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Förstå din data
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Det finns ett spel om Wikipedia, där man får två slumpmässigt valda artiklar och
ska med så få klick som möjligt komma från den ena artikeln till den andra. Det
kan ofta vara väldigt svårt, hur gör man ens? Det bästa sättet är att försöka klicka
sig genom länkar som är i samma kategori som ens mål och som har många andra
länkar att välja på. Men vilken länk är det? Oavsett ens strategi blir det utmanande.
Samma sak gäller för relationer i ett datanätvärk, där finns ens data endast i tabeller
med relationer på ett liknande sätt som Wikipedia. Men då kanske det inte ens finns
länkar att traversera sig genom. Är det då rimligt att varje gång man vill analysera
data och förstå samband så behöver man spela det spelet?

Jag har därför skapat en lösning som hjälper an-
vändarna med sina analyser. I vanliga tabeller
så kan man oftast endast se relationerna utifrån
en sak. Men med en graf så kan man skala vidare
det och visa relationernas relationer och så vidare.
Detta gör att en användare mycket enklare kan se
samband. Men man kan göra så mycket mer för
användaren, man kan göra deras analyser åt dem
och visa det för dem. Så därför har jag lagt stor
vikt på att förstå vad det är användaren vill veta.

Mina användare är IT-personal, som använder
verktyget jag visualiserar till att hålla koll på sin
IT-tjänststruktur. Deras största problem var att
se vad som kunde påverkas om någonting hände
med en viss komponent samt se vilka komponen-
ter som är mest kritiska för deras system. Därför
skapde jag en graf med en funktion där man kan
se relationer både direkta och indirekta till en viss
komponent i systemet. De olika komponenterna
visades även i olika storlekar baserat på hur många
andra komponenter som är beroende av den, både
direkt och indirekt. Eftersom olika delar av or-
ganisationer är intresserade av olika sorters kom-
ponenter så finns det möjlighet att filtrera av och
på de olika komponenterna. För läslighetens skull
så finns det även titlar på allting och man kan
som användare skala ner hur många relationer som
visas i grafen.

Jag har undersökt vad som redan finns för att
hitta lösningar till hur man visar information på
ett effektivt sätt för användaren. Med en tidigare
version av prototypen gjordes användartester. En-
ligt testerna verkade funktionerna lösa deras prob-
lem. Kritik och funktioner som de önskade lades
även till i den förbättrade grafen som syns i bilden.


