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Abstract
Menig software project heeft genoeg regels broncode om duizenden pagina’s te
vullen. Dit maakt broncode een triviale dataset. De vele regels code zijn slechts
in beperkte mate te ordenen. Niet voor niks worden regels code vaak voorzien
van minstens zoveel regels commentaar. Object-georiënteerde talen hebben tot
op een zekere hoogte geholpen met het structureren van code. Een
totaaloplossing is het echter niet. Het gevolg is dat broncode nog altijd een
enorme, slecht toegankelijke dataset is, waar veel informatie niet direct in terug
te vinden is. Het doel van het onderzoek is dan ook geweest om broncode
overzichtelijk in kaart te brengen.
In dit verslag wordt een methode besproken voor het visualiseren van structuur
in broncode. Het doel is dat hiermee de ontwikkelaar inzicht in zijn code wordt
gegeven. Het zal blijken dat de boomstructuur waaruit broncode is opgebouwd,
overzichtelijk te visualiseren is met (aangepaste) treemaps. Naast het
overzichtelijk weergeven van de broncode dient de visualisatie geschikt te zijn
om de ontwikkelaar te helpen bij het geven van antwoorden op allerlei vragen,
met name op vragen die betrekking hebben op de structuur van de code.
Het onderzoek dat is gedaan in het kader van mijn afstuderen, maakt deel uit
van een project binnen de visualisatie groep dat onderzoek doet op het gebied
van code visualisatie. Dit onderzoeksgebied is een nog vrij onontgonnen terrein
van computer graphics. Meer informatie over gerelateerde projecten is te
vinden op de website van Lucian [1].
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Hoofdstuk 1 Introductie
Het visualiseren van broncode kan op vele manieren, elk met hun eigen voor- en
nadelen. Daarbij is het niet altijd zo dat één optie een duidelijk voordeel heeft
boven de andere. Er zullen hierbij dus regelmatig afwegingen gemaakt moeten
worden. Om te helpen bij het maken van keuzen zijn er een aantal punten
opgesomd die als doel zijn gesteld voor de visualisatie. In dit introductie hoofdstuk
zal een overzicht gegeven worden van deze punten. Eerst zal echter in §1.1
begonnen worden met het beschrijven vanuit welke gedachtengang de visualisatie
ontstaan is. Aan de hand daarvan zullen de eisen geformuleerd worden en tevens
stuk voor stuk worden toegelicht.

1.1 Complexiteit
In de loop der jaren is de hoeveelheid broncode sterk toegenomen. Kleine software
projecten hebben al snel enkele duizenden regels code en grotere projecten hebben
tienduizenden tot zelfs miljoenen regels. De software oplossingen tegenwoordig
zijn echter niet alleen groter, maar ook steeds complexer van aard. Het is vooral de
complexiteit van de broncode die ervoor zorgt dat inzicht in de code lastig te
verkrijgen is. Met deze groei in complexiteit is de vraag naar tools, die een inzicht
kunnen geven in de berg van regels code, dan ook toegenomen.
Hoewel regels code een idee kunnen geven over de grootte van een project, is het
een te eenvoudige maatstaf om de complexiteit te meten. Er zijn vele manieren
waarop complexiteit van broncode gemeten kan worden. Een voorbeeld ervan zijn
softwaremetrieken [2]. Softwaremetrieken karakteriseren softwaresystemen door
verschillende waardes toe te kennen aan hun elementen, zoals klassen, functies,
bestanden, componenten, of zelfs code regels. Deze waardes laten de gebruikers
verschillen detecteren in de code, zoals tussen de belangrijke en minder
belangrijke componenten. Tevens bieden ze de mogelijkheid om globale
uitspraken te doen over het hele codesysteem, zoals hoe complex het is. De meest
bekende en geaccepteerde metriek van codecomplexiteit is simpelweg het aantal
regels code. Broncode is echter veel beter op complexiteit te meten aan de hand van
de taalconstructies die gebruikt worden. Elke programmeertaal heeft met bepaalde
constructies wel zijn eigen voorzieningen om de code op de één of andere manier
te structureren. Door het gebruik van taalconstructies zoals functies, klassen en
namespaces te meten wordt veel meer de structuur in de code meegenomen. Naast
de taalelementen wordt broncode ook nog eens gestructureerd met bestanden en
directories. Dit kan gezien worden als een hoger niveau van indeling, bovenop de
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taalconstructies. Al met al vormt de aangebrachte structuur in broncode een
belangrijke metriek voor het meten van de complexiteit.
Eén van de meest bekende structureringen van broncode heeft de vorm van een
boom. Hierbij zijn er twee bomen te onderscheiden, enerzijds de boomstructuur
op het bestandssysteem niveau waarbij de directories de takken vormen en de
bestanden de bladeren. Anderzijds is er een boom te bouwen uit de
taalconstructies, waarbij de boomstructuur weergeeft hoe dat de taalconstructies
elkaar omvatten. De zogenaamde taalelementen die fungeren als containers zijn de
takken, zoals de klassen en namespaces en de fijnschalige elementen zoals de
variabelen en functies vormen de bladeren. Door het op deze wijze analyseren van
de structuur wordt het mogelijk om de complexiteit van de code uit te drukken. Op
basis van een aantal eigenschappen van de boom kunnen absolute getallen worden
gebruikt om een eenheid te geven aan de complexiteit. Bijvoorbeeld de grootte van
de boom, en ook het aantal takken en bladeren. De diepte van de boom zegt iets
over de nesting van elementen, en de hoeveelheid bladeren die een tak bevat geeft
aan hoeveel elementen een container gemiddeld heeft. Zowel het aantal bladeren
als de nesting van takken in de boom zijn belangrijke factoren bij het schatten van
de complexiteit van een codeboom. Er kan zelfs gesteld worden dat de complexiteit
van een codesysteem te meten is aan de hand van de complexiteit van zijn
boomstructuur, aangezien dat deze syntactische boom een complete en unieke
representatie van de gehele code bevat.
Gegeven het feit dat de hiërarchische boomstructuur direct de codestructuur
weerspiegelt, is het idee ontstaan om dezelfde structuur te gebruiken als middel
om inzicht in de code zelf te verkrijgen. Dit inzicht is in veel situaties belangrijk
voor de codeontwikkelaar. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een bepaalde
klasse moet worden vervangen, of een bepaald stuk code moet worden
opgeschoond en de globale variabelen moeten verdwijnen. Voordat er met een
dergelijke wijziging in de code wordt begonnen is het handig om te weten wat voor
invloed dit heeft op het systeem. Waar wordt die globale variabele overal gebruikt?
Worden er van die klasse buiten de header file nog instanties gemaakt? Een globaal
overzicht van de code – dat nodig is voor het beantwoorden van deze vragen –
ontbreekt over het algemeen.
Er is uitgegaan van twee stellingen die de keuze onderbouwen voor een visualisatie
rond een boommodel, boven een keuze voor het visualiseren van bijvoorbeeld de
codetekst zelf in teksteditors. De eerste stelling is dat door direct gebruik te maken
van de boomstructuur in de codevisualisatie, de nadruk wordt gelegd op de
codestructuur (klassen, functies, variabelen, componenten, enz), welke minder
eenvoudig naar voren komt in een gewone teksteditor. Ten tweede, een
boomvisualisatie kan veel compacter zijn dan de weergaven van de gehele
broncode tekst. Er kan met een boomvisualisatie meer code op een scherm worden
weergeven dan bijvoorbeeld mogelijk is met een teksteditor. Op beide stellingen zal
verderop in het verslag worden teruggekomen.
Het doel van het onderzoek is om uitgaande van de natuurlijke hiërarchische
structuur van broncode, een codevisualisatie te ontwikkelen. De visualisatie dient
als een efficiënt en effectief hulpmiddel te fungeren voor de codeontwikkelaar. In
9
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de volgende paragraaf worden de eisen opgesteld waar een dergelijke visualisatie
aan moet voldoen.

1.2 Visualisatie-eisen
In deze paragraaf worden de belangrijkste eisen afgeleid die gesteld zijn aan de
codevisualisatie. Uitgaande van deze eisen is er een tool ontworpen, die hierop
gebaseerd is. Nadat de visualisatie zelf, en diens implementatie in een tool,
gepresenteerd zijn zal in hoofdstuk 5 getoond worden hoe de tool aan deze eisen
voldoet.
¾ Structuurweergave: de visualisatie moet in staat zijn om de structuur van
broncode goed naar voren te brengen. Aangezien broncode een hiërarchische
boomstructuur heeft, zoals geschetst is in de vorige paragraaf, moet onze
visualisatie ook deze structuur in beeld weten te brengen. Er zijn verschillende
manieren om een boom in beeld te brengen. In §2.5 wordt een overzicht
gegeven van verschillende methoden en wordt daaruit de keuze voor cushion
treemaps toegelicht, wat een techniek is om boomstructuren te visualiseren.
¾ Schaalbaarheid: de visualisatie moet in staat zijn om grote broncode projecten
in beeld te brengen. Zoals aangegeven in de vorige paragraaf, kan een
hedendaags project al snel duizenden elementen (functies, klassen,
variabelen, enz.) bevatten. De ontworpen visualisatie moet in staat zijn om dit
aantal elementen te behandelen. De visualisatie moet, voor het in beeld
brengen van broncode, een goede opzet hebben. Daarbij moet gedacht worden
aan vormgeving van code-elementen met gebruik van kleuren en interactie
mechanismen. Schaalbaarheid in deze context betekent dat met dezelfde
opzet, de visualisatie werkt voor grotere projecten.
¾ Overzicht: de visualisatie moet in staat zijn om een overzicht van een geheel
project te genereren. Aangezien zo’n project duizenden code-elementen kan
bevatten, zoals beschreven bij het vorige punt, moet de visualisatie in staat
zijn om een boom met duizenden knooppunten in zijn geheel, in één
afbeelding aan de gebruiker te tonen. De visualisatie dient dus op één scherm
af te beelden te zijn.
¾ Navigatie: er moet op eenvoudige wijze door de visualisatie te navigeren zijn.
Dit omdat het niet mogelijk is om alle details van bomen, met een
willekeurige grootte, altijd op maar één scherm in beeld te brengen. Door
middel van navigatie in de visualisatie moet het mogelijk zijn om de gebruiker
te laten focussen op een onderdeel van het gehele broncode systeem, en dan
terug te zoomen op het geheel. Naast het navigeren op globale schaal moet de
gebruiker in staat zijn binnen de hele visualisatie te focussen op individuele
elementen. Dit om afzonderlijke code-elementen uit de broncode te kunnen
lichten. Kortom er is behoefte aan navigatie en selectie.
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¾ Efficiëntie: elk interactief visualisatie systeem moet snel kunnen reageren op
de commando’s van de gebruiker. Aandacht moet dus besteed worden aan het
ontwerpen van een visualisatiesysteem dat zeer snel duizenden codeelementen kan afbeelden en tegelijkertijd de gebruiker vlot kan laten
navigeren tussen verschillende niveaus van detail. Efficiëntie betekent
kortgezegd dat voor het visualisatiemodel een snelle implementatie
gerealiseerd moet worden, op de hedendaagse computers.
¾ Intuïtief: de applicatie dient slim op acties van de gebruiker te reageren. Op
momenten dat de gebruiker navigeert door, of elementen selecteert in de
visualisatie, dan moet de applicatie de context zien waarin dit gebeurt.
Hierdoor moet de visualisatie intuïtief werken, dit vereist tevens minder acties
van de gebruiker omdat door gebruik van de context de gebruiker deze niet
expliciet hoeft aan te geven. Daarnaast betekent een intuïtieve visualisatie dat
de gekozen grafische elementen (kleur, vorm, belichting, enz) de gewenste
elementen in de softwarecode weerspiegelen, waarbij de koppeling tussen
visualisatie-elementen en code-elementen makkelijk te leren is voor de
gemiddelde gebruiker.
¾ Compleetheid: de gebruiker moet broncode direct als invoer aan het systeem
kunnen voeren. Hierbij moet het proces, waarbij de data omgezet wordt naar
een formaat dat leesbaar is voor de visualisatie, automatisch verlopen. Er moet
dus voor de gebruiker geen noodzaak zijn voor het gebruik van additionele
tools.
¾ Specificiteit: niet alle programmeertalen hebben dezelfde structuren zoals
functies, variabelen, klassen, enzovoort. Het is dus strikt genomen niet
mogelijk om (de structuur van) broncode uit alle talen op eenzelfde wijze te
visualiseren. Er dient een keuze gemaakt te worden voor een specifieke
familie van talen, of zelfs maar één taal. Bij het maken van deze keuze, moet
er rekening mee worden gehouden, dat deze ook interessant is voor de
gebruiker. Dat wil zeggen, de visualisatietool dient taal/talen te ondersteunen
die in de praktijk veel gebruikt worden.
¾ Aanpasbaarheid: de gebruiker moet in staat worden gesteld bepaalde
parameters naar eigen voorkeur in te stellen. Niet iedere gebruiker vindt
dezelfde instellingen even prettig werken. Zo kan de ene gebruiker graag met
beperkte hoeveelheid detail werken en de ander wil zoveel mogelijk informatie
op zijn scherm zien. Verder kunnen bepaalde kleureninstellingen voor de één
overzichtelijk zijn terwijl het op een ander chaotisch overkomt. De parameters
die dit controleren moeten dus instelbaar zijn.
¾ Informatief: een visualisatietool moet meer bieden dan alleen navigatie en
overzicht van grote hoeveelheden broncode. Hoewel dat al erg nuttig is voor
de ontwikkelaar zijn er altijd specifieke vragen over de broncode, queries
genaamd, die men wil kunnen stellen. Een goede visualisatie stimuleert en
creëert zulke vragen, en kan deze tevens beantwoorden. Zeer bekende
voorbeelden ervan zijn: Waar is een bepaalde variabele gebruikt in de code?
Vanuit welke bestanden is een bepaalde functie aangeroepen? Waar is een
11
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bepaalde functie gedefinieerd? Welke gevolgen heeft het als een code-element
(functie, klasse, enz.) verandert, welke andere code-elementen moeten dan
aangepast worden? Het moge duidelijk zijn dat deze lijst van vragen open is.
Er moet een mechanisme aangeboden worden waardoor de gebruiker in staat
is om zulke vragen te beantwoorden én dat ook het formuleren van eigen
vragen ondersteunt.
¾ Interoperabiliteit: de visualisatietool wordt ontwikkeld binnen een groter
project waar veel op elkaar aanvullende tools worden gebruikt. Enkele van
deze tools gebruiken dezelfde basis; het gebruik van een parser om informatie
uit broncode te halen. Met dit gegeven is het verstandig om rekening te
houden met koppeling van dergelijke tools en het gebruik van
gemeenschappelijke componenten. Dit is, samen met de efficiëntie-eis, meer
een ontwerpeis dan een conceptuele eis voor de visualisatie. Niettemin is deze
eis zeer belangrijk als de ontworpen visualisatietools en –technieken effectief
in de praktijk ingezet worden.

1.3 De Dreamcode Visualisatietool
Het onderzoek van de afgelopen maanden heeft geleid tot de ontwikkeling van de
applicatie DreamCode. Het doel dat de ontwikkeling van deze applicatie heeft
gehad was het realiseren van een broncode visualisatie op basis van de zojuist
beschreven visualisatie-eisen. De applicatie bood ons de mogelijkheid om
verschillende ideeën uit te proberen en tevens om feedback terug te krijgen van
gebruikers. Daarnaast is de tool ook online beschikbaar gesteld [1], dit naar
aanleiding van een artikel [3] dat tijdens het onderzoek geschreven is voor IEEE
InfoVis 2005 [24]. In het artikel zijn samen met enkele andere code-visualisatie
projecten al enkele resultaten verschenen van dit onderzoek.
Binnen het onderzoek neemt broncode – dankzij de rol van dataset – een
belangrijke plaats in. Een leuke bijkomstigheid hierbij is dat met de ontwikkeling
van DreamCode dit een dubbele rol is geworden. Het programma neemt broncode
als invoer, maar het programma is eveneens ook ontwikkeld vanuit broncode (in
C++). Doordat we de broncode van de tool als invoer kunnen geven aan de tool is
het voor ons mogelijk geweest om inzicht te krijgen in onze eigen broncode.

1.4 Indeling
In de volgende hoofdstukken zal besproken worden hoe de visualisatie – en de tool
daar omheen – tot stand zijn gekomen. In die hoofdstukken zullen de afwegingen
en keuzen worden toegelicht die daarbij gemaakt zijn. Daarbij zullen de in §1.2
beschreven eisen aan bod komen.

12

Hoofdstuk 1 Introductie

Hoofdstuk 2 beschouwt het ontwerp van de visualisatie, hierin worden de
afzonderlijke componenten besproken waaruit de tool is opgebouwd; aan bod komt
hoe de visualisatie de dataset inleest en op basis waarvan de data gevisualiseerd zal
worden.
In hoofdstuk 3 wordt de implementatie van het ontwerp besproken. Hier komen
specifieke details en afwegingen aan bod die betrekking hebben op de
componenten, en zullen de gebruikte algoritmes worden toegelicht. Daarbij zullen
tevens de gebruikte technologieën worden besproken.
Het gebruik van de visualisatie en de daaromheen ontwikkelde tool worden in
hoofdstuk 4 besproken. In dit hoofdstuk komen de gebruikers-aspecten aan bod,
samen met de daarop betrekking hebbende visualisatie-eisen. Hierbij wordt
uitgelegd hoe de visualisatie door de gebruiker gelezen moet worden; waarbij
tevens beschreven wordt hoe de tool functionaliteit toevoegt om met de visualisatie
te kunnen werken.
Daarna volgt in hoofdstuk 5 de conclusie. Hierin worden de behaalde resultaten
samengevat en worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.
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Dit hoofdstuk behandelt de ontwerpkeuzen die gemaakt moeten worden voor de
visualisatie en de tool. Begonnen wordt met de gegevensstroom, waarbij de parser
component aan bod komt. Daarna worden specifieke ontwerpkeuzen op het gebied
van programmeertaal en datastructuur besproken. Als laatste wordt de basis gelegd
voor de visualisatie door de introductie van treemaps, een visualisatiemethode.

2.1 Gegevensstroom
Eén van de visualisatie-eisen die opgesteld is in §1.2, is die van compleetheid. De
eis van compleetheid heeft als gevolg dat het proces van structuur extraheren uit de
code, ofwel het parse-proces, deel uitmaakt van het programma. Hoewel dit inlezen
en parsen van de code volgens de eis met één handeling door de gebruiker
uitgevoerd moet kunnen worden, is het een twee stappen proces.
In het schema hieronder (figuur 1) is te zien hoe de verwerking van de data gaat. In
de eerste stap wordt een parser gebruikt. De rol van de parser is om de
codestructuur uit de broncode te extraheren en dit naar een databestand weg te
schrijven. De parser, die in het schema los van DreamCode is gepresenteerd, zal
binnen de tool als subcomponent kunnen werken. Een beschrijving van een parser
en de wijze waarop deze op de applicatie aansluit zal worden besproken in §2.2.
Nadat de parser de codestructuur in het bestand heeft opgeslagen wordt het door
DreamCode uitgelezen en gevisualiseerd.

Parser

Broncode

DreamCode

Databestand

Visualisatie

Figuur 1: overzicht van de datastroom.
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Alhoewel dit twee stappen proces op het eerste gezicht omslachtig lijkt heeft het
enkele belangrijke voordelen. Ten eerste snelheid, het proces van het parsen van de
code kan lang duren, bij kleine projecten kan dit al enkele minuten zijn, bij grotere
projecten een half uur of wel meer. De gebruiker kan, nadat de code eenmaal een
keer geparst is, een volgende keer het databestand direct openen waardoor het
parse-proces wordt overgeslagen en er tijd bespaard wordt. Het tweede belangrijke
punt is dat met dit twee-stappen proces aan de eis van interoperabiliteit voldaan
kan worden. Op deze manier is het mogelijk om vanuit meerdere applicaties
dezelfde parser(-component) te gebruiken en hierbij een uniforme dataset te
definiëren.
Hierdoor
hebben
de
verschillende
toepassingen
een
gemeenschappelijke basis, wat cruciaal is om interoperabiliteit te bewerkstelligen.
Een derde voordeel van deze ontkoppeling is dat de parser-component verbeterd en
uitgebreid kan worden onafhankelijk van de visualisatietool, zolang de output
wordt geschreven in een van tevoren vastgesteld formaat. Dit onderwerp is verder
verfijnd in de volgende paragraaf.

2.2 Parser
Een parser is een softwareverwerkingsprogramma die broncode in een bepaalde
programmeertaal kan lezen en analyseren. Het analyseren gebeurt op basis van de
grammaticale structuur van de programmeertaal, hierbij zet het de ingevoerde
broncode om in een datastructuur (syntaxboom) [4]. Het is deze datastructuur die
voor dit onderzoek van belang is en geëxtraheerd dient te worden, zodat deze
vervolgens ter beschikking gesteld kan worden aan andere softwaretools verder in
het proces (figuur 1).
In de voorgaande paragraaf is de rol van de parser besproken. De rol kan echter op
meerdere manieren ingevuld worden. De parser kan specifiek op de applicatie
worden afgestemd, of er kan gekozen worden voor een wat lossere koppeling. Het
is namelijk voor de gebruiker mogelijk om de informatie die gevisualiseerd wordt
te beperken. Dit heeft als gevolg dat er op een bepaald punt de gewenste informatie
gefilterd dient te worden uit de dataset. Er zijn twee verschillende mogelijkheden,
in het eerste geval extraheert de parser data afhankelijk van wat er op dat moment
gevisualiseerd wordt. De andere mogelijkheid is dat de parser minder sterk
gekoppeld wordt aan de visualisatie en deze altijd dezelfde data extraheert; in dit
geval zal de applicatie de data moeten filteren. Het voordeel van filteren van de
dataset op parser niveau, is dat de applicatie alleen dat inleest wat wordt
gevisualiseerd. Daarnaast hoeft de filtering bij het herhaald inladen van dezelfde
dataset niet telkens opnieuw uitgevoerd te worden. Het nadeel is dan weer dat er
aan flexibiliteit ingeleverd moet worden. Telkens wanneer de gebruiker een ander
deel van de dataset wil zien, moet er een nieuwe dataset gecreëerd worden, wat
inhoudt dat de broncode opnieuw geparsed zal moeten worden. De andere optie is
om het filteren aan de applicatie over te laten. Het voordeel hiervan is dat het
genereren van één dataset volstaat. De applicatie kan alle verschillende “views”
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vanuit deze dataset visualiseren. Het nadeel daarvan is dat voor het visualiseren
van een klein deel van de dataset, de hele dataset toch ingeladen zal worden. Er is
gekozen voor deze laatste optie, de flexibiliteit is een groot voordeel. Daarbij is het
eenmalig inladen van het databestand weliswaar niet snel, maar het vaker moeten
parsen van de code kost meer tijd.

2.3 Broncode als dataset
Broncode is geschreven in een bepaalde programmeertaal. Elke programmeertaal
heeft een eigen toepassingsgebied. Hoewel de verschillen tussen afzonderlijke
talen niet in detail beschreven zullen worden is het wel van belang te weten dat de
verschillende soorten programmeertalen, gekeken vanuit een hoog niveau, veel
met elkaar gemeen hebben. Zo heeft elke object-georiënteerde taal variabelen,
functies en klassen. Er zijn echter ook verschillen, zo kent de taal C++ templates en
multiple inheritance, een taalconcept dat veel andere talen niet ondersteunen. Een
doel dat gesteld is bij het ontwerpen van de visualisatie is het specificeren van de
taal, of de groep van talen, die ondersteund wordt. Deze paragraaf behandelt die eis
en beschouwt vervolgens wat dit voor gevolgen heeft voor de visualisatie.

2.3.1 Specifiteit
Tegenwoordig worden nagenoeg alle applicaties ontwikkeld in zogenaamde hogere
programmeertalen. In de jaren negentig is daarnaast de trend ontstaan om
programmeertalen object geörienteerd te maken, deze taalconstructie zorgt ervoor
dat broncode gestructureerder is. Onderling verschillen object-georiënteerde talen
(OO-talen) wat betreft structuur slechts op kleine punten, dit maakt dat een
visualisatie met een specifieke OO-taal als uitgangspunt zonder veel werk andere
talen moet kunnen ondersteunen. Verder wordt de meeste software tegenwoordig
ontwikkeld in een OO-taal, dit alles maakt dat de keuze, voor welke familie talen als
basis van de dataset mag dienen, op OO-talen is gevallen. Bij het ontwikkelen van
DreamCode is ervoor gekozen om de visualisatie te schrijven op basis van
broncode geschreven in de programmeertaal C++. Eén van de redenen voor deze
keuze is dat C++ één van de meest complexe – zo niet de meest complexe –
programmeertaal is. Door in C++ geschreven broncode te visualiseren in een
intuitieve- en interactieve tool, hopen we de gebruikers van deze taal goed te
kunnen ondersteunen. Een andere reden voor de beslissing om C++ te gaan
visualiseren is dat er een tool beschikbaar is, GCCXML [5], die de structuur kan
extraheren uit C++ bestanden en deze kan schrijven naar een XML-bestand. De
tool is geschreven op basis van de veel gebruikte open source compiler GCC [6],
waardoor het tevens mogelijk is om de tool naar eigen wens aan te passen. Een
derde reden is dat, hoewel C++ al heel wat jaren meegaat, het nog altijd één van de
meest gebruikte programmeertalen is. Online onderzoeken, als die van Tiobe [7],
tonen dit aan. Dit gegeven maakt dat een visualisatie gericht op deze taal, voor
ontwikkelaars ook interessant is. Ten slotte, een aantal andere software-analyse en
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softwarevisualisatie tools, die ontworpen zijn in het project waar dit subproject deel
van is, hebben ook C++ als doeltaal. Interoperabiliteit wordt duidelijk bevorderd als
DreamCode, onze treemap-gebaseerde codestructuur visualisatietool, voor C++
wordt ontworpen.

2.4 Treemaps
De tweede stap in het schema aan het begin van het hoofdstuk, zie figuur 1, is het
visualisatie proces. Deze stap presenteert de data aan de gebruiker, waarop een
aantal belangrijke eisen uit het eerste hoofdstuk betrekking hebben. De
structuurweergave en het overzicht zijn de bepalende eisen voor de keuzen van het
visualisatie algoritme. Dit algoritme moet in staat zijn, de uit de code geëxtraheerde
boomstructuur, overzichtelijk weer te geven.
Een voor de hand liggende manier om hiërarchische informatie te visualiseren is
door middel van een boomdiagram. Boomdiagrammen worden al lang gebruikt
voor het in beeld brengen van hiërarchische datastructuren, en zijn daardoor
makkelijk te accepteren door gebruikers. Een heel bekend voorbeeld hiervan zijn
de interactieve TreeViews waarmee het bestandensysteem van een computer kan
worden doorlopen. In de softwarewereld zijn boomdiagrammen ook vaak gebruikt,
bijvoorbeeld in de weergave van klassendiagrammen in de ontwerptaal UML [8].
Deze visualisatie techniek heeft echter een groot nadeel. Boomdiagrammen nemen
heel veel ruimte in beslag, waardoor de informatiedichtheid – dat is de informatie
die per pixel wordt afgebeeld – zeer klein is. De twee visualisatie-eisen,
structuurweergave en overzicht, kunnen als gevolg van de lage informatie
dichtheid met een boomdiagram niet bereikt worden. Het visualiseren van een
boomstructuur met enkele duizenden elementen is ondoenbaar in een
boomdiagram dat afgebeeld moet worden op maar één scherm, dus zonder
scrolling, zooming, of panning. De techniek van treemaps is ontwikkeld om dat
aspect te verbeteren [9]. Deze techniek is erop gericht de schermruimte bij het
visualiseren zo optimaal mogelijk te benutten. Met treemaps is het mogelijk om
grote boomstructuren op één scherm overzichtelijk in beeld te brengen. Voor het
toepassen van treemaps werd aanvankelijk de bestandenstructuur van een
computer gebruikt. Later zijn er allerlei andere toepassingen voor gevonden en
daarbij werden ook verbeteringen op het originele algoritme bedacht. Meer
informatie hierover is te vinden op [10]. Een aantal van de aanpassingen op het
algoritme zijn ook gebruikt voor de ontwikkeling van DreamCode. Het squarify
algoritme [11] is gebruikt om de indeling van de treemap te optimaliseren, en de
methode om cushions [12] te genereren op een treemap is gebruikt om de
hiërarchie in de boom beter naar voren te brengen. De squarify- en cushion
methode zijn beide ontwikkeld aan de Technische Universiteit Eindhoven en
werden voor het eerst toegepast in Sequoiaview [13]. De afbeeldingen van figuur 2
en 3 laten een voorbeeld zien van het originele treemap algoritme en van de
Sequoiaview applicatie.
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Figuur 2 en 3: een originele treemap (links) en sequoiaview met squarified cushion treemaps
(rechts) waarin een bestandenstructuur gevisualiseerd wordt met tienduizenden bestanden.

Beide afbeeldingen geven in een treemap de bestandenstructuur van een harde
schijf weer. Bij het visualiseren van bestanden op een schijf gaat het al snel om
aantallen in de orde van tien- tot honderdduizend elementen. Dit geeft een indruk
van de hoeveelheid informatie die in één afbeelding is weer te geven met het
treemap algoritme. Zou dezelfde informatie leesbaar in een boomdiagram
afgebeeld zijn, dan had dit afstudeerverslag minstens het dubbele aantal pagina’s
geteld. Het afbeelden van alleen al de folderstructuur, zoals in verkenner, neemt
met een boomdiagram meer dan 150 pagina’s (arial 10pt) in beslag. Naast het
overduidelijke onderscheid tussen een boomdiagram en een treemap is er ook een
groot onderling verschil tussen de twee treemap afbeeldingen. Dit geeft al aan dat
bij het visualiseren met treemaps nog veel variatie mogelijk is. In het volgende
hoofdstuk zal blijken dat door de uitbreidingen op het treemap algoritme, aan
bepaalde visualisatie-eisen voldaan kan worden.
Om alvast een indruk te geven van hoe in DreamCode, met (aangepaste) treemaps,
de codestructuur in beeld wordt gebracht zijn hieronder, in figuur 4 en 5 op de
volgende pagina, twee screenshots gegeven van de applicatie. Bij het vergelijken
van deze twee afbeeldingen, met de afbeelding van sequoiaview, is goed te zien dat
het om een heel andere dataset gaat. De boomstructuur van broncode die in
DreamCode gevisualiseerd wordt houdt er een heel andere verdeling op na dan de
bestandenstructuur in SequoiaView. Grof gezien lijkt in DreamCode er een
tweedeling te zijn in “boven” en “onder”, in de bestandenstructuur is dat vaak
minstens een vierdeling. Ook lijken de verschillen in grootte van elementen in
Sequoiaview veel groter dan in DreamCode.
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Figuur 4 (boven) en 5 (onder), twee voorbeelden van de ontwikkelde tool, DreamCode. Beiden
met zo’n tienduizende elementen.
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In dit hoofdstuk wordt de implementatie van de in het vorige hoofdstuk genomen
ontwerpbeslissingen beschreven. In §3.1 wordt eerst de invloed van de
parsercomponent besproken. Daarna zal in de daarop volgende paragraaf een
boomstructuur voor de visualisatie geïntroduceerd en gedefinieerd worden.
Paragraaf 3.2 zal de structuur van de boom in het tussenbestand behandelen. Het
visualiseren van die boomstructuur, met behulp van het treemap algoritme komt
daarna aan bod, met eerst de standaard (§3.4), dan het cushion algoritme (§3.5) en
als laatste het squarify algoritme (§3.6). In §3.7 wordt het toepassen van treemaps
op een codestructuur behandeld. Als laatste zal in §3.8 bekeken worden hoe de
algehele performance geoptimaliseerd kan worden.

3.1 Parser
Zoals in §2.1 besproken is, bestaat de rol van de parser uit het extraheren van de
codestructuur uit de broncode. De parser bepaalt wat de visualisatie kan tonen aan
informatie, wat de gevolgen hiervan zijn voor de visualisatie zal in deze paragraaf
aan de orde komen.
Tot op welk niveau van detail de codestructuur gevisualiseerd wordt hangt af een
drietal factoren. Ten eerste van de hoeveelheid gegevens die door de
parsercomponent uit figuur 1 worden geëxtraheerd. Ten tweede moet er rekening
gehouden worden met de visualisatie-eisen, zoals schaalbaarheid en efficientie.
Ten derde hangt het af van het doel waarmee er gebruik wordt gemaakt van de
visualisatie. Deze laatste factor zal nu als eerste beschouwd worden, waarna aan de
hand daarvan bekeken wordt in hoeverre de andere twee factoren verdere
restricties leggen op de visualisatie.
Het uiteindelijke doel van de visualisatie is om de gebruiker inzicht te bieden in
broncode. Maar er is niet één allesomvattend inzicht dat de vragen van iedere
gebruiker kan beantwoorden. Er zijn verschillende niveaus waarop inzicht te
bieden is en voor elk van die niveaus zijn er andere doeleinden. Deze niveaus lopen
enigszins parallel met de verschillende lagen van de codehiërarchie. Neem
bijvoorbeeld iemand die een globaal overzicht van de broncode wil zien en dus
geen behoefte heeft aan kleine details. Deze persoon wil informatie gevisualiseerd
zien uit de hoofdknopen (knopen dichtbij de stam) van de boomstructuur en is niet
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geïnteresseerd in de informatie die de subnodes bevatten. Een ander overzicht dat
de gebruiker wellicht zou willen zien is de interface van een bepaalde klasse. Dit
laat zich vertalen naar de elementen onder de tak uit de boom van die klasse, en
dan bijvoorbeeld alleen de elementen die public zijn. Binnen deze context worden
andere elementen, zoals private members van een klasse en globale variabelen
buiten de klasse, buiten beschouwing gelaten. Er zijn veel doeleinden te bedenken
voor de gebruiker die inzicht wordt geboden in de code.

3.1.1 GCCXML
De rol van de parser, beschreven in §2.1 (zie ook figuur 1), is toegekend aan
GCCXML [5]. Dit programma kan broncode (in C++) parsen, de structuur daarvan
extraheren en deze wegschrijven naar een databestand. Het databestand wordt in
een XML-formaat opgeslagen, waarvan de voordelen in §3.3 aan bod zullen komen.
De grootste beperking van GCCXML is dat het niet de volledige syntaxboom
extraheert. GCCXML werkt namelijk niet de hele C++ parse tree af. De data die
GCCXML uit de parse tree haalt is vooral de globale structuur; de klassen
informatie, functies en globale variabelen. De parser geeft geen informatie over
functie-bodies, of andere zogenaamde ‘local scopes’, zoals lokale variabelen. Dit
heeft wel het voordeel dat de uitvoer van het programma beter hanteerbaar is, wat
tevens de reden voor de GCCXML-ontwikkelaars is om de uitvoer te beperken. De
vraag is alleen welke consequenties dit heeft voor de visualisatie, ofwel in hoeverre
dit invloed heeft op de eisen die aan de visualisatie en de tool zijn gesteld. Om die
vraag te beantwoorden zal er een verband worden gelegd tussen de code-hiërarchie
en de toepassing van de visualisatie.
Met de ontwikkeling van DreamCode is ervoor gekozen om de structuur van de
code centraal te stellen bij het visualiseren. Een dergelijke focus bij een visualisatie
heeft wel als gevolg dat er concessies gedaan moeten worden op de mogelijkheden.
Dit is onvermijdelijk, een complete parse tree visualiseren is redelijk moeilijk. Een
dergelijke boom bevat ongeveer net zo veel elementen als het aantal terminals
(tokens) in de broncode. Het visualiseren van een broncodestuk van, bijvoorbeeld
1000 tokens, wat ongeveer overeenkomt met 200 regels code, komt neer op het
weergeven van een boom met 1000 knopen. Daarbij komt nog dat veel van deze
knopen weinig informatief zijn. Sommige knopen bevatten alleen syntactische
informatie, zoals de vele elementen in een aritmetische expressie of typedeclaratie,
en weinig semantische informatie. Bovendien zou een dergelijke applicatie
schaalbaar noch efficiënt zijn. Eenzelfde redenering hadden de ontwikkelaars van
GCCXML voor ogen en ze hebben daarom besloten de uitvoer van hun programma
te beperken. De elementen die GCCXML extraheert geven genoeg informatie voor
het visualiseren van de structuur. Dit komt neer op het bovenste gedeelte van de
complete syntactische boom, zoals typedeclaraties, variabeledeclaraties, functies,
klassen, namespaces (zogenaamde global scopes), maar niet de informatie in de
local scopes, zoals de functiebodies. Voor een complete beschrijving van GCCXML,
zie [5]. Het accepteren van deze beperking op de dataset heeft echter wel als gevolg
dat op vragen, over bijvoorbeeld bepaalde eigenschappen van functies, geen
antwoorden gegeven kunnen worden. Dit soort vragen komen niet direct naar
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voren bij het visualiseren, maar een gebruiker is nu niet in staat om functies
onderling te vergelijken op bijvoorbeeld het aantal lokale variabelen.
Met de keuze voor GCCXML is er een component die de codestructuur uit de
broncode kan extraheren en deze gegevens aan kan bieden aan de visualisatie.
Daarmee vervult GCCXML de rol van de parser uit figuur 1, waarbij wel rekening
gehouden moet worden dat informatie op detailniveau verloren gaat. Een
mogelijkheid die op dit punt wordt opengehouden, is dat wanneer blijkt dat
bepaalde informatie belangrijk genoeg is, er nog altijd de optie is tot het aanpassen
van GCCXML. In appendix A is een XML-schema opgenomen over de door de tool
gebruikte XML-elementen van het uitvoerbestand. Deze informatie is vastgelegd in
het XML-schema, omdat er van GCCXML zelf totaal geen documentatie bestaat
over de uitvoer die het genereert.

3.2 De visualisatieboom
Met GCCXML dat informatie naar een tussenformaat uit de broncode extraheert
krijgt de visualisatie de benodigde gegevens. Met deze gegevens zal de applicatie
een boomstructuur moeten visualiseren die de codestructuur weerspiegelt. Deze
boomstructuur zal dus gebaseerd moeten zijn op de structuur die de
taalconstructies van OO-talen in broncode aanbrengen. Bij het beschouwen van de
boomstructuur wordt dan ook gekeken naar de hiërarchie in taalconstructies.
Drie elementen zijn belangrijk bij een programmeertaal, te weten functies, typen
en variabelen. In C++ is er daarnaast het concept van namespaces, een
taalconstructie om programma-elementen mee te groeperen. Namespaces breiden
een andere aspect binnen programmeertalen uit, namelijk die van scopes. Een
klassieke programeertaal heeft voor declaraties buiten functies en typen (locale
scopes) maar één scope, een zogenaamde global scope. C++ voegt hier namespaces
aan toe, wat niet meer is dan een middel voor de gebruiker om zijn eigen scopes te
definiëren. Naast namespaces groeperen bepaalde typen ook programmaelementen. In C++ zijn dat de structs, unions en de klassen. Dit soort
taalconstructies – die elementen groeperen – zullen in het vervolg containers
genoemd worden. De typen die fungeren als containers vereisen enige toelichting
om de onderlinge verschillen en overeenkomsten aan te duiden.

3.2.1 Klassen, structs en unions
Gezien vanuit het oogpunt van structuur zijn structs min of meer hetzelfde als
klassen. Structs kunnen in C++ ook programma-elementen groeperen en
zodoende structuur aanbrengen in de code. Het enige verschil tussen structs en
klassen zit in de toegangsrechten voor hun members. Met toegangsrechten kan
bepaald worden vanaf welke plaats in de code een member gelezen en gewijzigd
kan worden. Er zijn drie verschillende toegangsrechten in C++, te weten private,
protected en public. Private members kunnen alleen door members van dezelfde
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klasse (of struct) benaderd worden, met protected kunnen ook members van
afgeleide klassen dit (zie ook de beschrijving van inheritance hieronder). Met
public is er geen beperking. Standaard zijn members van structs public, bij klassen
zijn members standaard private. Afgezien van dit concept verschillen klassen
nauwelijks van structs. Beide taalconstructies delen ook het concept van
inheritance, al wordt het bij structs veel minder gebruikt dan bij klassen. Het
volgende stuk over klasse-inheritance is dan ook (formeel gezien) tevens van
toepassing op structs.
Inheritance is een belangrijk concept bij de definitie van klassen. Het geeft klassen
de mogelijkheid om functionaliteit van een bestaande klasse te erven en deze
verder uit te breiden. Het erven (of afleiden) van klassen biedt ontwikkelaars een
unieke methode voor het structureren van code. Met deze methode is het mogelijk
om met klassen een hele hiërarchie aan inheritance relaties op te bouwen. Al deze
relaties samen vormen de klassenhiërarchie van een programma. Deze hiërarchie
geeft op een heel andere wijze structuur aan een programma dan taalconstructies
dat doen voor broncode. Het is belangrijk om het verschil te zien tussen beide
structuren. De structuur die in de broncode is aangebracht is direct terug te vinden
in de code zelf; als een klasse wordt gedefinieerd dan zullen alle programmaelementen die binnen de definitie van de klasse staan er in de boom onder de
knoop van de klasse vallen. In de klassenhiërarchie zullen daarnaast ook de
programma-elementen vallen welke in de definities van de geërfde klasse staan. Op
de codestructuur zal de nadruk liggen, later zal in hoofdstuk 4 de klassenhiërarchie
nog aan bod komen.
Naast structs zijn er ook nog unions die net als structs veel lijken op klassen.
Unions hebben standaard public members en missen het concept van inheritance.
Ondanks deze verschillen lijken klassen, structs en unions wat betreft structuur
zoveel op elkaar, dat ze in de visualisatie als één taalconcept worden beschouwd. In
het vervolg zal dan ook met het noemen van “klassen” gerefereerd worden naar
zowel klassen als structs en unions.

3.2.2 Boomdefinitie
Nu de verschillende programma-elementen geïdentificeerd zijn kan de
visualisatieboom gedefinieerd worden. Simpel gezegd laten de containers zich
vertalen naar nodes in de boom en de andere elementen vormen de bladeren.
Exacter geformuleerd is er op het hoogste niveau het programma, de stam van de
boom. Een programma kan één of meerdere namespaces bevatten, waarbij binnen
een namespace ook weer andere namespaces gedefinieerd kunnen zijn, zogeheten
nested namespaces. Naast nested namespaces bestaan er ook nested klassen. De
klassen vormen samen met de namespaces de takken in de boom. De bladeren van
deze takken worden gevormd door de functies, variabelen en typen – m.u.v.
klassen – die binnen de namespaces en klassen worden gedefinieerd. Een formele
notatie voor de opbouw van de boom is hieronder te zien:
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Programma ::= <Namespaces>
Namespaces ::= <Namespace> |

<Namespace> <Namespaces>

Namespace ::= <Namespaces> <Container> | <Container>
Container ::= <Typen> Functies Variabelen
Typen ::= <Typen> <Type> | “”
Type ::= <KlasseType> | BasisType | AliasType | EnumType |
ArrayType
KlasseType ::= <Container>
Functies ::= <Functies> Functie | “”
Variabelen ::= <Variabelen> Variabele | “”

Hieronder staat een code-voorbeeld van een eenvoudig C++ programma
“Example”. Aan de hand van dit voorbeeld zal een visualisatieboom worden
opgebouwd volgens de zojuist gedefinieerde boomstructuur.
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#include <stdio.h>
namespace NsTest
{
class TestClass {
private:
int PrintVar;
public:
TestClass() { PrintVar = 0; };
void Print() {
PrintVar ++;
printf("private var: %i\n", PrintVar);
};
};
int GlobalInt = 0;
void PrintGlobal() {
printf("global var: %i\n", GlobalInt);
}
}
using namespace NsTest;
void main() {
TestClass test;
test.print();
PrintGlobal();
return;
}

Codefragment 1: broncode van Example een voorbeeld programma.

Het voorbeeld bestaat uit de functie main en de namespace NsTest. Binnen die
namespace zijn achtereenvolgens een klasse TestClass, een variabele GlobalInt en
een functie PrintGlobal gedeclareerd. De klasse bevat zelf ook weer een variabele
en twee functies. Dan is er buiten NsTest nog een functie main gedefinieerd. Het
is deze structuurinformatie die door GCCXML wordt geëxtraheerd en door
DreamCode naar een visualisatieboom wordt vertaald. In het figuur 6 is dit in een
boomdiagram schematisch weergegeven.
Hierbij zal het wellicht opvallen dat er twee namespaces in de boom zijn
opgenomen en dat er slechts één in het code-voorbeeld staat gedefinieerd; dit komt
omdat in de taal C++ programma-elementen die niet onder een namespace vallen
– in het voorbeeld is dat de functie main – automatisch in de zogenaamde global
namespace vallen. De global namespace die wordt aangeduid met “::” wordt niet
expliciet in de code gedeclareerd.

25

Hoofdstuk 3 Implementatie

Example
NsTest

TestClass

PrintVar

TestClass

Print

GlobalInt
PrintGlobal

::

main

Figuur 6: de visualisatieboom van ‘example’, codefragment 1.

Figuur 7: het ‘example’ programma in DreamCode, de kleuren van de bladeren uit figuur 6
komen overeen met de kleuren in DreamCode.
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In de boom zijn alle namespaces, klassen, functies en variabelen terug te zien
volgens de structuur in de code. Er zijn echter ook elementen die niet terug te
vinden zijn in de boom, bijvoorbeeld de variabele test die gedeclareerd staat in de
functie main. Figuur 7 toont, om een idee te geven, hoe de boom uit figuur 6 in
DreamCode wordt weergegeven.
Aan al deze elementen in de visualisatieboom kunnen nog attributen meegegeven
worden. Dit is informatie die niet betrekking heeft op de codestructuur, maar wel
belangrijke kenmerken van zo’n element aangeeft. Bij kenmerken moet
bijvoorbeeld gedacht worden aan toegangsrechten van klassenleden en van een
functie zijn dat bijvoorbeeld het resultaattype en het aantal regels code. Deze
kenmerken kunnen helpen bij het identificeren van elementen door ze in de
visualisatie op te nemen. Dit speelt een voorname rol bij het indelen van de
treemap. Het zijn deze kenmerken die bij het visualiseren van de boom de
verhouding tussen de verschillende elementen in de treemap bepalen. Paragraaf
3.6 behandelt deze rol van de attributen in de treemap. Verder bevat appendix A de
nodige informatie over attributen in de codestructuur, zoals deze zijn opgenomen
in het XML-bestand.

3.3 XML
Het globale niveau waarop DreamCode de structuur van een taal interpreteert
maakt dat de visualisatie zich niet tot één specifieke taal hoeft te beperken. De in de
vorige paragraaf beschreven structuur hoeft zich niet te beperken tot de taal C++,
maar is in principe toepasbaar voor elke OO-taal. Het is echter onvermijdelijk dat
de parser taal specifiek is. Doordat het tussenformaat uit het schema van figuur 1
taalonafhankelijk is, is het mogelijk een taalspecifieke parser te koppelen aan de
taalonafhankelijke visualisatie.
De wijze waarop data door DreamCode ingelezen wordt, dient het liefst zo
generiek mogelijk te zijn. Aan de ene kant om de visualisatie zelf eenvoudig aan te
passen, aan de andere kant om de data die applicaties voor DreamCode genereren,
op een inzichtelijke manier aan te kunnen bieden. Een binair formaat valt hier bij
af, deze vereist de nodige documentatie en is niet erg flexibel, XML is dit echter wel
en het documenteert zichzelf voor een groot deel. Hoewel XML op tekst gebaseerd
is – en als gevolg daarvan trager – heeft dit opslag formaat om eerder genoemde
redenen wel de voorkeur. Door voor dit formaat te kiezen wordt het ook makkelijk
gemaakt om de data die DreamCode gebruikt door andere applicaties te laten
gebruiken en deze onderling met elkaar te laten samenwerken. Dit is wat de eis
interoperabiliteit stelde aan de visualisatie. In §5.1 zal toegelicht worden hoe dit
ingevuld kan worden.
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3.4 Treemaps
In het vorige hoofdstuk zijn treemaps als visualisatiemethode naar voren
geschoven. Het sterke punt van treemaps is dat ze boomstructuren op een
dusdanige manier in beeld kunnen brengen, dat aan de visualisatie-eisen overzicht
en structuurweergave kan worden voldaan. De vorige paragrafen hebben
beschreven hoe dat deze boomstructuur wordt ingelezen en is de opbouw van de
visualisatieboom vastgesteld. Deze paragraaf zal beschrijven hoe dat, gegeven een
boom, de treemap methode deze visualiseert.
De basis voor het genereren van een treemap is een dataset welke bestaat uit
elementen in een boomstructuur. De elementen die geen subelementen bevatten
worden bladeren genoemd, de elementen met subelementen worden knopen
genoemd. Aan elk blad is een waarde toegekend, in een bestandenstructuur is
bijvoorbeeld de grootte van een bestand voor de hand liggend (de toekenning van
waardes aan elementen in de codestructuur komt later in §3.7 aan bod). De waarde
van een knoop is de som van de waardes van alle subelementen (kinderen) die het
element bevat. De kinderen kunnen zowel knopen als bladeren zijn.
Een treemap visualiseert een boom door gegeven een rechthoek, deze ruimte op te
delen onder de bladeren van een boom. Elk blad wordt een rechthoekig vlak binnen
de ruimte toegekend, waardoor uiteindelijk een vlak ontstaat dat geheel gevuld is
door kleinere rechthoekjes die bladeren in de boom representeren. Het algoritme,
zoals het voor het eerst is gepubliceerd in [9], bouwt in lineaire tijd een treemap op.
Dit doet het door recursief de boom af te lopen en voor elk element verdeelt het –
in een gegeven rechthoek – de ruimte over zijn kinderen. Hierbij worden de
rechthoeken per laag – om en om – verticaal en horizontaal opgedeeld.
Op de volgende pagina is in figuur 8 een voorbeeld gegeven van een
boomstructuur die in een treemap wordt weergegeven. Het algoritme begint met
de stam van de boom en een rechthoek. De rechthoek is gedefinieerd door twee
punten, de linkerbovenhoek door punt Pv(xl, yb) en de hoek rechtsonder door het
punt Qv(xr, yo). De rechthoek wordt opgedeeld over de x-as in het gebied [xl, xr], in
een aantal stukken dat gelijk is aan het aantal subelementen dat de stam heeft. De
waarde van het eerste subelement is een fractie van de waarde van de stamknoop
zelf, dit is wat de verdeling van de rechthoek bepaalt. De indeling van het eerste
stuk is op (met label k):

xk = xr + (Waarde(kind [1]) / Waarde(knoop)) *( xr − xl )

<3.1>

Het algoritme gaat vervolgens verder door de gecreëerde rechthoek Pk(xl, yb) en
Qk(xk, yo) weer onder te verdelen onder de kinderen van dat subelement, op deze
manier de boom recursief verder aflopend. Het enige verschil is dat de indeling
afwisselend over de x-as, dan weer over de y-as gebeurt; zodoende de verschillende
niveaus zichtbaar makend. Op het moment dat een kind zijn deel van de rechthoek
heeft ingedeeld wordt verder gegaan met de indeling van het volgende kind in de
rechthoek.
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Figuur 8: voorbeeld van een boomstructuur (links) waarin de waarde van de knopen zijn
aangegeven. De rechthoek (rechts) geeft een treemap van de boomstructuur weer.

Figuur 9: afbeelding van een zwart-wit en een kleuren treemap.

In figuur 9 hierboven is een voorbeeld te zien van een treemap dat volgens het
algoritme is opgebouwd. Het zwart-wit plaatje is bedoeld om de structuur in de
treemap goed in beeld te brengen. Kleuren, zoals in de rechter afbeelding van
figuur 9, kunnen gebruikt worden om elementen op basis van een bepaald
attribuut, zoals extensie, van elkaar te onderscheiden.
Hoewel treemaps een goed uitgangspunt vormen om een boomstructuur te
visualiseren, kan het verkregen resultaat op een aantal punten sterk verbeterd
worden. Zo zou een aanpassing, waarmee een beter inzicht verkregen wordt in de
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hiërarchie van de boom, een verbetering zijn; dit komt vooral ten goede van de
structuurweergave eis. Verder zullen later in het hoofdstuk “applicaties”, nog
enkele varianten naar voren komen die het gebruik van de visualisatie
vereenvoudigen. In de volgende twee paragrafen zullen twee aanpassingen aan de
orde komen die de visualisatie verbeteren, eerst de cushion treemaps en daarna de
squarified treemaps.

3.5 Cushion Treemaps
Het grote nadeel van het treemap algoritme is dat de hiërarchische informatie niet
duidelijk meer zichtbaar is. De oplossing die hierbij gegeven wordt in [9] maakt
gebruik van randen; de knopen laten daarbij een rand over die niet gevuld wordt
door hun kinderen. Maar deze oplossing schiet tekort naarmate de hiërarchie
meerdere lagen krijgt. In zulke gevallen wordt het voor de gebruiker al snel
onoverzichtelijk. Een oplossing die hiervoor bedacht is zijn zogenaamde cushion
treemaps [11].
Cushion treemaps bouwen verder op het standaard treemap algoritme. Het idee
achter het algoritme, is om door gebruik te maken van belichting de hiërarchische
structuur te visualiseren. Door de belichting krijgt de gebruiker intuïtief een
inzicht in de hiërarchie. Zie voor een voorbeeld figuur 10 waarin twee afbeeldingen
van een cushion treemap staan.

Figuur 10: cushion treemap van dezelfde dataset als figuur 9.

De methode voor het genereren van de cushions werkt als volgt. Voor de
gegenereerde treemap wordt een golvend oppervlak gedefinieerd. Het oppervlak
ontstaat doordat elke rechthoek binnen zijn grenzen een kussenvormige functie
definieert. Dit kussen wordt gelegd bovenop – ofwel opgeteld bij – alle kussens die
al op elkaar gestapeld zijn door de andere rechthoeken waarbinnen de rechthoek
ligt.
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Kussen hoogte

Een uitwerking van dit idee is te zien in de twee afbeeldingen hieronder. In figuur
11 zijn van een treemap de kussenfuncties uitgezet, die voor de duidelijkheid vanuit
één dimensie worden beschouwd. Hierin zijn de groene grafieken de kussens van
de afzonderlijke rechthoeken. De blauwe, discontinue grafiek is het resultaat van
het optellen van die grafieken. Door deze grafiek te beschouwen als een helling en
die van boven te belichten ontstaat er een oppervlak met scherpe kanten. De kanten
geven gevoelsmatig een scheiding weer tussen de verschillende kussens, waardoor
de structuur zichtbaar wordt. Dit is goed te zien in figuur 12, waarin van de
kussengrafieken, de bijbehorende treemap is afgebeeld.

treemap zijde
Figuur 11: cushion functie stapeling.

Figuur 12: voorbeeld van cushions.

Dit idee kan worden doorgetrokken naar 2 dimensies. Daarbij worden er twee
kussenfuncties gedefinieerd, één voor de x-as en één voor de y-as. Door deze
functies bij elkaar op te tellen ontstaat er een golvend, of kussenvormig, oppervlak.
Dit oppervlak wordt belicht door een diffuse lichtbron, dat is een lichtbron die van
zo ver af straalt (zoals de zon, zie figuur 13), dat het licht op elk punt van het
oppervlak uit dezelfde richting invalt, waarbij het licht in elke richting evenwichtig
wordt verspreid [19].

Figuur 13: diffuse weerkaatsing straalt evenveel licht uit in elke richting. De invalshoek is op elk
punt in het oppervlak gelijk.
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De kussens in DreamCode zijn in eerste instantie geïmplementeerd door de
methode te volgen zoals deze beschreven is in [11]. Deze werkt als volgt. De hoogte
van een kussen is te definiëren door een tweedegraads polynoom.
hoogte( x, y ) = a ⋅ x 2 + b ⋅ x + c ⋅ y 2 + d ⋅ y + e

<3.2>

Hieruit volgt dat de hoogte van een stapel van kussens berekend wordt door een
optelling van tweedegraads polynomen. Wanneer een kussen wordt gelegd op een
stapel, dan kan de hoogte binnen dat gebied zich dus ook laten beschrijven door
een tweedegraads polynoom.
Voor het berekenen van de belichting kan de constante e weggelaten worden,
omdat de uiteindelijke hoogte van de stapel van kussens, bij het gebruik van
diffusie belichting niet van belang is. Wat wel van belang is, is de helling van de
stapel. Hoe vlakker de helling, hoe beter belicht het vlak wordt. Een steile helling
vangt daarentegen weinig licht en zal als gevolg daarvan veel donkerder zijn.
Hoe worden nu de parameters voor de hoogte functie gekozen? Gegeven een
rechthoek die gedefinieerd is door twee punten (xl, yl) en (xh, yh), waarbij xl < xh en
yl < yh, dan kan de functie <3.2> geschreven worden zodat de parameters afhangen
van de twee punten.

hoogte( x, y ) = h ⋅ (

2
2
( x − xl )( xh − x) +
( y − yl )( yh − y ))
xh − xl
yh − yl

<3.3>

waarbij h een schaalfactor is voor de hoogte van het kussen. In de hoekpunten van
de rechthoek is de hoogte gelijk aan nul. Het hoogste punt bevindt zich in het
midden van de rechthoek en is daar gelijk aan ½ *h * ((xh - xl) + (yh - yl)). De hoogte
van een kussen is dus afhankelijk van zijn breedte en lengte, waarbij zoals gezegd
h als schaalfactor kan dienen.
Als h constant zou zijn voor elke rechthoek, dan krijgen gelijksoortige indelingen
van verschillende lagen (bijvoorbeeld wanneer dezelfde functies binnen een klasse
als binnen de namespace zijn gedefinieerd) eenzelfde belichting. Om onderscheid
te maken tussen verschillende lagen is de schaalfactor h geparameteriseerd waarbij
de waarde afhangt van de laag. Met i als laag:

hi = f i h

<3.4>

waarbij f een schaalfactor is tussen 0 en 1.
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Voor de belichting is de normaal van de helling nodig. Laat z de hoogte zijn op een
punt in het opperlvak.

z = hoogte( x, y )

<3.5>

Dan kan de normaalvector op dat punt als volgt worden afgeleid.
∂z
∂z
] × [0,1, ]
∂x
∂y
∂z ∂z
= [− , − ,1]
∂x ∂y
= [−2ax − 2c, −2by − 2d ,1]

n = [1, 0,

<3.6>

Nu de normaal van een kussen bepaald is, kan de belichting, worden toegepast.
Hierbij wordt de hoek tussen de lichtbron en de normaal van het oppervlak
berekend, zie ook figuur 13. Met een gegeven lichtvector l kan de lichtintensiteit
berekend worden door [19]:
I = I a + I d max(0,

n⋅l
)
n l

<3.7>

hierbij is Ia de zogenaamde ambient- en Id de diffuse factor van het licht. De
ambient factor zorgt ervoor dat de scène niet te donker wordt, de diffuse factor
zorgt voor de daadwerkelijke belichting van de kussens.

3.5.1 Cushion Treemaps met textures
Het belichtingsmodel dat werd beschreven in de vorige paragraaf moet nu
geïmplementeerd worden in een werkend programma. De oorspronkelijke aanpak
[11] doet dit in software: Elke schermpixel onder de treemap wordt bekeken en
apart gerenderd. Het resulterende beeld wordt vervolgens weergegeven. Hoewel
dat de implementatie van de belichting vereenvoudigt, is deze oplossing verre van
interactief. Een beeld met enkele honderden elementen wordt gerenderd in een
aantal seconden. Verder wordt de snelheid ook vertraagd door het grote aantal
pixels wat gerenderd moet worden, de zogenaamde pixel fill rate. Bij elke
verandering van het beeld, zoals dat door gebruikersinteractie geschiedt, moet het
gehele beeld opnieuw worden gerenderd. Dit is onacceptabel ten opzichte van onze
navigatie- en efficiëntie-eisen.
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Er worden twee aanpakken beschreven die bestudeerd zijn om de rendering van
cushion treemaps te versnellen. In deze sectie wordt de eerste aanpak beschreven,
gebaseerd op textures. In de volgende sectie komt de andere aanpak aan bod die op
fragment programs is gebaseerd.
De eerste aanpak die onderzocht is, is om de cushions te renderen met behulp van
textures. Het idee is om de belichting van elke rechthoek op de hoekpunten te
berekenen en om dan de waardes binnen de rechthoek te interpoleren. Bij aanvang
van het programma wordt er een monochrome texture, van TS x TS pixels,
gegenereerd waarbij de hoekpunten geheel zwart zijn en het midden wit. De
grijstint voor de overige texturecoördinaten wordt bepaald door de afstand tot het
midden. Met een gegeven texturegrootte van TS, waarbij de coördinaten tussen u
en v liggen in het domein [0, TS), wordt de grijstint op punt (u,v) in de texture
gegeven door de volgende formule.

I (u , v) = 1.0 −
TS
2
TS
hy = v −
2
hx = u −

hx ⋅ hx + hy ⋅ hy
TS − 1

, met
<3.8>

Er wordt met de berekening van hx en hy eerst de afstand van het punt tot het
midden van de rechthoek in de x en y dimensie berekend. Met deze waardes wordt
door de deling met TS − 1 de relatieve afstand tot het midden berekenend. De
intensiteit wordt vervolgens bepaald aan de hand van de afstand. Punten dichtbij
het midden krijgen de hoogtste intensiteit, tot een waarde van maximaal 1.0 (wit),
en punten nabij de vier hoeken krijgen een waarde van 0.0 (zwart).
Het resultaat is een monochrome texture zoals
in figuur 14 te zien is. Deze texture kan nu
gebruikt worden om de cushion belichting op
de elementen in de treemap toe te passen.

Figuur 14: monochrome texture map die gebruikt
wordt voor de belichting.
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Het cushion treemap algoritme beschrijft hoe de normalen op de hoekpunten
berekend kunnen worden, zie <3.6>. Nadat deze vectoren genormaliseerd zijn,
worden de normalen gebruikt om de texturecoördinaten T van de vertices te
bepalen.

T=

nx + 1 n y + 1
,
2
2

<3.9>

De afbeelding hieronder (figuur 15) laat het resultaat zien van de beschreven
implementatie. Hierop is duidelijk te zien dat de rechthoeken inderdaad een
cushionachtige belichting hebben, maar dat wel een erg regelmatig patroon
vertoont. Na wat onderzoek blijk dat dit te wijten is aan de implementatie met
gebruik van textures. Het probleem met het gebruiken van textures is dat de
normalen vertaald worden naar texturecoördinaten. De texture wordt vervolgens op
de vertices vastgeplakt. Het geval is nu dat voor de tussenliggende pixels de
texturecoördinaten bepaald worden door lineaire interpolatie. Echter het verloop
van de hoek tussen de normaal en lichtvector over een cushion <3.7>, is geen
lineaire functie. Door deze benadering is de belichting veel vlakker en eenzijdiger.
Hierdoor gaat ook het gewenste effect, dat de hiërarchie van de boom sterker naar
voren komt, voor een groot gedeelte verloren. Er is daarom verder gezocht naar
andere oplossingen. Een beter resultaat wordt in §3.5.3 gepresenteerd, hierbij wordt
echter afgeweken van de traditionele render methode; eerst zal daarom in de
volgende paragraaf de daarvoor gebruikte techniek worden geïntroduceerd.

35

Hoofdstuk 3 Implementatie

Figuur 15: een cushion treemap implementatie met textures.

3.5.2 OpenGL en pixel shaders
Er is bij het onderzoek ook gekeken naar manieren om de bestaande
implementatie van cushion treemaps op een zodanige manier te verbeteren dat
deze beter aansluit op de gestelde visualisatie-eisen. In het bijzonder speelde de
efficiëntie eis hierbij een rol; om de gebruiker snel te kunnen bedienen van een
nieuwe visualisatie is het van belang dat de berekeningen zo snel mogelijk gedaan
worden. Het grootste deel van deze berekeningen wordt gedaan om de visualisatie
af te beelden. Gegeven dit feit is er de mogelijkheid onderzocht om hardwareacceleratie te gebruiken bij het renderen van de cushions. Bij dit onderzoek is
uitgegaan van OpenGL [14], de platform onafhankelijke grafische bibliotheek die
fungeert als een API voor de grafische hardware.
In OpenGL zijn geometrische vlakken eenvoudig te renderen. Echter om de
belichting op die vlakken te berekenen, moet er verder gekeken worden dan de
standaard OpenGL implementatie. Hiertoe is er gekeken naar een oplossing
waarbij gebruik gemaakt wordt van een extensie (ARB_fragment_program) op de
OpenGL implementatie. Deze extensie laat het toe om met OpenGL – de in
moderne videokaarten aanwezige – pixel shaders aan te spreken. Met behulp van
deze pixel shaders bleek het mogelijk om de belichting door de hardware real-time
te laten berekenen. Deze oplossing wordt in de volgende paragraaf uitgewerkt.
Het resultaat dat verkregen werd met het gebruik van textures voldeed niet. Dit
komt omdat de normalen alleen op de hoekpunten van een rechthoek exact worden
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berekend. Eigenlijk zou deze berekening van de normaal voor elke pixel apart
berekend moeten worden. Dit soort berekeningen zijn mogelijk met de OpenGL
ARB_fragment_program extensie. Het nadeel van het gebruik van deze extensie is
dat de hardware deze moet ondersteunen. Grafische kaarten moeten hiervoor
zogenaamde pixel shaders bevatten. Op het moment van schrijven zijn grafische
kaarten met pixel shaders mainstream aan het worden, maar met name de pc’s van
een paar jaar oud zullen deze niet hebben. Een ander nadeel is dat fabrikanten van
grafische chipsets (nVidia[17] en ATI[16]) er vaak een eigen implementatie van
shader instructies op na houden. Dit laatste probleem is omzeild door uit te gaan
van de standaard ARBfp1.0 (zie [14]) die de opengl extensie voorschrijft, deze is
inmiddels algemeen geaccepteerd (door zowel ATI als nVidia). Weliswaar biedt
deze standaard slechts de basisoperaties van pixel shaders, maar zoals zal blijken
voldoen deze prima.
De ARB_fragment_program extensie laadt zogenaamde fragmentprogramma’s op
de grafische kaart in. Deze fragmentprogramma’s, waarvan de syntax en semantiek
is vastgelegd in de ARBfp1.0 standaard [14], bevatten instructies voor de pixel
shaders. Hoe dit in z’n werk gaat kan het beste worden uitgelegd aan de hand van
figuur 16 (uit [18]), hierin is de OpenGL pipeline schematisch weergegeven. De
extensie heeft betrekking op het rasterisatie proces (gerepresenteerd door het
“Rasterization” blok in figuur 16), waarin grafische primitieven worden
geconverteerd naar een (2 dimensioneel) plaatje. In dit proces wordt de initiele
kleur aan een fragment toegekend. De waarde daarvan kan verderop in de pipeline
nog worden veranderd.

Figuur 16: de OpenGL pipeline[18]. De ARB_fragment_program extensie heeft betrekking op het
“rasterization” blok, dat in de pipeline net voor de per-fragment operations ligt.
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In figuur 17 is aangegeven hoe het rasterisatie proces werkt. Zonder
fragmentprogramma’s wordt door OpenGL de kleur van een fragment bepaald
door het toepassen van textures, secundaire kleuren (color sum) en mist (fog).
Door het activeren van een fragmentprogramma wordt deze vaste rasterisatie
functionaliteit uitgeschakeld en wordt dit vervangen door het geactiveerde
fragmentprogramma. Dit programma kan dan applicatie specifieke functionaliteit
implementeren en zelf bepalen of, bijvoorbeeld texturing, al dan niet wordt
toegepast.

Figuur 17: OpenGL rasterisatie proces. Met fragmentprogramma’s wordt een deel van het
rasterisatie proces overgeslagen en overgelaten aan het fragmentprogramma.

Het grote voordeel van het gebruik van pixel shaders is dat de operaties uitgevoerd
worden door de hardware; wat veel sneller gaat dan dezelfde berekening in
software uit te laten voeren (zoals in Sequoiaview wordt gedaan). Het is wel
belangrijk dat fragmentprogramma’s zo kort mogelijk gehouden worden en dat er
zo weinig mogelijk verkeer tussen de grafische kaart en het geheugen is. Om dit te
bereiken worden zoveel mogelijk berekeningen buiten de grafische kaart gedaan
en het resultaat ervan opgeslagen in het gewone geheugen. Alleen de per pixel
berekeningen worden uitgevoerd in de pixel shader. De parameters, a, b, c en d, uit
de functie <3.2>, worden bijvoorbeeld van te voren berekend. Bij het renderen van
een kussen worden deze dan gestuurd naar de pixel shader. Met deze parameters
wordt door de pixel shader dan de belichting berekend.
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3.5.3 Cushion treemaps met pixel shaders
Een fragmentprogramma, volgens de ARBfp1.0 [14] specificatie, is een stukje code
dat de uitvoering van een reeks pixel shader instructies bepaalt. Het stukje code is
in wezen een aantal opeenvolgende vector operaties die als resultaat de kleur van
een pixel bepalen. Zo’n programma bestaat voornamelijk uit instructies van de
vorm:
<operator> <resultaat>, <parameter1>[, <parameter2>[, <parameter3>]];
Het aantal invoerparameters hangt af van de specifieke instructie en varieert tussen
de 1 en 3. Een fragmentprogramma werkt met vectoren. Zowel de parameters die
meegegeven worden aan zo’n programma, als de waardes waarin gerekend wordt,
bestaan uit 4 floating-point componenten. Deze worden gebruikt voor het rekenen
in vectoren (x, y, z en w –waarden) en kleuren (r, g, b en a – waarden). Binnen het
fragmentprogramma zijn deze 4 floating-point componenten de enige eenheid
waarmee gewerkt wordt. Individuele waardes kunnen weliswaar met een index
worden benaderd, maar altijd alleen als deel van een vector. Staat er in de code
bijvoorbeeld de variabele coord (wat in codefragment 3 de wereldcoördinaten
aanduidt van de huidige pixel) welke verwijst naar de vector in zijn geheel. Staat er
echter coord.x dan wordt daarmee x-component van de coördinaatvector mee
aangeduid. Deze aanduidingen van afzonderlijke componenten worden in termen
van fragmentprogramma’s ook wel swizzles genoemd.
Codefragment 3 laat een gedeelte zien van het fragmentprogramma dat in
DreamCode wordt gebruikt en geeft een impressie van de wijze waarop een
fragmentprogramma geschreven wordt. Het stuk code berekent de normaal voor
een pixel, in principe datgene wat afgeleid is in <3.6>. Bij het schrijven hiervan
kwam het probleem naar voren dat de x en y variabelen in wereldcoördinaten zijn
die binnen de pixel shader niet bekend zijn. De oplossing die hiervoor gevonden is
leidt de wereldcoördinaten af uit texturecoördinaten. De wereldcoördinaten worden
in het programma per vertex geconverteerd naar texturecoördinaten en vervolgens
wordt in het fragmentprogramma de texturecoördinaten voor die pixel opgevraagd
en terug geconverteerd naar wereldcoördinaten. De eerste twee instructies doen
precies dat, ze beelden de texturecoördinaten af op wereldcoördinaten. De MUL
operatie vermenigvuldigt de texturecoördinaten met twee, en de SUB operatie trekt
hiervan één af.
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// program input
//
arg0= { -2a, -b, 1, 0 }
//
arg1= { -2c, -d, 1, 0 }
// fragment input
//
texcoord = { Tu, Tv, 0, 0 }
MUL worldcoord, texcoord, { 2.0, 2.0, 0.0, 0.0 };
SUB worldcoord, worldcoord, { 1.0, 1.0, 0.0, 0.0 };
// ----------------// compute normal
// fn = [-(2ax +b), -(2cy+d), 1]
// ----------------MAD fn, arg0, worldcoord, arg1;

Codefragment 3: fragment program code voor het converteren van wereldcoördinaten.

Een fragmentprogramma bestaande uit een rij operaties is net wat anders dan een
rij statements in een programmeertaal als Delphi of C. Enerzijds heeft een
fragmentprogramma niet de code control operaties die in normale
programmeertalen te vinden zijn, er zijn bijvoorbeeld geen if-statements en whileloops*. Anderzijds bieden de instructies wel heel toegespitste operaties, die in een
normale programmeertaal verscheidene instructies zouden vereisen. Een mooi
voorbeeld daarvan is de operatie MAD in de laatste instructie van codefragment 3.
Deze operatie doet in één slag de eerste twee parameters componentsgewijs
vermenigvuldigen en vervolgens het resultaat daarvan met de derde parameter
componentsgewijs optellen, zie ook het kader op de volgende pagina.
De berekening van de belichting, zoals beschreven eerder in dit hoofdstuk met de
formule <3.7>, wordt uitgevoerd met codefragment 4 door een pixel shader. Hierin
zijn MUL, MAX, SUB en ADD zijn operaties voor het respectievelijk
vermenigvuldigen, maximaliseren, aftrekken en optellen van de parameters. De
DP3 operatie voert een dot product uit en RSQ staat voor reciprocal square root,
deze operatie wordt als voorbeeld toegelicht in het kader onder codefragment 4.
Bij de uitvoering van het fragmentprogramma zijn ook enkele toestandsvariabelen
(arg2 en arg3) betrokken die vanuit de code zijn meegegeven. Deze bevatten
lichtinstellingen die vanuit de tool door de gebruiker zijn aan te passen. Het
commentaar tussen de regels code, licht bij elke operatie toe welke stap uit de
berekening daarmee wordt uitgevoerd. De waardes die in het fragmentprogramma
worden toegekend aan de out_color variabele bepalen de uiteindelijke kleur van
de pixel.

*

dit geldt voor de gebruikte extensie. De laatste versie pixel shaders ondersteunen wel bepaalde code
control operaties.
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// compute Light Intensity:
//
Ia + Is * max(0, (n dot L)/(|n| * |L|))
// program input
//
arg2= { Ia, Is }
//
arg3= { Lx, Ly, Lz } (pre: |L| = 1)
// fnDotlv = n dot L
DP3 fnDotlv.w, fn, arg3;
// fn.w = fn.x*fn.x + fn.y*fn.y + fn.z * fn.z
DP3 fn.w, fn, fn;
// fn.w = 1/|n| =
RSQ fn.w, fn.w;
// Isp.w =
MUL Isp.w,
// Isp.w =
MAX Isp.w,

1/(|n| * 1) = 1/(|n| * |L|)

(n dot L)/(|n| * |L|)
fn.w, fnDotlv.w;
max(0, (n dot L)/(|n| * |L|))
{0.0}.x, Isp.w;

// Isp.w = Ia + Is * max(0, n (n dot L)/(|n| * |L|))
MUL Isp.w, Isp.w, arg2.y;
ADD Isp.w, Isp.w, arg2.x;

Codefragment 4: fragmentprogramma voor het berekenen van de belichting. De instructies
rekenen de intensiteit uit volgens de formule <3.7>.

De MAD en RSQ operatie
MAD result op1 op2 op3
De instructie MAD heeft 4 vectoren als parameters. Het resultaat van de instructie is
gegeven door de volgende formule.

result.v = op1.v ∗ op 2.v + op3.v
met

v ∈ {x, y, z , w}

RSQ result op.x
De instructie RSQ heeft twee parameters. De eerste waar het resultaat in terecht komt, is
een vector. De tweede parameter is een scalar (één waarde van een 4 floating-point
component). Het resultaat van de instructie is gegeven door de volgende formule.

resultv =

1
op.x

met

v ∈ {x, y, z , w}
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Figuur 18: treemap met belichting door pixel shaders.

In de bovenstaande afbeelding van figuur 18, is een treemap te zien waarbij de
belichting is berekend door het fragmentprogramma met pixel shaders. Als deze
afbeelding wordt vergeleken met figuur 15, dan is het verschil in belichting
duidelijk te zien. De cushions vertonen niet meer het regelmatige patroon nu de
normaal per pixel wordt berekend. Deze aanpak heeft dan ook resultaat, de
belichting zorgt er nu voor dat de structuur veel duidelijker naar voren komt.
Met de definitie van hi in <3.4> is er een schaalfactor voor de kussenfunctie
gedefinieerd met 2 parameters, h en f. Deze parameters bepalen de hoogte van
kussens op de verschillende niveaus van de boom. Door deze parameters af te
stellen kan de belichting worden aangepast om lage of juist hoge niveaus te
benadrukken. Zo kan met een kleine f de globale indelingen zoals namespaces
sterker naar voren worden gebracht. Een grotere waarde van f zal juist de diepste
structuren in de broncode beter laten onderscheiden. De h parameter wordt over
het algemeen gebruikt om het effect van de f factor bij te schalen. De kussens
worden door een lage h factor vlakker, en juist steiler met een hoge h factor. Op de
volgende pagina staan 3 afbeeldingen van dezelfde visualisatie, die alleen
verschillen in de waardes gekozen voor de twee parameters. De afbeeldingen zijn
met opzet niet in kleur zodat het verschil in belichting beter te onderscheiden is.
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Figuur 19 benadrukt door een lage f, en hoge h waarde vooral de laagste niveaus.
Dit is in de afbeelding duidelijk te zien doordat de belichting vooral gecentreerd is
op het middelpunt van de grote rechthoeken.
In Figuur 20 is juist het effect van de bovenste kussens in de treemap versterkt
door een hoge f, en lage h waarde. Hierdoor zijn de kleinere containers en de
individuele elementen goed te onderscheiden. Echter zijn hier de grote
rechthoeken, die zo goed in figuur 19 naar voren kwamen, een stuk minder
herkenbaar.
De laatste afbeelding, figuur 21, toont de treemap waarbij f een waarde heeft die
tussen de f waardes van de twee andere afbeeldingen in ligt. Het resultaat is
logischerwijs dan ook een midden tussen dat van de vorige twee. De globale
indeling is herkenbaar, maar gaat niet zoals in de afbeelding van figuur 19 ten
koste van de weergave van afzonderlijke elementen.
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Figuur 19: treemap met f = 0.55 en h = 7, brengt de globale structuur naar voren.

Figuur 20: treemap met f = 1.1 en h = 0.7, individuele elementen en
kleine containers worden nadrukkelijker in beeld gebracht.

Figuur 21: treemap met f = 0.75 en h = 3.5, zowel de globale structuur
als de kleinere containers komen goed in beeld.
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3.6 Squarified Treemaps
De cushion treemaps techniek die in de vorige paragraaf is beschreven, biedt een
methode aan om hiërarchische informatie beter te visualiseren. Een ander punt
waar het standaard treemap algoritme op verbeterd kan worden is de wijze waarop
rechthoeken ingedeeld worden. In het geval een knoop relatief veel kleine kinderen
heeft, dan zal de rechthoek van de knoop door zijn kinderen in heel veel smalle
stukken worden verdeeld. Een voorbeeld hiervan is in de afbeelding hieronder te
zien.

4

6

6

4

3 22

6

Figuur 22: squarified algoritme met slechte layout.

De rechthoek van de knoop heeft een breedte van 4 en een lengte van 6. In figuur
22 is te zien hoe met de standaard treemap methode een rechthoek ingedeeld
wordt; gegeven dat zijn kinderen een grootte hebben van 6, 6, 4, 3, 2, 2 en 1. De
kinderen met een lage waarde worden al snel heel smal. Had deze rechthoek nog
kleinere kinderen gehad, kleiner dan een half, dan zouden de afzonderlijke
kinderen niet eens meer te onderscheiden zijn geweest. Een bijkomend nadeel is,
dat ze daardoor ook moeilijk te selecteren zijn, een punt dat later in hoofdstuk 4
nog aan de orde zal komen. De layout kan verbeterd worden door rechthoeken te
maken die een kleinere verhouding hebben tussen breedte en hoogte, ofwel meer
“vierkant” zijn. Deze vormen zijn bovendien beter op grootte te vergelijken met
elkaar, dan de rechthoeken met een smalle vorm.
Squarified Treemaps is een techniek die ontwikkeld is om rechthoeken in een
treemap zo in te delen dat deze vierkanter worden. Het algoritme zoals dat is
beschreven in [12] werkt als volgt. Gegeven een rechthoek r, met een lijst van
oppervlakten van zijn kinderen, waarvan de som gelijk is aan het totale oppervlak
van de rechthoek. De kinderen worden nu één voor één ingedeeld in een rij. Als
een rij is gevuld, wordt deze geplaatst langs de kortste zijde van r. Een nieuwe rij
kan dan weer gemaakt worden in de resterende vrije ruimte. De rijen worden als
volgt gevuld. Telkens als er een kind wordt toegevoegd, wordt er berekend welk
kind uit de rij de slechtste hoogte/breedte verhouding heeft. De zogenaamde
slechtste waarde van de rij. Deze slechtste waarde wordt dan vergeleken met de
slechtste die berekend was voordat het kind aan de rij was toegevoegd. Als er een
verbetering is – de slechtste waarde is kleiner geworden – dan wordt het kind aan de
rij toegevoegd. Bij een verslechtering daarentegen, zal het kind er niet aan worden
toegevoegd en wordt met dat kind een nieuwe rij begonnen.
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Figuur 23: voorbeeld uitwerking van het squarify algoritme.

Een uitwerking van dit algoritme, aan de hand van een voorbeeld, is in figuur 23,
de afbeelding hierboven te zien. In de verschillende stappen, te beginnen met stap
1 links bovenaan, wordt de dezelfde rechthoek als in figuur 22 ingedeeld, maar dan
volgens het squarificatie algoritme. Het vullen van een rij wordt met stappen naar
rechts gedaan. Als de stap echter een verslechtering zou betekenen – zoals in stap 3
en 6 het geval is – dan wordt er een nieuwe rij begonnen.
Nu volgt, aan de hand van een codefragment, een beschrijving van de wijze waarop
het algoritme in DreamCode is geïmplementeerd. Het onderstaande codefragment
5 toont in (een C-stijlachtige) pseudo-code de functie Squarify. De functie wordt
aangeroepen op iedere knoop in de boom. Het effect van de functie is dat de
kinderen worden ingedeeld in de rechthoek van de knoop. De volgende namen
voor variabelen worden gebruikt in het codefragment.
parent: de rechthoek welke de knoop representeert waarop het squarify algoritme
wordt uitgevoerd.
children: de lijst van rechthoeken die de kinderen van parent representeren.
current_child: iterator van de lijst children.
row: de huidige rij die opgebouwd wordt.
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Het algoritme gaat ieder kind in de lijst af, één voor één worden ze toegekend aan
de variabele current_child. Telkens wordt daarbij de expressie Worse(row,
current_child) > 0 uitgerekend, die waar is als de toevoeging van current_child een
verbetering is. Als een rij af is wordt op de variabele parent de functie LayoutRow
aangeroepen die de kinderen in de samengestelde rij plaatst binnen de rechthoek.

void Squarify(Rectangle parent, RectangleList * children)
{
RectangleList row;
Rectangle current_child = children->begin();
while(current_child != children->end())
{
if ((row.size() == 0) ||
( Worse(row, current_child) > 0))
{
current_child = children->next();
row.add(current_child);
} else
{
parent.LayoutRow(row);
row.clear();
}
}
if(row.size() != 0)
parent.LayoutRow(row);
}

Codefragment 5: pseudocode voor het squarify algoritme.

Hoewel de werking van de squarify-treemap methode hetzelfde is, verschilt de
implementatie van het algoritme in DreamCode met dat van [12]. Daarin wordt het
algoritme recursief aangeroepen voor elk kind. De implementatie van DreamCode
beschrijft de squarificatie in een enkele while-loop.

Figuur 24: voorbeeld van een squarified treemap.
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Het resultaat van de toepassing van het squarify algoritme zien we in de
afbeeldingen van figuur 24. Wat gelijk opvalt, is dat de rechthoeken inderdaad
meer vierkant zijn, in zoverre is de opzet geslaagd. Echter is in de squarified
afbeelding de structuur minder goed zichtbaar. Met de originele treemap methode
worden op één laag alle rechthoeken in dezelfde richting ingedeeld, hierdoor
worden de verschillende niveaus beter zichtbaar. Het per niveau over een andere as
indelen, gebeurd echter niet meer met het squarify algoritme. Een oplossing
hiervoor maakt gebruik van de methode uit de vorige paragraaf; de cushion
techniek die daar is besproken, is in staat de hiërarchie beter te visualiseren. Deze
methode staat los van de wijze waarop de treemap wordt ingedeeld, waardoor het
mogelijk is om de squarificatie en de cushion treemap methode te combineren.
Het resultaat daarvan is in figuur 25 hieronder te zien. Het combineren van
cushion treemaps met het squarify algoritme resulteert in een treemap met een
duidelijk zichtbare structuur, maar zonder smalle rechthoeken.

Figuur 25: voorbeeld van een squarified cushion treemap, te zien is het kusseneffect uit figuur 10
gecombineerd met de squarified indeling van figuur 24.

3.7 Ruimtelijke indeling
In de voorgaande paragrafen zijn visualisatiemethoden op basis van treemaps
besproken voor het visualiseren van gegevens uit een boomstructuur. De
boomstructuur van de visualisatieboom is echter wat complexer dan bijvoorbeeld
de bestandenstructuur op een schijf. In §3.4 is beschreven dat de indeling van de
elementen gebeurt op basis van de waarde van elementen. Het algoritme gaat
daarbij uit van een boom met uniforme elementen waarbij één eenheid gekozen is.
De gedefinieerde visualisatieboom bestaat echter uit verschillende soorten
elementen. Deze hebben geen gemeenschappelijke eenheid die als waarde in de
treemap kan fungeren en daarnaast heeft de boom ook nog eens elementen die
meerdere aspecten hebben.
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Het stellen van een maatstaaf voor deze elementen is dan ook niet triviaal. Er moet
aan de verschillende soorten elementen in de visualisatieboom een waarde gegeven
worden; deze waarde moet zo gekozen zijn dat het de elementen van dezelfde soort
visueel ordent op een intuïtieve maatstaaf. Daarnaast moeten elementen van
verschillende soorten onderling op de aan hen gekoppelde waardes ook te
vergelijken zijn. Het belangrijkste criterium voor deze maatstaaf is dat het een voor
de gebruiker relevant aspect moet weerspiegelen. Verder is het zo dat de visuele
afmetingen van een element zijn ‘grootte’ suggereert. Het is daarom een goed idee
om elementgroottes met metrieken af te beelden die de grootte van een
programmafragment meten.
De voornaamste problemen voor het vergelijken van gelijksoortige elementen
treden op bij de functie- en type elementen. Voor functies zijn er twee belangrijke
maatstaven. Ze kunnen op basis van aantal regels, of op basis van
geheugengebruik vergeleken worden. Beide zijn belangrijk. Typedefs zijn dan weer
een ander uiterste, op dit type is het lastig om ook maar één eenheid te plakken; dit
komt voornamelijk door het feit dat ze in de taal C++ geen onafhankelijke
betekenis hebben. Typedefs fungeren eigenlijk als placeholders, ze verwijzen naar
typedefinities. Bij de onderlinge vergelijking tussen verschillende soorten
elementen is er het verschil in eenheid. Bij variabelen is het logisch om het
geheugengebruik als maatstaaf te nemen en voor bijvoorbeeld functies is dat het
aantal regels wat meegewogen wordt. De waardes die aan deze twee eenheden
gekoppeld worden moeten op de één of andere manier in verhouding met elkaar
komen te staan.
Voor argumenten is er gekozen om de geheugenruimte – net als bij variabelen –
als maatstaf te gebruiken. Dit zorgt ook voor een consistent beeld, want de ruimte
die een instantie van een bepaald programma-element inneemt zal, of het nu gaat
om een variabele of een argument, even groot worden afgebeeld. De waarde van
een variabele, of argument, v wordt gegeven door
waarde(v) = sizeof (v)

<3.10>

hierbij is sizeof de functie uit de C-library die de grootte – de ruimte die ingenomen
wordt in het geheugen – van een variabele, of argument, v teruggeeft. De enum
typen en typdefs hebben een constante waarde toegewezen gekregen, dit om ze
toch af te kunnen beelden ondanks dat ze geen betekenisvolle waarde hebben. De
constante T is de waarde die gegeven wordt aan alle typedefs en enums.
In de weergave van functies moet zowel de kosten van een aanroep als de lengte
van de functiedefinitie in terug te vinden zijn. Dit is als volgt opgelost. De
functiewaarde is opgesplitst in twee delen, één betreft de waarde van de
argumenten, de ander geeft de lengte aan. De totale waarde van de functie is dan
de som van de waardes van alle argumenten en het aantal regels dat de functie in
beslag neemt. Hieronder is de waarde van een functie in formule vorm vastgelegd.
Het aantal regels van een functie f wordt gegeven door lengte(f).
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N

waarde( f ) = lengte( f ) + ∑ waarde(arg i )

<3.11>

i =1

De waardes van de argumenten representeren de kosten van een functie aanroep.
Dit stemt overeen met de waarde die eerder al voor een argument is vastgesteld, dat
is de hoeveelheid geheugen die deze inneemt. Bij de indeling van de functie in de
treemap wordt de ruimte van de twee delen verdeeld naar verhouding van hun
waardes. Zeg dat aan een functie een oppervlak is toegewezen ter grootte A, dan
wordt daarin voor het afbeelden van de lengte van de functie, een oppervlak Al
gebruikt van de resterende ruimte:

Al = A ⋅

lengte( f )
waarde( f )

<3.12>

Door gebruik van kleur wordt er binnen de functie rechthoek onderscheid gemaakt
tussen de twee delen, geel voor representatie van argumenten en groen voor de
lengte van de functie. Functies zijn op deze manier onderling eenvoudig te
vergelijken op beide aspecten.
De waarde die wordt toegekend aan knopen – de namespaces en klassen – in de
boom blijft ongewijzigd. Het treemap algoritme kent hieraan toe, de som van
waarden van subelementen uit de boom. Een knoop k, met Nv variabelen, Nf
functies, Nt typen en Nm namespaces/klassen, krijgt dus een waarde die als volgt
berekend kan worden.
Nv

Nf

Nm

i =1

j =1

m =1

waarde(k ) = ∑ waarde(vi ) + ∑ waarde( f j ) + ∑ waarde(m) + NT ⋅ T

<3.13>

De berekening komt in principe neer op de sommatie van alle bladeren van de
knoop, dat is de variabele-, functie-, en typen-waarden. Daarbij wordt dan ook nog
de waarden van de knopen onder de knoop opgeteld.
In figuur 26 hieronder is een schematische weergave gegeven van de ruimtelijke
indeling. Rood zijn hierin de variabelen en de groen met gele vlakken
representeren functies. Typedefs (en andere constanten typen) zijn met blauw
aangegeven. Het doel van de afbeelding is om toe te lichten hoe dat gegevens zijn
af te lezen uit de treemap, wanneer elementen onderling op grootte worden
vergeleken. De tekstvakken vertellen iets over de rechthoeken – of deel van de
rechthoek in het geval van een functie – waar met de pijlen naar wordt gewezen.
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functie

langere functies hebben
een proportioneel groter
groen gedeelte

variabele
zowel de waarde van
argumenten als variabelen
zijn naar geheugengebruik

Functies met meer
argumenten hebben ook
een groter geel gebied

variabelen met dubbel
geheugengebruik zijn
tweemaal zo groot
klassen en namespaces bestaan uit
subelementen

Typedefs hebben
een vaste waarde

Figuur 26: illustratie ruimtelijke indeling van een treemap. Rood zijn de variabelen, functies geel
(argumenten) met groen (regels) en cyaan de typedefs. Pijlen wijzen naar (sub)rechthoeken om
aan te geven waar de tekstvakken betrekking op hebben. In het midden is een container
weergegeven, bestaande uit twee variabelen, een funtie en een typedef.

3.8 Performance
Een belangrijk punt van de visualisatie is dat de gebruiker er vlot mee kan werken.
De efficiëntie eis uit §1.2 benadrukt dit, zodat er met de implementatie van de tool
rekening mee gehouden wordt. Eerder al, in §3.5 heeft dit met de implementatie
van cushion treemaps, al geleid tot het gebruik van pixel shaders. Deze paragraaf
beschouwt wat er verder nog aan optimalisaties is gedaan.
Het squarificatie proces en het berekenen van de cushion functie <3.3> kunnen
allemaal op voorhand gedaan worden. Wat overblijft is het renderwerk; om o.a.
highlights weer te geven moet het scherm ververst worden. Er is in het begin getest
om bij verversing het scherm in het geheel opnieuw te renderen. Dit bleek echter
niet goed te schalen naar grotere projecten, daar werd de performance – in dit geval
het wachten tot een nieuwe frame is gerenderd – dermate laag dat het niet meer
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werkbaar was. Het kon hierbij met grotere projecten, waarin tienduizend
elementen gerenderd moeten worden, seconden duren† voordat er op een klik van
de gebruiker gereageerd werd. Een aantal opties zijn bekeken om dit op te lossen
en die worden hieronder besproken, daarbij wordt van elke optie de voor- en
nadelen opgesomd en wordt beschreven hoe ze elkaar onderling kunnen
aanvullen.

3.8.1 Bitmap caching
Bij het renderen van een nieuwe frame wordt het grootste deel van de tijd veel van
hetzelfde renderwerk verricht. Een aanzienlijke snelheidswinst kan gewonnen
worden, door alleen die delen van het scherm opnieuw te renderen die veranderen.
Om dit te realiseren wordt er een geprerenderde afbeelding in een bitmap
opgeslagen. Het verversen van het scherm bestaat nu uit het laden van de bitmap,
wat vele malen sneller gaat dan alle elementen opnieuw te renderen. Wanneer er
nu bijvoorbeeld door interactie van de gebruiker bepaalde elementen in de
visualisatie veranderen – zoals de highlighting bij een selectie – dan hoeven alleen
die opnieuw gerenderd te worden, waarbij ze dan over de geprerenderde afbeelding
heen getekend worden.
Voordelen: een enorme snelheidswinst wordt geboekt met het cachen van bitmaps,
in plaats van seconden te moeten wachten, kan het beeld – de nieuwe frame –
direct getoond worden. De winst zal groter zijn naarmate er meer elementen in de
scène zijn. Verder is bitmap caching een methode die nauwelijks overhead heeft en
bovendien zeer eenvoudig te implementeren is.
Nadelen: het cachen van bitmaps heeft wel als nadeel dat een deel van de
flexibiliteit, die vooral het gebruik van (hardwarematige) pixel shaders met zich
meebrengen, moet worden opgeofferd. Bitmap caching zou niet efficiënt werken
als de shader dynamisch aangepast wordt. Verder biedt bitmap caching niet altijd
een uitkomst, in bepaalde gevallen zal de hele scène toch opnieuw gerenderd
moeten worden. Het meest voorkomende geval is als de gebruiker inzoomt (zie
BSP-trees hieronder), andere gevallen zijn het wijzigen van visualisatie instellingen
en het verschuiven van de “view”.

3.8.2 BSP-trees
Het grootste deel van de tijd werkt bitmap caching uitstekend, echter niet altijd, in
welke gevallen de visualisatie alsnog traag reageert. Hier is zoomen het
voornaamste voorbeeld van (deze feature zal in §4.6 aan bod komen). De Binary
Space Partition Trees (BSP-trees) methode kan de visualisatie versnellen op het
moment dat er in- of uitgezoomd wordt. De scène zal nog steeds opnieuw
gerenderd worden. Met BSP-trees wordt dit renderen echter geoptimaliseerd [19],
†

De gebruikte testopstelling is een PC met een AMD Athlon 2000+ XP (1.68 GHz), 512 MB
werkgeheugen en een Geforce FX 5200 als grafische kaart. Hierbij was de grootte van het (te renderen)
treemap venster 1280x998.
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deze methode maakt namelijk gebruik van het feit dat met zoomen niet de hele
visualisatie zichtbaar is. Het is niet nuttig om de hele visualisatie te renderen als
slechts een fractie op het scherm wordt afgebeeld. Een stuk efficiënter zou het zijn
om alleen de delen te renderen die in beeld zijn. Het toepassen van BSP-trees is
erop gericht om dit efficiënt af te handelen.
Voordelen: BSP-trees laten een scène sneller renderen als er minder elementen
zichtbaar zijn. Hierdoor bieden ze de mogelijkheid om meer detail in de
visualisatie te verwerken als er ingezoomd wordt, zonder dat het traag wordt. Een
bijkomend voordeel van de treemap methode is dat deze zich uistekend leent voor
het gebruik van BSP-trees; dit omdat in een treemap de visualisatie-elementen de
ruimte opdelen in segmenten. Een dergelijke indeling wordt door BSP-trees
gebruikt voor het optimaliseren van het renderen.
Nadelen: hoewel als voordeel is aangehaald dat treemaps zich lenen voor BSPtrees, is deze in vergelijking met de andere methoden nog lastig toe te passen. Het
grootste nadeel is echter dat de toepassing van BSP-trees in DreamCode weinig nut
heeft als het merendeel van de elementen wél gerenderd moet worden. Deze
situatie doet zich voor wanneer de gebruiker ver (uit)zoomt.

3.8.3 Opengl display lists
Veel situaties waarin dat de scène opnieuw gerenderd wordt, zijn de rechthoeken
t.o.v. de voorgaande scène hetzelfde gepositioneerd. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer
dat de belichting is aangepast, of de view verschoven wordt. In dit geval bieden
OpenGL display lists optimalisatie mogelijkheden. De techniek van display lists is
gebaseerd op het opslaan van het eindresultaat van berekeningen. In veel gevallen
waarin display lists gebruikt worden is ook de techniek van bitmap caching
toepasbaar. Hierbij heeft de laatste genoemde dan de voorkeur, omdat deze sneller
is. Er zijn echter gevallen waarin dat bitmap caching niet mogelijk is en display
lists wel mogelijk zijn. Zoals in de genoemde voorbeelden, welke alle vereisen dat
de scène in zijn geheel opnieuw wordt gerenderd. De reden dat in zulke gevallen
wel display lists gebruikt kunnen worden, wordt veroorzaakt door de pixel shader.
Alles wat gerenderd wordt met display lists gaat nog door de pixel shader (zie ook
figuur 18), wat niet het geval is bij bitmap caching. Het gevolg is dat de twee
technieken prima te combineren zijn. Waar mogelijk wordt bitmap caching
toegepast, omdat dit nu eenmaal sneller is. Daar waar echter de scène gerenderd
wordt vanwege een aanpassing in de pixel shader routine, of verplaatsing van de
scène, zullen display lists gebruikt worden.
Voordelen: het gebruik van display lists heeft nauwelijks overhead en is eenvoudig
toe te passen.
Nadelen: de methode is slechts in een klein aantal situaties toepasbaar. Het
fungeert meer als een vangnet voor een aantal situaties waarin bitmap caching niet
toepasbaar is.
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3.8.4 Optimalisaties in praktijk
Er is voor gekozen om de applicatie te optimaliseren met bitmap caching en
OpenGL display lists. Deze methoden bieden een enorme performance winst
zonder dat er aan de applicatie bijzondere eisen worden opgelegd. Door bitmap
caching te gebruiken kan een plaatje bijna instantaan op het scherm worden
afgebeeld, daar waar het opnieuw renderen – afhankelijk van het aantal elementen
in de treemap – enkele seconden kost. Deze optimalisatie heeft ervoor gezorgd dat
veel operaties zoals selectie – wat betreft rendertijd – niet meer afhangen van het
aantal elementen dat in de treemap zit. Een concreet geval waarbij bitmap caching
aan functionaliteit heeft bijgedragen, is bij impliciete selectie (zie §4.5) voor relaties.
Dit is een feature die normaal slecht zou schalen, en vooral bij grotere projecten
anders tot performance problemen zou leiden. Deze optimalisatie heeft dan ook
zeker geholpen met de efficiëntie eis. Naast bitmap caching wordt er ook gebruik
gemaakt van OpenGL display lists, deze optimalisatie biedt weliswaar maar in
bepaalde gevallen performance winst, maar is heel eenvoudig toe te passen.
BSP-trees zijn niet in de tool geïmplementeerd. Deze optimalisatie had een lage
prioriteit gezien de niet geringe hoeveelheid werk die nodig is voor de
implementatie van BSP-trees, tevens is hierboven al aangegeven dat BSP-trees
alleen in bepaalde omstandigheden een echte performance winst zouden
opleveren. BSP-trees blijven echter interessant als de tool dynamisch meer
informatie zou toevoegen bij het inzoomen op de visualisatie. Zie ook §5.1.
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Hoofdstuk 4 Applicaties
In de voorgaande hoofdstukken is besproken hoe de datastructuur en visualisatiealgoritmen tot stand zijn gekomen. De resultaten hiervan zijn met de ontwikkeling
van het programma DreamCode in praktijk gebracht. Dit hoofdstuk zal de
praktische aspecten van deze applicatie beschouwen, gezien van de kant van de
gebruiker.

4.1 DreamCode’s Code-Visualisatie
Figuur 27 op de volgende pagina, laat een voorbeeld zien van een klein C++
programma (ter grote van codefragment 1) ingeladen in DreamCode. Het
programma maakt gebruik van enkele standaard libraries, hierdoor bevat de
visualisatie gelijk een groot aantal elementen. De visualisatie is een squarified
cushion treemap, gebaseerd op de in het vorige hoofdstuk beschreven
implementatie. De rechthoeken in de treemap zijn representaties van de bladeren
uit de visualisatieboom. Wat bij deze rechthoeken gelijk in het oog springt, zijn de
verschillende kleuren die gebruikt worden. De kleur identificeert om wat voor
programma-element het gaat.
•

Groen: methoden en functiebodies

•

Rood/Paars: variabelen en velden

•

Geel: functie-argumenten

•

Cyaan: typedefs en enums

•

Oranje: bestanden

De kleuren komen in twee tinten voor: een felle, verzadigde en een donkere,
onverzadigde tint. De onverzadigde kleuren worden toegepast op elementen in
namespaces en de verzadigde kleuren worden gebruikt voor elementen binnen
klassen. In de afbeelding is het verschil tussen de tinten goed te zien, zo is af te
leiden dat de elementen in de onderste helft van de afbeelding, voornamelijk
functies (groen) met argumenten (geel), liggen in een namespace. Alleen het
hoekje aan de rechterkant toont elementen met een duidelijk fellere kleur. Hieraan
is te zien dat het kleurverschil goed te onderscheiden is (ondanks dat het cushion
effect lichtjes interfereert). De bestanden worden in de visualisatie niet ingedeeld
volgens een toegekende waarde, zoals dat beschreven is voor de andere elementen
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in §3.7. Voor bestanden is er een (instelbaar) percentage gereserveerd; daarbinnen
worden ze ingedeeld op hun grootte in bytes.
Individuele elementen kunnen geïdentificeerd worden door ze te selecteren,
waarop de naam zichtbaar wordt in de statusbalk. Er is tevens een optie om in een
tooltip de namen van de elementen te zien, als er met de muis overheen bewogen
wordt.
Naast wat antwoorden op directe vragen, zoals “welke namespace heeft de meeste
klassen”, zijn er ook conclusies te trekken over de globale structuur. Zo is in de
functies van de globale namespace, degene onderin de afbeelding, naar verhouding
weinig groen te zien. Dit is te verklaren doordat deze (over het algemeen één
regelige) functies slechts prototypes zijn. Een ander opmerkelijk punt is dat de
“std”-namespace, die het hele bovenste gedeelte van het plaatje in beslag neemt,
duidelijk veel grotere argumenten heeft. Dat is een gevolg van het veelvuldig
gebruik van relatief vrij grote iterator typen.

Figuur 27: DreamCode, in de visualisatie zijn de groen met gele elementen functies, de rode
elementen variabelen en de cyaan gekleurde elementen typedefs en enums.
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4.2 Structuur
Het goed weergeven van de structuur is één van de gestelde eisen die in de vorige
hoofdstukken meermalen aan bod is gekomen. In de applicatie is daar nu het
resultaat van terug te zien. De belichting – en in mindere mate de ligging van de
rechthoeken – zorgen ervoor dat de structuur naar voren komt. Het kussen effect
(zie §3.5) zorgt hiervoor. Zo liggen alle elementen van een namespace op eenzelfde
kussen. Hierdoor zijn de elementen die vallen binnen dezelfde namespace te
herkennen, ondanks dat een namespace – net als klassen – niet zelf door een
rechthoek wordt gerepresenteerd. Wat verder bijdraagt aan de herkenning van de
containers, is de vastgestelde volgorde waarin elementen worden ingedeeld. Eerst
worden de functies ingedeeld, dan de velden, en vervolgens de typen. Hierdoor
vallen de groene rechthoeken altijd aan de linker- en onderkant, daarbinnen vallen
de rode rechthoeken en dan in de rechterbovenhoek van de container, worden de
typen ingedeeld. Het gevolg daarvan is dat er een kleurenpatroon ontstaat waardoor
dat een container met veel elementen duidelijk herkenbaar is, echter bij containers
met een klein aantal elementen, is dit minder goed te zien. De vaste volgorde van
indelen heeft echter ook nadelen. Op het moment dat er weinig variabelen of
functies zijn in verhouding tot de typen, dan zullen de groene en rode rechthoeken
tegen de kant van de namespace worden ingesloten. De rechthoeken van de
variabelen en/of functies zullen dan verspreid liggen langs een lijn, waardoor ze
lastig onderling te vergelijken zijn. Een oplossing hiervoor is om gelijksoortige
elementen te groeperen. De in §3.2.2 gedefinieerde boom wordt hiervoor een klein
beetje aangepast. Dit is als volgt gedaan, binnen de container zijn zogenaamde
pseudo-nodes gedefinieerd. Deze nodes representeren geen programma-element,
maar zijn ervoor om de functies, variabelen en typen binnen een container te
groeperen. De pseudo-nodes worden net als de andere elementen in de
visualisatieboom door het squarify algoritme (zie §3.6) ingedeeld. Hierdoor wordt
iedere containerrechthoek in drie delen opgedeeld. Binnen de drie delen worden
dan respectievelijk de functies, variabelen en typen ingedeeld. De pseudo-nodes
dragen echter niet bij aan het kussen effect, aangezien ze niet deel uitmaken van
de structuur en ook geen echte containers representeren. Figuur 28 toont een
afbeelding waarin het effect van de indeling in groepen goed te zien is.
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Figuur 28: DreamCode met dezelfde visualisatie als in figuur 27, maar dan met groepsindeling.

Wanneer figuur 28 wordt vergeleken met figuur 27, is duidelijk te zien dat met
deze indeling gelijksoortige elementen, van dezelfde container, eenvoudig worden
herkend. Bijvoorbeeld welke functies globaal gedeclareerd zijn, of welke variabelen
een bepaalde klasse bevat. Het voordeel laat zich vooral gelden voor de minder
grote containers, en containers waarbij de verhouding tussen verschillende
groepen elementen groot is. Helaas is er ook een situatie waarin de structuur
minder goed naar voren komt. Deze situatie treedt op als de visualisatieboom een
diep geneste structuur heeft, waarbij de verhouding van bladeren tot het aantal
knopen klein is. In termen van programma-elementen doet deze situatie zich voor
als er een nesting is van namespaces en klassen, die weinig functies of variabelen
bevatten. In dit soort gevallen komt weliswaar goed naar voren welke elementen
van een node tot hetzelfde niveau behoren, maar daarbij valt niet te onderscheiden
welke elementen daarvan tot dezelfde klasse of namespace behoren. De oorzaak
hiervan is dat door het kleine aantal elementen deze vrij dicht bij elkaar liggen en
daardoor het kussen effect gelijk is. Tevens is er bij een klein aantal elementen
geen kleurenpatroon te herkennen wat kan dienen als een visuele aanduiding.
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4.3 Relaties
Het visualiseren waar tot nu toe steeds over is gesproken levert informatieve
plaatjes op, maar wat kan de gebruiker er nu eigenlijk mee? Door slechts te kijken
naar de statische plaatjes is de gebruiker al in staat om het één en ander af te lezen.
De grootste rechthoeken zijn er in één oog opslag uit te halen; afhankelijk van de
gebruikte maatstaaf kunnen dat bijvoorbeeld de langste functies en de grootste
variabelen zijn. Maar de mogelijkheden (en daarmee de toepasbaarheid) worden
pas groot als de gebruiker de relaties tussen de elementen kan zien. Dit betreft de
informatieve eis aan de visualisatie, in veel gevallen zal deze eis gecombineerd
worden met de intuïtieve eis. Het werkt namelijk erg intuïtief om bij het opvragen
van informatie – zoals relaties – de context te gebruiken. De tooltip die verschijnt
als de gebruiker over de visualisatie beweegt is al een simpel, doch goed voorbeeld
van een informatieve én intuïtieve interface.
Met relaties wordt dat idee – het tonen van context afhankelijke informatie – veel
verder doorgetrokken. Relaties betrekken bij het geven van informatie namelijk ook
andere elementen in de visualisatie. Dit doen ze door gebruik te maken van de
metadata die is meegegeven aan de visualisatieboom. De applicatie kan door deze
metadata verbanden leggen tussen de verschillende elementen. Een voorbeeld: de
gebruiker selecteert een klasse en ziet gelijk van welke klassen deze een
superklasse is, of welke variabelen en velden een instantie van deze klassen zijn.
De kracht van treemaps als visualisatiemethode komt hier echt naar voren. Zonder
de visualisatie aan te hoeven passen, kan deze informatie weergegeven worden.
Het gebruik van een context gevoelige interface zorgt er daarnaast voor dat
getoonde relaties afhankelijk zijn van het type element.
Nu nog de vraag hoe dat de relaties worden weergegeven in de visualisatie en dan
zodanig dat de gebruiker intuïtief begrijpt om welke relatie het gaat. Relaties
waarbij de gerelateerde elementen een eenduidig verband hebben met het
geselecteerde element zijn nog eenvoudig te visualiseren. Stel een variabele wordt
geselecteerd en een gele en oranje rechthoek lichten op, dan is het voor de
gebruiker duidelijk dat de gele rechthoek het type van de geselecteerde variabele is
en dat het bij de andere rechthoek gaat om het bestand waarin de variabele
gedefinieerd is. In ieder geval zal met zulke relaties het op laten lichten van de
gerelateerde elementen volstaan, de gebruiker zal intuïtief doorhebben welk
verband de oplichtende elementen hebben. Er zijn echter ook relaties denkbaar
waarbij het niet zo duidelijk is, zoals de klassenhiërarchie. Stel er is een klasse
geselecteerd, dan volstaat het niet om simpelweg de bovenliggende klassen op te
laten lichten. De hiërarchische informatie zal ook in beeld gebracht moeten
worden; welke klasse erft van welke klasse(n). Om deze informatie te visualiseren
is er highlighting geïntroduceerd. Dit onderwerp zal in de volgende paragraaf
uitvoerig worden behandeld.
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Figuur 29: highlighting van een functie relatie, het return type (midden) en de argumenten
(rechts) van de functies lichten op en links onder ook het bestand waarin de functie is
gedeclareerd.

Als voorbeeld relaties zijn in figuur 29 en figuur 30 twee voorbeelden gegeven. In
deze afbeeldingen zijn de gehighlighte elementen extra omlijnd om ze te
benadrukken. Figuur 29 toont de relaties van een functie, met de highlighting van 2
programma-elementen en een bestand. Met de highlighting van de programmaelementen wordt de return type van de functie en het argumenttype aangeduid. De
declaratie van de functie bevindt zich in het gehighlighte bestand. In figuur 30
worden van een bestand alle daarin gedeclareerde elementen gehighlight.
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Figuur 30: highlighting van een bestandrelatie, de elementen in het bestand worden in de treemap
opgelicht.

4.4 Highlights
Voor het in beeld brengen van relaties is er gedacht in twee categorieën, het
visualiseren door middel van impliciete en expliciete highlights. Impliciete
highlights geven relaties weer door de betrokken elementen op een alternatieve
wijze te visualiseren. Deze vorm van highlighting is bijvoorbeeld toe te passen bij
relaties waar de elementen een eenduidige relatie met elkaar hebben. Door de
betrokken elementen bijvoorbeeld op te laten lichten ziet de gebruiker in één
oogopslag om welke elementen het gaat. Over het algemeen werkt impliciete
hightlighting goed op momenten dat de gebruiker zelf de relaties kan leggen
tussen de oplichtende elementen. Een klein probleem treedt op bij het highlighten
van knopen. Het highlighten van een knoop kan door al zijn kinderen op te laten
lichten, dit werkt vrij intuïtief. Echter bij knopen met één kind is er een probleem.
In dat geval is er namelijk geen onderscheid te maken tussen de knoop en zijn
kind. Randen zouden hier een uitkomst kunnen bieden, in dat geval zou de rand
van een knoop mee oplichten waardoor het onderscheid wel zichtbaar is.
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Figuur 31: expliciete relatie van een klassehiërarchie, oranje pijlen geven subelementen van de
geselecteerde klasse aan en de rode pijl de basisklasse.

Expliciete highlighting is minder subtiel maar daardoor ook veel expressiever. Deze
vorm van highlighting introduceert nieuwe of wijzigt bijvoorbeeld elementen in de
visualisatie. Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 31 hierboven. Hierin wordt
door middel van pijlen de klassenhiërarchie in beeld gebracht van een
geselecteerde klasse. De pijlen zijn gekleurd om aan te duiden of het om een
subklasse (oranje) van de geselecteerde klasse gaat, of om een superklasse (rood).
Ditzelfde is vrij lastig in beeld te brengen met impliciete visualisatie, zeker als er
rekening gehouden moet worden met mulitple inheritance waarbij de hiërarchie in
wezen een acyclische directionele graaf is. Expliciete highlighting werkt dan beter,
maar bij een relatie met een groot aantal elementen kan het highlighten daarvan
een wanordelijk geheel worden. Pijlen kunnen door elkaar heen lopen en elkaar
zodanig overlappen dat het onoverzichtelijk wordt. Een voorbeeld hiervan is te zien
in figuur 32. Hierin is een klassenhiërarchie door middel van expliciete highlights
in beeld gebracht. De getoonde hiërarchie bevat zo’n 20 klassen met een maximale
nesting van 5. Hoewel met moeite de basisklasse aan te wijzen is, zal deze en
andere informatie moeilijk uit de afbeelding te halen zijn. Door de indeling van
een treemap liggen elementen meestal niet optimaal voor het trekken van pijlen;
als er dan veel pijlen getekend moeten worden is de kans op overlap groot, en dat
komt het overzicht niet ten goede.
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Figuur 32: expliciete relatie
met teveel elementen. De
pijlen geven de hiërarchie
van subklassen weer van een
klasse die bovenaan een
ingewikkelde klassenstructuur staat.

4.5 Selectie
Om ervoor te zorgen dat een gebruiker met de applicatie kan werken, dient de
gebruiker op de één of andere manier elementen aan te kunnen duiden in de
visualisatie. Dit aanduiden, of selecteren, is een punt uit de navigatie- en
intuïtiviteitseis. Bij het selecteren is er onderscheid tussen impliciet en expliciet
selecteren. Impliciet selecteren gebeurt al wanneer de gebruiker met de muis over
een element in de treemap beweegt, deze vorm werkt snel en intuïtief. Door
verschillende modi in de applicatie kan impliciete selectie op meerdere manieren
gebruikt worden. Met de verschillende modi kan de gebruiker bepalen welke
feedback er verschijnt. Impliciete selectie wordt bijvoorbeeld gebruikt bij relaties.
Expliciet selecteren wordt toegepast bij Queries (die later in §4.7 aan bod komen).
De gebruiker selecteert de elementen door erop te klikken. Deze vorm wordt
gebruikt om meervoudige selectie mogelijk te maken en om de selectie vast te
houden terwijl door de visualisatie wordt genavigeerd.

4.5.1 Selecteren van zichtbare elementen
Selectie van functies en variabelen is eenvoudig genoeg, een klik met de muis op
de desbetreffende rechthoek volstaat; die methode werkt alleen niet voor een klasse
of een namespace, deze code-elementen hebben immers geen eigen ruimte in de
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visualisatie. De oorzaak van dit probleem ligt bij de keuze voor treemaps als
visualisatiemethode. Standaard worden met treemaps alleen de bladeren van een
treemap afgebeeld. De ruimte gereserveerd voor een knoop wordt geheel opgedeeld
onder zijn kinderen. Een eenvoudige oplossing is om knopen een deel van de
ruimte te laten gebruiken om zichzelf in weer te geven. Zoals al eerder is
aangehaald in §4.2, kunnen randen gebruikt worden om de structuur beter weer te
geven. Diezelfde randen stellen de gebruiker ook in staat om knopen te selecteren.
Randen hebben echter ook nadelen, ze nemen extra ruimte in beslag; door ze klein
te maken kan dit nadeel in de hand gehouden worden. Echter hebben kleine
randen weer als nadeel dat het selecteren dan weer heel lastig is. Er zal dus bij het
gebruik van randen een afweging tussen deze twee punten gemaakt moeten
worden.
Op de volgende pagina zijn twee voorbeelden van treemaps met randen
weergegeven. De nieuwe kleuren die hierin zijn toegekend:
•
•

Blauw: Klassen en het programma (de stam van de boom)
Donker groen: Namespaces

Interessant om te zien is dat de randen, doordat ze de structuur beter naar voren
brengen, het probleem oplossen dat eerder in §4.2 is aangekaart. Ze maken
namelijk de nesting van klassen en namespaces zichtbaar.
De randen worden gewoonlijk toegepast op ieder element in de visualisatie, het
selectie- en nestingsprobleem heeft echter alleen betrekking op de knopen. Met de
zojuist nog toegelichte afweging met het gebruik van randen in gedachten, is
geopteerd om de randen alleen bij het visualiseren van knopen toe te passen.
Figuur 33 op de volgende bladzijde toont het resultaat hiervan. Ter vergelijking is
op dezelfde bladzijde figuur 34 geplaatst, waar de randen op elk element zijn
toegepast. De randen in figuur 34 zijn noodzakelijker wijs wat smaller gemaakt,
omdat het cushion effect op de elementen anders door de vele randen weggedrukt
wordt. Dit probleem doet zich niet voor in figuur 33, wat op zich al een voordeel is.
Door de bredere randen rondom de knopen zijn deze zowel beter zichtbaar als
selecteerbaar. Daarnaast is door het in verhouding kleine aantal knopen de visuele
impact van randen op de treemap kleiner dan in figuur 34, ondanks de breedte.
Waar de randen in figuur 34 alle individuele elementen beter naar voren laat
komen, waardoor knopen nauwelijks zichtbaar zijn, komen de knopen juist goed
naar voren in figuur 33. De randen vormen in figuur 34 met name een nadeel bij
de kleinere elementen, waar de rand gaat overheersen.
Een andere methode om knopen af te beelden is om een vast percentage van de
ruimte niet in te delen, zodat dat deel gebruikt kan worden om de knoop zelf af te
beelden. Dit “knoop overwaardeer algoritme” is simpel toe te passen door de
waarde van de knoop met een vastgesteld percentage over te waarderen. De knoop
krijgt dan een waarde die groter is dan de som van zijn kinderen. Dat dit het
gewenste effect geeft, is te zien door naar de invloed hiervan te kijken op het
squarify algoritme. Het algoritme kent ruimte toe aan de kinderen afhankelijk van
hun waarde ten opzichte van de waarde van de knoop. Doordat de waarde van een
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knoop nu groter is dan de som van de ingedeelde waardes zal een deel van de
ruimte leeg blijven. Een concreet voorbeeld hiervan is uitgewerkt in het kader met
figuur 35 op pagina 67.
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Figuur 33: DreamCode met minimale randen, alleen de rechthoeken van containers hebben
randen.

Figuur 34: DreamCode met randen om elke rechthoek.
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Knoop overwaardeer algoritme
6

6

Figuur 35

2
4

3

Het algoritme wordt toegelicht aan de hand van de
rechthoek afgebeeld in figuur 20. Deze rechthoek
heeft kinderen met waardes van 6, 6, 4, 3 en 2 wat in
totaal uitkomt op 21. Deze totale waarde wordt nu
verhoogd met 1/7, wat een nieuwe waarde van 24
oplevert. De kinderen krijgen nu, daardoor (in
vergelijking met het normale squarify algoritme)
minder ruimte toegekend. Zo krijgt een kind met
waarde 3 krijgt nu 1/8 i.p.v. 1/7 deel van de rechthoek
toegekend. Hierdoor blijft in figuur 20 na squarificatie
het grijze vlak over.

Door de aard van het squarify algoritme zal de ruimte zich altijd aan de rechterbovenkant bevinden, dit is goed te zien in figuur 36 hieronder. Hierin zijn de niet
ingedeelde ruimtes blauw weergegeven (de kleur voor klasse-elementen). Deze
ruimte representeert dan de knoop, die met een eigen kleur en door de vaste
positie binnen de rechthoek, eenvoudig voor de gebruiker te herkennen is. Verder
is te zien dat deze methode het nadeel heeft dat het schermruimte in beslag neemt,
net als bij randen het geval is. In vergelijking met randen komt de structuur
minder naar voren, daar staat tegenover dat met deze methode rechthoeken weer
makkelijker te selecteren zijn.

Figuur 36: treemap met overgewaardeerde knopen, de blauwe rechthoeken zijn de overgewaarde
gebieden van de knopen.
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4.5.2 Geavanceerde selecties
De tot nu toe besproken methoden passen de treemap aan zodat knopen
gevisualiseerd worden. Er is echter ook gekeken naar methoden die de visualisatie
niet aanpassen en de gebruiker door middel van keyboard en muis knopen laat
selecteren. De zoom-parent functie laat de gebruiker met een druk op de ↑-toets de
onderliggende knoop selecteren. Het herhaald drukken op de toets laat de
gebruiker helemaal omhoog door de hïerarchie lopen. De ↓-toets laat de gebruiker
dezelfde weg teruglopen. Het nadeel van deze methode, in vergelijking met
bijvoorbeeld het gebruik van randen, is dat er door de gebruiker gezocht moet
worden naar de knoop en het niet mogelijk is om in één keer de gewenste knoop te
selecteren. Om dit toch mogelijk te maken zijn er selectie modi in het leven
geroepen. Elk van deze selectie modi doet afhankelijk van de huidige modus een
context gevoelige selectie. Er is de normale modus die gewoon de rechthoek onder
de muis selecteert en er is een container modus. Deze laatste kijkt naar het
element wat gerepresenteerd wordt door de rechthoek onder de muis, en selecteert
dan de rechthoek van de container waarbinnen die valt.

4.6 Grootschaligheid en detail
De hoeveelheid elementen die gevisualiseerd wordt kan bij grote projecten aardig
uit de hand lopen. Schaalbaarheid en overzicht zijn twee eisen die ervoor moeten
zorgen dat de visualisatie dit aankan. In deze paragraaf wordt besproken wat de
gevolgen zijn voor het overzicht van de visualisatie bij de toename van elementen
en hoe in zulke gevallen de visualisatie toch toegankelijk kan blijven.
Er zijn naast het aantal elementen een aantal andere factoren dat invloed heeft op
het overzicht de visualisatie, welke niet allemaal gerelateerd zijn aan DreamCode
zelf. Ten eerste speelt een rol hoeveel pixels er beschikbaar zijn. Als het
programma het gehele scherm ter beschikking heeft met een resolutie van
1280x1024, dan kunnen daar meer rechthoeken op worden afgebeeld dan wanneer
het programma draait op een scherm met een vier keer zo lage resolutie, of als het
maar de helft van het scherm inneemt. Daarnaast beïnvloeden bepaalde
instellingen het aantal elementen dat kan worden afgebeeld. Het gebruik van
randen, of het op een andere manier afbeelden van knopen beperkt de ruimte die
beschikbaar is voor zijn kinderen. Hierdoor kan het zijn dat elementen niet
worden afgebeeld die dat wel zouden zijn als knopen niet worden gevisualiseerd.
Wat ongeacht de instellingen zal blijven gelden, is dat hoe meer elementen
gevisualiseerd worden, hoe minder ruimte er is om de rechthoeken af te beelden.
Een gevolg van een treemap met teveel elementen is dat het voor de gebruiker
lastiger wordt om te werken met individuele elementen, omdat alles naar
verhouding kleiner wordt. De elementen worden minder herkenbaar in de
visualisatie, de highlighting valt minder op en ze zijn lastiger om te selecteren. Dit
soort problemen verhelpen is waar de navigatie eis zich voornamelijk op richt. Een
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oplossing voor deze problemen is het inbouwen van een zoom functie in
DreamCode. Deze functie kan op verschillende manieren geïmplementeerd
worden. Twee opties worden beschouwd:
o Een optie is om de gebruiker op knopen te laten inzoomen. Het zoomen op een
knoop toont alleen de kinderen van de knoop in de treemap; dus de treemap wordt
als het ware opgebouwd met de knoop als virtuele stam, zodat alleen een tak van
de visualisatieboom wordt gevisualiseerd. Het nadeel van deze optie is dat
wanneer er gezoomd wordt, er een nieuwe treemap gegenereerd moet worden.
Afgezien van het feit dat dit een nogal traag proces is, heeft dit als nadeel dat de
indeling van de treemap geheel verandert. Elementen worden bij het herindelen
veelal geplaatst op heel andere posities dan ze daarvoor stonden. Dit is voor de
gebruiker heel verwarrend.
o Een andere optie is om op de visualisatie te zoomen zonder de treemap te
veranderen. Er wordt als het ware ingezoomd op de afbeelding, deze wordt echter
wel opnieuw gerenderd. De reden daarvoor is dat hiermee geen detail verloren
gaat – of zelfs detail dynamisch toegevoegd kan worden – wanneer er ingezoomd
wordt. Tevens wordt er bij het gebruik van randen, de grootte daarvan dynamisch
aangepast zodat ongeacht het zoomniveau de randen niet meer pixels innemen. In
vergelijking met de vorige optie heeft deze het voordeel dat de indeling hetzelfde
blijft en de treemap niet gereconstrueerd hoeft te worden. Het inbouwen van deze
zoomfunctie is gedaan met de intuïtiviteitseis in gedachten. Het zoomen in de
visualisatie is de gebruiker intuïtief gemaakt door bij het zoomen te centreren op
de positie van de muiscursor; dit heeft als effect dat het punt waar in de treemap
de muiscursor op staat, niet verandert tijdens het zoomen.
Zoomen heeft echter ook nadelen, des te verder er is ingezoomd, des te minder van
het globale overzicht behouden blijft. Eerder zijn ook al de nadelen aan bod
gekomen vanuit het implementatie standpunt. In §3.8 is besproken wat de invloed
van zoomen is op de performance van de applicatie.

4.7 Queries
Eerder in dit hoofdstuk werden relaties al besproken. Relaties bieden op een zeer
intuïtieve wijze inzicht op bepaalde aspecten van een programma-element, zoals de
afhankelijkheden, zie §4.3. Relaties hebben echter ook beperkingen, zo kunnen ze
geen specifieke verbanden tussen twee elementen aantonen. In DreamCode zijn
Queries ingebouwd om verder te bouwen op het idee van relaties. Met Queries
kunnen specifieke relaties worden weergegeven, gefocust op een selectie van
elementen. In deze paragraaf wordt de toepassing en uitbreidingsmogelijkheden
van Queries besproken. Vergelijkbaar werk op het gebied van Queries is gedaan in
[20], waarvan de implementatie besproken en geformaliseerd is in [22].
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Een Query q kan gezien worden als een functie van programma-elementen op
programma-elementen.

q : Si → S o

<4.1>

Hierbij zijn Si en So sets van programma-elementen uit de visualisatieboom (zie
§3.2.2). Queries zijn in DreamCode te gebruiken door een aantal elementen te
selecteren waarna – door er met de rechter muisknop op te klikken – een lijst van
beschikbare Queries kan worden opgevraagd. Niet elke Query werkt op dezelfde
selectie van elementen. Een Query kan bijvoorbeeld alleen werken op klassen, op
twee functies, of op een functie, een klasse en één of meer variabelen. Om te
achterhalen of op een bepaalde selectie een Query uitgevoerd kan worden, wordt
het typekenmerk van een Query vergeleken met het typekenmerk van de selectie.
Het typekenmerk van een set programma-elementen S is gedefinieerd als volgt.

T ( S ) = {ti }

<4.2>

waarbij ti van een programma-element i het programmatype geeft, bijvoorbeeld dat
het een klasse, functie of variabele is. Op de huidige selectie aan programmaelementen SI, kunnen Queries worden toegepast waarvan het typekenmerk T(SQ)
van de Query past op dat van T(SI). Een typekenmerk T(U) = { ui } past op een
typekenmerk T(V) = { vi } als voor elke i, het type ui matcht met dat van vi. Hierbij
is het matchen van typen hetzelfde als in de taal C++ [23]. Wordt vervolgens één van
de Queries uit de lijst van toepasbare Queries geselecteerd, dan wordt de Query
uitgevoerd en zal het resultaat met highlights (zie §4.4) zichtbaar worden gemaakt.
Het grote verschil tussen Queries en relaties is, is dat relaties één enkel element
centraal stellen, en dan van dat element verbanden met andere elementen worden
getoond. Queries focussen daarentegen op één verband, met meerdere elementen
die centraal staan. Met Queries is het eenvoudig om uit een selectie van
gelijksoortige elementen gemeenschappelijke kenmerken op te vragen. Selecteer
twee of meer elementen en voer bijvoorbeeld de Query uit die van allen in de
selectie de afhankelijkheden kruist.
Het Query-systeen is opgezet met de gedachte dat het door de gebruiker zelf uit te
breiden is. Met het systeem kan de gebruiker zijn eigen specifieke Queries te
schrijven. Dit is bereikt door het Query-systeen op een zeer generieke wijze op te
bouwen. In figuur 37 op de volgende pagina is schematisch weergegeven hoe het
Query-systeen is opgezet.
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Invoer Criteria

Selectie Invoer

Query

Selectie Uitvoer

Figuur 37: Query-systeen, een Query neemt een selectie van programma-elementen als invoer en
heeft daarvoor bepaalde criteria, de uitvoer van de Query is ook weer een selectie.

Query Template

Afgeleide
Query1

Afgeleide
Query2

Afgeleide
Query3

Figuur 38: eigen Queries, gebruikers kunnen zelf Queries bouwen, door gebruik te maken van een
template Query. De template Query legt de in- en uitvoer vast zoals die schematisch is
weergegeven in figuur 32.

Elke Query is gebouwd op basis van een abstracte Query klasse die dient als
template voor alle andere Queries. In figuur 37 is te zien dat elke Query zijn invoer
criteria specificeert. Dit bepaalt wat de Query als invoer neemt; wat gedefinieerd is
in termen van type en het aantal elementen. Er wordt door de tool Queries
uitgevoerd op de door de gebruiker geselecteerde elementen. De tool laat iedere
Query de selectie verifiëren en bepaalt op die manier welke Queries uitgevoerd
kunnen worden. De Queries worden vervolgens uitgevoerd door een lijst van –
ofwel de door de gebruiker geselecteerde – elementen als invoer te nemen. De
Query geeft vervolgens als resultaat weer een lijst van elementen af.
Bestaande Queries zijn, en nieuwe Queries worden gemaakt, door een eigen Query
klasse af te leiden van de template Query (zie figuur 38). De eigen Query klasse legt
de specifieke invoer criteria vast en bepaalt het resultaat van de Query als deze
uitgevoerd wordt, gegeven een selectie aan elementen als invoer. Het bepalen van
de uitvoer van een Query vraagt vaak om uitgebreide zoekacties door alle
programma-elementen. Om dit zoeken zo eenvoudig mogelijk te maken is er
hiervoor in de programmacode een uitgebreid zoekmechanisme geschreven.
Hiermee kunnen elementen gezocht worden op basis van algemene kenmerken,
zoals de naam, maar ook op de specifieke kenmerken van de types. Bijvoorbeeld de
return type van een functie, of zelfs een set aan elementen zoals de super- of
subklassen van een klasse. Dit zoekmechanisme wordt overigens ook gebruikt voor
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de eerder aan bod gekomen relaties en is tevens gedeeltelijk bruikbaar via de tool
zelf via de zoekfunctie.
Al met al is het Query-systeen een zeer krachtig onderdeel geworden van de
applicatie. De toepassing van Queries wordt echter beperkt door de informatie die
de applicatie heeft over de parse tree. Eerder is dit in §3.1 al aan bod gekomen bij de
bespreking van GCCXML. Het volgende hoofdstuk zal in §5.1 future work dit
probleem bespreken en een mogelijke oplossing aandragen.
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Hoofdstuk 5 Conclusie
Dit verslag heeft een methode beschreven om broncode te visualiseren op globale
schaal. Hierbij zijn treemaps, en in het bijzonder cushion treemaps een bruikbare
techniek gebleken om een dergelijke grote dataset inzichtelijk te visualiseren. Het
ontwikkelen en implementeren van een tool is gedaan aan de hand van een aantal
visualisatie-eisen op te stellen en deze punten door de verschillende fasen van het
ontwikkelproces te gebruiken.
Een belangrijk punt uit de visualisatie-eisen was structuurweergave, het goed naar
voren brengen van de structuur. Standaard treemaps volstonden hier niet, daarvoor
is er uitgeweken naar cushion treemaps. Deze techniek wist de structuur in de
treemap goed weer te geven door belichting toe te passen. Ondanks de nadelen
bleken randen in de structuurweergave een goede aanvulling te zijn op de cushion
treemaps. Hoewel niet noodzakelijk, bleken randen ook goed van pas te komen bij
navigatie. Deze eis heeft in de tool het nodige bereikt, zo is er in de tool een
mogelijkheid tot zoomen en pannen opgenomen en daarnaast zijn er verschillende
methoden ingebouwd om elementen te selecteren. Hier werd de intuïtiviteitseis
vaak nauw bij betrokken. Impliciete (context gevoelige) selectie, kleurcodering en
highlighting zijn punten waar aandacht aan is geschonken met deze eis, hierdoor
is uiteindelijk een tool ontwikkeld die krachtig is maar ook snel en eenvoudig
werkt.
Naast structuurweergave hebben de treemap technieken ook de overzichtseis
vervuld en bijgedragen aan de schaalbaarheidseis. De kracht van treemaps is echter
niet onbeperkt en dit is met name een probleem voor de overzichtseis. Het aantal
elementen dat gevisualiseerd kan worden op één doorsnee computerscherm, is
ondanks het efficiënte gebruik van afbeeldingsruimte, te klein voor de grote
software projecten. Bij grote software projecten zullen elementen op een scherm
niet groot genoeg afgebeeld kunnen worden. Oplossingen hiervoor zijn dezelfde
als de methoden waarmee grote software projecten mee in de hand gehouden
worden, zoals het werken met modules en componenten. Wat betreft performance,
waar de efficiëntie-eis over gaat, is het aantal elementen een minder groot probleem.
Door de optimalisatie technieken, bitmap caching en display lists, te
implementeren is de applicatie in de meeste gevallen snel genoeg. Alleen op
momenten dat de scène opnieuw gerenderd moet worden kan dat een seconde of
twee duren.
Er is in een treemap een grote hoeveelheid aan elementen overzichtelijk weer te
geven, maar de gebruiker moet er ook informatie uit af kunnen leiden. De eis dat
de visualisatie informatief moest zijn, heeft geleid tot de implementatie van relaties
en Queries in de visualisatie. Deze twee features bieden de gebruiker de
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mogelijkheid om snel directe, maar ook specifieke, diepgaande vragen te
beantwoorden. Hiermee is een ontwikkelaar in staat om de visualisatie ook in
praktijk doeltreffend in te zetten als hulpmiddel. Bovendien is het Query-systeen
zo opgezet dat het naar eigen wens uit te breiden is, waarbij de gebruiker alle
vrijheid wordt geboden.
Verder zijn er tijdens het uitwerken van de visualisatie – naast ontwerpbeslissingen
– ook veel afwegingen geweest, waarbij geen van de keuzes een overduidelijke
voorkeur had. Bij deze afwegingen kwamen er aspecten aan bod die vaak een
toepassingsafhankelijke of persoonlijke voorkeur betroffen. Dit heeft in de
applicatie geleid tot aanpasbaarheid van bepaalde instellingen. De gebruiker is
daardoor bijvoorbeeld in staat zelf de structuurweergave zo aan te passen, dat deze
de lage niveaus, of de hoge niveaus beter tot uitdrukking brengt. Daarnaast kan de
gebruiker zelf in de visualisatie bepalen op welke wijze selectie wordt ondersteund.
In het ontwerp proces is de specifiteiteis aan bod gekomen. Door te kiezen voor C++
is er een grote doelgroep voor de tool. Een nadeel van de GCCXML parser, is echter
dat deze gebruik maakt van een GCC versie die al wat ouder is. Hierdoor bleken
veel projecten niet zomaar in de tool geladen te kunnen worden. Een poging is
bijvoorbeeld gedaan om een (recente) linux kernel te visualiseren, maar dat
eindigde uiteindelijk zonder resultaat. In de volgende paragraaf, (§5.2) “Future
updates”, komen nog meer beperkingen van de parser aan bod, waarbij er tevens
suggesties worden aangedragen voor een oplossing van dit probleem.
Compleetheid van de tool is bewerkstelligd door parser component te integreren in
DreamCode. Broncode is hierdoor vanuit de applicatie te parsen, waarna het gelijk
in de visualisatie te laden is. Daarmee is de gebruiker van het hele
dataverwerkingsproces uit figuur 1 in principe afgeschermd. De gebruiker heeft
daardoor geen hinder van het twee stappen proces, maar kan toch de voordelen
ervan benutten. Of er namelijk broncode, of een gepreparste dataset ingeladen
wordt, zal voor de gebruiker niks uitmaken.
Bij de ontwikkeling is er verder rekening gehouden met interoperabiliteit, de
mogelijke koppeling aan andere applicaties. Het gebruik van een databestand in
het XML-formaat en daarmee de parser als een aparte component aan de
visualisatie koppelend, opent de mogelijkheid voor andere applicaties om dezelfde
dataset uit te lezen en dezelfde codestructuur te gebruiken. Een verdere uitwerking
hiervan is opgenomen in de volgende paragraaf waar aanwijzingen worden
gegeven in welke richting de verdere ontwikkeling van de visualisatie kan gaan.

5.1 Toekomstig werk
Het onderzoek dat is gedaan, is vooral verkennend van aard geweest. Er is, aan de
hand van de visualisatie-eisen, in het bijzonder gekeken naar wat er in grote lijnen
mogelijk is met de parser in combinatie met treemaps. Er is hierbij op een aantal
punten geëxperimenteerd en deze zijn – samen met de resultaten – eerder in het
verslag aan bod gekomen. Dit heeft tot een groot aantal inzichten geleid, maar
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minstens zo belangrijk is dat hiermee de weg is vrij gemaakt, tot het punt dat er
gekeken kan worden naar de toepasbaarheid van een al dan niet op zichzelf
staande applicatie.
Met de ontwikkelde tool als uitgangspunt kan de toepasbaarheid vergroot worden
door op een aantal vlakken de functionaliteit uit te breiden. Ten eerste kan de
parser verbeterd worden, verder kan er meer informatie in de visualisatie verwerkt
worden en kan er gedacht worden aan een koppeling met andere tools. Deze
punten lichten we één voor één toe.
Eén van de grootste heikelpunten op dit moment is de beperkte informatie die de
parser meegeeft. Dit was voor de doelstelling van dit onderzoek geen probleem,
maar het beperkt wel de mogelijkheden voor uitbreiding en toepasbaarheid van de
tool. Een uitkomst hiervoor is het gebruik van een andere (eventueel op GCCXML
gebaseerde) parser. Gelijktijdig met dit onderzoek is er al aan een dergelijke parser
gewerkt. Deze is binnen de projectgroep ontwikkeld voor een andere code
visualisatie tool, Code Structure Visualization (CSV), zie ook [1] en [20]. Met deze
parser zou de visualisatie wel over informatie beschikken over functiebodies, data
die ontbrak in de uitvoer van GCCXML. Het koppelen van deze parser aan
DreamCode, waartoe al een eerste aanzet is gegeven, zou de applicatie heel veel
meer mogelijkheden geven. Onderzoek zou gewijd kunnen worden aan het
efficiënt toegankelijk maken van deze extra informatie aan de visualisatie.
Daarnaast kan deze informatie op veel manieren toegepast worden. Een ander punt
van onderzoek zou dan ook zijn om mogelijkheden te onderzoeken om meer
informatie in de visualisatie te verwerken.
In de huidige versie van de tool worden kleur, oppervlakte en de positie in de
treemap gebruikt om informatie over een element te verschaffen. Er zijn
verschillende mogelijkheden om meer informatie in de treemap te verwerken. Een
interessante optie is om bijvoorbeeld onderzoek te doen naar het mogelijke gebruik
van textures. De vraag bij textures is, in hoeverre deze invloed hebben op het
cushion effect. Recent onderzoek [21] dat gedaan is op het gebied van informatie
verwerken in textures geeft in ieder geval aan wat de mogelijkheden zijn in
combinatie met kleur. Naast textures kunnen ook andere methoden gebruikt
worden, zoals markeringen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een ster
om aan te duiden dat een argument als const wordt meegegeven. Verder zou
dynamisch meer detail toegevoegd kunnen worden bij het inzoomen op de
visualisatie. Dan zou er meer en gedetailleerdere informatie gegeven kunnen
worden over individuele elementen.
Een interessante optie is om deze tool als informatieve module en globaal
navigatiemiddel te gebruiken binnen een tekstviewer als CSV. Deze applicatie
maakt ook gebruik van broncodestructuur en daardoor is het mogelijk om
functionaliteit van beide visualisaties te combineren. De tool kan bijvoorbeeld de
gebruiker bij het bekijken van broncode bestanden in CSV voorzien van informatie
over o.a. de functie, het bestand of de klasse. Met een koppeling aan CSV zou het
bijvoorbeeld mogelijk zijn om bij de aanroep van een functie in de code, de kosten
van de aanroep af te lezen aan DreamCode samen met de potentiële aanroepen
naar andere functies.
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De afstudeerperiode is voor mij zeer leerzaam geweest. Uiteraard heb ik het nodige
geleerd op het onderzoeksgebied van mijn afstudeeronderwerp, maar daarnaast
heb ik ook veel geleerd over projectmatig werken. Het onderzoek was nogal
verkennend van aard, wat als gevolg had dat planning met een korreltje zout
genomen moest worden, maar tegelijkertijd waren er wel harde deadlines waarop
wel degelijk toonbare resultaten afgeleverd moesten worden.
Ik wil hierbij graag alle mensen bedanken die mij gedurende mijn afstuderen en
velen ook gedurende mijn hele studie hebben geholpen. Zonder hen zou ik
waarschijnlijk nooit tot dit punt in mijn studie zijn gekomen.
In het bijzonder wil ik mijn begeleider Alex Telea bedanken voor het continu
begeleiden en het tonen van veel enthousiasme gedurende het afstuderen.
Daarnaast wil ik ook de vrienden en collega studenten bedanken die mij veel
hebben geholpen met hun opmerkingen en kritiek. Tevens hebben ze ook altijd
tijd vrijgemaakt voor het beantwoorden van vragen en het geven van goede
suggesties.
Als laatste wil ik mijn ouders en broer bedanken voor hun steun in de afgelopen
jaren.
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Deze appendix definieert, aan de hand van een XML-schema, hoe de data in het
tussenbestand (zie figuur 1) is opgeslagen.
Elk programma-element wordt gerepresenteerd door een XML-element onder de
root (<GCCXML>), elk met een unieke id-tag. De naam van het element
identificeert om wat voor type programma-element het gaat. Dit type laat zich
vertalen naar één van de verschillende nodes uit de visualisatieboom, welke in
§3.2.2 is gedefinieerd. De nodes uit GCCXML en hun tegenhanger in de
visualisatieboom zijn als volgt:
Visualisatie node

XML-element

Namespace

NameSpace

Functie

Function
Constructor
Destructor
Method
OperatorFunction
OpetatorMethod
Converter

Variabele

Variable
Field

BasisType

FundamentalType

AliasType

Typedef
ReferenceType
FunctionType
PointerType

EnumType

Enumeration

ArrayType

ArrayType
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ClassType

Class
Union
Struct

De id-tag wordt gebruikt om naar andere programma-elementen te verwijzen
binnen het bestand. Er wordt in het bestandsformaat (bijna) geen gebruik gemaakt
van de XML-structuur om de codestructuur in te verwerken, dit wordt gedaan met
de context- en membersattribuut. De subelementen van containers zijn opgesomd
in de membersattribuut, en de subelementen hebben in de context attribuut een
verwijzing staan naar de id van de knoop.
Naast het id- en context attribuut kunnen elementen nog verschillende attributen
hebben die informatie bevatten over dat type element. De attributen welke door
DreamCode worden gebruikt zijn verwerkt in het XML-schema.
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<?xml version="1.0"?>
<xs:schema id="GCC_XML" attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="GCC_XML">
<xs:complexType>
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="Namespace">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="name" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="members" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="context" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Function">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="name" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="returns" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="context" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="file" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="line" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="endline" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="extern" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="attributes" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Variable">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="name" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="type" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="context" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="file" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="line" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="init" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="extern" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="access" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="FundamentalType">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="name" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Typedef">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="name" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="type" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="context" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="file" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="line" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
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<xs:element name="Class">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="name" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="context" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="file" form="unqualified" type="xs:string" />a
name="line" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="members" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="bases" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Struct">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="name" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="context" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="file" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="line" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="members" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="bases" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="access" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OperatorFunction">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="name" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="returns" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="context" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="file" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="line" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="extern" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="attributes" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="endline" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PointerType">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="type" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Enumeration">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="EnumValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="name" form="unqualified"
type="xs:string" />
<xs:attribute name="init" form="unqualified"
type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="name" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="context" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="file" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="line" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="access" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ArrayType">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="min" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="max" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="type" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
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<xs:element name="Field">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="name" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="access" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="type" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="context" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="file" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="line" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Constructor">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="name" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="context" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="file" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="line" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="endline" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="extern" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="access" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Destructor">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="name" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="context" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="file" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="line" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="endline" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="virtual" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="extern" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="access" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Method">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="name" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="returns" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="context" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="file" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="line" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="endline" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="const" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="extern" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="virtual" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="access" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="static" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="attributes" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>

83

Appendix A – Parseruitvoer Formaat
<xs:element name="OperatorMethod">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="name" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="returns" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="const" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="context" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="file" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="line" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="extern" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="access" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="endline" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ReferenceType">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="type" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Union">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="name" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="context" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="access" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="file" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="line" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="members" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="bases" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Converter">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="name" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="returns" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="const" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="context" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="file" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="line" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="endline" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="FunctionType">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="returns" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="attributes" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="File">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="id" form="unqualified" type="xs:string" />
<xs:attribute name="name" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
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