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Χονχυρρενχψ, οβϕεχτσ ανδ ϖισυαλισατιον
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Σχηοολ οφ Νετωορκ Χοmπυτινγ
Μοναση Υνιϖερσιτψ
εξτον≅mοναση.εδυ.αυ

Αβστραχτ
Οβϕεχτ−οριεντεδ προγραmmινγ ανδ χονχυρρενχψ αρε
ινχρεασινγλψ ποπυλαρ ιν χοmπυτινγ εδυχατιον. Βοτη αρε
διφφιχυλτ τοπιχσ ιν τηεmσελϖεσ, ανδ τηε χοmβινατιον οφ
βοτη ιντροδυχεσ συβτλε ιντεραχτιονσ τηατ αρε νοτ εασιλψ
υνδερστοοδ. Wε προποσε τηε δεϖελοπmεντ οφ α ϖισυαλισα−
τιον τοολ το ιλλυστρατε βοτη οβϕεχτ−οριεντατιον ασ ωελλ ασ
χονχυρρενχψ ισσυεσ.
Dεσιγνινγ συχη α τοολ ισ α χηαλλενγινγ τασκ. Ιτ ηασ
βεεν σηοων τηατ ϖισυαλισατιον τοολσ αρε νοτ αλωαψσ ασ
εφφεχτιϖε ασ τηειρ αυτηορσ ηαδ ηοπεδ, ανδ τηε ισσυεσ το βε
ιλλυστρατεδ βψ ουρ ποτεντιαλ τοολσ αρε νοτ ψετ ωελλ
δεφινεδ.
Ιν τηισ παπερ, ωε ινϖεστιγατε βοτη τηε ϖισυαλισατιον
ασπεχτ ανδ τηε φυνχτιοναλιτψ τηατ συχη α τοολ mαψ ηαϖε
ανδ ωε δεϖελοπ σοmε γυιδελινεσ φορ τηε δεσιγν οφ α
χονχυρρεντ οβϕεχτ ϖισυαλισατιον τοολ.
1

Ιντροδυχτιον

Χονχυρρεντ προγραmmινγ ηασ βεχοmε αν ιmπορταντ
αρεα ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ σοφτωαρε φορ αππλιχατιον
σψστεmσ. Φορ mανψ χοmπυτερ σχιενχε δεγρεεσ χονχυρρεντ
προγραmmινγ ισ βεχοmινγ αν εσσεντιαλ παρτ οφ τηε
υνδεργραδυατε χυρριχυλυm [1]. Τηισ mοϖεmεντ ωασ
συππορτεδ βψ τηε Ασσοχιατιον φορ Χοmπυτινγ Μαχηινερψ
(ΑΧΜ) ασ παρτ οφ ιτσ Χυρριχυλυm 91 ρεχοmmενδατιονσ ιν
ωηιχη ιτ αδϖοχατεδ ιντροδυχινγ διστριβυτεδ ανδ παραλλελ
προγραmmινγ χονστρυχτσ ιντο τηε υνδεργραδυατε στυδψ
χυρριχυλυm.
Λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ χονχυρρεντ προγραmmινγ ισ
διφφιχυλτ. Νοτ ονλψ ισ τηε συβϕεχτ mαττερ χοmπλεξ, βυτ ιτ
οφτεν ισ διφφιχυλτ φορ στυδεντσ το ασσεσσ ωηεν τηεψ ηαϖε
αχτυαλλψ χορρεχτλψ σολϖεδ α προβλεm. Ερρορσ ιν χονχυρρεντ
προγραmσ αρε οφτεν ηαρδ το δετεχτ ∠ γεττινγ τηε χορρεχτ
ουτπυτ ιν α τεστ εξεχυτιον δοεσ νοτ προϖε ανψτηινγ. Χηοι
ανδ Λεωισ [2] ηαϖε φουνδ ιν α δεταιλεδ στυδψ τηατ 56 ουτ
οφ 180 στυδεντ συβmισσιονσ χονταινεδ ερρορσ, αλτηουγη
ϖιρτυαλλψ αλλ οφ τηεm προδυχεδ χορρεχτ ουτπυτ.
Τηε χοmπρεηενσιον ανδ αναλψσισ στεπσ οφ χογνιτιϖε
λεαρνινγ, ασ δεσχριβεδ βψ Βλοοm [3], αρε διφφιχυλτ φορ
στυδεντσ ιν τηισ αρεα, σινχε mανψ οφ τηε mεχηανισmσ
στυδεντσ ηαϖε εσταβλισηεδ φορ νον−χονχυρρεντ προγραm−
mινγ τεχηνιθυεσ δο νοτ mιγρατε ωελλ το τηε χονχυρρεντ
εθυιϖαλεντ.
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Τηε ιντεγρατιον οφ χονχυρρενχψ ανδ οβϕεχτ−οριεντατιον
ωουλδ σεεm ινεϖιταβλε γιϖεν τηε χυρρεντ ποπυλαριτψ οφ
οβϕεχτ−οριεντατιον ανδ τηε ινχρεασινγ νεχεσσιτψ φορ
χονχυρρεντ χοmπυτατιον. Το mανψ, τηισ χοmβινατιον
σεεmσ θυιτε νατυραλ. Ηοωεϖερ, τηε χονστρυχτιον οφ συχη α
σψστεm ισ νοτ τηε σιmπλε mαττερ τηατ ονε ωουλδ ινιτιαλλψ
βελιεϖε. Τηε χλαιmεδ βενεφιτσ οφ οβϕεχτ−οριεντατιον αρε
mανψ ανδ ινχλυδε ρευσε, θυαλιτψ, εmπηασισ ον mοδελλινγ
τηε ρεαλ ωορλδ. Τηεσε αδϖανταγεσ αρε προϖιδεδ βψ τηε υσε
οφ ινηεριτανχε, ενχαπσυλατιον, αβστραχτιον ανδ πολψ−
mορπηισm. Βψ ινχορπορατινγ χονχυρρενχψ ωιτη οβϕεχτ−
οριεντατιον, ονε ωουλδ ηοπε το mαινταιν τηε βενεφιτσ οφ
οβϕεχτ−οριεντατιον ωηιλε γαινινγ τηε περφορmανχε ανδ
ινχρεασεδ αβιλιτψ τηατ ισ ασσοχιατεδ ωιτη χονχυρρεντ ανδ
παραλλελ σοφτωαρε.
Ηοωεϖερ, τηερε εξιστ συβτλε ανδ ψετ ιmπορταντ
σεmαντιχ χονφλιχτσ βετωεεν χονχυρρενχψ ανδ οβϕεχτ−
οριεντατιον. Wηιλε ιτ ισ νοτ διφφιχυλτ το προδυχε α λανγυαγε
συχη ασ ϑαϖα τηατ συππορτσ τηε χονστρυχτσ ασσοχιατεδ ωιτη
χονχυρρενχψ, ανδ τηε φυνχτιοναλιτψ ασσοχιατεδ ωιτη οβϕεχτ−
οριεντατιον, τηε δεσιγνερ οφ α χονχυρρεντ οβϕεχτ−οριεντεδ
προγραm mυστ αλσο χονσιδερ τηε ραmιφιχατιονσ οφ τηειρ
δεσιγν. Ιτ ισ ποσσιβλε τηατ α ποορλψ δεσιγνεδ χονχυρρεντ
οβϕεχτ−οριεντεδ προγραm ωουλδ χανχελ τηε ϖερψ βενεφιτσ
τηατ τηε δεσιγνερ ηαδ ηοπεδ το ατταιν.
Dιϕκστρα, ιν 1968 ιν ηισ φαmουσ λεττερ το τηε ΑΧΜ,
στατεδ τηατ ∀ουρ ιντελλεχτυαλ ποωερσ αρε ρατηερ γεαρεδ το
mαστερ στατιχ ρελατιονσ ανδ τηατ ουρ ποωερσ το ϖισυαλιζε
προχεσσεσ εϖολϖινγ ιν τιmε αρε ρελατιϖελψ ποορλψ
δεϖελοπεδ∀ [4]. Ονε ποσσιβλε χονχλυσιον το δραω φροm
τηισ ισ τηατ σοφτωαρε τοολσ τηατ αιδ υνδερστανδινγ οφ
χονχυρρεντ προχεσσεσ mαψ βε βενεφιχιαλ το τεαχηινγ ανδ
λεαρνινγ αβουτ χονχυρρενχψ. Ιτ ισ, ηοωεϖερ, νοτ ατ αλλ χλεαρ
ωηατ συχη α σοφτωαρε τοολ σηουλδ λοοκ λικε.
Τηισ ισ εσπεχιαλλψ τρυε φορ οβϕεχτ−οριεντεδ χονχυρρεντ
σψστεmσ. Χονχυρρενχψ ϖισυαλισατιον σψστεmσ ηαϖε, ιν τηε
παστ, φοχυσεδ ον νον−οβϕεχτ−οριεντεδ σψστεmσ. Χον−
χυρρενχψ τογετηερ ωιτη οβϕεχτσ ιντροδυχεσ νεω βεηαϖιουραλ
ασπεχτσ τηατ σηουλδ βε ινχλυδεδ ιντο α ϖισυαλισατιον τοολ.
Ιν τηισ παπερ, ωε ωιλλ ινϖεστιγατε ρεθυιρεmεντσ ανδ
προποσε σολυτιονσ φορ τηε δεσιγν οφ αν εδυχατιοναλ
σοφτωαρε τοολ τηατ ιντεγρατεσ χονχυρρενχψ ανδ οβϕεχτ−
οριεντεδ προγραmmινγ.
Τηισ παπερ ισ οργανισεδ ασ φολλοωσ: Ιν σεχτιον 2, ωε
ινϖεστιγατε σοmε ισσυεσ σπεχιφιχ το χονχυρρενχψ ιν ϑαϖα.
Σεχτιον 3 χοmmεντσ ον εξιστινγ σοφτωαρε τοολσ χυρρεντλψ

αϖαιλαβλε. Ιν σεχτιον 4, ωε ινϖεστιγατε προβλεm ισσυεσ
διστινχτ το χονχυρρεντ προγραmmινγ. Φολλοωινγ τηατ, ωε
δισχυσσ α ποσσιβλε τοολ δεσιγν το συππορτ υνδερστανδινγ
οφ τηεσε ισσυεσ.
2

Χονχυρρενχψ ανδ ϑαϖα

ϑαϖα ηασ, οϖερ τηε παστ φεω ψεαρσ, βεεν αδοπτεδ βψ
mανψ υνιϖερσιτιεσ ασ α τεαχηινγ λανγυαγε. Τηε αχχεπτανχε
οφ ϑαϖα ιν υνιϖερσιτιεσ ανδ ινδυστρψ ηασ βεεν σο ραπιδ τηατ
ωιτηιν α ϖερψ σηορτ τιmε ιτ ηασ βεχοmε ονε οφ τηε mοστ
υσεδ λανγυαγεσ φορ τεαχηινγ οφ προγραmmινγ πραχτιχεσ.
Τηισ χρεατεσ σοmε χηαλλενγεσ ανδ οππορτυνιτιεσ.
ϑαϖα ισ χονχυρρεντ. Τηισ ισ τρυε ιν τωο ρεσπεχτσ.
Φιρστλψ, ϑαϖα συππορτσ τηρεαδσ ανδ σψνχηρονισατιον
χονστρυχτσ ασ παρτ οφ τηε στανδαρδ λανγυαγε. Σεχονδλψ, τηε
ϑαϖα πλατφορm (τηε ϖιρτυαλ mαχηινε) εξεχυτεσ ασ α
χολλεχτιον οφ χονχυρρεντ τηρεαδσ.
Τηε σεχονδ ποιντ αλmοστ φορχεσ τηε τεαχηινγ οφ
χονχυρρενχψ ιντο α χυρριχυλυm ταυγητ ωιτη ϑαϖα. Εϖερψ
ϑαϖα αππλιχατιον ισ χονχυρρεντ. Τηε γαρβαγε χολλεχτορ, φορ
εξαmπλε, ανδ σχρεεν παιντινγ φορ ΓΥΙ αππλιχατιονσ αρε
εξεχυτεδ ασ τηρεαδσ ρυννινγ ινδεπενδεντλψ φροm τηε υσερ∋σ
mαιν τηρεαδ. Λαχκ οφ υνδερστανδινγ οφ τηε δεταιλσ οφ τηισ
χαν λεαδ το προβλεmσ εϖεν ιν ιντροδυχτορψ χουρσεσ. Τηε
γαρβαγε χολλεχτορ, φορ εξαmπλε, χαν ινφλυενχε εξπεριmεντσ
ωιτη ρυντιmε περφορmανχε οφ αλγοριτηmσ ανδ δατα
στρυχτυρεσ. Νοτ υνδερστανδινγ τηε σχρεεν παιντερ τηρεαδ
χαν λεαδ το συρπρισινγ βυγσ ιν τηε δισπλαψ οφ ανιmατεδ
γραπηιχσ ορ υσερ ιντερφαχεσ.
Τηε ινχλυσιον οφ χονχυρρενχψ χονστρυχτσ ιν τηε
λανγυαγε, ηοωεϖερ, χρεατεσ νεω οππορτυνιτιεσ. Χυρρεντλψ,
χονχυρρενχψ χουρσεσ αρε ταυγητ ιν α ωιδε ϖαριετψ οφ
διφφερεντ λανγυαγεσ ανδ σψστεmσ. Μοστ προγραmmινγ
λανγυαγεσ υσεδ ιν υνιϖερσιτιεσ δο νοτ ινχλυδε χονχυρρενχψ
χονστρυχτσ ιν τηε λανγυαγε ιτσελφ. Ασ α ρεσυλτ, α ωιδε
ϖαριετψ οφ χονχυρρενχψ λιβραριεσ ισ υσεδ, σοmε στανδαρδ
(συχη ασ πτηρεαδσ), σοmε ηοmε−mαδε. Τηισ λαργε ϖαριετψ
οφ σψστεmσ βεινγ υσεδ φραγmεντσ τηε υσερ βασε ανδ mακεσ
ιτ ηαρδ το προϖιδε γοοδ τοολσ.
Ηαϖινγ χονχυρρενχψ mεχηανισmσ ιν α ωιδελψ αχχεπτεδ
τεαχηινγ λανγυαγε mαψ λεαδ το α mυχη λαργερ νυmβερ οφ
χουρσεσ υσινγ τηε σαmε τοολσ, ανδ τηυσ mαψ mακε ιτ mορε
αττραχτιϖε φορ τοολ δεϖελοπερσ το ινϖεστ τιmε ιν εφφορτ ιν
δεϖελοπινγ γοοδ τοολσ.
3

Σοφτωαρε τοολσ φορ εδυχατιον

Νυmερουσ σοφτωαρε τοολσ αρε αϖαιλαβλε φορ υσε ιν
εδυχατιον. Α χοmmον χηαραχτεριστιχ οφ mοστ οφ τηεm,
εσπεχιαλλψ τηοσε δεαλινγ ωιτη χονχυρρενχψ, ισ τηε υσε οφ
ϖισυαλισατιον τεχηνιθυεσ.
ςισυαλισατιον χαν χοmε ιν mανψ φορmσ. ςερψ διφφερεντ
τεχηνολογιεσ χαν βε πρεσεντεδ υνδερ τηε ηεαδινγ οφ
∀ϖισυαλισατιον∀. Τηερε ισ α βασιχ ιδεα, τηουγη, τηατ ισ
χοmmον το αλλ οφ τηεm: τηε ασσυmπτιον τηατ mακινγ τηε
ιννερ ωορκινγσ οφ αν αβστραχτ προβλεm ϖισιβλε ιν σοmε
φορm χαν προϖιδε αδδιτιοναλ ινσιγητ τηατ αιδσ
υνδερστανδινγ.
ςισυαλισατιον τοολσ χαν βε σεπαρατεδ ιντο τηρεε διστινχτ
χατεγοριεσ: αλγοριτηm ϖισυαλισατιον, ϖισυαλισατιον ωιτη
ιντεραχτιον ανδ εξεχυτιον ενϖιρονmεντσ ωιτη ϖισυαλισα−

τιον. Τηεσε τηρεε ηαϖε θυιτε διφφερεντ χηαραχτεριστιχσ, ανδ
ωε ωιλλ βριεφλψ δισχυσσ εαχη οφ τηεm.
3.1 Αλγοριτηm ϖισυαλισατιον
Αλγοριτηm ϖισυαλισατιον τοολσ, συχη ασ Βαλσα [5],
ΞΤΑΝΓΟ [6] ορ ΑΝΙΜΑΛ [7], τψπιχαλλψ προϖιδε α ϖισυαλ
ρεπρεσεντατιον οφ τηε εξεχυτιον οφ α γιϖεν αλγοριτηm. Τηεψ
αρε οφτεν ηαρδ χοδεδ (τηε ϖισυαλισεδ αλγοριτηm χαννοτ βε
εασιλψ χηανγεδ βψ τηε ενδ υσερ) ανδ προϖιδε νο ορ λιττλε
υσερ ιντεραχτιον.
Νυmερουσ στυδιεσ εξιστ τρψινγ το σηοω τηε εφφεχτσ οφ
υσινγ αλγοριτηm ανιmατιον ον στυδεντ περφορmανχε. Τηε
ηοπε γενεραλλψ ωασ τηατ υσινγ αλγοριτηm ανιmατιον
σψστεmσ ωουλδ ινχρεασε στυδεντσ∋ υνδερστανδινγ οφ τηε
συβϕεχτ mαττερ. Τηε ρεσυλτσ, ηοωεϖερ, αρε mιξεδ, ωιτη τηε
mαϕοριτψ χονχλυδινγ τηατ αλγοριτηm ϖισυαλισατιον ωιτηουτ
ιντεραχτιον ισ νοτ ϖερψ εφφεχτιϖε. Στασκο ετ αλ, φορ ινστανχε,
δεmονστρατε τηατ α στυδεντ γρουπ υσινγ αν αλγοριτηm
ϖισυαλισερ αν αδδιτιον το τεξτ βασεδ ινστρυχτιον διδ νοτ
περφορm mυχη βεττερ τηαν α χοντρολ γρουπ στυδψινγ ωιτη
τηε τεξτ αλονε [8]. Τηεψ φουνδ νο στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ
διφφερενχε βετωεεν τηε τωο γρουπσ. ϑαρχ ετ αλ εϖεν ρεπορτ α
νεγατιϖε εφφεχτ. Στυδεντσ υσινγ αν ανιmατιον σψστεm σπεντ
mορε τιmε ον στυδψινγ τηε mατεριαλ βυτ περφορmεδ ωορσε
ιν ποστ−τεστσ τηαν α χοντρολ γρουπ [9].
Φορ ουρ ωορκ, ωε χαν χονχλυδε φροm τηισ τηατ α
πασσιϖε ϖισυαλισατιον σψστεm αλονε ισ νοτ δεσιραβλε ασ αν
αιδ το συππορτ υνδερστανδινγ οφ χονχυρρενχψ.
3.2 ςισυαλισατιον ωιτη ιντεραχτιον
Αλγοριτηm ϖισυαλισατιον ωιτη ιντεραχτιον ισ αν
εξτενσιον οφ τηε ιδεα δεσχριβεδ αβοϖε. Ιν τηεσε σψστεmσ,
υσερσ αρε ασκεδ το mακε πρεδιχτιονσ ορ σολϖε θυεστιονσ ασ
παρτ οφ υσινγ τηε ϖισυαλισατιον. Στασκο ετ αλ, ιν τηε σαmε
στυδψ ρεφερρεδ το αβοϖε [8], αλσο χονχλυδε τηατ ανιmατιον
σψστεmσ σηουλδ ηαϖε α ρεωινδ/ρεπλαψ φαχιλιτψ, σινχε συχη α
φαχιλιτψ ηασ τηε ποτεντιαλ το ινχρεασε τηε λεαρνινγ εφφεχτ
αχηιεϖεδ τηρουγη ανιmατιονσ.
Σοmε mορε ρεχεντ αλγοριτηm ανιmατιον σψστεmσ, συχη
ασ ϑΗΑςƒ [10], ινχλυδε φυνχτιοναλιτψ το ενγαγε στυδεντσ
mορε αχτιϖελψ ιν τηε ϖισυαλισατιον. Τηεσε ιντεραχτιονσ
ινχλυδε υσερσ χονστρυχτινγ τηειρ οων ινπυτ δατα, στοππινγ
τηε ανιmατιον ατ ϖαριουσ ποιντσ ανδ λεττινγ τηε υσερ mακε
πρεδιχτιονσ ανδ θυιζζεσ ανδ τεστσ.
Σοmε στυδιεσ σεεm το σηοω τηατ τηισ χαν ινχρεασε τηε
λεϖελ οφ χοmπρεηενσιον αχηιεϖεδ βψ υσινγ τηε
ϖισυαλισατιον σψστεm [10, 11], ωηιλε οτηερσ ινδιχατε νο
βενεφιχιαλ εφφεχτ οφ αλγοριτηm ϖισυαλισατιον εϖεν ωιτη
ιντεραχτιον φαχιλιτιεσ [9].
3.3 Εξεχυτιον ωιτη ϖισυαλισατιον
Εξεχυτιον σψστεmσ ωιτη ϖισυαλισατιον φολλοω α
διφφερεντ αππροαχη το αλγοριτηm ϖισυαλισερσ. Τηεψ δο νοτ
ηαϖε αν αλγοριτηm (ορ α σετ οφ αλγοριτηmσ) βυιλτ ιν, βυτ
ινστεαδ λετ υσερσ ωριτε αλγοριτηmσ ιν α νορmαλ φασηιον.
Τηεψ τψπιχαλλψ εξτενδεδ προγραm εξεχυτιον ενϖιρονmεντσ
ωιτη ϖισυαλισατιον τοολσ.
Σψστεmσ οφ τηισ κινδ αρε mυχη mορε φλεξιβλε τηαν τηε
τοολσ δεσχριβεδ αβοϖε. Τηεψ αλλοω υσερσ το ϖισυαλισε ανψ
χοδε τηατ χαν βε ωριττεν ιν α γιϖεν σψστεm. Αν εξαmπλε
οφ συχη α σψστεm φορ ϑαϖα ισ ϑελιοτ 2000 [12], α ϑαϖα

ιντερπρετερ τηατ προϖιδεσ χοντινυουσ ϖισυαλισατιον οφ
στατεmεντ εξεχυτιον.
Εξεχυτιον ϖισυαλισερσ αγαιν φαλλ ιντο διφφερεντ
χατεγοριεσ: τηοσε τηατ ρεθυιρε σουρχε χοδε το βε αννοτατεδ
το αιδ ϖισυαλισατιον, ανδ τηοσε τηατ ωορκ ον στανδαρδ,
υναλτερεδ προγραm χοδε.
Σψστεmσ τηατ χαν ϖισυαλισε οριγιναλ χοδε αρε χλεαρλψ
τηε mορε φλεξιβλε: τηεψ χαν βε υσεδ το ϖισυαλισε προγραmσ
τακεν φροm ϖαριουσ σουρχεσ, ωιτηουτ τηε νεεδ φορ
mοδιφιχατιον φορ τηε πυρποσε οφ ϖισυαλισατιον. ςισυαλισερσ
ωιτη αννοτατιονσ, ον τηε οτηερ ηανδ, χαν βε εασιερ το
ιmπλεmεντ ανδ mαψ προϖιδε φυνχτιοναλιτψ τηατ ισ διφφιχυλτ
το αχηιεϖε ον σοmε σψστεmσ ωιτηουτ αννοτατιον.
Ανοτηερ διστινχτιον ισ τιmε οφ αναλψσισ: λιϖε σψστεmσ
δισπλαψ ρεσυλτσ ωηιλε τηε αππλιχατιον ισ εξεχυτινγ, ωηιλε
ποστ−mορτεm σψστεmσ δισπλαψ εξεχυτιον ινφορmατιον αφτερ
τηε προγραm ηασ ενδεδ, τψπιχαλλψ φροm α λογ φιλε ωριττεν
δυρινγ εξεχυτιον.
3.4 Α ϖισυαλισατιον τοολ φορ τεαχηινγ
χονχυρρενχψ ωιτη οβϕεχτσ
Αλγοριτηm ανιmατιονσ αρε αππροπριατε φορ αλγοριτηm
ανδ δατα στρυχτυρεσ χουρσεσ, βυτ τοο χονστραινεδ φορ ωηατ
ωε ωαντ το αχηιεϖε ιν ϖισυαλισινγ χονχυρρεντ οβϕεχτσ. Wε
ωαντ το αλλοω στυδεντσ το ινϖεστιγατε τηειρ οων προγραmσ
δεϖελοπεδ φορ αρβιτραρψ ασσιγνmεντσ. Τηυσ, ωε ωιλλ ονλψ
χονσιδερ εξεχυτιον ϖισυαλισερσ φροm ηερε ον.
Αν εξεχυτιον ϖισυαλισερ φορ χονχυρρεντ οβϕεχτσ mυστ
προϖιδε ινφορmατιον αβουτ βοτη ιντερεστινγ οβϕεχτ εϖεντσ
ανδ ιντερεστινγ χονχυρρενχψ εϖεντσ. Τηεσε mαψ ινχλυδε
οβϕεχτ χρεατιον, οβϕεχτ δεστρυχτιον, mετηοδ εντρψ ανδ
οβϕεχτ ρελατιονσηιπσ ον τηε οβϕεχτ σιδε ανδ τηρεαδ
χρεατιον, τηρεαδ στατυσ, σψνχηρονισατιον εϖεντσ ανδ Wηατ
εξαχτλψ τηεσε ∀ιντερεστινγ εϖεντσ∀ αρε ωιλλ ηαϖε το βε
δισχυσσεδ ιν mυχη mορε δεταιλ, ανδ ωε ωιλλ δο τηισ ιν τηε
νεξτ σεχτιον ον χονχυρρενχψ ισσυεσ.
Ιτ ισ, ηοωεϖερ, αλρεαδψ αππαρεντ τηατ τηε αmουντ οφ
δατα το βε χολλεχτεδ ανδ ϖισυαλισεδ ισ ποτεντιαλλψ ηυγε,
ανδ τηατ σοmε δεταιλσ mαψ βε ∀ιντερεστινγ∀ ιν σοmε
σιτυατιονσ βυτ νοτ ιν οτηερσ.
Τηε ισσυεσ ινϖολϖεδ αρε αβστραχτιον, εmπηασισ,
ρεπρεσεντατιον ανδ ναϖιγατιον.
Αβστραχτιον χαν γιϖε υσ τηε αβιλιτψ το αϖοιδ τηε
λιmιτατιονσ οφ ιmπλεmεντατιον λανγυαγεσ ανδ φαχιλιτατε
δισχυσσιον ον τηε προσ ανδ χονσ οφ ϖαριουσ δεσιγν
τραδεοφφσ. Ηοωεϖερ τηε υσε οφ αβστραχτιον, ασ α τοολ οφ
χοmπρεηενσιον, ισ α δυαλ εδγεδ σωορδ. Τηερε ισ α
σπεχτρυm ηερε ωιτη νο δισχρετε διϖισιονσ. Φορ εξαmπλε,
εξχλυδινγ τοο mυχη δεταιλ mαψ δεπριϖε τηε στυδεντσ οφ
τηε αβιλιτψ το χορρελατε ωηατ τηεψ αρε οβσερϖινγ ωιτη
αχτυαλ εϖεντσ, ωηιλε ινχλυδινγ τοο mυχη δεταιλ mαψ βλινδ
τηε στυδεντσ το τηε παττερνσ οφ βεηαϖιουρ ωε ωιση τηεm το
οβσερϖε.
Αδϕυσταβλε φιλτερσ δο προϖιδε α mεανσ το ρεmοϖε
υννεχεσσαρψ δεταιλ. Ηοωεϖερ, τηε στυδεντ mυστ φιρστ ηαϖε
γαινεδ τηε ρεθυιρεδ λεϖελ οφ κνοωλεδγε ανδ αβιλιτψ το
διστινγυιση βετωεεν ωηατ ινφορmατιον σηουλδ βε ινχλυδεδ
ανδ ωηατ χαν βε εξχλυδεδ.
Wε mαψ αλσο ωαντ το πρεσεντ τηε σαmε ινφορmατιον
ωιτη τηε σαmε λεϖελ οφ αβστραχτιον βυτ ωιτη α διφφερεντ
εmπηασισ. Φορ εξαmπλε ωε mαψ ωιση το οβσερϖε τηε
εφφεχτσ οφ τηε ινηεριτανχε ανοmαλψ [13], δεαδλοχκ ορ

δορmανχψ. Εαχη οφ τηεσε νεχεσσιτατεσ α διφφερεντ εmπηασισ
ον τηε σαmε δατα. Τηυσ ιτ σηουλδ βε ποσσιβλε το ηιγηλιγητ
τηε παρτιχυλαρ ρυν−τιmε πηενοmενον τηατ ωε ωιση το
χονσιδερ βψ χηανγινγ τηε εmπηασισ.
Τηε mεανσ βψ ωηιχη ωε ρεπρεσεντ ινφορmατιον ισ τηυσ
παρτιαλλψ δετερmινεδ βψ τηε λεϖελ οφ αβστραχτιον ανδ
εmπηασισ. Ηοωεϖερ, το αλλοω φορ τηισ, χονσιδεραβλε
τηουγητ mυστ βε γιϖεν το ρεπρεσεντατιον. Τηε υσε οφ
τραδιτιοναλ mετηοδσ συχη ασ γραπησ ανδ χηαρτσ mαψ βε οφ
σοmε υσε ωηιλστ mορε αρτιστιχ ορ αττραχτιϖε mεανσ οφ
ρεπρεσεντατιον, συχη ασ ανιmατιον ορ εϖεν ϖιρτυαλ ρεαλιτψ,
mαψ βε υσεδ το ινχρεασε υνδερστανδινγ, εντηυσιασm ανδ
σερϖε ασ α mοτιϖατιοναλ φαχτορ.
Ηυmαν−χοmπυτερ ιντεραχτιον ισσυεσ πλαψ α πιϖοταλ
ρολε. Τηε αβιλιτψ το ναϖιγατε ιν α ποτεντιαλλψ ϖερψ λαργε
ανδ χοmπλιχατεδ ϖισυαλ ενϖιρονmεντ ισ οφτεν ονε οφ τηε
ηαρδεστ προβλεmσ το σολϖε.
Ναϖιγατιον σηουλδ αλλοω τηε υσερ το εξπλορε ανδ
ιντεραχτ ωιτη τηε ϖισυαλ ενϖιρονmεντ ανδ προϖιδε α mεανσ
οφ ρεδυχινγ ορ ινχρεασινγ ϖισυαλ χοmπλεξιτψ βψ ϖαρψινγ
αβστραχτιον, ρεπρεσεντατιον ανδ εmπηασισ.
Βεφορε ωε γο ον το δεσχριβε τηε δεσιγν φορ α
ϖισυαλισατιον τοολ ιν mορε δεταιλ, ωε ωιλλ δισχυσσ α σετ οφ
χοmmον προβλεm αρεασ ιν ωορκινγ ωιτη χονχυρρεντ
οβϕεχτσ. Τηεσε προβλεm αρεασ γιϖε υσ τηε γοαλσ φορ ουρ
τοολ: ωε ωουλδ ηοπε τηατ α ωελλ δεσιγνεδ ϖισυαλισερ ωιλλ
αλλοω το ιλλυστρατε ανδ δισχυσσ ανψ οφ τηεσε ισσυεσ.
4 Ισσυεσ ωιτη οβϕεχτ−οριεντεδ χονχυρρενχψ
Μιγρατινγ τηεmεσ, προχεδυρεσ ανδ υνδερστανδινγσ
φροm τηε σεθυεντιαλ ωορλδ το τηε παραλλελ ανδ διστριβυτεδ
ωορλδσ οφ σοφτωαρε χονστρυχτιον ηασ οφτεν βεεν
προβλεmατιχ. Χονχυρρεντ προγραmmινγ ιντροδυχεσ νεω
τψπεσ οφ ερρορσ ανδ χοmπλιχατιονσ ωηεν χοmπαρεδ το
τραδιτιοναλ σεθυεντιαλ προγραm δεϖελοπmεντ. Βεν−Αρι [14]
στατεσ τηατ ∀ωηεν τεαχηινγ χονχυρρεντ ανδ διστριβυτεδ
προγραmmινγ, ιτ ισ εξτρεmελψ ιmπορταντ τηατ ψου
δεmονστρατε το στυδεντσ τηε στρανγε βεηαϖιουρ τηατ συχη
προγραmσ χαν σηοω∀. Wε ηαϖε πλαχεδ τηε ιντερεστινγ
χονχυρρενχψ ερρορσ ανδ βεηαϖιουρσ τηατ ωε φεελ α στυδεντ
mυστ βεχοmε χογνισαντ οφ ιντο τηρεε βροαδ χατεγοριεσ.
Τηεσε αρε λιϖενεσσ, σαφετψ, ανδ α τηιρδ ωηιχη ισ διρεχτλψ
ρελατεδ το τηε οβϕεχτ−οριεντεδ παραδιγm.
4.1 Σαφετψ
Τηε ισσυε οφ σαφετψ ισ οφτεν διφφιχυλτ φορ mανψ στυδεντσ
το αππρεχιατε. Ιν mανψ χασεσ α προγραm mαψ προδυχε
χορρεχτ ουτπυτ εϖερψ τιmε ιτ ισ τεστεδ ασ τηε ορδερ οφ
ιντερλεαϖινγ προδυχεδ βψ α τηρεαδ σχηεδυλερ ον α γιϖεν
mαχηινε ανδ ενϖιρονmεντ ισ συφφιχιεντλψ σιmιλαρ το
προδυχε α χορρεχτ ρεσυλτ φορ εαχη τεστ. Τηισ φαχτ αλονε,
ηοωεϖερ, δοεσ νοτ ασσυρε τηατ τηε προγραm ισ σαφε.
Στυδεντσ οφτεν ηαϖε τηε υνπλεασαντ εξπεριενχε οφ ωατχηινγ
τηειρ τεστεδ προγραm φαιλ ον ιτσ φιρστ εξεχυτιον ον τηειρ
τυτορσ mαχηινε. Τηισ ισ σολελψ βεχαυσε τηε οπερατινγ
σψστεm ανδ ενϖιρονmεντ υσεδ ηαϖε ρεσυλτεδ ιν α διφφερεντ
ιντερλεαϖινγ οφ τηρεαδσ ανδ υνχοϖερεδ α πρεϖιουσλψ
υνκνοων σαφετψ ερρορ. Τηρεαδ ιντερλεαϖινγ ισ α διφφιχυλτ
χονχεπτ φορ mανψ στυδεντσ το γρασπ ασ ιτ δεπενδσ ον
φαχτορσ ουτσιδε τηειρ χοντρολ. Ιν α χοντρολλεδ εξεχυτιον
ενϖιρονmεντ ιτ ισ ποσσιβλε το ιmπεδε το εξεχυτιον οφ

σελεχτεδ τηρεαδσ ανδ το ηιγηλιγητ σαφετψ ερρορσ ιν τηε
στυδεντσ χοδε.
4.2 Λιϖενεσσ
Λιϖενεσσ φαιλυρεσ αρε οφτεν mυχη ηαρδερ το ιδεντιφψ
τηαν σαφετψ φαιλυρε ανδ λεαδ το σοmε mψστιφψινγ
οβσερϖατιονσ φορ στυδεντσ. Φορ εξαmπλε τωο χοmπονεντσ
τηατ αρε εαχη λιϖε ωηεν υσεδ ιν οτηερ χοντεξτσ mαψ φαιλ το
βε λιϖε ωηεν υσεδ τογετηερ. Τηυσ υνιτ τεστινγ οφτεν φαιλσ
το ρεϖεαλ συχη φαιλυρεσ. Λεε [15] λιστσ φουρ ιντερρελατεδ
σενσεσ ιν ωηιχη ονε ορ mορε τηρεαδσ χαν φαιλ χοντεντιον,
δορmανχψ, δεαδλοχκ ανδ πρεmατυρε τερmινατιον.
Χοντεντιον ορ σταρϖατιον οχχυρσ ωηεν ρυνναβλε τηρεαδσ αρε
νοτ εξεχυτεδ βεχαυσε οτηερ ρυννινγ τηρεαδσ αρε
mονοπολισινγ τηε προχεσσορ. Dορmανχψ ισ περηαπσ τηε
mοστ χοmmον ανδ αρισεσ ωηεν α νον−ρυνναβλε τηρεαδ φαιλσ
το βεχοmε ρυνναβλε. Ιν ϑαϖα τηισ mοστ χοmmονλψ οχχυρσ
ωηεν α ωαιτ() ωασ νοτ βαλανχεδ βψ α νοτιφψ() τηυσ τηε
τηρεαδ ιν εφφεχτ ρεmαινσ βλοχκεδ υντιλ τηε προγραm
τερmινατεσ. Τηισ χοmmον ερρορ ισ οφτεν αδδρεσσεδ βψ τηε
υνσυσπεχτινγ στυδεντ βψ ινσταντιατινγ α νεω τηρεαδ οβϕεχτ
εϖερψ τιmε τηε σαmε οπερατιον ισ ρεθυιρεδ. Τηισ ινχορρεχτ
σολυτιον ισ οφτεν υνοβσερϖαβλε ιν τερmσ οφ εξπεχτεδ ουτπυτ
ασ τηε προγραm οφτεν προδυχεσ τηε χορρεχτ ρεσυλτσ βυτ ιν αν
εξτρεmελψ ινεφφιχιεντ ανδ πρεχαριουσ mαννερ. Dεαδλοχκ ισ
τηε ρεσυλτ οφ τωο ορ mορε τηρεαδσ τρψινγ το αχθυιρε α
ρεσουρχε τηατ ισ αλρεαδψ ηελδ βψ τηε οπποσινγ τηρεαδ.
Dεαδλοχκ φαιλυρεσ αρε νοτοριουσλψ διφφιχυλτ το λοχατε ασ τηεψ
αρε οφτεν mοϖινγ ταργετσ. Τηυσ α στυδεντ mαψ πλαχε α
σεριεσ οφ δισπλαψ στατεmεντσ το ναρροω δοων τηε προβλεm
αρεα βυτ τηε δεαδλοχκ mαψ οχχυρ ατ ανοτηερ λοχατιον ον
τηε νεξτ εξεχυτιον οφ τηε προγραm. Πρεmατυρε τερmινατιον
ιν α mυλτι τηρεαδεδ προγραm αγαιν οφτεν γοεσ υνδετεχτεδ
ασ τηε οτηερ τηρεαδσ ωιλλ οφτεν χοντινυε εξεχυτινγ ωηιχη
σερϖεσ το mασκ τηε ερρορ.
4.3 Χονχυρρενχψ ανδ Οβϕεχτ Οριεντατιον
Ον φιρστ γλανχε, τηε χοmβινατιον οφ χονχυρρενχψ ανδ
ινηεριτανχε σεεmσ θυιτε νατυραλ ανδ υνπροβλεmατιχ. Τηερε
εξιστ, ηοωεϖερ, συβτλε ανδ ψετ ιmπορταντ σεmαντιχ
χονφλιχτσ βετωεεν τηε τωο. Τηε ινηεριτανχε οφ χονχυρρενχψ
χονστρυχτσ χαν ρεσυλτ ιν τηε νεεδ φορ νον−τριϖιαλ χλασσ
ρεδεφινιτιον [13]. Τηισ mεανσ τηατ τηε προγραmmερ ωιλλ
θυιτε οφτεν νεεδ το ινϖεστιγατε τηε ιmπλεmεντατιον δεταιλσ
οφ ϖαριουσ συπερχλασσεσ ιν ορδερ το ινχορπορατε τηε
νεχεσσαρψ ρεδεφινιτιονσ ιντο α συβχλασσ.
Φυρτηερ προβλεmσ χαν βε χαυσεδ βψ ιντεραχτιονσ οφ
χονχυρρενχψ ωιτη εξχεπτιον ηανδλινγ. Ιν α σεθυεντιαλ
προγραm, τηε σεmαντιχσ οφ εξχεπτιον προπαγατιον ανδ
ηανδλινγ αρε χλεαρλψ δεφινεδ ανδ σιmπλε: αν εξχεπτιον ωιλλ
προπαγατε βψ ωινδινγ βαχκ τηε σταχκ υντιλ α ηανδλερ ισ
φουνδ το χατχη τηε εξχεπτιον; ιφ νο ηανδλερ ισ φουνδ, τηεν
τηε προχεσσ ισ τερmινατεδ. Αλτηουγη τηε ιmπλεmεντατιον
οφ εξχεπτιονσ mαψ βε ωελλ υνδερστοοδ ιν α νον−χονχυρρεντ
λανγυαγε ενϖιρονmεντ, τηε υνδερστανδινγ οφ εξχεπτιον
ηανδλινγ βεηαϖιουρ ισ οφτεν νοτ χονσιδερεδ ωηεν δεαλινγ
ωιτη α mυλτι−τηρεαδεδ σχεναριο.
Ιν mανψ παραλλελ ενϖιρονmεντσ, ωηεν αν εξχεπτιον ισ
ραισεδ δυρινγ τηε εξεχυτιον οφ α τηρεαδ ανδ τηε τηρεαδ φαιλσ
το ηανδλε τηε εξχεπτιον, τηε τηρεαδ ισ αβανδονεδ ωιτηουτ
φυρτηερ εφφεχτ. Τηε προχεσσ χοντινυεσ εξεχυτιον ανδ ανψ
νοτιφιχατιον οφ τηε λοστ εξχεπτιον ισ λεφτ υπ το τηε

προγραmmερ το ιmπλεmεντ εξπλιχιτλψ, ασ ισ τηε χασε ωιτη
Χ++, Αδα 95 ανδ ϑαϖα.
Τηε προβλεmσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε χοmβινατιον οφ
χονχυρρενχψ ανδ οβϕεχτ οριεντατιον συχη ασ τηε ινηεριτανχε
ανοmαλψ ανδ εξχεπτιον ηανδλινγ αρε προφουνδ ανδ νεεδ το
βε εξπλιχιτλψ αδδρεσσεδ ιν αδδιτιον το τηε mορε τψπιχαλ
χονχερνσ οφ Σαφετψ ανδ Λιϖενεσσ τηατ αρε αππαρεντ ιν α
νον−οβϕεχτ−οριεντεδ ενϖιρονmεντ.
5

Τοολ δεσιγν

Ιν τηισ παρτ οφ τηε παπερ ωε ωαντ το δισχυσσ σοmε
δεσιγν δεχισιονσ φορ α σοφτωαρε τοολ το αιδ τεαχηινγ ανδ
λεαρνινγ οφ χονχυρρεντ προγραmmινγ.
Wηεν δεσιγνινγ α σοφτωαρε σψστεm, τωο ασπεχτσ αρε
ιmπορταντ το κεεπ ιν mινδ ατ αλλ τιmεσ: τηε πυρποσε οφ τηε
σψστεm ανδ τηε ταργετεδ υσερ γρουπ. Μανψ βαδ δεσιγν
δεχισιονσ ρεσυλτ φροm νοτ ηαϖινγ α χλεαρ πιχτυρε οφ τηεσε
τωο ασπεχτσ.
Ουρ πυρποσε ισ εδυχατιοναλ, ουρ ταργετ γρουπ αρε
στυδεντσ. Τηεσε τωο δεχισιονσ ωιλλ φυνδαmενταλλψ
ινφλυενχε αλλ δεχισιονσ το βε mαδε. Τηε τοολσ νεεδεδ φορ
εξπερτσ ανδ στυδεντσ διφφερ προφουνδλψ: ωηιλε εξπερτσ νεεδ
φλεξιβιλιτψ ανδ δεταιλ, εϖεν ιφ ιτ mεανσ σπενδινγ α λονγ
τιmε λεαρνινγ ηοω το υσε α παρτιχυλαρ τοολ, στυδεντσ ρελψ
mορε ηεαϖιλψ ον σιmπλιχιτψ, αλλοωινγ τηεm το υσε α τοολ
εφφεχτιϖελψ ωιτηιν α χοmπαρατιϖελψ σηορτ περιοδ οφ τιmε.
Ιν ρεστριχτινγ τηε υσερ γρουπ φαιρλψ ναρροωλψ (βψ νοτ
αττεmπτινγ το σερϖε βοτη στυδεντσ ανδ εξπερτσ ωιτη α
σινγλε τοολ) ωε βελιεϖε τηατ ωε χαν σερϖε τηατ ονε γρουπ
βεττερ (ατ τηε εξπενσε, ποσσιβλψ, οφ νοτ προϖιδινγ αδεθυατε
τοολσ φορ οτηερ υσερσ). Ουρ αιm ισ το δεσιγν α γοοδ τοολ
φορ α σπεχιφιχ γρουπ ρατηερ τηαν α mεδιοχρε τοολ φορ
εϖερψονε.
ςισυαλισατιον ιν ιτσελφ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ σερϖε τηε
πυρποσε οφ χλαριφψινγ αβστραχτ ινφορmατιον. Τηε ασσυmπ−
τιον τηατ ινφορmατιον βεχοmεσ χλεαρερ ϕυστ βψ βεινγ
πρεσεντεδ γραπηιχαλλψ ωουλδ βε mισγυιδεδ. Τηε κεψ λιεσ
ιν τηε ιντερπρετατιον οφ τηε ϖισιβλε ινφορmατιον. Ονλψ ιφ
τηε ινφορmατιον ενχοδεδ ιν τηε γραπη ισ εασιλψ ανδ
χορρεχτλψ ιντερπρετεδ δοεσ ιτ σερϖε α πυρποσε. Τηε
χοmmονλψ θυοτεδ σαψινγ οφ τηε πιχτυρε σαψινγ α τηουσανδ
ωορδσ ισ τοο οφτεν τακεν ασ mεανινγ ∀γραπηιχσ αρε γοοδ∀
ωιτηουτ mυχη φυρτηερ θυαλιφιχατιον. Βυτ ωε ηαϖε το ασκ
ουρσελϖεσ: ωηιχη τηουσανδ ωορδσ ισ ουρ πιχτυρε ρεαλλψ
σαψινγ? Ανδ δοεσ ιτ σαψ τηε σαmε τηουσανδ ωορδσ το
εϖερψονε?
Ρεαδινγ οφ γραπηιχαλ ινφορmατιον mυστ βε λεαρνεδ ϕυστ
ασ ωελλ ασ ρεαδινγ τεξτ. Τηε συχχεσσ οφ ουρ σψστεm ωιλλ
δεπενδ ιν παρτ ον τηε θυεστιον οφ ηοω εασιλψ στυδεντσ χαν
λεαρν το ρεαδ τηε ϖισυαλ ουτπυτ.
5.1 Φυνχτιοναλιτψ
Φροm τηε ισσυεσ δισχυσσεδ ιν πρεϖιουσ σεχτιονσ οφ τηισ
παπερ ωε χαν νοω γιϖε αν οϖερϖιεω οφ δεσιραβλε
φυνχτιοναλιτψ οφ αν εδυχατιοναλ χονχυρρενχψ ϖισυαλισατιον
σψστεm. Σοmε οφ τηε φυνχτιονσ αρε υσεφυλ φορ αναλψσινγ
χονχυρρεντ αππλιχατιονσ ιν γενεραλ, οτηερσ αρε ρελατεδ
σπεχιφιχαλλψ το χονχυρρενχψ ιν οβϕεχτ−οριεντεδ σψστεmσ.
Τηε σψστεm σηουλδ:
• προϖιδε ινφορmατιον αβουτ εξιστινγ τηρεαδσ ανδ τηειρ
χυρρεντ στατυσ;

• προϖιδε α ηιστορψ οφ εαχη τηρεαδ;
• προϖιδε ινφορmατιον αβουτ εξιστινγ σψνχηρονισατιον
οβϕεχτσ (συχη ασ λοχκσ, σεmαπηορεσ ορ mονιτορσ) ανδ
τηειρ στατυσ;
• προϖιδε ινφορmατιον αβουτ οβϕεχτ εϖεντσ, συχη ασ
οβϕεχτ χρεατιον, δεστρυχτιον ανδ mετηοδ εντρψ. Τηε
οβϕεχτ εϖεντσ mυστ βε λινκεδ το τηε τηρεαδ ρεσπονσιβλε
φορ χαυσινγ τηισ εϖεντ;
• ηαϖε τηε αβιλιτψ το λινκ εϖεντσ το σουρχε χοδε;
• ηαϖε τηε αβιλιτψ το ρεωινδ ανδ ρεπλαψ αν εξεχυτιον;
• προϖιδε φιλτερσ το προϖιδε διφφερεντ λεϖελσ οφ αβστραχτιον
ορ εmπηασισ;
• βε αβλε το ιλλυστρατε τηε σαmε δατα σετ υσινγ διφφερεντ
φιλτερσ;
• αλλοω τηε αππλιχατιον οφ φιλτερσ ατ τηε τιmε οφ
ινσπεχτιον (ρετροσπεχτιϖελψ), ρατηερ τηαν βεφορε αν
εξεχυτιον.
Ιν αδδιτιον το τηεσε, ιτ ωιλλ βε χρυχιαλ το ιλλυστρατε ανδ
χλαριφψ τηε δυαλιτψ οφ τηρεαδσ ανδ οβϕεχτσ. Σινχε τηρεαδσ αρε
οφτεν ρεπρεσεντεδ ασ οβϕεχτσ ον αν οβϕεχτ−οριεντεδ λιβραρψ
(βυτ α φυνδαmενταλ διφφερενχε βετωεεν τηρεαδσ ανδ οβϕεχτσ
ρεmαινσ) τηερε ισ γρεατ ποτεντιαλ φορ χονφυσιον.
Αυτοmατιχ προβλεm δετεχτιον τοολσ, συχη ασ αυτοmατιχ
δεαδλοχκ ορ ραχε δετεχτιον mαψ βε α υσεφυλ αδδιτιον.
5.2 Πλατφορm
Ονε οφ τηε προβλεmσ ωιτη εξιστινγ mυλτι−τηρεαδινγ
ϖισυαλισατιον ορ τεαχηινγ σψστεmσ ισ τηε λαχκ οφ α ωιδελψ
αχχεπτεδ πλατφορm. Ιδεαλλψ, ωε ωαντ α ωιδελψ υσεδ
στανδαρδ λανγυαγε ωιτη α στανδαρδ mυλτι−τηρεαδινγ λιβραρψ.
Τηε δραωβαχκσ οφ υσινγ σπεχιφιχ λανγυαγεσ, σψστεmσ ορ
λιβραριεσ ηαϖε βεεν mεντιονεδ αβοϖε.
ϑαϖα γιϖεσ υσ α πλατφορm τηατ προϖιδεσ α χοmmονλψ
αχχεπτεδ λανγυαγε τογετηερ ωιτη στανδαρδ mυλτι−τηρεαδινγ
χονστρυχτσ. Φορ τηατ ρεασον, ωε ωιλλ χηοοσε ϑαϖα ασ τηε
υσερ πλατφορm φορ ουρ τοολ.
5.3 Αρχηιτεχτυρε
Ονε οφ τηε mοστ φυνδαmενταλ δεσιγν δεχισιονσ φορ τηε
τοολ αρχηιτεχτυρε ισ τηε τιmε οφ αναλψσισ: σηουλδ ιτ ωορκ
ον α λιϖε εξεχυτιον, ορ σηουλδ τηε αναλψσισ βε δονε ποστ
mορτεm?
Φροm τηε δεσιρεδ φυνχτιοναλιτψ δισχυσσεδ αβοϖε, ιτ ισ
οβϖιουσ τηατ ωε ωουλδ νεεδ ποστ−mορτεm αναλψσισ. Τηισ
ισ νεεδεδ το αππλψ φιλτερσ ρετροσπεχτιϖελψ, χηανγε λεϖελσ οφ
αβστραχτιον ανδ εmπηασισ ανδ το προϖιδε ρεωινδ/ρεπλαψ
χαπαβιλιτιεσ.
Βεδψ ετ αλ [16], δεσχριβινγ τηειρ οων σψστεm, αργυε
φορ λιϖε αναλψσισ. Τηειρ αργυmεντσ αγαινστ ποστ−mορτεm
αναλψσισ αρε τηατ τηε δατα σετ χολλεχτεδ δυρινγ εξεχυτιον
mαψ βε ινχοmπλετε ορ χορρυπτεδ ιφ αν εξεχυτιον δοεσ νοτ
ενδ νορmαλλψ, ανδ τηατ α προγραm mυστ βε εξπλιχιτλψ
ινστρυmεντεδ φορ ποστ−mορτεm αναλψσισ. Εξπλιχιτ
ινστρυmεντατιον αδδσ αν εξτρα λεϖελ οφ χοmπλεξιτψ ανδ α
ποτεντιαλ σουρχε οφ αδδιτιοναλ ερρορσ.
Τηε φιρστ αργυmεντ χαν βε χουντερεδ ιφ ωε αρε
συχχεσσφυλ ιν δεσιγνινγ α σψστεm τηατ αχχεπτσ ινχοmπλετε
δατα σετσ. Τηατ δοεσ νοτ σεεm το ποσε α ρεαλ προβλεm.
Τηε σεχονδ αργυmεντ δοεσ νοτ ηολδ τρυε φορ ϑαϖα. Τηε
φαχτ τηατ ϑαϖα ισ εξεχυτεδ ον α ϖιρτυαλ mαχηινε εναβλεσ υσ
το προϖιδε ποστ−mορτεm αναλψσισ ωιτηουτ ινστρυmεντατιον

οφ τηε χοδε. Ινστεαδ οφ αδαπτινγ τηε υσερ χοδε φορ τηε
πυρποσε οφ γατηερινγ δατα, ωε χαν αδαπτ τηε ϖιρτυαλ
mαχηινε.
Ονε χοmmονλψ υσεδ τεχηνιθυε το γατηερ δατα φορ
ειτηερ λιϖε ορ ποστ−mορτεm αναλψσισ ισ τηε υσε οφ χυστοm−
mαδε σψνχηρονισατιον λιβραριεσ. Τηεσε λιβραριεσ, ιν
αδδιτιον το προϖιδινγ τηε σψνχηρονισατιον φυνχτιοναλιτψ,
περφορm τηε δατα χολλεχτιον ορ χοmmυνιχατιον. Χυστοm−
mαδε λιβραριεσ αρε υσεδ ειτηερ βψ ωριτινγ σουρχε χοδε
σπεχιφιχ το τηεσε λιβραριεσ, ορ βψ αυτοmατιχ βιναρψ
ινστρυmεντατιον. Βοτη ηαϖε τηειρ δραωβαχκσ. Ρεθυιρινγ
νον−στανδαρδ χαλλσ ιν τηε σουρχε πρεϖεντσ αππλιχατιονσ το
βε αναλψσεδ τηατ ωερε νοτ οριγιναλλψ δεϖελοπεδ φορ τηισ
αναλψσισ τοολ. Βιναρψ ινστρυmεντατιον ισ υσυαλλψ πλατφορm
δεπενδεντ.
Τηε σολυτιον το γατηερ τηε ινφορmατιον φροm τηε ϑαϖα
ϖιρτυαλ mαχηινε οϖερχοmεσ τηεσε προβλεmσ. Wε ωιλλ βε
αβλε το γατηερ οβϕεχτ ανδ σψνχηρονισατιον δατα ωιτη
στανδαρδ υσερ χοδε υσινγ στανδαρδ χονστρυχτσ ανδ λιβραριεσ.
Α υσερ σηουλδ βε αβλε το αναλψσε ανψ αππλιχατιον τακεν
φροm ανψωηερε ωιτηουτ τηε νεεδ το mοδιφψ τηε αππλιχατιον
ιν ανψ ωαψ.
5.4 Ιmπλεmεντατιον
Αβοϖε, ωε ηαϖε αργυεδ το γατηερ ινφορmατιον φορ
ϖισυαλισατιον πυρποσεσ φροm τηε ϑαϖα ϖιρτυαλ mαχηινε.
Χυστοmισινγ τηε mαχηινε φορ ουρ τοολ ωουλδ ποσε σοmε
προβλεmσ: σινχε τηε ϖιρτυαλ mαχηινε ιmπλεmεντατιον ιτσελφ
ισ δεπενδεντ ον τηε ηαρδωαρε πλατφορm, ωε ωουλδ λοσε
πορταβιλιτψ. Λυχκιλψ, ασ οφ ϖερσιον 1.3, τηε ϑαϖα Σοφτωαρε
Dεϖελοπmεντ Κιτ (ΣDΚ) ινχλυδεσ δεβυγγινγ λιβραριεσ
(ναmεδ ϑΠDΑ [17]) τηατ αρε ποωερφυλ ενουγη φορ ουρ
πυρποσεσ. Υσινγ τηοσε λιβραριεσ ωε σηουλδ βε αβλε το
γατηερ αλλ δατα ρεθυιρεδ ωιτηουτ υσινγ νον−στανδαρδ τοολσ.
5.5 Ιντερφαχε
Dεσιγνινγ τηε ιντερφαχε φορ τηε τοολ ωιλλ βε ονε οφ τηε
mαϕορ χηαλλενγεσ οφ τηε προϕεχτ. Τηε δεσιγν οφ βοτη τηε
ινπυτ (φορ ναϖιγατιον τηρουγη α λαργε δατα σπαχε) ανδ
ουτπυτ (ϖισυαλισινγ χοmπλεξ δεπενδενχιεσ ανδ βεηαϖιουρ)
ποσεσ mανψ οπεν θυεστιονσ τηατ ωε χαννοτ ανσωερ ατ τηισ
σταγε.
Ονε τηινγ ισ χλεαρ, τηουγη: Σινχε ουρ ταργετ γρουπ αρε
στυδεντσ, ωε χαννοτ εξπεχτ υσερσ το σπενδ σεϖεραλ mοντησ
λεαρνινγ το δριϖε ανδ ιντερπρετ τηε ϖισυαλισατιον τοολ. Φορ
προφεσσιοναλ σοφτωαρε ενγινεερσ, ιτ χαν βε αχχεπταβλε το
σπενδ α λονγ γεττινγ αχχυστοmεδ το α τοολ, ιφ τηατ
ινϖεστmεντ παψσ οφφ οϖερ mανψ ψεαρσ το χοmε. Φορ
στυδεντσ, τηε χηαλλενγε ωιλλ βε το προϖιδε αν ιντερφαχε
στραιγητ φορωαρδ ενουγη τηατ ιτ χαν βε mαστερεδ ωιτηιν α
ρελατιϖελψ σηορτ περιοδ οφ τιmε.
6
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Τηε οβϕεχτ−οριεντεδ παραδιγm ισ ωελλ συιτεδ το
χονχυρρενχψ, ωιτη ιτσ δυαλ φοχυσ ον mοδυλαριτψ ανδ
ενχαπσυλατιον. Τηε χοmβινατιον οφ χονχυρρενχψ ανδ
οβϕεχτ−οριεντατιον ηασ mανψ ποτεντιαλ βενεφιτσ. Τηε
χηαλλενγε φορ στυδεντσ, ηοωεϖερ, ηασ βεεν ινχρεασεδ. Το
γετ στυδεντσ το τρυλψ ρεαλισε τηεσε βενεφιτσ ισ νοτ α τριϖιαλ
τασκ ασ ασιδε φροm υνδερστανδινγ τηε νον−χονχυρρεντ
ασπεχτσ οφ οβϕεχτ−οριεντεδ προγραmmινγ τηε χοmπλεξ

νατυρε οφ ιντερ−οβϕεχτ ρελατιονσηιπσ δυρινγ χονχυρρεντ
εξεχυτιον mυστ αλσο βε υνδερστοοδ.
ςαριουσ σοφτωαρε τοολσ εξιστ φορ χονχυρρεντ προγραm
ϖισυαλισατιον, εαχη ωιτη α σλιγητλψ διφφερεντ αππροαχη.
Ηοωεϖερ, ϖερψ φεω οφ τηεσε τοολσ ηαϖε βεεν δεσιγνεδ ωιτη
τηε ιντεντιον οφ αδδρεσσινγ τηε νεω ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη
τηε ιντεγρατιον οφ χονχυρρενχψ ανδ οβϕεχτ−οριεντατιον τηατ
αιδ στυδεντ χοmπρεηενσιον οφ ηοω παραλλελ εξεχυτιον
ρελατεσ το χλασσεσ, οβϕεχτσ, mετηοδσ, ανδ τηε σεmαντιχσ οφ
νορmαλ νον−παραλλελ εξεχυτιον.
Ιτ ισ ηοπεδ τηατ, ωιτη δυτιφυλ χονσιδερατιον οφ τηε
ισσυεσ πρεσεντεδ ιν τηισ παπερ, τηατ ωε ωιλλ βε αβλε το
δεσιγν α σοφτωαρε ϖισυαλισατιον τοολ τηατ σπεχιφιχαλλψ
αδδρεσσεσ τηεσε ισσυεσ. Wορκ ισ αλρεαδψ υνδερωαψ ωιτη αν
ιmπλεmεντατιον οφ α ϖισυαλισατιον τοολ χαλλεδ Ελυχιδατε.
Τηε mαϕορ γοαλ οφ τηε Ελυχιδατε προϕεχτ ισ το προϖιδε αν
εξπρεσσιϖε ανδ φλεξιβλε τοολ φορ τεαχηινγ τηε στρυχτυρεσ ανδ
παττερνσ οφ χονχυρρεντ οβϕεχτ−οριεντεδ βεηαϖιουρ.
Αλτηουγη τηε φιρστ ϖερσιον ισ χοmπλετε τηερε ισ στιλλ mυχη
ωορκ το βε δονε το δψναmιχαλλψ ρεπρεσεντ αλλ ασπεχτσ οφ αν
εξεχυτινγ mυλτι−τηρεαδεδ προγραm.
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