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Samenvatting g
(Summaryy in Dutch)

Computerss zijn over de afgelopen jaren steeds krachtiger geworden. Als gevolg daarvann zijn onderzoekers in staat om steeds grotere en ingewikkeldere problemen te
bestuderen.. Die toename heeft er echter toe geleid dat de hoeveelheid en complexiteitt van de gegevens die door die problemen gegenereerd worden, eveneens toenemen.. Vaak blijkt het erg lastig te zijn om die gegevens door een computer te laten
analyseren,, enerzijds omdat we de computer niet kunnen uitleggen wat interessant
iss en wat niet, anderzijds omdat de computer er veel te lang over zou doen om een
resultaatt te vinden. In die gevallen kan het zin hebben om de onderzoeker samen
mett de computer op ontdekkingsreis te sturen om een beter inzicht te krijgen. In
ditt proefschrift wordt een onderscheid gemaakt tussen statische en dynamische ontdekkingsomgevingen.. In het eerst geval zijn de gegevens al eens op een eerder tijdstip
doorr een computer programma berekend en zullen dus niet veranderen tijdens de ontdekkingsreis.. In het tweede geval worden de gegevens berekend door een programma
datt loopt tijdens de ontdekkingsreis waardoor de gegevens continu veranderen. Die
laatstee categorie maakt het mogelijk om het gedrag van een lopend programma niet
alleenn te bestuderen, maar ook te wijzigen.
Omm zo'n ontdekkingsreis mogelijk te maken, moeten de te bestuderen gegevens in
dee allereerste plaats op een begrijpelijke en zorgvuldige manier aan de onderzoeker
gepresenteerdd worden. Binnen de wetenschappelijke visualisatie zijn verschillende
methodenn ontwikkeld om dat mogelijk te maken, maar in veel gevallen zijn de
gegevenss zó complex, dat het nog steeds moeilijk is om inzicht te krijgen aan de
handd van een stilstaand plaatje op een beeldscherm. In dergelijke gevallen kan een
"virtuelee werkelijkheid" (Virtual Reality, VR) uitkomst bieden.
Mett een virtuele omgeving (Virtual Environment, VE; de kunstmatige wereld die men
kann waarnemen met een VR systeem) wordt geprobeerd om gegevens op dusdanige
manierr aan de onderzoeker te presenteren dat deze het gevoel krijgt ondergedompeld
tee worden in zijn gegevens. De gegevens worden daartoe weergegeven als virtuele objectenn in een door de computer gegenereerde kunstmatige wereld. Door deze objecten
zichh te laten gedragen alsof het echte objecten zijn, is de onderzoeker in staat de
gegevenss te manipuleren zoals hij dat gewend is uit de echte wereld. Op deze manier
wordtt de gebruikelijke barrière, bestaande uit een plat beeldscherm, toetsenbord en
muis,, doorbroken en is de onderzoeker meer betrokken bij zijn gegevens.
Omm een beter inzicht te krijgen in de technologische aspecten, de toepassingsgebieden
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enn de wetenschappelijke implicaties die van belang zijn bij de totstandkoming van
eenn bruikbare omgeving, is een drietal statische omgevingen gebouwd (hoofdstuk 2).
Daarbijj bleek dat de technologie die ons ter beschikking stond wezenlijke beperkingenn had die productief gebruik in de weg staan. Uit de ervaringen die zijn opgedaan
mett deze omgevingen bleek wél dat het gebruik van een VE in sommige toepassingsgebiedenn inderdaad kan helpen bij het inzichtelijk maken van grote hoeveelheden
complexee gegevens.
Tott nu toe betekende het gebruik van VR dat er apparatuur aangeschaft moest
wordenn die voor velen onbetaalbaar was. Eind jaren negentig waren de prijs en
prestatiess van de huis-tuin-en-keuken personal computer (PC) echter dusdanig, dat
hett in principe mogelijk was om een goedkoop VR systeem te bouwen op basis van onderdelenn die in de winkel verkrijgbaar zijn. Hoofdstuk 3 beschrijft hoe een dergelijk
systeemm opgebouwd kan worden en laat zien dat de prestaties van een PC gebaseerd
VRR systeem vrij goed zijn als we die vergelijken met een commercieel verkrijgbare
oplossing. .
Omm bruikbare ontdekkingsomgevingen te kunnen maken voor wetenschappelijk onderzoek,, bleek dat sommige essentiële bouwstenen niet voor het grijpen lagen. Dat
goldd met name voor de wetenschappelijke representatie van gegevens in de vorm van
virtuelee objecten, de manipulatie van die virtuele objecten, de mogelijkheid om te
kunnenn meten aan virtuele objecten en de interactie met een virtuele omgeving over
hett algemeen. In hoofdstuk 4 beschrijven we een aantal technieken en methoden die
ontwikkeldd zijn om hiervoor een oplossing te bieden.
Eenn dynamische omgeving kan baat hebben bij een ontwerp waarbij het computer
programmaa dat we willen bestuderen gescheiden wordt van het deel dat de presentatiee van gegevens voor zijn rekening neemt en het deel van waaruit we de ontdekkingsreiss coördineren. Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk om speciale
computerr apparatuur in te zetten voor delen die sneller op dergelijke apparatuur kunnenn draaien. De consequentie is dan wél dat we maatregelen moeten nemen om de
verschillendee delen door middel van een computernetwerk aan elkaar te knopen. Als
datt onzorgvuldig gebeurd, dan zou het zo kunnen zijn dat de winst die we dachten te
halenn door de verschillende delen te distribueren over snelle computer apparatuur, teniett gaat door de tijdsvertraging als gevolg van communicatie tussen de delen. Hoofdstukk 5 beschrijft een aantal bestaande oplossingen om dergelijke gedistribueerde ontdekkingsomgevingenn te kunnen bouwen. Dit hoofdstuk beschrijft tevens een drietal
methodenn waarmee de capaciteit van een netwerkverbinding zo efficiënt mogelijk benutt kan worden.
Omm alle voorgaande technieken en methoden te testen is een prototype gebouwd van
eenn dynamische ontdekkingsomgeving, toegepast op een medische vraagstelling. In
dezee omgeving is een vloeistofstroming simulatie gecombineerd met een interactieve
virtuelee omgeving waarin de resultaten van de simulatie aan de onderzoeker gepresenteerdd worden. In dit specifieke geval heeft de omgeving als doel om een chirurg
tee assisteren in het nemen van een beslissing met betrekking tot de meest optimalee procedure om de bloeddoorstroming in een patiënt met een vaatverwijding (een
aneurysma)) of -vernauwing (een stenose) te herstellen. Uit eerste ervaringen blijkt
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dezee omgeving redelijk te presteren. Het is echter duidelijk dat er nog een lange weg
vóórr ons ligt voordat dit systeem in realistische situaties gebruikt zou kunnen worden.. Momenteel werken verschillende onderzoekers binnen de Sectie Computational
Sciencee aan deze toepassing, op diverse onderzoeksgebieden.
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