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Sammandrag  

I den här studien utformas och implementeras en prototyp av ett automatiskt 

grafritningsverktyg. Under processen analyseras och evalueras flera välkända och viktiga 

algoritmer. Algoritmen som används i prototypen modifieras och förbättras för att uppfylla 

företaget FindOuts speciella krav. Dessutom strävar vi efter att hitta förbättringar med avseende 

på visualisering och prestanda för algoritmer genom att studera aktuella arbeten. 

 

Genom litteratur- och empiriska studier, drar vi slutsatsen att Sugiyama-ramverket passar bäst 

för hierarkiska och liknande grafer. Den genererade grafritningen är stabil, läsbar och följer de 

flesta estetiska kriterier. Dessutom används kraftbaserad layout för att placera de icke 

sammanhängande delgraferna på lämpliga positioner. Attraktions- och repulsionskraft mellan 

delgrafer gör att hela grafen blir kompakt utan överlappning, vilket är ett av företagets krav. 

 

Några problem såsom att lägga till nya noder och kanter är inte helt lösta på grund av konflikten 

mellan estetiska kriterier och användarkrav. Vi anser att en algoritm baserad på användarkrav 

är lämplig att integreras i en nästa generation av vår prototyp. En del av heuristiken kan också 

förbättras. Vi presenterar möjliga lösningar och föreslår att en noggrann jämförelse mellan 

olika algoritmer bör tas upp i framtida arbete. 

 

Nyckelord: Grafritningsalgoritm, kravbaserad, Sugiyama-ramverk, kraftbaserad layout. 
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Abstract  

A prototype of an automatic graph drawing tool was designed and implemented in this thesis 

project. In this process various well-known and important algorithms were analyzed and 

evaluated. Algorithms applied in the prototype were modified and improved to fulfill FindOut’s 

special requirements. Besides this, a pursuit of an improvement on visualizations and 

performance of algorithms was conducted by studying the latest research works.  

 

Through these theoretical and empirical studies, we concluded that the Sugiyama framework 

is the most suitable algorithm to generate the workflow type of graph. The generated graphs 

are stable, readable and follows most aesthetic standards. Furthermore, force-directed 

algorithms were utilized to put graphs at appropriate positions. The attraction and repulsion 

force between sub-graphs can make the whole graph compact without overlapping, which 

fulfills the company’s requirement.  

 

However some of the problems, such as importing new nodes and edges, have not been 

perfectly resolved due to the conflict between the aesthetic and user requirements. Thus we 

think that a user-constraints based algorithm is suitable to be integrated into our next generation 

prototype. Some of the heuristics also have room for improvement. We discussed the possible 

solutions and suggested that a comparative study of different algorithms should be included in 

the future work. 

 

Keywords: graph drawing algorithm, constraints-based, Sugiyama framework, Force-directed 

layout 
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Tekniska begrepp: 

Graf Grafen, G = (V, E), består av mängden V av noder tillsammans med 

mängden E av kanter. En kant är en relation mellan två noder. 

Riktad graf En graf där kanterna har en riktning, som börjar från en startpunkt och 

pekar på en slutpunkt. 

Sammanhängande 

graf 

En graf är sammanhängande om det mellan varje par av noder {x,y} finns 

en väg från x till y. För en riktad graf ser vi kanterna som oriktade och 

använder samma definition. 

Riktad cykel En ordnad mängd noder V1, V2, …, Vn där det finns kanter  

{Vi, Vi+1} där i = 1,2, …, n och kanten {Vn, V1}. 

Riktad acyklisk graf 

(DAG) 

En riktad graf som inte innehåller riktade cykler. 

Grad (valens) För en oriktad graf definierar vi en nods grad som det antal kanter som är 

anslutna till noden. För en riktad graf definierar vi ut-grad som antalet 

kanter som pekar från noden och in-grad som antalet kanter som pekar till 

noden. 

Källa En nod vars ut-grad är 0 

Sänka En nod vars in-grad är 0 

Grannar till en nod Alla de noder som har en kant till noden. För en riktad graf definierar vi 

två typer av grannar: ingående och utgående grannar. Där ingående 

grannar pekar till noden och utgående grannar pekas ut från noden. 

Dummy-nod En osynlig nod som man lägger till mellan noderna när spännvidden är 

större än 1  
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1.   Introduktion 

Det här kapitlet avses ge en första inblick till projektet där en kort bakgrund ges i avsnitt 1.1, 

problembeskrivning utifrån bakgrunden samt företagets behov beskrivs i avsnitt 1.2, syftet med 

projektet nämns i avsnitt 1.3, avgränsningar av projektet diskuteras i avsnitt 1.4 och hela 

rapportens upplägg beskrivs i avsnitt 1.5. 

 

1.1 Bakgrund 

Visualisering av grafer kan göras manuellt eller automatiskt. För små grafer är det ofta enkelt 

och bättre att visualisera grafen manuellt, eftersom det är lätt att rita graferna precis som 

användaren vill ha det. För lite större grafer kan det vara krångligt, där många noder ska 

placeras och resultatet kan bli dåligt. Därför kan en algoritm väljas som automatiskt placerar 

grafens noder och kanter. 

 

En grafritning kan ha olika utseende, beroende på vilken metod som olika användare väljer för 

att visualisera grafen. Till exempel finns kraftbaserad layout (eng. Force Directed Graph 

Drawing) som simulerar fysikaliska krafter mellan noderna. Grafritningen som genereras av 

kraftbaserade algoritmer har samma kantlängd och grafen kommer ha minimerade korsningar 

[1]. Det finns också skiktad grafritning (eng. Hierarchical Graph Drawing), som fokuserar mer 

på hierarkisk positionstilldelning av noderna [2]. Problemet med dessa algoritmer är att inte 

alla användarens krav kan uppfyllas. Till exempel kan kraftbaserad layout generera olika 

grafritningar även om samma indata används. Om man gör små manuella justeringar kan den 

nya grafritningen som genereras skilja sig så mycket att användaren inte känner igen den. En 

förbättrad algoritm, som kan lösa de angivna problemen efterfrågas av företaget FindOut. Den 

algoritmen kommer slutligen utnyttjas i deras visualiseringsprogram Paipe som hjälper andra 

företag med visualisering inom projekt, till exempel flödesschema. 
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1.2 Problembeskrivning 

För stora grafer är det alltför tidskrävande att göra layouten manuellt. Därför finns det behov 

att automatisera processen, så den första frågeställningen lyder som följer: 

 

Hur kan man rita en graf automatiskt? Vilka algoritmer finns,  

och vilka är deras egenskaper? 

  

En användare kan ha krav på hur grafen ska se ut, till exempel att olika delgrafer ska ligga nära 

varandra, relativa positioner mellan olika noder, och andra sådana villkor på grafritningen. Men 

problemet med existerande algoritmer är att de sällan tar hänsyn till användarens krav. Så den 

andra frågeställningen lyder som följer: 

 

Hur kan en algoritm justeras så att motsvarande grafritning  

uppfyller en intressents specifika krav?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att studera och evaluera existerande grafritningsalgoritmer, för att 

kunna implementera algoritmerna så att grafritningen kan göras automatiskt. Förbättringar av 

algoritmer ska också göras, så att intressentens önskemål på grafritningen uppfylls. Genom det 

vill vi skapa en mer användarvänlig algoritm för automatisk generering av grafritningen. 

Företaget kommer att kunna förbättra sina produkter med algoritmen som vi utvecklar. 

Algoritmen ska också vara ett alternativ när andra väljer att visualisera sina grafer. 

 

1.4 Avgränsningar 

För att kunna svara på frågeställning 1 skall en passande algoritm för grafritningen väljas 

utifrån de existerande algoritmerna. Den algoritmen ska vara anpassad för att generera 

flödesscheman och liknande grafer.  
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För frågeställning 2 behöver vi avgränsa intressentens specifika krav där vi kommer prioritera 

de mest grundläggande kraven. Däremot kommer vi ta hänsyn till implementationssvårighet 

och projektbegränsningar. Vi kommer också bara modifiera/kombinera den valda algoritmen 

så att intressentens specifika krav uppfylls. Vår slutliga algoritm ska bara vara lämplig för vissa 

typer av grafer. Den ska inte vara en allmän lösning. Givetvis kommer denna algoritm ha både 

fördelar och nackdelar. 

 

1.5 Disposition 

I kapitel 2 introducerar vi de områden som problemställningarna berör där projektbakgrund 

och teoretisk bakgrund ges. I kapitel 3 sammanfattar vi vår metodik och beskriver den utförligt. 

Från kapitel 4 presenteras analys kring vårt val av algoritmer eller lösningar. Visualisering av 

grafer med algoritmen framställs sedan. Även analys av de genererade grafritningarna finns i 

kapitel 4. Kapitel 5 diskuterar metodik som används i projektet. Och eventuella nya eller 

alternativa lösningar presenteras. Dessutom diskuteras etik och hållbarhetsaspekter av projektet 

och framtida arbete beskrivs. Slutsatser redogörs för i kapitel 6 där resultat och analys 

sammanfattas, samt förhoppningar för prototypen presenteras. 
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2.   Bakgrund 

De följande kapitlen ger en historisk och teoretisk bakgrund till projektet. I avsnitt 2.1 beskrivs 

grafritningens historia och företagets behov av den, i avsnitt 2.2 förklaras NP-problem, i avsnitt 

2.3 presenteras befintliga grafritningsalgoritmer och i avsnitt 2.4 beskrivs de estetiska kriterier 

som används för att bedöma grafritningens utseende. 

 

2.1 Grafritning 

Grafritning är en visualisering av noder och kanter i en graf. Samma graf kan ha olika 

grafritningar beroende på vilken algoritm som väljs för att generera den. Med den valda 

algoritmen påverkas också grafritningens betydelse, användbarhet och estetik. Här nedan 

beskrivs grafritningens historia. Sedan presenteras företagets behov av grafritning. 

 

2.1.1 Historia och allmänt 

Grafritning används på flera områden där man vill visualisera grafer, som exempelvis 

schemaläggning för projekt, beroende mellan moduler i ett program, visualisering av relationer 

och så vidare. Den tidigaste formen av grafritning är troligen Morris game, ett spel som liknar 

tre-i-rad där man försöker slå ut motståndarens pjäser [3]. Det fanns också andra spel som 

använde konceptet av en graf under denna tid, men Morris game är troligen det första spel som 

ritar ut grafen explicit. Exempelbild för Morris game bifogas i Appendix B figur 1. 

 

Modern grafritning anses ha börjat vid slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Den är 

en kombination mellan matematik och datavetenskap. Det vill säga att metoder från både 

geometrisk grafteori och informationsvisualisering används för att bilda tvådimensionella 

avbildningar av grafer. Grafritning kan användas för att förenkla analys av sociala nätverk, 

kartografi, lingvistik och bioinformatik. 

 

2.1.2 Företag 

Företaget FindOut arbetar med informationsvisualisering sedan starten 2004. De hjälper andra 

företag med att underlätta sina arbetsprocesser inom produktutvecklingsprojekt. Ett verktyg de 

har utvecklat heter Paipe och används för anatomimodellering av projekt och system. En 

projektanatomi beskriver ett projekts beståndsdelar och deras inbördes relationer. En 
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systemanatomi beskriver ett systems delar och deras beroenden. Projektanatomier används av 

till exempel Ericsson för att koordinera och planera stora projekt. Med Paipe kan man rita 

anatomimodeller manuellt eller genom att importera data ifrån andra system och verktyg. I 

dagsläget positioneras noder helt manuellt, vilket kan vara mycket tidsödande. Därför finns det 

ett behov av automatisering. FindOut siktar på att koppla Paipe mot andra system så att Paipe 

visar data som inte skapats manuellt i Paipe. Då är automatisk layout nödvändig för att när som 

helst kunna se diagram över de data som hämtats. 

 

2.2 NP-problem 

Problem kan vara olika svåra. I komplexitetsteorin försöker man klassificera problem baserade 

på problemets tidskomplexitet eller minneskomplexitet. En viktig klassificering är NP (eng. 

nondeterministic polynomial time). Här beskrivs definitionen av NP med hjälp av 

turingmaskinen och olika möjligheter som finns för att lösa NP-problem. 

 

2.2.1 Turingmaskinen 

Turingmaskinen introducerades av Alan Turing, den är en enkel och abstrakt maskin som 

används för forskning av begränsning av en dator. En turingmaskin har ett skriv- och läshuvud, 

ett oändligt långt band med rutor och en tillståndstabell. Skriv- och läshuvud kan skanna eller 

modifiera en ruta på bandet och innehållet på rutorna kan vara 0, 1 eller tom. Tillståndstabellen 

i turingmaskinen beskriver instruktioner som ska utföras under tillståndet och hur tillståndet 

kan förändras. Vad turingmaskinen ska göra i nästa steg bestäms helt av (1) nuvarande tillstånd, 

(2) symbolen under skriv- och läshuvudet och (3) tillståndstabellen i turingmaskinen. Maskinen 

avslutas när den har kommit till ett avslutande tillstånd. [35] 

 

En deterministisk turingmaskin har en instruktion för varje tillstånd, medan den icke-

deterministika turingmaskinen har flera instruktioner för tillståndet. Om det finns en väg för 

den icke-deterministika turingmaskinen till det avslutande tillståndet säger vi att den accepterar 

indatat. [35] 
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2.2.2 Definition av NP och lösning 

Det finns flera definitioner av NP, men med hjälp av en turingmaskin kan definitionen enkelt 

beskrivas. Den lyder som följer: 

NP är mängden av beslutsproblem som kan lösas med hjälp av en icke-deterministisk 

turingmaskin i polynomisk tid 

Beslutproblem är en fråga som man kan bara svara ja/nej på, beroende på indata till problemet. 

[36] 

 

Eftersom NP-problem inte kan lösas effektivt, kan man använda smarta gissningar som ger en 

ungefärlig lösning. Det sättet att lösa problem kallas för heuristik. Heuristiken garanterar inte 

att lösningen som den ger är korrekt eller optimal. Men körtiden för heuristiken är kort och 

flera heuristiker garanterar att lösningen inte skiljer sig mycket från den optimala lösningen. 

[37] Andra möjligheter finns också, till exempel om problemstorleken är liten kan brute-force 

algoritmer användas. Om probleminstansen följer vissa begränsningar kan det finnas en 

effektiv algoritm för att lösa den. 

 

2.3 Befintliga grafritningsalgoritmer 

Med ökande intresse för visualisering av komplexa grafer under 1980-talet, har studier inom 

automatisk grafritning ökat signifikant. Under 1990-talet blev grafritningsalgoritmer 

klassificerade med avseende på olika grafers karaktär, och jämförelser mellan flera algoritmer 

blev ett huvudforskningsområde. 

  

En typisk klassificering av grafer och representativa algoritmer introducerades av Michael 

Himsolt 1995, enligt följande [4]: 

1. Algoritmer för allmänna grafer: 

○ Kraftbaserade algoritmer (eng. Force Directed Algorithms) är baserade på 

algoritmer av Kamada och Kawai [5], och av Fruchterman och Reingold [6]. En 

sådan algoritm skapar krafter, som appliceras på noder i grafen. Heuristiker 

används för att försöka nå statiskt jämvikt. Algoritmen skapar tydliga 

grafritningar för de flesta grafer. 

○ Riktad acyklisk grafritning (eng. Directed Acyclic Graph Drawing) är baserad 

på algoritmer av Sugiyama, Tagawa och Toda [7] samt Eades och Sugiyama [8]. 
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Den algoritmen producerar balanserad grafritning för DAG, baserad på 

nodernas topologiska ordning. 

2. Algoritmer för planära grafer: 

○ Planär ortogonal rutnäts-ritning med minimerade böjningar (eng. Planar 

Orthogonal Grid Drawing with Bends Minimization POGB) är baserad på en 

algoritm av Tamassia [9], en långsam algoritm med jämn layout. Antalet 

böjningar är minimerat med avseende på den givna planära grafen. 

○ Planär rutnätsritning (eng. Planar Grid Drawing) är baserad på en algoritm av 

Woods [10]. Den algoritmen är inte konstruerad för stora grafer och ger mer 

böjningar än POGB. 

○ Planär konvex ytritning med raka kanter (eng. Planar Convex Faces Drawing 

with Straight Line Edges) är baserad av en algoritm av Chiba, Onuguchi och 

Nishizeki [11]. Den kompenserar mindre läsbar grafritning med snabbare körtid.  

3. Algoritmer för grafer med speciella strukturer: 

○ Trädritning (eng. Tree Drawing) är baserad på den välkända algoritmen av 

Reingold och Tilford [12]. Trädritning verkar vara den algoritm som är närmast 

algoritmen för allmänna grafer. 

 

2.3.1 Hierarkisk ritningsmetod 

Riktad acyklisk grafritning är mer känd som den hierarkiska ritningsmetoden. Den är en metod 

som ritar grafen i olika lager, där länkarna generellt går i en riktning [13]. Metoden delar upp 

generering av grafritningen i flera steg, där algoritmer för de olika stegen är kända eller enkelt 

kan göras om från existerande algoritmer. Kozo Sugiyama är den första som utvecklade denna 

metod, så den kallas också för Sugiyama-ramverket [14]. Metoden består av fyra steg [13]. 

Visualisering av stegen finns i figur 1 och beskrivs här nedan: 

1. Cykelborttagning: Ursprungsgrafen kan innehålla cykler. I det här steget skall vi 

transformera grafen till en DAG genom att byta riktning på några kanter. 

2. Lagertilldelning: Här skall vi tilldela lager (nivå, rang) till varje nod. Lager tilldelas 

efter att kanter bara kan pekas ut från högre lager till lägre lager.  

3. Korsningsreduktion: Här ska vi bestämma ordningen mellan noder inom alla lager för 

att minimera antalet korsningar. 

4. Tilldelning av koordinater: Här ska vi tilldela x- och y-koordinater till varje nod. 

Detta skall maximera antalet raka kanter och minimera kantlängderna. 
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(1) Ursprunglig graf                                (2) Cykelborttagning 

 

       (3) Lagertilldelning                                 (4) Korsningsreduktion 

 

(5) Tilldelning av koordinater 

Figur 1. Sugiyama-ramverket 
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Den viktigaste egenskapen hos Sugiyama-ramverket är att algoritmen för varje steg kan 

bytas ut. Så det är enkelt att modifiera ramverket genom att byta ut algoritmen för stegen med 

bättre algoritmer. Dock kan målen för de olika delproblemen vara inkonsekventa, det vill säga 

att lösa vart och ett av stegen optimalt behöver inte leda till att problemet i sin helhet löses 

optimalt. Här presenteras de olika stegen och tillhörande figurer visas för en bättre illustration. 

 

2.3.1.1 Cykelborttagning 

Mål: Från en graf G = (V, E), hitta största mängden 𝐸𝑎  från E så att  

den nya grafen (V, 𝐸𝑎) är acyklisk. 

 

De steg som följs efter cykelborttagning kräver att grafen är en DAG. Men Sugiyama-

ramverket kan också användas för att rita grafer med cykler. Därför vänds riktningen på några 

kanter för att transformera grafen till en DAG. Och efter det sista steget kommer man vända 

tillbaka de vända kanterna igen. Från figur 2 ser vi att tre kanter vänds som markeras med rött 

och cykeln bryts. 

 

Problemet att hitta minimalt antal kanter som ska tas bort för att en graf ska bli en DAG, känt 

som Feedback Arc Set, är ett NP-problem [15]. Eftersom en optimal lösning på den 

deluppgiften inte nödvändigtvis innebär en bättre grafritning [16], kommer polynomial 

heuristik att användas. 

 

Figur 2. Cykelborttagning 
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2.3.1.2 Lagertilldelning 

Mål: Hitta en lagertilldelning till grafen som minimerar höjden  

med avseende på fixerad bredd 

 

En lagertilldelning till grafen är en uppdelning av noder V till delmängd 𝐿1, 𝐿2, …, 𝐿ℎ (h är 

höjden på noden) så att för varje kant (v, w), med v ∈𝐿𝑖, w∈𝐿𝑗, i > j [17], vilket betyder att 

kanter bara kan pekas ut från högre lager till lägre lager. Höjden för grafen är antalet lager som 

skapas och bredden för grafen är antalet noder i det största lagret. Spännvidden för en kant är 

differensen mellan lager för de två noder som är kantens ändpunkter. En lagom lagertilldelning 

är om ingen kant har en spännvidd större än 1. Resultatet av lagertilldelning kan ses i figur 3. 

 

Figur 3. Lagertilldelning 

   

För att uppfylla kravet att en lagertilldelning är lagom, behöver vi införa dummy-noder och 

dummy-kanter. För kanter med spännvidd större än 1 lägger vi till en dummy-nod och en 

dummy-kant för varje differens i lager. Figur 4 visar ett exempel där grafen till vänster 

innehåller många kanter med spännvidd större än 1. Sådana kanter byts ut mot dummy-noder 

och dummy-kanter på grafen till höger. Antalet dummy-noder som läggs till behöver 

minimeras, eftersom körtiden för de senare stegen är beroende av antalet noder som vi har i 

grafen. De påverkar också antalet långa kanter och antalet böjda kanter. Men dummy-noderna 

kommer inte att visas efter det sista steget, de blir istället böjningar i kanter eller saknar 

funktion.  
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Figur 4.  Lagertilldelning och dummy-nod införs        

Källa: Hierarkisk grafritning (eng. Layered Graph Drawing)[13] 

  

Att hitta en lagertilldelning med så få lager som möjligt, och med krav på maximal bredd, är 

ett NP-problem [17]. Men en lösning till problemet måste också minska antalet dummy-noder.  

Så målet med lagertilldelning är att försöka minimera höjden med fixerad bredd och minimera 

antalet dummy-noder.  

 

2.3.1.3 Korsningreduktion 

Mål: Hitta en ordning för noder inom varje lager så att antalet korsningar på hela 

grafritningen minimeras 

 

Genom att minimera antalet korsningar i grafritningen kommer grafritningens läsbarhet 

förbättras, eftersom varje korsning kan innebära feltolkning, särskilt när den har böjda kanter 

och parallella kanter. Det är inte alla grafer som kan ritas utan korsningar. Den grupp av grafer 

som kan ritas utan korsningar kallas för planära grafer. Korsningar från ett lager beror bara på 

den relativa ordningen av noderna i det lagret. Figur 5 visar hur ordningen mellan två noder i 

samma lager byts och antalet korsningar minimeras.  
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Figur 5. Korsningsreduktion  

 

Minimering av korsningar för en flerlagersgraf (eng. multi-layer crossing minimization, MLCM) 

är ett NP-problem. När grafen bara består av två lager (eng. two-layer crossing minimization, 

TLCM), är det ett NP-problem. Även i det enklaste fallet, där ordningen i ett lager är fixerad 

(eng. one-layered crossing minimization, OLCM), så är ett NP-problem[16]. Många heuristiker 

försöker bara permutera ordningen i ett lager medan det andra lagrets ordning är fixerad, och 

fortsätter med samma strategi på nästa lager. Sedan antar man att den lösningen räcker för att 

minimera hela grafens korsningar. 

  

2.3.1.4 Tilldelning av koordinater 

Mål: Tilldela x- och y-koordinater så att antalet raka kanter maximeras och kantlängden 

minimeras. 

 

Att tilldela y-koordinater är enkelt, eftersom vi kan tilldela samma y-koordinat som nodens 

lager. Men att tilldela x-koordinater kan vara mer krångligt därför att tilldelningen av x-

koordinaterna ska ta hänsyn till den relativa ordningen i det tredje steget, så att tilldelningen av 

koordinater inte ökar antalet korsningar. Det påverkar också hur långa kanterna blir och hur 

böjda de är. Från figur 6 ser vi att grafens kantlängd minimeras och symmetri visas.  
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Figur 6. Tilldelning av koordinater 

  

En liknande heuristik som i korsningsreduktion kan användas på grund av likheten mellan 

korsningsreduktion och tilldelning av koordinater, där båda stegen går igenom lager för lager. 

De heuristiker som finns försöker minimera två summor för att uppnå målet, eller prioriterar 

dummy-noder vid koordinattilldelning så att kanterna ska bli raka [18]. 

 

2.3.2 Kraftbaserad layout 

En annan populär metod för att rita grafer är kraftbaserad layout. Kraftbaserad layout är en 

algoritm som försöker rita grafen estetiskt tilltalande, symmetriskt och med minimala 

korsningar mellan kanterna. Noderna visas som cirklar, och kanterna visas som raka linjer 

mellan cirklar. Kraftbaserad layout simulerar fysikaliska krafter i verkligheten, definierar olika 

fysikaliska krafter i planen och mellan noderna. Alla krafterna summeras och noderna rör sig i 

den riktning som kraften indikerar. Nodernas rörelser kommer till sist att upphöra, när noderna 

hamnat i statisk jämvikt, där krafterna i varje riktning summeras till 0. Pseudokoden som 

beskriver algoritmen för grafen G kan se ut så här: 

 

Force(G) -> 

 placera noderna av G på slumpvisa positioner; 

 while(!jämvikt) 

  Beräkna kraften för varje nod; 

  Flytta noden med avseende på kraften; 
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2.3.2.1 Fjäderkraft och elektrisk kraft: 

Den grafritningsalgoritm som publicerades av Tutte 1963 är en av de första kraftbaserade 

algoritmerna [19]. I rapporten pekade han ut att kanterna kan ses som fjäderkraft mellan 

relaterade noder. När fjädern är för lång, dras noderna ihop. Och när fjädern är för kort, trycks 

noderna ifrån varandra. Illustration finns i figur 7. Eades utvecklade kraftbaserad layout vidare. 

Han definierade repulsions- och attraktionskraft mellan varje nod [20].  

 

   Attraktion                                                          Repulsion 

Figur 7. Fjärderkraften mellan två noder 

Fruchterman och Reingold presenterade en effektivare modifikation av Eades model 1991 [6]. 

De såg noderna i en graf som partiklar, de kunde repellera och attrahera varandra. Elektrisk 

attraktions- (fa) och repulsionskraft (fr) definierar han enligt figur 8: 

 

 

Figur 8. Attraktions- och repulsionskraft mellan två noder  

 

där avståndet mellan noderna, och det optimala avståndet mellan noderna k definieras som [6]: 

k = C√
𝑎𝑟𝑒𝑎

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑒𝑟
 

C är en konstant som hittas genom experiment. 
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2.3.2.2 Gravitationskraft 

Gravitationskraft simuleras för att placera noderna i centrum av ritningen och visa nodens 

betydelse som är proportionell mot dess grad, vilket resulterar i att viktiga noder dras mot 

centrum i ritningen. Gravitationskraften introducerades av Arne Frick som en extra kraft utöver 

fjäderkraften och den elektriska kraften [21]. Gravitationskraften kan beskrivas så här: 

 

𝑓𝑔(𝑣) =  𝛾𝑡𝑀[𝑣](𝜉 − 𝑃[𝑣]) 

 

Där M[v] är massan hos noden v, P[V] är positionen hos noden v, 𝜉 =  ∑ 𝑃[𝑣]/𝑣𝑣  som är 

masscentrum och 𝛾𝑡 är en gravitationsparameter som är konstant [21]. 

 

Figur 9. Masscentrum och gravitationskraftlinje 

 

Figur 9 visar att gravitationskraften ökar proportionellt mot avståndet från masscentrum. 2012 

kombinerade Bannister MJ repulsions- och attraktionskraften enligt Furchterman och 

Regingold med Fricks gravitationskraft [22]. För att minska antalet korsningar, använde 

Bannister varierande gravitationsparametrar i sin metod. 

 

2.3.2.3 Magnetiska kraftfält 

För att anpassa kanterna till en speciell riktning, introducerades en magnetisk fjädermodell av 

Sugiyama och Misur 1995 [28]. Modellen illustreras i figur 10, noderna visas som cirklar och 

kanterna visas som magnetiska fjädrar i ett magnetiskt fält. Genom att ändra magnetfält kan vi 

kontrollera riktningen på kanterna. 
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Algoritmen är baserad på Eades[20] och Fruchterman & Reingolds algoritm[6]. Så det finns 

tre krafter som appliceras på alla noder: fjäderkraft, elektrisk och magnetisk kraft.  

 

Figur 10. Fjäderkraften, elektriska och magnetiska kraften på noderna 

Källa: Magnetisk fjädermodell (eng. Magnetic-spring model) [28] 
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2.4 Estetiska kriterier 

För att öka läsbarheten och underlätta förståelsen av informationen som finns i grafritningen, 

optimerar olika grafritningsalgoritmer olika estetiska egenskaper. De allmänna estetiska 

kriterier som används i grafritningen finns i tabell 1. 

 

Nod- 

metrik 

Samla ihop liknande noder Allmän layout- 

metrik 

Maximera flödesriktningen i en 

riktning 
Distribuera noder jämnt 

Skilja kanter från noder Använd korrekt bildformat 

Maximera nodernas ortogonalitet Minimera area 

Noder bör inte överlappa  Maximera konvex yta 

Maximera global symmetri 

  Maximera lokal symmetri 

Kant- 

metrik 

Minimera korsningar Domänspecifika 

(UML) 

Anknyt kanter som representerar 

arv 

Kanters längder ska vara likformig Använd indikatorer 

Minimera kantlängd (totalt och max) Undvik separata pilar på kanterna 

  

Minimera böjning   

 

Tabell 1. Delar av tabell från “The Aesthetics of Graph Visualization” [29] 

 

De estetiska kriterier som används i det här projektet är hämtade från forskningslitteratur om 

automatiska grafritningsalgoritmer. De är: 

● Kantkorsningar: Antalet korsningar hos grafritningar ska minimeras [23]. 

● Böjningar: Antalet böjningar hos grafritningar ska minimeras [24]. 

● Kantlängd: Kanterna ska inte vara för långa eller för korta [25]. 

● Flöde: I en riktad graf, skall så många kanter som möjligt peka i samma riktning [24]. 

● Symmetri: Där det är möjligt skall grafritningen visa grafens symmetri [25]. 

● Inga överlappade noder: Noderna ska inte överlappa varandra [26]. 

● Minimerad area: Arean för grafritning som algoritmen genererar ska minimeras [27]. 
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3. Metod 

I det här kapitlet beskrivs den generella forskningsmetodiken i avsnitt 3.1. I avsnitt 3.2 beskrivs 

först hela metodflödet och sedan förklaras varje steg inom metodflödet utförligt. 

  

3.1 Forskningsmetodik 

En lämplig forskningsmetod är nödvändig när man gör en vetenskaplig studie. Detta avsnitt 

beskriver kvantitativ forskning och kvalitativ forskning, induktion och deduktion, fallstudie, 

och sedan presenteras vår tillämpade forskningsmetodik.  

 

3.1.1 Kvantitativ forskning och kvalitativ forskning 

Kvantitativ forskning innebär att man studerar starkt strukturerade data, det vill säga data som 

kan kvantifieras i kategorier eller i siffror. Exempelvis svar från enkätundersökningar, 

mätvärden och strukturerade observationer från kontrollerade experiment, statistiska metoder 

eller deduktion. Utgångspunkten för kvantitativ forskning är att det finns en objektiv verklighet, 

som man på olika sätt försöker mäta för att få information om denna verklighet [40]. 

 

Kvalitativ forskning är en typ av tolkande samhällsvetenskaplig forskning. Det centrala i 

kvalitativ forskning är att man försöker hitta i befintliga kategorier, beskrivningar eller 

modeller, det som bäst beskriver något fenomen eller sammanhang i omvärlden. Att en metod 

är kvalitativ innebär att den handlar om hur man ska karakterisera och gestalta något. Kvalitativ 

forskning brukar associeras med svagt strukturerade data, till exempel, enkäter med öppna svar, 

intervjuer och induktion [40]. 

 

3.1.2 Induktion och deduktion 

Induktion betyder att härleda slutsatser från empiriska erfarenheter. De empiriska 

erfarenheterna kan bestå av insamlade observationer, experiment, enkäter med mera. Slutsatser 

analyseras med en botten-upp (eng. bottom up) strategi för en bättre förklaring, generalisering 

och förståelse [39]. 

 

Deduktion verkar tvärtom, med uppifrån och ner (eng. top-down) strategi, och härleder 

slutsatser från givna premisser. Det vill säga att den ursprungliga idén identifieras och 
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specificeras genom att analysera litteratur eller teoretiska rapporter. Och sedan kan den 

identifierade idén bekräftas genom analys och testning [39]. 

 

3.1.3 Fallstudie 

Fallstudie är en fördjupad analys av en liten delmängd, där istället för att analysera hela 

populationen och får ett medeltal, tittar vi närmare på ett enda fall och studerar det i detalj. 

Fallstudien används mest inom klinisk medicin och psykologi där undersökning av en grupp 

människor kan pågå under flera år. Fallstudien ger detaljerad information och skapar insikt för 

framtida arbete. Men resultatet av fallstudien kan inte appliceras på en större population och 

fallstudien är tidskrävande. 

 

3.1.4 Tillämpade forskningsmetodiker 

I det här projektet, används kvantitativa metoder för att välja en lämplig algoritm från flera 

existerande algoritmer. Egenskaper hos dessa algoritmer undersöks och ett urval görs mellan 

dem. Därefter appliceras ett induktivt tillvägagångssätt där observationer och analyser av 

algoritmen studeras för att förbättra implementationen. Analysen av vår implementation av 

algoritmen kan ses som en fallstudie där representativa grafer väljs ut och resultat analyseras. 

Hela projektet är en kvalitativ forskning där djup analys görs och begränsningar finns på det 

resultat som vi får fram. 

 

3.2 Projektflödet 

Hela projektflödet följer en iterativ vattenfallsmodell. Den traditionella vattenfallsmodellen är 

en sekventiell systemutvecklingsprocess som består av olika faser: kravspecifikation, design, 

konstruktion, test och integration, installation och underhåll [41]. Vårt projektflöde har tre stora 

delar: förberedelse, genomförande och dokumentation. Dettta illustreras i figur 11, där de tre 

delarna presenteras och hela processen utförs iterativt. Nedan beskrivs hela projektflödet. 

 

I steget ”specificering av nya krav” analyserades krav som vi skulle uppfylla i den här 

iterationen och lades till eventuella nya krav som kom från möten, testning eller 

problemställning. Sedan genomfördes en förundersökning, där en litteratur- och teknikstudie 

gjordes. Vi försökte hitta relevant information för att uppfylla kraven, och vi samlade in 

dokumentation om teknologi för att kunna implementera den. Därefter evaluerade vi algoritmer 
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som redan finns, och om flera alternativ fanns så valde vi en av dem. När algoritmen hade valts, 

gjorde vi prototypdesign där vi tänkt igenom struktur på algoritmen, och började implementera 

den. För att försäkra oss om att programmet uppfyllde kraven utförde vi enhetstesten, där vi 

utifrån funktionen för programmet bestämde testfallet. Ett integrationstest utfördes också för 

att försäkra att programmet kunde samverka med andra befintliga funktioner. Prototypanalys 

genomfördes sedan, där vi analyserade prototypen och föreslog förbättringar. Till sist gjorde 

vi dokumentation, där en del av jobbet var att kommentera källkoden som vi skrev för att 

underlätta förståelse, men även hur algoritmen fungerade skulle dokumenteras för framtida 

arbete. Alla stegen beskrivs i följande avsnitt. 

 

 

Figur 11.  Projektflödet  

 

3.2.1 Förberedelse 

Här planerade vi implementationen och täckte kunskapsluckor i ämnen som behövdes. Först 

uppdaterades kravlistan, och ett krav valdes utifrån den. Sedan påbörjade vi en förundersökning 

där vi fördjupade oss inom de ämnen som bidrog till att förenkla implementationen. I det fall 

då flera algoritmer existerade, gjorde vi ett urval och en utvärdering där olika aspekter vägdes 

in. 

 

3.2.1.1 Kravspecifikation 

Från början bröt vi ner våra problemställningar till olika punkter i kravspecifikationen. Men 

eftersom det är en iterativ process, kunde även nya krav som är resultat av möten med företaget 

eller krav som upptäcks efter förundersökning eller implementation tas in. Alla kraven 

analyserades genom att svårigheten uppskattades och implementationstiden estimerades. Vid 

slutet av varje vecka demonstrerade vi veckans resultat. Prototypen visades för företaget där 
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funktionen som implementerats i den här iterationen demonstrerades. Därefter diskuterade vi 

med företaget eventuella nya krav på programmet.  

 

Vid förberedelsen kunde också nya krav definieras, eftersom vår kunskap fördjupades och vi 

kunde tolka problemställningen bättre. Sedan gjordes en prioritering av kraven. Eftersom detta 

är ett nytt område inom företaget, så finns det många funktioner som de vill ha men som på 

grund av projektbegränsningar måste väljas bort. Men de mest grundläggande funktionerna 

prioriterades. 

 

3.2.1.2 Förundersökning 

Från kravspecifikationen kunde vi bryta ner de krav som vi har valt att implementera. För 

uppgifter där det fanns kunskapsluckor, måste dessa täckas genom självstudier av rapporter, 

dokumentation eller information från internet vilket gav oss en stabil teoretisk grund. För 

uppgifter där nya tekniker eller verktyg användes, måste vi genom att läsa dokumentation och 

genom självstudier bekanta oss med dem för att kunna använda dem vid implementationen.  

 

3.2.1.3 Val och evaluering av algoritmer 

Flödet för steget, val och evaluering av algoritmer, visas i figur 12, där det första steget är 

litteraturstudier för att välja ut relevanta algoritmer. Sedan beroende på situationen görs en 

empirisk studie, där material i form av exempelprogram, rapporter och dokumentation studeras. 

Om det fanns flera algoritmer som kan lösa uppgiften, måste ett urval ske mellan dem. De 

kriterier som vi använde vid urvalet är till exempel information från empiriska studier, 

tidskomplexiteten, egenskaper hos algoritmen, implementationssvårighet med mera. 

Evaluering av algoritmer kan hittas i rapporter som återfanns under förundersökningen och vi 

gjorde valet baserat på deras analys. Sedan fastställdes algoritmen och den kunde börja 

implementeras. 

 

 

 

 

Figur 12. Val och evaluering av algoritmer 
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3.2.2 Genomförande 

Efter förberedelsen hade vi tillräckligt med kunskap och material för att kunna börja 

implementera lösningen. Vi började med att designa vår algoritm, så att strukturen på 

algoritmen var klar och vi kunde implementera den. För att öka kvaliteten på koden, gjorde vi 

enhetstest och integrationstest. 

 

3.2.2.1 Prototypdesign och implementation av algoritmer 

Hela prototypens struktur bestämdes först, och flödesschema på prototypen fastställdes efter 

förberedelsen. Vid förberedelsen, har vi redan valt algoritmen och hittat dokument som 

beskriver den. Vid fallet där pseudokod och beskrivning fanns, kunde strukturen på algoritmen 

lätt bestämmas. Men om enbart beskrivning fanns, måste mer arbete utföras för att klargöra 

strukturen på algoritmen. I det värsta fallet är beskrivningen felaktig eller ofullständig, och där 

blev vi tvungna att pröva oss fram och använda våra kunskaper om uppgiften för att kunna 

implementera den.  

 

3.2.2.2 Enhetstest och integrationstest 

Testning försäkrade oss om att de flesta fel vid implementationen kunde hittas och korrigeras. 

I enhetstesten testade vi funktionen på en klass, och i integrationstesten testade vi om flera 

klasser kan integreras. Vid enhetstesten bestämdes först testfallet från algoritmens mål, där vi 

använde data som har olika egenskaper för att testa algoritmen utifrån alla aspekter. Vid 

integrationstestet definierade vi först testfallet, och olika typer av data användes som indata för 

att kontrollera kvaliteten på programmet. Testprocessen visualiseras i figur 13. 

 

Figur13. Testprocess 
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3.2.3 Analys och dokumentation 

Den implementerade prototypen analyserades för att kontrollera kvalitet och funktioner. Nya 

krav kunde formuleras, som kommer från prototypanalysen. För att underlätta framtida arbeten 

och öka vår egen förståelse, dokumenterade vi noggrant. Programmet blir mer användbart om 

dokumentationen är tydlig.  

 

3.2.3.1 Prototypanalys 

Efter implementationen och testningen, analyserade vi prototypen med avseende på 

implementationens kvalitet huruvida kraven hade uppfyllts. Alla funktionerna testades och vi 

kontrollerade att de fungerade tillsammans. Flera grafritningar med olika egenskaper 

genererades för analys av förbättringar. Från prototypanalysen kan man också enkelt se 

eventuella nackdelar som prototypen har, och eventuellt formulera dessa som nya krav som 

sedan kan tas upp i nästa iteration. Med hjälp av prototypanalys kunde vi förbättra prototypen 

för de aspekter som de ursprungliga kraven inte täckte.  

 

3.2.3.2 Dokumentation 

Alla klasser kommenterades så att deras funktioner blev tydliga. I början av klassen beskrev vi 

vad klassen gör, och eventuellt vilka algoritmer den använder. Vid obekanta algoritmer gavs 

en referens till rapporten som beskriver den. Varje funktion inleddes med en kommentar om 

vad funktionen gör. En sammanfattning av programmet lämnades till företaget för att underlätta 

framtida arbeten. En manual fanns på internet som beskriver hur man kan använda prototypen. 

Denna rapport kan också ses som en dokumentation, där vi beskriver vad vi har åstadkommit 

och teorin bakom det. 
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4. Analys och resultat 

Här presenteras analys kring de algoritmer som existerar och passar för ändamålet.  

Kravspecifikationen finns i avsnitt 4.1, ett urval av existerande algoritmer beskrivs i avsnitt 4.2, 

analys kring Sugiyama-ramverket ligger i avsnitt 4.3, ändringar i Sugiyama-ramverket beskrivs 

i avsnitt 4.4, strukturen på prototypen presenteras i avsnitt 4.5, och exempelbilder på 

grafritningar visas och diskuteras i samband med estetiska kriterier i avsnitt 4.6.  

 

4.1 Kravspecifikation 

Utifrån möten med företaget kunde vi specificera krav på prototypen. De relevanta funktionella 

och icke-funktionella krav som definierar prototypdesign är: 

● Grafritningsalgoritmen ska vara anpassad för hierarkiska grafer 

● Det ska gå att manuellt förändra grafen men så att användaren fortfarande känner igen 

den. 

 Manuella förändringar innefattar följande: 

★  Lägga till/ta bort noder och kanter 

★  Skalning 

★  Förflyttning 

 Igenkännlighet innebär att den nya grafen ska bevara de flesta relativa relationer mellan 

noderna. 

● Kanter kan också peka till en delgraf, som visas i motsvarande box (objekt i objekt). 

● Utnyttja tomma områden efter radering av noder och kanter (kompakt grafritning). 

● En webbapplikation ska skapas där algoritmerna implementeras. 

 

4.2 Val av algoritmer 

Sugiyama-ramverket väljs för att det passar bäst om man vill presentera en hierarkisk graf eller 

en nästan hierarkisk graf som flödesschema, även om ramverket anses vara en generell 

grafritningsmetod. Det är uppdelad i flera steg, som är oberoende av varandra. Förbättringar 

kan göras genom att hitta bättre algoritmer eller heuristik. Alla stegen har även avsikten att 

optimera olika estetiska kriterier, vilket leder till eleganta grafritningar. Men det är inte säkert 

att de estetiska kriterierna inte motsäger varandra.  
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En nackdel med Sugiyama-ramverket, som inte kom som en överraskning, är att den genererar 

dålig grafritning för icke-hierarkiska grafer och grafer med cykler. Där kan det uppstå flera 

långa böjda kanter som förvirrar användare, och cykler som presenteras hierarkiskt är underliga. 

En annan nackdel hos Sugiyama-ramverket som vi upptäckte vid testningen och 

implementationen, är att det är svårt att dynamiskt lägga till element efter den ursprungliga 

genereringen. Om man lägger till noder eller kanter på den existerande grafritningen utan stor 

förändring, kan inte algoritmen anpassa sig efter det kravet. Eftersom man måste exekvera 

Sugiyama-ramverket igen för att veta var noder eller kanter ska placeras, vilket samtidigt kan 

påverka andra noders position. Med till exempel kraftbaserad layout, kan grafritningen 

automatiskt justeras efter att nya noder eller kanter läggs till. Krafterna som påverkar noderna 

gör att grafen positioneras rätt. 

 

Det finns flera andra populära algoritmer för att visualisera grafer. Exempelvis kraftbaserad 

layout och ortogonal layout. De visualiserar grafer med olika fokus på de estetiska kriterierna 

och använder olika metoder för att uppnå det. 

 

Figur 14. Kraftbaserad layout 

 

Kraftbaserad layout har egenskapen att det inte finns någon topologisk ordning mellan noderna, 

vilket kan ses tydligt i figur 14. Den är väsentlig hos flödesschema som brukar ordnas efter tid. 

Den andra viktiga egenskapen hos kraftbaserad layout är att nodernas position kontinuerligt 

uppdateras tills de kommer i statiskt jämvikt, det vill säga att noderna rör sig tills den totala 

kraften är 0. Om några små förändringar görs, kommer hela grafen att påverkas. De 
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grafritningar som genereras med kraftbaserad layout är inte stabila med avseende på nodernas 

position. Algoritmen är lämplig att användas för grafritning i realtidssystem, men inte för 

visualisering för arbetsflöden. Krav på igenkännlighet kan inte uppnås heller, eftersom 

grafritningen som algoritmen skapar är instabil. Däremot kan egenskaper hos kraftbaserad 

layout användas på högre abstraktionsnivå, där delgraferna abstraheras som noder och där de 

placeras kring centrum med hjälp av gravitationskraft och olika delgrafer repelleras från 

varandra. 

 

 

Figur 15. Ortogonal layout 

 

Ett annat alternativ är ortogonal layout. Exempel på en grafritning visas i figur 15. En egenskap 

hos ortogonal layout är att vinkeln mellan kanter inte kan vara mindre än 90 grader, vilket leder 

till att kanterna lätt kan särskiljas ifrån varandra så att grafritningen bli tydlig. Nackdelen med 

ortogonal layout orsakas också av den begränsningen, eftersom en nod inte kan ha mer än 4 

kanter. Oftast kan man inte begränsa antalet kanter, och därför passar inte den algoritmen som 

mestadels fokuserar på att särskilja kanterna.  

 

4.3 Sugiyama-ramverket 

Sugiyama-ramverket implementeras för att generera en hierarkisk grafritning. Vid varje steg 

tillämpar vi en lämplig algoritm eller en heuristik. Sugiyama-ramverket implementeras här 

med JavaScript och visualiseras med hjälp av D3. 
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4.3.1 Cykelborttagning 

En s.k. girig algoritm används för cykelborttagningen (eng. greedy cycle removal) [34]. Indata 

är en riktad graf G = (V, E), utdata är Ea, där G = (V, E/Ea) är en acyklisk graf. Pseudokod 

finns i appendix A figur 1. 

 

Algoritmen är enkel och väl fungerande, vi kan se från evaluering av flera heuristiker som löser 

det här steget att den giriga algoritmen har utmärka prestanda [16]. Det är svårt att förutsäga 

hur prestanda på heuristiken kommer att påverka grafritningens utseende, eftersom den bara 

vänder på några kanter så att grafen blir en DAG, därför betonar vi inte det här steget. 

 

En annan möjlighet att lösa det steget är att använda djupet-först-sökning. Den har samma 

tidskomplexitet som den giriga algoritmen, men har ingen känd prestandagräns. Alltså 

garanterar inte algoritmen hur många kanter som den maximalt kommer att ta bort. Från 

testkörningar i Viktor & Hanness rapport ser vi också att den giriga algoritmen har bättre 

prestanda än djupet-först-sökning [16]. 

 

4.3.2 Lagertilldelning 

Längsta-väg-algoritmen (eng. longest path algorithm) används genom att den längsta vägen i 

en DAG kan hittas med topologisk sortering. Därefter tilldelar vi lager genom att börja med 

den sista noden. En ytterligare heuristik, nod-promotion (eng. vertex promotion), används för 

att minska antalet dummy-noder [30]. Pseudokod för längsta-väg-algoritmen finns i appendix 

A figur 2 och för nod-promotion i appendix A figur 3. 

 

Längsta-väg-algoritmen är populär för att lösa det steget. Den producerar minsta möjliga 

höjden på lagertilldelningen och är enkel att implementeras [2]. Nackdelen är att den inte tar 

hänsyn till bredden på lagertilldelningen som kompensation för tidskomplexiteten. På grund 

av detta kan grafritningen bli för bred vid vissa typer av grafer, det vill säga att antalet noder i 

ett lager är för stort.  

 

Det är viktigt att minska antalet dummy-noder eftersom de leder till mer böjda och långa kanter, 

som är två av våra estetiska kriterier. En heuristik används efter lagertilldelningen för att 

förbättra prestanda i det här steget [2]. Denna heuristik går igenom alla noder och flyttar upp 

noderna om antalet dummy-noder minskar. 

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/161388.pdf
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Det finns en bättre heuristik som löser det steget där vi kan specificera maximal bredd för 

grafen, som heter Coffman-Graham [17]. Dock blir steget ett NP-problem om vi fortfarande 

ska minimera höjden på lagertilldelningen. Implementationen blir också mer komplicerad.  

 

4.3.3 Korsningreduktion 

En heuristik används för att tilldela ordningen mellan noderna inom varje lager, som är baserad 

på en nods mediangranne. En nods mediangranne är medianen på nodens grannars position. 

Övre mediangrannen hos en nod är medianen på nodens ingående grannars position. Undre 

mediangrannen hos en nod är medianen på nodens utgående grannars position. Från figur 16(a) 

ser vi att övre mediangrannen till nod 12 är nod 6 och undre mediangrannen till nod 11 är nod 

18. En liten funktion som heter transpose används för att hitta uppenbara förbättringar. 

Pseudokod för korsningsreduktion och transpose ligger i appendix A som figur 4 respektive 

figur 5. 

 

På grund av problemets komplexitet har vi valt att lösa OLCM, där grafen består av två lager 

och ordningen på det ena lagret är fixerad. För att bestämma ordningen för noderna i det andra 

lagret används median-heuristik, där varje nods ordning är medianen av dess grannars ordning. 

Därefter sorterar vi det lagret, den första noden får ordning 1, den andra noden får ordning 2, 

och så vidare. Om det finns en ordning som inte ger några korsningar, kommer median-

heuristiken alltid hitta den, men den garanterar inte en optimal lösning annars [17]. En 

optimering kan göras för median-heuristiken; istället för att heuristiken fortsätter tills ingen 

förbättring kan observeras, kan man fixera antalet omgångar eller ändra villkor till att fortsätta 

tills förbättringen inte är mer än en procentsats eller några kanter. 

 

Transpose-funktionen exekveras efter median-heuristiken, för att hitta uppenbara korsningar 

som kan minimeras. Den går igenom alla noder i ordning och byter ordning mellan närliggande 

noder om det kan minska antalet korsningar. Från tester som har gjorts visas att denna funktion 

förbättrar korsningsreduktionen signifikant [16]. 

 

En heuristik som liknar median-heuristiken finns. Istället för att använda median-heuristiken 

kan man använda medelvärdes-heuristiken. Men medelvärdes-heuristiken har visat sig vara 

mindre effektiv än median-heuristiken, och median-heuristiken har en teoretisk fördel. Antalet 

korsningar som den hittar på grafritningen är inte mer än tre gånger så stor som den optimala 

lösningen. Ingen sådan gräns har hittas för medelvärdes-heuristiken [17].  
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Andra typer av heuristik finns också. Istället för att beräkna ordningen direkt försöker man 

placera noder på det lagret med algoritmer som liknar quick-sort eller insertion-sort [17]. Men 

dessa algoritmer har sämre tidskomplexitet. 

 

 

4.3.4 Tilldelning av koordinater 

En snabb och enkel algoritm (Brandes/Köpf Algoritm) används för att bestämma koordinater 

för alla noder [18]. Algoritmen består av tre steg: vertikal gruppering, horisontell kompaktering 

och balansering. De två första stegen exekveras fyra gånger, där vi grupperar varje nod med 

övre vänster, övre höger, undre vänster och undre höger mediangrannen, och efter gruppering 

följs horisontell kompaktering. I figur 16, 16(b) och 16(c) presenterar vänster gruppering. 16(d), 

16(e) och 16(f) visar horisontell kompaktering. De slutliga koordinaterna för varje nod visas i 

16(h), som är medelvärdet av medianen av de fyra koordinaterna från vertikal gruppering och 

horisontell kompaktering. För fullständigare förklaringar hänvisas till rapporten av Brandes 

och Köpf [18]. 
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Figur 16. Brandes/Köpf algoritm (övre vänster gruppering)[18] 

 

Den här algoritmen har tidskomplexitet O(N) där N är summan av antalet noder, böjningar och 

kanter, samtidigt som den garanterar att en kant har som mest två böjningar [18]. Algoritmens 

uppfinnare beskriver algoritmen “som en mycket enklare algoritm som körs i tidskomplexitet 

O(N) utan att kompromissa med kvaliteten hos layouten” (eng. “much simpler algorithm that 

runs in time O(N) without compromising on layouts quality”). Den har också fördelen att fyra 

positioner beräknas på varje nod utifrån nodens övre/nedre höger/vänster mediangranne. Den 
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slutliga positionen för den noden blir medianen på de fyra positionerna. Så den positionerar 

noden baserat på nodens omgivning samtidigt som den tar hänsyn till böjningar och raka kanter. 

 

Det finns inte så många alternativa algoritmer för tilldelning av koordinater. Däremot kan man 

använda linjärprogrammering, där man försöker minimera antalet långa kanter och böjningar.  

 

4.4 Ändringar av den valda algoritmen 

Ändringar har gjorts för att anpassa den valda algoritmen till kraven för hela grafritningen som 

definieras i kravspecifikationen. En del av kraven kräver algoritmer eller abstraktioner. 

Svårigheter hos andra krav består bara av implementationssvårigheter. 

 

4.4.1 Kompakt grafritning 

Varje delgraf som genereras av Sugiyama-ramverket är kompakt. Men positiontilldelningen av 

alla delgrafer där de är nära men inte överlappar varandra är inte löst med Sugiyama-ramverket. 

I vår prototyp använder vi kraftbaserad layout från D3 med abstraktionsnivån att alla delgrafer 

är noder, vilket resulterar i att krafter uppstår mellan varje delgraf och varje delgraf positioneras. 

Varje delgraf är redan kompakt, och delgraferna kompakteras av kraftbaserad layout. Därför 

blir hela grafen kompakt.  Som följd av denna abstraktion behöver man inte tänka på de initiala 

positionerna hos grafritningarna, eftersom kraftbaserad layout kommer att förflytta dem. 

           

                                      (1)                                                                         (2) 
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(3) 

Figur 17. Kompakteringsprocess för grafritning 

 

Kraftbaserad layout är ett naturligt val som uppfyller kravet med kompakt grafritning, vilket 

beror på dess centraliseringsegenskap. Det vill säga, att alla delgrafer ska placeras runt centrum 

i balanserade lägen. Hela grafritningen kan anpassa sig efter justeringar som användaren har 

gjort i den, vilket är en fördel. Ett tydligt exempel av kompakteringsprocess visas i figur 17.  

Två noder raderas och ett tomt mellanrum finns nu mellan de två delgraferna. Kraftbaserad 

layout förflyttar delgraferna närmare och grafritningen blir nu kompakt. 

 

4.4.2 Manuella förflyttningar och skalning 

Oavsett hur bra de algoritmer som används än är, så kommer användare att vilja ändra på 

grafritningen. Man ska manuellt kunna förflytta en enskild nod eller hela delgrafen. Även 

förstoring och förminskning är en vanlig funktion i visualisering. Lösningen kräver inga 

speciella algoritmer, utan man bara uppdaterar koordinater för de berörda noderna och kanterna. 

 

4.4.3 Radera noder och kanter 

Radering av noder och kanter på grafritningen kan uppstå under processen. Till exempel att ett 

steg i ett projekt inte längre är relevant. Lösningen i vår prototyp är enkel, när man tar bort en 

kant så tar man bort kanten från grafritningen. När man tar bort en nod så raderas noden själv 

och alla kanter som är relaterade till den från grafritningen, utan att andra delar förändras. Om 

raderingen skapar ett tomt område mellan delgraferna, kan kraftbaserad layout positionera 

delgraferna så att grafritningen bli kompakt igen. 
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En avvägning görs mellan att bevara användarens navigering i grafritningen och prioritera 

delgrafens utseende. Delgrafens utseende kan förbättras efter radering genom att exempelvis 

använda Sugiyama-ramverket igen. Men det kommer att förändra delgrafens utseende vilket 

kan förvirra användare, även om den nya delgrafen uppfyller mer estetiska kriterier. Vårt val 

är att radera de valda noderna eller kanterna utan några andra ändringar. 

 

4.4.4 Objekt i objekt 

Ett krav från företaget är att kanter ska kunna peka till en grupp av noder. Här används 

ytterligare en abstraktionsnivå, där en grupp av noder kan ses som en falsk nod. Alla kanter 

som pekar till den gruppen eller pekar från den gruppen pekar nu från eller till den falska noden. 

Grafritningen för delgrafen och den gruppen av noder genereras med hjälp av Sugiyama-

ramverket. Den falska noden byts sedan ut till grafritningen för den gruppen av noder. Noderna 

omkring den falska noden flyttas så att den gruppen får plats. Exempel finns i figur 23. 

 

4.5 Prototypens struktur 

En prototyp skapas utifrån de algoritmer och ändringar som vi presenterar. I figur 18 ser vi en 

sammanfattning av struktur på prototypen som vi utvecklade. En graf delas upp i flera delgrafer, 

om den inte är sammanhängande. För var och en av delgraferna appliceras Sugiyama-

ramverket så att alla noder placeras lämpligt i sina delgrafer. Alla delgrafernas ursprungliga 

positioner överlappar varandra. Men sedan påverkas de av fysikaliska krafter från kraftbaserad 

layout, krafter skapas mellan dem och delgraferna placeras på lämpliga balanserade platser. 

Dessa visualiseras, och samtidigt kan användaren interagera med den genererade grafritningen. 

Efter användarinteraktion genereras den nya grafritningen baserad på användarens ändringar. 
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Figur 18 Prototypstruktur 

 

4.6 Analys av exempelgrafer 

Exempelgrafer med olika egenskaper väljs ut. Egenskaper hos graferna hjälper oss att studera 

fördelar och nackdelar med algoritmerna. Grafritningen visas, och analys följer efter varje 

ritning. En sammanfattning, där alla estetiska kriterier tas med, finns också. 
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4.6.1 Exempelgrafer 

 

Figur 19. Exempelgrafritning 1 

 

Figur 19 visar en vanlig graf som visualiserats med hjälp av programmet. Observera att noderna 

M och T skulle kunna flyttas till höger, och medföra att grafritningen skulle bli mer elegant 

och med mindre korsningar. Det är ett exempel på att heuristik inte alltid kan hitta den optimala 

lösningen. Nackdelen med längsta-väg-algoritmen demonstreras också, grafritningen är bred 

och den blir mer attraktiv om den är kvadratisk. 

 

 

Figur 20. Exempelgrafritning 2 
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I figur 20 ser vi förbättringar som kan göras för Sugiyama-ramverket. Mellan rad 4 och 5 finns 

det många kanter, och med så små mellanrum är det svårt att urskilja kanterna och följa dem. 

Lösningen kan vara att öka mellanrum om varje nod i det lagret har för många kanter. Just nu 

är avståndet mellan varje lager samma. 

 

 

Figur 21. Exempelgrafritning 3 

Figur 21 är en grafritning som visar träddiagram. Här visas tydligt Sugiyama-ramverkets styrka, 

en hierarkisk grafritning som uppfyller de estetiska kriterierna. Det är en av de bästa 

grafritningar som genereras av vår algoritm. Men även här kan man tycka att grafritningen är 

för bred, vilket är en följd av användningen av längsta-väg-algoritmen. Om trädets djup ökas, 

det vill säga, om antal lager hos trädet ökar,  kommer även bredden att ökas ytterligare. 

 

 

Figur 22. Exempelgrafritning 4 
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Placeringen av olika delgrafer med hjälp av kraftbaserad layout visas i figur 22. Delgraferna 

placeras först i högra hörnet, sedan kommer den elektriska kraften att repellera delgraferna 

ifrån varandra, men gravitationskraften håller alla delgrafer omkring masscentrumen. Effekten 

blir att hela grafritningen är kompakt och placeras runt centrum, och när grafritningen ändras 

kan den kraftbaserade layouten kompaktera den igen.  

 

 

Figur 23. Exempelgrafritning 5 

Figur 23 visar grafritningar som innehåller objekt i objekt, det vill säga att en nod kan vara en 

delgraf. Vi kan se i den vänstra grafritningen i figur 23, att Sugiyama-ramverket används för 

att beräkna den falska nodens position. Sedan byter vi ut de falska noderna mot motsvarande 

delgrafer och ritar en ring kring dem, för att markera att det är en gruppering eller objekt i 

objekt. 
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Figur 24. Exempelgrafritning 6 

 

En slumpvis genererad graf visualiseras i figur 24. Här kan man se svagheter hos Sugiyama- 

ramverket: många långa kanter som böjs, kantkorsningar som förvirrar användare och 

grafritningar med för stor area. Ramverket är mer lämpligt för hierarkiska grafer. 

 

4.6.2 Analys av estetiska kriterier 

Från alla våra exempelgrafritningar kan vi se att flera av de estetiska kriterierna är uppfyllda. 

Här analyserar vi varje kriterium med avseende på de givna grafritningarna: 

● Kantkorsningar: Eftersom vi valde att lösa OLCM, och ingen exakt lösning kan 

förväntas från heuristik, är grafens kantkorsningar inte optimerade. Alla grafer är inte 

heller planära. Men resultatet är acceptabelt. Algoritmen skapar inga tydliga 

kantkorsningar som kan minimeras. 

● Böjningar: För en hierarkisk graf ser vi inga böjningar eftersom spännvidden på alla 

kanter är 1, vilket innebär att inga dummy-noder läggs till, och böjningar kan endast 

uppstå vid dummy-noder. För de grafer som är inte hierarkiska ser vi att en kant inte 

kan böjas mer än 2 gånger, vilket försäkras genom Brandes och Köpfs algoritm [18]. 

För långa kanter är det nödvändigt att böja kanten så att inga överlappande kanter 

skapas, eller att kanter inte går igenom noder. Därför är detta också acceptabelt. 
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● Kantlängd: Inga speciellt långa kanter syns på de flesta grafritningarna, men det 

påverkas om graferna är hierarkiska eller ej. Kantlängden minimeras med hjälp av 

Brandes och Köpfs algoritm, där varje nod grupperas med övre och nedre mediangranne 

[18]. Dock är inte Sugiyama-ramverket lämpligt för icke-hierarkiska grafer som figur 

23 visar. 

● Flöde: Alla våra exempelgrafritningar visar att de flesta kanter har samma riktning. Det 

är lagertilldelningen som uppnår det, eftersom kanterna bara kan pekas från högre lager 

till lägre lager. Situationen där flödet inte kan uppnås är när grafen innehåller många 

cykler, då kommer många kanter vändas efter Sugiyama-ramverket och grafritningens 

flöde förstörs. 

● Symmetri: Symmetri är både svår att uppnå och svår att mäta. Perfekt symmetri kan 

enkelt mätas, men det är få grafer som har denna egenskap. Men genom att placera 

noderna nära deras mediangrannar försöker man uppnå symmetri, som kan observeras 

i vissa exempelgrafritningar. 

● Inga överlappade noder: Inga överlappade noder finns eftersom varje nod tilldelas ett 

lager och ordning inom lager, som kan ses som koordinater. Ingen nod har samma lager 

och ordning, och därför finns det inga överlappade noder. 

● Minimerad area: Arean av grafritningen beror mycket på antalet noder som finns i 

grafen, där antalet kan öka när vi lägger till dummy-noder. Figur 24 visar ett tydligt 

exempel, där den ursprungliga grafen innehåller 20 noder, men eftersom spännvidden 

hos många kanter är större än 1 läggs det till många dummy-noder. Antalet noder ökas 

från 20 noder till omkring 100 noder. Därför är arean mindre hos hierarkiska grafer, där 

antalet noder inte ökas signifikant. 
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5 Diskussion 

Här diskuteras de olika aspekterna kring studien. I avsnitt 5.1 blickar vi tillbaka till 

frågeställningar, i avsnitt 5.2 diskuteras vår metodik och andra möjliga metodiker, i avsnitt 5.3 

presenteras andra användarkrav och möjliga lösningar, i avsnitt 5.4 lyfts fram andra 

användningsområde av kraftbaserad layout, i avsnitt 5.5 redogörs vår analys kring att bevara 

användarens navigering, i avsnitt 5.6 och i avsnitt 5.7 diskuteras respektive framtida arbete och 

etik och hållbar utveckling av studien. 

 

5.1 Återblick till frågeställningar 

Nu kan vi titta tillbaka på vår frågeställningar igen och besvara dem genom att sammanfatta 

resultatet och analysen: 

Fråga 1: Hur kan man rita en graf automatiskt? Vilka algoritmer finns,  

och vilka är deras egenskaper? 

 

En grafritning kan automatiskt genereras med hjälp av en algoritm som implementeras i en 

mjukvara eller i en webbapplikation. Det finns många olika algoritmer där alla har sina egna 

egenskaper och fördelar. I vår rapport fokuserar vi på tre populära algoritmer för grafritningen: 

Sugiyama-ramverket, kraftbaserad layout och ortogonal layout. Och deras egenskaper har 

beskrivits detaljerat i avsnitt 4.2. 

Fråga 2: Hur kan en algoritm justeras så att motsvarande grafritning  

uppfyller en intressents specifika krav?  

 

Specifika användarkrav för vårt projekt kan sammanfattas som följande: 

● Algoritmer ska vara anpassade för hierarkiska grafer.  

● Den automatiskt generade grafritningen ska vara kompakt och kunna manuellt ändras. 

Sugiyama-ramverket är en av de populäraste algoritmerna för att generera grafritningar, och 

det passar bäst för hierarkiska grafer. Vi använder också kraftbaserad layout så att dess 

grafritning ska vara kompakt. Den prototyp som visas i figur 11 är en kombination av 

Sugiyama-ramverket och krafbaserad layout vilken är en möjlig lösning till frågan 2.  

Beskrivning av lösningen i detalj finns i avsnitt 4.5. Det finns även flera andra specifika krav 

som kan lösas och strukturen på framtida produkt finns i avsnittet 5.3. 
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5.2 Den valda metodiken 

Den metodik vi använder liknar det traditionella arbetssättet, vattenfallsmodellen [41].  Men 

också en del ändringar gjordes, där agilt arbetstänkande lyfts fram [42]. Vi försöker lägga till 

en funktion till prototypen under varje iteration, där vi gör kontinuerliga litteraturstudier och 

testningar. Den vanliga vattenfallsmodellen tar in flera av de viktiga aspekterna inom 

projektarbete. Vi gör detta i mindre skala, men i flera iterationer, som liknar sprintar i en agil 

utvecklingsprocess. Det gör att kravspecikationen kan uppdateras, vilket bidrar till att vi kan ta 

med nya krav som företaget ställer. Genom att göra flera iterationer har vi den färdiga 

prototypen som kan användas och visas för företaget, där återkoppling kan ges.  

 

Men förbättringar kan uppnås genom att göra ett testdrivet projekt, där vi definierar testfall 

innan implementation av prototypen. Vid designsteget känner vi redan prototypens struktur. 

Därför kan testfallet lätt definieras. På så sätt ökar vi kvaliteten på prototypen. Fördelen med 

att göra det innan implementation är att många aspekter testas. Man blir tvungen att tänka över 

alla situationer. Erfarna programmerare kan även dokumentera innan implementationen, 

eftersom strukturen och funktionerna som prototypen ska uppfylla är klara. Med goda 

förberedelser blir implementationssteget enkelt och snabbt, med bibehållen hög kvalitet. 

 

Ett misstag som finns inom vår metodik är att kravanalysen inte är fullständig. Vid 

specificering av nya krav analyserade vi och uppskattade implementationssvårigheten och 

implementationstiden. Men analys av konflikter mellan kraven saknas, och efter projektarbetet 

uppstod en konflikt mellan två krav. Den löste vi genom att prioritera det ena kravet över det 

andra. De kunde ha upptäckts under förberedelsen, dessutom kunde mer litteraturstudier göras. 

Det kommer att spara tid och en utförligare analys kunde utföras mellan att bevara användarens 

navigering och att uppnå grafens estetiska kriterier. 

 

De applicerade forskningsmetoderna är lämpliga för projektet på grund av de 

projektsbegränsningar som fanns. Men begränsningarna kan ändras för olika projekt med olika 

förutsättningar. Man kan genomföra en kvantitativ forskning istället där de estetiska kriterierna 

är kvantifierbara och flera olika algoritmer implementeras och testas. Deduktiva 

tillvägagångssätt kan också användas för att välja algoritmer istället för empiriska studier.  
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5.3 Andra användarkrav 

Det kan finnas många användarkrav, och de är normalt begränsade till väldigt specifika och 

små problem. Därför är det svårt att hitta existerande lösningar, och de lösningar som 

implementerats konstruerades från våra egna idéer. Förslag till lösningar av andra 

användarkrav som inte är implementerade presenteras här.  

 

5.3.1 Specificera noders position 

Ändringar kan göras av Sugiyama-ramverket, så att användaren kan specificera relativ position 

på en nod. Två typer av relationer kan specificeras, över/under och vänster/höger. Över/under 

talar om en nod kan vara över/under en annan nod, och liknande formuleringar för 

vänster/höger. Den övergripande strukturen i Sugiyama-ramverket kommer inte att förändras, 

däremot kommer modifiering göras på varje steg [32]. Med hjälp av den här implementationen 

närmar sig prototypen ett kravbaserat program och flera andra användarkrav kan uppnås genom 

vidareutveckling av denna funktion. 

 

5.3.2 Lägga till noder eller kanter  

Här presenterar vi ingen lösning för det problemet, utan i fallet diskuteras problemet. Att lägga 

till noder eller kanter, och samtidigt att bevara användarens navigering i grafritningen är 

komplicerat, speciellt när estetiska kriterier ska uppfyllas och Sugiyama-ramverket används. 

En enkel möjlig lösning är att användaren själv bestämmer positionen på noden eller kanten, 

men det bryter mot algoritmens utgångspunkt att den ska vara automatisk. En mer allmän 

lösning är att Sugiyama-ramverket ändras så att det kan ta hänsyn till de relativa ordningar som 

finns i de ursprungliga grafritningarna, som diskuteras i 5.2.1. Sedan kan de gamla relativa 

positionerna sparas och användas som indata till det nya modifierade Sugiyama-ramverket. 

Dock bör litteraturstudier göras för att kunna hitta en möjlig lösning. 

 

5.3.3 Kompaktera delgraf 

Utrymmet mellan två delgrafer, efter radering av noder eller kanter, kan utnyttjas med hjälp av 

kraftbaserad layout. Men om utrymme finns inom delgrafer efter radering, leder det till 

svårigheter. Om delgrafen genereras igen med Sugiyama-ramverket, kan den nya grafritningen 

vara oigenkännlig för användare, vilket strider mot användarens krav. Lösningen som vi 

föreslår är att implementera lösningen som presenteras i 5.2.1, där vi kan specificera noders 

relativa positioner. Med hjälp av det kan relationer på grafritningen efter radering användas 



 

54 

som indata till det modifierade Sugiyama-ramverket. Men lösningen måste analyseras och 

evalueras för att kontrollera att användarens krav på igenkännlighet kan uppnås. En möjlig 

effekt presenteras i figur 25 där vi ser att arean av grafritningen minskas efter radering vilket 

är ett av de estetiska kriterierna. 

 

 

                                     (1)                                                                (2) 

 

(3) 

Figur 25. Kompakteringsprocess av delgraf 

 

5.4 Mer användning av kraftbaserad layout 

I prototypen används kraftbaserad layout till att kompaktera grafritningen och positionera 

delgraferna. De krafter som används är gravitationskraft och elektrisk kraft. Andra krafter som 

fjäderkraft och magnetisk kraft används inte, eftersom ingen kant finns mellan delgraferna. En 

möjlig användning av fjäderkraft är att om två delgrafer är relaterade kan en osynlig kant läggas 

till mellan dem och kraftbaserad layout kommer att placera dem nära varandra. Magnetisk kraft 

kan utnyttjas för att skapa en hierarkisk uppdelning av delgraferna. Vikter kan ges till olika 

delgrafer, vilket ger effekten att den tyngsta delgrafen placeras närmare masscentrum. Man kan 
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även definiera egna krafter som påverkar delgrafer som figur 26 visar, där nya krafter grupperar 

noder baserade på deras färg. 

  

Figur 26. Exempel på en ny kraft 

 

Kraftbaserad layout kan även användas på andra sätt. Nodernas initiala positioner, som är 

slumpvis bestämda i algoritmen, kan bestämmas av Sugiyama-ramverket, som effektiviserar 

den kraftbaserade layouten. Kraftbaserad layout kan också positionera nytillagada noder och 

kanter. Men eftersom det förstör den hierarkiska delgrafen, rekommenderar vi inte den 

lösningen för tilläggning av noder och kanter. Man kan se att kraftbaserad layout är kraftfull 

och fler användningsområden kan hittas. 

 

5.5 Bevara användarens navigering 

Både i analysen och i diskussionen har vi resonerat kring avvägningen mellan grafritningens 

utseende och att bevara igenkännlighet. Från kravspecifikationen definierade vi att bevara 

igenkännlighet med att bevara de flesta nodernas relativa positioner. Alla nodernas relativa 

positioner kan inte bevaras vid till exempel tilläggning av noder, där inga noder får överlappa 

varandra.  
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Vid vår prototypdesign bestämde vi att bevarad igenkännlighet ska prioriteras före 

grafritningens estetik. Orsaken bakom detta är att för stora grafer är det svårt att känna igen 

grafritningen efter omgenerering. Den nygenererade grafritningen kan kännas som en helt ny 

graf. De manuella förändringar som görs är oftast lokala, och påverkar inte signifikant hela 

grafens utseende.  Om användaren inte är nöjd med de justeringar som görs automatiskt, kan 

han välja att justera dem manuellt. I vår prototyp får användaren själv välja om han vill 

kompensera igenkännlighet efter “snyggare” grafritning. Men mer studier kan göras på hur 

användarens navigering kan bevaras. 

 

5.6 Framtida arbete 

Genom analysen och diskussionen har flera andra algoritmer tagits fram för de olika stegen i 

Sugiyama-ramverket, som kan ha bättre prestanda för olika grafer, men dessa har av olika skäl 

inte implementerats. De kan implementeras och ett optimeringsvärde kan anges av användaren 

som bestämmer kombinationer av olika algoritmer, där avvägning mellan hastighet och 

snyggare grafritning görs.  

 

Flera möjliga användarkrav kan införas än de som har presenterats, så att prototypen blir mer 

användarvänlig. Där har den kunniga användaren stor frihet att bestämma grafritningens 

utseende innan programstart, och den nya användaren kan fortfarande låta programmet 

generera grafritningen. Målet är att prototypen ska vara interaktiv, och användaren ska kunna 

förbättra/modifiera den automatiskt genererade grafritningen. 

 

Som resultat har vi en strukturöversikt på prototypen som utvecklats i det här projektet, men 

en mer komplett struktur för framtida produkt finns i Appendix C figur 1. Där är indata till 

algoritmen en beskrivning av grafen och användarens krav. Det modifierade Sugiyama-

ramverket kommer att ta hänsyn till användarens krav, och generera grafritningen utifrån dem. 

Kraftbaserad layout används för att positionera delgraferna och resultatet visualiseras. Därefter 

kan användaren ytterligare modifiera grafritningen, som kan ses som nya krav som läggs till i 

användarens krav. Grafritningen omgenereras och anpassas efter de nya kraven. En 

omgenerering behöver inte göras av hela processen, utan små algoritmer kan användas för 

omgenereringen, där igenkännlighet bevaras. Ett sådant flödesschema kan analyseras och 

implementeras för att programmet ska vara kravbaserat. Ännu fler grafritningsalgoritmer kan 
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implementeras, som är anpassade för olika typer av grafer. Mer lämpliga algoritmer för allmän 

grafritning kan också uppfinnas i framtiden. 

 

5.7 Etik och hållbar utveckling 

Prototypen som vi utvecklade är baserad på offentliga forskningsrapporter och öppen-källa 

JavaScript biblioteken, så den berör inga etiska aspekter som vi kommer på, däremot kan 

prototypen påverka hållbar utveckling. En mer välstrukturerad och tydlig grafritning 

underlättar förståelsen av ett projektflöde. Det kan medföra mindre resursanvändning, så som 

användning av papper och elektricitet. En effektivare algoritm kan även minska 

energianvändningen. 
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6. Slutsats 

Genom vår analys kommer vi fram till att Sugiyama-ramverket passar bäst för grafer som är 

hierarkiska, vilket är egenskapen hos flödesscheman, projektscheman och beroenden mellan 

moduler, som prototypen är till för. Den är även lämplig för att generera grafritningar för 

allmänna grafer. Sugiyama-ramverket består av flera steg, där varje steg är ett välstuderat 

problem inom datalogi vilket betyder att ramverkets prestanda kunde förbättras bara genom att 

utbyta någon delalgoritm. Men det är dåligt anpassat till dynamisk ändring, så som tilläggning 

av nya noder och kanter.  

 

Målet med vår prototyp är att grafritningen ska anpassas efter användarens krav, men 

fortfarande behålla de flesta relativa positioner. Men eftersom problemet med igenkännlighet 

beror mer på personernas känslor, så får man i vår prototyp bestämma själv om en 

omgenerering behövs. I annat fall bevaras de manuella förändringarna. Vid prototypdesignen 

prioriteras användarens navigering i grafritningen före grafritningens estetiska kriterier, 

eftersom målet med prototypen är att den ska vara användarvänlig. I vår prototyp hanteras de 

mest grundläggande användarkraven. Men teoretiska efterforskningar har utförts även för de 

mer komplicerade kraven. Baserat på dessa hypoteser är det möjligt att lägga till de mer 

komplicerade kraven i en bättre version av prototypen i framtiden.  

 

Det finns dock inte tillräckligt med övertygande teorier som bevisar att de befintliga 

algoritmerna för automatisk grafritning samtidigt kan ta hänsyn till användarens krav [33]. 

Därför kan förbättringar av de befintliga algoritmerna göras, eller nya algoritmer konstrueras 

om det är nödvändigt. I vår studie har flera lösningar diskuterats för att hantera dessa ändringar 

i Sugiyama-ramverket, och de föreslås som ett framtida arbete för att implementeras och 

evalueras. På detta sätt kommer användarens krav att kunna hanteras lättare, vilket gör att 

programmet blir både interaktivt och automatiskt och genererar snygga grafritningar. 
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Appendix A 

Pseudokod för Sugiyama-ramverket 

 

Figur 1. Pseudokod för girig algoritm heuristik 

Källa: Layered Graph Drawing[13] 

 

 

Figur 2. Algoritmen för längsta väg 

Källa: Layered Graph Drawing[13] och Hierarchical Drawing Algorithms[2] 
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Figur 3. Nodförbättringsalgoritmen 

Källa:Graph layering by promotion of nodes [2] 
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Figur 4 Pseudokod för median method. Källa [17] 

 

 

Figur 5. Transpose algorithmen 

Källa: Visualisation of state machines using the Sugiyama framework[31] 
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Appendix B 

Bild för Morris game 

 

Figur 1. Morris game 

Källa: https://boardgamegeek.com/boardgame/3886/nine-mens-morris 
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Appendix C 

Förbättrad prototyp 

 

 

Figur 1. Framtida struktur för programmet 
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