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Samenvatting 

Het doel van visualisatie is om bestaande wetenschappelijke methodes te verbeteren 
door onderzoekers een beter inzicht te geven in de resultaten die door deze methodes 
geproduceerd worden. Interactieve visualisatie stelt de onderzoeker in staat om param
eters te controleren van de processen die de te visualiseren data genereren. Hierdoor 
kan de onderzoeker direct ingrijpen in de eigenschappen van een wiskundig model. 
De aanname is dat interactieve visualisatie het inzicht van de onderzoeker in de re
laties tussen invoerparameters en uitvoerresultaten kan verhogen. 

In dit proefschrift worden twee onderwerpen besproken: hoe draagt interactieve 
visualisatie bij aan een meer effectieve cyclus van modellering, berekening en analyse 
en, ten tweede, hoe kunnen de ontwikkelingskosten verkleind worden van toepassin
gen die interactieve visualisatie gebruiken. We bespreken deze onderwerpen in de 
context van computationele sturing, virtuele werkelijkheid en informatievisualisatie. 

Computationele sturing stelt een onderzoeker in staat om directe controle uit te oe
fenen op de parameters van een simulatie. Databeheer is een belangrijk aspect bij het 
uitvoeren en sturen van grootschalige simulaties. We bespreken ontwerp en implemen
tatie van een gedistribueerde databeheerder. Deze databeheerder wordt onder andere 
toegepast om smogsimulaties te sturen. Door het veranderen van de condities die te 
maken met meteorologie, geografie of emissies kan een onderzoeker inzicht krijgen in 
uiteenlopende scenarios. 

Een op virtuele werkelijkheid ("virtual reality") gebaseerde toepassing is een door 
de computer gegenereerde virtuele wereld waarmee de onderzoeker kan interacteren. 
Doordat deze toepassingen geheel nieuwe vormen van gebruikersinteractie vereisen, 
vergt hun implementatie tot nu toe een grote inspanning. We bespreken ontwerp en 
implementatie van een architectuur voor het bouwen van overdraagbare virtual reality 
toepassingen. We passen deze architectuur onder andere toe bij de analyse van een 
klassiek probleem in de wiskunde: de benadering van globaal optimale Fekete punt-
configuraties. We laten zien dat een interactieve virtuele omgeving het inzicht kan 
vergroten in de symmetrie en de stabiliteit van de puntconfiguraties. 

Informatievisualisatie is een vorm van visualisatie die gebruikt wordt voor de pre
sentatie van abstracte data. Om het visualiseren van zeer grote grafen te onderzoeken 
hebben we de techniek van "GraphSplatting" ontwikkeld: een graaf wordt voorgesteld 
als een continu veld waarin de struktuur van de graaf behouden is. We hebben Graph
Splatting onder andere toegepast bij de visualisatie van kenmerkruimtes zoals in ge-
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bruik bij het classificeren van multi-mediale informatie. Door de invloed van een 
bepaald kenmerk te veranderen kan een gebruiker inzicht krijgen in het gedrag van 
dat kenmerk ten opzichte van andere kenmerken. 


