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GİRİŞ 

• Estetiğin tanımı doğadaki ve sanattaki güzellik kavramı ile ilişkilidir.  Aynı 
zamanda vücut, akıl ve algılarımızla da ilgilidir.. Sanattaki genel tercihleri 
incelediğimizde, deneysel psikolojinin sonuçlarını yorumladığımızda ve  
öznel dünyanın mantıksal ve matematiksel yapılarının yorumladığımızda 
estetik kavramını daha iyi anlayabiliriz. Bunun yanı sıra kültürel ve sosyal 
değerlerle de ilgilidir. Aynı kültürel değerlerde, tekrar tekrar aynı tarzda 
binalar, yapılar ve görseller yaparak onu tekrarlamamızın etkisinden de 
oluşan bir kavramdır. 

 

• Estetik konusu, kullanıcı deneyimi, ürün tasarımı, insan-bilgisayar 
etkileşimi gibi bir çok konuda incelenmiş ve bunlarla ilgili de oldukça çok 
çalışma yapılmış durumdadır. Bu makale de aslında estetiği ölçmeye 
çalışmaktadır. Kişisel estetik kavramı değil de genel, ölçülebilir estetik 
kavramı ile ilgilenmektedir. Bu konudaki en ilgili çalışmalar grafik alanında 
yapılmıştır. 

 

 



GİRİŞ 

• Estetiğe bağlı olarak kullanıcılar neden bazı uygulamaları çekici buluyor ve 
bu çekiciliğin  uygulamaların performansına  bir etkisi var mı? Bizim bu 
sorunun cevabını anlamamız gerekiyor. Estetiğin çekicilikle genel anlamda 
bir ilişkisi var. Estetiği ölçebilirsek ve bu ilişkiyi anlayabilirsek bu etkiyi 
daha iyi anlayabiliriz. 

  

• Bu araştırmada doğruluk(testte sorulan sorulara doğru sonuç verilmesi) ve 
verim (testte hızlı mı, az zaman harcıyor mu, testi bitirebiliyor mu) 
görselleştirme  tekniklerinde , estetik kalitesi ile  eşit düşünülen önemli 
faktörlerdir. Genelde estetiğe “İşleri yaparız ve en sonunda estetik katmanı 
ekleriz, tasarım sırasında ciddiye almayız”  şekilde bakılıyor. Bu 
araştırmada “Estetik baştan planlanmalı mı? “ sorusunun cevabını 
anlamaya çalışılıyor. Ve bunun için de doğruluk, verimlilik, iptal (işlemi 
yapamama, vazgeçme) ve hatalı tepki süresi arasındaki ilişkiyi inceleyerek 
bu boşluk doldurulmaya çalışılıyor.  

 

 



YÖNTEM 

• Bu çalışma kesinlikle veri görselleştirme türlerinden hangisi daha popüler 
ya da hangisi daha güzel gibi bir araştırma değil.  

 

• İşlemi yapamama verisi, çalışmada ciddi önem arz etmektedir. Bu veri web 
veri analizi (web analytics) alanında kullanıcıların davranışlarını analiz 
etmek için sıkça kullanılmaktadır. Web araştırmalarında kullanıcı 
testlerinde  de benzer yöntemler uygulanmaktadır. Web sayfalarının 
tasarım aşamasında çok fazla bilgi elemanı ile doldurulması sonucunda, 
kullanıcının veri bombardımanı etkisiyle işlemi yapamaması gibi 
durumların tespiti, web tasarımı alanında önemli bir noktadır. Bu sorun, 
genel anlamıyla bakıldığında web sayfasına sahip olan firmaların ciro 
kaybına uğramasına yol açtığı görülmektedir. Bu yüzden, estetik değerlerin 
kullanıcı tepkilerine olan etkisini analiz etmek değerli çıktıları 
gösterebilmektedir. Örneğin, web’de yapılan anketlerin tek seferde değil 
sayfa sayfa verilmesi, anketin doldurulmasını pozitif olarak etkilemektedir.  



YÖNTEM 

• Hatalı tepki süresi kullanıcıların yanlış cevap verdiği sorularda, bu cevabı 
vermeden önce ne kadar süre harcadıklarının ölçümünden oluşmaktadır. 
Bir  veri görselleştirme sorusunda hatalı tepki süresinin uzun olması, 
kullanıcının cevabı doğru bulamamasına rağmen ne kadar süre çabaladığını 
başka bir deyişle, kullanıcının kolay pes edip etmediğini ölçmektedir. Bu 
yöntemler, genel web verimliliği testleri baz alınarak belirlenmiştir.  

 

• Hipotezimiz estetiğin bu faktörleri etkileyeceği üzerine kurulmuştur. Bu 
noktada estetik değerin kullanıcının sabrı ve doğru cevap performansı 
üzerine etkisinin ölçülmesi hedeflenmektedir. Özellikle günümüzde hızla 
artan veri görselleştirilme kullanımı, bu çalışmanın önemini arttırmaktadır. 



METODOLOJİ 

• Araştırmada yan 
tarafta görülen 11 
farklı görselleştirilme  
tekniği kullanılmıştır. 

  

• Bu tekniklerin seçim 
işlemi yapılırken, 
tekniğin yaygınlığı, 
kolay erişilebilirliği, 
uzman olmayan 
kişiler tarafından 
kullanılabilmeleri, 
parametreleri dikkate 
alınmıştır. 



METODOLOJİ 

• Tree-map ve ağ diyagramı gibi geleneksel tekniklerin yanı sıra, modern, 
yaratıcı çiçeklerden esinlenilmiş olanları da mevcuttur. Tekniklerin hepsi 
hiyerarşik veri görselleştirilmesi için kullanılan tekniklerden seçilmiştir. 
Kullanılan veri seti ise, bilgisayar klasörleri, bunların alt klasörleri ve bu 
klasörlerde bulunan yazı ve görsel dokümanlardan oluşmuştur. Buradaki 
verilerin içerikleri değil veriyi sunuş şekli önemlidir, yani birbirleri ile olan 
hiyerarşik ilişkileri. Anket veri kümesindeki görselleştirme teknikleri 
aşağıdaki kriterlere göre incelendi.  

  

• Renk – Tüm veri görselleştirme tekniklerinde aynı renk paleti 
kullanılmıştır. Bu palet Windows gezgininin klasör ikonunda kullanılan 11 
renkten oluşmuştur 

 

• Boyut Oran ve Pozisyon – Her bir teknik için tek bir ekran görüntüsü 
alınmıştır. Bu görüntü 600 x 600 piksel büyüklüğündedir. Görselleştirme 
yatay ve dikey eksende ekrana ortalanmıştır. Her bir teknik olası alan 
içerisine maksimum şekilde yerleştirilmiştir. 

 



METODOLOJİ 

• Tipografi – Her teknikte, metin etiketleri siyah renkli ve 10 punto 
büyüklüğündeki Arial fontu kullanılmıştır. 

 

• Veri  -  Tüm tekniklerde aynı veriler 

     kullanılmıştır. SpaceTree ve Windows 

     Gezgini tekniğinde bazı klasörler 

     kapalı gösterilmiştir. Bunun sebebi 

     dikey gösterme teknikleri  olduğu 

     için tüm veriler açık tutulduğunda 

     600 pikselin içine sığamamalarıdır. 

 

• Etkileşim - Hiçbir teknikte etkileşim kullanılmamıştır. Dolayısıyla 
katılımcının  görselleri sabit bir imaj gibi değerlendirmesi beklenmiştir. 
Buradaki amaç görselin estetiğinin , etkileşimin yarattığı estetik ile 
karıştırılmamasını sağlamaktır. Estetiğin resimsel şekilde algılanması 
beklenmiştir. 

 



ÇEVRİMİÇİ ANKET 

• Bu anket çevrimiçi olarak yapılmıştır. Bunun sebepleri ise; 

 

• Doğrulama - Bu sayede, bir çok farklı ülkeden, çok farklı geçmişe sahip 
bireyler üzerinde aynı test uygulanabilmiştir. 11 veri görselleştirme tekniği, 
14 farklı soruda değerlendirilmiştir. Farklı zorluk seviyelerinde toplam 154 
soru sorulmuştur.  

• İletişim Yöntemi  - Bütün deney bilgisayar ekranı üzerinden yapılmıştır. 

 

• Deney öncesinde, katılımcılara yaş, cinsiyet, tasarım deneyimi, ana dili, 
ikinci dili, bilgisayar kullanım becerisi, hangi işletim sistemini kullandığı 
soruları sorulmuştur. Bunlar sayesinde estetik algılar ve psikolojik 
faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

• Katılımcılar çeşitli forumlar, e-posta grupları ve bloglardan  bulunmuştur. 

• Tüm sorular 25 dakika sürecek şekilde hazırlanmıştır. Web tarayıcı 
üzerinden 1024x768 bir çözünürlük kullanılmıştır. Tüm görsel javascript 
yardımıyla önceden katılımcı bilgisayarına aktarılmıştır. Bunun amacı 
deney sırasında dosya yükleme gecikmelerinin en aza indirilmesidir. 

 

 

 



UYGULAMA 

• Anket iki bölümden oluşmaktadır; estetik ve performans.  

 

• Bu noktada ANOVA (Varyans Analizi, örneğin;  Tek faktörlü “Öğrenci 
Seçme Sınavından alınan puanlar coğrafi bölgelere göre anlamlı bir farklılık 
gösteriyor mu?” ya da İki faktörlü “Bir grup sporcu üzerinde birer aylık 
arayla yapılan 3 performans testi, yaş gruplarına (16-20, 21-25, 26-30) göre 
anlamlı bir farklılık gösterir mi?”) metodu kullanılmıştır.  

 

• Bazı denekler önce estetik testi yaparken, bazı denekler önce performans  
testini yapmıştır. Ama her denek her iki teste de katılmıştır. Her bir deneğin 
bir id numarası vardır. 

 

• Her deneğe, 11 farklı görselleştirme tekniğinden rastgele seçilmiş 7’si 
sorulmuştur. Bunun ana amacı harcanan süreyi 25 dakikaya indirebilmektir. 

 

 

 



UYGULAMA 

• Estetik seviyelendirme:  Estetik değerlendirme , iki bölümden oluşmuştur, 
birincisi tekil değerlendirme, ikinci ise grup değerlendirmesi. 

 

• Tekil değerlendirme:  

 

• Tekil değerlendirmeden 6 sn görsele baktıktan sonra görselin estetiğinin 
değerlendirilmesi istenmiştir. Bu noktada görselin üzerinde yazı mevcut 
değildir.  

• Değerlendirmede katılımcıların, sayısal değer bulundurmayan uzun bir 
barın üzerinde, uygulanan tekniği güzelden çirkine doğru belirlemeleri 
istenmiştir.  

 

 

 

 



UYGULAMA 

• Estetik seviyelendirme:   

 

• Grup değerlendirmesi:  

 

• Bu değerlendirmede ise katılımcıların birbirleri ile kıyaslayarak yaptığı 
bir ilişkisel yöntem seçildi. Bu uygulamada özellikle teknikler arasındaki 
toplanmaların ve ortaklıkların saptanması amaçlanmıştır. Katılımcıların, 
sürükle-bırak yöntemi ile, görselleştirme tekniklerini birbirleri ile 
kıyaslayarak, çirkinden güzele doğru sıralamaları istenmiştir.  

 

 

 

 



UYGULAMA 

• Grup Performansı  

 

• Katılımcılara, estetik değerlendirmenin ardından çeşitli işlem soruları 
sorulmuştur. Bu sorular 14  tane birbirinden farklı, yapısal ve özellik tabanlı 
sorulardır.  

 

• Buradaki 7 farklı görselleştirme ile ilgili olan 14 soru rasgele bir sıra ile 
sorulmuştur. Her bir görselleştirme tekniğine 2 soru gelecek şekilde 
dağıtılmıştır. Bütün görseller, soruların cevabını verebilecek şekilde 
düzenlenmiştir. Her soru için 6 farklı cevap vardır ki bu cevaplardan birisi 
"anlayamıyorum"dur. Bu seçeneğin amacı iptal etme oranının ölçülmesidir. 

  

• Katılımcılara soru sürelerinin ölçüldüğü, dolayısıyla soruları olabildiğince 
hızlı cevaplamaları gerektiği belirtilmiştir. 

 

 

 



SONUÇLAR 

• Sekiz hafta süren test periyodu içerisinde, 285 geçerli katılım olmuştur. 
Geçersiz olma sebepleri ise; 

 

• Katılımcıların cevapları, aynı IP ve isimden birden fazla katılım ve cevap 
gelme durumunda silinmiştir.  

 

• Soruları yarıda bırakanların tüm cevapları silinmiştir. 

 

• 3 saniyenin altındaki ve 100 saniyenin üzerindeki sürelerdeki cevaplar 
da aynı şekilde kullanılmamıştır. Bunun nedeni aceleye getirilmiş veya 
dış etmenlerden dolayı dikkat dağılımı nedeniyle, süresi uzamış 
soruların verileri minimum şekilde etkilemesidir. 

 

• Kullanıcıların %50'si sorular öncesinde bulunan kayıt olma sayfasında 
işlemi iptal etmişlerdir. 



SONUÇLAR 

• Yukarıda belirtilen (yarıda bırakma, aynı ip lullanımı, hızlı yavaş vs.) 
sebeplerden dolayı kayıt kısmını geçenlerin %45'inin verileri hesaba 
katılmamıştır. 

 

• 285 katılımcı toplam 37 farklı ülkeden gelmiştir. Peru, Nepal, İsveç gibi 
farklı ülkelerden katılım olmuştur.  

 

• Katılım çağrıları , mimarlık ve tasarım toplulukları üzerinden yapıldığı için  
benzer geçmişleri olan kullanıcılardan oluşmuştur. Lakin internetin viral 
yapısından dolayı yayılımı genişlemiş ve birçok farklı meslekten kişinin de 
katılımı gözlenmiştir. 



SONUÇLAR 

• A) Estetik Sıralama 

 

• Estetik değerler 

    0 ila 100 arası 

    notlandırılmıştır. 

     

    Güven aralığı 

    yüzde 0.05 olacak 

    şekilde ayarlanmıştır. 

 

• Soldaki skorlar 

    bireysel, sağdakiler 

    grup skorlarıdır. 

 



SONUÇLAR 

• Sunburst tekniği 58 ve 69 skorları ile en yüksek değeri almıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

• Beamtree tekniği ise 36 ve 32 ile en düşük skorları almıştır. 



SONUÇLAR 

• Skorlamalarda mantıksal gruplamalar gerçekleşmemiştir; örneğin 3 boyutlu 
göselleştirme tekniği olan Botanical Viewer, StepTree ve BeamTree'nin 
skorları birbirine benzer değildir. 

 

 

 

 

 

 

• Aynı şekilde benzer teknikleri uygulayan TreeMap ve IcicleTree de farklı 
skorlar almıştır. 



SONUÇLAR 

• Düğüm tabanlı görselleştirme tekniği olan SpaceTree ve PolarView de farklı 
skorlar almışlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Belirli bir özelliğin avantaj veya dezavantaj sağlamadığı gözlemlenmiştir. 



SONUÇLAR 

• Ölçümleme Tablosu 

    Yüzdeler ve süreler 

 

• Doğruluk 

• Verim 

• Yanlış 

• İptal 



SONUÇLAR 

• B) Doğruluk 

 

• 3 boyutlu tekniklerin doğruluk oranı 2 boyutlulara göre düşük olmuştur. 
Botanical Viever, StepTree, ve BeanTrees görevi başarmada sonlarda yer 
almıştır. Sırasıyla doğru cevap verme yüzdesi % 43, % 42 ve % 28.  

 

• Doğru cevap oranlarında TreeMap % 32, SunBurst ise % 84 skor almıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

• Kullanıcıların önceki (windows kullanma) deneyimlerine rağmen, 
Sunburst'un (% 84), Windows Gezgini (% 81) tekniğini geçmesi şaşırtıcıdır. 



SONUÇLAR 

• C) Verimlilik 

 

• Doğruluk ile verimlilik arasında ciddi bir bağıntı gözlemlenmiştir. Botanical 
Viewer (% 43) ve StepTree (% 42) sonlarda yeralmıştır. Bu tekniklerin 
normalde etkileşimli arayüzlere göre tasarlanmış olması bunda etken 
olabilir. 

 

 

 

 

 

 

• Icicle-tree, kendine benzer yapıda olan Dendogram tree’den 5.6 saniye daha 
hızlı cevaplanmıştır (doğru, yanlış ve iptal sürelerinin toplamı). Window 
Gezgini ne en üstte ne en altta yeralmıştır. Space-tree en hızlı doğru cevabın 
verildiği görsel olmuştur. 

 



SONUÇLAR 

• C) Verimlilik 

 

• Dendogram-Tree,  Windows  Gezgini,  Icicle-Tree gibi yukarıdan aşağıya 
olan metodlar soldan sağa olanlara göre daha yavaş sonuç vermiştir. Bu 
noktada katılımcıların ana dillerinin soldan sağa veya yukarıdan aşağı 
olması ile ilgili analiz yapılmamıştır. 

 

• Polar View , benzer yapıda olan Star-Tree’ye göre hem 4.2 saniye yavas, 
hem de %12 verimsiz çıkmıştır. Bunun sebebi, verilerin üst üste gelmesi 
olabilir. Üstelik estetik testinde Polar View daha yüksek sonuç almıştır. 

 

 

 

 

 

• Beam-Tree hem estetik hem doğruluk açısından düşük skorlar almıştır. 
Verimlilikte de ortalardadır. 

. 

% 81 % 69 % 28 



SONUÇLAR 

• D) Hatalı Cevap Verme Süresi 

 

• Botanical Viewer ve Step-Tree estetik değerleri yüksek ama doğru cevap 
oranları düşük olan iki teknik olarak görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

• Bu teknikleri hatalı cevap süreleri ortalamanın üzerindedir (40.6sn). Bu 
değer, kendilerinden iki kat doğruluk oranına sahip olanlara yakındır. 

 

•  Beam-Tree en düşük hatalı cevap süresine sahiptir (35,6 sn). En yüksek 
doğru cevap oranı (% 84) alan SunBurst ise aynı zamanda en yüksek hatalı 
cevap süresine (47.1 sn) sahiptir. 

 



SONUÇLAR 

• E) İptal – Cevap Verememe 

 

• Sunburst en yüksek doğruluk değerine  

(% 84)  sahip ve  %1'in altında da iptal 

değerine  sahiptir. 

• Beam-Tree ise %55 iptal değerine sahiptir.  

 

 

• Star-Tree(50.8) ve Space-Tree(52.1), Step-Tree(29.6) ve Beam-Tree(29.9sn)'nin 
iki katı süreye sahiptir. Yani kullanıcılar, ilk ikisinde cevap veremeyeceğine 
karar vermeden önce, neredeyse iki kat daha fazla çabalamışlardır. 

 



ANALİZ 

• Sunburst, güzel olanın aynı zamanda kullanılabilir olduğunun örneğidir. 
Her değerlendirmede en üstlerde yer almıştır. 

 

• Windows Gezgini ve Space-Tree; verimli ve doğruluk oranları yüksek olan 
bu  teknikler, estetik anlamda düşük değerler almışlardır. Windows 
Gezginin yaygın kullanılıyor olmasının bunda etkisi olabilir.  

 

• Botanical Viewer en yüksek estetik değeri almasına karşın performansı     
(% 43) o kadar yüksek olmamıştır lakin benzer estetik değeri alanlara göre, 
kullanıcılar soruları cevaplamak için 2 kat uzun zaman (39,6 sn) 
harcamışlardır. 



ANALİZ 

• Space-Tree daha kullanılabilir olduğu için, estetik değerlendirilmesi 
görevlerden sonra olunca daha beğenilir olmuştur. Önce görevler sonra 
estetik soruları uygulandığında, Space-Tree'nin güzellik değerlendirmesi 
%6.5 oranında artmıştır.  

 

 

 

 

 

• Estetik olarak yüksek olanlar, katılımcının cevabı bulmak için harcadığı 
süreyi uzatmaktadırlar. 

• Ve estetiği düşük olanlarda bu süre ciddi oranda düşmekte ve oranları 
etkilemektedir. Hem iptal tuşuna basmadan önce, hem de yanlış cevaptan 
önce bekleme süreleri diğerlerine göre oldukça düşüktür.  

• Bu çalışmaya göre estetik değerlendirmenin, iptal oranları ve hatalı cevap 
verme süreleri ile ciddi ilişkisi bulunmaktadır. 

 



TARTIŞMA 

• Bazı veri setlerinin bazı tekniklerle uyuşmasını konusu daha derin 
incelenmelidir. Örneğin; Sunburst, klasör tipi hiyerarşik verilerle verimli 
iken , başka veri tipleri ile aynı performansı gösteremeyebilir. 

 

• Bazı teknikler, özel veri tipleri ile düşünülerek tasarlanmıştır. Örneğin 19 
milyon bağlantı düğümünü gösterebilen teknikler vardır. 

 

• Ayrıca veri tipinin kaç (1 , 2 ve 3) boyutlu olması ile teknik arasındaki ilişki 
de araştırılmalıdır. 

 

• Ayrıca etkileşimin olmasının bu sonuçları ciddi anlamda değiştirme 
olasılığı da vardır. Oyunsal bir etkileşimin, estetik değeri üzerinde de etkisi 
olacaktır. Örneğin : 3 boyutlu teknikler. 

 

• D. Norman derki : Biz soruları ancak hislerimiz yoluyla çözeriz, insan 
duyguları bilişsel (dikkat, bellek, dili kullanma ve anlama, öğrenme, 
muhakeme, problem çözme ve karar verme)  becerileri ile içiçe geçmiştir. 
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milyon bağlantı düğümünü gösterebilen teknikler vardır. 

 

• Ayrıca veri tipinin kaç (1 , 2 ve 3) boyutlu olması ile teknik arasındaki ilişki 
de araştırılmalıdır. 

 

• Ayrıca etkileşimin olmasının bu sonuçları ciddi anlamda değiştirme 
olasılığı da vardır. Oyunsal bir etkileşimin, estetik değeri üzerinde de etkisi 
olacaktır. Örneğin : 3 boyutlu teknikler. 

 

• D. Norman derki : Biz soruları ancak hislerimiz yoluyla çözeriz, insan 
duyguları bilişsel (dikkat, bellek, dili kullanma ve anlama, öğrenme, 
muhakeme, problem çözme ve karar verme)  becerileri ile içiçe geçmiştir. 

 



TEŞEKKÜRLER 



SORULAR / 1 

1 ) Farklı bir renk paleti kullanılsaydı sonuçlara nasıl etkisi olabilirdi? 



SORULAR / 2 

                 2 ) Etkileşim olsaydı sonuçlar nasıl değişirdi? *  * 

http://visualoop.com/blog/29453/the-top-100-interactive-visualizations-of-2014-part-isthash.yq3LEm4K.dpuf
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SORULAR / 3 

3 ) Grup estetik değerlendirme ile bireysel estetik değerlendirmede 

oluşan farkın seçilen görselleştirme tipleri ile ilişkisi önemli midir? 


