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Nederlandse Samenvatting

Met de huidige telescopen worden miljarden sterrenkundige objecten gedetecteerd,
waarvan honderden parameters worden gemeten. Er zijn nieuwe technieken nodig om
zulke grote datasets interactief te kunnen doorzoeken. In dit proefschrift introduceren
we vraaggestuurde visualisatie, of query driven visualization, waarmee de benodigde
schaalbaarheid bereikt wordt en samenwerking bevorderd wordt, terwijl flexibiliteit
behouden blijft.

Grote datasets zijn onder andere nodig bij het onderzoeken van de evolutie van
melkwegstelsels en hun interactie met hun omgeving: aan de ene kant om de samen-
hang tussen de eigenschappen van melkwegstelsels te kunnen ontrafelen en aan de
andere kant om juist d́ıe melkwegstelsels te vinden die zich aan de veronderstelde
trends onttrekken.

Het visualiseren van deze grote datasets komt neer op de vraag hoe deze terabytes
aan data kunnen worden weergegeven op computerschermen van enkele megapixels.
In dit proefschrift wordt dit probleem aangepakt door het om te draaien en de vraag
te herschrijven vanuit het oogpunt van het gewenste resultaat: gegeven een scherm
van een megapixel, wat moet er gebeuren om deze terabyte aan data te visualiseren?

Startend vanuit het eindresultaat is het mogelijk om de benodigde dataverwerking
op een schaalbare manier te automatiseren, omdat het bij elke stap duidelijk is wat
het eindresultaat zal worden. In dit proefschrift onderzoeken we hoe sterrenkundige
catalogi moeten worden beheerd om deze automatische schaalbaarheid te bewerkstel-
ligen en we ontwikkelen mechanismen voor het schaalbaar en flexibel vinden, maken
en verwerken van catalogi.

Vraaggestuurde visualisatie is een techniek om bestaande datasets te vinden en
nieuwe datasets te creëren door data rechtstreeks vanuit de visualisatie op te vragen.
Hierdoor kunnen wetenschappers op een inhoudelijke manier met hun data omgaan
en kunnen ze de nadruk leggen op wat ze met de data willen doen, want hoe de data
het best verwerkt kan worden en waar de data het beste opgeslagen kan worden is
impliciet.
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244 Summary and Outlook

Vraaggestuurde Visualisatie

In dit proefschrift introduceren we vraaggestuurde visualisatie, of query driven vi-
sualization, een techniek waarmee grote datasets bekeken kunnen worden omdat de
dataverwerking geoptimaliseerd wordt voor de gewenste weergave. De benodigde data
kan rechtstreeks vanuit de visualisatiesoftware opgevraagd worden, waardoor er au-
tomatisch bepaald kan worden wat er precies moet gebeuren om deze data zo snel
mogelijk aan te leveren.

Om aan zo’n dataverzoek te voldoen, wordt relevante bestaande data automatisch
gevonden en wordt nieuwe data automatisch op een optimale manier gemaakt. Als
resultaat is er vanuit de visualisatie gezien geen verschil tussen het opvragen van
bestaande data en het creëren van nieuwe data. Zowel de wetenschapper als de
visualisatiesoftware hoeft zich hierbij niet druk te maken over hoe de data verwerkt
en opgeslagen wordt, omdat dit automatisch geregeld is.

Een hoog abstractieniveau is belangrijk voor interactieve visualisatie, want hier-
door kan de visualisatiesoftware zich volledig richten op hetgeen waar het voor be-
doeld is: het presenteren en inzichtelijk maken van de gegevens. In het bijzonder
hoeft schaalbaarheid niet de verantwoordelijkheid van de visualisatiesoftware te zijn.
Zowel de visualisatiesoftware als de wetenschapper moeten ervan uit kunnen gaan dat
dit geautomatiseerd is.

De mechanismen die de basis vormen voor vraaggestuurde visualisatie maken het
mogelijk om deze abstractie te bereiken. Hierdoor kunnen verschillende applicaties
op een intensievere manier met elkaar samenwerken, terwijl ze tegelijkertijd beter van
elkaar gescheiden zijn. In dit proefschrift gebruiken we daar het Simple Application
Messaging Protocol voor, een standaard van de International Virtual Observatory
Alliance.

Automatisch Vinden en Creëren van Catalogi

Vraaggestuurde visualisatie vereist dat het beheer en de verwerking van data automa-
tisch op een zo efficiënt mogelijke manier plaats vindt. In dit proefschrift onderzoe-
ken we hoe deze automatisering aangepakt moet worden voor sterrenkundige catalogi.
Deze catalogi kunnen miljarden bronnen (hemellichamen) beschrijven, met honderden
parameters, of juist een handjevol bronnen met enkele parameters.

Het belangrijkste aspect hierin is dat we een onderscheid maken tussen een cata-
logus zelf en de inhoud ervan. Een catalogus wordt al gemaakt door te definiëren wat
voor gegevens de catalogus bevat en wat ervoor nodig is om de inhoud in te vullen.
Het is niet nodig om op het moment dat de catalogus wordt gemaakt, al te bepalen
welke bronnen de catalogus precies bevat en wat de waarden van de parameters van
deze bronnen zijn. Dit kan later gedaan worden: op het moment dat de data daad-
werkelijk nodig is. Verder hoeft de inhoud van de catalogus ook niet altijd opgeslagen
te worden wanneer deze bepaald is.

Dit onderscheid heeft het mogelijk gemaakt om mechanismen te ontwikkelen om op
een schaalbare manier aan dataverzoeken van vraaggestuurde visualisatie te kunnen
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voldoen. Deze mechanismen kunnen in vier categorieën worden samengevat, ongeveer
in chronologische volgorde waarin ze worden toegepast om de gevraagde data aan te
leveren voor de visualisatie:

� Vinden van Catalogi : Bestaande catalogi die gebruikt kunnen worden om de
gewenste data aan te leveren, worden automatisch gevonden. Hierdoor worden
wetenschappers voor een groot deel ontheven van administratieve taken omtrent
de opslag van hun datasets. Belangrijker nog: wetenschappers kunnen op deze
manier datasets van collega’s vinden en gebruiken. Hierdoor is het delen van
data impliciet geworden.

Bestaande catalogi worden gevonden door het doorzoeken van de informatie die
over de catalogi wordt opgeslagen. Hierbij is het niet nodig om de inhoud van
de catalogi te raadplegen. Dit is noodzakelijk omdat de catalogi simpelweg te
groot kunnen zijn, en belangrijker: omdat de inhoud van een catalogus niet per
se opgeslagen hoeft te zijn.

� Maken van Catalogi : Nieuwe catalogi worden automatisch gedefinieerd, indien
er geen geschikte catalogi zijn die aan de voorwaarden van de wetenschapper
voldoen. Catalogi en andere datasets die hier weer voor nodig zijn, worden
recursief op dezelfde manier gevonden of gemaakt.

Deze nieuwe catalogi worden zo gemaakt dat ze zo goed mogelijk herbruikbaar
zijn voor volgende dataverzoeken. Dit voorkomt dat er catalogi met overlap-
pende inhoud worden gemaakt.

Als bijvoorbeeld een bepaalde parameter uitgerekend moet worden voor een
kleine groep bronnen, dan wordt de catalogus die deze parameter bevat, gedefi-
nieerd voor de grootste groep bronnen waarop de berekening van toepassing is.
Hierdoor kan de catalogus hergebruikt worden wanneer de parameter voor een
vergelijkbare set bronnen nodig is.

� Verwerken van Catalogi : Pas wanneer alle benodigde catalogi beschikbaar zijn,
wordt de inhoud van deze catalogi gemaakt. Hierbij worden alleen die delen van
de catalogi gecreëerd, die daadwerkelijk nodig zijn voor het gewenste eindresul-
taat. Dit beperkt de benodigde dataverwerking tot het minimum, wat resulteert
in optimale schaalbaarheid.

Het gedeeltelijk verwerken van data is mogelijk, omdat het precies bekend is hoe
elke catalogus gebruikt wordt voor het eindresultaat. Hierdoor kan de volgorde
van de benodigde bewerkingen worden veranderd zonder dat het gewenste eind-
resultaat verandert. Selecties van bronnen en parameters kunnen bijvoorbeeld
eerder worden uitgevoerd dan het berekenen van nieuwe parameters.

De dataverwerking zelf kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Som-
mige stappen, zoals het selecteren van bronnen uit een catalogus, kunnen het
beste op een database worden uitgevoerd, terwijl anderen, zoals het uitrekenen
van nieuwe parameters, beter op een computercluster gedaan kunnen worden.
Voor interactieve visualisatie van kleine datasets kan het echter handig zijn om
alles op de computer van de gebruiker uit te voeren.
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� Opslaan van Catalogi : De inhoud van de catalogi wordt alleen opgeslagen als
dit nodig is. Dat wil zeggen, dit gebeurt alleen als de kosten van de benodigde
opslagruimte opwegen tegen de kosten van het steeds opnieuw uitrekenen van
de data.

Voor sterrenkundige catalogi is dit erg belangrijk, omdat veel catalogi overlap-
pen qua inhoud, zoals een catalogus die gemaakt is door bronnen of parameters
uit andere catalogus te selecteren.

Het is ook mogelijk om slechts een gedeelte van de inhoud van de catalogus op
te slaan. In het specifieke geval van het selecteren van bronnen uit een andere
catalogus kan het bijvoorbeeld de moeite waard zijn om alleen maar op te slaan
om welke bronnen het gaat, maar niet een kopie te maken van alle parameters.

De inhoud van de catalogi kan worden opgeslagen in een centrale database en/of
op de locale machine van de wetenschapper. Het eerste is essentieel om met grote
datasets om te gaan, het laatste voor interactieve dataverwerking.

Een sleutelelement in deze mechanismen is dat het vanuit het gebruikersperspectief
niet essentieel is om precies te weten waar en hoe de data is opgeslagen, zolang de
data maar toegankelijk is. De data zelf is hetgeen dat belangrijk is, niet hoe het is
opgeslagen, en wetenschappers worden zo niet belast met administratieve taken in
verband met dataopslag.

Dezelfde redenering gaat op voor de dataverwerking. Wat belangrijk is, is dat de
data gemaakt wordt volgens de wensen van de wetenschapper, niet de details over
hoe dit precies gedaan wordt.

Flexibiliteit

In interactieve visualisatie is flexibiliteit in het verwerken van de data bijna net zo
belangrijk als schaalbaarheid. Het behouden van deze flexibiliteit lijkt op gespannen
voet te staan met schaalbaarheid door automatisering, omdat dit laatste vaak gepaard
gaat met een verlies aan controle. Het tegenovergestelde is waar met vraaggestuurde
visualisatie: juist omdat zoveel mogelijk geautomatiseerd is, hebben wetenschappers
meer controle over de verwerking van hun data.

De automatisering vereist dat informatie over de dataverwerking met een strakke
structuur wordt opgeslagen. Dit kan gebruikt worden voor de visualisatie. Ten eerste
kan de deze informatie verwerkt worden in de visualisatie, door de weergave van de
data aan te passen aan hoe deze gemaakt is. Ten tweede kan het proces waarmee de
data gemaakt wordt, zelf gevisualiseerd worden. Als laatste is het zelfs mogelijk om
de dataverwerking aan te passen vanuit de visualisatie.
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Astro-WISE

Astro-WISE is een informatie systeem dat is ontworpen met de eigenschappen die
nodig zijn voor vraaggestuurde visualisatie. In dit proefschrift beschrijven we hoe we
vraaggestuurde visualisatie binnen Astro-WISE hebben gëımplementeerd.

Astro-WISE is gemaakt door het Astro-WISE Consortium, gecoördineerd door
OmegaCEN-NOVA. OmegaCEN is een datacentrum voor de opslag en verwerking
van optische OmegaCAM survey data (zoals KIDS). Het is geschikt om ruwe data
van duizenden nachten aan observaties op te slaan met meer dan een petabyte aan
opslagruimte. Er worden gefedereerde databases en dataservers en computer clusters
gebruikt om deze enorme hoeveelheden data te kunnen beheren.

Melkwegstelsels en hun Omgeving

Voor het bestuderen van de evolutie van melkwegstelsels zijn grote catalogi nodig,
waarvoor de in dit proefschrift beschreven manier van dataverwerking een uitkomst
biedt. Het heelal bevat miljarden melkwegstelsels, die ieder weer uit miljarden sterren
bestaan: vrijwel alle hemellichamen die met het blote oog zichtbaar zijn, horen bij
ons eigen melkwegstel, de Melkweg.

Ruwweg gesteld komen melkwegstelsels in twee soorten: rode elliptische stelsels
en blauwe spiraalvormige stelsels. Hoewel veel andere eigenschappen van melkweg-
stelsels in deze tweedeling zijn te bevatten, is dit een te simplistische weergave van de
werkelijkheid: er bestaan bijvoorbeeld ook blauwe elliptische stelsels en rode spiraal-
stelsels.

Om de eigenschappen van melkwegstelsels goed te onderzoeken, zijn grote datasets
nodig. Aan de ene kant zijn deze nodig om statistisch onderzoek te kunnen doen
naar de samenhang van de eigenschappen van melkwegstelsels en aan de andere kant
om juist d́ıe melkwegstelsels te vinden die zich aan de algemeen geldende relaties
onttrekken.

Een belangrijk aspect hierin is dat melkwegstelsels gedurende hun bestaan ver-
anderen en dat de interactie met hun omgeving daarin een belangrijke rol speelt.
Gebieden met een hoge dichtheid aan melkwegstelsels, zoals clusters, bevatten rela-
tief meer elliptische stelsels dan gebieden met een lage dichtheid. Dit is de zogeheten
morfologie-dichtheidsrelatie. De meest elementaire beschrijving van melkwegstelse-
levolutie is dat ze als spiraalstelsels ontstaan, door de zwaartekracht naar clusters
toegetrokken worden en door interactie met hun omgeving veranderen in elliptische
stelsels.

De gebieden aan de randen van clusters zijn van cruciaal belang in het onderzoeken
van melkwegstelselevolutie, omdat hier de meeste evolutie van de invallende stelsels
plaats vindt. Tegelijkertijd is de omgeving van deze randgebieden het moeilijkst
te beschrijven, omdat deze gebieden een grillige vorm hebben en de omgeving snel
verandert als functie van plaats.

Er is geen perfecte methode bekend om de omgeving van melkwegstelsels te kwan-
tificeren. In dit proefschrift wordt een aantal verschillende methoden vergeleken en
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een (voor de sterrenkunde) nieuwe methode gëıntroduceerd. De methoden hebben
ieder hun eigen sterke en zwakke punten. Daarom is het essentieel dat astronomen
verschillende methoden tot hun beschikking hebben en afhankelijk van hun doelstel-
lingen de meest toepasselijke methoden gebruiken.

Verder is niet alleen het algoritme om de omgeving te kwantificeren van belang,
maar ook welke melkwegstelsels gekozen worden als onderdeel van de omgeving. In
dit proefschrift beschrijven we een manier om de randen van clusters te vinden door
de aanwezigheid van rode en blauwe stelsels apart te behandelen: de randen van
clusters zijn te definiëren als gebieden met een hoge dichtheid van melkwegstelsels
met een relatief groot aandeel van blauwe stelsels. Hierbij moet worden aangemerkt
dat ondanks dat het begrip kleur gebruikt wordt om omgeving te bepalen, er toch
stelsels van elke kleur in elke omgeving voorkomen.

Deze als clusterrand aangemerkte gebieden bevatten meer rode spiraalstelsels en
blauwe elliptische stelsels dan uit de morfologie-dichtheidsrelatie valt te verwachten.
Verder zijn twee verschillende morfologische classificaties gebruikt om deze relatie te
onderzoeken. In beide gevallen worden meer rode spiraalstelsels gevonden in deze
gebieden, maar dit blijken ook de gebieden te zijn waar de twee methoden de groot-
ste verschillen in classificatie vertonen. Dat geeft aan dat er zich in deze gebieden
veel stelsels bevinden die moeilijk te classificeren zijn. Dit indiceert weer dat dit
evolutionele tussenvormen van stelsels zouden kunnen zijn.

Conclusies

In dit proefschrift wordt vraaggestuurde visualisatie gëıntroduceerd, een techniek
waarmee wetenschappers bestaande data kunnen vinden en nieuwe data kunnen creër-
en door het rechtstreeks vanuit de visualisatiesoftware op te vragen. Dubbele of over-
lappende datasets worden voorkomen door nieuwe datasets zo te definiëren, dat ze zo
goed mogelijk hergebruikt kunnen worden voor toekomstige dataverzoeken. Schaal-
baarheid wordt bereikt door vervolgens alleen dat deel de dataset te maken dat ook
daadwerkelijk nodig is voor het gewenste eindresultaat.

Dezelfde mechanismen zorgen ervoor dat wetenschappers controle hebben over
de methoden en parameters die gebruikt worden voor de verwerking van hun data,
waardoor flexibiliteit gewaarborgd is. Samen zorgt dit ervoor dat wetenschappers op
een inhoudelijke manier met hun data om kunnen gaan en kunnen ze de nadruk leggen
op wat ze met de data willen doen, want hoe de data het best verwerkt kan worden
en waar de data het beste opgeslagen kan worden is geautomatiseerd.

Door deze technieken toe te passen bij het onderzoeken van melkwegstelselevo-
lutie, ontdekken we dat de randen van clusters van melkwegstelsels kunnen worden
gedetecteerd door kleur mee te nemen in het bepalen van de omgeving van melkweg-
stelsels. Deze clusterranden bevatten meer rode spiraalstelsels en blauwe elliptische
stelsels dan andere regionen, een indicatie van melkwegstelselevolutie. Verder blijkt
de morfologie van veel melkwegstelsels in deze regionen moeilijk vast te stellen: ver-
schillende methoden geven verschillende resultaten. Dit kan erop duiden dat deze
melkwegstelsels een morfologische transitie ondergaan.
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De huidige en aankomende sterrenkundige surveys, zoals KIDS en VISTA en de
surveys die voor Euclid gepland staan, zullen het mogelijk maken de evolutie van
melkwegstelsels erg gedetailleerd te onderzoeken, vanwege de miljarden bronnen die ze
gaan detecteren. Al deze projecten hebben schaalbaarheid en flexibiliteit nodig in het
analyseren van hun data, waarvoor vraaggestuurde visualisatie en de onderliggende
mechanismen aangewend kunnen worden. Uiteindelijk is vraaggestuurde visualisatie
misschien niet alleen een rooskleurige mogelijkheid voor de toekomst van visualisatie,
maar zelfs een onvermijdelijke.
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