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Perception, exempelbilder
Exempel på informationsvisualisering 
Människans synsystem
Färgmodeller, de viktigaste modellerna
Färgråd, några tips om användning av färg
Diagram, några exempel och råd
Visuell design, exempel från artikeln
    ”Top Ten Blunders by Visual Designers”
Aliasing, några begrepp, exempel
Gestaltpsykologi
Några exempel på illusioner
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Upp och ner

viewer
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Figure 3.25  In the State of the World Atlas, magnification encoding is used to give a
first impression of population densities. Note the reduced ‘size’ of Canada and
Australia when compared with a conventional map
Source:  Smith (1999)

Figure 3.51  In a star plot attribute scales radiate from a common origin. Because
shape can often effectively represent the combined attribute values of a single
object, the points on each attribute scale can usefully be joined. Other useful
information such as average values or thresholds can be encoded on the star plot
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Figure 3.52  Star plots can be used to compare the attributes of two different objects,
here the exam performance of two people in the subjects identified in Figure 3.51

Bob’s performance Tony’s performance

Figure 3.91  The construction of a Tree Map
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Figure 3.93  Tree map display of an author’s collection of reports
Source:  Courtesy of Ben Shneiderman
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Det mänskliga sysystemet

Ögats fysionomi
• Stavar (rods), urskiljer ljusstyrka.
• Tappar (cones) bestämmer färg.
• Tre olika sorters tappar, S, M och L.
• Olika känsliga i olika delar av

våglängdsintervallet (nedre, mitten,
och övre delen).

Human visual system
• optics of the eye: acuity of 30 seconds
• cones and rods: register light
• ganglion cells: combine signals from several

cones or rods, may detect edges etc
• optic chiasm: cross point of optic nerves
• LGN (lateral geniculate nucleus): six layer,

two cathegories: one motion and low
resolution; one color, high resolution

• visual cortex: high level features: color,
contrast, orientation, motion; two
cathegories: identification and localization

Cone sensitivity
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Intensitetsskillnader är avgörande Colour models

Hardware oriented models:
  RGB, CMY, CMYK, YIQ

User oriented models:
  HLS, HSV, NCS

Understanding colour
  CIE 1931, 1976
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Färgmatchning

• Efter ett stort antal
testpersoner fick man
fram en ’’standard-
observatör’’.

• Kurvorna visar hur
mycket av varje
ljuskälla man ska ta
med för att få den
’’rena färgen’’ för varje
given våglängd.

Färgmatchning

• Knepigt att arbeta med
negativa vikter.

• Alternativa kurvor för
tre hypotetiska
ljuskällor: CIE Color
matching functions.

Chromaticity
• Projicera på planet
X + Y + Z = 1

• x = X / (X + Y + Z)
y = Y / (X + Y + Z)

• (x, y, Y) definierar då en färg, där Y
är luminans (intensitet).

• xy-diagrammet (utan Y) brukar
kallas CIE Chromaticity Diagram.
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Bilder från Top Ten Blunders by Visual Designers

En designer kan
förbättra kvalitén
i en presentation
med sin erfarenhet
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Har du synpunkter på detta diagram?
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Aliasing
(8.13 i Angle, utdrag ur Foley)

http://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/aliasing/alias0.htm

http://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/aliasing/alias0.htm

Aliasing kan förekomma annat
än genom trappstegseffekter

• Intensitet, färg

• Tid: hjul som går baklänges, musik
• Men också genom

- små objekt som försvinner eller förvrängs
- texturer som förvrängs på olika sätt, t.ex. i form av
moirémönster
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http://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/aliasing/alias0.htm http://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/aliasing/alias0.htm

http://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/aliasing/alias0.htm http://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/aliasing/alias0.htm

http://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/aliasing/alias0.htm
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http://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/aliasing/alias0.htm

Digital signalbehandling

• Att gå från en kontinuerlig (analog) signal till
diskreta värden och tillbaka igen.

• Att konvertera från analog till digital brukar kallas
sampling.

• Att konvertera från digital till analog brukar kallas
rekonstruktion.

• Målet är att den rekonstruerade signalen ska vara
så lik den ursprungliga analoga signalen som
möjligt. Man brukar ofta utföra filtrering för att
minska alialising.

Nyquists sats

• En signal f som samplas kan rekonstrueras
perfekt bara om antalet samplingar är minst
2 ggr den högsta frekvensen i f.

• Frekvenser i f som ligger ovanför kommer
att projiceras tillbaka in i intervallet och ge
upphov till aliasing.

seen as

• Proximity

• Similarity

• Direction

Gestalt principles Closure
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Bertin’s visual variables
Några exempel på illusioner

Efter en bild av konstnären Josef Albers

Kokande vatten
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Kurser och seminarier

• VIC-seminarier
http://www.csc.kth.se/vic/


