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Strzeszczenie 
 W pracy przedstawiono problemy związane z estetycznym 
prezentowaniem różnego rodzaju obiektów graficznych. Przedstawiono cechy, 
którymi muszą charakteryzować się estetycznie wyglądające obiekty. Odniesiono 
się do diagramów, grafów, interfejsu. Zwrócono uwagę na wpływ estetyki na 
proces uczenia się.  
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Wprowadzenie 
Estetykę możemy zdefiniować jako naukę o pięknie, zajmującą się 

badaniem wartości artystycznych oraz ocen estetycznych, dociekającą przyczyn 
ich kształtowania się, oraz ustalającą kryteria tych wartości i ocen[1]. Estetyka 
dotyczyć może nie tylko sztuki, ale również nauk technicznych, czy procesu 
nauczania. W przypadku informatyki, estetyka zajmuje się sposobem 
prezentowania informacji, idei; podobną rolę odgrywa również w dydaktyce. 
Estetyczne zaprezentowanie informacji musi charakteryzować czytelność, 
zrozumiałość, brak niejednoznaczności. Gdy informacja ma być przedstawiona 
w procesie dydaktyki, estetyczne jej pokazanie zdecydowanie ułatwia uczenie się 
i przyswajanie wiedzy. Aby prezentowanie informacji było jak najbardziej 
skuteczne, należy stosować się do pewnych reguł, robić to przejrzyście, 
czytelnie[2].  

Jednym ze sposobów prezentowania informacji w postaci graficznej są 
diagramy, które mogą być wykorzystywane między innymi do prezentowania 
struktur danych, schematów blokowych czy przepływu sterowania. Diagramy są 
łatwe w zrozumieniu, przekazują istotę pewnych idei dużo szybciej i czytelniej 
niż robi to tekst z wyrażeniami matematycznymi.  

Pomimo, że diagramy są szeroko stosowane w informatyce, tylko w 
niewielu artykułach można znaleźć systematykę ich rysowania i zajęcie się 
problemami takimi jak: 1) co sprawia, że to co wyświetlamy wygląda estetycznie 
lub nie; 2) jak rysować diagramy automatycznie w sposób estetyczny; 3) jak 
diagramy wpływają na naszą efektywność. Diagramy nie zawsze są rysowane 
ręcznie na papierze, czasami czynności te wykonujemy w formie elektronicznej 
tj. papier i ołówek zamieniany jest na mysz i ekran. 

Automatyczne rysowanie estetycznie wyglądających diagramów jest 
zadaniem trudnym. Wynika to głównie z faktu, że pojęcie estetyki jest wysoce 
subiektywne. Ludzie pochodzący z różnych środowisk, z różnymi poziomami 
wykształcenia i kultury mają różne pojęcie piękna. Dla przykładu niektórzy 
rysują grafy używając prostokątów i linii prostych, podczas gdy inni rysują węzły 
jako koła lub elipsy, a krawędzie jako krzywe.  

Istnieją pewne reguły wykorzystywane do rysowania estetycznych 
diagramów, ludzie korzystają z nich często bezwiednie i nieświadomie. 
Znalezienie tych reguł i zakodowanie ich w programie pozwoli na zbudowanie 
systemu, który w większości przypadków automatycznie narysuje estetyczne 
diagramy.  

Estetyka przedstawienia informacji ma duże znaczenie. Niestety 
informatycy, programiści rzadko biorą pod uwagę estetykę prezentowania 
informacji. Rozwiązany problem jest przedstawiany bez dbałości o sposób 
prezentacji, co obniża odbiór prezentowanych idei, programów, rozwiązań. Nie 
zwracanie uwagi na estetyczną prezentację wyników często obniża ich 
użyteczność. Jeśli program prezentuje informacje w sposób nieprzejrzysty, 
trudny do odczytania, użytkownik może zdecydować, że nie będzie go używał. 
Gdy będą to diagramy, nieczytelne ich przedstawienie może spowodować błędy 
w interpretacji, utrudnić ich odczytanie. Aby temu zapobiec w różnych pracach 



 

 265 

starano się podać reguły, których spełnienie pozwala na estetyczne 
prezentowanie informacji. O zastosowaniu i przydatności estetyki można 
dyskutować w odniesieniu do różnych wąskich zastosowań (wielokąty[3], 
fraktale[4], diagramy[2] [5], interfejs[6] [7] [8] [9], grafy[10] [11]). Można też 
znaleźć ogólne cechy, którymi powinien charakteryzować się estetyczny obiekt. 
W pracy skupiono się na diagramach, najpierw starając się wyodrębnić ogólne 
cechy, odnosząc je również do interfejsów, oraz szczególnego przypadku 
diagramów – grafów i schematów blokowych. Następnie pokazano dostępne 
w literaturze przykłady oraz zwrócono uwagę na problem estetyki schematów 
blokowych. Na zakończenie przedstawiono kierunek dalszego rozwoju naszych 
prac. 

Cechy estetycznych diagramów 
Jak wspomniano wcześniej odpowiedź na pytanie, „co sprawia, że obiekt 

wygląda estetycznie?” jest bardzo subiektywna, należy próbować znaleźć miary, 
reguły, które będą obiektywne i pozwolą odpowiedzieć na pytanie czy dany 
obiekt jest estetyczny oraz jak ewentualnie można jego estetykę poprawić. Mateti 
i Ding [2] wprowadzili kilka ogólnych cech, które pozwalają określić, czy dany 
diagram jest estetyczny: złożoność wizualna, regularność, symetria, 
konsekwencja, modularność, rozmiary, kształty, separacja, wykorzystanie 
tradycyjnego sposobu rysowania. Wspomniane cechy estetyki pojawiają się nie 
tylko w odniesieniu do diagramów, ale także innych obiektów. Cechy te są 
ogólne, w konkretnych zastosowaniach są uszczegóławiane, rozbijane na reguły 
dotyczące konkretnych elementów, inaczej nazywane. Niektórzy z naukowców 
wprowadzają miary, które pozwalają pomierzyć wartości cech wpływających na 
estetykę [3] [7] [9] [11]. Bardzo często wartości poszczególnych cech są 
normowane do przedziału <0,1>, gdzie wartość 1 oznacza obiekt najbardziej 
estetyczny. 

Złożoność 

Na estetyczny wygląd obiektów bez wątpienia ma wpływ złożoność 
rysunku. W zależności od ilości elementów, ich wzajemnego ułożenia, wybrania 
odpowiednich figur mamy do czynienia z większą lub mniejszą złożonością 
rysunku. Już Birkhoff [3] zwrócił uwagę, że złożoność bezpośrednio wpływa na 
estetyczny wygląd obiektów. Stwierdził on, że estetyka jest odwrotnie 
proporcjonalna do złożoności. Ze złożoności rozumianej jako liczba obiektów 
korzysta się też w przypadku sprawdzania estetyki wyglądu projektowanego 
interfejsu [6-9]. Złożoność bierzemy pod uwagę, gdy zajmujemy się estetyką 
prezentowania grafów [10-11]. Przy diagramach [2] zwrócono uwagę na 
złożoność wizualną, która pokazuje czy diagram jest łatwo odczytywany przez 
użytkownika. 
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Rys.1 Porównanie złożoności rysunków grafów:  a) graf nieuporządkowany b) graf 

uporządkowany 
Nie zawsze duża złożoność geometryczna musi oznaczać dużą złożoność 

rysunku, złożoność zależy od sposobu rozmieszczenia elementów, rodzaju 
połączeń (rys.1,2) [2]. Należy tutaj zwrócić uwagę na problem 
niejednoznaczności. Zdarza się, że nieestetyczne zaprezentowanie informacji 
sprawia, że mamy problemy z jej odbiorem, pojawia się możliwość różnej jej 
interpretacji. 

 
Rys. 2 Wpływ rodzajów połączeń na estetykę diagramu struktur danych: a)diagram 

z połączeniami liniami prostymi, b) diagram z połączeniami liniami łamanymi 

a) b) c)a) b) c)

 
Rys.3 Przykłady niejednoznaczności wskutek złożoności mogących wystąpić w 

interpretacji rysunku: a) dwa diagramy rysowane razem mogą zostać odebrane jako 
jeden b) linie narysowane zbyt blisko siebie są słabo czytelne c) węzeł narysowany jako 

kwadrat może być odczytany jako mający specjalne znaczenie 
Dwa diagramy narysowane razem mogą zostać odebrane jako jeden 

diagram (rys.3a)[2]. Dalej, używanie różnych figur dla określenia obiektów tego 
samego typu, może mylnie zostać uznane za zobrazowanie różnych typów 
obiektów (węzły rysowane raz jako okręgi, raz jako kwadraty, rys.3c), 
umieszczanie w interfejsie, w różnych miejscach ekranu, inaczej wyglądających 
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przycisków, oznaczających wykonanie tej samej funkcji powoduje, że gubimy 
się w nawigacji po programie. 

Złożoność ma duże znaczenie z punktu widzenia ułatwiania odbiorcom 
uczenia się. Także estetyczny, prosty interfejs pozwoli szybko i łatwo znaleźć 
potrzebne informacje. Diagram pozbawiony niejednoznaczności pozwoli skupić 
się na odczytaniu przedstawionej przy jego pomocy idei. Treść przedstawiona 
jasno, prosto, czytelnie i jednoznacznie pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek 
potrzebny do jej odnalezienia, zrozumienia i zapamiętania. 

Miara złożoności jest najczęściej wyliczana jako suma poszczególnych 
elementów rysunku [3] [9]. Estetyka jest odwrotnie proporcjonalna do 
złożoności. 
Symetria 

Symetria sprawia, że rysunek jest bardziej regularny i uporządkowany. 
Dzięki temu informacja jest przekazywana szybciej, większa jest estetyka takich 
obiektów. Symetria jest pewnym rodzajem regularności i odgrywa ważną rolę 
w zwiększeniu czytelności szczególnie skomplikowanych schematów, 
diagramów, gdyż regularne połączenia są proste do rozpoznania i zapamiętania. 
Podobnie interfejs charakteryzujący się pewną regularnością i symetrią pozwala 
na łatwiejsze znalezienie potrzebnej informacji. Łatwiej odczytać diagram, 
w którym elementy rozmieszczone są symetrycznie, z pewną regularnością niż 
ten, w którym rozmieszczenie jest losowe (rys.1). W literaturze dotyczącej 
estetyki można spotkać różne miary pozwalające określić symetrię. Dla 
wielokątów określono wartość symetrii binarnie – gdy figura ma oś symetrii, 
miara przyjmuje wartość jeden, gdy nie ma osi symetrii – przyjmuje wartość zero 
[3]. Podejście zaprezentowane dla interfejsu, dzięki zastosowaniu ciągłego 
przedziału wartości cechy[12], pozwala na określenie czy interfejs jest bardziej 
lub mniej zbliżony do symetrycznego [8]. Symetria dla interfejsu jest wyliczana 
wg wzoru: 

 
3

1 radialhorizontalvertical SYMSYMSYM
SYM

++
−=  (1) 

gdzie, dla przykładu SYMvertical oznacza wartość symetrii względem pionowej osi 
przechodzącej przez środek ekranu. Poszczególne składowe uzależnione są od 
wielkości obiektów i ich położenia. Wartość cechy jest unormowana do 
przedziału <0,1>, gdzie wartość 1 oznacza symetrię całkowitą. 

Konsekwencja 

Wpływ na estetyczny odbiór rysunku ma konsekwencja. Powinna 
przejawiać się ona w różnych aspektach rysunku. Generalnie wszystkie obiekty 
o tej samej semantyce powinny być rysowane w ten sam sposób. Jeśli w grafie 
węzły są rysowane jako okręgi, a jeden z nich jako kwadrat, oczekujemy, że ma 
on jakieś specjalne znaczenie (rys.3c). Konsekwencja powinna przejawiać się 
w rozmiarze, kształcie. Konsekwentne stosowanie rozmiarów sprawia, że rysunki 
diagramów, grafów, schematów wyglądają estetyczniej, zmniejsza się ich 
złożoność wizualna. Gdy przyglądamy się takim rysunkom, wtedy wszystkie 
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figury i linie rozumiane są w ten sam sposób; jeśli używamy np. grubszej linii do 
połączenia, to powinna ona faktycznie mieć inne znaczenie. Konsekwencja 
powinna też przejawiać się w użyciu kształtów. Czasami nie mamy wyboru 
i musimy być konsekwentni: dla schematów blokowych dysponujemy zbiorem 
standardowych figur, które mogą zostać zastosowane oraz przypisanym do nich 
znaczeniu (rys.4). Preferowane jest użycie standardowych kształtów. 
Konsekwentne stosowanie tych samych kształtów do przedstawienia tego 
samego typu informacji (np. węzeł zawsze w kształcie okręgu), pozwala 
zwiększyć czytelność rysunku. 

 
Rys. 4 Przykład figur wykorzystywanych przy rysowaniu schematów blokowych 

 
Wydaje się, że konsekwencja ma bardzo duże znaczenie dla estetyki 

całego rysunku. Zwiększa jego czytelność, pozwala mniejszym nakładem czasu 
i pracy zapanować nad zawartą tam informacją. Miarą pozwalającą ocenić jeden 
z aspektów konsekwencji jest regularność dla interfejsu, wyrażona wzorem [7]: 

 
2

spacingalignment RMRM
RM

+
=  (2) 

gdzie RMalignment charakteryzuje stopień wyrównania, a RMspacing  konsekwentne 
stosowanie przerw między punktami wyrównania. Wartość RM równa 1 oznacza 
najlepsze wyrównanie. 

Tradycyjne sposoby rysowania diagramów 

Na zrozumiałość diagramów duży wpływ ma sposób ich przedstawiania. 
Jeśli przy ich tworzeniu korzystamy z tradycyjnych sposobów rysowania, 
zmniejsza to możliwość powstania niejasności i niezrozumienia. Wydaje się to 
dosyć ważne z punktu widzenia dydaktyki. Jak można zauważyć (rys.5a)[2] 
tradycyjny sposób rysowania diagramu zwiększa jego zrozumiałość. Aby 
uniknąć niejednoznaczności w interpretacji rysunku należy rysować go w sposób 
tradycyjny, a przez to łatwo zrozumiały dla jak największego grona osób. 
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Rys. 5 Wpływ sposobu rysowania drzewa na zrozumiałość diagramu a) tradycyjny sposób 

rysowania b) dowolny sposób rysowania 

Rozmiary, kształty, separacja linii 

Na wygląd diagramów bezpośrednio wpływa rozmiar i kształt obiektów. 
Preferowane jest użycie standardowych kształtów, z których każdy ma specjalne 
znaczenie (rys.4). Rozmiary elementów występujących na diagramach powinny 
być uzasadnione. Zbyt małe figury sprawiają, że diagram jest trudny do 
odczytania, zbyt duże powodują jego rozwlekłość i trudność objęcia wzrokiem. 
Ważna dla estetyki jest również odpowiednia separacja linii. Zbyt małe 
odległości między liniami powodują trudności w ich oddzieleniu (rys.3b), zbyt 
duże niepotrzebnie zwiększają rozmiary diagramu.  

Modularność 
Modularny diagram charakteryzuje się tym, że elementy, które są bliskie 

znaczeniowo, leżą niedaleko siebie. Wydzielenie poddiagramów upraszcza 
odczytywanie i zrozumienie całego diagramu. 

Podane tu cechy są ogólne i odnoszą się do wielu różnych zastosowań, 
jednak, aby odnieść się do konkretnego zastosowania, należy dla tych cech 
wyprowadzić wiele konkretnych, specyficznych reguł. W niektórych 
zastosowaniach reguły będą bardzo szczegółowe, inne okażą się nieprzydatne. 
Dla danego konkretnego zastosowania należy sformułować reguły szczegółowe, 
które pozwolą na uzyskanie estetycznego wyglądu obiektu. Uwzględnienie wag 
dla poszczególnych reguł pozwoli na pokazanie, która reguła powinna mieć 
większy wpływ na estetykę [2]. 

Przykłady wykorzystania estetyki 

Aby narysować estetyczny diagram, schemat, graf, stworzyć estetyczny 
interfejs naukowcy [2-11] formułują wiele reguł, które muszą zostać spełnione. 
Dla diagramu są to np. odpowiednia długość połączeń, wielkość figur, 
oddzielenie linii, symetria, dla interfejsu symetria, zrównoważenie, 
sekwencyjność, dla grafów symetria, ortogonalność. Istnieje oczywiście większa 
ich liczba. Istnieją konkretne miary, wzory, które pozwalają wyliczyć estetykę 
diagramu, interfejsu, grafu. 
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Istnieje wiele reguł i cech estetyki, które są specyficzne dla danego 
zastosowania. Dla przykładu, przy tworzeniu interfejsu ważna jest 
równowaga[7], która jest zachowana, gdy środek układu figur pokrywa się ze 
środkiem ekranu. Problem ten nie występuje przy grafach, schematach 
blokowych. Podobnie przy schematach blokowych, dla bloków decyzyjnych, 
które są reprezentowane przez romby, połączenia powinny wychodzić z ich 
wierzchołków (rys.6a). W drzewach możliwe jest opuszczenie 
środkowych poziomów, jeśli jest ich zbyt wiele (rys.6b). Reguły te są 
specyficzne dla tych przykładów.  

 
Rys.6 Przykłady reguł specyficznych dla zastosowania a) dla schematu blokowego 

połączenia wychodzą z wierzchołków rombu b) opuszczanie środkowych poziomów dla 
drzewa 

Jeśli chcielibyśmy skorzystać tylko z ogólnych wytycznych dla tworzenia 
estetycznych diagramów, rysunków byłoby to bardzo subiektywne. Trudno 
zinterpretować zalecenie, że rozmiary figur powinny być odpowiednie, gdyż 
zarówno zbyt duże jak i zbyt małe źle wpływają na odbiór rysunku. Z tego 
względu w pracach podaje się konkretne reguły, miary, które pozwalają 
w sposób liczbowy określić estetykę danego obiektu. Jednakże niewiele osób 
wie, jak pomierzyć estetykę obiektu [3, 6-11]. 

W 1933 roku Birkhoff sformułował matematyczne kryterium, które 
pozwalało wyliczyć miarę estetyki wielokąta [3]. Miara estetyczna M jest wprost 
proporcjonalna do porządku (O) i odwrotnie proporcjonalna do złożoności (C):  

 
C
OM =  (3) 

gdzie, O zależy od pięciu składowych: V-symetrii względem pionowej osi, E -
równowagi, R -symetrii obrotowej, HV -relacji do siatki poziomo-pionowej, F -
niedoskonałości formy FHVREVO −+++= . 

Miara taka jest obiektywna, mierzalna, możliwa do zaimplementowania 
i automatycznego obliczenia. Przedstawienie estetyki wielokąta w formie wzoru 
pozwala wyliczyć ją dla dowolnej figury, porównać figury między sobą pod 
względem estetyki i wybrać najlepszą.  

Niektórzy naukowcy tworzyli własne miary do konkretnych zastosowań, 
bazując na mierze Birkhoff’a. E.Grabska skorzystała z tej miary do wyznaczenia 
estetyki wielokątów i fraktali [3] [4].  
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D.Ngo, L.Teo, J.Byrne [6] sformułowali czternaście miar wyznaczania 
estetyki interfejsu. Związane są one z symetrią, spójnością, regularnością, 
porządkiem, złożonością. Okazuje się [7], że estetyczny interfejs motywuje 
użytkowników (studentów, uczniów) do nauki. Prawidłowe i atrakcyjne 
rozmieszczenie informacji pomaga zrozumieć ją i zapamiętać. Informacje 
przyswajane są w krótszym czasie i w trwalszy sposób zapamiętywane. Zły 
interfejs przeszkadza w komunikacji z użytkownikiem, utrudniając zdobywanie 
wiedzy. 

Kolejni naukowcy zajmowali się estetyzacją z punktu widzenia czytelnego 
przedstawienia grafów [10] [11]. H.Purchase [11] sformułowała siedem miar 
dotyczących estetyki grafu: przecięcia, zmiany kierunku, symetria, ortogonalność 
węzłów i krawędzi, kąt pomiędzy krawędziami, kierunek przepływu.  

Niektórzy naukowcy nie formułują miary pozwalającej jedną liczbą 
określić estetykę wyglądu obiektu, tylko rysując figury, przywołują wiele reguł 
pozwalających zrobić to jak najlepiej z punktu widzenia estetyki. Ch. Ding 
i P.Mateti [2] sformułowali ponad tysiąc reguł pozwalających narysować 
estetyczne diagramy. Ponieważ reguł tych jest bardzo dużo i wiele z nich dotyczy 
tylko pojedynczego aspektu wyglądu diagramu, problemem staje się 
rozwiązywanie konfliktów, które czasami zachodzą pomiędzy nimi. Każda 
reguła ma swoją określoną ważność, która może być sformalizowana jako waga. 
Pozwala to użytkownikowi na sterowanie wpływem poszczególnych reguł na 
estetykę diagramu, daje możliwość uwzględnienia preferencji użytkownika 
wyznaczającego poszczególne wagi. 

Przy pracach nad rozpoznawaniem ręcznie rysowanych schematów 
blokowych, konieczne okazało się zajęcie się problemem ich estetyki. 
Stwierdzono, że na estetyczny wygląd schematu ma wpływ wiele czynników. 
Złożoność schematu pozwala stwierdzić, jak bardzo jest on skomplikowany. 
Symetria, jak zaznaczono wcześniej, wpływa na lepszy odbiór schematu. 
Symetria jest pewnym rodzajem regularności i odgrywa ważną rolę 
w zwiększeniu czytelności szczególnie skomplikowanych schematów, gdyż 
regularne połączenia są proste do rozpoznania i zapamiętania. W związku z tym, 
z uwagi na specyfikę schematów blokowych, przyjęto rozpatrywanie symetrii 
globalnie oraz lokalnie. Wyrównanie elementów zarówno w pionie jak 
i w poziomie sprawia, że schemat staje się bardziej konsekwentny, czytelny. 
O ile wyrównanie w pionie wydaje się oczywiste, o tyle wyrównanie w poziomie 
wymaga bardziej szczegółowych specyfikacji. Eliminacja nadmiarowych 
połączeń i węzłów, minimalizacja długości połączeń pozwala uprościć schemat. 
Gęstość upakowania pokazuje, czy elementy są odpowiedniej wielkości 
i właściwie rozmieszczone. Jednakowa długość połączeń w sekwencji figur 
zwiększa porządek, konsekwencję i czytelność schematu. 
Zakończenie 

W pracy wykazano, że estetyka jest ważnym aspektem prezentowania 
informacji. Wskazano ogólne cechy, którymi powinny charakteryzować się 
estetyczne obiekty graficzne. Uwzględnienie tych cech przy prezentacji 
rysunków sprawia, że stają się one prostsze i łatwiejsze w odbiorze.  
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W naszych pracach skupimy się na rozważaniu estetyki schematów 
blokowych. Ostatecznym naszym celem jest opracowanie programu, który będzie 
analizował ręcznie, niedokładnie wykonane diagramy. Następnie program ten 
skoryguje wszystkie „niedociągnięcia” elementów rysunku i występujących 
połączeń i narysuje schemat blokowy w formie estetycznej. Aby program mógł 
automatycznie przeprowadzić powyższe operacje konieczne jest sformułowanie 
kryterium oceny estetyki dla interesującej nas klasy rysunków – diagramów. 
Problem ten będzie kolejnym tematem naszych najbliższych badań i studiów. 
Bibliografia 

1. M.Szymczak, Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1982. 
2. Chen Ding, Prabhaker Mateti A Framework for the Automated Drawing 

of Data Structure Diagrams, IEEE Transactions on Software 
Engineering, Vol. 16, No 5, pages 543-557, 1990. 

3. Ewa Grabska, Agnieszka Polarska, Rola komputera w ocenie estetycznej 
kształtów, Informatyka, No 6 , pages 17-20, 1991. 

4. Ewa Grabska, Bożena Pośpiech, Towards An Aesthetic Measure Of 
Fractals, Machine Graphics and Vision, vol. 1, No 1/2 , pages 422-429, 
1992. 

5. D. Galindo C. Faure, Perceptually-Based Representation of Network 
Diagrams, IEEE, pages 352-356, 1997. 

6. D.C.L. Ngo, L.S. Teo, J.G. Byrne, Formalising guidelines for the design 
of screen layouts, Displays, No 21 , pages 3-15, 2000. 

7. D.C.L. Ngo, Measuring the aesthetic elements of screen design, 
Displays, No 22 , pages 73-78, 2001. 

8. D.C.L. Ngo, L.S. Teo, J.G. Byrne, Modelling interface aesthetics, 
Information Sciences, No 152 , pages 25-46, 2003. 

9. D.C.L. Ngo, J.G. Byrne, Aesthetics measures for screen design, 
Computer Human Interaction Conference, 1998. 30 Nov.-4 Dec. 
Page(s):64 – 71, 1998 . 

10. H.C. Purchase, Effective information visualisation: a study of graph 
drawing aesthetics and algoritms, Interacting with Computers, No 13 , 
pages 147-162, 2000. 

11. H.C. Purchase, Metrics for graph drawing aesthetics, Journal of Visual 
Languages and Computing, No 13 , pages 501-516, 2002. 

12. H.Zabrodsky, Symmetry as a continuous feature, IEEE Transactions on 
Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 17, no. 12, pages 1154-
1165, December 1995. 


