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Α Χοορδινατιον Μοδελ φορ Εξπλορατορψ Μυλτι−ςιεω ςισυαλιζατιον
Ναδια Βουκηελιφα, ϑονατηαν Χ. Ροβερτσ, Πετερ ϑ. Ροδγερσ
Χοmπυτινγ Λαβορατορψ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ
{ν.βουκηελιφα, ϕ.χ.ροβερτσ, π.ϕ.ροδγερσ}≅κεντ.αχ.υκ
Αβστραχτ
Ιν τηισ παπερ, ωε πρεσεντ α χοορδινατιον mοδελ φορ
εξπλορατορψ mυλτι−ϖιεω ϖισυαλιζατιον. Wε βασε ουρ ωορκ
ον χυρρεντ ρεσεαρχη ιν εξπλορατορψ ϖισυαλιζατιον ανδ
οτηερ δισχιπλινεσ. Ουρ mοδελ ισ βασεδ ον σηαρινγ αβστραχτ
οβϕεχτσ συχη ασ τηε ϖισυαλιζατιον παραmετερσ οφ τηε
δαταφλοω mοδελ το αχηιεϖε χοορδινατεδ εξπλορατορψ τασκσ
ιν mυλτιπλε ϖιεωσ. Τηισ mοδελ δεσχριβεσ ηοω χυρρεντ
χοορδινατιονσ ιν εξπλορατορψ ϖισυαλιζατιον ωορκ ανδ
αλλοωσ νοϖελ χοορδινατιονσ το βε χονστρυχτεδ.
Κεψωορδσ: Μυλτιπλε ϖιεωσ, εξπλορατορψ ϖισυαλιζατιον,
ρεφερενχε mοδελ, χοορδινατιον, χοορδινατιον οβϕεχτσ,
χουπλινγ.

1. Ιντροδυχτιον
Μυλτιπλε ϖιεωσ αρε πρεϖαλεντ ιν mανψ υσερ
ιντερφαχεσ. Τηισ ισ mοτιϖατεδ βψ ρεαλ−λιφε νεεδσ φορ
σιmυλτανεουσ δισπλαψ οφ mυλτιφορm δατα, ραπιδ
ινφορmατιον προχεσσινγ ανδ τηε νεχεσσιτψ το χοmπαρε ανδ
χοντραστ διφφερεντ ασπεχτσ οφ τηε δατα. Φορ εξαmπλε,
ιντεραχτιϖε τελεϖισιον αλλοωσ τηε ϖιεωινγ οφ ονε προγραm
ωηιλε τηε υσερ βροωσεσ αδδιτιοναλ ανδ ρελατεδ
ινφορmατιον. Υσερσ αρε νο λονγερ πασσιϖε. Τηεψ αρε οφτεν
αχτιϖελψ ινϖολϖεδ ιν σηαπινγ mυλτιπλε ϖιεωσ οφ δατα
τηρουγη ιντεραχτιϖε εξπλορατιον.
Μυλτιπλε ϖιεωσ χοmε ιν διφφερεντ φορmσ. Τηεψ χουλδ
βε αβστραχτ ϖιεωσ τηατ φαχιλιτατε ινφορmατιον προχεσσινγ,
ηιεραρχηιχαλ ανδ τιmε σεριεσ ϖιεωσ, ωηιχη δεσχριβε τηε
ηιστορψ οφ εξπλορατιον ορ σιδε τηυmβναιλ ϖιεωσ φορ
εξπεριmεντατιον ανδ θυιχκ ϖιεωινγ.
Ιν mανψ οφ τηεσε χασεσ χοορδινατινγ mυλτιπλε ϖιεωσ
ισ βενεφιχιαλ. Φορ ινστανχε σελεχτινγ α γρουπ οφ δατα ιτεmσ
ιν ονε ϖιεω ιν χοορδινατιον ωιτη τηε σελεχτιον οφ τηε
σαmε ιτεmσ ιν ανοτηερ χαν σηοω νεω ρελατιονσηιπσ συχη
ασ διστριβυτιον, γρουπινγ ορ συβορδινατιον ωιτηιν τηεσε
ιτεmσ, ωηιχη mιγητ οτηερωισε ρεmαιν υνσεεν.
Ηοωεϖερ, mοστ χοορδινατιον ρεαλιζατιονσ ιν χυρρεντ
ϖισυαλιζατιον σψστεmσ αρε λαστ−mινυτε αδ−ηοχ αδδιτιονσ.
Τηε χοορδινατιον ρυλεσ αρε ινφορmαλ, ωηιχη mαψ βε
φλεξιβλε, βυτ τηε πρινχιπλεσ ωουλδ βε διφφιχυλτ το εξπορτ το
οτηερ
ϖισυαλιζατιονσ.
Χονϖερσελψ,
εmβεδδεδ

χοορδινατιονσ αρε τηε ρεσυλτ οφ αδοπτινγ αν υνδερλψινγ
mοδελ. Φορ ινστανχε τηε Σναπ−τογετηερ χονχεπτυαλ mοδελ
φορ χοορδινατιον [1] ρελιεσ ον τηε ρελατιοναλ σχηεmατα, σο
ϕοινσ βετωεεν ρελατιονσ αρε λινκσ βετωεεν ϖισυαλιζατιονσ.
Wηιλε νοτ ωρονγ ιν ιτσελφ, τηισ σπεχιαλιζατιον λιmιτσ τηε
ποτεντιαλ ανδ ριχηνεσσ οφ χοορδινατιον οπερατιονσ.
Μορεοϖερ, νο ϖισυαλιζατιον ρεφερενχε mοδελσ
εξπλιχιτλψ χονσιδερ χοορδινατιον. Εϖεν ιφ χοορδινατιον ισ
χοντεmπλατεδ φροm τηε δεσιγν ποιντ οφ ϖιεω, ιτ ισ υσυαλλψ
ονλψ ρεγαρδεδ ασ παρτ οφ τηε χοmmυνιχατιον προτοχολ ανδ
ισ γενεραλλψ δεαλτ ωιτη ωιτηιν τηατ ρεστριχτεδ δοmαιν.
Τηερε ισ α νεεδ φορ α φλεξιβλε mοδελ φορ χοορδινατιον τηατ
ωιλλ ενσυρε εασψ εmβεδδινγ οφ χοορδινατιον ιν συχη
εξπλορατορψ ενϖιρονmεντσ.
Τηε αιm οφ τηισ ωορκ ισ το φιρστ δεϖελοπ α ρεφερενχε
mοδελ φορ χοορδινατιον τηατ ωιλλ αλλοω ϖισυαλιζατιον
δεσιγνερσ το φορmαλλψ σπεχιφψ εξιστινγ ανδ νοϖελ
χοορδινατιονσ ιν mυλτιπλε−ϖιεω εξπλορατορψ ϖισυαλιζατιον;
σεχονδ δεϖελοπ σοmε ρυδιmεντσ οφ χοορδινατιον δραωινγ
ον τηε φινδινγσ οφ τηε ιντερδισχιπλιναρψ στυδψ οφ
χοορδινατιον ανδ λαστλψ προϖιδε σοmε εξαmπλεσ οφ τηε
mοδελ ιν υσε. Ιν τηισ παπερ ωε πρεσεντ συχη α mοδελ ανδ
φορmαλιζε ασπεχτσ οφ χοορδινατιον φορ εξπλορατορψ
ϖισυαλιζατιον (Ες).
Τηισ παπερ ισ διϖιδεδ ιντο τηε φολλοωινγ σεχτιονσ (2)
Ρελατεδ ωορκ. (3) Dισχυσσιον οφ τηε σαλιεντ φεατυρεσ οφ
χοορδινατιον ιν Ες. (4) Τηε νεω mοδελ. (5) Αν εξτενδεδ
εξαmπλε οφ αππλιχατιον. (6) α δισχυσσιον αβουτ τηε
ρελατιονσηιπ οφ τηε mοδελ το χυρρεντ χοορδινατεδ
ϖισυαλιζατιον σψστεmσ. Φιναλλψ, (7) φυτυρε ωορκ ανδ
χονχλυσιονσ.

2. Ρελατεδ ωορκ
Χοορδινατιον ισ α συβϕεχτ τηατ ηασ βεεν ινϖεστιγατεδ
βψ mανψ σεπαρατε δισχιπλινεσ βυτ ονλψ ρεχεντλψ ηαϖε
ρεσεαρχηερσ συχη ασ Ολσον ετ αλ [2] αππρεχιατεδ τηε
οβϖιουσ αδϖανταγεσ οφ ιντερδισχιπλιναρψ ϖιεωποιντσ.

2.1 Ιντερδισχιπλιναρψ ϖιεω οφ χοορδινατιον
Τηερε αρε mανψ δισχιπλινεσ τηατ υσε ρελατεδ ιδεασ τηατ
χουλδ βε χροσσ−φερτιλιζεδ ιντο χοορδινατεδ Ες. Φορ
εξαmπλε, α τρανσλατιον φραmεωορκ φορ οντολογψ mαππινγσ
οφ ινφορmατιον σερϖιχεσ, ιντεγρατιον ανδ υνιφιχατιον οφ
δατα, χονστραιντσ mαναγεmεντ ιν χονχυρρεντ δεσιγν

προϕεχτσ [3], ιντερ−mοδαλιτψ ιν διφφερεντ βραιν φυνχτιονσ,
ρεδυνδανχψ φορ ρεινφορχεmεντ οφ ινφορmατιον, τιmε σεριεσ
ανδ ηιστορψ, mιδδλεωαρε προϖισιον φορ χοοπερατιϖε ωορκ
ανδ βαλανχε ανδ ηαρmονψ ιν ιντεριορ δεσιγν. Φορ τηεσε
φιλεσ, εντιτιεσ συχη ασ οβϕεχτσ, εϖεντσ, προχεσσεσ,
φυνχτιονσ, αγεντσ ανδ οντολογιεσ αλλ mαψ βε χοορδινατεδ.
Εαχη δισχιπλινε στυδψινγ χοορδινατιον ηασ
εσταβλισηεδ ιτσ οων αρχηιτεχτυρεσ, mοδελσ ανδ προτοχολσ;
σοmε αρε βασεδ ον σηαρινγ mεmορψ ανδ οτηερ ρεσουρχεσ,
οτηερσ ον mαναγινγ χονστραιντσ ορ προπαγατινγ δατα
ϖαλυεσ ορ δατα παραmετερσ. Χοορδινατιον ιν τηεσε φιελδσ ισ
τρεατεδ ιν διφφερεντ χοντεξτσ.
Μανψ ρεσεαρχηερσ χονσιδερ τηε φιελδ οφ χοορδινατιον
τηεορψ το βε τηε στυδψ οφ τηε ιντεραχτιον βετωεεν
προχεσσεσ. Φορ τηεm, χοορδινατιον ισ αν ιντεροπεραβιλιτψ
προβλεm βεχαυσε τηε χοορδινατιον βρινγσ τογετηερ
ηετερογενεουσ ανδ διστριβυτεδ σψστεm χοmπονεντσ.
Τηε mυλτιπλε οντολογιεσ ρεσεαρχη, ιν παρτιχυλαρ,
προϖιδεσ αδδιτιοναλ ρεπρεσεντατιον φορmαλισm δεφινινγ τηε
mαππινγ βετωεεν διφφερεντ οντολογιεσ ωηερε τρανσλατιον
ανδ οτηερ τεχηνιθυεσ συχη ασ αππροξιmατιον αρε ρεθυιρεδ.
Φορ εξαmπλε, Ακαηανι ετ αλ [4] συγγεστ αν αππροξιmατε
οντολογψ τρανσλατιον φραmεωορκ φορ χοορδινατινγ
ηετερογενεουσ ινφορmατιον σερϖιχεσ. Τηε ιντερ−οντολογψ
mαππινγσ οφ δατα αιm το αχηιεϖε δατα ιντεγρατιον βψ
ιδεντιφψινγ σεmαντιχαλλψ χορρεσπονδινγ τερmσ οφ διφφερεντ
σουρχε οντολογιεσ [5] ωηερε τηε σεmαντιχ χορρεσπονδενχε
ρεφερσ το εθυαλιτψ ορ σιmιλαριτψ.
Χιανχαρινι ετ αλ [6] εξαmινε α συιταβλε mιδδλεωαρε
φορ χοορδινατινγ διστριβυτεδ αχτιϖε δοχυmεντ−χεντριχ
αππλιχατιονσ. Τηισ mιδδλεωαρε ισ α σοφτωαρε λαψερ τηατ
αβστραχτσ φροm τηε ηετερογενεουσ χηαραχτεριστιχσ οφ
διφφερεντ αρχηιτεχτυρεσ, οπερατινγ σψστεmσ, προγραmmινγ
λανγυαγεσ ανδ νετωορκσ ιν διστριβυτεδ σψστεmσ. Τηε mαιν
ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε χοορδινατιον mιδδλεωαρε ισ ονε οφ
δατα
χοmmυνιχατιον.
Φυρτηερmορε,
mιδδλεωαρε
χοορδινατιον οφτεν αλλοωσ mυλτιπλε ϖιεωσ το οχχυρ ιν
χλιεντ−σερϖερ αρχηιτεχτυρε.
Ανοτηερ αππροαχη το χοορδινατιον ισ τηε οβσερϖατιον
παττερν ασ αν οντολογψ ανδ α φορmαλ φραmεωορκ, ασ
προποσεδ βψ ςιρολι ετ αλ [7]. Τηεψ ωριτε “ιν γενεραλ,
οβσερϖατιον οχχυρσ ωηεν α σψστεm ο [οβσερϖερ] ισ
ιντερεστεδ ιν σοmε ινφορmατιον mαδε αϖαιλαβλε βψ α
σψστεm σ [σουρχε]. Τψπιχαλλψ, ... σ ισ mοδελινγ σοmε
πορτιον οφ τηε ωορλδ ο ισ ιντερεστεδ ιν, ανδ προϖιδινγ ο
ωιτη σοmε κνοωλεδγε αβουτ ιτ, ασ ωελλ ασ σοmε
mεχηανισmσ το αχχεσσ ιτ”. Τηε ρεθυεστ−ρεπλψ στρατεγψ οφ
ιντεραχτιον ιν τηισ παραδιγm ωορκσ ασ α Μοδελ−ςιεω−
Χοντρολλερ (ΜςΧ) παττερν.
Αλτηουγη mυχη ρεσεαρχη ον οντολογψ τρανσλατιον ηασ
υσεδ ινφορmαλ mαππινγ ρυλεσ βετωεεν τηοσε οντολογιεσ
[4], τηε ιντερδισχιπλιναρψ στυδψ οφ χοορδινατιον πρεσεντσ
ιδεασ τηατ χαν βε υσεδ φορ mοδελινγ mυλτι−ϖιεω
εξπλορατορψ ϖισυαλιζατιον. Τηερε ισ mυχη χοmmυναλιτψ
βετωεεν χονχεπτσ φροm α ϖαριετψ οφ φιελδσ ανδ α στρονγ
χασε φορ τρανσφερενχε οφ ιδεασ.

2.2 Χοορδινατιον φορ Ες
Ιντεραχτιϖε ϖισυαλιζατιον ισ ιmπορταντ, εναβλινγ τηε
υσερ το χηανγε τηε ϖιεωινγ παραmετερσ ιν ονε ρεαλιζατιον.
Χερταινλψ τηε υσερ χαν συβσεθυεντλψ περφορm τηε σαmε
οπερατιον α νυmβερ οφ τιmεσ ιν αδδιτιοναλ ϖιεωσ; βυτ
τηερε ισ αν οβϖιουσ βενεφιτ ιν σιmυλτανεουσλψ
χοορδινατινγ τηε οπερατιον φορ τηε mυλτιπλε ϖιεωσ.
Τηυσ, χοορδινατιον χαν βε δεσχριβεδ (ασ δεταιλεδ βψ
Ολσον ετ αλ [2]) ασ “χοmποσινγ πυρποσεφυλ αχτιονσ ιντο
λαργερ πυρποσεφυλ ωηολεσ”, ωηερε “τηε αδδιτιοναλ
ινφορmατιον προχεσσινγ περφορmεδ ωηεν mυλτιπλε, ανδ
χοννεχτεδ αχτορσ πυρσυε γοαλσ τηατ α σινγλε αχτορ [ορ
ινδεεδ τηε mυλτιπλε αχτορσ ωορκινγ σεπαρατελψ] πυρσυινγ
τηε σαmε γοαλσ ωουλδ νοτ περφορm”. Wε εmπηασιζε τηε
ποιντ τηατ τηε ωηολε ισ γρεατερ τηαν τηε συm οφ ιτσ
χοmπονεντσ.
Τηε εσσενχε οφ εξπλορατιον ιν ϖισυαλιζατιον ισ ςισυαλ
Ινφορmατιον Σεεκινγ (ςΙΣ) ινδεεδ ασ Αηλβεργ ανδ
Σηνειδερmαν [8] στατε: τηε εmπηασισ ισ ον “ραπιδ
φιλτερινγ, ... προγρεσσιϖε ρεφινεmεντ οφ σεαρχη παραmετερσ,
χοντινυουσ ρεφορmυλατιον οφ γοαλσ ανδ ϖισυαλ σχαννινγ το
ιδεντιφψ ρεσυλτσ”. Φυρτηερmορε, το αχηιεϖε εφφεχτιϖε
χοορδινατιον ιν εξπλορατορψ ϖισυαλιζατιον τηερε αρε mανψ
δεπενδενχιεσ βετωεεν ϖιεωσ τηατ νεεδ το βε mαναγεδ
αππροπριατελψ.
Α mοδελ φορ χοορδινατιον ιmπροϖεσ υνδερστανδινγ,
ανδ αλλοωσ εφφεχτιϖε δεϖελοπmεντ ανδ θυαλιτατιϖε
εϖαλυατιον οφ σψστεmσ τηατ ινχορπορατε χοορδινατιον. Τηε
φιελδ οφ ϖισυαλιζατιον ισ φυλλ οφ οϖερλοαδεδ τερmσ ανδ
συφφερσ φροm ινχονσιστενχιεσ. Μορεοϖερ, ϖισυαλιζατιονσ
οφτεν αρε βασεδ ον διφφερεντ mοδελσ. Χοορδινατινγ
διφφερεντ ϖισυαλιζατιονσ ρεθυιρεσ α mεχηανισm, ωηιχη
αλλοωσ ιντεροπεραβιλιτψ βετωεεν τηεσε διφφερινγ mοδελσ.
Wε νεεδ α mοδελ φορ χοορδινατιον το δεφινε, τεστ ανδ
χοmπαρε χοορδινατιον στρατεγιεσ.

2.3 Χυρρεντ Ες χοορδινατιον mοδελσ
Τηερε αρε mανψ ϖισυαλιζατιον σψστεmσ τηατ υτιλιζε
χοορδινατιον. Φορ εξαmπλε, τοολσ λικε Ξmδϖτοολ [9],
Σποτφιρε [10] ιmπλεmεντ χοινχιδεντ βρυσηινγ οπερατιονσ;
οτηερσ λικε ςΙΠ, ΛινκWινδσ [11] ανδ ςισαγε [12] ινχλυδε
χοορδινατεδ 3D ϖιεωσ. Μανψ σψστεmσ ινχλυδε λινκεδ
οϖερϖιεω−δεταιλ ϖιεωσ ωηιχη ισ ηιγηλψ υτιλιζεδ ιν
γεοϖισυαλιζατιον, φορ εξαmπλε σεε [13]. Τηισ φιτσ ωιτη
Νορτη ανδ Σηνειδερmαν [14] δυαλ σελεχτιον ανδ
ναϖιγατιον mοτιϖατιον φορ χοορδινατιον. Ηοωεϖερ, λικε
Παττισον ανδ Πηιλιπσ [15] ωε βελιεϖε ιν α ωιδερ ϖιεω οφ
χοορδινατιον, ωηιχη ποτεντιαλλψ mαψ χοορδινατε ανψ
ασπεχτ συχη ασ δατα πρεπαρατιον, αϖεραγινγ, χλυστερινγ,
mοϖινγ ωινδοω ποσιτιονσ ετχ. Ρεχεντλψ τωο mοδελσ ηαϖε
βεεν προποσεδ: τηε Σναπ χονχεπτυαλ mοδελ [1] ανδ τηε
ςιεω Χοορδινατιον Αρχηιτεχτυρε [15].
2.3.1 Σναπ
Τηε Σναπ χονχεπτυαλ mοδελ τακεσ α δατα−χεντριχ
αππροαχη το χοορδινατιον. Ρελατιοναλ δαταβασε
χοmπονεντσ αρε τιγητλψ χουπλεδ συχη τηατ αν ιντεραχτιον
ωιτη ονε χοmπονεντ ρεσυλτσ ιν χηανγεσ το οτηερ

χοmπονεντσ. Σναπ υτιλιζεσ τηε χονχεπτ οφ δαταβασε δεσιγν
το προmοτε βεττερ ϖισυαλ εξπλορατιον. Ιτ προϖιδεσ α
mεχηανισm φορ χονστρυχτινγ χοορδινατιονσ ωιτηουτ τηε
νεεδ φορ προγραmmινγ. Ιν αδδιτιον, νεω τψπεσ οφ
χοορδινατιον αρε ιντροδυχεδ συχη ασ τηε χοmπουνδ ϕοιν
ανδ τηε mυλτιπλε αλτερνατιϖε ϕοινσ [1].
Σναπ’σ υσερ ιντεραχτιονσ αρε χυρρεντλψ λιmιτεδ το
‘σελεχτ’ ανδ ‘λοαδ’, ωηερεασ εξπλορατορψ ϖισυαλιζατιον
συππορτσ mυχη mορε ιντεραχτιονσ, ωηιχη χουλδ αλσο βε
χουπλεδ φορ χοορδινατιον ουτσιδε τηε ρελατιοναλ δαταβασε
σχοπε.
Ασ ωε σηαλλ σεε, Σναπ ρεσεmβλεσ ουρ mοδελ ιν mανψ
ωαψσ; φορ ινστανχε ιτσ αρχηιτεχτυρε ισ εϖεντ−βασεδ ανδ
χοορδινατιον ισ βυιλτ φροm αχτιον ασσοχιατιονσ. Σναπ αλσο
ρεχογνιζεσ τηε νεεδ φορ α mιδδλεωαρε παρτψ το ενσυρε
χοορδινατιον οπερατιον ανδ φορ α τρανσλατιον mεχηανισm
ωηεν δεαλινγ ωιτη ηετερογενεουσ ινφορmατιον σουρχεσ.
Ηοωεϖερ, ουρ mοδελ ηανδλεσ χοορδινατιον φροm α mορε
γενεραλ ϖιεωποιντ ανδ τακεσ ιν χονσιδερατιον εξπλορατορψ
ϖισυαλιζατιον νεεδσ φορ ριχη ανδ ϖαριεδ υσερ ιντεραχτιονσ.
Φυρτηερmορε, ωε αρε ιντερεστεδ ιν mοδελινγ
ρεπρεσεντατιον−οριεντεδ χοορδινατιονσ ασ ωελλ ασ δατα−
χεντριχ χοορδινατιονσ.
2.3.2 ςιεω χοορδινατιον αρχηιτεχτυρε φορ Ις
Παττισον ετ αλ [15] πρεσεντ αν αρχηιτεχτυρε φορ τηε
ιmπλεmεντατιον οφ γενεριχ ϖιεω χοορδινατιον ιν τηε
Μοδελ−ςιεω−Χοντρολλερ (ΜςΧ) παττερν. Τηε προποσεδ
φραmεωορκ σεπαρατεσ βετωεεν τηε σπεχιφιχατιον ανδ
ιmπλεmεντατιον οφ mαππινγ βετωεεν δατα mοδελ το ϖιεω
mοδελ.
Χοορδινατιον ισ mαναγεδ βψ α νεω χοmπονεντ
(χαλλεδ χοορδινατιον). Βιδιρεχτιοναλ χοορδινατιονσ χαν βε
αχηιεϖεδ τηρουγη διρεχτιοναλ χοορδινατιον βετωεεν
πρεσεντατιον χοmπονεντσ, ϖιεω mοδελ χοmπονεντσ ορ
σπεχιφιχατιον χοmπονεντσ. Τηε mορε χοmπονεντσ τηερε
αρε ανδ τηε mορε λινκσ εξιστ βετωεεν τηεm, τηε mορε
χοmπλεξ τηε ιmπλεmεντατιον ανδ δεβυγγινγ βεχοmεσ,
εσπεχιαλλψ ωηεν λινκινγ διφφερεντ χοmπονεντσ [15]. Τηυσ,
το ενχουραγε ρευσε, πρεσεντατιον, χοντεντ ανδ τηε
χοορδινατιον ιτσελφ σηουλδ βε − ασ φαρ ασ ποσσιβλε −
δισπαρατε ανδ ινδεπενδεντ.
Ρατηερ τηαν χονχεντρατινγ ον τηε ιmπλεmεντατιον
αρχηιτεχτυρε ουρ ωορκ φοχυσεσ ον α λαψερεδ αππροαχη
βασεδ ον τηε δαταφλοω mοδελ. Λικε Παττισον ωε υσε α
ΜςΧ φυνδαmενταλ δεσιγν, ηοωεϖερ ωε υτιλιζε mυλτιπλε
χοmπονεντσ ανδ διφφερεντ φαχετσ οφ χοορδινατιον.

3. Φαχετσ οφ χοορδινατιον
Φροm τηε ρελατεδ ωορκ ανδ βροαδνεσσ οφ τηε
ιντερδισχιπλιναρψ ϖιεωποιντ ωε σεε τηατ χοορδινατιον
χονϕυρεσ σοmε ιντερεστινγ χηαλλενγεσ, συχη ασ ρελεϖανχε,
δεσιγν ανδ ϖισυαλ δεπιχτιον οφ εαχη χοορδινατιον ασ ωελλ
ασ χονσιδερινγ ωηατ ανδ ηοω το χοορδινατε.

3.1 Χοορδινατιον χηαλλενγεσ & οππορτυνιτιεσ
Φιρστ, δυε το τηε mυλτιφορm νατυρε οφ τηε mυλτιπλε
ϖιεωσ, αχτιονσ ιν ονε ϖιεω χαννοτ αλωαψσ βε διρεχτλψ

αππλιεδ το οτηερ ϖιεωσ. Φορ εξαmπλε, ιτ mαψ βε υσεφυλ το
χοινχιδενταλλψ ροτατε τωο τηρεε−διmενσιοναλ ϖιεωσ, βυτ ιφ
εαχη υσεσ α διφφερεντ mατηεmατιχαλ προϕεχτιον τηεν α
τρανσλατιον νεεδσ το οχχυρ τηατ χονϖερτσ υσερ ιντεραχτιονσ
ιν ονε ϖιεω το α συιταβλε φορmατ φορ τηε οτηερ. Ηοωεϖερ,
σοmε χοορδινατιονσ τηατ mαψ βε ποσσιβλε το αχηιεϖε, mαψ
ιν φαχτ νοτ βε υσεφυλ; ανδ ψετ οτηερσ mαψ βε ιmποσσιβλε το
ρεαλιζε. Ηοωεϖερ, ατ τηισ αβστραχτ λεϖελ ιτ ισ ποσσιβλε το
ρελψ ον τηε υσερ το mακε συχη ϕυδγmεντ οφ τηε υσεφυλνεσσ
οφ α παρτιχυλαρ χοορδινατιον. Ινδεεδ, τηερε ισ τηε ωηολε
θυεστιον οφ ηοω τηε σψστεm ισ ιmπλεmεντεδ ανδ ωηετηερ
τηε χοορδινατιονσ αυτοmατιχαλλψ οχχυρ ορ αρε χρεατεδ βψ
υσερ ρεθυεστσ [16].
Σεχονδ, τηερε αρε δεσιγν ανδ υσερ−ιντερφαχε
θυεστιονσ τηατ α δεσιγνερ mαψ ωιση το ποσε. Φορ εξαmπλε,
ιφ τηε mυλτιπλε ϖιεωσ ρεπρεσεντ α ϖισυαλ−ηιστορψ τηεν ισ ιτ
φεασιβλε ορ ρελεϖαντ το χοορδινατε βετωεεν παστ ϖαριανχεσ
οφ τηε εξπλορατιον? Μορεοϖερ, ισ εϖερψτηινγ χοορδινατεδ
ορ αρε ασπεχτσ οφ α φεω ωινδοωσ χοορδινατεδ (ανδ ιφ σο
ωηο δεχιδεσ ον ωηατ ισ χοορδινατεδ
τηε υσερ ορ τηε
σψστεm?[17]) Φορ ινστανχε, ιφ mαψ βε βενεφιχιαλ το ονλψ
χοορδινατε ϖιεωσ τηατ αρε χλασσιφιεδ ωιτηιν τηε σαmε
γρουπ (τηε νοτιον οφ Ρενδερ Γρουπσ [18]).
Τηιρδ, ηοω δοεσ τηε σψστεm ϖισυαλλψ ρεπρεσεντ ανδ
νοτιφψ το τηε υσερ ωηατ ισ χυρρεντλψ βεινγ χοορδινατεδ
(ε.γ. ϖισυαλ mετηοδσ συχη ασ υσεδ βψ τηε σπιραλ χαλενδαρ
[19], ορ βψ τηε ιmπλιχιτ λαψινγ ουτ οφ mοδυλεσ ιν Wαλτζ
[18]). Μανψ ισσυεσ ιν ϖισυαλιζατιον συχη ασ
σψνχηρονιζατιον, χορρελατιον οφ ϖισυαλ ορ νον−ϖισυαλ
ινφορmατιον, οχχλυσιον, ϖιεω εξπλοσιον ανδ mυλτιτασκινγ
χουλδ βε mορε αππροαχηαβλε τηρουγη α χοορδινατιον
mοδελ.

3.2 Χοορδινατιον ιν υσε − τωο εξαmπλεσ
Ιν ορδερ το δεϖελοπ σοmε ρυδιmεντσ οφ χοορδινατιον
ιν Ες ωε ινϖεστιγατε τηε υσε οφ χοορδινατιον ιν α χυρρεντ
τοολ (ΛινκWινδσ) ανδ ηοω χοορδινατιον mαψ βε τηουγητ
οφ ασ αναλογουσ το προγραm ϖαριαβλεσ.
ΛινκWινδσ υσεσ α δατα−λινκινγ παραδιγm φορ
χοορδινατιον, ωηιχη ισ χοmπαραβλε το τηε σπρεαδσηεετ
χονχεπτ ωηερε χελλσ αρε ρελατεδ το εαχη οτηερ υσινγ α
φορmυλα ανδ χηανγινγ τηε φορmυλα ιν ονε χελλ
ρεχαλχυλατεσ τηε ϖαλυε οφ τηε λινκεδ χελλ [11]. Τηε βασιχ
εντιτιεσ τηατ αρε χοορδινατεδ ιν ΛινκWινδσ αρε οβϕεχτσ
σηοων ατ τηε ωινδοωινγ λεϖελ ασ ειτηερ δατα, χοντρολ ορ
δισπλαψ οβϕεχτσ. Οβϕεχτσ οφ τηε σαmε τψπε σιτ ιν τηε σαmε
ωινδοω mακινγ αν οβϕεχτ ϖιεω. Τηε γενεραλ πυρποσε οφ
χοορδινατιον ισ το δετεχτ ποσσιβλε ρελατιονσηιπσ ιν δατα.
ΛινκWινδσ αλλοωσ ονε−το−mανψ λινκσ; φορ εξαmπλε α
σλιδερ βροαδχαστσ mεσσαγεσ το αλλ οβϕεχτσ ιτ ισ λινκεδ το
ωηεν ιτσ ϖαλυε ισ χηανγεδ. Τηε υσερ περφορmσ λινκινγ ασ
ωελλ ασ υνλινκινγ ιντεραχτιϖελψ. Ιν αδδιτιον, τηερε εξιστ
σοmε χονστραιντσ ον χοορδινατιον. Φορ ινστανχε, δατα mυστ
βε πυτ ιντο εmπτψ ωινδοωσ ανδ mεσσαγεσ αρε πασσεδ ονλψ
βετωεεν οβϕεχτσ τηατ αρε αλρεαδψ λινκεδ. Τηερε ισ αλσο α
mεσσαγε−πασσινγ προτοχολ τηατ ηανδλεσ ιντερ ανδ ιντρα
οβϕεχτ mεσσαγεσ. Τηε εφφεχτ χοορδινατιον χαυσεσ ον τηε
υσερ ιντερφαχε ισ τηε εmανατινγ φλοω βετωεεν λινκεδ
οβϕεχτσ.

Προγραm ϖαριαβλεσ mαψ βε τηουγητ ασ αναλογουσ το
χοορδινατιον; φορ εξαmπλε, ϖαριαβλεσ mαψ βε υσεδ ιν
mυλτιπλε πλαχεσ ανδ αχχεσσεδ βψ ρεφερενχε, τηεψ mυστ βε
ινσταντιατεδ, ανδ τηεψ εαχη ηαϖε α τψπε (ιφ τηεψ αρε οφ α
ωρονγ τψπε τηεν τηεψ mαψ βε χαστ − ειτηερ βψ δεφαυλτ ορ
εξπλιχιτλψ). Τηερε αρε αλσο νοτιονσ οφ γλοβαλ ανδ λοχαλ
σχοπε.

3.3 Τηε ρυδιmεντσ οφ χοορδινατιον
Τακινγ ασπεχτσ φροm τηισ αναλογψ, τηε ΛινκWινδσ
εξαmπλε, αφορεmεντιονεδ χηαλλενγεσ ανδ οτηερ
χοορδινατιον τοολσ ωε χατεγοριζε τηε ρυδιmεντσ.
Χοορδινατιον εντιτιεσ:
Τηισ δεταιλσ ωηατ ισ αχτυαλλψ βεινγ χοορδινατεδ; συχη ασ
ασπεχτσ οφ τηε αχτυαλ ωινδοω, ϖιεω, δατα, ρεχορδ, τυπλε,
αττριβυτε, παραmετερ, προχεσσ, εϖεντ, φυνχτιον, γραπηιχ ορ
τιmε.
Τψπε:
Τηε τψπε οφ τηε χοορδινατιον δετερmινεσ τηε mετηοδ βψ
ωηιχη τηε εντιτιεσ αρε λινκεδ. Φορ εξαmπλε, σιmπλε
χοορδινατιον (συχη ασ ροτατιον ορ τρανσφορmατιονσ) mαψ βε
ιmπλεmεντεδ υσινγ πριmιτιϖε τψπεσ (φλοατ, ιντεγερ ετχ)
ωηιλε οτηερσ mαψ βε mορε χοmπλεξ δατα−στρυχτυρεσ.
Τρανσλατιον (χαστινγ) mαψ βε ρεθυιρεδ ιφ τηε εντιτιεσ
υτιλιζε διφφερεντ τψπεσ. Τηε τψπεσ mαψ αλσο δετερmινε
διρεχτιοναλιτψ οφ τηε λινκσ (υνιδιρεχτιοναλ ορ
βιδιρεχτιοναλ). Φορ εξαmπλε, ΙΡΙΣ Εξπλορερ αλλοωσ
παραmετερσ το βε χοορδινατεδ βυτ τηε εϖεντσ φλοω ονε
ωαψ (ασ ιτ δισαλλοωσ σιmυλτανεουσλψ χοννεχτινγ τηε
ρεϖερσε το ινηιβιτ χιρχυλαρ εϖεντ εξπλοσιονσ τακινγ πλαχε).
Χηρονολογψ (λιφετιmε ανδ σχηεδυλινγ):
Ηοω λονγ εντιτιεσ αρε χοορδινατεδ ισ γοϖερνεδ βψ ιτσ
λιφετιmε. (Τηισ ισ αλσο κνοων ασ τηε περσιστενχε οφ τηε
χοορδινατιον.) Ιτ mαψ βε χοορδινατεδ περmανεντλψ, φορ α
γιϖεν αχτιον, ορ δετερmινεδ βψ σοmε σχοπε. Μορεοϖερ,
τηε χοορδινατιον mαψ βε σψνχηρονουσ, ασψνχηρονουσ,
ρεαχτιϖε, ανδ προαχτιϖε. Φορ εξαmπλε, ιτ mαψ βε υσεφυλ το
χοινχιδενταλλψ ροτατε τηε ϖιεω οφ α φαστ ανδ α σλοω
ρενδερερ; ονε σολυτιον ισ τηατ τηε τιmε−χονσυmινγ ονε
χουλδ υπδατε ατ α σλοωερ ρατε βψ τακινγ εϖερψ ν εϖεντσ
φροm α χοορδινατιον εϖεντ θυευε, ορ mερελψ νοτιφιεδ ατ
εϖερψ ν σεχονδσ.
Σχοπε:
Σχοπε δετερmινεσ βοτη τηε γλοβαλ/λοχαλ χοννεχτιον ανδ
τηε λιφετιmε οφ τηε λινκσ; α γλοβαλ σχοπε ωουλδ mεαν τηατ
ανψ εντιτψ (ωηερεϖερ ανδ ωηατεϖερ ιτ ισ) χουλδ βε
χοννεχτεδ; ωηερεασ σοmε λινκσ mαψ βε ρεστριχτεδ το βε
ονλψ υσεδ ιν α λοχαλ αρεα (ε.γ. τηε υσερ mαψ σετυπ α γρουπ
ωηερε βψ σιmπλψ αδδινγ α νεω mεmβερ το τηε γρουπ
αυτοmατιχαλλψ χοορδινατεσ ιτ το εαχη οφ τηε οτηερσ ιν τηε
γρουπ). Χοmmονλψ κνοων ασ α Ρενδερ Γρουπ.
Μορεοϖερ, τηε σχοπε αλσο mαψ ρεστριχτ τηε λιφετιmε.

Γρανυλαριτψ οφ λινκσ:
Μανψ εντιτιεσ mαψ βε χοννεχτεδ τογετηερ ϖια ϖαριουσ
λινκσ. Γρανυλαριτψ δετερmινεσ: τηε νυmβερ οφ εντιτιεσ ιν
ονε χοορδινατιον {2..ν}, νυmβερ οφ ϖιεωσ ιν ονε
χοορδινατιον {1..ν}, νυmβερ οφ λινκσ αν εντιτψ χοντριβυτεσ
το χοορδινατιον {0..ν}.
Ινιτιαλιζατιον:
Ινιτιαλιζατιον δετερmινεσ ωηο ορ ηοω τηε χοορδινατιον
χρεατεδ. Φορ εξαmπλε, ιτ mαψ βε αυτοmατιχ (συχη ασ υσινγ
α Ρενδερ Γρουπ) ορ υσερ σπεχιφιχ, σχηεδυλεδ ιν σοmε
φασηιον ετχ. Μορεοϖερ, τηε υσερ mαψ νεεδ το εξπλιχιτλψ
χοννεχτ εντιτψ Α το Β, φορ εϖερψ τψπε βψ (σαψ) χοννεχτινγ
πορτσ φροm mοδυλε Α το mοδυλε Β; αλτερνατιϖελψ, τηε υσερ
mαψ ονλψ νεεδ το δραγ ανδ δροπ τηε ωηολε mοδυλε ιντο α
Ρενδερ Γρουπ το ινσταντιατε ανδ λινκ εϖερψτηινγ ιν
mοδυλε Α το mοδυλε Β.
Υπδατινγ:
Χοορδινατεδ ϖιεωσ ρεθυιρε τηατ τηε ινφορmατιον ισ
δψναmιχαλλψ υπ−το−δατε. Ηοωεϖερ, τηερε mαψ βε
χονφλιχτινγ υσεσ εσπεχιαλλψ ιφ, φορ εξαmπλε, τηε mυλτιπλε
ϖιεωσ ρεπρεσεντ α ϖισυαλ ηιστορψ. Χοmmονλψ, ιν α
δαταφλοω παραδιγm, τηε δοων στρεαm mοδυλεσ αλωαψσ
ρεφλεχτ τηε ινφορmατιον υπστρεαm. Ηοωεϖερ, ιτ mαψ βε
πρυδεντ τηατ σοmετιmεσ σοmε ϖιεωσ βεχοmε ουτ−οφ
σψνχηρονιζατιον: συχη τηατ τηεψ ρεφλεχτ α πρεϖιουσ τιmε ιν
ηιστορψ. Τηε δισπλαψσ mαψ βε υπδατεδ βψ ϖαριουσ mεανσ,
συχη ασ εαγερ ορ γρεεδψ υπδατε, λαζψ υπδατε, ορ υσερ
ινιτιατεδ.
Ρεαλιζατιον (λινκ ρεαλιζατιον, υσερ χοντρολ):
Ηοω ισ τηε εξπρεσσιον οφ χοορδινατεδ χονϖεψεδ το τηε
υσερ? Ιτ mαψ βε τηατ εξπλιχιτ λινεσ αρε υσεδ (συχη ασ τηε
Σπιραλ Χαλενδαρ [19]) ορ ϖια σοmε φορmαλ λαψουτ
mεχηανισm [18]. Μορεοϖερ, ηοω δοεσ τηε υσερ χοντρολ
τηε ινφορmατιον το βε λινκεδ, δο τηεψ υσε διρεχτ
mανιπυλατιον ορ ινδιρεχτ mεανσ ϖια (σαψ) δψναmιχ
σλιδερσ?

4. Τηε Μοδελ
Τηε χηαλλενγε ισ το δεϖελοπ α mοδελ τηατ αδδρεσσεσ
τηε χοορδινατιον δεσιγν ισσυεσ mεντιονεδ αβοϖε ωιτηουτ
βιασ τοωαρδσ α παρτιχυλαρ δατα, ναϖιγατιον ορ
χοmmυνιχατιον παραδιγm. Εφφεχτιϖελψ, ιτ σηουλδ βε
φλεξιβλε, αδοπταβλε, εξτενσιβλε ανδ φοστερ βεττερ ϖισυαλ
εξπλορατιον.
Τηε mοδελ σηουλδ αλλοω ϖισυαλιζατιον δεσιγνερσ το
φορmαλλψ σπεχιφψ εξιστινγ ανδ νοϖελ χοορδινατιονσ ιν
mυλτιπλε ϖιεω εξπλορατορψ ϖισυαλιζατιον ανδ σο φαχιλιτατε
εαρλψ τεστινγ οφ τηε προποσεδ χοορδινατιον δεσιγνσ βεφορε
τηεψ αρε ιmπλεmεντεδ βψ προγραmmερσ ορ χονστρυχτεδ
ϖισυαλλψ βψ τηε υσερ.

4.1. Αβστραχτ mοδελ φορ χοορδινατιον
Τηε mοδελ ωε δεφινε ινχλυδεσ “χοορδινατιον
οβϕεχτσ” τηατ mαναγε χοmβινατιονσ οφ εντιτιεσ (ε.γ.
παραmετερσ) τηατ χοντρολ ασπεχτσ οφ τηε λινκεδ ϖιεωσ. Α

σινγλε χοορδινατιον οβϕεχτ ισ ασσοχιατεδ ωιτη εαχη
σεπαρατε χοορδινατιον ιν τηε σψστεm. Α ϖιεω ισ σαιδ το βε
χοορδινατεδ ιφ ιτ σηαρεσ α χοmmον χοορδινατιον οβϕεχτ.
Αλλ τηε χοορδινατιον οβϕεχτσ φορ α ϖισυαλιζατιον σψστεm
αρε ηελδ ιν α “χοορδινατιον σπαχε” ασ σηοων ιν Φιγυρε 1.
Τηισ ισ σιmιλαρ το τηε mιδδλεωαρε λαψερ χοmπονεντ ωε
mεντιονεδ ιν τηε ιντερδισχιπλιναρψ ϖιεω ον χοορδινατιον,
Σεχτιον 2.1.

αχτιονσ ιν ϖιεω ς2. Ιν τηισ χασε, ωε ηαϖε τηρεε
παραmετερσ ιν τηε χοορδινατιον οβϕεχτ.
Αν αδϖανταγε οφ τηισ mοδελ ισ ιτσ δψναmιχ νατυρε, ασ
ϖιεωσ mαψ βε αδδεδ ανδ ρεmοϖεδ ωιτηουτ οτηερ ϖιεωσ
τηατ αλσο αχχεσσ τηε σαmε χοορδινατιον οβϕεχτ νεχεσσαριλψ
ηαϖινγ κνοωλεδγε οφ τηισ αχτιϖιτψ. Ιmπορταντλψ, ϖιεωσ δο
νοτ νεεδ το κνοω αβουτ οτηερ ϖιεωσ ιν τηε χοορδινατιον.

4.2. Α λαψερεδ αππροαχη το χοορδινατιον
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Φιγυρε 1. Αβστραχτ mοδελ φορ χοορδινατιον ιν Ες.
Τηισ διαγραm σηοωσ τωο διφφερεντ χοορδινατιονσ
βετωεεν τωο ϖιεωσ.
Τηε ϖιεωσ τηατ αρε βεινγ χοορδινατεδ νεεδ το δεφινε
α τρανσλατιον φυνχτιον (φορ ινστανχε φ1 ανδ φ2 ασ σηοων ιν
φιγυρε 1) φροm τηε σηαρεδ χοορδινατιον οβϕεχτ το τηε
λινκεδ ϖιεω παραmετερσ.
Τηε ϖιεωσ mυστ αλσο ρεγιστερ το βε ινφορmεδ οφ α
νοτιφψ εϖεντ ωηεν α χοορδινατιον οβϕεχτ ισ χηανγεδ. Ιφ αν
εϖεντ οχχυρσ, ωηιχη mιγητ τψπιχαλλψ βε α υσερ ινιτιατεδ
αχτιον ιν ονε οφ τηε λινκεδ ϖιεωσ, ιτ αλτερσ τηε
χοορδινατιον οβϕεχτ, ωηιχη σενδσ α νοτιφψ το αλλ τηε λινκεδ
ϖιεωσ ρεγιστερεδ. Ρεγιστρατιον mαψ δεπενδ ον α γιϖεν
σχοπε. Τηεν, τηοσε ϖιεωσ τηατ ωερε νοτιφιεδ οφ α χηανγε
χονσεθυεντλψ υσε τηε ινφορmατιον προϖιδεδ βψ τηε
χοορδινατιον οβϕεχτ ϖια τηειρ τρανσλατιον φυνχτιον το
γενερατε τηε νεω ϖιεω.
Α σινγλε χοορδινατιον οβϕεχτ ισ χονσιδερεδ το βε
πρεσεντ φορ εαχη τψπε οφ χοορδινατιον ιν τηε σψστεm. Σο
τηατ ιφ mυλτιπλε ϖιεωσ δεφινε χοορδινατιον φορ βοτη χο−
ροτατιον ανδ βρυσηινγ, τηισ ωιλλ βε ρεπρεσεντεδ βψ τωο
σεπαρατε χοορδινατιον οβϕεχτσ: α ροτατιον χοορδινατιον
οβϕεχτ φορ χο−ροτατιον ανδ α σελεχτιον χοορδινατιον οβϕεχτ
φορ βρυσηινγ.
Ιν τηε πρεϖιουσ εξαmπλε, βρυσηινγ υσεσ τηε σαmε
ϖισυαλιζατιον παραmετερ φορ βοτη ϖιεωσ, σελεχτινγ ιν ονε
ϖιεω ρεσυλτσ ιν σελεχτινγ ιν ανοτηερ ϖιεω ανδ τηε σαmε
αππλιεσ το χο−ροτατιον. Ηοωεϖερ, α χοορδινατιον οβϕεχτ
mαψ ηολδ mορε τηαν ονε ϖισυαλιζατιον παραmετερ. Φορ
ινστανχε, ονε αχτιον ιν ϖιεω ς1 mαψ βε λινκεδ το τωο

Τηε ϖιεωσ τηεmσελϖεσ αρε α ρεσυλτ οφ παραmετερ
χηανγεσ το τηε ϖισυαλιζατιον προχεσσ; αν ιντεραχτιον ορ
εξπλορατιον ωουλδ γενερατε α νεω ϖιεω, λικεωισε
ϖιεωινγ τηε σαmε δατα βψ α διφφερεντ δισπλαψ τεχηνιθυε
(mυλτιφορm) ωουλδ προϖιδε α νεω ϖιεω. Τηεσε διφφερεντ
ινστανχεσ mαψ βε δισπλαψεδ ιν διφφερεντ ωινδοωσ,
οϖερλαιδ ιντο τηε σαmε ωινδοω ορ ιν φαχτ ρεπλαχε τηε
χυρρεντ ωινδοω (ρεπλιχατιον, οϖερλαψ, ρεπλαχεmεντ,
ρεσπεχτιϖελψ [17]).
Οφτεν ιν εξπλορατορψ ϖισυαλιζατιον, ϖισυαλ χορρελατιον
ισ σεεν ασ τηε φοχυσ οφ χοορδινατιον, ωηιχη τενδσ το λιmιτ
τηε τεχηνιθυεσ το βρυσηινγ ανδ ναϖιγατιοναλ σλαϖινγ.
Ηοωεϖερ, χοορδινατιον mαψ βε υνδερστοοδ ιν α ωιδερ
χοντεξτ ανδ οχχυρ ον ανψ ϖαριαβλε ορ δατα ατ ανψ λεϖελ
ωιτηιν τηε ωηολε ϖισυαλιζατιον προχεσσ [17].
Χονσιδερ τηε δαταφλοω mοδελ [20] (ωηιχη ισ υσεδ ιν
mανψ σψστεmσ συχη ΑςΣ, ΙΡΙΣ Εξπλορερ, Αmιρα, Dατα
Εξπλορερ DΞ το δεσχριβε τηε ωηολε ϖισυαλιζατιον
προχεσσ); τηε δατα ισ Ενηανχεδ ορ ενριχηεδ ιν σοmε φορm,
τηεν Μαππεδ ιντο αν Αβστραχτ ςισυαλιζατιον Οβϕεχτ
(ΑςΟ) τηατ χαν βε Ρενδερεδ ιντο αν ιmαγε (Φιγυρε 2).
Μυλτιπλε ϖιεωσ αρε γενερατεδ βψ σπλιττινγ τηε δαταφλοω ατ
ανψ σταγε οφ τηε πιπελινε (γενερατινγ α φαν−ουτ). Ασπεχτσ
οφ τηε ρεπλιχατεδ mοδυλεσ mαψ βε ρεαδιλψ ασσοχιατεδ το
ενγενδερ χοορδινατιον. Ιν αδδιτιοναλ το τηε τραδιτιοναλ
δαταφλοω mοδελ, ασπεχτσ mαψ αλσο βε χοορδινατεδ ατ τηε
ϖιεωπορτ Τρανσφορm (σεε Φιγυρε 2). Συχη χοορδινατεδ
Τρανσφορm οπερατιονσ mιγητ ινχλυδε σιmυλτανεουσλψ
ροτατινγ ϖιεωποιντσ ορ αλτερινγ προϕεχτιονσ. Μορεοϖερ,
χοορδινατιον mαψ οχχυρ ατ Wινδοω λεϖελ, φορ εξαmπλε,
mοϖινγ ορ χλοσινγ ωινδοωσ χονχυρρεντλψ. Ινχιδενταλλψ,
τηε σαmε ϖισυαλιζατιον προχεσσ χαν αλσο βε δεσχριβεδ
υσινγ τηε δατα στατε mοδελ ασ ιτ ισ εθυιϖαλεντ το τηε
δαταφλοω mοδελ [21].
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Φιγυρε 2. Τηε δατα φλοω παραδιγm
Ονε χριτιχισm διρεχτεδ ατ τηε δατα φλοω mεταπηορ
χονχερνσ τηε γρανυλαριτψ οφ ιτσ προχεσσεσ. Τηε δαταφλοω
παραδιγm δεσχριβεσ α χοαρσε mοδελ φορ τηε ϖισυαλιζατιον
προχεσσ, φορ ινστανχε τηε εντιρε γραπηιχσ φιελδ ισ
ενχαπσυλατεδ ιν ονε προχεσσ “ρενδερινγ” [22]. Ιν
αδδιτιον, α σινγλε προχεσσ ρεπρεσεντσ τηε mαππινγ σταγε,
ωηιχη ισ τηε εσσενχε οφ ινφορmατιον ϖισυαλιζατιον
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Χοορδινατιον Σπαχε
Φιγυρε 3 Χοορδινατιον mοδελ φορ εξπλορατορψ ϖισυαλιζατιον σηοωινγ συβσπαχεσ
ωηερεβψ ινφορmατιον οβϕεχτσ αρε mαππεδ το ϖισυαλ
οβϕεχτσ. Μορεοϖερ, τηε mαπ ανδ ρενδερ σταγεσ οφ τηε δατα
φλοω mοδελ αρε τιγητλψ ασσοχιατεδ ιν mανψ αππλιχατιον
αρεασ (συχη ασ ‘ινφορmατιον ϖισυαλιζατιον’) ανδ τηυσ
οφτεν τρεατεδ ασ ονε προχεσσ.
Τηερεφορε, τηεορετιχαλλψ ανψ προχεσσ χουλδ βε
χοορδινατεδ ωιτη ανψτηινγ (ρελεϖαντ τρανσλατιονσ αππλιεδ)
ηοωεϖερ; τηισ mαψ νοτ βε φεασιβλε ορ ρελεϖαντ. Wε
προποσε χοορδινατιον mαψ οχχυρ ατ ανψ προχεσσ λαψερ
ωιτηιν τηε δαταφλοω παραδιγm. Ηοωεϖερ, ωε νοτε τηατ
χοορδινατιονσ τενδ το οχχυρ ωιτηιν τηεσε λεϖελσ.

4.3. Χοmπονεντσ οφ τηε mοδελ
Ουρ mοδελ ισ διϖιδεδ ιντο φουρ χοmπονεντσ. Τηεψ
αρε τηε βασιχ ϖισυαλιζατιον προχεσσεσ ανδ στατεσ, τηε
χοορδινατιον σπαχε, τηε εϖεντσ ανδ τηε τρανσλατιον ανδ
νοτιφιχατιον φυνχτιονσ.
4.3.1
Βασιχ ϖισυαλιζατιον προχεσσεσ & στατεσ
Τηεσε αρε ενηανχε, mαπ, ρενδερ ανδ τρανσφορm
προχεσσεσ οφ τηε δατα φλοω πιπελινε ασ εξπλαινεδ ιν
σεχτιον 4.2. Dατα ισ τρανσφορmεδ ιν τηε δατα φλοω
παραδιγm φροm τηε ραω δατα το αν ιmαγε, φιρστλψ βψ
ενηανχεmεντ το προδυχε α δεριϖεδ δατα σετ. Τηισ ισ τηεν
mαππεδ οντο σοmε γεοmετρψ δεσχριβεδ βψ τηε Αβστραχτ
ςισυαλιζατιον Οβϕεχτ (ΑςΟ). Τηε φιναλ δατα στατε ισ τηε
ρενδερεδ ιmαγε. Τηεσε προϖιδε τηε χοορδινατιον εντιτιεσ.
4.3.2
Χοορδινατιον σπαχε
Εαχη ϖισυαλιζατιον σψστεm ηασ ονε χοορδινατιον
σπαχε τηατ ηολδσ ϖαριουσ χοορδινατιον οβϕεχτσ.
Χοορδινατιον οβϕεχτσ χοννεχτ εϖεντσ ανδ α νυmβερ οφ

λινκεδ χοορδινατεδ ϖιεωσ. Ιν ιντεραχτιϖε εξπλορατορψ
ϖισυαλιζατιον τηε εϖεντ ισ οφτεν υσερ ινιτιατεδ ιν ονε οφ τηε
ϖιεωσ.
Ονε ϖιεω mαψ βε ασσοχιατεδ ωιτη mανψ χοορδινατιον
οβϕεχτσ ιν α χοορδινατιον σπαχε σινχε α ϖιεω mαψ πλαψ
ϖαριουσ ρολεσ ιν διφφερεντ χοορδινατιονσ: ιτ mιγητ βε παρτ
οφ α φοχυσ−ανδ−οϖερϖιεω χοορδινατιον, ασ ωελλ ασ α
ροτατιον χοορδινατιον (σεε γρανυλαριτψ, σεχτιον 3.3).
Τηε αβστραχτ παραmετερσ ιν α χοορδινατιον οβϕεχτ
mιγητ βε σιmπλε τηρεσηολδσ, χοορδινατεσ οφ mουσε χλιχκσ,
ορ mορε χοmπλεξ νοτιονσ συχη ασ mοδιφιχατιονσ ρεθυιρεδ
το χολορ mαπσ ορ ρενδερινγ αλγοριτηmσ (τηε χονχεπτ οφ
τψπε, σεχτιον 3.3). Ιν τηε σιmπλε χασεσ, τηε αβστραχτ
παραmετερσ χουλδ εασιλψ βε τηε αχτυαλ παραmετερσ υσεδ βψ
α ϖιεω, συχη ασ α βουνδινγ βοξ ωηεν φιλτερινγ δατα ιν τηε
Ενηανχε σεχτιον οφ τηε ϖισυαλιζατιον πιπελινε. Εϖεν συχη
σιmπλε παραmετερσ αρε νοτ συιταβλε ιν α ραω φορm φορ αλλ
ϖιεωσ, ασ σοmε ϖιεωσ mαψ mεασυρε σχρεεν διστανχεσ ιν
διφφερεντ υνιτσ, ορ φροm διφφερεντ οριγινσ, σο τρανσλατιον
φυνχτιονσ mαψ στιλλ νεεδ το βε δεφινεδ, φορ εξαmπλε το
χονϖερτ φροm mεασυρεmεντσ ιν ινχηεσ το χεντιmετερσ.
Τηισ δεmονστρατεσ τηε νεεδ φορ α mορε νευτραλ
αβστραχτ φορmατ φορ στορινγ τηεσε αβστραχτ παραmετερσ ιν
σοmε χασεσ. Νατυραλλψ, ωε mιγητ ωαντ το στορε τηε σηαρεδ
παραmετερσ ιν τηε σαmε φορmατ ασ τηε εϖεντ−γενερατινγ
ϖιεω παραmετερ φορmατ. Ηενχε τηερε ωιλλ βε νο
τρανσλατιον νεεδεδ βετωεεν τηε χοορδινατιον σπαχε ανδ
τηατ παρτιχυλαρ ϖιεω. Ηοωεϖερ, τηερε mιγητ βε α mορε
συιταβλε φορmατ φορ στορινγ τηισ παραmετερ τηατ συιτσ mορε
τηαν ονε ϖιεω, ωηιχη ισ νοτ τηε χυρρεντ φορmατ οφ τηε ανψ
ϖιεω παραmετερ, ηενχε, ιν τηισ χασε, αλλ ϖιεωσ ωουλδ νεεδ
το δεφινε α νον−τριϖιαλ τρανσλατιον φυνχτιον ον τηε αβστραχτ
παραmετερ.

Τηε αβστραχτ παραmετερσ στορεδ ιν τηε χοορδινατιον
σπαχε χαν βε γρουπεδ ιντο φουρ ϖαριετιεσ οφ χοορδινατιον
συβ−σπαχεσ (σεε Φιγυρε 3) σινχε ωε δεσχριβε τηε
ϖισυαλιζατιον προχεσσ ιν τερmσ οφ φουρ προχεσσεσ: τηε
ενηανχε σηαρεδ χοορδινατιον σπαχε, τηε mαππινγ
χοορδινατιον σπαχε, τηε ρενδερινγ χοορδινατιον σπαχε ανδ
τηε τρανσφορm χοορδινατιον σπαχε. Ηοωεϖερ, ιν mανψ
σιτυατιονσ τηε διϖισιον βετωεεν τηεσε συβ−σπαχεσ ισ λεσσ
ριγιδ ανδ χοορδινατιον οβϕεχτσ mαψ ινχλυδε ϖαριουσ
παραmετερσ φροm εαχη οφ τηε χοορδινατιον συβ−σπαχεσ.

4.3.3
Εϖεντσ
Ιν τηισ mοδελ, αβστραχτ παραmετερσ ηελδ ιν
χοορδινατιον οβϕεχτσ αρε χηανγεδ βψ εϖεντσ. Εϖεντσ χαν
βε γενερατεδ βψ εξπλιχιτ υσερ αχτιονσ ορ αυτοmατιχαλλψ, βψ
φορ εξαmπλε χοντινυουσ αναλψσισ οφ τηε ινπυτ δατα. Σοmε
υσερ αχτιονσ, συχη ασ σελεχτιον ωιτη α mουσε, αρε
χοννεχτεδ το α παρτιχυλαρ ϖιεω, ωηερεασ οτηερσ, συχη ασ
κεψστροκεσ φορ αλτερινγ παραmετερσ, αρε νοτ.
Εϖεντσ mοδιφψ αβστραχτ παραmετερσ, σο τηεψ mυστ βε
αωαρε οφ τηε νατυρε οφ τηε φορmατ ανδ εξτεντ οφ τηε
αβστραχτ παραmετερσ ιν τηε χοορδινατιον οβϕεχτσ. Wηερε
εϖεντσ αρε γενερατεδ ιν παρτιχυλαρ ϖιεωσ, τηε εϖεντ−
γενερατινγ ϖιεω ωιλλ ονλψ βε υπδατεδ ιν τηε χουρσε οφ τηε
εϖεντ−νοτιφψ χψχλε αλονγ ωιτη τηε οτηερ ϖιεωσ.
Ασ εϖεντσ ασσοχιατεδ ωιτη ϖιεωσ αρε υσυαλλψ ινδιρεχτ
ιν ανψ χασε, ανδ τψπιχαλλψ τηε χψχλε δεφινεδ ιν τηισ mοδελ
ισ φαιρλψ ιmmεδιατε, τηισ σψστεm σεεmσ αν ελεγαντ mαννερ
οφ αλλοωινγ mυλτιπλε εϖεντσ, γενερατεδ βψ ανψ ϖιεω
λινκεδ το τηε χοορδινατιον οβϕεχτ, το mοδιφψ τηε αβστραχτ
παραmετερσ.
Wηιλστ ιν τηισ mοδελ ωε δο νοτ χονσιδερ τηε τιmε λαγ
το βε σιγνιφιχαντ βετωεεν τηε οχχυρρενχε οφ τηε εϖεντ ανδ
τηε νοτιφιχατιον εϖεντ, τηισ mοδελ σηουλδ βε αδαπταβλε το
mορε χριτιχαλ ρεαλ τιmε ϖισυαλιζατιον αππλιχατιονσ ωηερε
λαργε νυmβερσ οφ mυλτιπλε εϖεντσ αρε οχχυρρινγ.
Τηερε mαψ βε mανψ εϖεντσ ασσοχιατεδ ωιτη α
παρτιχυλαρ χοορδινατιον οβϕεχτ, σο αλλοωινγ τηε mοδελλινγ
οφ ϖαριουσ τψπεσ οφ χοορδινατιον. Α σιmπλε mαστερ−σλαϖε
ρελατιονσηιπ, ωηερε αλλ τηε αχτιονσ αρε ιν ονε ϖιεω ανδ
ωηιχη σιmπλψ ρεφλεχτεδ ιν οτηερ λινκεδ ϖιεωσ mιγητ ηαϖε
ονλψ ονε εϖεντ ινπυττινγ ιντο τηε χοορδινατιον οβϕεχτ,
φροm τηε mαστερ ϖιεω. Ον τηε οτηερ ηανδ, ωηερε τηε
χοορδινατιον αλλοωσ ινπυτ φροm ανψ ορ αλλ οφ α γρουπ οφ
σιmιλαρ ϖιεωσ, τηε νυmβερ οφ εϖεντσ mαψ βε ατ λεαστ τηε
νυmβερ οφ λινκεδ ϖιεωσ.
4.3.4
Τρανσλατιον & νοτιφιχατιον φυνχτιονσ
Α τρανσλατιον φυνχτιον τακεσ τηε αβστραχτ παραmετερσ
ιν τηε χοορδινατιον οβϕεχτ ανδ χονϖερτσ τηεm το ϖιεω
παραmετερσ ωηιχη αρε υσεδ ιν τηε ϖισυαλιζατιον προχεσσ το
προδυχε τηε φιναλ ιmαγε. Εαχη ϖιεω ρεγιστερεδ ωιτη τηε
χοορδινατιον οβϕεχτ ηασ ονε συχη φυνχτιον. Τηε ρεσυλτ οφ
τηε τρανσλατιον φυνχτιον ατ τηε ϖιεω λεϖελ ισ τηε
ρεπλαχεmεντ οφ χυρρεντ ϖιεω παραmετερσ αφφεχτινγ τηε
οπερατιονσ ιν τηε δατα φλοω πιπελινε Οφτεν α τρανσλατιον
φυνχτιον mιγητ αφφεχτ ονλψ ονε οπερατιον, βυτ ιτ ισ
περφεχτλψ ϖαλιδ φορ τηε φυνχτιον το χοινχιδενταλλψ αφφεχτ αλλ
οφ ενηανχε, mαπ, ρενδερ ανδ τρανσφορm. Τηε ϖιεω

ιντεγρατορ mιγητ δεφινε τηε τρανσλατιον φυνχτιον. Ιτ ισ αλσο
ποσσιβλε φορ α σετ οφ δεφαυλτ ρεγιστρατιον mετηοδσ το λινκ α
χοορδινατιον οβϕεχτ ινσιδε τηε χοορδινατιον σπαχε το α
χερταιν χλασσ οφ ϖιεωσ, ωηιχη ωουλδ τηεν δεφινε α ρενδερ
γρουπ. Τηε χοορδινατιον οβϕεχτ δεσιγνερ ωουλδ δεφινε
τηεσε δεφαυλτσ.
Ασ ωελλ ασ δεφινινγ α τρανσλατιον φυνχτιον, α λινκεδ
ϖιεω mυστ βε ρεγιστερεδ το ρεχειϖε νοτιφψ εϖεντσ, τηατ
ινδιχατε ωηεν τηε χοορδινατιον οβϕεχτ ηασ χηανγεδ,
ινδιχατινγ τηατ τηε ϖιεω’σ ιmαγε νεεδσ το βε υπδατεδ. Ασ
τηερε mαψ βε χονχυρρεντ χοορδινατιον οβϕεχτσ δεφινεδ
οϖερ ονε ϖιεω παραmετερ, τηε νοτιφψ ινδιχατεσ ωηιχη
χοορδινατιον οβϕεχτ ηασ χηανγεδ, ανδ σο ωηιχη
τρανσλατιον φυνχτιον mυστ βε αχχεσσεδ. Τηε ϖιεω mυστ
δεφινε α νοτιφψ ηανδλερ, τηατ ισ τριγγερεδ βψ τηε νοτιφψ
εϖεντ. Ατ ιτσ σιmπλεστ τηε νοτιφψ ηανδλερ mερελψ φορχεσ α
ρεγενερατιον οφ τηε ιmαγε βψ ρεσενδινγ τηε χυρρεντ δατα
τηρουγη τηε δαταφλοω πιπελινε. Wηερε τεmποραλ ισσυεσ
εξιστ, φορ εξαmπλε ωιτη τιmε χονσυmινγ ϖισυαλιζατιονσ, σο
τηατ περηαπσ σεϖεραλ νοτιφψ εϖεντσ οχχυρ δυρινγ τηε
προδυχτιον οφ ονε ϖιεω, τηεν τηε νοτιφψ ηανδλερ ιν τηε
ϖιεω mυστ ινχλυδε α σχηεδυλινγ αλγοριτηm το δεαλ ωιτη
τηε θυευε τηατ δεϖελοπσ ιν τηε βεστ ωαψ φορ τηατ παρτιχυλαρ
ϖιεω, δεχιδινγ ωηετηερ το ρεσταρτ τηε ϖισυαλιζατιον
προχεσσ ορ δισχαρδ σοmε νοτιφψ εϖεντσ.
4.3.5
Οτηερ ελεmεντσ ιν τηε χοορδινατιον οβϕεχτ
Ασ mεντιονεδ αβοϖε, ιτ mαψ βε δεσιραβλε το ινχλυδε
σοmε νοτιον οφ δεφαυλτ ρεγιστρατιον φορ α ρενδερ γρουπ οφ
ϖιεωσ σο τηατ α πλυγ ανδ πλαψ αππροαχη το λινκινγ ϖιεωσ
το τηε χοορδινατιον οβϕεχτ ισ ποσσιβλε. Τηερε αρε οτηερ
ποσσιβλε χοmπονεντσ ιν σοπηιστιχατεδ χοορδινατιον
οβϕεχτσ. Ιτ mαψ βε ποσσιβλε το πλαχε χονστραιντσ ον βοτη
τηε τψπε ανδ νυmβερ οφ ϖιεωσ τηατ χαν χοννεχτ το αν
οβϕεχτ. Φορ ινστανχε, ιφ ονε ϖιεω ωαντσ το ρεγιστερ το
χοορδινατε ωιτη ανοτηερ σπεχιφιχ ϖιεω οϖερ α παρτιχυλαρ
χοορδινατιον οβϕεχτ, α χονστραιντ χαν βε αδδεδ το τηατ
χοορδινατιον οβϕεχτ ασ το ονλψ γιϖε τηοσε ϖιεωσ
περmισσιον φορ αχχεσσ ανδ χηανγε. Α φυρτηερ χονστραιντ ον
λινκινγ ϖιεωσ mιγητ βε ρελατεδ το ιτσ λιφετιmε, σο
ρεστριχτινγ λινκινγ το λιmιτεδ περιοδσ, ορ τιmινγ ουτ ϖιεωσ
αφτερ α χερταιν αmουντ οφ τιmε.

5. Υσινγ τηε mοδελ το δεφινε τψπεσ οφ
χοορδινατιον ιν Ες
Λετ εϖε βε αν εξπλορατορψ ϖισυαλιζατιον ενϖιρονmεντ
ανδ ς1, ς2 αρε ϖιεωσ ωιτηιν εϖε. ς1 ανδ ς2 αρε δεσχριβεδ
βψ τηε Ε.Μ.Ρ.Τ χοmποσιτιον ωηερε εαχη οφ τηε
χοmπονεντσ, Ενηανχε, Μαπ, Ρενδερ ανδ Τρανσφορm ηασ α
χοορδινατιον συβ−σπαχε ασσοχιατεδ ωιτη ιτ.
ΧΑΣΕ Ι
Dισχοννεχτεδ ςιεωσ
ς1 ανδ ς2 αρε δισχοννεχτεδ ιφ τηεψ δο νοτ σηαρε ανψ
χοορδινατιον οβϕεχτ βετωεεν τηεm.
ΧΑΣΕ ΙΙ
Λινκεδ ςιεωσ
ς1 ανδ ς2 αρε χοννεχτεδ ιφ τηεψ βοτη αχχεσσ ατ λεαστ ονε
χοmmον χοορδινατιον οβϕεχτ.

Τωο ϖιεωσ χαν βε τιγητλψ χουπλεδ ιφ τηεψ ηαϖε
χοορδινατιον οβϕεχτσ τηατ χοϖερ εαχη οφ τηε συβ−
χοορδινατιον σπαχεσ. Ιν Φιγυρε 3, τηε τιγητλψ χουπλεδ
ϖιεωσ ς1 ανδ ς2 σηαρε αλλ ποσσιβλε χοορδινατιον συβ−
σπαχεσ.

ανδ Ρενδερ ονλψ ιν α τηιρδ γρουπ οφ ϖιεωσ. Ιν α τιγητλψ
χουπλεδ χοορδινατιον ωε ηαϖε χοορδινατιον ωιτη τηε τψπε
ΕΜΡΤ.

5.1 Εξαmπλε (ενηανχεmεντ χοορδινατιον)
Γιϖεν τωο ϖιεωσ ς1 ανδ ς2, α υσερ ιντεραχτσ ωιτη ς1;
τηισ χαυσεσ τηε φιρινγ αν εϖεντ, ωηιχη αφφεχτσ Ε, Μ, Ρ ορ
Τ οφ ς1. Φορ ινστανχε, τηε εϖεντ mιγητ βε αν ενηανχεmεντ
το τηε οριγιναλ δατα σετ, συχη τηατ ονλψ ϖαλυεσ γρεατερ τηαν
50 αρε ινχλυδεδ ιν τηε ενηανχεδ δατα σετ (Φιγυρε 4). Ιφ τηε
υσερ ωαντσ τηισ εϖεντ το πλαψ α ρολε ιν χοορδινατιον, τηε
νεω φιλτερινγ παραmετερ ωιλλ βε στορεδ ιν τηε χοορδινατιον
οβϕεχτ Ε ασ δεφαυλτ στοραγε. Ηερε ισ ωηατ ηαππενσ ατ τηε
ϖιεω λεϖελ ανδ ατ τηε χοορδινατιον σπαχε:

Wε ιλλυστρατε ουρ mοδελ υσινγ ϖισυαλιζατιονσ οφ
γεογραπηιχαλ mαπ δατα. Dιαγραmmατιχαλλψ ουρ
χοορδινατιον οβϕεχτσ ανδ λινκεδ ϖιεωσ αρε σηοων ιν
Φιγυρε 5.
Τηε εϖεντ ηανδλεδ βψ τηε Σελεχτιον χοορδινατιον
οβϕεχτ ισ τηατ οφ τηε υσερ σελεχτινγ α ρεχτανγυλαρ αρεα οφ α
mαπ, αν εϖεντ τηατ χουλδ βε γενερατεδ βψ ανψ οφ τηε
ϖιεωσ.
Τηε εφφεχτ ιν ς1 ισ το φιλτερ τηε δατα το σηοω ονλψ τηε
σελεχτεδ ρεχτανγλε ωηερεασ ς2 χηανγεσ τηε χολορ mαπ το
ηιγηλιγητ παρτιχυλαρ οβϕεχτσ, συχη ασ ροαδ ϕυνχτιονσ ινσιδε
τηε ρεχτανγλε. Τηε ρεσυλτ ιν ς3 ισ το mοδιφψ τηε ρενδερινγ
ινσιδε τηε ρεχτανγλε, ινχρεασινγ τηε λεϖελ οφ δεταιλ το σηοω
σmαλλερ ροαδσ. Φιναλλψ, τηε χονσεθυενχε φορ ς4 ισ το
περφορm α χοmβινατιον οφ αλλ τηεσε αχτιονσ, χροππινγ τηε
δατα, ηιγηλιγητινγ χερταιν οβϕεχτσ ανδ ινχρεασινγ τηε λεϖελ
οφ δεταιλ βψ αλτερινγ τηε ρενδερινγ.

ΧΑΣΕ Ι
Dισχοννεχτεδ ϖιεωσ
Τηε ενηανχεmεντ ωιλλ ονλψ αφφεχτ ς1 ανδ τηε ενηανχεδ
δατα ωιλλ βε mαππεδ τηεν ρενδερεδ ασ σπεχιφιεδ βψ ιτσ
οων ϖισυαλιζατιον πιπελινε.
ΧΑΣΕ ΙΙ
Λινκεδ ϖιεωσ
ς2 δατα σετ ωιλλ αλσο βε ενηανχεδ γιϖεν τηατ τηε τωο
ϖιεωσ σηαρε τηε σαmε φιλτερινγ παραmετερ. Ιν τηε χασε οφ
τηε ιδεντιτψ χοορδινατιον; νο τρανσλατιον νεεδεδ σο βοτη
ϖιεωσ υσε ινφορmατιον ιν τηε χοορδινατιον σπαχε ασ ιτ ισ, α
νοτιφψ mεσσαγε ισ σεντ το βοτη ϖιεωσ ενηανχε προχεσσεσ
το υσε τηε νεω φιλτερ ϖαλυε. Ιν τηε χασε οφ νον−τριϖιαλ
τρανσλατιον φυνχτιονσ, τηισ ϖαλυε γετσ τρανσλατεδ το ϖιεω
φορmατ. Ιφ τηερε ισ νο σηαρινγ ατ τηε ρεmαινινγ σταγεσ οφ
τηε ϖισυαλιζατιον προχεσσ, εαχη ϖιεω ωιλλ φιναλλψ ρενδερ
αχχορδινγλψ.
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Φιγυρε 4 Σχηεmατιχ σηοωινγ αν εξαmπλε φορ
χοορδινατινγ αν Ενηανχε mετηοδ.
Wιτη τηισ mοδελ ιτ ισ ποσσιβλε το δισχυσσ τηε δεταιλ οφ
χοορδινατιονσ. Φορ εξαmπλε, ωηερε ονλψ τηε Ενηανχε
σεχτιον οφ τηε δατα φλοω πιπελινε ισ αλτερεδ ιν αλλ λινκεδ
ϖιεωσ, ωε ηαϖε τψπε Ε χοορδινατιον ασ σηοων ιν Φιγυρε
4. Μορε χοmπλεξ χοmβινατιονσ αρε ποσσιβλε, συχη ασ
ϖιεωσ ωηερε mυλτιπλε οπερατιονσ αρε αλτερεδ, γιϖινγ
Ρ,Ε,ΤΡ χοορδινατιον, ωηερε Ρενδερ ανδ Τρανσλατε αρε
αφφεχτεδ ιν ονε γρουπ οφ ϖιεω, Ενηανχε ονλψ ιν α σεχονδ
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5.2 Εξαmπλε (σελεχτιον χοορδινατιον)
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Φιγυρε 5 Σχηεmατιχ σηοωινγ σελεχτιον
χοορδινατιον.
Φυρτηερmορε, φ1 ισ α σιmπλε ιδεντιτψ φυνχτιον, ασ τηε
Σελεχτιον οβϕεχτ ηολδσ παραmετερσ ινδιχατινγ ωηιχη αρεα
οφ τηε mαπ το χροπ, ωηιχη ισ τηε ινφορmατιον ρεθυιρεδ βψ
τηε Ενηανχε φλοω οφ ς1. φ2 ισ σλιγητλψ mορε χοmπλεξ, ασ ιτ
ισ αλτερσ παρτ οφ τηε χολορ mαππινγ, σο τηισ φυνχτιον
ινδιχατεσ τηατ α συβσεχτιον οφ τηε χολορ mαπ ωιλλ βε
ρεπλαχεδ βψ τηε mαππινγ ινδιχατινγ σελεχτιον. φ3 ωιλλ πασσ
τηε σελεχτιον αρεα το τηε ρενδερερ οφ ς3, ωιτη α φλαγ
ινδιχατινγ τηε δεσιρεδ λεϖελ οφ δεταιλ. φ4 χοmβινεσ αλλ τηε

εφφεχτσ οφ φ1, φ2, ανδ φ3 ιν ς4. Τηισ τψπε οφ χοορδινατιον ισ
τηεν Ε,Μ,Ρ,ΕΜΡ.

6. Dισχυσσιον
Ουρ mοδελ φιτσ ωελλ ωιτη χυρρεντ ϖισυαλιζατιον
σψστεmσ τηατ ιmπλεmεντ χοορδινατιον. Φορ ινστανχε,
Αmιρα ισ α mοδυλαρ ανδ οβϕεχτ οριεντεδ σοφτωαρε σψστεm
φορ σχιεντιφιχ ϖισυαλιζατιον. Ιτ αλλοωσ τηε σιmυλτανεουσ
δισπλαψ οφ mυλτιπλε δατα σετσ ιν διφφερεντ ϖιεωσ ορ ιν α
χοmmον ϖιεω. Αmιρα’σ χοmπονεντσ αρε mοδυλεσ ανδ
δατα οβϕεχτσ, εαχη οφ ωηιχη ηασ α σετ οφ παραmετερσ,
ωηιχη χαν βε mοδιφιεδ υσινγ α παραmετερ εδιτορ ιν αν
ιντεραχτιον αρεα οφ τηε αππλιχατιον. ςιεωσ αρε χοορδινατεδ
ιφ τηεψ σηαρε σοmε παραmετερσ δισπλαψεδ το τηε υσερ ιν τηε
οβϕεχτ ποολ ϖιεω. Τηε υσερ σπεχιφιεσ ωηιχη ϖιεωσ το
χοορδινατε.
Σιmιλαρλψ, ΙΡΙΣ Εξπλορερ υσερσ ιντεραχτιϖελψ χρεατε
τηειρ αππλιχατιον βψ λινκινγ mοδυλεσ; εαχη mοδυλε ηασ
σοmε ασσοχιατεδ σετ οφ παραmετερσ, ωηιχη δεσχριβε ιτσ
βεηαϖιορ. Τηε χοντρολ πανελ εδιτορ χρεατεσ, mοδιφιεσ, ανδ
λινκσ mοδυλε χοντρολ πανελσ ανδ α παραmετερ φυνχτιον
εδιτορ χρεατεσ ρελατιονσηιπσ βετωεεν παραmετερσ ιν λινκεδ
mοδυλεσ [23]. Τηε παραmετερ ϖαλυε ιν τηε δοωνστρεαm
mοδυλε ισ τηεν εξπρεσσεδ ασ α φυνχτιον (Π−Φυνχ) οφ τηε
υπστρεαm παραmετερ ϖαλυεσ (τηε τρανσλατιον φυνχτιον ιν
ουρ mοδελ).
Μορεοϖερ, τηε αυτηορσ οφ τηισ παπερ δεϖελοπεδ α
ϖισυαλιζατιον σψστεm υσινγ ϑαϖα ιν ωηιχη χοορδινατιον ισ
ιmπλεmεντεδ ιν τηε Οβϕεχτ Οριεντεδ παραδιγm [24]. Τηε
σψστεm δισπλαψσ ωεβ σεαρχη ρεσυλτσ ιν mυλτιφορm ϖιεωσ,
ωηερε εαχη σεαρχη ρεσυλτσ ρετυρνεδ βψ τηε σεαρχη ενγινε
ισ mαππεδ το α γλψπη. Τηερε ισ αν ιντερφαχε Χλασσ φορ
τηεσε αβστραχτ οβϕεχτσ (γλψπησ), ωηιχη αχτσ ασ τηε
mιδδλεωαρε λαψερ τηατ φαχιλιτατεσ χοορδινατιον βετωεεν
γλψπησ. Γλψπησ ωηιχη ιmπλεmεντ τηισ ιντερφαχε σηαρε δατα
ανδ mετηοδσ ανδ ηενχε χαν βε χοορδινατεδ οϖερ τηεσε
παραmετερσ. Ιν τηισ αππλιχατιον, υσερσ δισχοϖερ
χοορδινατιον ιν τηε mιδστ οφ εξπλορατιον.
Μανψ ϖισυαλιζατιον σψστεmσ συχη ασ ΙΡΙΣ Εξπλορερ,
ΑςΣ ανδ Αmιρα προϖιδε χαπαβιλιτιεσ φορ υσερ−οριεντεδ
δεσιγν; υσερσ χουλδ χηοοσε mοδυλεσ, εδιτ παραmετερσ ανδ
λινκ χοmπονεντσ. Τηισ φαχιλιτατεσ χοορδινατιον δεσιγν.
Wε νοτε τηατ τηεσε σψστεmσ υσε τηε δαταφλοω mοδελ το
βυιλδ αππλιχατιονσ φορ σχιεντιφιχ ϖισυαλιζατιον.

7. Φυτυρε ωορκ & χονχλυσιονσ
Ιν τηισ παπερ ωε δεσχριβεδ ηοω χοορδινατιον οβϕεχτσ
ιν εξπλορατορψ ϖισυαλιζατιον αρε βυιλτ φροm σιmπλε υσερ
ιντεραχτιονσ. Ουρ mοδελ ηανδλεσ ανψ χοmβινατιον οφ δατα
σετσ ανδ ανψ νυmβερ οφ λινκεδ ϖιεωσ. Τηε ισσυεσ
ινϖολϖεδ ιν χοορδινατινγ διφφερεντ δατα σετσ ανδ
ϖισυαλιζατιον mετηοδσ αρε δεαλτ ωιτη ατ τηε τρανσλατιον
φυνχτιον σταγε, ωηερε αβστραχτ παραmετερσ αρε χονϖερτεδ
το mεανινγφυλ παραmετερσ ιν τηε παρτιχυλαρ ϖιεω.
Ιντεραχτιονσ αρε ϖαριατιονσ ον τηε βασιχ ϖισυαλιζατιον
φυνχτιονσ: ενηανχε, mαπ, ρενδερ ανδ τρανσφορm. Ιφ α ϖιεω
ιντεραχτιον ισ το πλαψ α ρολε ιν χοορδινατιον, ιτ χηανγεσ τηε

χοορδινατιον σπαχε, ωηιχη ισ τηεν ρεφλεχτεδ υπον τηε
λινκεδ ϖιεωσ τηατ υσε τηατ σπαχε.
Ουρ mοδελ ισ βασεδ ον σηαρινγ οβϕεχτσ (παραmετερσ)
τηατ χοντρολ τηε ρενδερεδ ϖιεω ανδ νοτ τηε σηαρινγ οφ τηε
δατα τηατ ισ βεινγ ϖισυαλιζεδ. Ινδεεδ, α ϖιεω παραmετερ
χαν βε παρτ οφ mορε τηαν ονε χοορδινατιον οβϕεχτ.
Wε νοτιφψ αλλ λινκεδ ϖιεωσ υπον χηανγε. Ηενχε, ωε
υσε τηε εαγερ νοτιφψ mεχηανισm φορ ουρ mοδελ (βυτ νοτ
νεχεσσαριλψ αν εαγερ υπδατε). Ηοωεϖερ, ωε δο νοτ αλλοω
χηαννελσ φορ στοραγε ανδ ωε αρε νοτ χονχερνεδ ωιτη
εσταβλισηινγ α προτοχολ φορ νοτιφιχατιον ιν τηισ παπερ.
Χοορδινατιον ασ δεσχριβεδ βψ τηισ παπερ ισ τηε
mεχηανισm τηρουγη ωηιχη ϖιεωσ ιντεραχτ τογετηερ το
αχηιεϖε πυρποσεφυλ γοαλσ τηατ χουλδ νοτ οτηερωισε βε
αχηιεϖεδ εφφιχιεντλψ βψ τηεσε ινδιϖιδυαλ ϖιεωσ ωορκινγ
υνχοοπερατιϖελψ. Ουρ mοδελ βορροωσ ιδεασ φροm ρεχεντ
ρεσεαρχη ιν ϖισυαλιζατιον ανδ οτηερ δισχιπλινεσ
Ουρ φυτυρε ωορκ ινχλυδεσ ιmπλεmεντινγ αν εξαmπλε
σψστεm τηατ χλοσελψ mαπσ το τηε mοδελ ανδ σο
δεmονστρατεσ τηε φλεξιβιλιτψ, νοϖελτψ οφ ποσσιβλε
χοορδινατιονσ ανδ πραχτιχαλιτψ οφ τηε αππροαχη.
Μορε ρεσεαρχη ισ ρεθυιρεδ ιν τηε αρεα οφ χοορδινατιον
δεσιγν το προϖιδε ρυλεσ ανδ γυιδελινεσ. Ιν αδδιτιον,
χοmπαρατιϖε στυδιεσ ρεγαρδινγ υσερσ αβιλιτψ το ωορκ ωιτη
ινδεπενδεντ χοmπαρεδ το ωορκινγ ωιτη χοοπερατιϖε
mυλτιπλε ϖιεωσ αρε στιλλ υνδερ−ινϖεστιγατεδ. Φορ εξαmπλε,
ηοω mανψ χοορδινατεδ εϖεντσ χαν ονε υσερ κεεπ τραχκ οφ
δυρινγ ϖισυαλ εξπλορατιον? (Σοmε ωορκ ηασ βεεν δονε,
συχη ασ βψ Νορτη ανδ Σηνειδερmαν [25]). Μορεοϖερ,
φυρτηερ ρεσεαρχη ισ ρεθυιρεδ ιν τηε αρεα οφ mυλτιτασκινγ φορ
mυλτι−ϖιεω εξπλορατορψ ϖισυαλιζατιον.
Μορεοϖερ, νεω τψπεσ οφ χοορδινατιον χαν βε
ιντροδυχεδ. Wε χουλδ ηαϖε δεφαυλτ χοορδινατιονσ βασεδ
ον δεφαυλτ σψστεm ορ υσερ σεττινγσ. Φυρτηερmορε, ωε χαν
ηαϖε ρεχοmmενδεδ τψπεσ οφ χοορδινατιον ιφ τηε σψστεm
λεαρνσ αβουτ υσερ ιντεραχτιονσ, γοαλσ ανδ εξιστινγ
χοορδινατιονσ.
Τηερε εξιστ ϖαριουσ χοmmερχιαλ ϖισυαλιζατιον
ενϖιρονmεντσ, ωηιχη ιmπλεmεντ χοορδινατιον βασεδ ον
σηαρινγ παραmετερσ βετωεεν ϖισυαλιζατιον mοδυλεσ. Wε
αιm το ενριχη τηε σηαρεδ χοορδινατιον σπαχε το ινχλυδε
νοτ ϕυστ τηε ϖισυαλιζατιον παραmετερσ βυτ αβστραχτ οβϕεχτσ
συχη ασ χονστραιντσ, χοmπλεξ mετηοδσ ανδ τιmε.
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