här och 
trycka jump to eller högerklicka show in navigatorn. 
För annars måste jag ju återigen liksom tillbaka till 
navigatorn." 

"Yeah, show a graph and then click in graph and show 
in navigator and go back an forward."  
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5.1.5 Tillhandahållandet utav navigationssignaler 

 
Tabell 6 Antal kodade stycken relaterade till tillhandahållandet av navigationssignaler 

Två intervjuobjekt pratade om svårigheten att se vart man befinner sig i 
modellen, speciellt i Autosar Navigatorn där listor kan bli långa: 

"Jag skulle vilja ha det kanske finns men jag har inte 
upptäckt den, d.v.s någon historia så man kan hoppa 
baklänges och framlänges och så?" 

"No not at all. For example yea where I was opening 
this signal here and I was like in the middle I have no, 
here you see if I am clicking here I have no idea which 
path I am in this information is not presented 
anywhere. Right no I know where I am this signal stuff 
here. But say I look at a container I have been working 
with before if there are many like this I have to scroll 
to find out the parent of this guy to get path this 
implies scrolling alot. So no it is not easy to navigate 
but it gets easier when you know where things are but 
if you are starting with the tool its yea." 

"[…] låt oss säga att jag gör den här listan kedjar här 
då är det lätt att veta vart jag är i modellen såhär. Lätt 
och hoppa, men när jag gör detta så expanderar jag 
en del element och om jag råka trycka här liksom och 
trolla bort mig, och inte vet vart jag är, då är det kört. 
Och om man tittar nu, vad har hänt här i navigatorn, 
ja det är liksom, information overflow. Det går 
visserligen att kategorisera om jag gör här, men det 
blir ändå såhär när man expanderar en nod så ja, så 
de är. Tappar man bort sig så måste man ofta gå till 
startpunkten igen eller börja om liksom." 
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Ett intervjuobjekt talade om svårigheten att utgå från en signal och förstå 
dess kontext: 

"[…] So this is a model we are using a project we are 
using now in ADDM project and its quite big. It 
contains like a lot of signals if you see here 3728 
signals and so on. So if I expand this thing now look 
at the time it takes! It's not that much but it is annoying 
and then I get this huge dump here. Finding something 
I know here, there is a signal starting here with I don't 
know. I need a way to search this properly and 
perhaps filter some of these signals. I would like that. 
I do not know about the limitations and so on." 

Flera av intervjuobjekten önskade även en möjlighet att direkt kunna gå 
in  och ut från objekt, men också att kunna se hur en SWC är kopplad till 
andra objekt. De stycken som upplevedes relatera till dessa aktiviteter  
placerades under kategorin "Förbättring av botten-upp förståelse".  
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5.1.6 Behovet av att reducera desorientering 

 
Tabell 7 Antal kodade stycken relaterade till behovet av att reducera desorienterande 

effekter. 

Flera intervjuobjekt uttryckte ett klart missnöje med nuvarande gränssnitt. 
Som de upplevde som förvirrande och osamlat: 

"Sedan är det också lite otydligt kan man väl säga om 
man tittar på kontextmenyn och där, det finns utility 
och search och det finns en massa grejer som vi har 
lagt till men det saknas ett gemensamt tänk på dom så 
att säga." 

"I do feel that these two can be combined and i would 
like that instead of separate windows. The fewer 
things I have to look at the better. That is how I feel 
about it useful but yeah." 

"We have all these buttons here that allow me to go 
back and forward undo and stuff and a lot of stuff 
relating to text editing here and this is like yea, they 
are not really useful for me." 
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Nästan alla av de som intervjuandes upplevde den nuvarande sturkturen i 
Artic Studio som disorienterade, med många olika vyer för att uppfylla 
vissa uppgifter. Ett exempel på en sådan uppgift var orientera sig till 
slutdestinationen för en connector. Att det nuvarande gränsittet inte är 
enhetligt orsakade även det disorientering. Enligt en deltagare kändes 
inkluderingen av vissa verktyg relaterade till textredigering överflödigt 
för vissa vyer.  Användaren upplevde det som förvirrande då det är väldigt 
lätt att utgå från att dessa funktioner fungerar på olika sätt beroende på 
kontexten som han/hon arbetar i något som inte var fallet.  

"No there is a lot of other stuff, there is for example 
let say connectors usually can get quite many. Almost 
every container depending on what model you are 
working with but almost all containers can become 
like a lot in big models. Perhaps Switching from a list 
to something else would be nice. I don't know what 
that something else would be I have know clue but 
perhaps there is a better way I don't know I am not 
sure.” 

Ett intervjuobjekt beskriver den tämligen komplicerade processen att söka 
upp objekt genom att beskriva hur denne navigerar i modellen: 

"[…] vad som är viktigt då är att man kanske har i 
koden, så kanske man har en signal av något slag som 
man vill spåra och då har man kanske ett namn här. 
Och det som jag gör då, bara för att demonstrera lite 
av hur det funkar i navigatorn, är att man tar den här 
då, och kollar efter den. Eller nånting, vehicle något, 
detta är en grupp, så då går man till comm till 
exempel och så kollar man efter commSignal gruppen, 
nu tar jag bara en godtycklig, jag behöver inte leta 
upp den, och så då, så vill jag veta lite hur den är 
kopplad i modellen. Jag vill ju se vart denna går, vilka 
portar den är kopplad till och så vidare. Så detta är 
ganska vanligt att man gör de. Då tar man först och 
klickar i "show in navigator" då får man upp vilken 
del den ligger i den här filen, och här ser man då 
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kopplingar via referenser och så vidare, så just vad 
som är dumt här då är att, alltså, jag vet ju exakt hur 
de funkar och hur de är kopplat så för mig är det 
ganska lätt, men för många andra kan det vara svårt 
liksom att få den här informationen. För att tillkomma 
informationen för vilka den är kopplad till, ja, då 
hoppar jag först till den, då har jag koppling till en 
(?) och sen vill jag hoppa till en IsignalGroup här, 
och när jag har en ISignalGroup då vill jag hoppa till 
en SysdSignalGroup och när jag har en 
SysdSignalGroup då vill jag hoppa till en 
receiverToSignalGroupMapping och nu har jag 
tillgång till vilken port den här är kopplad till och då 
kan jag på något vis veta det. Och då vet jag att den 
ligger på den här compositionen men jag vill veta vart 
den är kopplad i slutändan, vilken SWC den går till 
och då får jag följa delegation connectorn och nu är 
jag på raidorComm och då går jag till den och här, 
äntligen ser det ut som att jag har kommit till vart den 
är kopplad på i slutändan. Nämligen, 
raidorCommConversionLayer" 
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Ett intervjuobjekt beskriver en liknande process och att det kan vara svårt 
för nya användare att hitta objekt och navigera i modellen: 

"Och för att liksom hitta informationen som platsen är 
då så kan det vara väldigt mycket olika så en annan 
navigering grej är just datatyper. Så, exempelvis kan 
du ha information interface här, då har man 
applicationPrototypeType vilket alltid är mappad på 
något vis till en implementationsDataType, och det är 
den informationen man oftast vill åt då. Och det är 
också lite hoppandes, man får hoppa till mappen och 
sen får man hoppa till applicationPrototypen och sen 
kan man om man vill hoppa tillbaka till porten sen till 
interfaces och sedan ligger interfacet kopplat till 
porten, ja, sådär liksom. Så det är mycket sånt liksom, 
mycket navigeringar, och det är ju egentligen inte 
problem för mig, men jag vet inte om alla andra har 
det lika lätt." 
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5.1.6 Sammanfattning av användarundersökning 
Den bild som framträder från förstudien var ett starkt behov av att minska 
komplexiteten i systemet och därmed tillhandahålla bättre möjligheter för 
att navigera modellerna. En eventuell visualiseringsteknik måste därför ta 
hänsyn till ett antal olika variabler för att vara verkligt användbar. 

Inom kategorin botten-upp-visualisering ansåg några utav användarna att 
nuvarande upplägg med de olika mjukvarukomponenterna representerade 
i en lista som ikoner var otydligt. Men det främsta behovet i den kategorin 
handlade främst om att relationerna mellan de ingående komponenterna 
skulle presenteras tydligare än tidigare. 

I kategorin topp-botten-förståelse sticker ett behov ut från den hierarkiska 
modellen, behovet av olika abstraktionsnivåer. Användarna önskar 
generellt en varierande mängd information beroende på vilken 
abstraktionsnivå användaren befinner sig på.  På så sätt skulle användarna 
kunna bortse från för tillfället irrelevant information. Detta är delvis 
möjligt med den nuvarande trädrepresentationen, men de små ikonerna 
uppfattades av vissa intervjuobjekt som desorienterande. Ytterligare en 
källa till desorientering av att alla de andra ikonerna visades samtidigt. 

En av de mest centrala aspekterna som användarna upplevde behövde 
åtgärdas var navigationsunderstödjelse. Alla användare upplevde brister 
när det kommer till de existerande navigationsteknikerna. Behovet låg 
främst i att kunna navigera från ett objekt till ett annat där en relation 
existerar, men också möjligheten till godtycklig navigation genom att 
snabbt kunna ta sig tillbaka till en tidigare arbetspunkt eller ta sig vidare 
med hjälp av en sökfunktion. 

5.1.7 Sammanfattning av fält-memon 
Ett fält-memo skrevs efter varje genomförd intervju. I fält-memot 
antecknades våra första tankar och hypoteser. Många likheter noterades 
mellan intervjuobjektens arbetsprocesser och aktuell forskning kring 
visualiseringsmetoder och vanliga svårigheter i dagens UI-design. 

Flera intervjuobjekt beskrev en arbetsprocess där de ofta använde 
sökfunktionen för att söka efter olika objekt. En vanlig process var också 
att gå från ett objekt till ett annat genom att följa kopplingar eller andra 
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referenser. En process som enligt flera var svår och krånglig, speciellt för 
nybörjare.  

Det framträdde tydligt att en användare ofta vet var den vill ta sig, men att 
faktiskt nå slutmålet var svårt. Ofta ville användaren snabbt ta sig till 
"slutdestinationen" eller ändpunkten men för att ta sig dit behövde han 
eller hon navigera via flera referenser genom flera steg. 
Navigeringsprocessen började oftast med att användaren lokaliserade en 
lämplig startpunkt. Användaren kunde sedan nyttja Context View för att 
stegvist följa referenser genom modellen till slutpunkten. Flera 
intervjuobjekt nämnde också om att de ofta hoppade mellan flera fönster 
och olika vyer för att hitta rätt. 

Flera intervjudeltagare använde ofta sökfunktionen men de önskade att 
den hade bättre funktionalitet för att enklare hitta det som han eller hon 
ville lokalisera. 

Alla intervjuobjekt ställde sig positiva till en visualisering av en modell 
med dess komponenter och kopplingar. Flera deltagare var kritiska till att 
visualisera hela modellen, med alla portar och kopplingar. Negativiteten 
grundades i att några intervjudeltagare upplevde att en sådan visualisering 
skulle ge för mycket information när modellerna blir större och mer 
komplexa och därmed bli svåra att förstå. Några deltagare diskuterade 
också användbarheten av att använda olika abstraktionsmetoder. Ett 
exempel på en abstraktionsmetod skulle vara möjligheten att zooma in 
och ut och visa olika information beroende på vilken nivå av ”inzooming”. 
En annan sådan abstraktionsmetod skulle vara att välja komponenter och 
bara visualisera de delar av modellen som är relaterade till den 
komponenten.  

Ytterligare något som användarna upplevde  som viktigt i en visualisering 
var att kunna se hur komponenter är kopplade och hur signaler gå i 
modellen, men även att kunna se "slutdestinationen", alltså start och 
slutpunkt för en koppling. 
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5.2 Design och implementation 
Den design som togs fram baserades på de iaktagelser från 
användaundersökningen som bedömdes som mest essentiella för att ta 
fram en visualisering anpassad för användarbasen. Ett vanligt 
användarönskemål var informationen hur SWC:er är kopplade; genom 
vilka portar kopplingarna går och till vilka andra SWC:er kopplingen 
slutar upp. Det var även viktigt för användarna att kunna se 
kopplingstrukturen för en viss port. Allt eftersom modellerna ökade i 
storlek, så blev den informationen mer svårförståelig och mer utspridd. 
Den framarbetade designen tog hänsyn till dessa problem och försökte 
adressera dem genom att tillhandahålla flera vyer som tillsammans 
utgjorde ett enhetligt system.  

Prototypen kom därför att bestå av tre vyer som kompletterar varandra. 
Anledningen till att tre vyer valdes, iställer för en vy, var att med hjälp av 
tre vyer så kunde ansvaret delas upp så att varje vy fokuserar på en 
specifik uppgift. Detta ger en mindre mängd information att visa för 
användarna i jämförelse med om endast en vy hade valts. Dessa tre vyer 
kommer att benämnas Navigator View, Port View och End Point View i 
detta och följande kapitel. 
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5.2.1 Navigator View 

 
Figur 9. Navigator View. Denna vy visar alla komponenter innuti en komposition. I detta 

exempel är komponenten "SwcReader" vald och därför placerad i mitten. Dess 
kopplingar till andra komponenter visas med riktade pilar. 

Syftet med denna vy var att ge användarna en grafisk visualisering över 
vilka SWC:er som är kopplade till en specifik komponent. Den visar också 
vilka komponenter som ligger i andra komponenter  En grannvy valdes 
som representationsmodell för detta ändamål. Detta för att reducera den 
kogntiva belastningen som listvyn åsamkar enligt 
användarundersökningen. Grafen valdes att representeras med en serie 
polärdiagram, ett polärdiagram per composition, med de ingående 
mjukvarukomponenterna och en komponentsrepresentation utav 
kompositionen placerade på randen. Omkretsen av cirkeln anpassas med 
hänsyn till antalet ingående komponenter som tillhör den aktuella 
kompositionen. Inledningsvis visualiseras inte kopplingarna mellan de 
ingående komponenterna. Men genom att klicka på någon utav 
komponenterna på randen väljs komponenten och placeras i mitten med 
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dess kopplingar till de andra utgående komponeterna representerade som 
riktade pilar. På så vis undveks problemet med de korsande kanterna.  

En pil i grafen betyder att det finns en eller flera portar som är kopplade 
och att information flödar åt ett specifikt håll. Alltså är det inte möjligt att  
i denna graf se exakt hur många kopplingar som går mellan två 
komponenter, utan bara att det finns en koppling eller fler. Denna design 
valdes eftersom det ofta kan finnas ett tiotal eller till och med hundra 
kopplingar mellan två komponenter, och om alla dessa skulle visualiseras 
i en graf skulle det bli väldigt mycket information att förmedla på en liten 
yta. Istället användes en tabell för att visa alla portar på en komponent och 
denna tabell kallas denna design för Port View. 

Med hjälp av färger illustrerades egenskaperna av de olika 
komponenterna. SWC:er representerades med gul färg, kompositioner 
med blå färg och den nuvarande valda kompositionen visualiserades i 
grönt tillsammans med en indikationstext i det västra hörnet utav 
modellen för att ge användarna information kring var de befinner sig.  

För att underlätta navigering komplementerades navigatorvyn med ett 
verktygsfält. Verktygsfältet gav användaren flera möjligheter att 
interagera med navigatorvyn. Genom verktygsfältet fick användarna 
möjligheten att gå in i valda komponenter om dessa är kompositioner. På 
så vis ges användarna möjlighet att navigera hierarkierna i modellen. 
Sökfältet lades till för att ge användarna möjligheten att söka i grafen efter 
en specifik komponent. Om grafen bestod av väldigt många komponenter 
är det svårt att hitta en specifik komponent, och då kan sökfältet användas 
för att filtrera bort överflödig information. 

För att hantera riktigt stora modeller inkluderades också en 
zoomningsfunktion så att storleken på visualiseringen kunde justeras 
eftersom komponenterna hamnar närmare varandra ju fler de är.   
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5.2.2 Port View 

 
Figur 10. Port View. I denna vy kan alla portar av en viss komponent ses. Vilken 

komponent som visas beror på den valda komponenten i Navigator View. I detta exempel 
är det komponenten "SwcReader" som är vald. 

Då SWC:er är komplexa entiteter och ofta innehåller ett stort antal portar 
med många kopplingar till andra komponenter gjordes avägningen att inte 
visualisera dessa i Navigator View. Att visualisera alla portar och alla 
kopplingar i Navigator View skulle leda till att stor och oöverskådlig 
modell. Istället komplementerades navigatorvyn med en portvy där 
portarna för en vald SWC presenteras. Varje koppling presenteras i 
tabellen på en egen rad med namnet och typerna på de två ihopkopplade 
portarna samt namnet på komponenten slutporten ingår uti. För att 
underlätta navigering i port view gavs användarna möjlighet att sortera 
kolumnerna i stigande respektive fallande ordning genom att klicka på 
titteln högst upp i varje tabell. 
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5.2.3 End Point View 

 
Figur 11. End Point View. Denna vy visar kopplingar till eller från en vald port i Port 
View. I detta exempel är det porten "WdgM_StateReq" på komponenten "SwcReader" 

som är vald. Denna port är en PPORT och den är kopplad till RPORT:en 
"modeRequestPort_WdgmMode" på komponenten "bswm". 

 
Figur 12. Två mer avancerade exempel på hur End Point View kan se ut när kopplingar 

går igenom flera portar på olika kompositioner. Den valda porten kan ses med en 
bredare kant. Både ingående och utgående portar visas. 

Port View innehåller som tidigare presenterats och som demonstreras i 
figur 10 information kring hur de ingående provider och reciever portarna 
för en vald SWC är anslutna. Motiveringen för vyn baserades på den 
starka önskan i användarbasen att kunna se hur portarna i modellen är 
anslutna till varandra. Användarna ges på så vis möjligheten att se var en 
viss porthierarki startar och var den slutar upp någonstans. End point view 
togs fram för att uppfylla det önskemålet. 

End Point View aktiveras när användaren väljer en port i Port View. När 
detta sker generas en trädgraf med den valda porten markerad i svart och 
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dess ingående och utgående portar. Figur 11 och figur 12 illustrerar tre 
olika trädgrafer från riktiga modeller illusterade i End Point View. 

End Point View illustrerar två kategorier av portar, RPort:ar och PPort:ar 
och dessa kan i sin tur sitta på två olika komponenttyper normala SWC:er 
och compositions. För att göra End Point View enhetlig med Navigator 
View användes samma färgschema med compositions markerade i blått 
och SWC:er markerade i gult. Högst upp på en port i vyn indikeras den 
komponent porten sitter på och under indikeras portnamnet. Prototypen 
indikeras inuti noderna.  

Pilarna visar åt vilket håll anslutningen går med en ingående anslutning 
markerad som en pil åt sig och en utgående anslutning med en utgående 
pil. Som illustreras ovan har en RPort på en composition ett annorlunda 
beteende jämfört med en RPort på en SWC. Utåt fungerar den som en 
vanlig RPort vilket markeras i grafen men kopplingen går sedan vidare 
till eventuella compositions eller SWC:er som den innehåller. Samma 
scenario fast spegelvänt gäller för PPort vilket illustreras i figur 12.  

Riktad navigering utifrån End Point View är möjlig. Användaren har 
möjligheten att ta sig direkt till den komponent som porten sitter på genom 
att dubbelklicka på någon av de portar som ingår i den visualiserade 
hierarkin. På så sätt kan eventuella användare direkt orientera sig i 
modellen med hjälp av end-point view.  Vid navigering i endpoint view  
så väljer Navigator View den nya komponenten detta leder till att Port 
View ändras till att visa portarna för den valda komponenten.  

Grafen implementerades med hjälp utav draw2d:s grafbibliotek som 
tillhandahöll en algoritm för att genera riktade grafer och placera ut 
noderna med lämpligt avstånd för linjeritning.   
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5.2.4 Den fullständiga modellen  

 
Figur 13. Alla delar av designen tillsammans. 

I figur 13 visas den fullstända implementationen vid visualisering av 
Arccores Hello world projekt. Vald komponent är TopLevelComposition 
vilket indikeras med att den är placerad i mitten i den vänstra vyn. Den 
valda komponenten är i det här fallet är också den composition som vi för 
tillfället befinner oss i. Det markeras genom att den är märkt i grönt och 
texten uppe i det vänstra hörnet. Navigator View indikerar att den valda 
komponenten TopLevelComposition har in och utgående kopplingar till 
SwcMem, SwcReader och SwcWriter.   

Alla in- och utgående kopplingar till den valda komponenten visas i Port 
View. I figur 13 är porten Rx01 vald och visas därför i End Point View. I 
End Point View visas hierarkin av portar och kopplingar releterade till den 
valda porten Rx01 i ett träd. 
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5.3 Evaluering 
Urvalet av utvecklare för evalueringen bestod av tre interna utvecklare 
som arbetade vid kontoret i Linköping med tidigare erfarenheter av att 
arbeta i arctic studio. 5 utvecklare tillfrågades men 3 valde att delta.  

Att valet föll på utvecklare vid kontoret i Linköping var att det bedömdes 
som mycket svårt att få utvecklare från Arccores övriga kontor att resa till 
Linköping för att delta i en kort systemutvärdering. Varje genomgång 
följde specifikationerna för cognitive walkthrough och tog ungefär 30 
minuter att genomföra. Under genomgången så transkriberades de svar 
utvecklarna gav. Dessa svar finns nedskrivna i bilagorna för denna 
rapport. 

De tre utvecklare som deltog i undersökningen hade alla ungefär 1 års 
erfarenhet av verktyget. En utvecklare hade utvecklat och använt Arctic 
Studio samt hjälpt kunder att navigera i verktyget. En annan utvecklare 
hade även utvecklat och arbetat med att lösa buggar i Arctic Studio och 
den sista utvecklaren i undersökningen hade likt den första både utvecklat, 
använt och hjälpt kunder. 

Två av deltagarna hade problem med att öppna den grafiska vyn, det var 
oklar hur den skulle öppnas och en av dem menade att detta var något som 
man var tvungen att lära sig. Deltagaren påpekade också att det kan vara  
svårt för en kund att veta att det överhuvudtaget finns en grafisk vy, då 
detta alternativ finns inte indikerat någonstans. 

Två av deltagarna ansåg att metoden att välja komponenter på inte var 
intuitivt och hade mer gärna sätt att detta gjordes med enkelklick istället 
för dubbelklick. 

Deltagarna hade skilda åsikter kring uppgiften att ta sig in i 
kompositioner. Två av deltagarna tyckte att det var relativ enkelt att ta sig 
in i en komposition, medan den tredje ansåg att instruktionerna var 
otydliga. Deltagaren som fann instruktionerna otydliga visste inte riktigt 
heller var hen skulle klicka. Utvecklaren skulle istället ha föredragit att 
kunna högerklicka på en komposition och därefter välja "Go Into" via en 
meny istället för att behöva använda verktygsfältet. Deltagaren hade 
önskat att detta lokala val hade funnits som komplement till 
verktygsfältet. En annan deltagare upplevde nuvarande uppsättning med 
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navigationsalternativen i verktygsfältet som bra och speciellt "Go Up" 
knappen. En annan deltagare ansåg dock att "Go Into" och "Go Up" 
knapparna bara såg ut som text och inte som knappar och önskade att detta 
skulle markeras på ett bättre sätt. 

Deltagarna hade också olika åsikter gällande centreringen som sker när en  
komponent väljs. En deltagare tyckte att detta var förvirrande då den nya 
vyn var annorlunda från den första vyn och det kändes som att en oönskad 
ändring i modellen hade gjorts. En annan deltagare tyckte dock att denna 
centrering var bra då det tydligt indikeras vilken komponent som 
förnärvarande är vald vilket deltagaren ansåg som något underlättande när 
det finns många komponenter i vald vy. 

Alla deltagare var överens om att när rätt val gjordes, så gav 
användargränssnittet god respons och det var därför enkelt för dem att 
uppfatta att de gjort rätt val. 

När användarna genomförde liknande steg för andra gången som att välja 
komponenter och att gå in i kompositioner så upplevdes inga problem med 
navigationen. 

Användarna upplevde det enkelt att sortera portvyn efter namn och sedan 
välja en specifik port. När valet av port gjordes så indikerades det tydlig 
att ett val var gjort och att de var på rätt väg. 

En deltagare menade att om det bara finns en komponent i vyn, så borde 
den komponenten väljas automatiskt. 

En deltagare ansåg även att det var lite förvirrande att vyn bytte fokus till 
en komponent vid dubbelklick på port. De andra två tyckte dock detta var 
smidigt. En av dessa hade dock velat utföra detta val med högerklick och 
sedan genomförde selektionen via en meny. 

Alla deltagare var förvirrade av att det kunde finnas flera portar med 
samma namn i portvyn. 

Användarna tyckte att det var förvirrande att de var tvungna att stänga ner 
den tidigare grafiska vyn innan de kunde öppna en ny och önskade att vyn 
instället uppdaterades automatiskt. 

Sökningen av komponenter upplevdes som enkel och bra, men en av 
deltagarna hade svårt att hitta sökrutan. 
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Deltagarna hade inga större problem med att lokalisera vilka portar en 
connector var kopplad till via de vyer som tillhandahölls. Två av 
deltagarna uppfattade relationen mellan Port View och End Point View 
som tydlig och till god hjälp för uppgiften.  

En av deltagarna relaterade sina problem att utföra uppgiften främst till 
egen brist brist på kunskap kring modellen, medan en annan menade att 
det var oklart om man väljer en port eller en connector i portvyn. I övrigt 
tyckte denna deltagare dock att systemet var bra. 
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6. DISKUSSION  
I detta avsnitt diskuteras resultatet kritiskt med utgångspunkt ifrån 
frågeställningen med hänsyn till validitet, replikerbarhet samt reliabilitet. 
Eventuella etiska och samhälleliga aspekter som detta arbete innefattar 
kommer också att presenteras. 

6.1 Metod 
Två kvalitativa metoder kom att användas i detta arbete. Constant 
comparison method användes för att generera en beskrivning av 
nuvarande system och dess problem tillsammans med vanliga 
användarmönster. Cognitive Walkthrough Method användes för att 
evaluera användbarheten i prototypen. Att valet föll på kvalitativa 
metoder baserades på att kvantitativa motsvarigheter inte var möjliga att 
genomföra, det saknades tid och tillgängliga utvecklare med relevant 
erfarenhet för att basera metoden på enkäter och användbarhetstester i 
större skala för att nå ett statistiskt säkerställt resultat. Kvalitativa metoder 
är också lämpliga att använda vid en studie där olika aspekter skall 
undersökas som inte direkt kan mätas och jämföras [22]. De metoder som 
valdes baserades på artiklarna Seaman [20], Polson, P. G. et al. [21] och 
Spencer R. [22].   

Det fanns andra metoder som skulle kunnat användas för både 
användarundersökningen och evalueringen. Seaman [20] presenterar en 
annan metod för att samla in data, Participant Observation. Men vi valde 
att i detta arbete att istället genomförda en serie av intervjuer som därefter 
analyserades med the constant comparisation method. Motivationen 
bakom metodvalet för förstudien var dels att intervjuer kunde genomföras 
över Skype, vilket var smidigt då deltagarna var på olika geografiska 
platser och dels på grund av att användarnas tankar kunde komma fram 
på ett mer varierande sätt än om vi enbart observerat användarna i deras 
arbete.  

Evalueringen kunde även den ha genomförts genom att nyttja andra 
metoder. Nilson J. [24] presenterar 7 olika så kallade Usability Inspection 
Methods där Cognitive Walkthrough är en av dem. Den metod som 
användes i detta arbete var en omarbetad version av Cognitive 
Walkthrough som var anpassad för att vara enklare och därmed snabbare 
att genomföra. Tidigt i arbetet planerades det att använda en kvantitativ 
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evalueringsmetod kallad System Usability Scale (SUS) [19]. SUS är en 
enkätundersökning som genererar ett värde på hur användbart ett system 
är. En sådan enkätundersökning kunde ha använts till att jämföra två 
värden på systemets användbarhet före introduktionen av prototypen och 
efter. Denna metod valdes bort då det inte fanns tillräckligt många 
deltagare att tillgå. 

En brist i evalueringen utav prototypen är endast tre personer deltog. Detta 
medför att enbart ett begränsat antal fel eller brister i prototypen kunde 
upptäckas. Skulle en större mängd utvecklare deltagit hade evalueringen 
resulterat i större noggrannhet och ett bättre underlag. Nilsen et al. [26] 
presenterar en annan evalueringsmetod som ingår i samma kategori som 
Cognitive Walkthrough [24] och som Nilsen et al. [26]  menar endast 
behöver tre till fem deltagare för att vara effektiv.   
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6.2 Replikerbarhet och Reliabilitet  
Metoden som användes för att analysera intervjuverna kallas Constant 
Comparisation Method en metod baserad på grundad teori. Kodningen av 
data genomfördes internt inom gruppen och gav empirisk data för senare 
analys. Detta innebär att en annan grupp som genomför samma studie inte 
nödvändigtvis erhåller samma typ av data vilket påverkar reabiliteten. 
Detta då dessa inte nödvändigtvis når exakt samma slutsatser utifrån sitt 
resultat, även om samma koder skulle användas. Inte heller är det säkert 
att andra möjliga intervjuvobjekt på Arccore har exakt samma åsikter 
kring vad som är bra eller mindre bra med systemet. Men samma bild av 
de aktuella problemen i systemet och förslag på hur dessa skall adresseras 
bör framgå, skulle samma forskningsfrågor användas.  

Den design som togs fram utifrån undersökningen kommer också att skilja 
sig beroende på utvecklare. Detta skulle eventuellt leda till andra resultat 
från den kognitiva genomgången. Men även om en annan grupp hade tagit 
fram en design så skulle den inte vara helt väsenskild från den som togs 
fram i denna rapport.  

Vår hypotes är att en sådan design skulle adressera samma grundproblem 
som framkom utifrån den användarundersökning som genomfördes och 
antagligen tillhandahålla liknande funktionalitet. 

6.3 Resultat  
6.3.1 Förstudie 
Från användarundersökningen framkom ett antal aspekter relaterade till 
mjukvaruvisualisering som skulle underlätta för användarna i deras 
dagliga arbete. Av dessa aspekter var det några som inte togs med i den 
prototyp som sedan togs fram.  

En av aspekterna var relaterat till att visualisera hur olika signaler 
propagerar genom komponenterna i den visualiserade modellen. Detta 
valdes bort på grund av tidsbrist. En annan aspekt var ytterligare 
möjligheter till interaktiv interaktion med den modell som förnärvarande 
visualiseras.  Denna aspekt var relaterat till att ge användarna möjligheten 
att lägga ut komponenter interaktivt. Detta valde vi också att bortse ifrån 
på grund av att tid inte fanns att tillgå för att inkludera sådan funktionalitet 
på ett för användarna tillfredställande sätt. 
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 Den främsta aspekten som inte inkluderades var möjligheten till 
godtycklig navigering, flera användare önskade att godtyckligt kunna 
söka och navigera i en eventuell visualisering. 

Vissa användare önskade också en visualisering av hela systemet där alla 
portar och komponenter tydligt framgår samtidigt. Detta valdes bort 
baserat på information som presenteras i teorikapitlet i sektion 3.7 och ett 
tidigare försök av Stolpe [25] som indikerar att problemen som 
presenterades i teoriavsnittet skulle vara aktuella för större modeller och 
därmed leda till skalbarhetsproblem.  

6.3.2 Implementation  
I implementationsfasen så implementerades prototypen enligt de tre 
huvudsakliga tendenserna som intervjuverna indikerade.  Bättre möjlighet 
att navigera med fler navigationsalternativ, tydligare 
presentationsmönster för de ingående objekten i modellen samt 
tillhandahållandet av abstraktionsnivåer.  

Detta första uppfylldes med  navigationsmöjligheterna som prototypen 
tillhandahöll både via Navigator View och Endpoint View. I dessa vyer 
uppfyllde vad vi upplevde som det främsta resultatet från intervjuserien 
nämligen navigation från ett objekt till ett annat där en relation existerar 
så kallad riktad navigering samt navigation mellan olika SWC:er via deras 
portar.   

I kategorin topp-botten förståelse drog vi hypotesen att den mest centrala 
aspekten var behovet av att visa skild information beroende på vilken 
abstraktionsnivå en användare befinner sig på. Detta problem 
adresserades också, inte direkt utav oss men med hjälp utav 
Autosarstandarden. Autosarstandarden ger autosarutvecklare möjligheten 
att med hjälp utav inkapsling att abstrahera relaterade komponenter i 
kompositioner. Detta gav möjligheten att enkelt skapa en 
abstraktionshierarki redan i parsningsfasen.  

Indikationen mellan de ingående komponenterna åtgärdades med hjälp av 
de tre vyerna som presenterade komponeterna och dess relationer som ett 
polärdiagram i Navigator view , tillsammans med matrivisualiseringen i 
Port view och den riktade trädgrafen i End point view.  
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Givetvis kunde inte alla  kategorier som förstudien indikerade ett behov  
av implementeras. Men vi upplever att den huvudsakliga hypotesen som 
förstudien generade, ökade navigationsmöjligheter och minskad 
navigationskomplexitet addreserades, vilket den slutgiltiga evalueringen 
ger visst stöd för. Den främsta aspketen som inte adresserades var stöd för 
riktad navigation.  

6.3.3 Evaluering 
Evalueringsprocessen var ett intressant delmoment. Dels på grund av 
den kritik vi fick. Det var också intressant att vi fick feedback kring den 
prototyp som hade arbetats fram under examensarbetesprocessen. Vi 
upplever dock att resultatet av evalueringsprocessen hade varit bättre 
skulle fler användare deltagit.   

6.4 Validitet  
För att göra användarunderökningen så relevant som möjligt för att 
besvara frågeställningen och för att täcka in och bredda resultatet av 
intervjuerna baserades intervjufrågorna på den hierarkiska modellen 
framtagen av Storey et al. [2]. Vi satte oss också in i systemet innan 
intervjufrågorna skrevs ner. Detta försteg genomfördes för att se till att 
frågorna skulle vara så relevanta som möjligt både sett till teori inom 
ämnesområdet men också till den praktiska verkligheten.  

Varje intervjuv som genomfördes var semistrukturerad där vissa 
intervjufrågorna ofta var öppna så möjligheten fanns att få systemspecifik 
eller annan information som vi inte kände till tidigare. Deltagarna fick 
även möjligheten att delge övriga tankar och ideér. Detta för att få ut så 
mycket information om systemet som möjligt. Om frågorna hade varit 
mer specifika hade troligvis resultatet berott mer på vår egna kunskap om 
ämnet vilket troligvis hade genererat mindre intressant och korrekt 
resultat. 

Vid evalueringen av den framtagna prototypen undersöktes ett flertal 
metoder presenterade av Nilson J. [24]. Valet föll på Cognitive 
Walkthrough som Polson, P. G. et al. [21] presenterade som en rimlig 
metod att validera användbarheten i en design.  
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Att användarna både i förstudien och i evalueringen själva varit med och 
utvecklat Arctic Studio kan givetvis ha påverkat validiteten i 
undersökningen.  Detta då användarna är vana vid ett visst arbetssätt och 
kanske varit med och implementerat det gamla systemet med listvyn. 
Användarna skulle därför kunna vara negativt inställda till de förändringar 
som prototypen introducerar men också mer positiva då de kanske inte 
alls är nöjda med nuvarande system.  Vi anser dock att valet av deltagare 
med erfarenhet av att arbeta med Arctic studio stärker undersökningens 
validitet jämfört med deltagare som saknar erfarenhet. Dock skulle 
externa kunder ha utgjort ett bättre underlag.  
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6.5 Källkritik 
Källorna har valts med hänsyn till antalet citeringar och att de har 
granskats av andra forskare. Huvudsakligen har primärkällor valts för 
teoriavsnittet, med inslag av sekundärkällor för att förklara begrepp 
centrala för rapporten. Den metod som användes rapporten baserades på 
två metoder the Constant Comparisation Method definierat av Seaman 
[20] och Cognitive Walkthrough Method baserad [21] och [22].  [20], [21] 
samt [22] är alla primärkällor publicerade i vetenskapliga journaler de har 
således granskats av andra forskare innan publicering. 

Den främsta anmärkningen är källorna inte är nya utan har några år på 
nacken. Men då källorna är välciterade och  fortfarande citeras valdes de 
som underlag för de metoder som har nyttjats i denna rapport.  

 

6.6 Etiska och samhälleliga aspekter 
För Bilindustrin är säkerhet högsta prioritet. Likaså är transportsäkerhet 
viktigt för många stater. Trafikverket formulerade 1996 den så kallade 
nollvisionen med målet att ingen skall avlida till följd av en olycka i 
svensk trafik [23]. I detta arbete har en prototyp tagits fram för att 
visualisera relationerna mellan mjukvarukomponeter i Arctic Studio. 
Skulle denna prototyp vidareutvecklas och användas i produktion kan 
slutkunderna använda verktyget vid utveckling utav fordons elektroniska 
styrenheter. Skulle den kod som används i detta arbete vara felaktigt 
skriven kan det leda till att slutkund begår ett misstag med fatala 
konsekvenser för slutlig användare. Samtidigt skulle de tekniker som 
presenterats i denna rapport kunna minska risken för att en slutkund gör 
fel och på så vis bidra till säkrare system.  
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7. SLUTSATSER  
I denna sektion återkopplas resultatet från resultatavsnittet med den 
uppställda frågeställningen tillsammans med syftet. 

Syftet med detta arbete var att föreslå en visualiseringsteknik och UI-
design som ämnade att underlätta utvecklingen av mjukvara för 
användarna av Arctic Studio. Med hjälp utav syftet formulerades en 
huvudsaklig frågeställning.  ”Hur kan mjukvaruvisualisering och UI-
design användas för att öka underhållbarheten av mjukvara i Arctic 
Studio?”. Den huvudsakliga frågeställningen delades sedan upp i tre 
frågeställningar: 

• Hur använts Arctic Studio av användarna idag? 
• Vilka begräsningar upplever användarna med nuvarande 

gränssnitt? 
•  Hur kan grafer användas i Arctic Studio för att underlätta 

förståelse och navigation? 

 
7.1 Frågeställning 
7.1.1 Hur används Arctic Studio av användarna idag? 
Frågeställningen ”Hur används Arctic Studio av användarna idag?” 
besvarades med hjälp av den inledande användarundersökningen. Från 
undersökningen framkom det att användarna utför ett flertal olika 
uppgifter. För att utföra dessa uppgifter använde användarna olika 
arbetssätt som utfördes med en myriad olika verktyg. Dessa verktyg 
inkluderade autosarnavigatorn för orientering, Port Connection View för 
portinspektion, Context View för att spåra signaler och undersöka 
kopplingar och Properties för att modifiera egenskaper hos komponenter.  

Användarna av Arctic Studio upplevde att de ofta arbetade med komplexa 
modeller med många ingående komponenter, portar, kopplingar och andra 
objekt. Arbetsprocessen bestod typiskt av att försöka förstå modellerna, 
att felsöka, navigera modellen och modifiera komponenter. Användarna 
använde sig ofta utav sökfunktionen för att hitta specifika objekt. 
Navigation av modellen utförde användarna på två sätt. Antingen genom 
att använda autosarnavigatorn där de visuellt hade möjligheten öppna och 
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stänga ikoner för att lokalisera komponenter. Men navigering 
genomfördes även genom användning utav Context View där de stegvis 
hade möjligheten till riktad navigering genom att gå från ett objekt till ett 
relaterat objekt.  
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7.1.2 Vilka begränsningar upplever användarna av nuvarande 
UI-gränssnitt? 
Från användarundersökningen framkommer bilden av ett fragmenterat 
system med många olika verktyg som saknar ett gemensamt tänk. För att 
arbeta effektivt med modellerna var användarna tvungna att byta mellan 
en myriad av olika verktyg något som användarna upplevde som 
förvirrande.  

En vanlig process var att försöka förstå och hitta fel i modellen. För att 
uppnå detta krävdes ofta en överblick något som användarbasen upplevde 
som svårt. Detta då relationerna mellan objekt inte indikerades på ett sätt 
som de uppfattade som tydligt. Det enda sättet att genomföra detta var att 
stegvis navigera genom Autosar Navigator med Context View som 
komplement, en mödosam och tidskrävande process som involverade 
många musklick.   

7.1.3 Hur kan grafer användas i Arctic Studio för att underlätta 
förståelse, orientering och navigation? 
Från teoriavsnittet så har vi sett att det finns många olika typer av grafer 
för att representera en mängd olika system. I användarundersökningen 
framkom att många utav deltagarna väldigt gärna skulle vilja ha en 
komplett visualisering av modellen där alla relationer presenteras direkt. 
Andra användare uppfattade istället mer omfattande visualiseringar som 
komplexa och svåra att förstå. Dessa användare uppvisade också viss 
skepsis till att konstruera system av den storleken. Några trodde att det 
var möjligt men att man då måste ha specifika grafalgoritmer som kan 
hantera stora modeller på ett bra sätt både sett till prestanda men också 
sett till tydlighet.  

För att motverka dessa problem hade vissa användare idéer som påminde 
om de klustringstekniker som tagits upp i teoriavsnittet skulle kunna 
användas för att abstrahera bort överflödig information. Denna 
abstraktion skulle enligt användarna kunna tillämpas beroende på vilket 
nivå de befinner sig på. Detta skulle kunna genomföras via zoomning eller 
mer naturligt genom att sammanslå kompositioner till enskilda noder.  
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Vi valde att ta hänsyn till kompletta modeller och visualisera dessa men 
med strikta abstraktionslager mellan varje nivå för att på så vis undvika 
att en aktuell modell blir allt för komplicerad och svårövergriplig.  

Som presenterats i resultatavsnittet kom två grafer att användas. Först ett 
polärdiagram med två syften. Det första syftet var att visualisera 
komponenter och dess kopplingar sinsemellan för användarna. Det  andra 
syftet var att ge användarna ett enklare navigationsgränssnitt än den 
tidigare listrepresentationen.   

Polärdiagrammet för Navigator View valdes för att undvika att modellen 
blev allt för komplicerad valde vi att placera alla hörn i en cirkel. Detta 
var ett enkelt sätt att undvika problemet med korsande kanter och på så 
vis uppnåddes därför god skalbarhet även för stora modeller. För att 
ytterligare öka skalbarheten så representerades kopplingsrelationerna 
enbart för en vald komponent. Själva kopplingen visualiserades med en 
kant med en associerad riktning. Med en kant som representationsmodell 
för en eller flera  kopplingar minimerades också antalet kanter i modellen 
ytterligare. 

Som komplement till Navigator View användes en matrisvisualisering, 
Port View. Där ytterligare information kring kopplingar för en vald 
komponent presenterades.  

Ett träd valdes som representationsmodell för portarna då strukturen för 
hur portarna representerar i AUTOSAR lämpade sig väl för en 
trädrepresentation. En port är kopplad till andra portar som i sin tur är 
kopplad till portar och så vidare.  

Att det slutgiltiga valet föll på en strikt uppdelning med två grafer med en 
tillhörande matrisvisualisering baserade sig även på att ett tidigare försök 
att visualisera komponenter på Arccore där ett försök hade gjorts att 
kombinera både portar och komponenter i samma graf ett koncept som 
inte skalade väl för större modeller [25].  

Användarundersökningen visade tendenser till att den prototyp och de 
grafer vi valt att använda var lättförståeligt. Deltagarna i undersökningen 
upplevde det som enkelt att avgöra var i modellen de befann sig. 
Användarna upplevde också efter en kortare tids användning systemet 
som lättnavigerat på så vis kan man dra slutsatsen att de två grafer och 
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den matrisvisualisering som används kan användas för att underlätta 
förståelse orientering och navigation.   

 

7.2 Syftet med arbetet 
Vi har i detta arbete implementerat en konceptdesign baserad på en 
användarundersökning som analyserats med hjälp utav the constant 
comparisation method.  Den framtagna prototypen har därefter evaluerats 
med hjälp utav en kognitiv genomgång. Evalueringen visade indikationer 
på att den prototyp som tagit fram var lättnavigerad och lättförståelig.  
Med definitionen av systemförståelse som en central underkategori till 
underbarhet som presenteras i teoriavsnittet sektion 3.1.1 besvaras den 
huvudsakliga frågeställningen och pappret visar därmed ett av potentiellt 
sätt flera möjliga tillvägagångsätt att öka underhållbarheten i Arctic 
studio. 

I denna rapport har vi visat hur man med hjälp av en 
användarundersökning kan föreslå ett exempel på en UI-design med 
medföljande visualisering av ett komplext system. Det finns många 
företag som använder flera verktyg när de utvecklar sina produkter. Detta 
arbete skulle kunna användas som förslag av en mall för hur företag kan 
utveckla och förbättra dessa verktyg med hjälp av tillvägagångsättet som 
använts i denna rapport.  

Arbetet kan också ses som ett exempel på ett alternativt tillvägagångsätt 
när man visualiserar komplexa system genom att dela upp systemet i 
logiska beståndsdelar. Genom att dela upp det på detta sätt är det möjligt 
att undvika vanliga problem som uppkommer vid visualisering av 
komplexa system som till exempel problemet med korsande kanter. 

 

7.3 Vidareutveckling 
Från användarstudien framkom flera önskemål relaterade till 
modellvisualisering ifrån användarna. Alla dessa önskningar kunde inte 
adresseras i den prototyp som togs fram. En av de stora kategorierna som 
inte togs med var relaterade till signaler, ökad funktionalitet för att genera 
riktade grafer för att illustrera signalvägar skulle förbättra begripligheten 
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av den framkomna prototypen. Flera intervjuobjekt nämnde också om att 
de önskade kunna lägga ut komponenter själva i en graf, att kunna spara 
denna layout och skicka till andra utvecklare. En tänkbar förbättring av 
designen som tagits fram i denna rapport skulle kunna vara en design där 
större delar av, eller hel, modellen visualiserades samtidigt och innehålla 
funktionalitet för att flytta omkring komponenter. En ytterligare viktig 
aspekt som flera deltagare i användarundersökningen nämnde var att 
snabbt kunna se vilka portar som finns i modellen och vilka av dem som 
inte är kopplade, alltså att kunna felsöka på ett bättre sätt. I den prototyp 
som togs fram i detta arbete är det möjligt att se vilka portar som inte är 
kopplade på en specifik komponent. Det går dock inte att få ut en 
sammanfattning kring alla dessa portar i hela modellen utan att manuellt 
behöva gå igenom alla komponenter. Sent i arbetet kom det fram att det 
fanns ytterligare en porttyp utöver PPort och RPort; PRPort. Detta är en 
port som både kan ta emot och skicka data. Prototypen har inte tagit 
hänsyn till denna typ av port och den kommer således inte visualiseras 
korrekt i modellen. 
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APPENDIX A   
Intervjuguide (Svenska) 
Presentation av oss och syftet med arbetet och intervjun   

Vi är två ex-jobbare på ArcCore och vi arbetar med vårt kandidatarbete 
på kontoret i Linköping.  

Syftet med kandidatarbetet är att förbättra Arctic Studio. Specifikt gäller 
det att undersöka möjligheten att förbättra AUTOSAR navigatorn och att 
visualisera komponenterna på något vis.  

Många frågor är öppna och målet är att försöka få så mycket information 
som möjligt om användningen av AUTOSAR navigatorn.  

Deras erfarenhet av AUTOSAR navigatorn   

• Hur länge har du arbetet på ARCCORE?   
• Hur länge har du arbetat med Arctic Studio och AUTOSAR 

navigatorn?  
• På vilket sätt har du använt Arctic Studio och AUTOSAR 

navigatorn?  
• Har du utvecklat applikationer med det?  
• Har du varit med och utvecklat det?  
• Har du hjälpt kunder?  
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Användningen av navigatorn  

• Vilka anser du är de största begränsningarna med AUTOSAR 
navigatorn?   

• Skulle du kunna beskriva hur du använder AUTOSAR 
navigatorn?   

• Till vilket syfte använder du AUTOSAR navigatorn?    
• Hur ser processen ut när du vill söka upp ett objekt?  
• Vad har 
•  du för tankar kring context view?   

• För och nackdelar?    
• Vad använder du den till?  

• Vad har du för tankar kring Properties fliken?   
• För och nackdelar?    
• Vad använder du den till?  

• Vad har du för tankar kring "Port Connections" fliken   
• För och nackdelar?   
• Vad använder du den till?  

Generella frågor  

• Upplever du att relationen mellan objekten i navigatorn är tydligt 
presenterade, vilka förbättringar  

skulle du vilja se?  

• Uppfattar du lätt var du befinner dig i den modell du arbetar i?  
• Är det lätt att orientera sig?   
• Skulle en indikation av den sökväg du använde för att ta 

dig till objektet underlätta navigation och orientering?  
• Har du använt några liknande verktyg? Hade de någon funktion 

som skulle kunna användas i Arctic Studio och i AUTOSAR 
navigator?  
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Frågor om visualisering / grafer   

• Vad för slags alternativ "vy" skulle du vilja att det fanns som 
komplement till AUTOSAR navigatorn?  

• Säg att komponenterna visualiseras på något sätt. Vilka aspekter 
är viktigast att få med i denna visualisering enligt dig?    

• Strukturen?    
• Kopplingarna?   
• Variabler?    
• Namn?   
• Typer?    

• Skulle det vara användbart för utvecklaren att kunna se alla objekt 
visualiserade samtidigt i en graf?   

• För mycket information?    
• Skulle det vara användbart att, i en graf, se de närmsta kopplade 

komponenterna från ett valt objekt?    
• Vore det användbart att kunna navigera med hjälp av en 

visualisering med grafer?   

Slut  

• Har du några övriga tankar och idéer?   
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Interview guide (English)  
Presentation of us and the purpose of the thesis and this interview  

We are two students at the Linköping University and we are working on 
our bachelor thesis at Arccore here in Linköping.  

The purpose of this thesis is to improve Arctic Studio and specifically the 
AUTOSAR navigator and to visualise the components somehow.  

The questions are rather open and the goal is to try to get as much 
information as possible about how the navigator is used, what its 
limitations are and what can be improved or added.  

Their experience with AUTOSAR navigator  

• How long have you been working at ARCCORE?  
• How long have you been working with Arctic Studio and the 

AUTOSAR navigator?  
• In what way have you been using Arctic Studio and the 

AUTOSAR navigator?  
• Have you developed applications with?  
• Are you developing it?  
• Have you helped customers in using it?  
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The use of the AUTOSAR navigator  

• What do you believe are the biggest limitations of the AUTOSAR 
navigator?  

• Could you describe how you use the AUTOSAR navigator?   
• To what purpose are you using it?  

• Could you describe the process of searching or looking up an 
object?  

• What are your thoughts on the "context view"?  
• Pros and cons?  
• What do you use it for?  

• What are your thoughts on the "Properties" tab?  
• Pros and cons?  
• What do you use it for?  

• What are your thought on the "Port Connections" tab?  
• Pros and cons?  
• What do you use it for?  

General questions  

• How are relations between objects presented?   
• What improvements would you like to see on this?  

• Is it easy to know where in the model you are working?  
• Is it easy to orientate?  

• Have you used similar tools? Did they have things what could be 
used in Arctic Studio and as a complement to Arctic Studio?  
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Questions about visualisation and graphs   

• What kind of complementary "view" would you like to see in 
Arctic Studio?  

• If the components were visualised somehow, what aspects of the 
software would be important to include or emphasise in this 
visualisation?  

• Structure?  
• Relations?  
• Variables?  
• Names?  
• Types?  

• Would it be useful for the developer to see all components 
visualised in a graph?  

• To much information?  
• Would it be useful to see the closest neighbouring components of 

a selected component in a graph?  
• Would it be useful to be able to navigate through the model with 

the help of graphs?  

End  

• Do you have any other thoughts or ideas? 
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APPENDIX B 
Den kognitiva genomgången 
Vissa namn på komponenter är ändrade på grund av sekretess. 

Syftet med genomgången  

Syftet med denna genomgång är att låta er gå igenom ett antal typiska 
uppgifter som vi bedömde var relevanta för denna prototyp. Detta så att 
användbarheten av den framtagna prototypen kan evalueras. Ni kommer i 
denna undersökning hjälpa oss bedömma hur användvarvänligt 
gränsnittet och ni kommer få möjlighet att delge era tankar och 
kommentarer.  

Förklaring av genomgången 

Ni kommer i denna undersökning få fyra uppgifter som ni skall 
genomföra. Varje uppgift är uppdelad i ett antal delmål och delsteg. Ni 
skall försöka genomföra steget genom att titta på gränssnittet och fundera 
på hur ni skall genomföra det. För varje steg skall ni svara på de två 
frågorna:  

1. Vet användaren vad denne skall göra vi detta steg? 
2. Om användaren gör det rätta valet, kommer den veta att den 

gjorde rätt och är påväg mot målet? 

Ni kommer även få delge kritiska kommentarer eller design-
rekommendationer för varje steg och om de knappar eller delar av 
designen som berörs i det steget. 

Genomgången kommer börja med att vi går igenom en exempeluppgift 
och ger svar på frågorna.  
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Exempeluppgift  

Mål: Starta den grafiska vyn för Hello World projektet 

1. Lokalisera ett element där navigator kan öppnas.  
a. Öppna HelloWorld projektet  
b. Öppna Hello_world_extract.arxml  
c. Öppna AUTOSAR fliken 
d. Öppna HelloWorld [Arpackage] 

2. Öppna den grafiska vyn för TopLevelComposition 

Exempelsvar 

1a) 

Vet användaren vad denne skall göra vi detta steg? 

Ikonerna är små. Jag öppnade Project Explorer av misstag i början och det 
blev då fel. Jag visste inte heller att man skulle trycka på pilen för att 
öppna, men det klurade jag ut. 

Om användaren gör det rätta valet, kommer den veta att den gjorde 
rätt och är påväg mot målet? 

Ja, eftersom man ser i den hierarkiska modellen att det paketet öppnas och 
nya saker dyker upp 

Kommentarer 

Inget speciellt, när användaren vet om att man ska trycka på pilen så 
fungerar det bra. 

1b) 

Vet användaren vad denne skall göra vi detta steg? 

Ja, nu när jag visste hur det funkade var detta steg enkelt. 

Om användaren gör det rätta valet, kommer den veta att den gjorde 
rätt och är påväg mot målet? 

Ja 

Kommentarer 

Inga 
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2) 

Vet användaren vad denne skall göra vi detta steg? 

Nja, först letade jag efter funktionen att öppna i Window tabben, men där 
fanns inget alternativ, så jag högerklickade på TopLevelComposition och 
leta där. Då såg jag "Show in graphic view" och tryckte på den. Då hände 
ingenting, vilket var lite förvirrande. Jag såg då att graphic view redan var 
öppne, så jag testade att stänga ner den och högerklickade igen på "show 
in graphic view" och då kom den upp på rätt sätt. 

Om användaren gör det rätta valet, kommer den veta att den gjorde 
rätt och är påväg mot målet? 

Ja, när den väl kom upp var det väldigt tydligt att jag lyckades öppna den 
på rätt sätt. 

Kommentarer 

Om en instans av graphic view redan är öppen borde den inte behöva 
stängas först. 

Uppgift 1  

MÅL: Hitta och gå in i komponenten Component1 i projektet "test-
project"  

1. Öppna grafiska vyn  
2. Gå in i kompositionen Composition1 

a. Välj Composition1 
b. Gå in i Composition1 

3. Gå in i kompositionen Composition2  
a. Välj Composition2 
b. Gå in i Composition2  

4. Gå in i kompositionen Component1 
a. Välj Component1 
b. Gå in i Component1  

  



101 
 

Uppgift 2  

MÅL: Orientera sig till den SWC som skickar information till porten 
Port1 

1. Välja komponenten Component1  
2. Lokalisera porten Port1 i portvyn  

a. Sortera portvyn alfabetiskt efter portnamn  
b. Välj porten Port1 

3. Ta dig till komponenten Component2 med hjälp av 
portträdet  

a. Välj komponenten Component2 i portträdet  

Uppgift 3  

MÅL: Hitta de portar som porten Port1 på komponenten 
Composition1 skickar till  

1. Hitta Composition1  
a. Gå upp från Composition2  

2. Välj Compositon1  
3. Hitta porten Port1  

a. Sortera portvyn efter portnamn  
b. Välj porten Port1 i listan  

4. Lokalisera vilka portar som Port1 är kopplad till i portträdet  

Uppgift 4  

MÅL: Hitta vilka portar connectorn SR2 är kopplad till på 
komponenten SwcReader i projektet "HelloWorld"  

1. Öppna graphic view för root kompositionen i hello world  
2. Välj komponenten SwcReader  

a. Sök efter komponenter som börjar på S  
b. Välj SwcReader  

3. Välj connector SR2 i portvyn  
a. Sortera portvyn på connector namn  
b. Välj connectorn SR2  

4. Hitta vilka portar denna connector är kopplad till 


