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Taggade datamängder är system som 
nyligen vunnit stor popularitet på internet. 
Några exempel på sådana system är 
Del.icio.us, YouTube och Flickr. På 
webbsidan Flickr används ett system där 
användare bjuds in att lägga upp sina 
fotografier och sedan kategorisera dessa 
med beskrivande ord: taggar. Dessa taggar 
skapar nya möjligheter för navigering i de 
data de beskriver [1]. En visualisering av 
en taggad datamängd är inte alltid enkel att 
navigera i. Det kan vara svårt att få 
överblick över vad som finns i data-
mängden och hur den är sammankopplad. 

Vi presenterar i denna rapport en lösning 
som erbjuder ett alternativ till traditionella 
sök- och navigeringsmetoder för taggade 
data-mängder. Denna lösning har vi valt att 
kalla InfoTouch. Den bygger på en 
interaktiv visualisering av taggar från 
Flickr’s datamängd implementerat på ett 
multitouch-bord. Vi presenterar även 
resultaten av en utvärdering vi gjorde av 
detta system. 

Inom området informationsvisualisering 
studeras och utformas system som hjälper 
användare förstå och utforska information 
genom att visualisera den på olika sätt. Ett 
välanvänt visualiseringssätt är att använda 
grafer för att representera olika data. All 
data med inneboende relationer kan enligt 

Herman et al. visualiseras som grafer [2]. 
Dessa grafer måste inte nödvändigtvis vara 
statiska utan kan även vara interaktiva och 
tillåta manipulation. En vanligt före-
kommande metod är att använda mus eller 
någon liknande inmatningsutrustning för 
att manipulera graferna. Vi avser att 
använda oss av ett multitouch-bord. 

Med multitouch-bord avses en pekskärm 
som kan hantera mer än en kontaktpunkt åt 
gången inbyggt i ett bord. Multitouch är ett 
forskningsfält där många olika aspekter har 
studerats [3-5]. Vårt mål är inte att 
utveckla nya tekniska lösningar för att 
känna av flera fingrar på en yta. Vi har 
konstruerat multitouch-ytan själva men 
principen bygger på en teknik J. Han 
utvecklat [6]. Tekniken bakom multitouch 
är inte fokus i detta projekt. Istället hoppas 
vi kunna visa på en applikation som kan 
vara intressant för vidare forskning inom 
både multitouch- och informations-
visualiseringområdena 
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Hinckley et al. har i [7]visat att användare 
som använder två händer samtidigt kan 
jobba på ett sätt som kräver mindre visuell 
bearbetning. Till skillnad från en vanlig 
mus tillåter ett multitouch-bord en sådan 
möjlighet. Men samma rapport konstaterar 
också att man inte kan ta för givet att 



användaren kan arbeta parallellt med 
händerna. 

I [3] jämfördes skillnaderna mellan sådan 
flerhandsmanipulation i en digital miljö 
med flerhandsmanipulation i den fysiska 
världen. Ett av deras stora rön är att 
användare tenderar att använda endast en 
hand när de interagerar med det digitala 
mediet trots att det var designat för 
tvåhandsmanipulation. De drar paralleller 
med traditionellt musanvändande och 
säger: 

”In fact, interaction in the digital realm 
appeared almost “mouse-like” in terms of 
the posture participants adopted, and in the 
way they chose to deal with digital 
objects.” 

-Terrenghi et al. 2007 s. 1164 
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Vi använde oss av ett multitouch-bord. Det 
är en prototyp vi konstruerat efter Hans 
tekniska lösning [6]. Multitouch-skärmen 
ligger infälld i ett bord. Storleken på 
skärmen är 93 x 73 cm. Bordet har ytan 
120 x 80 cm och är 92 cm högt. Det är 
designat för stående arbete.  
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Vi utvecklade en applikation som kunde 
visualisera och kunde användas för att 
navigera i taggade datamängder av foton. 
Applikationen använder sig av en oriktad 
graf för att visa taggarna och deras 
inbördes kopplingar. Dessa taggar kunde 
sedan med hjälp av multitouch flyttas runt 
på skärmen och upp i ett sökfält. Alla 
taggar som placerades i sökfältet användes 
som parametrar till en bildsökning. Denna 
sökning gjordes på ett sådant sätt att 
taggarna vägdes in olika i resultatet 
beroende på hur de låg i höjdled. I (figur 1) 
ser vi hur applikationen gjort en sökning 
efter bilder taggade med taggen ”baby”. 
Sökningen resulterar i nio tumnagelbilder 
som visas i applikationens överkant. 
Klickar man på en av bilderna får man upp 
en stor ruta på skärmen som visar bilden i 

ett större format samt vilka taggar bilden är 
taggad med. 
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För att utvärdera det system vi utvecklat 
genomfördes en användarstudie. Under 
denna användarstudie fick 15 användare 
utföra tre uppgifter. Under uppgifterna 
loggade applikationen data om 
användarnas handlingar. Efter varje uppgift 
fick användarna fylla i ett Nasa TLX-
formulär [8] och efter hela uppgiftsserien 
fick de fylla i en enkät. Slutligen 
genomfördes en semistrukturerad intervju 
där användarna fick uttrycka sina åsikter 
mer fritt. 
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Vi hade 15 användare vars ålder varierade 
mellan 19 och 35 år med ett medel på 23 
år. Könsfördelningen var 4 kvinnor och 11 
män. Samtliga var studenter inom något 
datorrelaterat område och således 
datorvana. Användarna valdes ut genom 
�	������������������. Användarna hade 
olika erfarenheter av Flickr, pekskärmar 
och multitouch. Vi skickade ut information 
om försöken främst till andra 
kognitionsvetare, men rekryterade även 
studenter utanför det kognitions-
vetenskapliga programmet. På grund av 
detta urval av försöksdeltagare kan det 
vara svårt att dra generella slutsatser om 
InfoTouch. Vi anser dock att detta urval 
har en styrka i att kunna ge ingående och 
konkret återkoppling vilket kan ligga till 
grund för större försök med ett annat 
populationsurval. 
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De tre uppgifternas ordningsföljd 
varierades för varje användare. Deras 
platser i ordningen var även jämt fördelade 
över alla utvärderingstillfällen. 
Uppgifternas upplägg varierade främst 
med avseende på målstyrning. Uppgift ett 
var väldigt målstyrd medan uppgift två och 
tre inte hade lika tydliga mål utan tillät 
användaren att utforska mer. 

• I uppgift ett fick användaren se en  
bild och ombads sedan finna 
samma bild i vår applikation. 

• I uppgift två ombads användaren 
hitta tre bilder hon skulle kunna 
tänka sig ha som 
skrivbordsunderlägg på sin dator. 

• I uppgift tre ombads användaren att 
hitta en bild på ett resmål dit hon 
skulle vilja åka. 

Den första uppgiften hade alltså ett fast, 
specifikt mål: en, av oss, vald bild. I de 
övriga två uppgifterna kunde användaren 
själv definiera vilken slags bild hon var ute 
efter. 
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Under utvärderingen loggade vår 
applikation information om bland annat 
användarnas tidsåtgång och nod-
förflyttningar på skärmen. I (figur 2) 
redovisas den genomsnittliga tiden 
användarna spenderade på varje uppgift. 
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Antalet tillfällen då användaren flyttar på 
två noder samtidigt ingick även det i de 
data som registrerades. Detta har i 
genomsnitt skett 17,5 gånger för varje 
användare och varje tillfälle där detta 
används är i genomsnitt 1081 ms långt. 
Två av användarna utförde aldrig någon 
sådan handling.  
Utifrån TLX-formulären användaren fyllt i 
kunde vi läsa ut hur arbetsbelastningen sett 
ut för de olika uppgifterna. I (figur 3) 
redovisas genomsnitten för den totala 
arbetsbelastningen per uppgift, beräknad 
från användarnas TLX-skattningar. 
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Enkäten, som användarna svarade på efter 
utförd utvärdering, bestod av tre 
bakgrundsfrågor samt en Likertskala med 
sju påståenden. Varje påstående hade fem 
tillhörande svaralternativ (1-5). 

I (tabell 1) och (tabell 2) redovisas 
Likertskalan från enkäten och de 
genomsnittliga svaren. 
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...vara väl lämpat för den här 
applikationen 

2,3 

…roligt att använda 1,7 

…enkelt att använda 2,7 

��0����	��������-�0	���0��6��	��-��222�  

…ett bra sätt att navigera Flickr 2,3 

…roligt att använda 1,7 

…inspirerande att använda 1,6 

…enkelt att använda 2,5 
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Nr Text 
1 Instämmer helt 
2 Instämmer delvis 
3 Ingen åsikt 
4 Instämmer delvis inte 
5 Instämmer inte alls 

 
I resultaten från enkäten var användarna 
positiva till påståendet att navigeringssättet 
är inspirerande och roligt att använda. Där 
svarade alla användare att de instämde helt 
(1) eller delvis (2), undantaget en 
användare på vardera påstående som 
ställde sig neutral (3). Även påståendet om 
att multitouch var roligt skattades högt av 
användarna då 14 av 15 instämde helt (1) 
eller delvis (2) utom en som svarade 
”Instämmer delvis inte” (4). 
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Nedan följer en sammanställning av det 
kvalitativa resultat som samlades in under 
intervjuer med användarna. 

Ur den kvantitativa loggdatan ser vi att 
samtliga utom två användare använde 
multitouch någon gång under 
utvärderingen. Många, tio av femton, hade 
negativa synpunkter på implementationen 
av multitouchtekniken. Fyra ansåg att det 
faktum att de ibland tappade noder när de 
drog dem var negativt och frustrerande. 
Tio av femton användare uttryckte att det 
blir lättare att använda vår teknik över tid 
eller skulle ha blivit enklare med mer 
övning. Det fanns även de som kopplade 
svårigheten med multitouch till att de var 
vana vid att använda mus eller att det är 
svårt att koordinera två händer. Det var 
dock få användare som uttryckte sig 
negativt om tekniken utan att också nämna 
de positiva sidorna. En stor del av 
användarna, nio personer, ställde sig 
positiva till konceptet multitouch. Som vi 
ser i vår kvantitativa data svarade 
majoriteten av användarna instämmande i 
enkäten  på frågan om multitouch var roligt 
(tabell 1).  

Att navigeringssättet var roligt och 
inspirerande instämde en majoritet av 

användarna i och vi finner stöd för det i 
enkätsvaren (Figur 4). 
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Det största problemet enligt användarna 
var att grafen uppfattades som plottrig, 
elva av femton personer påpekade detta i 
intervjuerna. Det gjorde det svårare att 
hitta och använda enskilda taggar. Ibland 
gled taggarna över varandra och skymde 
den tagg som användaren letade efter. 
Många kom med förslag till lösningar för 
att åtgärda detta problem, bland annat 
funktionen att kunna göra vissa noder 
statiska. 

Det fanns även mer specifik återkoppling 
från användarna rörande de positiva 
delarna av InfoTouch. Det gäller då främst 
att användarna gillat att ha noder som 
taggar samt möjligheten att kunna 
manipulera dessa direkt, vilket åtta av 
femton användare påpekat. Användare har 
fört fram åsikter om att navigeringssättet 
var naturligt och enkelt att använda. Sju 
användare tyckte att det var bra när 
noderna var kopplade till varandra så att de 
såg vilka relationer som fanns i 
datamängden. Sex användare tyckte att 
InfoTouch lämpade sig för lekfullt 
utforskande.  

Gällande de olika uppgifterna har åtta 
användare sagt att uppgift ett har varit 
betydligt svårare, av olika anledningar, än 
de två andra. 
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I resultaten har vi kunnat se skillnader i hur 
användarna har upplevt de uppgifter de 
utfört. Framför allt skiljer uppgift ett ut sig 
i våra data jämfört med uppgift två och tre. 
I utvärderingsloggarna är det tydligt att 
denna uppgift tar längre tid att utföra för 
användarna än de övriga två uppgifterna. 
Vi kan även se i våra TLX-data att 
användarna skattat uppgift ett till att kräva 
en högre arbetsbelastning. Dessa bägge 
resultat stöder användarnas reaktioner som 
framkom i intervjuerna där många av våra 
användare har pratat om att uppgift ett var 
svårare än de andra två. Vad som är största 
orsak till denna skillnad är oklart. Man kan 
spekulera i om det beror på att uppgiften 
som sådan var väldigt målinriktad och inte 
lämpade sig för vår applikation. Eller att vi 
valde en bild som varit för svår att hitta i 
datamängden. Denna uppgiftsskillnad är 
något som senare utvärderingar kan 
fokusera på. 

Flertalet användare har också haft svårt 
med vår implementation av multitouch-
tekniken i sig. Deras handlingar har inte 
alltid registrerats helt perfekt av bordet och 
de har bland annat haft problem med att 
noder de försöker flytta på inte alltid följer 
med fingrarna. Den totala arbets-
belastningen, baserad på användarnas 
TLX-skattningar, kan ses sjunka över 
tiden. Eftersom uppgiftsordningen vid 
varje utvärderingstillfälle är varierad beror 
denna tendens inte på någon uppgifts 
avvikande svårighetsgrad. Vi har tolkat 
detta resultat som ett bevis för en 
inlärningseffekt: det har blivit lättare för 
användarna att använda bordet med tiden. 
Om denna observerade inlärningseffekt 
gäller multitouch-tekniken eller 
applikationen är svårt att säga eftersom 
detta inte var en kontrollerad variabel i 
studien.  

Vi kan ytterligare utläsa ur våra resultat att 
en majoritet av våra användare funnit 
InfoTouch roligt att använda. Det här 
återkommer i intervjuerna såväl som i 
enkätsvaren. Många användare har 
visserligen påpekat att grafen var lite 
plottrig och att det kunde vara svårt att 

hitta specifika noder ibland. De kom gärna 
med förslag på hur detta problem kunde 
lösas, till exempel genom att kunna låsa 
fast noder. Majoriteten av användarna 
tyckte dock att InfoTouch var bra, flera 
menade att det lämpade sig för lekfullt 
utforskande. Många uttryckte även att de 
tyckte om hur taggarna representerades av 
noder. Användarnas reaktioner och de 
observationer som vi gjort verkar visa att 
kombinationen mellan interaktiv 
informationsvisualisering och multitouch i 
vår applikation har gynnat upplevelsen och 
skapat ett roligt och inspirerande sätt att 
navigera med.�
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Vi har utvecklat InfoTouch som använder 
sig av multitouch för navigering i en 
taggad datamängd. Systemet består av en 
multitouch-skärm samt en applikation. 
Applikationen visualiserar den taggade 
datamängden som en interaktiv graf där 
användaren kan manipulera noder för att 
göra sökningar efter bilder. 
Efter att en undersökning av systemet 
genomförts kan vi konstatera att merparten 
av användarna ställde sig positiva till 
lösningen. Detta syns både i intervjuer 
samt i de enkäter som användarna fyllt i. 
En tendens till inlärningseffekt 
observerades också då användarnas 
uppskattade arbetsbelastning sjönk i takt 
med att de utförde uppgifterna som ålagts 
dem. Denna effekt återspeglas också i 
uttalanden från några av användarna i 
intervjuerna. 
Sammantaget tyder användarnas reaktioner 
och de observationer vi gjort på att 
kombinationen mellan interaktiv 
informationsvisualisering och multitouch i 
vår applikation har skapat ett roligt och 
inspirerande sätt att navigera med. 
 

$�/�$��3�$�
1. Marlow, C., et al. #�$%����������

&��������'	�	����(�������
)��������)�
�������	�*���. in 
&�	���������	��
�������
���
�
�	���������	��#����
�'
�����



���������. 2006. Odense, 
Denmark: ACM Press. 

2. Herman, I., G. Melançon, and M.S. 
Marshall. +�����������,�
�	������
-�����
�	��������	���
�	��
�������,�
�	�.���/�����. in 
�������,�
�	������0	���
���
+��������������������
�	���	�. 
2000. 

3. Terrenghi, L., et al. )��	���������	��
��������
�	��	�����������������
����
���������	����
����
����
��������. in &�	���������	��
��
/�+0#���	���������	��#�����
���
	�������	���
�������
���. 2007. 
San Jose, California, USA: ACM 
Press. 

4. Cutler, L.D., B. Fröhlich, and P. 
Hanrahan. �1	�#������!����
�
2�������
�	��	��
��*���	������
3	������. in &�	���������	��
��
4556�/���	�����	����
����
����7!�
+������. 1997. Providence, Rhode 
Island, USA: ACM Press. 

5. Morris, M.R., et al. 0		����
����
+��
����.�2��
��8����+��
�����
��
����
�	����	��0	��	��
���
+�	��1���. in &�	���������	��
��
/�+0#���	���������	��#�����
(��
	�������	���
�������
���. 
2006. Montréal, Québec, Canada: 
ACM Press. 

6. Han, J.Y. 9	1�0	�
�2��
���	���
/�������
�	���(���
��
����	
���
��
������*�����
�	�. in &�	���������
	��
��4:
��������)02�����	�����
	��8������
��������	�
1��������

���	�	��. 2005. Seattle, 
Washington: ACM Press. 

7. Hinckley, K., et al. �1	�#������
���
����2�������
�	�. in )02�
�������
�	���	��0	���
���#�����
��
����
�	�. 1998: ACM Press. 

8. Hart, S.G. and L.E. Staveland, 
!����	����
�	��-)/)��9;�<�����
9	�������'=.*����
��	������������
������	��
�����*������, in 
#��������
���1	���	��, P.A. 
Hancock and N. Meshkati, Editors. 
1988, Nort Holland Press: 
Amsterdam. p. 239-250. 

 
 


