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Abstrakt 
 

Med internettets udbredelse er der over det seneste årti vokset en interesse for den æstetiske oplevelse af websider. 

Årsagen hertil er, at internetbrugere verden over bruger mere tid på websider, som fremstår æstetisk pæne, og for 

virksomheder er der en naturlig interesse i at fastholde brugerne længst muligt. En facet af denne problemstilling er at 

tage fat i spørgsmålet om, hvorvidt der findes teknikker til at gøre websider mere æstetisk pæne. Denne 

projektrapport viser hvordan det er muligt automatisk at foretage udtræk af elementer fra websider og dernæst 

systematisk forsøge at optimere elementernes indbyrdes placering med hjælp fra gestaltteorien. Resultaterne af 

undersøgelserne viser at det ved denne fremgangsmåde i de fleste tilfælde, lader sig gøre at forbedre websiderne. Om 

end forbedringen kun i de fleste tilfælde er af et beskedent omfang, konkluderer rapporten, at der findes et stort 

potentiale inden for automatisering af websideoptimering. 

Nøgleord: gestalter, VIPS, æstetik. 

English summary 
 

With the evolution of the internet, the past ten years have shown a rise in the interest of the aesthetic conception of 

webpages. The reason for this is, that users of the internet worldwide spend an increasing amount of time on 

webpages, which appear as aesthetic beautiful, and to commercial corporations there is a natural interest in keeping 

the users hooked for as long as possible. One facet of this challenge is to ask the question of, whether any techniques 

exist to improve the aesthetic appearance of webpages. This report shows how it is possible to automatically extract 

elements from webpages and then systematically experiment with optimizing the relative location of the elements 

with the use of gestalt theory – thus improve the aesthetic appearance of the webpages. 

The first part of the report builds the fundamentals, which later will make it possible to realize experiments optimizing 

webpages. The fundamentals can be divided into three sequential parts: Identification of suitable webpages; weighing 

the pros and cons of the selection of an algorithm to retrieve elements from webpages; and optimizing the relative 

location of the elements in a suitable manner by the use of gestalt theory. 

An application which encapsulates the above functionality is then developed. While testing this application it showed 

that the optimization technique used is actually quite time-consuming, and alternatives need to be drawn. Thus 

different custom variants of the original optimization technique are designed and implemented. 
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The experiments with optimizing webpages are carried out with the help of the implemented application, and even 

though the results show rather modest improvements of the webpages, a user survey confirms the fact that the 

optimized webpages in most cases look better than they did initially. 

The report concludes by looking at some of the perspectives showing from optimizing webpages. One of the 

perspectives discussed, is the possibility of adding webpage optimization functionality to future development 

environments suites. 
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1. Introduktion 
 

Udviklingen indenfor IT går stærkt, og hvad der ikke var teknisk muligt for bare 5 år siden, anvendes i dag 

rutinemæssigt. Især internettet er et område, indenfor hvilket der over de senere år er sket en stor 

udvikling. Det har medført, at det i dag er blevet nemmere at designe både spændende og indholdsrige 

websider til den stadigt mere forventningsfulde internetbruger. En vigtig facet af det at designe websider, 

er at være opmærksom på det æstetiske indtryk, man kan tilføre siderne, da det netop er med til at give 

slutbrugeren en forbedret oplevelse. 

Med denne rapport vil jeg se nærmere på, om det er muligt at udtrække elementer fra en webside, således 

at man med gestaltteori kan forbedre det samlede æstetiske indtryk, som slutbrugeren oplever. 

1.1. Formål og motivation 
 

Med internettets hastige udbredelse er der de senere år vokset en større forståelse for, hvordan 

brugervenlighed (usability) og æstetik spiller en stadig større rolle i forhold til fastholdelse af interessen hos 

slutbrugerne. Dong (2007) konkluderer i forbindelse med en brugerundersøgelse, at æstetik og indhold på 

websider, har en konstant og afgørende faktor i forhold til at holde web-besøgende underholdt og veltilpas. 

Faktisk vil web-besøgende forme et eget indtryk af en webside indenfor 50 millisekunder ifølge Lindgaard 

o.a. (2006), og især for kommercielle websider er det af afgørende betydning, at kunne holde på de 

besøgende i længere tid for at fremme udbredelsen af et budskab eller et salg. 

Mange værktøjer har således over en årrække haft fokus på at bistå webdesigneren i udvikling af websider, 

således at slutresultatet fremstår mere æstetisk og brugervenligt. For eksempel har Microsoft med deres 

populære udviklings-suite, Visual Studio.NET, gennem de senere år forøget og forbedret de visuelle 

komponenter, som webdesigneren har til rådighed, ved at sikre at komponenterne gøres mere intuitive at 

anvende. Samtidig kan man i designfasen, når komponenter trækkes ind på en webside, få tilbagemelding 

fra Visual Studio.NET om, hvorvidt komponenterne indbyrdes flugter. 

Disse forbedringer i værktøjerne, har jeg selv oplevet som en hjælp i mit daglige arbejde, når jeg har 

udarbejdet websider. Men er den grad af hjælp der findes i dagens værktøjer så nok til at opnå et resultat, 

som af slutbrugeren opleves som iøjnefaldende? Langt fra hvis man skeler til gestaltlovene, som opstiller en 

række metrikker, der skal være opfyldt, for at en visuel præsentation opleves som værende æstetisk god. 

Disse gestaltlove bruges måske i nogen grad ubevidst af den rutinerede webdesigner, men for den knap så 

erfarne vil udfordringerne med at designe en webside stadig være et problem.  

Som en yderligere grund til at æstetik er af stor betydning, argumenterer Michailidou (2008) for, at 

websider som er velorganiserede og smukke, modtages af slutbrugeren som værende mindre visuelt 

komplekse og mere interessante. 

Et andet eksempel på dette kommer fra Kurosu o.a. (1995), som var nogle af de første, der foretog 

undersøgelser af sammenhængen mellem æstetik og usability, ved brug af forskellige brugergrænseflader 

til hæveautomater. Undersøgelsens deltagere fandt, at den æstetisk bedste brugergrænseflade var den 

nemmeste at bruge – og således den mindst komplicerede. 
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Der er imidlertid mange aspekter af usability og æstetik. Ivory o.a. (2001) påviser at parametre som 

mængden af tekst, font og farve spiller en væsentlig rolle i forhold til perception. Endvidere anviser 

forfatterne, at internet-slutbrugeren har forskellige forestillinger om websidedesignet, afhængig af hvilken 

branche den henvender sig til (f.eks. er der en forventning om at virksomheder indenfor finanssektoren, 

har et website med et konservativt udseende). 

En anden interessant vinkel tages af Purchase o.a. (2011), som har lavet forsøg baseret på forskellige 

gestaltmetrikker i webside design, der viser, at det er muligt at kvantificere det æstetiske indtryk. Arbejdet 

dækker imidlertid ikke websider som fylder mere, end hvad der er plads til at vise på en skærm, og kun 

relativt få metriker indgår i forfatternes undersøgelser. 

Zain o.a. (2008) udviklede en applikation til beregning af 5 ud af de 14 gestaltmetrikker beskrevet af Ngo 

o.a. (2001, 2003). Deres undersøgelser af brugen af disse 5 metrikker alene viste, at det var nok til at give 

en korrekt vurdering af æstetikken i adskillelige konstruerede skærmbilleder (deres egne resultater dannet 

ved hjælp af deres applikation, blev sammenholdt med hvad en adspurgt gruppe svarede). Men om de 5 

metrikker er nok til at vurdere vilkårlige skærmbilleder, besvares ikke i artiklen. 

Omvendt forholder det sig for Altaboli o.a. (2011), som med et kontrolleret eksperiment viser hvordan en 

betydelig forbedring af skærmbilleder, kan opnås ved benyttelse af blot få gestaltmetrikker (balance, enhed 

og sekvens) formaliseret af Ngo o.a. (2000, 2001, 2003). Jeg vil dog stille mig lidt kritisk over for validiteten 

af de opnåede resultater, da jeg selv har efterprøvet Altabolis fremgangsmåde for beregning af 

balancemetrikken. Selve balancemetrikken er baseret på, at skærmen/rammen inddeles i fire kvadranter, 

og er således meget grov. Altabolis o.a. (2011) resultater stemmer kun i de tilfælde, at der ikke er overlap 

de fire kvadranter imellem. Dette kan eftervises ved at studere Ngo o.a. (2001) egne resultater. 

Der kan i nogen grad drages paralleller mellem de gestaltmetrikker som anvendes af Ngo o.a., og de som er 

beskrevet af mange andre forfattere. Eksempelvis ligner de meget dem, som blev fremført af Tullis (1988). 

Tullis afledte en række karakteristika til at beskrive alfanumeriske skærmformater. De indbefatter brugen af 

metrikkerne tæthed (density), gruppering af elementer og kompleksitet af layout som ser på hvordan 

elementer fungerer i samspil. Forskellen ligger imidlertid i tilgangen til problemstillingen, hvor Ngo o.a. har 

fokus på æstetikken, mens andre forfattere som Tullis har mere fokus på brugervenlighed (usability). 

Mit formål med projektet er, at finde ud af om gestaltlovene kan bruges til bearbejdning af websider; at 

undersøge om de også har en berettigelse med nutidens internet-teknologi, og om de kan bruges til andet 

end at give en vurdering af æstetikken i et skærmbillede. Jeg ønsker at undersøge, om gestaltlovene 

ligefrem kan bruges til at forbedre websider og finde ud af, hvad der i givet fald skal til for at realisere dette. 

Denne problemstilling minder om mit afsluttende projekt på it-diplomuddannelsen, som handlede om, at 

farvernes anvendelse på et website, viste sig at have en afgørende betydning for en slutbrugers perception. 

Jeg har siden dengang fundet, at dette omfattende emne inden for bruger-computer interaktion 

forekommer interessant at undersøge nærmere, fordi det påvirker virksomheder og internetbrugere i 

hverdagen. Denne gang har jeg valgt at berøre samme tema, om end fra en lidt anden vinkel – jeg vil nemlig 

finde ud af hvordan de elementer som findes på en webside (billeder, menuer og tekst) spiller en rolle i 

forhold til deres indbyrdes placering, og samlet set er med til at danne det æstetiske indtryk.  
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Mit mål er mere konkret først at kunne udtrække elementer fra hele websider (som fylder mere end hvad 

man kan se på skærmen uden at rulle ned i browseren), og med gestaltparametre som de er beskrevet af 

Ngo o.a. (2000, 2001, 2003) forbedre websiders æstetik. Dertil vil jeg inkludere gestalt-metrikker som 

hverken Purchase o.a. (2011), Zain o.a. (2008) eller Altaboli o.a. (2011) dækkede. For at forenkle 

undersøgelsesarbejdet vil jeg automatisere processen omkring forbedring af webside æstetik mest muligt. 

Dernæst er mit mål at foretage en ekstern validering af mine resultater over for et mindre publikum. 

1.2 Tilgang og metode 

 
Der findes et stort udvalg af forskningsartikler, som berører emnet websider og æstetik ud fra forskellige 

vinkler. Udfordringen er imidlertid at udvælge artikler som er relevante for netop mit projekt. At jeg 

tidligere har gennemført kurser på ITU som var relaterede til usability samt skrevet en projektrapport om 

webside-æstetik, har været en hjælp i forhold til at finde artikler, der skal fungere som grundlag for 

nærværende rapport. Således havde jeg eksempelvis tidligere stiftet bekendtskab med Ngo o.a. (2000, 

2001) og vidste, at deres artikler vil fungere godt som fundament og diskussionsgrundlag. 

Hvad jeg ikke vidste så meget om i forvejen, er de algoritmer, som jeg bruger til at plukke elementer ud fra 

websider med. Jeg tacklede den udfordring ved at søge bredt efter fragmenteringsalgoritmer og dernæst 

kategorisere dem. Det blev til kategorier som eksempelvis ”visuel repræsentation”, ”region competition” 

og ”watershed”. Dernæst handlede det om at danne sig et overblik over hvilke kategorier, der egner sig 

bedst til mit formål og studere dem nærmere for at kunne foretage en kvalificeret filtrering. Fordelen ved 

at bruge en fragmenteringsalgoritme til udtræk at elementer fra en webside, betyder at mine 

eksperimenter kan systematiseres ud fra en bestemt metode, og bero mindre på min egen subjektive 

vurdering af, hvilke elementer der vil være formålstjenestelige at trække ud. 

For en grundlæggende introduktion til begrebet gestaltteori, har jeg haft meget gavn af de to bøger Laws of 

seeing af Metzger (2006) og From Gestalt Theory To Image Analysis: A Probalistic Approach af Desolneux 

(2006), som udover en fundamental beskrivelse af emnet, også supplerer Ngo (2001) med mekanismer til 

vurdering af et grafisk brugerinterface. 

Meget af arbejdet i denne rapport er således baseret på empiri, som kan give mig den tilstrækkelige viden 

til at kunne opstille et eksperiment, forholde mig kritisk til udkommet af dette og konkludere i forhold til de 

opstillede hypoteser (se afsnit 1.3) og problemformulering. 

Det teoretiske afsæt har til formål at gøre læseren i stand til at kunne foretage en egen vurdering af 

resultaterne i rapporten. Således er de beregningsmetoder som anvendes, gengivet i rapportens appendiks 

og forklaret i beskrivelsen af den tekniske løsning. 

Da udvælgelsen af de websider som skal indgå i mine undersøgelser i rapporten, skal være af forskellig 

æstetisk kompleksitet (jvfr. hypotese #1), understøtter jeg min personlige vurdering af websidernes 

kompleksitet med en faktisk beregning heraf (mere om dette i afsnit 2.1). Dermed gøres 

udvælgelsesprocessen af de websider, der skal fungere som grundlag, mindre subjektiv. 

For at forenkle arbejdet ved udførelsen af mine undersøgelser, implementeres et værktøj (se figur 1), som 

kan beregne æstetikken af udvalgte websider (ud fra gestaltparametre). Dette værktøj vil også kunne 



8 
 

fungere som en støtte til at ”klargøre” data til det egentlige eksperiment. Klargøringen består i udtræk af 

elementer fra websider – med en såkaldt fragmenteringsalgoritme (processen er kaldt ”Fragmentér” på 

figuren). Fragmenterne, som består af rektangler, sendes videre til en optimeringsmotor (”Optimer”), som 

finder den rektangel-kombination, der ved beregning af gestaltværdier, giver det bedste resultat. Dette 

resultat præsenteres som et billede, der kan gemmes til senere fremvisning. 

 

Figur 1: Webside fragmenteres til rektangler, som med gestaltteorien bruges til at finde den kombination af rektanglerne, som 
giver den bedste æstetik. 

For at foretage en ekstern validering af mine resultater har jeg fundet inspiration i Tullis o.a. (2008), som 

giver forskellige eksempler på, under hvilke rammer man kan foretage en såkaldt usability undersøgelse. 

Min indgangsvinkel er, at jeg skal kunne vurdere de i afsnit 1.3 opstillede hypoteser og besvare min 

problemformulering, og jeg vil derfor spørge en gruppe individer, om deres holdning til de resultater jeg har 

opnået. De adspurgte vil blive stillet de samme spørgsmål, og svar samt supplerende kommentarer vil blive 

inddraget i min konklusion. Det er vigtigt at kunne indsamle svar fra respondenterne, da det gør det 

nemmere at kvalificere svarene i forhold til mine egne beregninger. 
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Den samlede proces er illustreret i figur 2. 

 

Figur 2: Den samlede proces illustreret. 

 

1.3 Hypoteser 
 

For at understøtte målene i opgaven, er nedenstående tre hypoteser identificeret: 

H1: De udvalgte websider som skal bruges i mit forsøg, er af divergerende kompleksitet. Denne forskel i 

kompleksiteten har en betydning for, hvor meget websiderne kan forbedres. 

H2: Redesign af websider kan automatiseres. 

H3: Den opnåede forbedring af websider, kan bekræftes ved en brugerundersøgelse. 

De tre hypoteser vil blive afprøvet og undersøgt i forbindelse med det kommende eksperiment i kapitel 4. 

1.4 Struktur af rapporten 
 

I kapitel 2 undersøger jeg, hvilke rammer der på forhånd skal være fastlagt, for at et eksperiment senere 

kan udføres. Det værktøj som skal bruges som hjælp til eksperimentet, ses der nærmere på i kapitel 3. 

Med kapitel 4 opstilles et egentligt eksperiment, hvor forskellige metoder til optimering af websider 

afprøves. I kapitel 5 evalueres de opnåede resultater ved en brugerundersøgelse. 
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Kapitel 6 diskuterer validiteten af metode og eksperiment, i forhold til de erfaringer jeg har gjort mig. 

Relateret arbejde vil blive præsenteret i kapitel 7, og paralleller til mit eget arbejde vil blive fremhævet i de 

udvalgte artikler som jeg trækker frem. Projektet afsluttes med refleksion i kapitel 8 og en konklusion i 

kapitel 9. 
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2. Fastlæggelse af rammer 
 

I dette kapitel vil jeg vurdere og fastlægge de rammer, som skal danne grundlag for resten af projektet. Det 

omfatter valg af websider, fragmenteringsalgoritme og gestaltparametre. Websiderne udvælges ud fra et 

krav om diversitet i deres layoutmæssige kompleksitet. Fragmenteringsalgoritmen der skal benyttes, findes 

ved at vurdere fordele og ulemper i forhold til opgavens mål ud fra tre hyppigt citerede algoritmer. 

Gestaltparametrene af Ngo (2000) er nogle som jeg tidligere har beskæftiget mig med (se evt. afsnit 1.2), 

og er derfor oplagte kandidater. Afslutningsvis vil den måde, som den automatiske optimering af 

websiderne skal fungere på blive beskrevet. 

2.1 Udvælgelse af websider 
 

For at kunne basere et kommende eksperiment i denne opgave på det bedst mulige grundlag, er visitering 

og udvælgelse af websider til formålet en vigtig proces. 

Der findes flere måder at vurdere websider på afhængig af formålet. I forhold til nærværende opgave er 

sigtet at kunne udpege websider, som har forskelligt layout. At finde værktøjer til beregning af metrikker 

herfor, er ikke noget søgninger på internettet har kunnet bidrage meget til, og de fleste artikler som 

berører dette emne foretager sædvanligvis deres analyser ud fra brugerundersøgelser eller deciderede 

billedanalyser - se eksempelvis Michailidou (2008). 

Kegler (2010) anskueliggør én måde at gribe problemstillingen an på. Han viser hvordan det synsmæssige 

indtryk af en webside, kan underbygges af en beregning af dennes kompleksitet. Antagelsen går på, at når 

den gennemsnitlige dybde af HTML-elementer (se liste 1 nedenfor) på en webside stiger, så må størrelsen 

af siden i bytes forventes at følge med. I modsat fald stiger websidens kompleksitet. En metode som jeg 

ønsker at afprøve i mit valg af websider til senere eksperiment. Man opfordres dog af Kegler (2010) til at 

udvise forsigtighed ved brug af beregningsformen, og ikke lade den stå alene. Som han skriver (frit 

oversat), ”Høje kompleksitetsmålinger er ikke nødvendigvis et udtryk for ringe kvalitet”. Jeg vil ikke lade 

beregningen stå alene, men supplere den med min egen dømmekraft ved udvælgelse af websider. 

 

Selve udregningen foregår ved at den gennemsnitlige dybde af HTML-elementer på en webside, divideres 

med logaritmen (med base tal 2) af størrelsen på hele siden i bytes. Dermed opnås et forholdstal, som 

afspejler kompleksiteten. Formlen ser således ud: 

Liste 1: Simpel HTML kodeblok, med HTML-dybden vist i højre side i parentes. Den gennemsnitlige dybde af HTML-elementer 
kan her beregnes til 2,3. 

<html>  (1) 
   <head>  (2) 
      <title>Dybdetest</title> (3) 
   </head>  (2) 
   <body>  (2) 
      <table>  (3) 
         <tr>…</tr>  (4) 
      </table>  (3) 
   </body>  (2) 
</html>  (1) 
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Kompleksitet = Gennemsnitlig HTML-dybde / Log(webside-størrelse i bytes, 2) 

Med en webside som har en gennemsnitlig HTML-dybde på 5, og en webside-størrelse på 20Kb, giver det: 

Kompleksitet = 5 / Log(20000, 2) = 5 / 14,29 = ~0,35 

At man dividerer med logaritmen af websidestørrelsen gør, at resultatet kommer til at befinde sig inden for 

en skala, som er nem at indplacere på en graf. 

Jeg har kigget rundt på nettet og fundet tre websider (figur 3) som visuelt udtrykker en stigende grad af 

kompleksitet (set fra venstre mod højre). Beregningerne til undersøgelse af websidernes kompleksitet ud 

fra ovennævnte formel kan nemt automatiseres. Resultaterne herfra er angivet under hver af de tre 

websider. 

 thaiscouting.com sydkystens-privatskole.dk seriouspuzzles.com 

   
Sidestørrelse: 4,6Kb 
HMTL gns. dybde: 7 
Kompleksitet: 0,58 

Sidestørrelse: 34Kb 
HTML gns. dybde: 17 
Kompleksitet: 1,12 

Sidestørrelse: 91Kb 
HTML gns. dybde: 29 
Kompleksitet: 1,76 

Figur 3: Tre websider med forskellig kompleksitet. 

For at anskueliggøre beregningen af kompleksitet for websider, vil jeg med en graf i Microsoft Excel, 

illustrere forholdet mellem gennemsnittet af dybden på html-elementer og størrelsen af websiderne i 

Kilobytes. Grafen dannes ved, at jeg i Excel har lavet beregninger for hver af de tre HTML-kode dybder, som 

hver især er repræsenteret ved en kurve. 

Et udpluk af datagrundlaget herfor er at finde i figur 4. 

 

Figur 4: Udpluk af datagrundlag for dannelse af grafer i Microsoft Excel.  

Overskriften i figuren ”Log(B, 2)” betyder logaritmen af det tal som findes i kolonne B, og ”Forholdstal (A/C)” 

betyder tallet fra kolonne A divideret med tallet fra kolonne C. 

Selve grafen ses i figur 5. Hver af de tre websider er markeret med en prik (og henvisning til kilde) – se i 

øvrigt data i figur 3, for en forklaring til prikkernes placering på grafen. Flydende kurver (i Excel termer, ”X Y 

Scatter with Smooth Lines”) vises for de beregnede punkter. Bemærk knækkene på kurverne, som viser at 

kompleksiteten af websiderne falder kraftigt frem til side-størrelser på ca. 20Kb, hvorefter de udjævnes. 
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Kigger vi eksempelvis på websitet sydkystens-privatskole (som lægger sig op ad den røde linje), så har det 

en gennemsnitlig HTML-dybde på 17 og en sidestørrelse på 34Kb. Det giver en kompleksitet på: 

 

Kompleksitet = 17 / Log(34000, 2) = 17 / 15,05 = ~1,12 

 

Vi kan nu af grafen aflæse at en webside med en størrelse på 34 (Kb) med en HTML-gennemsnitsdybde på 

17, har en kompleksitetsgrad på 1,12. 

  

Figur 5: Placering af websiders kompleksitet (gennemsnitlig HTML-dybde / log(webside størrelse, 2). 

Netop fordi websidernes kompleksitet divergerer, giver det mulighed for at undersøge, om denne faktor 

spiller en rolle i den endelige vurdering af muligeden for at optimere layoutet på siderne (resultatet heraf 

kan hjælpe mig med at besvare hypotese #1 fra afsnit 1.3). De tre websider thaiscouting.com, sydkystens-

privatskole.dk og seriouspuzzles.com er således dem, som jeg vil arbejde videre med i rapporten.  

2.2 Fragmenteringsalgoritmer 
 

Med internettets udbredelse er behovet for at kunne skille websider ad i semantisk relaterede blokke 

stigende. Dette er eksempelvis en nødvendig funktionalitet for mindre håndholdte enheder, som ikke har 

skærmstørrelser til at vise hele websider, men kun kan vise fragmenter i form af blokke. Her er det 

afgørende at billeder, links, tabeller og tekst grupperes korrekt i en tilpasset størrelse, for at det giver 
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mening for brugeren. Men grupperingen af semantisk relateret indhold er også vigtigt for søgemaskiner 

såsom Google, for at kunne danne en relevant ”teaser” under hvert søgeresultat. Google har i øvrigt båret 

denne teknik et skridt videre, og tilbyder indramning af de elementer hvor søgeresultater er fundet, 

præsenteret visuelt sammen med søgeresultaterne. 

Denne adskillelse af blokke på websider udføres med fragmenteringsalgoritmer (også kendt som 

segmenteringsalgoritmer). Det er et område, som der indenfor de sidste 10 år, er blevet forsket grundigt i 

(ikke mindst i relation til datamining), og flere forskellige algoritmer er kommet ud af dette arbejde. Hver 

algoritme har sine fordele og ulemper. Udfordringen ligger således i, at finde en algoritme som passer godt 

til mit formål. 

Jeg har efter nøje overvejelser udvalgt tre algoritmer til nærmere undersøgelse i mit videre arbejde. 

Udvælgelsen er sket ud fra, at jeg har været i stand til at finde tilstrækkeligt med litteratur om algoritmerne, 

til at finde dem egnede til videre undersøgelser. Efter en grundig søgning på nettet, var VIPS en af de 

algoritmer som dukkede op igen og igen. Jeg fandt en applikation (Cai, 2005), som kunne vise VIPS anvendt 

på en vilkårlig webside, og var imponeret over resultatet. Denne var således en oplagt kandidat. Sammen 

med to andre hyppigt citerede algoritmer, Omini og InfoDiscoverer, var de resterende to kandidater 

identificeret. 

2.2.1 Generelt 

 

Nu hvor de tre websider thaiscouting.com, sydkystens-privatskole.dk og seriouspuzzles.com der skal indgå i 

mit videre arbejde i rapporten, er udpeget i afsnit 2.1, er næste skridt at finde en algoritme som kan bruges 

til at opdele siderne med, således at de kan inspiceres ved hjælp af gestalt-metrikker; en 

fragmenteringsalgoritme. Med andre ord, skal en sådan algoritme kunne inddele sider, så der kan foretages 

gruppering af billeder, menuer og tekster, hvor det giver mening. Jo mere deltaljeret og præcist, jo bedre 

resultat i forhold til undersøgelse af side-elementernes indbyrdes forhold. Det er således også et af 

hovedmålene i forhold til valg af endelig fragmenteringsalgoritme. Dette vil jeg benævne algoritmens 

detaljeringsgrad. 

En anden vigtig faktor ved valg af algoritme, er tilgængelighed. Således er det en stor hjælp, hvis algoritmen 

er ordentligt dokumenteret og/eller findes i form af kildekode. Flere artikler omhandlende denne type 

algoritmer nøjes desværre med at give en præsentation af et koncept, uden at videregive de egentlige 

matematiske formler til anvendelse af algoritmen – endsige kildekode. 

At websider i dag er meget anderledes opbygget end for 10 år siden, er et faktum. Websider består i dag 

sjældent af ren HTML, men er en blanding af JavaScript, Flash og anden teknologi, som muliggør forskellige 

former for avanceret interaktion. Hvor mange artikler tager udgangspunkt i, hvordan websider så ud 

tidligere, er man i dag nødt til at forholde sig til de nye teknologier, hvis man vil kunne give et realistisk bud 

på en brugbar og tidssvarende fragmenteringsalgoritme (Cai o.a., 2004/II) – dette benævnes også som 

tolerance over for indhold efterfølgende. Omvendt er man nødt til at finde en grænse for, hvor deltaljeret 

man vil gøre fragmenteringen, da mange af de nyere teknologier som Flash indeholder en grad af 

animation, hvilket ikke går hånd i hånd med fragmentering, som kræver et øjebliksbillede for senere 

bearbejdelse. 
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Algoritmer anvendt til datamining (det vil sige filtrering af støj fra websider i form af eksempelvis menuer, 

billeder og reklamer), bruger i mange tilfælde fragmenteringsalgoritmer som hjælp til denne filtrering. Jeg 

har derfor medtaget denne gruppe af algoritmer i min kandidatliste, da de er interessante i forhold til den 

opgave, som jeg står over for. 

I det følgende vil jeg beskrive nogle af de mere kendte fragmenteringsalgoritmer, og se på fordele og 

ulemper ved disse hver især - set i lyset af de faktorer som er diskuteret ovenfor (detaljeringsgrad, 

tilgængelighed og tolerance over for indhold). Med baggrund i disse overvejelser vil jeg foretage et valg af 

den endelige algoritme til brug i denne opgave. 

2.2.2 Beskrivelse af algoritmer 

 

I dette afsnit beskrives algoritmerne Omini, InfoDiscoverer og VIPS. Dette kombineres med en vurdering af 

fordele og ulemper, set ud fra detaljeringsgrad, tilgængelighed og tolerance over for indhold. 

Omini (Buttler o.a. 2001), karakteriserer en metode, som er designet til datamining, men ved nærmere 

eftersyn kan bruges til at opsplitte en webside med i blokke (figur 6). Selve fragmenteringsdelen foregår i to 

omgange (faser) efter at en webside er blevet indlæst i en træstruktur. I fase 1 findes det nederste 

undertræ som indeholder de oplysninger, der er angivet som interessante – såsom specifikke HTML-tags. I 

fase 2 lokaliseres det eller de tags, som er vurderet til bedst at separere blokke med på en side. Der findes 

også en fase 3, som er relateret til egentlig 

datamining, men som ikke er relevant i 

forhold til formålet i nærværende projekt. 

Algoritmen har vist en succesrate på mellem 

93-100% ved kontrollerede forsøg på mere 

end 2000 websider (Buttler o.a. 2001). 

Omini har en ganske høj detaljeringsgrad, 

hvilket de netop omtalte forsøg bekræfter. 

Metoden vil være relativt enkel at 

implementere da den er godt dokumenteret 

med forståelige eksempler, og kildekode 

findes tilgængeligt som open source. Systemet 

må siges at være af noget ældre dato, hvorfor 

grafik i eksempelvis Flash ikke vil kunne fragmenteres. Så tolerancen over for indholdet er lav. 

InfoDiscoverer (Lin o.a. 2002), er som Omini ganske pålidelig i forhold til at identificere blokke på en 

webside (figur 7). Det som gør InfoDiscoverer speciel er, at den benytter information og struktur fra et fuldt 

website, til at vurdere hvilke blokke der er redundante og placeringsmæssigt statiske. Systemet udnytter 

med andre ord, at de fleste websites er opbygget efter en skabelon.  Ved at definere en tærskelværdi kan 

følsomheden for klassificering af blokke bestemmes. 

Detaljeringsgraden i InfoDiscoverer afhænger af typen af website som analyseres. Er det et stort website 

som er opbygget efter den samme skabelon, vil præcision og detaljeringsgrad være høj. Det modsatte 

gælder, hvis der er tale om et mindre website, som er kodet i hånden. I en undersøgelse viser netop de 

Figur 6: Omini - en metode i tre faser 
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håndkodede sider at være udfordrende for InfoDiscoverer (med en præcision der daler til ca. 50%, fra de ca. 

100% for de websites som er opbygget efter skabeloner). InfoDiscoverer synes ikke at være tilgængeligt 

længere, og algoritmen er beskrevet på et lidt overordnet plan, hvilket komplicerer en mulig 

implementering af systemet. Som det var tilfældet med Omini, vil InfoDiscoverer ikke kunne tage højde for 

nyere teknologier som eksempelvis Flash, hvilket betyder at tolerancen for indhold er lav. 

 

Figur 7: InfoDiscoverer, opsplitning af webside ud fra et websites entropi (entropi skal her forstås som et målbart udtryk for, om 
et website er organiseret efter den samme skabelon). 

VIPS (VIsion-based Page Segmentation) af Cai o.a. (2004/II) og Nie o.a. (2008), er i modsætning til Omini og 

InfoDiscoverer baseret på segmentering direkte ud fra det visuelle layout af websiden (figur 8). Algoritmen 

udføres i tre sekventielle trin. Først detekteres og udtrækkes blokke efter et top-down princip – hvor der 

også skeles til fonte, farver og separatorlinje-størrelser; blokke deles igen om muligt til mindre blokke. 

Dernæst beregnes afstanden mellem de vertikale og horisontale linjer, der findes blokkene imellem. 

Afslutningsvis grupperes de blokke, som bedst menes at høre sammen. Det er muligt at definere, hvor 

detaljeret algoritmen skal være i forhold til den enkelte webside – dette benævnes DoC (Document of 

Coherence). 

Detaljeringsgraden i VIPS er høj på grund af den rekursive opdeling og gruppering af blokke. Således vil VIPS 

kunne detektere sammenhængen mellem billede og billedtekst, hvis det ønskes. VIPS er patenteret af 

Microsoft i 2008, og selve kildekoden til applikationen er således ikke tilgængelig – men en 

demonstrationsudgave kan downloades og bruges til akademiske formål. Forskellige varianter af den 

originale VIPS-algoritme er omtalt i flere artikler omhandlende fragmentering og datamining. Sammen med 

artiklen af Cai o.a. (2004/II) vil det være muligt at implementere en egen udgave af algoritmen. Desværre 

giver VIPS op i forhold til Flash og lignende indlejrede teknologier, så der ligger tolerancen for indhold på 

niveau med de to andre diskuterede algoritmer. 
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Figur 8: VIPS, en tre-trins algortime. 

Af de tre algoritmer som jeg har studeret ovenfor, er VIPS den som tilbyder det bedste resultat i forhold til 

mine eksplicitte kriterier – og som dermed understøtter mit behov for at kunne gruppere webside-

elementer og beregne deres indbyrdes placering. Det faktum at VIPS tager højde for sammenhængen og 

grupperingen elementerne imellem er unik og betydningsfuld for mit videre arbejde. At granuleringen kan 

kontrolleres vil yderligere være en fordel, i forhold til at eksperimentere med resultatet heraf. 

Dokumentation af algoritmen er let tilgængelig, men implementering kræver egen-udvikling. Da VIPS til 

stadighed videreudvikles af Microsoft, og er citeret i adskillelige artikler, underbygger det min antagelse 

omkring dens anvendelighed. Det mindste detaljeringsniveau vil være de elementer, som er indlejret på 

siden - såsom hele billeder. 

Overordnet set er VIPS en algoritme, som jeg vurderer vil passe godt ind i det samlede arbejde, jeg står 

overfor. I det kommende afsnit vil jeg derfor give en grundigere beskrivelse af VIPS. 

2.2.3 VIPS 

 

Lad os se nærmere på den udvalgte fragmenteringsalgoritme VIPS, som udmærker sig ved at simulere en 

brugers forståelse for websider baseret på visuel perception. Der findes en demo-applikation som kan 

demonstrere brugen af VIPS, som giver en god forståelse af dens virkemåde. Det er i øvrigt samme 

demoapplikation som bruges af Cai o.a. (2004/II) i deres eksempler, omend den demo som jeg anvender, er 

af nyere dato. 

VIPS-demoen er vist i figur 9, efter at en webside er indlæst (her http://www.sydkystens-privatskole.dk). 

Dens store flade er afsat til selve præsentationen af websiden, mens højre side består af et to delt panel. 

Den øverste del af panelet fungerer som en træstruktur, hvor hver ”forælder”-node i træet indkapsler et 

større område af siden (såsom en hel bjælke), og ”børnene” så er de semantisk sammenhørende noder i 

forælderens område. Den nederste del giver information om den valgte node. 

http://www.sydkystens-privatskole.dk/
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Figur 9: VIPS demo efter åbning af http://www.sydkystens-privatskole.dk 

En forælder-node kan have flere forældre-noder under sig (figur 10). Således vil den øverste forælder 

benævnt VB1(1) indkapsle den fulde side. Forælderen VB1-1 er en delmængde af denne, og består af selve 

indholdsdelen af siden, som der er vist med den røde markering i figuren. Den nederste bjælke (med 

kontaktoplysninger om skolen) er ikke med deri, men den findes til gengæld i søster-forælder-elementet 

VB1-2. Det skyldes de heuristikker, som VIPS bruger ved opdeling af websiden.  

 

Figur 10: Indkapsling af sideindhold ved valg af forældre-element. 

http://www.sydkystens-privatskole.dk/
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Dykker vi længere ned i træstrukturen til VB1-1-1, så repræsenterer denne den øverste blok med billede af 

skole, til og med den grønne linje hvor der kan indtastes søgeord (figur 11). 

 

Figur 11: Et barn af forælderen VB1-1 – indrammet i rødt. 

Dernæst følger forælder-element VB1-1-2 (figur 12), som omkranser menuen og den dynamiske del af 

siden. Den viser hvordan VIPS forholder sig til den videre opsplitning, idet de tykke vertikale bjælker 

fortæller VIPS at der er tale om to isolerede blokke på hver side af bjælkerne (VB-1-1-2-1 og VB1-1-2-2). 

 

Figur 12: Valg af forældernoden 1-1-2, som med de blå linjer illustrerer hvor VIPS vil hen med sin videre fragmentering. 
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Forskellen på de røde og de blå rektangler som ses i eksempelvis figur 11 og 12, angiver blot at HTML-

elementerne ikke har et forældre-børn-forhold i relation til DOM’en1 (Cai o.a., 2004/I). 

Her ses så den ene af de to blokke (figur 13), VB-1-1-2-1, som er venstre del af figur 12. 

 

Figur 13: Node VB1-1-2-1 har indrammet venstre side af forældre-noden med rødt. 

Man vil opleve, at nogle dele af siderne forskubber sig en smule når de røde og blå rektangler indkranser et 

område. Det er fordi, at VIPSDemo indsætter den styling, der skal til for at markere et rektangel i den 

bagvedliggende HTML-kode. 

Det tal som står i parentesen efter hver node i træstukturen, afspejler hvor detaljeret fragmenteringen er. I 

VB1-1(4) (figur 10) er detaljeringsgraden forholdsvis lav, mens den i VB1-1-2-1(7) er noget højere. Typisk vil 

den gennemsnitlige detaljeringsgrad være på linje med den værdi, som kan indtastes i boksen over 

træstukturen, og som fortæller VIPS, hvor dyb fragmenteringen skal være. Denne værdi løber på en skala 

fra 1 til 10. 

Det står klart, at det ikke er indramningen af forældrenoderne der er interessante, da de altid giver en 

mindre detaljeret fragmentering end deres børn (se figur 12 vs. figur 13). 

Med den sikre håndtering af semantisk relaterede segmenter i VIPS, føler jeg mig tryg ved at kunne basere 

mit videre arbejde på netop denne algoritme. 

2.4 Æstetik og gestaltteori 
 

Omend den æstetiske vurdering af en webside beror på individets egen opfattelse, så er der nogle 

generelle regler som gælder; nemlig lovene for perception baseret på menneskets natur som beskrevet af 
                                                           
1
 Document Object Model. 
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Metzger (2006). Således vil der være en række af fælles visuelle stimuli af objekters indbyrdes 

sammenhæng, som påvirker betragternes underbevidsthed på en ensartet måde. Dette i form af objekter 

som på grund af deres simple indbyrdes geometriske arrangement, har en stærk visuel påvirkning som 

beskrevet af Desolneux o.a. (2008). På systematisk vis kan disse opdagelser udledes som regler i form af 

gestaltlove. 

Jeg har valgt at se nærmere på Ngo (2001). Ngo viser hvordan 14 karakteristika, som tager udgangspunkt i 

gestaltlovene, kan anvendes til at foretage en vurdering af websiders æstetik. Hvert af de 14 karakteristika 

er angivet nedenfor, med en kort beskrivelse og illustration som viser et eksempel på et godt og et dårligt 

skærmbillede i forhold til den respektive karakteristik. 

Karakteristik Beskrivelse God og dårlig skærm 
1. Balance Lige fordeling af elementer til venstre og højre samt i top og 

bund. 
 

2. Ligevægt (equilibrium) Centrering af elementer. 

 
3. Symmetri Elementer er placeret ligeligt omkring både vertikale og 

horisontale akser. 
 

4. Sekvens (sequence) Elementer følger øjets normale bevægelse fra venstre mod 
højre og fra top til bund. 

 
5. Samhørighed (cohesion) Elementer følger den visuelle flade (er den visuelle flade for 

eksempel mere bred end høj, så bør elementerne være 
ligeså).  

6. Enhed (unity) Placering af elementer tæt på hinanden giver en 
fornemmelse af én enhed. 

 
7. Proportioner Forholdet mellem størrelsen på den visuelle flade og de 

elementer som vises. 
 

8. Simpelhed Det at elementer danner et sammenhængende mønster. 

 
9. Tæthed (density) Ubrugt plads på den visuelle flade. 

 
10. Regelmæssighed (regularity) Etablering af fast mellemrum mellem elementer. 

 
11. Økonomi (economy) At viderebringe sit budskab så enkelt som muligt – for 

eksempel ved god udnyttelse af den visuelle flade. 
 

12. Homogenitet (homogentity) Distribuering af elementer indenfor de fire kvadrater på den 
visuelle flade. 

 
13. Rytme (rhythm) En systematisk versus kaotisk og tilfældig placering af 

elementer. 
 

14. Orden og kompleksitet Orden er aggregatet af alle de 13 punkter nævnt ovenfor, 
hvor kompleksiteten udgør det diametralt modsatte. 

 

Tabel 1: De 14 parametre forklaret og illustreret. 

Bemærk at karakteristika nummer 14 (orden og kompleksitet) er et aggregat af karakteristika 1 til 13. Man 

kan derfor godt sige, at der reelt kun findes 13 karakteristika. 

Ovenstående karakteristika (herefter benævnt gestaltparametre) er som tidligere nævnt alle dele af 

gestaltlovene. Illustrationerne i figur 14 er et eksempel herpå, hvor der vises to forskellige fremstillinger af 
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enhedsbegrebet (unity) – nummer 6 i listen i tabel 1. Bemærkelsesværdigt er det, at selvom der er ca. 65 

års forskel på de to fremstillinger, så er det de samme principper, som er gældende i dag. 

 
 

Figur 14: Til venstre fremstilling af enhedsbegrebet fra 1936 af Metzger (2006) s. 30, der ikke opfattes som 6 stykker, men to 
grupper af tre stykker. Til højre viser Ngo (2000) til sammenligning, hvordan 4 stykker opfattes som to grupper á to stykker. 

Da Ngos o.a. (2000, 2001, 2003) arbejde er veldokumenteret, velafprøvet og nemt at gå til – og dertil virker 

som at det kan opfylde mine mål med min opgave - er det Ngos 14 metrikker, som jeg vil bruge til 

beregning af æstetisk i mit projekt. Grunden til at jeg anvender alle 14 metrikker er, at jeg endnu ikke har 

fundet dokumentation for, at enkelte metrikker kan bruges isoleret. De 14 gestaltparametre er af Ngo 

formaliseret ved matematiske formler, som alle er at finde i appendiks A. Ngos gestaltparametre fungerer 

kun med elementer, der er geometrisk formede som rektangler.  

2.4 Automatisering 
 

Nu hvor tre websider er udpeget, VIPS er vurderet til at kunne udfylde rollen som det værktøj, der kan 

fragmentere websiderne og Ngos 14 metrikker fundet brugbare til den æstetiske vurdering af de 

fragmenterede websider, så er det tid til at se nærmere på, hvordan et værktøj til automatisering af mit 

kommende eksperiment kan udformes. 

Jeg forstiller mig muligheden for at kunne automatisere optimeringsforsøgene af websidernes layout, med 

udgangspunkt i de resultater fragmenteringen og de 14 gestaltparametre munder ud i. Denne 

automatisering skal foregå ved, at alle fragmenter systematisk rykkes rundt på skærmen, således at alle 

fragment-kombinationers placering afprøves. For hvert ryk af fragmenter beregnes gestaltparametrene på 

ny, resultaterne gemmes, og den sammensætning af fragmenter som giver den bedste ”gestalt”-score, 

udgør bud på vinderen af layout. Vinderen vil blive vist som en webside, hvor elementerne fra websiden er 

flyttet rundt, således at de passer til vinder-layoutet. Denne proces er også illustreret i figur 15 (som er en 

yderligere detaljering af figur 1). 
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Figur 15: Websiden som fragmenteres resulterer i fem fragmenter (rektangler). Disse sendes videre til optimeringsmotoren, som 
rokerer rundt på rektanglerne indtil alle kombinationer er afprøvet. For hver kombination genberegnes gestaltparamtrene, og 
den kombination med den bedste gestaltscore udgør vinderen. Vinderen præsenteres i form af et billede, hvor elementerne fra 
den originale webside sættes ind dér, hvor rektanglerne fra den bedste kombination blev fundet. 

Da gestaltparameteren OM udgør et gennemsnit af alle de andre 13 parametre (jævnfør afsnit 2.3), har jeg 

besluttet at bruge værdien af denne parameter til at repræsentere gestaltscoren. OM er derfor benævnt 

gestaltscoren fremadrettet. 
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3. Teknisk løsning 
 
I dette kapitel diskuteres de tanker, jeg har gjort mig ved udarbejdelse af den tekniske løsning – både før og 

under implementering. Tankerne har ledt mig i retning af de nødvendige metoder og krav, under 

hensyntagen til det eksperiment som jeg vil foretage. Kapitlet beskriver også de mere tekniske aspekter, i 

form af en egentlig dokumentation af funktionaliteten i løsningen. Jeg afslutter kapitlet med at give en 

gennemgang af softwaren, for at skabe en fornemmelse af hvad der er implementeret. 

3.1 Indledende overvejelser 
 

For at understøtte de videre undersøgelser af mulighederne for optimering af webside-layout i forhold til 

gestaltteori vil jeg udarbejde en applikation. Den har jeg besluttet mig for at navngive SEGEWLOT (SEgment 

and GEstalt Website Layout Optimize Tester). 

 

Som det er beskrevet tidligere i rapporten, så er de to grundelementer i eksperimentet, at der kan 

foretages en fragmentering af en webside og en beregning af optimeringsmuligheder på baggrund af 

fragmenterne. At trække disse to centrale elementer frem i applikationen forekom derfor naturligt, og med 

disse rettesnore gav jeg mig i kast med den mere detaljerede del af designet. 

Selv har jeg nemmest ved at se en applikation for mig, når jeg tegner en prototype af GUI og arkitektur (i 

grove træk), hvilket nemt gøres på et whiteboard, som det er vist i figur 16 (figuren viser også med 

talangivelse, i hvilken rækkefølge programmet bruges). 

 

 

Figur 16: Til venstre er vist resultatet af en hurtig brain-storming over designet af applikationen. Til højre er selvsamme 
illustreret i mere læsevenligt format. 

Som det ses af figuren er fragmentering og optimering repræsenteret i henholdsvis venstre og højre vindue. 

Dermed kan brugeren af applikationen hele tiden have et overblik over, hvad der arbejdes med. Højre 

vindue har jeg desuden tilkoblet et panel, hvor de gestaltparametre som programmet skal anvende kan 

tilvælges. I panelet forestiller jeg mig desuden forskellige måder at styre præsentationen af resultater fra 

programkørslen på. Tilbagemeldingen til brugeren under optimeringsforsøgene vil være en visuel 

præsentation af, hvordan elementerne rokerer rundt på skærmen. Dertil en løbende opdatering af de 

beregnede gestaltparametre, som udløses ved hver elementrokering. 
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Kommunikationen de to vinduer imellem foregår kun ad én vej og i én retning, og det er ved at 

fragmenteringsvinduet afleverer data til optimeringsvinduet i form af en xml-fil. Ud over at denne løse 

kobling giver en pænere software arkitektur, så vil det også gøre det nemmere at teste de to dele hver for 

sig. 

Fragmenteringsvinduet har til opgave at fungere som vært for den af Microsoft leverede VIPSDemo-

applikation. Der skal derfor implementeres en fjernstyring (eller automatisering) af det manuelle arbejde, 

som der alternativt vil være forbundet med udtræk af fragmenter med VIPSDemo-applikationen. 

Selve beregningsmotoren som kan lave de nødvendige kalkulationer over gestaltparametrene, ligger rent 

kildekodemæssigt separat i et projekt for sig. På den måde kan jeg nemmere isolere og validere mine 

beregninger med de mange eksempler som Ngo o.a. (2000, 2001, 2003) anviser. 

3.2 Afledte begrænsninger 

 
En brainstorming over applikationens virkemåde - som jeg foretog løbende i de indledende faser af 

rapportskrivningen, bliver sædvanligvis justeret jo længere man kommer teknisk ned i materien. 

Når man således er godt i gang med at implementere en applikation, og man opdager at opgaver, som man 

tidligere havde forestillet sig mulige, ikke længere er mulige, kan det blive nødvendige at slække på de 

tekniske finesser. Dette fordi at man indser, at opgaverne er for tidsmæssigt omfattede eller for svære at 

realisere. Med SEGEWLOT var det hovedsageligt idéen om en softwaremæssig fuldautomatisering af 

forsøgene, jeg blev nødt til at genoverveje. Det betyder for mig at se, at det manuelle arbejde med 

eksperimenterne bliver større. I tabel 2 er det beskrevet, hvilke funktionsområder jeg har valgt at beskære, 

og hvilken alternativ løsning jeg er nået frem til. De alternative løsninger er jeg nået frem til, ved oftest at 

gå og vende problemstillingen for mig selv over nogle dage, med henblik på at finde en pragmatisk 

omgåelse af udfordringen. 

 

# Problemområde Software konsekvens Software afgrænsning Omgåelse 

1 En fjernstyring af VIPS til 
fragmentering af 
websider som leder til 
fuldautomatisering er 
kompleks. 

VIPS skal hjælpes lidt på 
vej for at kunne levere de 
ønskede segmenter 
(elementer) til senere 
indgåelse i eksperimentet. 

Fuldautomatisering som 
udtrækker webside 
fragmenter er ikke 
muligt. 

Der indføres funktionalitet, 
som kan hjælpe med 
indsamling af det ønskede 
data fra VIPS. Denne 
funktionalitet aktiveres ved 
hjælp af ekstra knapper i 
GUI. 
Derudover foretages en 
manuel justering af 
elementernes koordinater, 
da VIPS lægger tykke 
streger rundt om disse, 
hvilket forskyder elementer 
i forhold hinanden.  

2 Overlappende webside 
elementer er ikke 
understøttet i anvendte 
gestaltparametre. 

Forsøgene vil ikke give et 
retvisende billede af om 
overlap af webside 
elementer, kan give et 
mere æstetisk resultat. 

Beregninger 
suspenderes, når det 
detekteres at webside 
elementer overlapper 
hinanden. Desuden vil 

Dette problem kan ikke 
omgås men 
elementplacering kan 
autokorrigeres ved opstart. 
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# Problemområde Software konsekvens Software afgrænsning Omgåelse 

en webside som fra start 
af har overlap på 
elementer blive 
autokorrigeret. 

3 Tidskrævende 
beregninger ved forsøg 
med forskellige 
elementplaceringer i 
eksperimenter indenfor 
en givet radius. 

At flytte elementer rundt 
på skærmen på 
pixelniveau er tungt; for 
hvert ekstra element der 
skal rokeres rundt på 
skærmen stiger antallet af 
beregninger voldsomt. 

Software tilbyder 
alternative måder at 
afprøve webside 
optimering på. 
Dertil mulighed for at 
kunne stoppe 
optimeringsprocessen 
når tilfredsstillende 
resultat er opnået. 

Der afprøves alternative 
metoder til optimering af 
websider, således at der 
totalt set testes 5 
forskellige metoder. 
 
Endvidere mulighed for at 
kunne angive en 
tærskelværdi for, hvornår 
optimerings-processen har 
nået en tilfredsstillende 
forbedringsgrad og kan 
afbrydes.  

4 Det giver ikke mening, at 
elementer ved rokering 
kan gå ud over det 
område, som websiden 
strækker sig over. 

De gestaltberegninger som 
opnås, hvis elementer ikke 
holdes inden for 
websidens afgrænsede 
område, kan være 
misvisende. 

Beregninger 
suspenderes når et 
element under rokering 
forlader det område som 
er afgrænset af 
websiden. 

Dette problem kan ikke 
omgås. 

Tabel 2: Begrænsninger og omgåelse. 

En webside som indledningsvis indeholder overlappende elementer, skal nødvendigvis korrigeres, da 

gestaltparametre ikke understøtter overlap elementerne imellem. For at måle på hvor meget en webside 

forbedres, skal udgangspunktet således være i orden. Der vil derfor ske en autokorrektion af elementerne 

således at de flyttes horisontalt eller vertikalt, hvormed overlap elimineres. 

For bedre at illustrere udfordringerne i #4 viser figur 17, hvordan 5 elementer der skal flyttes rundt på 

skærmen indenfor en givet radius, udvikler sig eksponentielt i forhold til antal beregninger og den radius 

elementerne skal flyttes indenfor (på en 2,4GHz maskine kan der foretages ca. 361.000 beregninger i 

minuttet). 

 

Figur 17: Nødvendige beregninger i forhold til radius ved blot 5 elementer udvikler sig eksponentielt. 
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3.3 Applikationens metoder 
 

I dette afsnit undersøges det, hvorledes SEGEWLOT kan understøtte det senere eksperiment, der skal 

foretages ved at tilbyde 5 forskellige måder at afprøve optimering af websider på. Behovet for flere 

metoder er afledt af de begrænsninger, som blev diskuteret i afsnit 3.2 (punkt 3). 

Generelt 

 

De 5 metoder som præsenteres i dette afsnit, tilbyder hver deres måde at afprøve forskellige måder at 

optimere websider på. Metoderne er rokering indenfor specificeret radius (med de to varianter: overspring 

og med kun tre elementer), enkeltvis placering af elementer og tilfældig placering af elementer. 

Som det tidligere er vist, fragmenteres en webside med VIPS (se figur 18). Ud af fragmenteringen kommer 

et antal elementer (rektangler), som rokeres rundt på skærmen ud fra et metodebestemt mønster. I denne 

gentagne rokeringsproces beregnes gestaltparametre (kaldet ”Ngo” på figuren) gang på gang, og den 

kombination som giver den bedste gestaltscore, går videre og danner grundlag for den nye optimerede 

webside, som dannes og vises. 

 

 

Figur 18: Her ses hvordan en webside efter at være blevet fragmenteret med VIPS-algoritmen, kan forsøges optimeret ud fra 5 
forskellige metoder (de 5 metoder arbejder således ud fra samme datagrundlag). Hver metode medfører adskillelige rokeringer 
og genberegninger med gestaltparametrene af Ngo. En af disse beregninger opnår den bedste gestaltscore, hvilket er illustreret 
med en stjerne. 

Her følger en gennemgang af de 5 forskellige metoder. 

 

Rokering indenfor specificeret radius 

 

Den tungeste men også den teoretisk set mest afdækkende af de 5 metoder der beskrives i dette afsnit, er 
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rokering indenfor et nærmere angivet område. Med denne metode kan alle kombinationer i teorien 

afprøves. 

Idéen er vist i figur 19, hvor VIPS har identificeret 4 fragmenter (elementer) på en webside, og de er alle sat 

til at skulle flyttes rundt på skærmen inden for en givet radius regnet fra kanten af hvert fragment. 

Højre side af figuren viser den pseudokode, som med den rekursive metode changePlace sikrer, at alle 

fragmenter prøves i alle kombinationer indenfor det rum, de flyttes rundt i. Metoden viser også, hvordan 

hver placering logges, beregnes ud fra gestaltparametre og vises på skærmen. Dernæst er det muligt, at 

udtrække den kombination som giver den bedste score på gestaltparametrene. 

 

Figur 19: Til venstre en webside med 4 fragmenter (elementer), og til højre pseudokode som flytter rundt på elementerne og 
samtidig logger og viser beregninger af gestaltparametre. 

Rokering indenfor specificeret radius – med overspring 

 

Denne metode er den samme som den tidligere beskrevne, men med den forskel at man springer et 

angivet antal pixels over ved rokering af hvert element. Denne overspringning gælder både horisontalt og 

vertikalt. Ulempen er naturligvis, at man så ikke får afprøvet alle element-kombinationer indenfor den 

specificerede radius. I figur 20 er der vist et element som er markeret med blåt. Hvert kvadrat i figuren skal 

forestille at repræsentere et pixel. Radius som der skal rokeres indenfor er 7 pixels og overspring er 2 pixels. 

X’erne viser de pixels som elementet skal flyttes rundt på (idet venstre top af elementet placeres på et X). 

Da elementet ikke må flyttes udenfor det optegnede område, findes der ingen X’er i den højre og i den 

nederste del af figuren. 
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Figur 20: En radius på 7 pixels omkring et element (med blåt). Overspring er 2 pixels. ”X” angiver at et pixel bliver ramt. 

 

Rokering indenfor specificeret radius – af tre elementer 

 

Denne fremgangsmåde er ligeledes udsprunget af den første metode. For at kunne opnå en mulighed for at 

rokere elementer indenfor en større radius, vil kun de tre mest centrale elementer rokere. Det betyder, at 

der kan laves forsøg med radius sat relativt højt. 

Enkeltvis placering af element – størst areal først 

 

Med denne metode trækkes elementer ind og placeres på skærmen ét efter ét. Først når det element som 

trækkes ind har afprøvet alle kombinationer indenfor den afsatte flade på skærmen, placeres det der, hvor 

det opnår den bedste gestaltscore, og næste element trækkes ind. Dette kan også beskrives ved: 

1. Træk element ind i position 0,0 på fladen. 

2. Afprøv alle positioner for element og gem den placering som giver bedste gestaltscore. 

3. Placer element hvor bedste gestaltscore blev opnået. 

4. Hvis flere elementer, så udtræk næste og gå til punkt 1. 

For at sikre at alle elementer kan placeres uden overlap, vil rækkefølgen være bestemt efter elementernes 

arealer - med det største først. 

Tilfældig placering af elementer 

 

Her afprøves alle elementer samtidigt i forhold til hinanden ved, at de placeres tilfældigt på den afsatte 

flade på skærmen, hvorefter en beregning af gestaltparametrene foretages. Da denne metode ikke 
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afsluttes ved, at alle kombinationer er afprøvet indenfor en given ramme, vil det være antallet af tilfældige 

placeringer, som afgør, hvornår metoden afbrydes (der anvendes en tæller).  Den kombination som giver 

den bedste gestaltscore vinder. Metoden kan også beskrives således: 

1. Find tilfældig kombination af alle elementer. 

2. Hvis kombination er lovlig (intet overlap og alle elementer er inden for skærmfladen) så fortsæt, 

ellers gå til 1. 

3. Vis kombination og beregn gestaltscore. Hvis gestaltscore er den bedst opnåede, så gem 

kombination. 

4. Hvis der skal afprøves flere tilfældige kombinationer så gå til 1. 

3.4 Teknisk beskrivelse af applikationen 
 

SEGEWLOT er udviklet med Microsoft Visual Studio 2010 i C# bygget til .Net Framework version 4.0. Den 

afvikles som en almindelig Windows-applikation. 

For at lette arbejdet for mig selv, og de udviklere som eventuelt må have lyst til at arbejde videre med min 

applikation, har jeg hele tiden skelet til C# Best Practices. Jeg har således blandt andet sørget for lav kobling 

mellem komponenter, konsistent navngivning og dokumentation af sourcekoden. Dog under hensyntagen 

til, at det ikke er en kommerciel hyldevare jeg producerer men en applikation til at understøtte 

eksperimenterne i nærværende projektrapport. Kildekode til applikationen, med instruktioner om 

opsætning, kan findes på den vedlagte DVD. 

De to centrale komponenter i applikationen – fragmentering og optimering – er placeret i hver deres user 

control (herefter benævnt fragmenterings- og optimeringskontrol). De to user controller kender kun 

hinanden ud fra simpel protokol, som fragmenteringskontrollen bruger til at fortælle optimeringskontrollen, 

hvilke fragmenter der skal arbejdes videre med. 

Fragmenteringskontrollen består i bund og grund af funktionalitet, til at indlejre og ”fjernstyre” den af 

Microsoft leverede VIPSDemo-applikation (som er en Windows standalone applikation akkompagneret af 

et hjælpebibliotek i form af et DLL). VIPSDemo er en meget lukket applikation, så kommunikationen mellem 

SEGEWLOT og VIPSDemo foregår med Windows API-kaldet SendMessage, som er den laveste fællesnævner 

der kan bruges, når to applikationer skal snakke sammen. Det er også SendMessage, der anvendes til at 

trække segmenter ud af VIPSdemo. 

Den mest kodetunge af de to kontroller, optimeringskontrollen, gør brug af to andre .NET-projekter (se 

figur 21). Det ene, som jeg har benævnt Ngo, er det som indkapsler gestaltberegningerne. De forskellige 

gestaltberegninger kan nås via en instans af klassen Access. Det andet projekt, IECaption, bruges til at tage 

et øjebliksbillede af en webside, og gemme dette som et billede i en fil. Dette billede kan jeg efterfølgende 

bruge til at danne og præsentere den optimerede webside ud fra (som det er vist i figur 15). 
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Figur 21: User controller og klasser i SEGEWLOT. De to projekter MyIECapt og NGO kan også ses. 

Logger-klassen holder styr på beregningerne undervejs i optimeringskontrollen. At logge hver eneste 

beregning vil kræve kobling til en database, da hukommelsen ellers vil løbe fuld. Da jeg kun logger udvalgte 

beregninger, har jeg ikke haft behov for database. 

SegmentStorage-klassen implementerer protokollen, som gemmer og henter de segementer, der er fundet 

af segmenteringskontrollen. 

I appendiks B findes det fulde klassediagram for SEGEWLOT. 

3.5 Applikationen i brug 
 

Med dette afsnit gives en lille rundtur i SEGEWLOT, som forklarer brugen af de forskellige skærmbilleder. 

Ved opstart af applikationen vises VIPS i et fuldt vindue (figur 22). Dette strider lidt mod det design, jeg 

havde lagt op til i mine indledende overvejelser i afsnit 3.1 (med en to-deling af skærmen), men den fulde 

skærm viste sig nødvendig, for at kunne danne sig et ordentligt overblik over den webside, man arbejder 

med. 
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Figur 22: Segmenter udvælges med VIPS. 

Figuren viser også den naturlige rækkefølge i brugerens interaktion med SEGEWLOT og VIPS med den 

fortløbende nummerering. Der startes med indtastning af adressen på den webside der skal arbejdes med 

(1). Dernæst sættes detaljeringsgraden for fragmenteringen på en skala fra 1-10 (2), og VIPS træet 

præsenteres (3). Træet udpakkes, og hver barne-node identificeres. Ved tryk på en barne-node vises 

segmentet i browser-vinduet med enten en rød eller blå ramme. For hver barnenode der markeres, trykkes 

på knappen Collect (4), som gemmer oplysninger om fragmentet. Når alle fragmenter er indsamlet trykkes 

der på knappen Done (5), og SEGEWLOT skyder nu VIPS-vinduet til venstre og gør plads til 

optimeringsvinduet. 

Optimeringsvinduet består af et kanvas og et panel til indstillinger og information (figur 23). 
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Figur 23: Optimeringsvinduet er delt i kanvas og panel til indstillinger og information. 

Kanvas viser en skaleret udgave af de fragmenter som netop er opsamlet (fra sydkystens-privatskole.dk). 

Ved klargøring af et forsøg vil de 4 trin som er vist i figuren blive forklaret. Omend det ikke er en del af 

eksperimentet i denne rapport, er det muligt at udvælge hvilke gestaltparametre der skal indgå i 

beregningerne (1). Som udgangspunkt vil alle 14 parametre være valgt. 

De 5 forskellige metoder til forsøg med optimering af den indlæste webside, kan nås ved valg af Type (2). 

Ved valg af Radius i Type kan metoden ”Rokering indenfor specificeret radius” i dens tre forskellige 

varianter nås. Som det blev nævnt i afsnit 2.4, så foregår målingen af æstetik-beregningen af disse metoder 

ved, at hvert element i kanvasområdet prøves i alle kombinationer indenfor en nærmere specificeret radius. 

Denne radius kan indtastes i den øverste boks (2). Tallet i parentes efter teksten Radius er et udtryk for 

hvor meget radius som minimum skal være, for at alle elementer kan opnå mulighed for beregning af 

æstetik ved samme venstre eller højre bagkant. 

Med Element cnt kan det vælges, at kun et nærmere angivet antal elementer skal indgå i forsøgene med 

websideoptimeringen. Det er således her varianten af radius, som kun foregår med 3 elementer, kan 

aktiveres. Ved indstilling af Skip nås den variant af radius-metoden, som går ud på at foretage overspring af 

pixels. 

Det tredje indtastningsfelt er Imp. Thr (%), som er en forkortelse for improvement threshold (%) – eller 

forbedringstærskel i procent (jævnfør afsnit 3.2). For at kunne reducere beregningstiden, er det muligt at 

indikere hvor meget æstetikken (som er udtrykt ved gestalt-parameteren OM), skal øges i forhold til 

udgangspunktet, før beregningerne skal afsluttes. 

H, V, T er bundet op på den angivne radius og skip, og fortæller hvor mange pixel-punkter der bliver ramt 

(beregnet) horisontalt, vertikalt og totalt for hvert element. 

Efter indstillingerne er i orden, trykkes der på knappen Go (2), som sætter gang i beregningsmotoren. 
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Mens beregningerne pågår, kan man følge gestaltparameter-beregningerne (3) samtidig med at kanvas 

viser øjebliksbilledet af den kombination som afprøves (jævnfør afsnit 3.1). Da visning af beregninger og 

kanvasopdatering for hver cyklus er forholdsvis tungt CPU-mæssigt, kan begge dele slås fra i de to 

checkbokse længere nede i panelet. Hvis visuel opdatering er slået fra, vil kun de beregninger som 

medfører en forbedret æstetik blive vist i panel og kanvas. 

Det er også muligt at se, hvor mange beregninger der resterer og hvad den bedst målte æstetik (OM) er i 

procent set i forhold til udgangspunktet (4). 

Når beregningerne er afsluttet, kan den oprindelige opstilling sammenlignes med den, som opnåede den 

bedste æstetiske score ved at indstille skyderen (4). Der kan desuden vises en opsummering af 

beregningerne ved tryk på knappen Summary (figur 24). Dette er hovedsageligt af værdi i forhold til 

indsamling af de ”rå” data, der er resultatet af en optimeringskørsel. Noget af dette data skal viderebringes 

i rapporten, mens andet er at betragte som teknisk information om omstændighederne for kørslen. Det 

som skal viderebringen i rapporten, er gestaltparametrene (angivet under ”Gestalts:”). ”Scale factor” og 

de ”Elements” fortæller henholdsvis, hvordan websiden er skaleret for at kunne præsenteres i kanvas 

(jævnfør figur 23) og elementernes placering. 

 

Figur 24: Opsummering af resultater for det udførte forsøg. Ikke alt data kan ses i figuren. 

Bemærk at elementer i kanvas ikke må gå ud over kanterne på rammen uanset værdien af radius (som det 

er beskrevet i afsnit 3.2). Endvidere vil elementer som overlapper hinanden medføre, at beregninger 

suspenderes, da ingen af de 14 gestaltparametre er beregnet til at kunne tage højde for et sådant 

scenarium. 
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4. Eksperimenter og analyse 
 

Dette kapitel dokumenterer de eksperimenter, som blev foretaget på de tre websider: thaiscouting.com, 

sydkystens-privatskole.dk og seriouspuzzles.com. Kapitlet indledes med en diskussion om nogle af de 

overvejelser, jeg har gjort mig inden eksperimentet efterfulgt af en beskrivelse af setup’et. 

De skærmbilleder som omtales i kapitlet er alle at finde i appendiks C, D og E. Baggrunden for 

beregningerne af gestaltparametrene findes i appendiks A. 

4.1 Overvejelser 
 

De eksperimenter som jeg har foretaget, er alle foregået med applikationen SEGEWLOT. Det giver nogle 

fordele at kunne udføre eksperimenterne elektronisk, men har også vist sig at være tidskrævende. Dette 

faktum har jeg været nødt til at tage hensyn til ved opsætning af de rammer, som forsøgene har skullet 

operere indenfor. Det gælder det antal elementer, som udtrækkes fra websiderne med VIPS, men også den 

radius, hvorom elementerne skal rokere. Hvis der eksempelvis udtrækkes for mange elementer med VIPS, 

så kan det øge tiden for mine kørsler voldsomt. Udtrækkes der omvendt for få elementer, risikerer forsøget 

at blive for simpelt og uinteressant. Samtidig skal fragmenteringsdybden (se eventuelt afsnit 2.2.3) være 

den samme for alle tre websider, således at alle websiderne er stillet lige. At finde den rette balance har 

krævet flere testkørsler, inden de egentlige eksperimenter har kunnet påbegyndes. Jeg har sat grænsen per 

kørsel til at være maksimalt 10 timer, i betragtning af at jeg har skullet gennemføre 15 forsøg (3 websider á 

5 optimeringsmetoder). 

Jeg vil i den brugerundersøgelse som jeg gennemfører i kapitel 5 tage udgangspunkt i de optimerede 

websider som resultater af eksperimentet. Men jeg skal i brugerundersøgelsen også bruge de element-

kombinationer (som jeg også kalder for skelettet), der ligger bag de optimerede websider, så de skal også 

fremgå af eksperimentet. 

Som supplement til den systematiske rokering af elementer på skærmen kunne man udbygge SEGEWLOT til 

at understøtte, at brugeren selv kan placere elementerne i kanvas. Dette ud fra en antagelse om at 

brugeren selv har en god forhåndsantagelse om, hvilke elementkombinationer der giver en god æstetisk 

gestaltscore. En metode som for brugeren formentlig vil være hurtig at gennemføre, og give resultater som 

kan være spændende at stille op imod de maskine genererede. 

4.2 Eksperimentelt setup 
 

Som det blev diskuteret i afsnit 4.1, så er det vigtigt i forhold til eksperimentet at finde den rette balance 

for antallet af elementer, som udtrækkes med VIPS. I tabel 3 er det vist, hvordan VIPS-

fragmenteringsdybden spiller ind på antallet af elementer, som udtrækkes for de tre forskellige websider. 

VIPS-fragmenteringsdybden kan indstilles på en skala, som løber mellem 1 og 10. Jeg har valgt at bruge 

indstillingen midt imellem, det vil sige 5, da det giver det antal elementer, som bedst passer til en kørsel på 

maksimalt 10 timer. 
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Egenskab Webside 

thaiscouting.com sydkystens-privatskole.dk seriouspuzzles.com 

VIPS-fragmenteringsdybde på 5 5 4 13 

VIPS-fragmenteringsdybde på 7 9 17 46 

VIPS-fragmenteringsdybde på 10 15 30 123 
Tabel 3: Antallet af udtrukne elementer baseret på fragmenteringsdybde. 

Nogle af de optimeringsmetoder2 som er brugt i eksperimentet kræver en stillingtagen til den benyttede 

radius. Tabel 4 afspejler den valgte radius for metoderne – igen under hensyntagen til kørselstiden. 

Vilkår Metode 

Radius Radius med 
overspring 

Radius med 
tre elementer 

Enkeltvis 
placering 

Tilfældig 
placering 

Radius 2 50 (overspring 20) 20 - - 
Tabel 4: Radius for de forskellige metoder. 

Metoden tilfældig placering opererer ikke med radius. Den er i stedet sat til at køre et fast antal 

beregninger. 100.000 ”lovlige” beregninger (altså med kombinationer uden element-overlap eller 

elementer som ligger udenfor kanvas) har jeg vurderet som værende tilpas. I det tilfælde at der ikke 

indenfor de 100.000 beregninger kan måles en forbedret gestaltscore, fortsættes beregningerne indtil en 

forbedring er opnået. 

Enkeltvis placering opererer heller ikke med radius. Her placeres ét element ad gangen på kanvas, og alle 

kombinationer afprøves for elementet, inden det næste trækkes ind. 

Dimensionerne for de websider som indgår i eksperimentet, er angivet i tabel 5. 

Egenskab Webside 

thaiscouting.com sydkystens-privatskole.dk seriouspuzzles.com 

Webside dimensioner (B x H) 1322 x 915 1316 x 700 1148 x 4052 (*) 
Tabel 5: Dimensioner for websider. 

(*) Websiden seriouspuzzles.com var nødt til at få lidt mere luft, da siden er tætpakket, og ellers ingen 

muligheder har for at rokere elementer. Den har derfor fået ekstra plads i siderne på 2 x 926 pixels og i top 

og bund på 2 x 500 pixels. 

Nu hvor rammerne er sat, vil jeg se nærmere på de faktorer i eksperimentet, som skal bruges til at teste 

mine hypoteser. En faktor som kan ændres i et eksperiment, kaldes også for en variabel (Kratz, 2012). 

 Eksperimentel variabel: De websider som indgår i mine forsøg anvendes til at udlede effekten af 

eksperimenterne. 

 Kontrolvariable: Fragmenteringsalgoritmen til udtræk af elementer fra websider skal sikre, at alle 

websider (på trods af deres forskellighed i kompleksitet) behandles ens i eksperimentet. 

 Responsive variable: Løbende beregning af websideæstetik med gestaltparametre samt 

tilbagemelding fra adspurgt publikum. 

                                                           
2
 Optimeringsmetoder er i det følgende blot benævnt metoder. 
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Eksperimenterne som er beskrevet i dette kapitel, er alle foretaget på en ThinkPad lenovo T510 med Intel 

Core i5 2,40 GHz CPU og 4 Gb. RAM. Maskinen er installeret med Microsoft Windows 7 (64-bit). 

4.3 Afprøvning af websideoptimering 
 

Dette afsnit gennemgår det faktiske eksperiment for de tre websider thaiscouting.com, sydkystens-

privatskole.dk og seriouspuzzles.com. Websiderne behandles i hver deres sektion. En sektion er opbygget 

således: 

 Information om antallet af beregninger der blev gennemført fordelt på metode. Bemærk at det kun 

er beregninger, som ikke har medført overlap eller elementer som har forladt kanvas, der er 

medtalt. 

 Resultaterne (gestaltparametrene) som blev opnået med bedste gestaltscore for hver kørsel - 

fordelt på metode. 

 Udregning af forbedringsprocent fordelt på metode. 

 De ”fysiske” resultater som kom ud af forbedringen i form af redesignet webside (suppleret med de 

bagvedliggende elementer). 

Webside #1: thaiscouting.com 

 
Først undersøges websiden thaiscouting.com. Tabel 6 viser beregningerne for hver af de 5 metoder. 

Beregninger Metode 

Radius Radius med 
overspring 

Radius med 
tre elementer 

Enkeltvis 
placering 

Tilfældig 
placering 

Antal beregninger 254.300.900 972.773 736.889.093 304.326 14.112 
Tabel 6: Antal gennemløb for thaiscouting.com. 

Tabel 7 viser resultaterne for beregning af gestaltparametre for hver af de 5 metoder. 

Parameter Udgangspunkt Metode 

Radius Radius med 
overspring 

Radius med tre 
elementer 

Enkeltvis 
placering 

Tilfældig 
placering 

Balance (BM) 0,935 0,943 0,992 0,900 0,799 0,978 

Ligevægt (EM) 0,986 0,988 0,998 0,979 0,957 0,996 

Symmetri (SYM) 0,879 0,881 0,938 0,939 0,843 0,953 

Sekvens (SQM) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Samhørighed (CM) 0,683 0,684 0,641 0,678 0,613 0,674 

Enhed (UM) 0,120 0,122 0,199 0,132 0,249 0,139 

Proportioner (PM) 0,709 0,710 0,736 0,703 0,732 0,698 

Simpelhed (SMM) 0,176 0,188 0,188 0,188 0,200 0,188 

Tæthed (DM) 0,981 0,981 0,981 0,981 0,981 0,981 

Regelm. (RM) 0,142 0,333 0,233 0,283 0,475 0,233 

Økonomi (ECM) 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 

Homogenitet (HM) 0,998 0,998 1,000 1,000 1,000 0,999 

Rytme (RHM) 0,954 0,954 0,961 0,969 0,948 0,945 

Gestaltscore 0,672 0,688 0,695 0,686 0,689 0,689 

Tabel 7: Gestaltparametre for thaiscouting.com for hver af de 5 metoder. 
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Dermed kan forbedringsprocenten udregnes ud fra gestaltscoren (tabel 8). 

 Metode 

Radius Radius med 
overspring 

Radius med tre 
elementer 

Enkeltvis 
placering 

Tilfældig 
placering 

Forbedring 2,50% 3,45% 2,15% 2,67% 2,53% 
Tabel 8: Forbedringsprocenter for thaiscouting.com. 
 

I tabel 9 er de redesignede websider vist for hver af de 5 metoder. De er baseret på de element-

kombinationer, som opnåede bedste gestaltscore (se tabel 7). Både elementkombinationen (skelettet) og 

den afledte webside er vist i tabellen. I parenteserne i kolonnen ”Metode” findes henvisninger til bilag for 

henholdsvis venstre og højre side af tabellen. I bilagene kan billederne ses i større format. 

Metode Elementplacering Afledt webside 

Udgangspunkt 
 
(C.1A/C.1B) 

  
Radius 
 
(C.2A/C.2B) 

  
Radius med 
overspring 
 
(C.3A/C.3B) 

  
Radius med 
tre elementer 
 
(C.4A/C.4B) 
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Enkeltvis 
placering 
 
(C.5A/C.5B) 

  
Tilfældig 
placering 
 
(C.6A/C.6B) 

  
Tabel 9: Resultater for hver metode vist for thaiscouting.com. Teksten i parentes henviser til bilag med billeder i stort format. 
 

Webside #2: sydkystens-privatskole.dk 
 

Igen startes der med forventede og faktiske beregninger for hver af metoderne i tabel 10. 

Beregninger Metode 

Radius Radius med 
overspring 

Radius med 
tre elementer 

Enkeltvis 
placering 

Tilfældig 
placering (*) 

Antal beregninger 406.900 113.646 149.484.075 355.628 110.865 
Tabel 10: Antal gennemløb for sydkystens-privatskole.dk. 

Tabel 11 viser resultaterne for beregning af gestaltparametre for hver af de 5 metoder. 

Parameter Udgangspunkt Metode 

Radius Radius med 
overspring 

Radius med tre 
elementer 

Enkeltvis 
placering 

Tilfældig 
placering 

Balance (BM) 0,824 0,843 0,941 0,879 0,536 0,943 

Ligevægt (EM) 0,959 0,963 0,987 0,969 0,882 0,989 

Symmetri (SYM) 0,866 0,867 0,846 0,867 0,843 0,854 

Sekvens (SQM) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Samhørighed (CM) 0,517 0,519 0,561 0,525 0,598 0,540 

Enhed (UM) 0,583 0,586 0,534 0,554 0,506 0,562 

Proportioner (PM) 0,643 0,649 0,760 0,659 0,753 0,694 

Simpelhed (SMM) 0,300 0,300 0,300 0,300 0,333 0,273 

Tæthed (DM) 0,918 0,918 0,920 0,920 0,920 0,920 

Regelm. (RM) 0,375 0,375 0,375 0,375 0,521 0,229 

Økonomi (ECM) 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 

Homogenitet (HM) 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 

Rytme (RHM) 0,971 0,973 0,958 0,978 0,906 0,975 

Gestaltscore 0,708 0,711 0,725 0,713 0,695 0,709 

Tabel 11: Gestaltparametre for sydkystens-privatskole.dk for hver af de 5 metoder. 
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Dermed kan forbedringsprocenten udregnes (tabel 12). 

 Metode 

Radius Radius med 
overspring 

Radius med tre 
elementer 

Enkeltvis 
placering 

Tilfældig 
placering 

Forbedring 0,39% 2,45% 0,76% -1,71% 0,25% 
Tabel 12: Forbedringsprocenter for sydkystens-privatskole.dk. 
 

I tabel 13 er de redesignede websider vist for hver af de 5 metoder. De er baseret på de element-

kombinationer, som opnåede bedste gestaltscore (se tabel 11). Både elementkombinationen (skelettet) og 

den afledte webside er vist i tabellen. I parenteserne i kolonnen ”Metode” findes henvisninger til bilag for 

henholdsvis venstre og højre side af tabellen. I bilagene kan billederne ses i større format. 

Metode Elementplacering Afledt webside 

Udgangspunkt 
 
(D.1A/D.1B) 

  
Radius 
 
(D.2A/D.2B) 

  
Radius med 
overspring 
 
(D.3A/D.3B) 

  
Radius med 
tre elementer 
 
(D.4A/D.4B) 
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Enkeltvis 
placering 
 
(D.5A/D.5B) 

  
Tilfældig 
placering 
 
(D.6A/D.6B) 

  
Tabel 13: Resultater for hver metode vist for sydkystens-privatskole.dk. Teksten i parentes henviser til bilag med billeder i stort 
format. 
 

Webside #3: seriouspuzzles.com 
 

Til sidst undersøges websiden seriouspuzzles.com. Tabel 14 viser forventede og faktiske beregninger for de 

5 metoder. 

Beregninger Metode 

Radius Radius med overspring Radius med tre elementer Enkeltvis placering Tilfældig 
placering 

Antal beregninger 138.314.229 135.999.343 1.671.233.160 76.218.823 104.174 

Tabel 14: Antal gennemløb for seriouspuzzles.com. 

For metoderne radius og radius med overspring gælder det, at antallet af beregninger der skal til for at 

afdække alle kombinationer, er så høje, at jeg afkortede forsøgene ved at stoppe gennemløbene efter ca. 

10 timers kørsel per metode. 
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Tabel 15 viser resultaterne for beregning af gestaltparametre for hver af de 5 metoder. 

Parameter Udgangspunkt Metode 

Radius Radius med 
overspring 

Radius med tre 
elementer 

Enkeltvis 
placering 

Tilfældig 
placering 

Balance (BM) 0,668 0,979 0,963 0,668 0,970 0,921 

Ligevægt (EM) 0,895 0,996 0,993 0,895 0,993 0,982 

Symmetri (SYM) 0,837 0,867 0,866 0,837 0,881 0,883 

Sekvens (SQM) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Samhørighed (CM) 0,318 0,318 0,321 0,318 0,602 0,642 

Enhed (UM) 0,534 0,534 0,528 0,534 0,228 0,141 

Proportioner (PM) 0,530 0,527 0,531 0,530 0,778 0,762 

Simpelhed (SMM) 0,111 0,115 0,115 0,111 0,130 0,079 

Tæthed (DM) 0,523 0,524 0,524 0,523 0,524 0,524 

Regelm. (RM) 0,502 0,542 0,563 0,502 0,724 0,082 

Økonomi (ECM) 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Homogenitet (HM) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 

Rytme (RHM) 0,904 0,992 0,987 0,904 0,971 0,922 

Gestaltscore 0,608 0,651 0,651 0,608 0,683 0,617 

Tabel 15: Gestaltparametre for seriouspuzzles.com for hver af de 5 metoder. 
 

Metoden radius med tre elementer opnåede ingen forbedringsprocent. 

Forbedringsprocenten kan nu udregnes (tabel 16). 

 Metode 

Radius Radius med 
overspring 

Radius med tre 
elementer 

Enkeltvis 
placering 

Tilfældig 
placering 

Forbedring 0,57% 0,55% 0% 12,39% 1,46% 
Tabel 16: Forbedringsprocenter for seriouspuzzles.com. 
 

I tabel 17 er de redesignede websider vist for hver af de 5 metoder (undtaget radius med tre elementer da 

den ikke opnåede nogen forbedring). De er baseret på de element-kombinationer, som opnåede bedste 

gestaltscore (se tabel 15). Både elementkombinationen (skelettet) og den afledte webside er vist i tabellen. 

I parenteserne i kolonnen ”Metode” findes henvisninger til bilag for henholdsvis venstre og højre side af 

tabellen. I bilagene kan billederne ses i større format. 

Metode Elementplacering Afledt webside 

Udgangspunkt 
 
(E.1A/E.1B) 
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Radius 
 
(E.2A/E.2B) 

  
Radius med 
overspring 
 
(E.3A/E.3B) 

  
Radius med 
tre elementer 

  

Enkeltvis 
placering 
 
(E.5A/E.5B) 

  
Tilfældig 
placering 
 
(E.6A/E.6B) 

  
Tabel 17: Resultater for hver metode vist for seriouspuzzles.com. Teksten i parentes henviser til bilag med billeder i stort format. 

 

4.4 Analyse 
 

Jeg vil i dette afsnit samle op på de resultater, som jeg dokumenterede under eksperimentet. På det 

grundlag vil jeg give min forklaring på, hvorfor nogle websider og metoder kom ud med bedre eller 

dårligere resultater end andre. 
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Den gennemsnitliglige forbedring samt mindste- og størsteværdi fordelt på metode for de tre websider 

(samlet set) er vist i tabel 18. 

Forbedring Metode 

Radius Radius med 
overspring 

Radius med tre 
elementer 

Enkeltvis 
placering 

Tilfældig 
placering 

Gennemsnit 1,15% 2,15% 0,97% 4,45% 1,41% 

Mindsteværdi 0,39% 0,55% 0,00% -1,71% 0,25% 

Størsteværdi 2,50% 3,45% 2,15% 12,39% 2,53% 

Variationsbredde 2,11% 2,90% 2,15% 14,10% 2,28% 
Tabel 18: Gennemsnit, mindste- og størsteværdi for observationssættet bestående af de tre websider. 

Den metode som skiller sig mest ud, er enkeltvis placering, hvor et webside-element placeres et ad gangen 

på et kanvas – og elementerne med størst areal placeres først. Grunden til at så høj en forbedringsprocent 

opnås, kan skyldes, at elementerne får ”frit spil”, og kan lægge sig lige nøjagtigt dér på kanvas, hvor den 

bedste gestaltscore indtræffer. Ingen af de andre anvendte metoder afsøger på samme måde alle 

positioner. Omvendt, når elementer er placeret, er de låst fast i en bestemt position, og de efterfølgende 

elementer skal så tilpasse sig kanvas, hvilket kan medføre at metoden kan ende i en situation, hvor et 

element ikke kan afsættes på en fordelagtig måde; det kan forklare det negative resultat, der blev målt for 

en af websiderne. 

At metoden som benytter radius med overspring gennemsnitligt betragtet, gav et lidt bedre resultat end 

metoden for almindelig radius kan skyldes, at elementerne i kanvas får mulighed for at operere på et større 

område, og dermed positionere sig mere fordelagtigt i forhold til hinanden. Metoden for almindelig radius 

rokerer kun 2 pixels i hver retning, hvilket giver et sikkert og forudsigeligt område der testes indenfor, mens 

radius med overspring gør elementerne lidt mere løsslupne, hvilket medfører at de rammer nogle 

positioner, som giver et bedre resultat. 

Kun at rokere tre elementer gav mulighed for at afprøve flere positioner for de givne elementer, men det 

var ikke nok til at give et tilfredsstillende resultat. En af websiderne endte ligefrem med en forbedring på 

0%. Det kan indikere, at man er nødt til at bringe alle elementer i spil for at få en forbedring. Når det er sagt, 

så skal man naturligvis holde sig for øje, at resultaterne for flere af metoderne ligger ret tæt op ad 

hinanden. 

Metoden som sørger for tilfældig placering af elementer kunne teoretisk set ligge både højere og lavere 

end den faktiske måling indikerer. Man må dog konstatere at tendensen fra eksperimentet viser, at 

forbedringsprocenten ligger relativt lavt. Det kan skyldes at det trods alt kræver en vis portion held for flere 

elementer, at ramme en samlet position som giver en god gestaltscore. 
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I tabel 19 er vist en opsummering for hver af de tre websider. 

Metrikker Webside 

thaiscouting.com sydkystens-privatskole.dk seriouspuzzles.com 

Kompleksitet (jvfr. afsnit 2.1) 0,57 1,12 1,75 

Udgangspunkt (OM) 0,672 0,708 0,608 

Forbedring (gns. for metoder) 2,66% 2,14% 2,99% 

Variationsbredde i forbedring 1,30% 4,16% 12,39% 
Tabel 19: Websider holdt op mod hinanden på forskellige metrikker. 

Den webside som gennemsnitligt set opnåede den bedste forbedring var seriouspuzzles.com. Det var 

ligeledes den webside som udgjorde den mest komplekse af de tre websider. Der ser dog ikke ud til at være 

en direkte forbindelse mellem websidens kompleksitet og den gennemsnitlige forbedringsprocent, da 

sydkystens-privatskole.dk, som er den webside der har den næsthøjeste kompleksitet, også har den laveste 

gennemsnitlige forbedringsprocent. 

Derimod ser variationsbredden i forbedringen ud til at følge websidekompleksiteten. Man kan begrunde 

det i, at der findes et dårligere udgangspunkt (gestaltscore, eller OM) med plads til større optimering, men 

udgangspunktet (gestaltscoren) ser ikke ud til at følge variationsbredden i forbedringen. 
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5. Evaluering 
 
I dette kapitel vil jeg foretage en samlet vurdering af de data, jeg har indsamlet igennem eksperimentet fra 

kapitel 4. Inden jeg kaster mig ud i det, vil jeg benytte mig af muligheden for at gennemføre en 

brugerundersøgelse, og finde ud af hvordan det menneskelige øje betragter de resultater, som jeg opnåede 

med SEGEWLOT-applikationen. Svaret på det, vil være en hjælp til yderligere perspektivering. 

5.1 Brugerundersøgelse 

 
Tilbage i kapitel 4 gennemførte jeg et eksperiment, hvor jeg med udgangspunkt i tre websider foretog en 

automatiseret optimering af websidernes æstetiske udtryk. Det skete ved, at jeg rokerede rundt på 

elementerne fra websiderne og fandt de kombinationer, som gav det bedste resultat baseret på udvalgte 

dele af gestaltteorien formaliseret ved Ngo o.a. (2000, 2001, 2003). Med denne brugerundersøgelse ønsker 

jeg at få et bedre billede af, om de resultater jeg opnåede med SEGEWLOT, er sammenlignelige med dem 

som en gruppe af brugere når frem til. 

Dette afsnit beskriver metoden, klargøringen og gennemførelsen af den brugerundersøgelse, jeg har 

foretaget, for at understøtte det eksperiment som med hjælp fra applikationen SEGEWLOT blev udført i 

kapitel 4. Jeg har valgt at følge metoden til opstilling af brugerundersøgelser, som de er beskrevet af Tullis 

(2008). Metoden består overordnet af tre dele: udvælgelse af brugere, beslutning om hvilke typer af data 

der skal indsamles og hvilken statistik der skal dannes på baggrund af datagrundlaget. 

Udvælgelse af brugere 

 

Det første spørgsmål man kan stille er, hvilken type af brugere der er bedst egnede til at deltage i 

undersøgelsen. I forhold til at vurdere æstetikken af forskellige billeder af websider mener jeg, at alle 

personer vil kunne medvirke, da opfattelsen af hvordan et billede fremstår, beror på gestaltlove, som alle 

individer er underkastet. Metzger (2006) forklarer det som, ”Organiseringen af det visuelle felt opleves af 

os uden vores indblanding, og uden at vi er bevidste om dets love”. 

Et andet væsentligt spørgsmål er, hvor mange der skal deltage i undersøgelsen. Der er ingen regel, som 

siger, at der skal være et bestemt antal deltagere, for at et resultat er validt, så de faktorer som jeg vil 

bruge til at fastsætte deltagerantallet er: målet med min undersøgelse og tolerancen i forhold til hvor stor 

fejlmargen må være. Idet jeg kun er interesseret i at identificere de overordnede holdninger til mine 

resultater af eksperimentet (i hvilken retning de adspurgte peger), og dermed også kan acceptere en vis 

fejlmargen, vil et mindre antal deltagere være tilstrækkeligt. Jeg har derfor vurderet, at 5 deltagere vil være 

tilstrækkeligt, til at give mig de data som jeg efterspørger. 

De enkelte individer vil ikke blive grupperet på nogen måde, da opfattelsen af æstetik, som tidligere nævnt, 

ikke beviseligt beror på køn, alder eller lignende. 

For at sikre mig, at rækkefølgen af de forskellige billeder repræsenterende optimeringsforsøgene af de tre 

websider som deltagerne skal vurdere, ikke kan have betydning for resultatet, vil jeg kontrollere at hver 

undersøgelse indledes med, at billederne blandes, således at de præsenteres i vilkårlig orden. Dog vil 

billederne blive vist per webside, med én side ad gangen. Deltageren skal så give hvert billede en karakter 
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mellem 0 og 10, som jeg noterer. Billederne vises og bedømmes i udskrevet form på A4-sider (det kunne 

alternativt have været fremvist i et diasshow på en skærm). 

Deltageren anbefales ikke at bruge mere end 10 sekunder til at bedømme hvert billede, for at undgå at der 

tænkes for meget over hvert af dem. Det er for deltagerne ikke tilladt at gå tilbage til tidligere bedømte 

billeder, da det kan give et misvisende resultat hvis billeder sammenlignes med hinanden, mens 

undersøgelsen er i gang. 

Hvis deltageren under forsøget knytter nogen kommentarer til et billede, bliver det noteret3. 

Af praktiske grunde var de 5 individer som indgik i brugerundersøgelsen alle kollegaer (indenfor IT-

branchen). Alle var de mænd imellem 30 og 40 år. Uddannelsesmæssigt lå spændet mellem kort 

videregående uddannelse (datamatiker) og lang videregående uddannelse (kandidatgrad). Ingen af disse 

personer havde nogle synsmæssige problemer, som kunne påvirke undersøgelsen. 

 

Figur 25: En deltager fra brugerundersøgelsen vurderer og karaktergiver skærmbilleder. 
 

                                                           
3
 Under gennemførelsen af brugerundersøgelsen viste det sig, at de billeder som skilte sig ud karaktermæssigt, typisk 

også fik en kommentar med på vejen. Det var min oplevelse, at brugerne havde svært ved at sætte ord på, hvorfor de 
mente, at et billede var bedre eller dårligere end andre. 
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Typer af data 

  

Typen af data som indsamles er en af hjørnestenene i brugerundersøgelsen. Det er her værd at skele til 

målet med brugerundersøgelsen, som er at kunne sætte det tidligere udførte eksperiment i et større 

perspektiv, og sammenligne de resultater som blev opnået ved algoritmer og computerapplikationer, med 

det indtryk som et faktisk menneske sidder tilbage med. Det er derfor vigtigt, at de resultater som blev 

indsamlet under eksperimentet er sammenlignelige med data fra brugerundersøgelsen. Den datatype som 

bedst egner sig til det formål er intervaltypen, hvor en af de typisk anvendte metrikker er en likert skala. I 

figur 26 er det vist, hvordan man kan mappe mellem skalaen fra eksperimentet (til indplacering af 

gestaltscore) og den skala som anvendes i brugerundersøgelsen (hvor der karaktergives mellem 0 og 10). 

En gestalt-score på 0,7 vil således være sammenlignelig med karakteren 7 tal i brugerundersøgelsen. 

 

Figur 26: Mapning mellem skala brugt i eksperiment (til gestaltscore) og skala anvendt i brugerundersøgelse. 

Jeg vil både præsentere deltagerne i undersøgelsen for de rektangler som udgør ”skelettet” af de 

optimerede websider og selve de optimerede websider, for at se om der er en forskel i vurderingen af de to, 

ved at tvinge de adspurgte til at tage stilling til et skelet som ikke umiddelbart kan associeres med en 

webside. Materialet som blev fremvist for deltagerne, er at finde i appendiks C, D, og E, underinddelt i A 

(”skelettet”) og B (webside). 

Statistik 

 

Websiderne vil blive behandlet enkeltvis og samlet, og sammenlignet med de respektive beregnede 

gestaltscore fra afsnit 4.2. For hver webside vil både den gennemsnitlige score fra skelet og webside være 

vist. Forskellene vil blive sammenlignet og diskuteret. 

5.2 Observationer og vurdering af resultater 
 

Dette afsnit indledes med de observationer, jeg gjorde mig under selve forløbet af brugerundersøgelsen. 

Dernæst sættes data fra brugerundersøgelsen overfor data fra eksperimentet. Der rundes af med en 

vurdering af resultaterne. Svarene fra brugerundersøgelsen er samlet i bilag F. 
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Observationer 

 

Her er beskrevet nogle af de observationer, som jeg gjorde mig ved brugerundersøgelsen, baseret på mine 

noter og egne oplevelser af forløbet. 

Deltagerne skulle flere gange mindes om, at det udelukkende var det æstetiske i billederne der skulle 

karaktergives, og at de ikke måtte koble oplevelserne af billederne til deres erfaringer med usability. Er man 

internetbruger, kan det tilsyneladende være svært at abstrahere fra denne kobling. 

Generelt synes deltagerne, at det var svært at give et billede en præcis og rammende karakter, forstået på 

den måde, at de eksempelvis kunne give et billede karakteren 6 og så ombestemme sig få sekunder senere 

– og give et 5 eller 7 tal i stedet. Der er den elektroniske bedømmelse med SEGEWLOT mere konsekvent. 

De adspurgte oplevede endvidere, at de billeder som repræsenterede seriouspuzzles.com, var svære at se – 

eftersom de virkede gnidrede. Da jeg mindede dem om, at de blot skulle komme med deres helhedsindtryk 

af billedernes æstetik, gik det nemmere, og jeg fornemmede, at de kunne se bort fra, at billederne var lidt 

utydelige. 

En deltager virkede mere kritisk i sin karaktergivning end andre (person #2). Personen fornemmedes 

samtidig en smule stresset pågældende dag, hvilket kan have spillet ind ved hans bedømmelse af billederne. 

De kommentarer der kom til billederne undervejs i undersøgelsen, gav udtryk for, at det var svært for 

deltagerne at sætte præcise ord på, hvorfor billederne blev oplevet, som de gjorde. For de billeder som 

blev vurderet markant lavere, var kommentarerne typisk, at billederne blot virkede mere rodede. Omvendt 

for de som fik markant bedre karakterer, var kommentarerne typisk, at det skyldes, at billederne fremstod 

mere ordnede. Enkelte gange blev der dog udtrykt mere præcise kommentarer, såsom at ”dette billede 

fremstår bedre, fordi elementerne flugter godt med hinanden”. 

Data fra brugerundersøgelse overfor eksperiment 

 

I tabellerne 20, 21 og 22 er resultaterne af brugerundersøgelsen vist for hver af de tre websider, og stillet 

op imod de beregnede værdier fra eksperimentet i afsnit 4.2. Tabel 23 viser en samlet opstilling for 

websiderne.  

I tabellerne under kolonnen med navnet ”Billede” står en henvisning til et billede i appendiks. Hvis dette 

parres med ”…A” eller ”…B” i rækkeoverskrifterne (som er henholdsvis skeletterne og de optimerede 

websider), opnår man den samlede reference til billedet. Se eksempelvis cellen med værdien 0,400 i tabel 

20. Denne celle udtrykker gennemsnitsværdien for billedet C.1A i appendiks C. Kolonnen ”Værdi” 

repræsenterer gestaltscoren fra eksperimentet. 
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Billede thaiscouting.com Gestaltscore (fra eksperiment) 

…A (gns.) …B (gns.) Værdi Difference …A Difference …B 

C.1… 0,400 0,460 0,672 0,272 0,212 

C.2… 0,580 0,560 0,688 0,108 0,128 

C.3… 0,440 0,560 0,695 0,255 0,135 

C.4… 0,500 0,580 0,686 0,186 0,106 

C.5… 0,400 0,500 0,689 0,289 0,189 

C.6… 0,480 0,480 0,689 0,209 0,209 
Tabel 20: Resultater fra brugerundersøgelse stillet op imod gestaltscore fra eksperiment for websiden thaiscouting.com. Billeder 
i appendiks C. 

Billede sydkystens-privatskole.dk Gestaltscore (fra eksperiment) 

…A (gns.) …B (gns.) Værdi Difference …A Difference …B 

D.1… 0,380 0,500 0,708 0,328 0,208 

D.2… 0,680 0,640 0,711 0,031 0,071 

D.3… 0,500 0,540 0,725 0,225 0,185 

D.4… 0,540 0,600 0,713 0,173 0,113 

D.5… 0,400 0,520 0,695 0,295 0,175 

D.6… 0,500 0,540 0,709 0,209 0,169 
Tabel 21: Resultater fra brugerundersøgelse stillet op imod gestaltscore fra eksperiment for websiden sydkystens-privatskole.dk. 
Billeder i appendiks D. 

Billede seriouspuzzles.com Gestaltscore (fra eksperiment) 

…A (gns.) …B (gns.) Værdi Difference …A Difference …B 

E.1… 0,520 0,480 0,608 0,088 0,128 

E.2… 0,540 0,540 0,651 0,111 0,111 

E.3… 0,540 0,540 0,651 0,111 0,111 

E.5… 0,320 0,360 0,683 0,363 0,323 

E.6… 0,380 0,400 0,617 0,237 0,217 
Tabel 22: Resultater fra brugerundersøgelse stillet op imod gestaltscore fra eksperiment for websiden seriouspuzzles.com. 
Billeder i appendiks E. 

 

Billede Alle websider Gestaltscore (fra eksperiment) 

…A (gns.) …B (gns.) Værdi (gns) Difference …A Difference …B 

C-E1… 0,433 0,480 0,663 0,229 0,183 

C-E2… 0,600 0,580 0,683 0,083 0,103 

C-E3… 0,493 0,547 0,690 0,197 0,144 

C-E4… 0,520 0,590 0,700 0,180 0,110 

C-E5… 0,373 0,460 0,690 0,316 0,230 

C-E6… 0,453 0,473 0,672 0,218 0,198 

Samlet 0,478 0,522 0,683 0,204 0,161 
Tabel 23: Resultater fra brugerundersøgelse stillet op imod gestaltscore fra eksperiment for alle tre websider. 

 

Vurdering 

 

Tabel 23 er illustreret i diagrammet i figur 27 nedenfor. 
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Figur 27: Resultater fra brugerundersøgelse stillet op imod gestaltscore fra eksperiment for alle tre websider. 

Som det kan aflæses af resultaterne, er der en tendens til, at brugerundersøgelsen kom ud med en generelt 

lavere æstetisk bedømmelse af websiderne end det var tilfældet ved de maskinelle beregninger (af 

gestaltscoren) fra eksperimentet i afsnit 4.2. Således giver brugerne en gennemsnitlig karakter for skeletter 

(…A) og websider (…B), som ligger henholdsvis 0,204 og 0,161 fra. Dermed kan man slutte af de optimerede 

websider (…B) er vurderet nærmere gestaltscoren end skeletterne (…A). 

Bortset fra en af metoderne som blev brugt til optimering af websider (enkeltvis placering af elementer), så 

pegede de adspurgte i undersøgelsen samlet set, at websiderne fremstod bedre end udgangspunktet. Den 

metode som havde nået det resultat, der var mest i overensstemmelse med mine egne 

forbedringsberegninger er rokering indenfor specificeret radius med en difference på henholdsvis 0,083 og 

0,103 for skeletterne og de optimerede websider, og den som lå længst fra var enkeltvis placering af 

elementer med 0,316 og 0,230 – igen for henholdsvis skeletterne og de optimerede websider. At det 

forholder sig sådan, kan skyldes at rokering indenfor specificeret radius giver en lille men sikker omplacering 

af elementer, hvor enkeltvis placering af elementer har godt rum til at sætte elementerne, så de 

tilfredsstiller flere gestaltparametre, men alligevel ender med at danne et billede, som virker diffust. 

Så at man opnår et resultat, som giver en bedre tilfredsstillelse af gestaltparametrene, er altså ingen garanti 

for, at det modtages på samme måde af det menneskelige øje, hvis det er fordi, at man har kastet 

elementerne tilfældigt rundt på skærmen. Tager man derimod og justerer elementerne ”forsigtigt” 

indenfor et afgrænset område, i forhold til det som er udgangspunktet, bliver det bedre modtaget. 

Jeg er nu nået så langt i mine undersøgelser, at jeg er i stand til at besvare mine hypoteser opstillet i afsnit 

1.3. 

H1: De udvalgte websider som skal bruges i mit forsøg, er af divergerende kompleksitet. Denne forskel i 

kompleksiteten har en betydning for, hvor meget websiderne kan forbedres. 
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I tabel 24 er beregning af forbedring for de tre websider fordelt på metode (fra afsnit 4.3) angivet. Der er 

desuden vist kompleksitetsgraden af de tre websider (jvfr. afsnit 2.1). Resultaterne stammer fra de 

beregnede resultater i afsnit 4.3. 

Webside Kompleksitet Metode 
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thaiscouting.com 0,57 2,50% 3,45% 2,15% 2,67% 2,53% 

sydkystens-privatskole.dk 1,12 0,39% 2,45% 0,76% -1,71% 0,25% 

seriouspuzzles.com 1,75 0,57% 0,55% 0% 12,39% 1,46% 
Tabel 24: Kompleksiteten af webside stillet overfor metode. Tallene er fra de beregnede resultater i afsnit 4.2. 

Tabellen indikerer ikke, at der er en sammenhæng mellem kompleksiteten for websiderne og den 

forbedring som blev opnået. Det ser man eksempelvis ved at betragte metoderne radius og radius med 

overspring, som ikke viser et klart mønster, der kan associeres med webside-kompleksiteten. 

Det er ydermere interessant at se, at de adspurgte fra undersøgelsen tegnede samme billede (tabel 25). 

Bemærk at svarene for ”skelet” og webside (…A og …B) er gennemsnitsværdien. 

Webside Kompleksitet Metode 
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thaiscouting.com 0,57 0,570 0,500 0,540 0,450 0,480 

sydkystens-privatskole.dk 1,12 0,660 0,520 0,570 0,460 0,520 

seriouspuzzles.com 1,75 0,540 0,540 - 0,340 0,390 
Tabel 25: Kompleksiteten af webside stillet overfor metode. Tallene stammer fra svarene i brugerundersøgelsen. 

Heller ikke de adspurgtes svar giver en sammenhæng mellem webside-kompleksitet og websideforbedring. 

Samme mønster tegner sig, som i tabel 24. 

Det kan således konkluderes, at der ikke er en sammenhæng mellem kompleksitetsgraden af en webside og 

den optimering som er mulig med gestaltparametrene ud fra de 5 metoder som blev anvendt.  

 

H2: Redesign af websider kan automatiseres. 

Denne hypotese blev til dels bekræftet. Det kan med VIPS lade sig gøre at trække fragmenter (elementer) 

ud fra en webside, der så efterfølgende kan bruges som input til den del af applikationen, der foretager 

egentlige forsøg med optimering af websiden. VIPS viste sig ydermere at være i stand til, at kunne se 

sammenhængen i websiderne, forstået på den måde, at algoritmen bag VIPS tager højde for hvilke 

elementer (tekst, billeder, tabeller o.lign.), som hører naturligt sammen og bør grupperes. Det var en af de 

faktorer, som jeg vægtede ved udvælgelsen af netop VIPS. 
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VIPS-applikationen, der jo som tidligere nævnt er en lukket applikation fra Microsoft, har den lille svaghed, 

at den ved omkransning af identificerede fragmenter på en webside, tegner dette op med tykke streger, 

som bevirker, at elementerne forskydes i forhold til hinanden (dette fænomen kan eksempelvis opleves ved 

at betragte figur 11 og 12). At foretage en automatisk korrektion for denne forskydning viste sig 

kompliceret, hvorfor jeg valgte at justere fragmenterne manuelt (jævnfør afsnit 3.2). 

Selve den del af SEGEWLOT som stod for webside optimering, kunne automatiseres. Dog stødte jeg ind i et 

ikke uvæsentligt problem, nemlig at antallet af beregninger – og dermed den tid det tog at gennemføre 

eksperimenterne – eksploderede voldsomt jo flere elementer fra websiden, der skulle eksperimenteres 

med. Teoretisk set holdt min applikation vand, men i praksis ville det være nødvendigt at overveje, om 

andre tilgange kunne give tidsbesparelser med den gevinst, at mere omfattende eksperimenter kunne være 

afprøvet. 

 

H3: Den opnåede forbedring af websider, kan bekræftes ved en brugerundersøgelse. 

Der var i overvejende grad overensstemmelse, mellem de svar jeg opnåede gennem min 

brugerundersøgelse og de resultater, som jeg selv nåede frem til i mit eksperiment. Selvom det adspurgte 

publikum ikke gav samme karakterer til de websider, som var forsøgt optimeret, så var de i overvejende 

grad enige om, at de optimerede websider, var æstetisk pænere end websidernes udgangspunkt. Der var, 

som tidligere nævnt, dog en enkelt af optimeringsmetoderne (enkeltvis placering af element), som blev 

vurderet æstetisk dårligere, end mine egne beregninger havde vist. Men de metoder som gik mere 

systematisk til værks (rokering indenfor specificeret radius) virkede driftsikre, og blev positivt modtaget af 

publikum. 
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6. Validitet 
 
I dette kapitel vil jeg diskutere de potentielle svagheder, der findes i min evalueringsmetode, i forhold til 

det opstillede eksperiment. I den forbindelse er det relevant at se på hver af faserne i forberedelsen og 

gennemførelsen af eksperimentet: udpegning af websider, fragmentering med VIPS, 

gestaltparameterberegninger, metoder og selve rammerne for eksperimentet. 

Udpegning af tre websider med forskellig kompleksitet blev foretaget ved at understøtte en visuel 

bedømmelse med en beregning af websidens kompleksitet. Man kan forestille sig websider, som kommer 

ud med en lav kompleksitetsgrad, på trods af at de fremstår som visuelt udfordrende. Det kan eksempelvis 

være websider, der består af flere komponenter, som indkapsles med plugins fra forskellige leverandører 

(såsom Flash fra Adobe og Silverlight fra Microsoft), hvilket betyder en reduceret HTML-kode på klienten. 

VIPS blev valgt som det ”værktøj”, der evner at udtrække elementerne fra de tre websider. Selvom 

algoritmen bag VIPS er ganske godt dokumenteret, er der stadig tale om en form for black box, hvor 

kildekoden er skjult. Det betyder reelt, at jeg har været nødt til at stole på, at algoritmen virker som 

forventet. Endvidere er VIPS, siden den blev patenteret af Microsoft, ikke længere tilgængelig, så 

eventuelle fejlrettelser som må være kommet til siden, har jeg ikke været i besiddelse af. 

De 14 gestaltparametre af Ngo, som jeg har valgt at lægge til grund for mit eget eksperiment, er alle 

formaliseret ved matematiske formler. Da det ikke var muligt at finde software, som allerede var 

programmeret til at udregne Ngos gestaltparametre, var jeg nødt til selv at kode denne funktionalitet, og 

læne mig op af enkelte af de mange eksempler på input og forventet output som Ngo har inkluderet i sine 

beskrivelser af de 14 gestaltparametre. Mine beregninger var i nogle tilfælde forkerte på 4-5 decimal, 

hvilket jeg foreskriver en mulig forskel i det programmeringssprog, som er anvendt af Ngo og jeg selv. 

Endvidere brugte jeg kun, som tidligere nævnt, enkelte af Ngos eksempler til at validere mine resultater, 

hvor jeg ideelt set burde have anvendt dem alle. 

En enkelt af websiderne, seriouspuzzles.com, efterlod ikke meget plads til rokering af elementer, da siden 

var tæt pakket. Det betød af nogle af de 5 metoder, som jeg brugte i eksperimentet til at afprøvning af 

forskellige elementplaceringer, ikke umiddelbart lod sig gøre. For eksempel kunne metoden tilfældig 

placering af elementer ikke udføres, da der simpelthen ikke var plads nok til, at elementerne kunne skifte 

plads. Det betød af jeg måtte øge margen både horisontalt og vertikalt, hvilket ikke kan afvises at have givet 

netop seriouspuzzles.com en fordel i forhold til de andre to websider i eksperimentet. 

Enkelte metoder var jeg nødsaget til at afbryde før tid, da jeg forudså, at det ville tage for lang tid at lade 

forsøgene fortsætte, til de ellers var gennemført. Jeg prøvede dog at give de afbrudte forsøg så meget tid, 

at jeg kunne se en tendens i resultaterne. En hurtigere CPU kunne have realiseret flere beregninger, men 

det er tvivlsomt, om det ville have ændret meget ved det samlede billede. 

En vis spredning i svarene af brugerundersøgelsen var til stede (jævnfør bilag F). Det så dog ikke ud til at 

rokke ved det overordnede billede, som viste, at de adspurgte var enige i de resultater, som jeg selv var 

nået frem til i mit eksperiment. Det er dog svært at forudsige, om brugerundersøgelse kunne have vist sig 

anderledes, hvis jeg havde brugt eksempelvis 50 testpersoner. 
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7. Relateret arbejde 
 
Der findes mange forskellige holdninger til, hvordan godt website design skal udformes, men ofte er det 

beskrevet på et overordnet niveau. Et eksempel herpå er at finde i Fleming (1998), hvor forfatteren foreslår 

10 design-principper som kan forbedre navigeringen på et website (såsom at det er let at lære, er 

konsistent og kommunikerer med klare visuelle beskeder). Ivory o.a. (2001) foreslår, at der i stedet opstilles 

metrikker, som gør designet målbart. Forfatteren opererer med simple metrikker, som eksempelvis måler 

antallet af ord, farver, grafik og fonte brugt på en webside. I artiklen er de videre undersøgelser baseret på 

websider fra Webby Awards (år 2000). Disse er evalueret og karaktermæssigt bedømt af et panel 

bestående af over 100 dommere fra The International Academy of Digital Arts & Science. Websiderne 

bedømmes af dommerne på indhold, struktur, visuelt design, funktionalitet, interaktivitet og overordnet 

indtryk. 

Interessant er det, at Ivory konkluderer, at indhold bedre kan forudsige den overordnede score for en 

webside end det visuelle design. Dette argument bygges på at websider med få grafikelementer og 

bestående af mange ord (to af de metrikker som forfatteren måler på), netop harmonerer godt med de 

resultater, som Webby kom frem til. Relevant er det derfor - i forhold til mit eget arbejde - at diskutere, om 

gestaltparametre kan stå alene eller om også andre mere simple faktorer, som Ivory måler på, kan supplere 

vurderingen af, om en webside fremstår æstetisk. Som tidligere beskrevet så spiller den æstetiske 

opfattelse af en webside ind ved slutbrugerens bedømmelse af en webside, hvorfor man kan vende billedet 

om og spørge om usability-målinger, som de foretages af forfatteren, også kan spille ind på den æstetiske 

perception. 

Desolneux o.a. (2008) behandler på systematisk vis den visuelle perception af geometriske strukturer med 

udgangspunkt i digitale billeder. Dette sker ved blandt andet at tage fat i gestaltteorien, som den er 

beskrevet af Metzger (2006), analyseret ud fra tre principper som udmønter sig i algoritmer der kan 

anvendes direkte til både at detektere, isolere og udtrække gestalter. Et af disse principper er Helmholtz-

princippet, som direkte oversat fra engelsk lyder, ”Gestalter er sæt af punkter hvis (geometriske regulære) 

spatiale arrangement ikke kan optræde i støj”. Med andre ord så vil enhver struktur som udviser for meget 

geometrisk regularitet fundet i et billede med støj påkalde sig opmærksomhed. Helmholtz-princippet 

bruges for eksempel til at gruppere sæt af parallelle linjer, som dermed danner segmenter (som i nogen 

grad kan sidestilles med den funktionalitet, som VIPS tilbyder). Ved et digitalt billede betyder det konkret at 

parallelle linjer i et 3-dimensionelt rum projekteres til et 2-dimensionelt billede, og hvor disse linjer mødes 

opstår et såkaldt vanishing point, som bruges til at foretage den endelige gruppering af segmenter. I figur 

28 er resultatet af en sådan projektering illustreret hvor (a) er dannet på baggrund af linjer fra de tre 

punkter i b, c og d. 



56 
 

 

Figur 28: Detekterede linje-segmenter for en bygning. Kun de tre retninger der "skydes fra" i b, c og d giver maksimalt antal 
vanishing points for samme region (disse vanishing points er konstante for alle regioner – deraf EP som står for Equal 
Probability). 

Ngo o.a. (2003) opstiller modeller for beregning af en række gestaltparametre, men foretager ikke en 

ekstern validering af, at disse modeller også er korrekte. Bauerly o.a. (2005) opstiller egne modeller for 

beregning af gestaltparametrene symmetri, balance og gruppering, men foretager samtidig en validering af 

resultaterne ved en brugerundersøgelse. Metoden som bruges i eksperimentet går ud på, at der først laves 

en række enkeltbilleder med simple rektangler, hvor scoren for hver af disse – i henhold til de tre 

gestaltparametre – beregnes. Dernæst laves et tilsvarende antal websider, hvor opbygningen af siderne 

spejles i de simple enkeltbilleder (figur 29). I brugerundersøgelsen skal subjekter så vurdere, om 

websiderne opnår samme placering som de simple billeder. Resultaterne viser et stærkt sammentræf 

mellem de beregninger, som forfatteren selv kommer frem til, og de svar som subjekterne giver. Jeg 

anvender i nogen grad samme fremgangsmåde som Bauerly, forstået således, at jeg arbejder ud fra simple 

rektangler, som jeg beregner en gestaltscore ud fra. Disse holdes så op imod websider, som er baseret på 

selvsamme rektangler. Bauerlys tilgang er dog en smule anderledes, idet hans datagrundlag er selvskabt, 

hvor mit er baseret på virkelige websider. Men vi ønsker begge at undersøge, om påvirkning af elementers 

indbyrdes placering betyder noget i forhold til, hvad et publikum mener. Hvor Bauerly undersøger de 

enkelte gestaltparametre for sig (såsom symmetri), forholder jeg mig i stedet til gennemsnittet i form af 

gestaltscoren af alle Ngos gestaltparametre. 
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Figur 29: (a) Et billede med simple rektangler, designet ud fra Bauerlys egne matamatiske modeller (b) Der designes en webside 
som spejles fra de simple rektangler. Med en brugerundersøgelse vurderes det om billederne med de simple rektangler (a) får 
samme karakterer som websiderne (b). 
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8. Refleksion 
 

Med dette kapitel vil jeg reflektere over de metoder, som jeg har gjort brug af i denne projektrapport og i 

applikationen SEGEWLOT. 

8.1 Refleksion over metoder 
 

Som ved tidligere projektopgaver har jeg haft stor glæde af bogen ”Den gode opgave” af Lotte Rieneker o.a. 

(2008). Den har vist sig at være en glimrende referencebog, når jeg har haft behov for hjælp til disponering 

og indhold. Også tidligere rapporter skrevet på ITU har været mig en hjælp i forhold til at forstå, hvordan en 

akademisk opgave forfattes. 

Da det emne jeg har kastet mig over er bredt og involverer en længere proces for at nå til frem til målet, var 

jeg usikker på, om min dokumentation var kommunikeret på en tilstrækkelig god måde. Dertil var 

vejledermøderne en stor hjælp til at udpege de svagheder i rapporten, der især i starten af forløbet drillede. 

Efterhånden som jeg fik udarbejdet applikationen SEGEWLOT, blev det mere tydeligt både for mig selv og 

for andre, hvor jeg skulle hen med mit arbejde. 

Når jeg skriver, at jeg også selv blev klogere på retningen af min opgave, er det fordi at jeg undervejs i 

udviklingen af applikationen blev opmærksom på, at den oprindelige tanke jeg havde haft med at kunne 

afprøve alle kombinationer af elementplaceringer i et kanvas var urealistiske (da de blev for tidskrævende 

at eksekvere), da blev jeg nødt til at se mig om efter alternative veje at afprøve mine eksperimenter på. Det 

var her, jeg fandt på at opstille 5 forskellige metoder til afprøvning af måder at kombinere elementer på, og 

det viste sig at give mig mulighed for at give rapporten en anden vinkel i forhold til vurdering og evaluering 

af resultater. 

Et af de områder som jeg ikke vidste så meget om i forvejen, er udtræk af elementer fra websider. Derfor 

fandt jeg det naturligt og fordomsfrit at opstille tre forskellige alternativer til løsning af den opgave, hvor 

jeg så på og forholdte mig til fordele og ulemper ved hver metode. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke 

findes en fragmenteringsalgoritme, som er bedre end den, jeg valgte, men jeg har tvunget mig selv til at 

undersøge, hvilke populære algoritmer der findes og fordybe mig i deres virkemåde. Det mener jeg har 

været et plus for opgaven. 

Ngos arbejde kendte jeg en smule til i forvejen, og idet så mange andre forfattere har en holdning til Ngo, 

gav det en god lejlighed til, at kunne diskutere mine resultater i forhold til andres fund. At der var 14 

gestaltparametre virkede en smule skræmmende, og viste sig også at være noget af en mundfuld at forstå 

og programmere. Jeg kunne derfor godt til tider have haft brug for at konsultere Ngo og hans 

medforfattere (jeg forsøgte at skrive til dem, men fik desværre ikke noget svar; noget tid efter lykkedes det 

mig at udlede svarene selv). 

Ved udarbejdelse af interviews havde jeg stor gavn af bogen ”Measuring the user experience” af Tullis o.a. 

(2008), som på en pædagogisk og enkel måde forklarer, hvilke ting man skal overveje før, under og efter en 

brugerundersøgelse for at få mest muligt ud af arbejdet. 
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Heldigvis har jeg valgt at skrive om et emne, som der allerede findes en række forskningsartikler omkring, 

så jeg har haft rig lejlighed til at finde information og stof til eftertanke. 
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9. Konklusion 

 
Dette sidste kapitel udgør selve konklusionen på projektet. Det indledes med begrænsninger og 

perspektiver, og bevæger sig slutteligt til at se på, hvilken ny viden der er opnået ved udarbejdelse af denne 

projektrapport.  

9.1 Begrænsninger og perspektiver 
 

I dette afsnit vil jeg skabe klarhed over hvilke begrænsninger og perspektiver de metoder, som jeg har brugt 

igennem projektet giver. Jeg vil ved samme lejlighed se på, hvem der eventuelt kan bruge mine resultater 

og til hvilke formål. Slutteligt vil jeg give et overblik over, hvilke muligheder som yderligere bør udforskes. 

VIPS lider under samme skæbne som de andre fragmenteringsalgoritmer, jeg har stiftet bekendtskab med: 

Den er ikke særligt anvendelig i forhold til indhold, som ikke stammer fra HTML. Så websider som helt eller 

delvist er designet med eksempelvis Adobe Flash, vil VIPS ikke vide, hvordan den skal fragmentere. Da jeg 

ved afsøgning af potentielle websider til nærværende projekt kunne se, at overraskende mange websider i 

dag i høj grad er genereret med andet end HTML, vil der være et stort behov, for at kunne fragmentere 

denne type indhold også. At flere websider i dag også er interaktive, gør ikke udfordringen og behovet 

mindre. 

Det lykkedes ikke at finde en metode, som kunne afdække alle element-kombinationer på en webside. Det 

viste sig nemlig at være en tidsmæssig meget tung opgave at afprøve rokering inden for selv en lille radius 

med blot cirka 5 elementer. Metoden ville dog kunne forbedres tidsmæssigt, hvis man for eksempel vælger 

at distribuere rokeringer og beregninger mellem flere processer og måske endda flere computere. Man kan 

så, inden beregningerne sættes i gang foretage en vurdering af hvor mange processer og computere, der 

skal til, for at kunne afdække alle elementkombinationer indenfor en tidsmæssig acceptabel ramme og 

dernæst sørge for distribuering af opgaverne. Hvis man kan afgrænse hver opgave klart og præcist, vil det 

ikke være et problem, at en computer svigter i forhold til den opgave, den har fået tildelt; så vil opgaven 

blot kunne tildeles en anden maskine. Der er således mange muligheder for at forbedre dette område 

væsentligt. 

For at kunne arbejde med de gestaltparametre, som er beskrevet af Ngo o.a. (2000, 2001, 2003), har jeg 

været nødt til at lave de segmenter - som jeg har trukket ud fra websider - om til rektangler (jvfr. afsnit 2.4). 

Man kan naturligvis hertil indvende, at ikke alle elementer på en webside passer ind rektangler, og at det 

kunne give et mere retvisende billede, hvis det var muligt at operere med flere forskellige geometriske 

figurer. Også andre aspekter såsom farver på en webside spiller ind på helheldsindtrykket så at undersøge 

dette område i samspil med de allerede nævnte faktorer, vil kunne give et endnu bedre billede af, hvorvidt 

optimering af webside-layout kan optimeres. 

9.2 Ny viden 
 

I dette sidste afsnit, vil jeg belyse de synteser som er fremkommet under projektets tilblivelse. Jeg vil i den 

forbindelse beskrive hvad denne nye viden har ført med sig. 
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Det er langt hen af vejen muligt at automatisere processen med optimering af webside layout. Fragmenter 

kan trækkes ud fra websider og flyttes rundt på skærmen baseret på beregningen af gestaltparametre. Men 

slutresultatet bør altid kontrolleres af et fysisk individ. Det viste brugerundersøgelsen med websiden 

seriouspuzzles.com, som af SEGEWLOT-applikationen var beregnet til at kunne opnå en relativ stor 

forbedring (på 12,39%), men resultatet blev af brugerne skudt voldsomt ned. 

Selvom jeg stadig vil mene at gestaltlovene påvirker vores visuelle indtryk af billeders æstetik igennem 

vores underbevidsthed (hvilket kom til udtryk ved brugerundersøgelsen, da deltagerne havde svært ved at 

sætte ord på, hvorfor de fandt et billede bedre eller dårligere end et andet), så synes karaktergivningen af 

billederne at være knap så ensartede, som man kunne have forestillet sig. Hvis vi virkelig påvirkes på en 

ensartet måde i forhold til gestaltlovene, så burde det være afspejlet i karaktergivningen. Jeg kender ikke 

årsagen til hvorfor det forholder sig sådan, men kan blot konstatere at det er tilfældet. Et svar kan være, at 

der er områder, hvor gestaltlovene påvirkes af andre fænomener. 

Fremtidens webdesign-værktøjer kan med fordel gøre brug af de fordele, som der ligger i tankerne bag 

optimering af websider med gestalt-teori. Der er den ”enkle” løsning, som kan give tilbagemelding på 

opbygningen af et skærmbillede ud fra gestaltparametre. Men også den mere avancerede som er beskrevet 

i nærværende rapport, der løbende foretager beregning af optimeringsmuligheder, som præsenteres for 

designeren på en passende måde. Man kan endvidere forestille sig, at det i værktøjet kan konfigureres, 

hvilken form for tilbagemelding der skal gives alt efter designerens behov og ønsker. 
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Appendiks A 
 

Her er listet de formler, beskrevet af Ngo (2000, 2001, 2003), som ligger bag beregningerne af de 

gestaltparametre, der er anvendt i rapporten. 

1) Balance (BM) 

Udregnes som balancen mellem elementer på hver side af de vertikale og horisontale akser, og er givet ved: 
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2. Ligevægt (EM): 

Udgør forskellen mellem elementernes og rammens centrum og er givet ved: 
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3. Symmetri (SYM) 

Symmetri er defineret som graden af symmetri i de tre retninger: vertikal, horisontal og diagonal. Det er 

givet ved: 

 

 

 



67 
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4. Sekvens (SQM) 

Sekvens er en beregning af, hvor godt information vises i et læsemønster, som ligner det, der bruges i den 

vestlige verden. Det er givet ved: 
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5. Samhørighed (CM) 

Samhørighed er et udtryk for hvor godt proportionerede elementerne på et skærmbillede er, og er givet 

ved: 
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6. Enhed (UM) 

Enhed er et udtryk for, hvor godt skærmelementerne passer sammen, og er givet ved: 
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7. Proportioner (PM) 

Beregning af proportioner forgår ved at sammenligne forholdet mellem dimensionerne af 

skærmelementerne og –formerne, og er givet ved: 
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8. Simplicitet (SMM) 

Simplicitet handler om at opnå flest mulige elementer som flugter med hinanden. Det er givet ved: 
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9. Tæthed (DM) 

Tæthed er et udtryk for hvor dækket skærmen er af elementerne. Det er givet ved: 
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10. Regelmæssighed (RM) 

Regelmæssighed opnås ved at holde en konsekvent afstand mellem skærmelementerne, og er givet ved: 
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11. Økonomi (ECM) 

Økonomien blandt skærmelementerne er et udtryk for antallet af forskellige figurer. Det er givet ved: 
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12. Ensartethed (HM) 

Ensartethed er et udtryk for hvor ligeligt skærmelementerne er distribueret omkring kvadranterne, og er 

givet ved: 
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13. Rytme (RHM) 

Rytme fortæller hvor systematisk ordnet skærmelementerne forekommer, og er givet ved: 
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14. Orden og kompleksitet (OM) 

Beregningen af orden er aggregatet af alle de 13 andre gestaltparametre. Det er samtidig et udtryk for, 

hvor kompleks skærmen forekommer. Det er givet ved: 
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Appendiks B 
 

Her findes klassediagrammerne for selve SEGEWLOT-applikationen samt de to hjælpebiblioteker Ngo og 

IECaption. 
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Klassediagram for SEGEWLOT 
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Klassediagram for Ngo-hjælpebiblioteket. 
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Klassediagrammet for IECaption-hjælpebiblioteket. 
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Appendiks C 
 

Skærmbilleder fra eksperimenter med websiden www.thaiscouting.com. 
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C.1A 
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C.1B 
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C.2A 
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C2B 
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C.3A 
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C.3B 
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C.4A 
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C.4B 
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C.5A 
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C.5B 
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C.6A 
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C.6B 
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Appendiks D 
 

Skærmbilleder fra eksperimenter med websiden www.sydkystens-privatskole.dk. 
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D.1A 
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D.1B 
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D.2A 
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D.2B 
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D.3A 
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D.3B 
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D.4A 
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D.4B 
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D.5A 
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D.5B 
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D.6A 
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D.6B 
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Appendiks E 
 

Skærmbilleder fra eksperimenter med websiden www.seriouspuzzles.com. 
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E.1A 
 

 



111 
 

E.1B 
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E.2A 
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E.2B 
 

 



114 
 

E.3A 
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E.3B 
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E.5A 
 

  



117 
 

E.5B 
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E.6A 
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E.6B 
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Appendiks F 
 

Her ses svarene fra brugerundersøgelsen for hver af de tre websider thaiscouting.com, sydkystens-

privatskole.dk og seriouspuzzles.com. 

For websitet thaiscouting.com så svarene således ud (bilag findes i appendiks C): 

Bilag Person 

#1 #2 #3 #4 #5 Gennemsnit 

C.1A 5 3 5 4 3 4,0 

C.2A 7 5 8 5 4 5,8 

C.3A 6 4 6 4 2 4,4 

C.4A 6 4 6 7 2 5,0 

C.5A 5 2 5 4 4 4,0 

C.6A 6 3 7 5 3 4,8 

 

Bilag Person 

#1 #2 #3 #4 #5 Gennemsnit 

C.1B 5 2 6 6 4 4,6 

C.2B 5 4 8 7 4 5,6 

C.3B 6 4 7 7 4 5,6 

C.4B 8 4 7 6 4 5,8 

C.5B 7 5 6 4 3 5,0 

C.6B 7 4 6 4 3 4,8 

 

For websitet sydkystens-privatskole.dk så svarene således ud (bilag findes i appendiks D): 

Bilag Person 

#1 #2 #3 #4 #5 Gennemsnit 

D.1A 4 4 4 4 3 3,8 

D.2A 8 4 8 8 6 6,8 

D.3A 4 3 7 6 5 5,0 

D.4A 5 3 7 7 5 5,4 

D.5A 4 2 5 6 3 4 

D.6A 5 3 6 7 4 5 

 

Bilag Person 

#1 #2 #3 #4 #5 Gennemsnit 

D.1B 4 5 6 4 6 5,0 

D.2B 6 5 7 8 6 6,4 

D.3B 5 4 7 5 6 5,4 

D.4B 6 6 6 7 5 6,0 

D.5B 4 3 7 7 5 5,2 

D.6B 4 5 7 5 6 5,4 
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For websitet seriouspuzzles.com så svarene således ud (bilag findes i appendiks E): 

Bilag Person 

#1 #2 #3 #4 #5 Gennemsnit 

E.1A 4 5 7 6 4 5,2 

E.2A 4 5 8 6 4 5,4 

E.3A 4 4 7 6 6 5,4 

E.5A 3 2 5 3 3 3,2 

E.6A 3 4 5 3 4 3,8 

 

Bilag Person 

#1 #2 #3 #4 #5 Gennemsnit 

E.1B 4 5 6 6 3 4,8 

E.2B 6 5 6 7 3 5,4 

E.3B 5 5 8 6 3 5,4 

E.5B 3 4 5 4 2 3,6 

E.6B 3 5 5 4 3 4,0 

 


