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Samenvatting 

 

Het Time Warping Algoritme werd oorspronkelijk ontwikkeld voor toepassing in de  

spraakherkenning-technologie. Mits aanpassingen en verdere ontwikkeling kan dit algoritme 

succesvol worden  gebruikt in een data mining tool , en toegepast op grote datasets  

tijdreeksen. De tijdreeksen in dit geval  zijn reeksen gen expressie-waarden, gemeten tijdens 

de celcyclus. GenTXWarper is de tool die tijdens deze scriptie speciaal  voor dit doel werd 

ontwikkeld. GenTXWarper is volledig ontwikkeld in Java, en biedt een krachtige grafische 

interface aan de gebruiker met verschillende mogelijkheden en opties.  GenTXWarper maakt 

gebruik van het Dynamic Time Warping algoritme in 2 concrete toepassingen.  

 

Trefwoorden: data mining, dynamic time warping, gen expressie, Java, microarrays. 
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hoofdstuk 1 
 

 

 

Inleiding 
 

   -- ‘It is also tradition that times must and always do change.’  

       E. Murphy, Coming To America  

 

Recente ontwikkelingen en technologieën liggen aan de basis van een ‘informationele revolutie’ binnen 

de biologische wetenschappen. De vloed aan data die hierbij vrijkom t, biedt een potentieel substraat 

voor nieuwe onderzoeksdomeinen waarvan men vroeger slechts kon dromen. Er is echter een  

keerzijde aan deze medaille. De mogelijkheden om grote hoeveelheden data te verzamelen op relatief 

korte tijd overtreffen de huidige beschikbare technieken om deze data te analyseren en te  

interpreteren. Een groot arsenaal aan geautomati seerde machines produceren massale hoeveelheden  

data met veel grotere precisie, terwijl de middelen om deze data te analyseren schaars blijven. Het  

tempo waaraan de data verzameld wordt , ligt dus duizelingwekkend veel hoger in vergelijking met de 

tijd nodig om deze data te verwerken. Het proces van kennisverwerving uit de data is voor een groot 

deel nog steeds een tijdrovende, intensieve opgave voor ervare n researchers waarbij slechts kleine  

delen van de ruwe data verwerkt worden. Er groeit dus een grote vraag naar middelen om de analyse 

en interpretatie van de data, de eigenlijke kennisverwerving als het ware, te automati seren. 

 

Vanuit deze groeiende vraag ontwikkelde zich een nieuwe richting, de bioinformatica. Bio-informatica 

is een relatief nieuw domein, dat zich profileert als een interface tussen het domein van de biologische 

wetenschappen zoals moleculaire biologie en genetica enerzijds, en de compute rwetenschappen 

anderzijds. De bioinformatica beperkte zich oorspronkelijk tot zeer specifieke taken, zoals het beheer 

van de biologische data, maar groeide steeds meer uit tot een breder domein met ontwikkeling en  

toepassing van algoritmen en technieken bi nnen de context van biologische wetenschappen. In  

essentie is bioinformatica de wetenschap die biologische  informatie omzet in biologische kennis,  

gebruik makend van computers. Door de grote diversiteit binnen de biologische wetenschappen bezit 

de bioinformatica een breed toepassingsgebied.  
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Het onderwerp van deze scriptie situeert zich binnen een specifiek onderdeel van deze waaier,  

namelijk de studie van de genen. Dit omvat het onderzoek naar de structuur en functie van grote  

aantallen genen. Ook hier worstelt men met het probleem van de ongelijke verhouding tussen  

productie en verwerking van data. Het is in dit kader dat GenTXWarper is ontwikkeld, een data  

analyse tool, dat de onderzoeker de mogelijkheid wil bieden om op een flexibele en comfortabele  

manier data mining toe te passen op grote sets tijdreeksen. GenTXWarper staat voor Gene Time  

eXpression Warper, en past time warping algoritmes toe op gen expressie tijdreeksen. Het tool is  

specifiek ontwikkeld voor en getest op grote aantallen tijdreeksen a fkomstig van microarray-resultaten, 

maar hoeft zeker niet tot deze data beperkt te blijven.  

 

De scriptie is verdeeld in zes hoofdstukken.  In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de  

biologische achtergrond van het project. Na een korte opfrissing over de  structuur en functionaliteit 

van DNA en genen, worden microarrays toegelicht. Dit hoofdstuk is vooral gericht naar niet -biologen 

om de data waarop gewerkt wordt beter te kunnen begrijpen. In het derde hoofdstuk wordt na een 

korte inleiding over dynamisch programmeren het time warping algoritme besproken, en aangetoond 

hoe dit op data van microarrays kan toegepast worden. Het vierde hoofdstuk behandelt de structuur 

en implementatie van GenTXWarper. Het vijfde hoofdstuk biedt een handleiding aan bij het gebr uik 

van GenTXWarper. Het zesde en laatste hoofdstuk bevat enkele conclusies en toelichtingen naar  

verdere ontwikkelingen van de tool toe, en informatie over de verspreiding van GenTXWarper.  
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hoofdstuk 2 
 

 

 

Microarrays 
 

 

 

 

2.1 DNA, genen, en gen expressies 
 

Alle informatie nodig voor de bouw en ontwikkeling van cellen, regulatorische processen, enz. ligt  

vervat in het DNA in de vorm van genen. De stroom van genetische informatie verloopt van DNA 

via RNA naar proteïnen. Deze eenrichtingsstroom is de expressie van genetische informatie in alle  

cellen en wordt het centrale dogma van de moleculaire biologie genoemd.  
 

2.1.1 De cel 

De fundamentele eenheid van leven is de cel. De moderne celtheorie kan worden samengevat in 4  

stellingen : 

1. alle levende materie bestaat uit cellen 

2. elke cel is afkomstig van een andere cel 

3. de genetische informatie voor handhaving van bestaande cellen en produktie van 

nieuwe cellen wordt doorgegeven van de ene generatie op de andere  

4. de chemische reacties van een organisme, het metab olisme, vinden plaats in  

cellen 

 

De cellen kunnen opgedeeld worden in 2 grote klassen : prokaryotische en eukaryotische cellen.  

Prokaryotische cellen hebben geen kern, noch andere interne organellen die door een membraan  

omgeven zijn. Eukaryoten daarentege n bezitten een door een membraan omgeven kern of nucleus  

met daarin het erfelijk materiaal, en andere organellen zoals mitochondriën, lysosomen, en het Golgi -

apparaat met een membraan. Deze zijn dan ook veel groter en complexer dan prokaryotische cellen 

(figuur 2.1). 

 



- 11 - 

De nucleus, die meer dan 95% van het DNA van de cel bevat in de vorm van chromatine, is het  

controle center van de cel. De nucleus is omgeven door een dubbelwandige membraan, waarin  

complexe structuren zijn ingebouwd die het transport van prot eïnen en RNA doorheen het  

membraan controleren. In deze nucleus gebeurt de replicatie van DNA en transcriptie van DNA naar 

RNA. Transcriptie is de eerste stap in de expressie van genetische informatie en de belangrijkste  

metabolische activiteit in de nucleus. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur 2.1 : de eukaryotische cel 

 

Naast het chromatine bevindt zich in de kern de nucleolus, waarin de synthese van ribosomaal RNA 

gebeurt en waar de onderdelen van de onderdelen van ribosomen geassembleerd worden.  

 

 

2.1.2 DNA 

 

DNA, Deoxyr iboNucleïc Acid, is in essentie samengesteld uit 4 eenheden, de nucleotiden. De  

driedimensionele structuur is een dubbele helix, die bestaat uit twee aan elkaar gebonden ketens van 

nucleotiden. De sequentie van deze nucleotiden is de basis van het informat iesysteem in DNA. Het  
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DNA bevindt zich in de kern van de cel, de nucleus, in de vorm 

van chromosomen. Chromosomen komen voor als één of meer 

strengen opgewikkeld DNA (figuur 2.2) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur 2.2 : van chromosoom tot DNA 

(bron : http://www.clinic-clinic.com) 

 

 

Nucleotiden zelf zijn samengesteld uit 3 steeds dezelfde delen (figuur 2.3) :  

 

- een suiker (2’-deoxy-D-ribose) 

- een fosfaatgroep 

- een nitrogene base 

 

             
     figuur 2.3 : de structuur van een nucleotide 
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Er zijn 4 nitrogene basen die samen alle informatie coderen (zie  

figuur 2.4) :  

 

- adenine (A) 

- guanine (G)  

- cytosine (C) 

- thymine (T) 

 

 

 

 

 

   figuur 2.4 : de 4 nucleotiden 

 

Elke adenine in de ene keten is steeds gebonden met een thymine in de andere keten, en elke guanine 

is steeds gebonden met een cytosine in de andere keten. Ze vormen dus 2 complementaire paren  

basen. Een nucleotidesequentie in DNA zal men dus typisch weergeven in de vorm van een reeks  

karakters : …TAGATTACGGA …  

Het suiker en de fosfaatgroep zorgen voor de aaneenschakeling van de nucleotiden en vormen dus de 

ruggengraat van het DNA. Heel eenvoudig kan de basisstructuur van DNA dan als volgt voorgesteld 

worden (S = suiker, P = fosfaatgroep, TACG = nitrogene basen) :     

  

   … S – P – S – P – S – P – S – P – S – P – S – P – S – P  … 
       T          A    G    A     T  T  A 
       A     T    C    T   A  A  T 
   … S – P – S – P – S – P – S – P – S – P – S – P – S – P … 
 

De structuur kan vergeleken worden met een ladder, waarb ij de suiker - en fosfaatgroep de zijkanten 

vormen, en de base-paren de laddersporten. Door de helix-structuur worden de ruggengraten van de 2 

strengen (suiker & fosfaat) als een hydrofiele laag rond het hydrofobe gedeelte (de baseparen)  

gewonden (figuur 2.5).  
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         figuur 2.5 : de helixstructuur van DNA 

 

2.1.3 Genen 

Een gen is een stukje DNA, een segment, dat specifieke informatie codeert. Deze informatie laat een 

cel toe een specifiek produ ct, typisch een proteïne, te produceren. De proteïnen staan in voo r de  

opbouw van de celstructuur, afbraak van moleculen, vorming van nieuwe moleculen, transport van  

moleculen en regulatorische processen. Op deze wijze worden  gedurende de ontwikkeling  van een  

individu bepaalde eigenschappen vastgelegd en ontwikkelingen gestuurd.  

Om een genspecifiek proteïne te produceren worden steeds de volgende stappen gevolgd :  

 

- de informatie in het DNA wordt in de nucleus gekopi eerd naar een RNA 

- de RNA streng migreert dan van de nucleus naar het cytoplasma  

- het RNA wordt vertaald door ribosomen in een proteïne 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur 2.6 : de informatiestroom van DNA tot 

proteïne  

(bron : http://cellbio.utmb.edu/cellbio) 
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Proteïnen zijn macromoleculen die zijn opgebouwd aminozuren. Elk van  de 22 aminozuren komt  

overeen met een bepaalde sequentie van nucleotiden.  De sequentie van aminozuren in de proteïne  

wordt dus volledig bepaald door de sequentie van basen in het gen in het DNA.  

 

Het totaal aan genen vormt slechts een deel van het DNA. Tus sen de genen bevinden zich stukken 

DNA die geen nuttige (of tot nu toe onbekende) informatie bevatten, en dus fungeren als opvulling 

tussen de genen. Elk begin en einde van een gen wordt aangeduid met specifieke base -sequenties, 

signalen genoemd. Deze sign alen regelen de proteïneproduktie en treden op als een biofeedback  

systeem. Via DNA -proteïne interacties kunnen deze signalen een proteïneproduktie aan - en  

uitschakelen. 

 

2.1.4 Gen expressies 

Van een gen wordt gezegd dat het actief of ‘expressed’ is wanneer de c el waarin het gen zich bevindt 

het proteïne produceert dat door het gen gecodeerd wordt. Wanneer veel van het proteïne  

geproduceerd wordt, is het gen zeer actief of  ‘highly expressed’. Wanneer de cel het proteïne niet  

produceert is het gen niet actief of ‘unexpressed’. Om een proteïne te produceren, wordt in een eerste 

fase het DNA gelezen en omgezet in een RNA streng. Deze fase, de transcriptie, wordt uitgevoerd  

door een gespeciali seerd enzym, RNA polymerase. Deze activering van een gen noemt men de  

‘expressie’ van een gen. De hoeveelheid mRNA (messenger RNA) die geproduceerd wordt , noemt  

men het gen expressie niveau. 

 

 

2.2 Microarrays 
 

Dankzij de microarray technologie kan men, in tegenstelling tot traditionele methodes, gelijktijdig de 

expressie meten van honderden tot duizenden genen. 

 

2.2.1 Wat zijn microarrays ? 

Microarrays zijn microscopische slides die een geordende reeks stalen (DNA, RNA, proteïne, weefsel) 

bevatten. Het type microarray is dus afhankelijk van het materiaal dat op de slide geplaatst wordt :  
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- DNA microarray 

- RNA microarray 

- Proteïne microarray 

- Weefsel microarray 

 

 

figuur 2.7 : een microarray 

(bron : www.lc.leidenuniv.nl) 

 

waarvan de DNA microarray de meest gebruikte is. De DNA microarrays worden gebruikt voor : 

 

- expression profiling : het bepalen van expressie niveaus in een staal  

- minisequencing : het bepalen van gen sequenties in een staal  

 

Aangezien de stalen op de microarray geordend zijn, kan men gemakkelijk traceren van welk staal  

bepaalde data afkomstig is. Dit betekent dat genen op een microarray ‘adresseerbaar’ zijn. Het aantal 

genen op een microarray kan oplopen tot ordes van  enkele duizenden. Een typische microarray zal  

enkele duizenden adresseerbare genen bevatten. De slides bevatten reagent ia (meestal aldehydes of  

primaire amines) die ervoor zorgen dat het DNA materiaal op de slide gestabiliseerd wordt. Een  

alternatieve methode maakt gebruik van een fotolitografisch proces om het DNA op de slides te  

fixeren. Een typisch microarray experiment kan opgedeeld worden in drie grote stappen : 

 

- extractie en labeling van het staal 

- hybridisatie 

- scannen 

 

2.2.2 Extractie en labeling van het staal 

Ook hier kan men drie stappen onderscheiden : 

 

 1.    isolatie van het RNA 

2.    labelen van het RNA 

3.    zuivering van de gelabelde producten 
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1.  isolatie van het RNA 

RNA kan makkelijk uit stalen worden geëxtraheerd met de klassieke organische extractie methodes die 

in de meeste biologisch labo ’s worden gebruikt. Belangrijk hierbij is vooral de zuiverheid en inte griteit 

van het RNA. Het mRNA kan voor labeling gebruikt worden, maar het aanwezig DNA afkomstig van 

het genoom moet worden verwijderd met een DNAase behandeling.  

 

2. labelen van het RNA 

Bij cDNA-arrays wordt RNA  vanwege zijn onstabiele structuur omgezet  in cDNA met  een enzym 

reverse transcriptase en gelabeld door incorporatie van fluorescentie labels.  Het controle staal en het 

echte staal worden gelabeld met een verschillende kleur en samen op 1 slide gebracht. Bij Affymetrix 

arrays worden controle staal  en echt staal op een aparte slide aangebracht, zodat bij deze techniek  

slechts 1 kleur nodig is. 

 

3. zuivering van de gelabelde producten  

Dit wordt meestal gedaan aan de hand van chromatografische technieken. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

figuur 2.8 : principe van microarrays  

(bron : http://opbs.okstate.edu) 
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2.2.3 Hybridisatie 

Hybridisatie van de gelabelde cDNA ’s gebeurt in een speciaal hiervoor aangemaakte oplossing, bij  

een temperatuur tussen 40° en 50° C, in een hybridisatieruimte. 

 

2.2.4 Scanning 

Na de hybridi satie worden de microarrays gewassen in zoutbuffers en gedroogd. De microarrays  

kunnen dan ‘gelezen’ worden met speciaal hiervoor ontworpen scanners, een soort speciale  

microscopen. De scanner exciteert de fluorescente kleurstoffen op elke spot op de microarray, waarop 

een emissie met karakteristieke golflengte wordt uitgezonden. De sterkte van het signaal is in directe 

verhouding tot de hoeveelheid kleurstof aanwezig op de spot, en deze waarden worden gemeten door 

de scanner.  Afhankelijk van de gebruikte techniek wordt 1-kleur of 2-kleur data geproduceerd. Het  

eindresultaat is een typisch microarray beeld (figuur 2.7, 2.8). 

 

 

2.3 Toepassingen en resultaten 
 

2.3.1 Toepassingsgebieden van microarrays 

De meest voorkomende toepass ing van microarrays is het vergelijken van gen expressie niveaus in  

twee verschillende condities. Deze toepassing, gen expressie profiling, kan worden gebruikt om de  

functie van specifieke genen te bepalen gedurende een bepaalde conditie (voeding, temperat uur, 

chemische omgeving). Zo kan bijvoorbeeld bij een heat -shock de expressie van een groep genen  

gemeten worden en gebaseerd op de resultaten een nieuwe functie aan bepaalde genen worden  

toegekend. Er wordt aangenomen dat genen die dezelfde regulatorische  patronen delen bij hetzelfde 

biologische fenomeen een rol spelen . Het grootste toepassingsgebied van microarrays is dus het  

onderzoek naar genetische mechanismen in levende cellen. 

 

In de landbouwsector worden microarrays gebruikt om bijvoorbeeld genen te  identificeren die instaan 

voor het rijpingsproces bij tomaten. In dit type studie worden RNA’s geïsoleerd uit ongerijpt e en rijpe 

vruchten, en dan vergeleken om te bepalen welke genen expressief zijn gedurende het proces.  

 

Farmacologische studies gebruike n microarrays bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Zo  

kan men bepalen welke stoffen de regulatie van specifieke genen beïnvloeden.  In de oncologie (studie 

van gezwellen) worden microarrays gebruikt om het onderscheid te maken tussen kanker cel ty pes. 

Deze methode blijkt succesvol waar andere klassiekere methodes falen of onbetrouwbaar zijn. 
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In de medische wetenschap wordt aan een patiënt-specifieke behandeling 

gewerkt bij auto -immune aandoeningen, door gebruik van autoantigen  

microarrays. 

 

figuur 2.9: een autoantigen microarray    

     (bron : http://mednews.stanford.edu) 

 

De mogelijkheid die de technologie van microarrays biedt om genen op te sporen, identi ficeren en  

monitoren, leidt ongetwijfeld naar steeds meer nieuwe onderzoeksdomeinen die tot voor kort  

onmogelijk leken. 

 

2.3.2 Resultaten 

De resultaten van microarray experimenten worstelen echter nog met een aantal problemen :  

 

- ruis :   de ruis die een onvermijdelijk gevolg is van de verscheidene procedures  

tijdens het experiment  kan ervoor zorgen dat bij bepaalde vergelijkingen  

tussen resultaten niet duidelijk is of de variantie te wijten is aan ruis of de  

afwijkende condities 

 - normalisatie : om verschillende datasets te kunnen vergelijken is er nood aan 

normalisatie, maar men is het nog niet eens over welke normali satie moet  

worden toegepast 

- ontwerp : de details van het ontwerp van een experiment worden nog te  veel 

genegeerd 

 - aantal : meestal worden experimenten uitgevoerd op duizenden genen, waardoor 

sommige taken vlug zoeken worden naar de naald in de hooiberg 

 - significantie : bij bepaalde experimenten kan men statistische methodes niet toepassen  

   omdat er meer variabelen (genen) dan testen zijn.  

 - bio-factoren : het is niet altijd gegarandeerd dat de verhouding mRNA – proteïne klopt, 

   bepaalde factoren kunnen hierop invloed hebben 
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Het voordeel van microarrays is dat honderden tot duizenden genen tegelijk kunnen onderzocht  

worden. Dit levert echter enorme hoeveelheden waarden op. Da arbovenop wordt het potentieel van 

DNA arrays pas benut wanneer meerdere experimenten worden uitgevoerd. Om de grote hoeveelheid 

data te verwerken zal er dus beroep moeten worden gedaan op technieken uit de  

computerwetenschappen. 

 

Bij het type experimenten  waarop in deze context wordt gefocust , worden metingen uitgevoerd op  

enkele honderden tot duizenden genen op bepaalde tijdstippen. Dit resulteert uiteindelijk in datasets  

bestaande uit enkele honderden tot enkele duizenden tijdreeksen van gen expressies.  Door de  

verschillende methodes en beïnvloedende factoren is er nood aan een techniek om deze tijdreeksen te 

kunnen ‘synchroniseren’, of om gelijke (of tegengestelde) patronen in tijdreeksen te kunnen opsporen. 

De techniek die hier zal voorgesteld worden is dynamic time warping. 

 

 

2.4 Samenvatting 
 

Alle genetische informatie van levend weefsel ligt vervat in de macromolecule DNA. De sequentie van 

de base-paren in het DNA is bepalend voor de opgeslagen informatie. Deze informatie ligt verdeeld 

over het DNA in stu kken : de genen. De informatiestroom verloopt van deze genen via RNA naar  

proteïnen. Wanneer een proteïne geproduceerd wordt in een cel zegt men dat het gen waarin de  

informatie voor dit proteïne opgeslagen ligt expressief is. Alnaargelang de hoeveelheid p roteïne dat er 

wordt geproduceerd zijn er niveaus van expressie. 

 

Microarrays is een technologie die de expressie van genen meet. Het geëxtraheerde mRNA wordt  

omgezet in cDNA, dat gelabeld kan worden met fluorescente kleurstoffen. Dit cDNA wordt gespot 

op microarrays, die na een behandeling kunnen gemeten worden met een speciale scanner. Deze  

techniek produceert een massa aan nieuwe data, maar de tools om deze data om te zetten in kennis 

zijn nog onvoldoende beschikbaar. 
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hoofdstuk 3 
 

 

 

Dynamic time warping 

 

 

 

 

3.1 Dynamisch programmeren 
 

De term ‘dynamisch programmeren’ is  oorspronkelijk afkomstig van de wiskundige Richard Bellman, 

die in de vroege jaren 50 voor de RAND Corporation aan optimale beslissingsprocessen werkte . Hij 

gebruikte de termen ‘dynamis ch’ in verband met tijdreeksen en ‘programmeren’ in verband met  

planning. Het echt dynamisch programmeren is een techniek die pas later is ontwikkeld.  

 

Dynamisch programmeren is eigenlijk de techniek van het herschrijven van recursieve algoritmen als 

niet-recursieve algoritmen. Elke recursieve wiskundige formulering kan worden geprogrammeerd met 

een recursief algoritme, maar dit is niet altijd de beste oplossing. De reden hiervoor is dat bij een  

recursief algoritme de kans groot is dat een compiler systemat isch berekeningen herhaalt. Een  

compiler houdt namelijk geen tabellen bij van de reeds bekomen resultaten, en dus wordt elk resultaat 

steeds opnieuw berekend, wat de efficiëntie van het algoritme drastisch verlaagt. Door gebruik te  

maken van dynamisch programmeren kan dit worden omzeild. 

 

Om dit aan te tonen nemen we als eenvoudig voorbeeld de Fibonacci -getallen, die wiskundig  

gedefinieerd worden als volgt : 

  

F0 = 0 

F1 = 1  

Fn = Fn -1 + Fn -2. 

 

Deze recursieve definitie kan dan worden geïmplementeerd in een recursief algoritme : 
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  public int fib(int n) { 

   if (n < 0) return -1; 

if (n < 2) return n; 

   else return  fib(n-1) + fib(n-2); 

  } 

 

Wanneer we het bovenstaande algoritme uitvoeren, vb. fib(5), en traceren bekomen we volgende  

berekeningsboom :  

 

   

      fib(5) 

    

  fib(4)           fib(3) 

 

          fib(3)   fib(2)      fib(2)  fib(1) 

 

        fib(2)   fib(1)     fib(1)       fib(0)      fib(1)       fib(0) 

 

   fib(1)       fib(0) 
    figuur 3.1 : trace van fib(5) 

 

Het valt meteen op dat fib(0) en fib(2) 3 keer berekend worden, fib(1) zelfs 5 keer , en fib(3) 2 keer. De 

uitvoeringstijd van dit algoritme wordt gegeven door  

 

T(n) = T(n -1) + T(n -2) + T (1) 

T(0) = T(1) = T (1) 

 

Met stijgende n zal de uitvoeringstijd dus exponentieel toenemen aangezien  

 

T(n) = Fn en Fn = (3/2)n -2  

 

Wanneer we nu ditzelfde algoritme willen implementeren met dynamisch programmeren, gaan we  

omgekeerd te werk. Bij bovenstaand voorbeeld zullen we bij de berekening van F n eerst F0 berekenen, 
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en zo naar Fn rekenen, en onderweg steeds het bekomen tussenresultaat bijhouden. De code voor  

deze implementatie ziet er als volgt uit : 

 
  public int fib(int n) { 

   int n1 = 1, n2 = 1, res; 

   for (int i = 3; i <= n; i++) { 

    res = n1 + n2; 

    n2 = n1; 

    n1 = res;  

} 

return res; 

} 

 

De uitvoeringstijd voor dit algoritme is lineair, T (n), wat een enorme verbetering is in vergelijking met 

de eerste implementatie. Het bijhouden van tussenresultaten is dus het kernprincipe van dynamisch  

programmeren. 

 

We kunnen nu dit principe uitbreiden naar het probleem bij het zoeken naar een optimaal  pad in een 

matrix, of backtracking. Men zou kunnen een recursief algoritme implementeren dat exhaustief alle  

mogelijkheden probeert te onderzoeken en de optimale oplossing teruggeeft. Dit is echter zeer  

inefficiënt en biedt geen garantie op slagen. Een be tere oplossing is gebruik maken van dynamisch  

programmeren, en steeds de optimale suboplossingen geordend bijhouden, zodat elk subprobleem  

slechts 1 maal berekend wordt. Het is deze techniek die zal worden toegepast in de ontwikkeling van 

een dynamisch time warping algoritme. 

 

 

3.2 Ontwikkeling van time warping technieken 
 

Time warping is een techniek die zijn oorsprong vind t in de spraaktechnologie, maar ook voor andere 

problemen een oplossing kan bieden. 

 

3.2.1 Het probleem bij spraaktechnologie 

De eerste tec hnieken bij de herkenning van gesproken woorden maakten gebruik van  

referentiepatronen. Hierbij wordt zo een voorbeeldpatroon van elk gesproken woord opgeslagen in  

een geheugen of databank. Een referentiepatroon wordt voorgesteld door een reeks van vectore n 
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(“feature vectors”) . Zo een referentiepatroon kan dus beschouwd worden als een tijdreeks. Het  

inkomende signaal wordt dan omgezet in een tijdreeks en vergeleken met deze referenties, en het best 

passende referentiepatroon wordt geselecteerd. De vergelijk ing tussen de referentie en het inkomende 

signaal gebeurt door vergelijking van de waarden of vectoren. De totale afstand tussen de twee is dan 

de som van de afstanden tussen de respectievelijke waarden of vectoren.  

 

Het fundamentele probleem dat zich hie r stelt is het voorkomen van niet -lineaire fluctuaties bij  

spraakpatronen en de verschillen in lengte (tijdsduur). Een eenvoudig voorbeeld toont onmiddellijk  

het probleem aan. Nemen we als voorbeeld het woord ‘broodrooster’. Als referentiepatroon nemen 

we dan het patroon ingesproken in AN op normale wijze. Wanneer we nu deze referentie vergelijken 

met hetzelfde woord ingesproken door 2 andere personen met verschillende dialecten, bijvoorbeeld  

uit Hasselt en Gent, zullen er voor de hand liggende fluctuaties en verschillen in lengte optreden in de 

patronen, die de vergelijking met de referentie niet evident maken. De kans bestaat dat de patronen 

niet worden herkend terwijl het om toch hetzelfde woord gaat.  

 

De problemen die zich hier stellen kunnen veralgemeen d worden naar andere domeinen waar data in 

de vorm van tijdreeksen of patronen wordt gegenereerd, zoals ecologie, economie, biologie, grafische 

toepassingen, enz… In dit geval zal het ontwikkelde algoritme worden toegepast op de datasets  

afkomstig van micr oarrayexperimenten, en worden uitgewerkt voor specifieke toepassingen op deze 

datasets.  

 

 

3.2.2 Time warping : de oplossing 

Eliminatie van de niet -lineaire fluctuaties, of tijd -normalisatie, was dus een centraal probleem bij  

onderzoek naar gesproken woord herke nning. De eerste technieken die men onderzocht waren  

lineaire normalisaties (figuur 3.2) , waarbij men de tijdsverschillen tussen spraakpatronen elimineerde 

door lineaire transformatie van de tijd -as. Algauw bleken deze onvoldoende om de complexe niet -

lineaire fluctuaties weg te werken. 
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    figuur 3.2 : lineaire tijd-normalisatie (bron: ) 

 

 

H. Sakoe en S. Chiba  (1978) ontwikkelden een algoritme voor niet -lineaire tijd -normalisatie, en  

gebruikten daarbij het principe van dynamisch programmeren : dynamic time warping. Om de  

fluctuaties en verschillen in lengte te elimineren wordt een niet -lineaire warping functie toegepast op 

de te vergelijken patronen, en daarna wordt de afstand berekend tussen de tijd -genormaliseerde 

patronen. Het algoritme kan in twee va rianten worden ontwikkeld, in een symmetrische en een  

asymmetrische vorm. De symmetrische variant beeldt de tijdpunten van beide patronen af op een  

nieuwe optimale gemeenschappelijke tijd -as, waardoor 2 nieuwe, tijd -genormaliseerde patronen  

ontstaan. De asymmetrische variant beeldt de tijdpunten van één van de patronen af op de tijdpunten 

van de andere en transformeert zo de tijd-as van het ene patroon in de tijd-as van het andere.  

 

 

3.3 Het dynamic time warping algoritme 
 

3.3.1 Principe van dynamic time warping 

Het aligneren van 2 tijdreeksen A = a 1, a2, …, ai, …, aI  en B = b1, b2, …, bj, …, bJ (a i, bj = vectoren) 

met dynamic time warping heeft als doel het elimineren van de tijdsverschillen tussen de twee  

patronen. Om de aard van deze tijdsfluctuaties of  tijdsverschillen te verduidelijken kunnen we de   

patronen tegenover elkaar zetten langs een I, J assenstelsel (figuur 3.3).  
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figuur 3.3 : de warping functie F 

 

De overeenkomende punten van de patronen kunnen dan worden voorgesteld door een reeks punte n 

c(i,j) : 

 

 F = c(1), c(2), …, c(k), …, c(K)  

 

met c(k) = (i(k), j(k)). Deze reeks punten stelt een functie voor, de ‘warping functie’, die de tijdassen 

van de patronen op mekaar afbeeldt. Wanneer er geen tijdsverschillen tussen de patronen zijn vallen 

deze punten samen met de diagonaal i=j. Naarmate de tijdsverschillen groter zijn zullen de punten  

verder van de diagonaal liggen. De gewogen som van de afstanden van een warping functie F wordt 

gegeven door   

 

  E(F) = ? K
k=1 d(c(k)) . w(k) 

 

waarbij d(c(k)) de afstandsfunctie is die de afstand tussen 2 vectoren geeft.  

 

d(c) = d(i,j) = ¦  ai – bj ¦  
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en met w(k) een niet -negatieve gewichtscoëfficiënt. Deze sommatie bereikt een minimum waarde bij 

de optimale warping functie,  dit is de functie die de tijdsverschillen tussen de patronen optimaal  

elimineert. Deze minimale som kan beschouwd worden als de overblijvende afstand tussen de twee  

patronen na eliminatie van de tijdsverschillen door F. We kunnen de tijd -genormaliseerde afstand 

tussen de twee patronen A en B dus definiëren als :  

 

D(A,B) = MinF [ E(F) / ? K
k=1 w(k) ] 

 

waarbij de noemer ? K
k=1 w(k) wordt ingevoerd om het effect van K, het aantal punten in F, tegen te 

gaan. Deze afstandsmaat is duidelijk sterk afhankelijk van de specificatie van F en de definitie van de 

gewichtscoëfficiënt w(k).   

 

3.3.2 Restricties op de warping functie 

Het is belangrijk dat, aangezien F een afbeelding is van tijdassen, F voldoet aan de eigenschappen van 

een tijdas. Bovendien kan men door invoeren van deze restricties het aantal mogelijke warping paden 

drastisch verminderen. Deze eigenschappen worden gerealiseerd door de volgende restricties op F  

voorgesteld door c(k) = (i(k), j(k)) : 

 

1. Monotoniciteit 

 

De punten in F moeten monotoon geordend zijn t.o.v. tijd, met 

andere woorden men kan niet terugkeren in tijd :  

i(k -1) = i(k) en j(k -1) = j(k)  
 
 

   figuur 3.4 : monotoniciteit van F 

 

 

 

 

Dit voorkomt dat men herhalingen creëert in de alignering,  

zoals in figuur 3.5. 

 

 

     figuur 3.5 : herhaling in een alignering  
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2. Continuïteit 

 

Er mogen geen ‘gaten’ in het pad zitten :  

i(k) – i(k -1) = 1 en j(k) – j(k -1) = 1 

 

 

 

    figuur 3.6 : continuïteit van F 

 

 

 

Continuïteit voorkomt dat er met bepaalde karakteristieken geen 

rekening wordt gehouden in de alignering, waardoor deze zijn  

betekenis verliest. 

 

 

figuur 3.7 : overslaan van karakteristieken in een alignering 

 

 

Als gevolg van de twee bovenstaande  restricties is de relatie tussen twee opeenvolgende punten  

 

         (i(k), j(k)-1), 

c(k-1) =    (i(k)-1, j(k)-1),  

     (i(k)-1, j(k)) 

 

3. Gefixeerde begin- en eindpunten 

 

 

Het beginpunt en eindpunt van het optimale warping pad  

worden vastgelegd bij w(1,1) en w(n,m) :  

i(1) = j(1) = 1 en i(K) = I , j(K) = J 

Deze voo rwaarde kan eventueel worden afgezwakt door een  

‘offset’ te definiëren : 

 

 figuur 3.8 : gefixeerde begin- en eindpunten 
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Dit voorkomt dat een tijdreeks gealigneerd wordt met slechts  

een deel van de andere tijdreeks. 

 

 

 

 figuur 3.9 : samentrekking in een alignering 

 

4. Warping venster 

 

Het optimale warping pad mag niet te veel afwijken van het  

diagonaal pad en moet dus binnen een afstand r van de  

diagonaal blijven : 

  |i(k) – j(k)| = r 

 

 

figuur 3.10 : warping venster van F 

 

 

Dit voorkomt dat bepaalde karakteristieken worden genegeerd 

en de alignering viseert op gelijke karakteristieken. 

 

 

 

 

  figuur 3.11 : negeren van karakteristieken in een alignering 

 

5. Slope conditie 

 

Het pad mag niet te steil of te plat zijn. Lange verticale of  

horizontale stukken moeten vermeden worden. Men definieert  

een slope conditie P, die bij P = 0 geen beperking oplegt, en bij 

P = 8  de warping functie beperkt tot de diagonaal.  

 

  figuur 3.12 : steile stukken in F 
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Reden hiervoor is ongeveer dezelfde als bij het warping venster. 

Lange stukken worden op korte afgebeeld en omgekeerd. 

 

 

      figuur 3.13 : vervormde alignering 
 

 

3.3.3 Bepaling van de gewichtscoëfficiënt 

De formule voor tijdsgenorme erde afstand zoals gedefinieerd in 3.3.1 is in praktijk onbruikbaar voor 

het probleem van het zoeken naar het optimale pad, door de aanwezigheid van de variabele  

gewichtscoëfficiënt in de noemer. Daarom wordt deze zodanig gedefinieerd zodat de variabele ui t de 

noemer verdwijnt.  

 

Beschouwen we opnieuw de noemer in de formule voor de tijdgenormeerde afstand :  

 

  N = ? K
k=1 w(k) 

 

Als deze noemer (de normali satie coëfficiënt) onafhankelijk is van F kan de formule als volgt worden 

vereenvoudigd  : 

 

  D(A,B) = MinF [ E(F) ] / N 

 

Er zijn twee typische definities voor de gewichtscoëfficiënt die deze vereenvoudiging mogelijk maken :  

 

1. de symmetrische vorm :  

w(k) = (i(k) – i(k-1)) + (j(k) – j(k-1)) 

( zodat  N = I + J )  

2. de asymmetrische vorm : 

w(k) = (i(k) – i(k-1))   of   w(k) = (j(k) – j(k-1)) 

( zodat N = I of N = J )  
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3.3.4 Het algoritme in de praktijk 

Concreet kan het algoritme worden ingedeeld in drie stappen : 

 

1. berekening van de warp-matrix. 

2. berekening van het optimale warping pad in de warp-matrix. 

3. aligneren van de tijdreeksen  

 

1. Berekening van de warp-matrix 

Voor de berekening van de warp -matrix worden de 2 tijdreeksen in een raster tegenover elkaar  

uitgezet. We willen nu een nieuwe gemeenschappelijke tijd -as voor de twee tijdreeksen construeren, 

voorgesteld als een reeks punten c(k) (figuur 3.3).  

 

De warp-matrix wordt ingevuld met de cumulatieve afstanden tussen de punten van de tijdreeksen.  

Deze cumulatieve afstand is de som van de afstand tussen de 2 huidige punten en het minimum van 

de cumulatieve afstanden van  de aangrenzende punten in de matrix. Dit kan wiskundig uitgedrukt  

worden als : 

 

  g(1,1) = d(1,1) 

  g(i,j) = d(i,j) + min[ g(i-1,j), g(i-1,j-1), g(i,j-1) ] 

 

Bovenstaande formule is  een symmetrische variant met slope conditie 0.  Het is deze variant die  

gebruikt zal worden in de implementatie van het algoritme in GenTXWarper.  Experimentele 

resultaten hebben aangetoond dat de symmetrische varianten betere resultaten leveren dan de  

asymmetrische varianten. 

 

Op deze wijze gebeurt het opvullen van de warp -matrix in T (IJ) tijd, aangezien voor elk punt in de 

matrix slechts 1 berekening nodig is. 
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tabel 3.1 : overzicht van symmetrische en asymmetrische algoritmes 

 

 

2. Berekening van het optimale warping pad 

Aan de hand van de berekende warp -matrix wordt het nu eenvoudig om het optimale warping pad te 

bepalen. Doordat de cumulatieve afstanden nu beschikbaar zijn in tabelvorm wordt het herberekenen 

van afstanden overbodig. Men kan nu een pad bepalen door achterwaarts terug te keren in de tabel, 

beginnend bij g( I,J), en daarbij telkens het voorafgaande punt met de laagste cumulatieve afstand te  

kiezen. 
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tabel 3.2 : voorbeeld van een warp-matrix met optimaal warping pad  

 

Het resultaat is een pad G, met punten g(i,j), dat van g(0,0) naa r g(I,J) loopt doorheen de matrix. 

Het pad G is het gezochte optimale warping pad met als optimale cumulatieve afstand g(I ,J). 

 

3.  Aligneren van de tijdreeksen 

Aan de hand van het berekende optimale warping pad kan men nu relatief gemakkelijk de alignerin g 

van de tijdreeksen realiseren. Hiervoor gaat men als volgt te werk :  

 

voor de reeks op de X-as : 

a. initialiseer de nieuwe tijdreeks met het eerste punt van de tijdreeks  

b. doorloop het optimale pad, beginnend bij g(0,0) 

c. bij elke sprong :  

indien verticaal, herhaal het laatst toegevoegde punt 

voeg anders het volgende punt toe 

 

voor de reeks op de Y-as : 

a.   initialiseer de nieuwe tijdreeks met het eerste punt van de tijdreeks  

b.   doorloop het optimale pad, beginnend bij g(0,0)  

c. bij elke sprong :  

indien horizontaal, herhaal het laatst toegevoegde punt 

voeg anders het volgende punt toe 

 

Als resultaat bekomt men nu de 2 gealigneerde tijdreeksen. Deze hebben nu dezelfde tijdas en  

evenveel punten. De punten op de nieuwe tijdas bekomt men door telkens het gemiddelde  te nemen 

van de twee overeenkomstige punten op de originele tijdassen.  
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3.4 Samenvatting 
 

Het dynamic time warping algoritme is afkomstig uit de spraakherkenningstechnologie.  

Oorspronkelijk is het algoritme ontworpen om niet -lineaire fluctuaties en verschi llen in lengte tussen 

patronen voorgesteld als tijdreeksen weg te werken. Het algoritme kan echter toegepast worden op  

tijdreeksen in het algemeen. Het algoritme gebruikt dynamisch programmeren om de warp -tabel te  

berekenen, waaruit dan het optimale warpin g pad kan afgeleid worden. Op deze wijze heeft het  

algoritme een goeie performantie. Het optimale warping pad voldoet aan enkele belangrijke  

eigenschappen : monotoon, continu, warp venster, slope conditie en gefixeerde begin - en eindpunten. 
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hoofdstuk 4 
 

 

 

Implementatie van GenTXWarper 

 

 

 

 
4.1 Ontwerp 
 
Doordat aanvankelijk nog niet duidelijk was in hoeverre de toepassing van het dynamisch time  

warping algoritme op de data afkomstig van microarray experimenten zou slagen, waren er ook nog 

geen concrete vereisten voor de uiteindelijke tool die dit algoritme zou toepassen. De creatie van  

GenTXWarper is dus in 2 fasen verlopen :  

 

  - ontwikkeling van het algoritme 

  - ontwikkeling van de eigenlijke tool  

 

Tijdens de fase van de ontwikkeling van het algoritme werd de volgende werkwijze gevolgd : 

 

  1. studie van het algoritme 

  2. eerste implementatie van een basisversie van het algoritme 

  3. implementatie van 2 testapplicaties 

  4. experimenteren met het algoritme 

  5. aanpassen en verdere ontwikkeling van het algoritme 

  6. herhalen van stappen 4 & 5 

 

In de tweede fase is dan een concreet ontwerp opgemaakt voor een applicatie, GenTXWarper, die  

gebruik zou maken van het nu beschikbare en geteste algoritme. Het doel was een tool te  

implementeren dat in 2 modes kan werken :   

  - template matching mode 

  - aligning mode 
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In de template matching mode worden een door de gebruiker gedefiniëerd aantal best passende  

tijdreeksen uit een databestand gesorteerd weergegeven, samen met de geselecteerde referentiereeks. 

In de aligning mode worden 2 groepen van tijdreeksen gealigneerd.  

 
4.1.1 Use Case Analyse 

Voor de applicatie werden volgende use cases geïdentificeerd (de gebruiker is de enige actor) :  

 

- selecteren van een mode (template matching of aligning) 

- gemeenschappelijke use cases : 

§ in- of uitschakelen van data transformatie 

§ keuze van type data transformatie  

§ z-transformatie 

§ log2-transformatie 

§ in- of uitschakelen van de offset 

§ instellen van de offset-grootte 

§ in- of uitschakelen van het ankerpunt 

§ instellen van het ankerpunt 

§ reset  

- in template matching mode : 

§ openen van een databestand 

§ selecteren van een referentieprofiel 

§ zoeken naar de best passende profielen 

§ selecteren van een gematcht profiel 

§ opslaan van de gematchte profielen 

§ instellen van het aantal bij te houden best passende profielen 

- in aligning mode : 

§ openen van bronbestand voor dataset 1 

§ openen van bronbestand voor dataset 2 

§ aligneren van de 2 datasets 

§ opslaan van de nieuwe, gealigneerde dataset 

§ selecteren van de gewenste metriek 
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De belangrijkste objecten die gemanipuleerd zullen worden zijn Tijdreeksen en TijdreeksGroepen.  

Een Tijdreeks is een reeks samenhorende data, een TijdreeksGroep een verzameling samenhorende 

Tijdreeksen. 

 

Specifieke vereisten : 

 

- de grafische weergave van de profielen, voor en na alignering 

- eventuele data-transformatie wordt enkel weergegeven in de gealigneerde profielen 

- eventuele inschakeling van offset of ankerpunt wordt enkel weergegeven in de  

gealigneerde profielen 

- visualisatie van de warp-tabel, het optimale warping pad en de fitscore in aligning mode 

- gebruiksvriendelijke interface (toolbalk, statusbalk, …) 

 

 

             
                figuur 4.1 : use case diagram – algemene use cases 
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       figuur 4.2 : use case diagram – template matching mode 

 

 

 

                  
   figuur 4.3 : use case diagram – aligning mode 
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4.1.2 Structuur 

 

De structuur van de applicatie kan schematisch als volgt worden voorgesteld : 

 

 
figuur 4.4 : drie-lagen-structuur GenTXWarper 

 

Het ontwerp wordt onderverdeeld in drie lagen : de GUI, de modellen, en het algoritme. In de GUI 

wordt onderscheid gemaakt tussen de template matching mode en de alignment mode, daar deze een 

verschillende layout zullen hebben. Dit onderscheid wordt verdergezet in de modellen laag, waar een 

algemeen model wordt voorzien voor de applicatie, en twee afzonderlijke modellen voor de  

overeenkomstige mode. Het algoritme kan worden toegepast in beide modes. Hiernaast worden  

enkele klassen voorzien voor de manipulatie van de tijdreeksen. 

 

Gebaseerd op deze indeling worden de bronklassen ingedeeld in vier packages :  

 

- package GUI  

- package Objecten 

GUI 

Template matching mode Alignment mode 

Matching 
Model 

Algemeen 
Model 

Aligning 
Model 

Dynamic time warping algoritme 

Users 

 
File 
Handler 

 
File 
Handler 
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- package Modellen 

- package Algoritme 

 

Deze packages worden samen met de hoofdklasse ondergebracht in een hoofdpackage.  

 

 

4.1.3 Ontwikkelomgeving 

 

Voor de implementatie van de applicatie is gekozen voor Java technologie, omwille van de ervaring 

met de taal en de platformonafhankelijkheid. De volledige ontwikkeling is gebeurd in Eclipse 3.0.1  

(vrij verkrijgbaar op www.eclipse.org) met de J2SE 1.4.  

 

 

4.2 De objecten 
 

GentXWarper maakt gebruik van drie objecten in de berekeningen en manipulatie van de data :  
 

- OWPpoint  

- TimeSeries 

- TimeSeriesGroup 

 

4.2.1 Het object OWPpoint 

Een OWPpoint is een eenvoudig object dat een punt voorstelt in de warp -tabel. OWPpoint heeft 2 

attributen, X en  Y, die respectievelijk de x- en y-coördinaat van het punt in de tabel voorstellen.  

OWPpoint wordt gebruikt bij de representatie van het optimale warping pad (OWP). De constructor 

voor OWPpoint is  public OWPpoint (int x, int y). 

 

4.2.2 Het object TimeSeries 

Een TimeSeries is een object dat een tijdreeks voorstelt. TimeSeries heeft als attributen een naam,  

een array met de waarden (doubles) van de reeks, een int met de lengte van de reeks, en een array 

met de z-getransformeerde waarden van de reeks. De z -getransformeerde waarden worden berekend 

bij constructie van de TimeSeries. Hiervoor wordt eerst het rekenkundig gemiddelde van de waarden 

berekend (mean), en de standaarddeviatie std. Dan wordt va n elke waarde de genormeerde waarde  

berekend met volgende formule : x = ( x – mean ) / std, en opgeslagen in de array ztransSeries. De 
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log2-getransformeerde waarden worden berekend op het moment dat ze worden opgevraagd.  

Hiervoor wordt de volgende formule toegepast op de originele waarde :  x = log 2 (x/x0).  

 

De z-getransformeerde waarden en log2 -getransformeerde waarden worden ter beschikking gesteld  

omdat biologen frequent deze transformaties gebruiken op data. 

 

Er zijn twee constructors voorzien :  public TimeSeries (String string) en  public 

TimeSeries (double [] timeseries). De belangrijkste methodes zijn : 

 

- public double getValue (int index) 

- public double getZtransValue (int index) 

- public double getLog2Value (int index) 

- public int length () 

- public String getName () 

- public String toString () 

 

Met de methode toString() wordt een string opgevraagd waarin alle waarden zitten, gescheiden door 

een spatie. Dit wordt gebruikt bij weergave van de waarden van de tijdreeks op het scherm.  

 

4.2.3 Het object TimeSeriesGroup 

Een TimeSeriesGroup is een Vector waarin een groep tijdreeksen (TimeSeries) wordt bijgehouden. 

Deze groep tijdreeksen kan zo als één geheel gemanipuleerd worden. Een TimeSeriesGroup kan  

eigenlijk als een TimeSeries beschouwd worden waarbij met vector en gewerkt wordt i.p.v.  

enkelvoudige waarden.  De belangrijkste methodes zijn 

   

- public void add (TimeSeries series) 

- public TimeSeries getSeries (int index) 

- public double [ ] getValues (int index) 

- public double [ ] getZtransValues (int index) 

- public double [ ] getLog2Values (int index) 

 

Met deze laatste drie methodes kunnen de waarden van de TimeSeries op een bepaalde index worden 

opgevraagd.  
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4.3 Implementatie van het algoritme  
 

In de klasse DTW wordt het dynamisch time warping algoritme geïmplementeerd . Aan het algoritme 

zijn bepaalde opties en uitbreidingen toegevoegd om meer flexibiliteit te bekomen.  

 

4.3.1 Vereisten 

Van het algoritme wordt in de eerste plaats verwacht dat het twee tijdreeksen als input neemt, de  

warp-tabel berekent en het optimale warping  pad vindt. Om flexibeler met de data te kunnen  

omgaan  worden hierbij enkele extra vereisten gesteld : 

- mogelijkheid tot definiëren van een offset, waardoor men de 2 tijdreeksen ten opzichte 

van elkaar kan verschuiven in tijd 

- mogelijkheid tot definiëren van  een ankerpunt : met een ankerpunt kan men twee  

waarden uit twee verschillende tijdreeksen aan mekaar vastkoppelen, en het algoritme zo 

verplichten deze tijd -punten op mekaar af te beelden (m.a.w. het optimale warping pad 

moet door dit punt in de tabel passeren) 

- mogelijkheid tot keuze uit verschillende metrieken : wanneer met groepen tijdreeksen  

gewerkt wordt (align mode), worden afstanden berekend tussen vectoren. Voor deze  

afstandsberekening kunnen verschillende metrieken gedefinieerd worden. 

 

Naast de berekening van de warp -tabel en het OWP wordt van het algoritme ook verwacht dat het 

de tijdreeksen aligneert, dus twee nieuwe, gealigneerde tijdreeksen genereert, samen met een nieuwe  

gemeenschappelijke tijd-as.  

 

4.3.2 Berekening van de warp-tabel 

In de warp -tabel wordt de keuze gemaakt om de referentie -reeks langs de X-as te ontwikkelen.  

Alvorens de warp -tabel berekend wordt, wordt eerst aan de hand van de door de gebruiker  

gedefinieerde offset berekend welk gedeelte van de tijdreeksen effectief gebruikt zal wor den, en wat 

de dimensies van de warp-tabel zijn. Deze berekening gebeurt in het volgend stukje code :  

 

     offsetY = lengteY; 
        offsetX = lengteX; 

        if (offset>0) { 

            offsetY = lengteY-offset; 

            if (offsetY < lengteX) offsetX = maxlength - offset; 
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        } 

        if (offset<0) { 

            offsetX = lengteX+offset; 

            if (offsetX < lengteY) offsetY = maxlength + offset; 

        } 

 

 met :  

- lengteX, lengteY : de originele groottes van de tijdreeksen  

- offsetX, offsetY : de nieuwe groottes van de tijdreeksen 

- offset : de gebruiker-gedefinieerde offset-waarde 

- maxlength : max(lengteX, lengteY) 

  

Er zijn drie mogelijke scenario’s : 

1. offset = 0 : de groottes van de tijdreeksen blijven onveranderd  

2. offset > 0 : de referentie-reeks wordt naar rechts verschoven 

Dit heeft tot gevolg dat de eerste (offset) waarden van de Y-reeks niet zullen  

meegerekend worden in de tabel, net zoals de waarden van de referentiereeks die voorbij 

de Y-reeks komen te liggen 

3. offset < 0 : de referentie-reeks wordt naar links verschoven 

Dit heeft tot gevolg dat de eerste (offset) waarden van de referentie -reeks niet zullen  

meegerekend worden in de tabel, net zoals de waarden van de Y-reeks die voorbij de  

referentiereeks komen te liggen. 

 

De berekening van de warp-tabel gebeurt iteratief en wordt onderverdeeld in drie stukken :  

 

1. bereken de waarde (0,0) in de tabel  

2. bereken de waarden van de horizontale en verticale randen vertrekkend van (0,0) 

3. bereken de waarden (i,j) rij per rij  

 

Bij de berekening van de waarden wordt er gecontroleerd : 

- welke data -transformatie actief is, en de overeenkomstige waarden uit de tijdreeks  

opgevraagd (origineel, log2- of z-getransformeerd) 

-  welke metriek actief is, en deze metriek gebruikt voor de berekening van de afstand  

tussen 2 vectoren. Bij enkelvoudige waarden zoals in de template matching mode wordt 

standaard met de euclidische metriek gerekend. 
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- wat de offset is, om te bepalen met welke gedeeltes van de tijdreeksen rekening wordt 

gehouden bij de berekening 

 

Voor de berekening van de waarden in de warp-tabel wordt volgende formule gebruikt : 

 

 g(i,j) = d(i,j)/(I+J) + min [ g(i -1,j), g(i-1,j-1), g(i,j-1) ] 

 

Naast de waarde g(i, j) worden ook de coördinaten van het voorgaande minimum, min [ g(i -1,j), g(i-

1,j-1), g(i,j -1) ], bewaa rd in de tabel. Zodoende krijgt men een drie -dimensionele tabel. Deze  

coördinaten zullen worden gebruikt bij het bepalen van het optimale warping pad. De complete  

berekening gebeurt in de private methode  

 

  private void calcTable () 

 

De  berekening van de  complete warp -tabel opgesplitst in twee stukken, om het gebruik van een  

ankerpunt mogelijk te maken. In het eerste stuk wordt het gedeelte van de tabel berekend tot en met 

het ankerpunt, in het tweede stuk wordt het tabel berekend beginnend bij het ankerp unt. Bij de start 

van het tweede stuk is het ankerpunt reeds berekend in het eerste stuk. In het tweede stuk wordt  

deze waarde op dezelfde wijze opnieuw berekend, en van daaruit de tabel verder aangevuld. Via een 

ankerpunt dwingt men het Optimale Warping Pad door dit punt te lopen. De overige punten worden 

niet berekend en blijven 0.  

 

4.3.3 Berekening van het optimale warping pad 

Het optimale warping pad wordt voorgesteld als een Vector van OWPpoints (zie 4.2.1). Het eerste 

punt dat wordt toegevoegd is g(I,J) (zie 3.3.2). Vandaar wordt dan achterwaarts teruggekeerd door de 

tabel, door telkens de coördinaten van het voorgaande minimum op te vragen en naar dat punt op te 

schuiven. Dat punt wordt dan op zijn beurt aan de vector toegevoegd. De vector is compleet  

wanneer g(0,0) wordt bereikt. De vector wordt dan omgekeerd, en tegelijk wordt ook een ‘align  

vector’ berekend, die gebruikt zal worden om de tijdreeksen te aligneren. De code waarin naar het  

vorig punt wordt opgeschoven en dit punt aan het OWP wordt toegevoeg d ziet er als volgt uit : 

 

 // previous minimum 

      X = (int) tabel [tellerY][tellerX][2]; 

      Y = (int) tabel [tellerY][tellerX][1]; 

      tellerX = X; 
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      tellerY = Y; 

                 

      // move on and save 

      owppunt = new OWPpoint (tellerX, tellerY); 

      temp.addElement(owppunt); 

 

Wanneer de rand van de tabel bereikt wordt, wordt deze gewoon verder gevolgd tot g(0,0).  

De berekening van het OWP gebeurt in  

 

 private void calcOWP () 

 

 

4.3.4 Berekening van de gealigneerde tijd-as 

De berekening van de gealigneerde tijd-as wordt eveneens opgedeeld in drie delen. Eerst worden alle 

punten van 0 tot aan de offset toegevoegd. In het tweede stuk wordt het gealigneerde stuk tijd -as 

berekend met behulp van de eerder geconstrueerde align vector.  

 
 int X = Math.abs(offset)-1, Y = Math.abs(offset)-1, slope; 
 // part starting from offset 

     for (int i=0;i<alignVector.size();i++){ 

      slope = ((Integer)alignVector.elementAt(i)).intValue(); 

      if (slope == 0){ 

       X++;  

       Y++; 

      } 

      if (slope == -1) X++; 

      if (slope == 1) Y++; 

      t = (X + Y) /2.000; 

      alignedtimeframe.add(new Double (t)); 

     } 

 

In een derde stuk wordt eventueel het resterende deel toegevoegd aan de tijd -as. Dit resterende deel 

wordt bepaald door het verschil tus sen de grootte en het effectief gebruikte deel van de verschoven 

reeks. 
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4.3.5 Berekening van de gealigneerde tijdreeksen 

De berekening van de gealigneerde tijdreeksen is analoog aan de berekening van de gealigneerde tijd -

as. Opnieuw wordt de berekening opgespl itst in drie delen. Afhankelijk van de richting van de offset 

wordt een origineel deel van de referentie -reeks of Y-reeks bewaard. In het tweede deel wordt dan 

aan de hand van de alignvector het gealigneerde deel van de tijdreeksen opgesteld.  

 
 int s, counterX = -1, counterY = -1; 

// part starting from offset 

      for (int i=0;i<alignVector.size();i++) { 

            s = ((Integer)alignVector.elementAt(i)).intValue(); 

            if (s != 1) counterX++; 

            if (s != -1) counterY++; 

            if (offset<0) { 

                alserieX[i-offset] = serieX.getValue(counterX-offset); 

                alserieY[i] = serieY.getValue(counterY); 

            } 

            else { 

                alserieX[i] = serieX.getValue(counterX); 

                alserieY[i+offset] = serieY.getValue(counterY+offset); 

            } 

        } 

 

In een derde deel wordt eventueel een resterend origineel deel van de verschoven reeks bewaard.  

 

 

4.4 Implementatie van de GUI 
 

De GUI wordt ingedeeld in drie delen : de overkoepelende GU I, de template matching mode en de 

aligning mode. De overkoepelende GUI omvat de algemene onderdelen die in beide modes gebruikt 

worden : het hoofdvenster, de menubalk, de toolbalk en de statusbalk. In de template matching  

mode worden twee panelen getoond  met daarin de originele lijst genen en de lijst met gematchte  

genen,  en twee panelen waarop de genen worden uitgetekend. In de aligning mode worden twee  

panelen getoond waarop de groepen genen worden uitgetekend, en een paneel met de warp -tabel.  
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4.4.1 De algemene GUI-onderdelen 

 

 
figuur 4.5 : UML algemene GUI onderdelen 

 

4.4.1.1 Het hoofdvenster 

De klasse GXWindow creëert initieel een leeg venster met een basismenu dat de keuze biedt tussen 

template matching mode of aligning mode. Bij switchen tussen deze mo des wordt het venster  

leeggemaakt en opnieuw opgebouwd met de onderdelen voor de gekozen mode. Het GXWindow 

wordt verbonden met het GenXWarpModel. GXWindow is een uitbreiding van JFrame. De  

belangrijkste methodes zijn : 
      - public void setMatchingMode () 
     - public void setAlignMode () 
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Als layoutmanager voor het hoofdvenster wordt een BorderLayout gebruikt, zodat de verschillende  

componenten gemakkelijk kunnen geplaatst worden. 

 

4.4.1.2 De menubalk en toolbalk 

De applicatie wordt voorzien van een me nubalk en een toolbalk die verbonden zijn met een  

gemeenschappelijke menulistener.  Bij het switchen tussen de modes worden de menubalk en  

toolbalk opnieuw opgebouwd en aangepast aan de geselecteerde mode. Afhankelijk van de actieve  

mode zullen dus bepaald e knoppen of menu items wel of niet beschikbaar zijn. De toolbalk wordt 

pas zichtbaar wanneer een mode geselecteerd is.  

 

De klasse MenuBar is een uitbreiding van de klasse JMenuBar en implementeert een ChangeListener.  

Er is een algemene constructor voorzien die de menubalk opbouwt alnaargelang de opgegeven mode  

 
public MenuBar(GenXWarpModel gxModel,  

   MenuListener listener, String mode) 

 

De opbouw van de menubalk gebeurt aan de hand van verschillende private methodes die elk een  

menu voor hun rekening n emen. Op deze wijze blijft de code overzichtelijk en is het aanpassen of 

toevoegen van menu-onderdelen een eenvoudige taak. 

In de implementatie van ChangeListener wordt de toestand (enabled/disabled, selected) van menu -

items  aangepast aan de eventueel nieuwe toestand in het actieve model. De klasse staat geregistreerd 

als Changelistener bij het model overeenkomstig met de actieve mode.  

 

De klasse ToolBar is een uitbreiding van de klasse JToolBar en implementeert eveneens een  

ChangeListener. De opbouw van de klasse is te vergelijken met die van de MenuBar, aangezien ze  

ongeveer dezelfde functionaliteiten bieden. Ook hier is een analoge constructor voorzien :  

 

  public ToolBar (GenXWarpModel model,  

    MenuListener listener, String mode) 

 

die de toolbalk opb ouwt alnaargelang de opgegeven mode. Er zijn twee private methodes voorzien 

voor het construeren van JButtons en JToggleButtons :  

  
 private JButton makeBtn (String icon, String action) 

  private JToggleButton makeToggleBtn (String icon, String action) 
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De klasse MenuListener is een gemeenschappelijke ActionListener voor de menubalk en de toolbalk. 

Alnaargelang het geregistreerde actiecommando en de actieve mode zal de MenuListener de gepaste 

acties uitvoeren.  

 

4.4.1.3 De statusbalk 

De statusbalk is een ui tbreiding van de klasse JPanel, en is een paneel dat onderaan de GUI wordt 

weergegeven. Op dit paneel worden steeds relevante gegevens en instellingen weergegeven, zoals de 

huidige mode, de datatransformatie, de offset, het ankerpunt, de metriek, de fitsco re, en de namen 

van het referentiegen en het gematchte gen. Voor elk van deze stukjes informatie wordt een JLabel 

aangemaakt en toegevoegd. De constructor is : 

  
 public Statusbar (GenXWarpModel model, String mode) 

 

Ook deze klasse staat geregistreerd als  ChangeListener bij het model overeenkomstig de actieve  

mode. 

 

4.4.2 Template Matching mode 

In de template matching mode wordt het hoofdvenster opgedeeld in drie delen :  

 

- een scrollable paneel met de volledige lijst genen uit het bronbestand 

- een dubbel grafisch paneel waarop de profielen van genen voor en na alignering worden 

uitgetekend 

- een scrollable paneel met de lijst van de x best passende genen, met x een door de  

gebruiker gedefinieerd getal (standaard 25) 
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figuur 4.6 : UML GUI onderdelen in Template Matching mode 

 

4.4.2.1 Het GenListPanel 

Aan de linkse kant van het grafische gedeelte wordt een lijst weergegeven met de namen van de  

genen uit het bronbestand. Hiervoor dient de klasse GenListPanel, die een uitbreiding is van JPanel.  

De visualisatie gebeurt  aan de hand van een JTable met 1 kolom, die in een JScrollPanel wordt  

geplaatst. Deze JScrollPanel wordt dan aan het GenListPanel toegevoegd. De ChangeListener zorgt 

ervoor dat de  lijst opnieuw geladen wordt als een nieuw bestand wordt ingeladen, of gewis t wordt 

als een reset wordt uitgevoerd.  

 

4.4.2.2 Het MatchListPanel 

Aan de rechterkant van het grafische gedeelte wordt een lijst weergegeven met de namen van de best 

passende genen en hun fitscore, gesorteerd volgens oplopende fitscore. De klasse is onge veer 

analoog opgebouwd als de klasse GenListPanel, met het verschil dat de JTable nu twee kolommen 

heeft, en de lijst gewist wordt zodra een instelling in de applicatie gewijzigd wordt.  
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4.4.2.3 Het MatchGraphicPanel 

Het  MatchGraphicPanel is een paneel  van het type JPanel waarop 2 grafische panelen worden  

weergegeven. Deze tussenconstructie is vooral opgesteld om de layout van de GUI gemakkelijk te  

kunnen implementeren.  

 

In het bovenste paneel, het MatchOriginalPlotPanel, worden het originele referentie gen en het  

geselecteerde gematchte gen weergegeven. Aan de hand van scalefactors wordt er steeds voor  

gezorgd dat de profielen mooi in het paneel passen, en er dus geen punten buiten vallen. De  

scalefactors worden opnieuw berekend telkens een nieuw gen ges electeerd wordt (referentie of  

gematcht). Centraal wordt een tijd -as getekend, waarvan de schaal afhankelijk is van de scalefactorX. 

Er wordt een private methode voorzien,  

 

  private void plotSeries (TimeSeries series, Graphics g) 

 

die een tijdreeks uittekent met de originele waarden die in het databestand zijn opgeslagen.  

 

In het onderste paneel, het MatchAlignPlotPanel, worden de resulterende gealigneerde genen  

weergegeven. Opnieuw worden er scalefactors berekend om de profielen mooi binnen het paneel te  

passen. In dit paneel wordt er wel rekening gehouden met eventuele instellingen zoals  

datatransformatie, offset en ankerpunt. De methode die voorzien wordt om gealigneerde tijdreeksen 

uit te tekenen : 

 
         private void plotAlignedSeries (TimeSeries series, Graphics g) 

 

Opnieuw wordt centraal de tijd -as weergegeven, maar met een schaalverdeling zoals berekend bij de 

alignering van de tijdreeksen, en afhankelijk van de scalefactorX. 

 

Beide panelen zijn uitbreidingen van JPanel, en implementeren een Chan geListener. Ze staan dan  

ook beide geregistreerd bij het MatchModel als ChangeListeners, om steeds de eventueel laatst  

geselecteerde genen weer te geven. Bij een reset worden de panelen gewist.  
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4.4.3 Align Mode 

In de Align mode wordt het venster opgedeeld in twee delen : 

  

- een dubbel grafisch paneel waarop de profielen van genen voor en na alignering worden 

uitgetekend 

- een paneel waarop de timewarp – tabel en de fitscore worden weergegeven 

 

 
 

figuur 4.7 : UML GUI align mode 
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4.4.3.1  Het AlignGraphicPanel 

Het AlignGraphicPanel heeft een analoge  functie als het MatchGraphicPanel. Er worden twee  

panelen weergegeven waarop de tijdreeksen worden uitgetekend. 

 

Op het AlignOriginalPlotPanel worden de twee groepen originele profielen uitgetekend. Ook hier  

wordt gebruik gemaakt van scalefactors om de tijdreeksen binnen het paneel te passen. De voorziene 

private hulpmethodes om de reeksen te tekenen zijn analoog met de methodes voorzien in de match 

mode. Ook het AlignAlignedPlotPanel is grotendeels analoog met het MatchAlignPlotPanel uit de  

match mode. Beide panelen worden geregistreerd als ChangeListener bij het AlignModel, en worden 

opnieuw getekend bij verandering van data of instellingen. 

 

4.4.3.2  Het ResultPanel 

Op het ResultPanel rechts wordt het resultaat  van het algoritme weergegeven, nl. de warp -tabel met 

het optimale warping pad en de genormaliseerde fitscore. Om de warp -tabel voor te stellen wordt  

gebruik gemaakt van een TabelPanel.  

 

Het TabelPanel is een uitbreiding van JPanel, waarop een warp -tabel wordt afgebeeld waarin het  

optimale warping pad wordt gemarkeerd. Om dit mogelijk te maken was het nodig een nieuwe klasse 

te schrijven, aangezien JTable de mogelijkheid niet biedt om de eigenschappen van individuele cellen 

in de tabel te wijzigen. Om dit te omzeilen wordt in TabelPanel een tabel voorgesteld als een raster 

van JLabels, waardoor men makkelijk de eigenschappen van individuele ‘cellen’ kan gaan bewerken. 

Aan TabelPanel wordt een vector van strings doorgegeven met de waarden die in de tabel moe ten 

verschijnen, en een vector met de coördinaten van de waarden die in het optimale warping pad  

zitten. Deze cellen worden dan in het rood aangeduid. 

 

Onder de warp-tabel wordt de genormaliseerde fitscore weergegeven. 

 

 

4.5 De modellen 
 

De modellenlaag wordt  net zoals de GUI -laag ingedeeld in drie stukken. Er wordt een algemeen  

model voorzien, het GenXWarpModel, waarin naast enkele gemeenschappelijke variabelen de twee  

mode-gebonden modellen worden gedeclareerd en doorgegeven aan de GUI. De mode -specifieke 

modellen zijn het AlignModel en het MatchModel. 
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4.5.1 Het algemeen model 

Het algemeen model wordt gekoppeld aan het hoofdvenster (GXWindow). In dit model worden de 

twee mode-specifieke modellen geïnstantieerd en bijgehouden. Bij de constructie van deze modellen 

wordt het algemeen model meegegeven als parameter.  

 
// Constructor 

     // *********** 

     public GenXWarpModel () { 

          alignModel = new AlignModel(this); 

          matchModel = new MatchModel (this); 

     } 

 

Er worden dus getters voorzien voor deze  twee modellen, naast een getter en setter voor het  

hoofdvenster. Er wordt ook bijgehouden welke mode actief is. Het switchen tussen twee modes  

gebeurt dus via dit algemeen model, die deze switch doorgeeft aan het hoofdvenster waar de GUI  

dan aangepast wordt. 

 

4.5.2 Het MatchModel 

Het MatchModel is het model dat gebruikt wordt in de match mode. De belangrijkste  

functionaliteiten van het model zijn : 

 

- manipulatie (laden en opslaan) van data via de MatchFileHandler 

- bijhouden van instellingen en wijzigingen door de g ebruiker, en deze doorgeven aan de 

GUI zodat deze zichzelf kan aanpassen 

- communicatie met het algoritme DTW, en doorgeven van de bekomen resultaten aan de 

GUI zodat de juiste gegevens worden weergegeven 

 

Bij het openen van een databestand worden de namen van de genen in een Vector geladen, die wordt 

bijgehouden in het model. Deze lijst wordt dan opgevraagd door het GenListPanel via de methode 

public Vector getGenNames (). Wanneer de gebruiker een referentiegen selecteert, wordt 

dit gen aan de hand van zijn  indexnummer opgehaald uit het databestand en in de TijdReeks  

templateGen bijgehouden. Deze TijdReeks wordt dan opgevraagd door het  

MatchOriginalPlotPanel en uitgetekend. 
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Wanneer de gebruiker het commando ‘Match!’ geeft, doorloopt het model het volledige databestand, 

waarbij elk gen wordt ingelezen. Van dit gen wordt telkens de fitscore berekend t.o.v. het  

referentiegen. De namen en fitscores van de best passende genen worden geordend bijgehouden in  

matchingGenes, een vector van vectoren, die dan wordt opgevraagd door het MatchListPanel. 

 

Na het zoeken naar de best passende genen kan een gematcht gen worden geselecteerd. Dit gen  

wordt dan opgehaald uit het databestand en bijgehouden in de TijdReeks matchedGen. Het gen  

wordt dan met het algoritme DTW gealigne erd t.o.v. het referentiegen. De resulterende TijdReeksen 

worden bijgehouden in respectievelijk alignedMatch en alignedTemplate, die dan worden opgevraagd 

door het MatchAlignedPlotPanel. 

 

Het model houdt een lijst bij van geregistreerde ChangeListeners. Vi a de methode  

fireStateChanged() wordt dan voor elk van deze componenten de methode  stateChanged 

(ChangeEvent e) opgeroepen waarin dan de gepaste acties worden uitgevoerd. 

 

Opdat de GUI op elke moment de juiste informatie zou weergeven is het model voorzien  van een 

groot aantal vlaggen (booleans) en hun bijhorende getters & setters. Met de methode  reset () 

worden alle vlaggen en instellingen in hun oorspronkelijke staat hersteld.  

 

4.5.3 Het AlignModel 

De functionaliteit van het AlignModel is analoog met het MatchM odel. Er wordt eveneens een lijst 

van geregistreerde ChangeListeners bijgehouden, en een reeks vlaggen met bijhorende getters &  

setters voorzien. 

 

In het AlignModel kunnen twee databestanden worden ingelezen. In tegenstelling tot het  

MatchModel worden de twee datasets bijgehouden in twee TijdReeksGroepen. Tijdens het inladen  

van deze datasets wordt er gecontroleerd of ze compatibel zijn. Dit wil zeggen dat het aantal  

TijdReeksen in de datasets gelijk moet zijn, zodanig dat met Vectoren van gelijke grootte wordt 

gewerkt in het algoritme. Daarnaast worden de datasets ook gecontroleerd op log2 -compatibiliteit. 

Indien hier een probleem wordt vastgesteld wordt dit via een dialoogvenster aan de gebruiker  

meegedeeld. 

 

Met het commando ‘Align!’ worden  deze TijdReek sGroepen dan in het algoritme gestoken, en de  

resulterende gealigneerde TijdReeksGroepen verkregen. Het AlignOriginalPlotPanel vraagt met de  
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methodes getGroupX () en  getGroupY () de originele TijdReeksGroepen op, en het  

AlignAlignedPlotPanel vraagt met de methodes getAlignedGroupX () en getAlignedGroupY 

() de gealigneerde TijdReeksGroepen op. 

 

 

4.6 De FileHandlers 
 

Via de FileHandlers worden vanuit de modellen TijdReeksen en TijdReeksGroepen ingelezen en  

opgeslagen. Er is een specifieke FileHandler voorzien voor elke mode. 

 

4.6.1 De MatchFileHandler 

De klasse MatchFileHandler zorgt voor de gegevensstroom van en naar databestanden in de match 

mode. Voor het inlezen van data wordt met de methode  openFile (String path) een  

BufferedReader aan het bestand gekoppeld zodat de FileHandler in het bestand kan lezen tot de  

methode closeFile () wordt opgeroepen. 

 
/** 

       * Opens a datafile. 

       * @param path The datafile 

       */ 

     public void openFile (String path) { 

       this.path = path; 

         try { 

             file = new BufferedReader  

          (new InputStreamReader (new FileInputStream (path))); 

         } catch (IOException e) {}       

     } 

  

Er worden drie methodes voorzien om in het bestand te kunnen lezen. Met  public Vector 

getGenNames () wordt het databestand doorlopen en de namen van de genen geëxtraheerd. Deze 

worden in een Vector bijgehouden en teruggegeven. De methode  public String getLine 

(int nr) biedt de mogelijkheid om een specifiek gen op te vragen uit het bestand. Met de derde 

methode public String getNextLine () wordt gewoon de volgende regel ingelezen van het 

bestand en teruggegeven. 
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Om een dataset op te slaan (in dit geval een lijst best passende genen) wordt in de methode  

saveFile (String path, Vector matches) een BufferedWriter  gecreëer d en afgesloten 

na de bewerking. De tijdreeksen worden één voor één uit de Vector gelezen en naar het bestand  

weggeschreven. 

 

/** 

       * Saves the profiles in the selected file. 

       * @param path The savefile. 

       * @param matches The vector with best fitting genes. 

       */ 

     public void save (String path, Vector matches) { 

       String string; 

         try { 

             // open file 

             BufferedWriter savefile = new BufferedWriter ( 

                  new OutputStreamWriter ( 

new FileOutputStream (path))); 

             // save profiles 

             for (int i=0;i<matches.size();i++) { 

                  string = (String)matches.elementAt(i); 

                  savefile.write (string); 

                  savefile.newLine(); 

             } 

             // close file 

             savefile.close(); 

         } catch (IOException e) {}   

     } 

 

4.6.2 De AlignFileHandler 

De AlignFileHandler voorziet in tegenstelling slechts 2 methodes voor IO -bewerkingen. Aangezien 

een dataset steeds compleet ingelez en wordt als een TijdReeksGroep volstaat 1 methode : public 

TimeSeriesGroup readGroup (String path). In deze methode wordt eveneens een  

BufferedReader gebruikt, die na de bewerking onmiddellijk wordt gesloten. Tijdens het inlezen wordt 

het databestand volledig doorlopen waarbij elke lijn wordt ingelezen, omgezet naar een TijdReeks, en 

toegevoegd aan de TijdReeksGroep. Deze groep wordt dan teruggegeven aan het model.  
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Met de methode  public void saveFile (String path, TimeSeriesGroup g1, 

TimeSeriesGroup g2, Vector timeframe) worden de twee gealigneerde datasets  samen 

opgeslagen in een  nieuw databestand. De groepen kunnen nadien onderscheiden worden door de  

index (_1 en _2) die aan de namen zijn toegevoegd bij constructie in het algoritme. De TijdReeksen 

worden één voor één uit de groepen opgevraagd en weggeschreven. Hiervoor wordt een  

BufferedWriter gecreëerd die na de bewerking wordt gesloten. 
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hoofdstuk 5 
 

 

 

Handleiding bij GenTXWarper 
 

 

Dit hoofdstuk bevat een handleiding voor het correcte gebruik van GenTXWarper. Aan de hand van 

enkele voorbeeld datasets worden de verschillende moge lijkheden en resultaten in de  modes  

besproken. 

 

5.1 De databestanden 
 

Voor de juiste werking van GenTXWarper dienen de databestanden aan enkele voorwaarden  te 

voldoen : 

 

- de databestanden zijn tekstbestanden die enkel ASCII karakters bevatten.  

- de extensie van het bestand is van geen belang 

- de eerste regel van het bestand bevat de naam van het experiment en eventueel de  

tijdschaal 

- de eerste kolom van het bestand bevat de namen van de genen 

- elke regel bevat 1 tijdreeks, waarbij de waarden gescheiden zijn door een ‘tab’  

 

Datasets die in Microsoft Excel-bestanden zijn opgeslagen kunnen eenvoudig naar deze vorm worden 

omgezet door volgende acties uit te voeren : 

 

1. open het bestand 

2. verwijder alle irrelevante kolommen en rijen 

3. onder ‘opties – internationaal’ stel als decimaal teken ‘.’ in (punt i.p.v. komma) 

4. sla het bestand op als ‘tekst (tab is scheidingsteken)’  

 

Het resulterende tekstbestand is klaar om in GenTXWarper te worden geladen. 
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5.2 Het opstartvenster 
 

Wanneer GenTXWarper wordt opgestart krijgt men een leeg venster te zien :  

 

 
figuur 5.1 : het opstartvenster 

 

De menubalk bevat slechts één menu, waar men kan kiezen tussen de ‘Template Matching’ mode of 

de ‘Alignin g Datasets’ mode. Eens men zijn keuze heeft gemaakt wordt de GUI opgebouwd  

afhankelijk van de keuze. Naar het opstartvenster wordt niet meer teruggekeerd. Het WarpMode  

menu blijft altijd beschikbaar zodat men steeds op elk moment van mode kan veranderen zo nder het 

programma te moeten afsluiten. 

 

5.3 De toolbalk 
 

Om het werken met GenTXWarper aangenamer te maken is er een toolbalk voorzien, die de  

belangrijkste functionaliteiten uit de menubalk aanbiedt. Tijdens de verdere bewerkingen zullen we  

vooral van deze toolbalk gebruik maken, daarom zullen we deze alvast vooraf even overlopen.  

 

 
figuur 5.2 : de toolbalk 

 

Op de toolbalk zijn volgende functies beschikbaar (van links naar rechts) :  

 

- inladen van een dataset 

- inladen van een 2e dataset (enkel bij Aligning Datasets) 

- opslaan van de resulterende dataset 

- reset 

- exit 
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- geen data-transformatie (standaard) 

- Z-transformatie van de data 

- Log2-transformatie van de data 

- aan/uitschakelen offset 

- instellen van de offset 

- aan/uitschakelen van het ankerpunt 

- instellen van het ankerpunt 

- keuze van de metriek ( e – m – c ) (enkel Aligning Datasets) 

- match : zoek de best passende genen (enkel Template Matching) 

- instellen van het aantal best passende genen (enkel Template Matching) 

- align : aligneer de 2 geladen datasets (enkel Aligning Data sets) 

 

De betekenis van de functies wordt verder tijdens de handleiding uitgelegd. 

 

 

5.4 Template Matching 
 

Wanneer men Template Matching selecteert in het WarpMode menu krijgt men een venster te zien  

met daarin de volgende onderdelen : 

 

- de menubalk 

- de toolbalk (bovenaan) 

- de originele genenlijst (links) 

- de lijst met best passende genen (rechts) 

- het grafisch paneel met de originele profielen (midden boven)  

- het grafisch paneel met de gealigneerde profielen (midden onder) 

- de statusbar (onderaan) 
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figuur 5.3 : Screenshot Template Matching 
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Op het WarpMode menu na hebben de menubalk en de toolbalk dezelfde functionaliteit. Afhankelijk 

van de actieve mode zullen bepaalde opties wel of niet beschikbaar zijn. In Template Matching zijn  

volgende functies niet beschikbaar : 

 

- inladen van tweede dataset 

- keuze van metriek 

- aligneren van datasets 

 

5.4.1 Inladen van een dataset 

Via ‘File ?  Load 1st dataset…’ of via de toolbalk kan een dataset worden ingeladen. Dit gebeurt op 

de klassieke manier via een dialoogvenster. Eens  een dataset ingeladen verschijnt de volledige  

namenlijst van de genen in de dataset in linkerpaneel. 

 

Men kan nu eenvoudig een referentiegen selecteren door op de naam van het gewenste gen te klikken. 

Het profiel van het geselecteerde gen verschijnt automa tisch in het bovenste grafische paneel in het 

blauw. Men kan eveneens de up en down toetsen gebruiken om door deze lijst te bewegen.  

 

5.4.2 Matchen van genen 

Zodra men een referentiegen heeft geselecteerd wordt de ‘Match’  – functie beschikbaar. Het aantal  

best passende genen dat zal worden bijgehouden kan worden ingesteld. Dit kan men doen via het  

menu ‘Match  ?  Set Match Size…’ of via de toolbalk. Er verschijnt een dialoogvenster waarin de  

nieuwe waarde kan worden ingegeven. De standaard waarde is 25. 

 

 
figuur 5.4 : Dialoogvenster matchsize 

 

Na selecteren van het referentiegen kan men met de standaardinstellingen reeds een match uitvoeren. 

De geordende lijst met best passende genen verschijnt automatisch in het rechtse paneel.  

In deze lijst kan men nu een gen se lecteren waarvan het profiel samen met dat van het referentiegen 

zal uitgetekend worden in het rood. Figuur 5.5 toont het resultaat van een match met de  
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figuur 5.5 : Screenshot gematchte genen 
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standaardinstellingen en als referentiegen 244908_at, in de voorbeeld dataset Menges -aph. Deze  

dataset zal ook steeds voor de verdere voorbeelden worden gebruikt. Het geselecteerde gematchte 

gen is 249278_at met fitscore 0.87. De weergegeven fitscores zijn genormaliseerd.  

 
5.4.3 Data-transformatie 

In GenTXWarper 1.0  zijn twee mogelijkheden ingebouwd voor transformatie van data. Deze  

transformaties zijn de meest gebruikte bij micro array data : Z-transformatie en Log2-transformatie.  

   Z–transformatie     :  xi = ( xi – mean ) / std 

   Log2–transformatie : xi = log2 (xi / x0) 

De Z–transformatie wordt toegepast wanneer men verschillen in amplitude wil negeren bij het  

zoeken naar passende profielen , dus wanneer enkel de vorm belangrijk is. Dit is ook de reden  

waarom de Z–transformatie van de profielen enkel zichtbaar wo rdt in de gealigneerde profielen, om 

het verschil in amplitude bij de originele profielen te kunnen vaststellen. Figuur 5.7 toont het  

resultaat met dezelfde instellingen en geselecteerde genen als in 5.4.2 maar met Z –transformatie van 

de data. Het derde best passende gen nu is 253452_at met een fitscore van 0.11.  

 

De Log 2-transformatie wordt toegepast in het geval dat men halveringen of verdubbelingen in de  

ratio’s gemakkelijk wil kunnen identificeren. Log 2-transformatie wordt eveneens pas zichtbaar in de 

gealigneerde profielen. Figuur 5.8 toont het resultaat met dezelfde instellingen en geselecteerde genen 

als in 5.4.2 maar met Log2-transformatie van de data. Het derde best passende gen is nu 265240_s_at 

met een fitscore van 0.02. 

 

Log2-transformatie kan om voor de hand liggende redenen niet worden toegepast op datasets die  

negatieve waarden bevatten, of waarin profielen voorkomen met x0 = 0. Tijdens het laden van  

datasets wordt deze voorwaarde automatisch gecontroleerd. Wanneer deze voorwaarde niet voldaan  

is en de Log2 -transformatie actief is of actief wordt gemaakt zal GenTXWarper dit melden en  

automatisch data-transformatie uitschakelen. 

 

               
 

figuur 5.6 : Dialoogvenster Log2 error 
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figuur 5.7 : Screenshot gematchte genen met Z–transformatie 
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figuur 5.8 : Screenshot gematchte genen met Log 2-transformatie 
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Men kan tussen de data -transformaties schakelen via de toolbalkknoppen of via het ‘Data  

Adjustment’-menu. De actieve data-transformatie kan men ook steeds terugvinden op de statusbalk.  

 

5.4.4 Offset 

GenTXWarper biedt de mogelijkheid om een offset te definiëren. Dit komt erop neer dat men het 

referentiegen een aantal tijdspunten naar links of naar rechts kan verschuiven t.o.v. de te matchen  

genen. Bij een positieve offset wordt het ref erentiegen naar rechts verschoven. De punten van het  

referentiegen en het gematchte gen die buiten de gemeenschappelijke tijd-as komen te liggen worden 

bij de berekeningen in het algoritme niet meegerekend. Deze punten worden dan ook ongewijzigd  

(op data-transformatie na) weergegeven in de gealigneerde profielen. Bij een negatieve offset wordt 

het referentiegen naar links verschoven. De punten van het referentiegen die nu buiten de  

gemeenschappelijke tijd-as komen te liggen worden eveneens niet meer meegere kend, en blijven dus 

ongewijzigd (op datatransformatie na). 

 

Het definiëren van de offsetwaarde gebeurt via het menu ‘Offset  ?  Set offsetsize…’ of via de  

toolbalk. De nieuwe offsetwaarde kan men steeds terugvinden op de statusbalk.  

 

 
figuur 5.9 : Dialoogvenster offsetsize 

 
Figuur 5.10 toont het resultaat met dezelfde instellingen als 5.4.2 en met een offset van 2. Figuur 5.11 

toont het resultaat met offset -2.  

 

Aan of uitschakelen van de offset gebeurt via het menu ‘Offset  ?  Offset’ of via de toolbalk. De  

laatst ingestelde offsetwaarde blijft steeds bewaard. Wanneer men de offset uitschakelt en dan weer 

aanschakelt zal de laatst ingestelde offsetwaarde hersteld worden. 
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figuur 5.10 : Screenshot gematchte genen met offset 2 
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figuur 5.11 : Screenshot gematchte genen met offset -2 
 
 
 
5.4.5 Het ankerpunt 
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GenTXWarper biedt de mogelijkheid om een ankerpunt in te stellen. Via een ankerpunt worden een 

punt van het referentiegen en het te matchen gen aan elkaar vastgekoppeld, zodat deze in de  

alignering steeds op elkaar worden afgebeeld. Dit kan men gebruiken wanneer men van twee punten 

zeker weet dat ze samenvallen op de gemeenschappelijke tijd -as.  In figuur 5.14 wordt het resultaat  

getoond met als ankerpunt (2,2). In het resultaat wordt nu effectief het  punt 2 van het referentiegen 

afgebeeld op het punt 2 van het gematchte gen. In het resultaat zonder ankerpunt (figuur 5.5) wordt 

punt 2 van het referentiegen afgebeeld op punt 1 van het gematchte gen (men begint te tellen vanaf 

punt 0, aangezien dit punt standaard verankerd is : (0,0) ). 

 

Men kan nu ook het ankerpunt met een offset combineren. Wanneer men een offset definieert zal 

het eerste punt van de gemeenschappelijke tijd -as als punt (0,0) beschouwt worden. Bij een offset  

van 2 en ankerpunt (1,1) bete kent dit dat het vierde punt ( = punt 3) van het gematchte gen wordt 

gekoppeld aan het tweede punt ( = punt 1) van het referentiegen.  

 

Het instellen van het ankerpunt gebeurt via het menu ‘Anchor ?  Set Anchor…’ of via de toolbalk. 

De eerste coördinaat die gevraagd wordt op te geven is het punt van het referentiegen dat men wil 

vastleggen (telling begint van 0), de volgende coördinaat is het punt van het gematchte gen dat men 

wil vastleggen. 

 

                                   
figuur 5.12 : Dialoogvenster ankerpunt referentiegen 

 

                                   
figuur 5.13 : Dialoogvenster ankerpunt gematcht gen 
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figuur 5.14 : Screenshot gematchte genen met ankerpunt (2,2) 
 
5.4.6 Opslaan 
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De resulterende dataset kan eenvoudig worden opgeslaan via het me nu ‘File ? Save…’ of via de  

toolbalk. Bij het opslaan hoeft men enkel de naam van het bestand in te geven, de data wordt  

automatisch opgeslaan als een Excelbestand. 

 

 

5.5 Aligning Datasets 
 

Wanneer men Aligning Datasets selecteert in het WarpMode menu krijgt men  een venster te zien met 

daarin de volgende onderdelen : 

 

- de menubalk 

- de toolbalk (bovenaan) 

- het grafisch paneel met de originele profielen (links boven)  

- het grafisch paneel met de gealigneerde profielen (links onder)  

- het resultatenpaneel rechts 

- de statusbar (onderaan) 

 

In de aligning mode is de match -functie niet beschikbaar. De keuze van metriek en inladen van een 

tweede dataset zijn nu wel beschikbaar. In de voorbeelden worden de datasets CYCB_aph en  

CYCB_succ gebruikt, die beschikbaar zijn bij de meegeleverde voorbeeld-datasets. 
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figuur 5.15 : Screenshot Aligning Datasets 

5.5.1 Inladen van datasets 
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Via het menu ‘File ?  Load 1st dataset…’ en ‘File ?  Load 2nd dataset…’ of via de toolbalk worden 

de twee te aligneren datasets ingeladen. De volgorde waarin de datasets worden ingeladen is van geen 

belang. De eerste dataset wordt steeds in het blauw weergegeven, de tweede dataset in het rood. Men 

kan steeds een dataset vervangen door een nieuwe door gewoon de nieuwe dataset in te laden. Een 

ingeladen dataset wordt steeds onmiddellijk weergegeven in het bovenste grafische paneel.  

 

Bij het inlezen van een dataset wordt steeds gecontroleerd of reeds een dataset geladen is. Indien  

reeds een dataset ingelezen is wordt de compatibiliteit tussen deze twee datasets nagegaan. Indien de 

datasets een verschillend aantal genen bevatten, wordt een foutmelding weergegeven en wordt de  

dataset niet ingelezen. Wanneer reeds twee datasets zijn ingelezen kan men dus enkel een dataset  

vervangen door een andere compatibe le dataset. Om twee nieuwe datasets te laden voert men eerst 

een reset uit. 

  

 
figuur 5.16 : Dialoogvenster incompatibele datasets 

 

Tijdens het inladen wordt ook de Log 2-compatibiliteit gecontroleerd, analoog met de Template  

Matching mode. 

 

5.5.2 Aligneren van datasets 

Wanneer twee compatibele dataset zijn ingelezen wordt de align -functie beschikbaar. Via het menu 

‘Align ?  Align!’ of via de toolbalk kan men de twee dataset aligneren. Als voorbeeld worden twee 

datasets ingeladen, MengesAphAlign en MengesSuccAlign. Figuur  5.17 toont het resultaat van de  

alignering van de twee datasets met standaardinstellingen. Automatisch na het aligneren worden de 

gealigneerde profielen weergegeven in het onderste grafische paneel. Op het rechtse paneel  

verschijnt nu de resulterende warp -tabel, met in het rood het Optimale Warping Pad. In de tabel  

worden de genormaliseerde waarden weergegeven. Dit zijn de berekende waarden  genormaliseerd 

met de som van de lengtes van de tijdreeksen. 
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figuur 5.17 : Screenshot gealigneerde datasets 

 

5.5.3 Data-transformatie, offset en ankerpunt 
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In de Aligning Datasets mode zijn de data -transformatie, offset en ankerpunt functies eveneens  

beschikbaar. De effecten van deze functies zijn analoog als in de Template Matching mode, daarom 

wordt verwezen naar 5.4.3 , 5.4.4 en 5.4.5 voor het gebruik hiervan. Een voorbeeldresultaat van  

alignering met Log 2-normalisatie en ankerpunt (2,2) wordt getoond in figuur 5.18. Het ankerpunt  

wordt in de tabel in het blauw weergegeven. 

 

5.5.4 Metrieken 

In de Aligning Datasets mode heeft  de gebruiker de keuze tussen drie metrieken. Voor twee n-

dimensionele vectoren x = (x 1, x2, … , xn) en y = (y 1, y2, … , y3) worden de metrieken als volgt  

gedefiniëerd : 

 

1. Euclidische metriek 

 

dE (x,y) = v ? n
i=1(xi – yi)2 

 

2. Manhattan metriek 

 

dM (x,y) = ? n
i=1 |xi – yi| 

 

3. Chebychev metriek 

 

dmax (x,y) = maxi |xi – yi| 

 

De geselecteerde metriek wordt gebruikt voor de berekening van de afstanden tijdens het vullen van 

de warp -tabel. De Euclidische metriek is de standaardinstelling. Het selecteren van een metriek  

gebeurt via het menu ‘Metrics’ of via de toolbalk. 
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figuur 5.18 : Screenshot gealigneerde datasets met Log 2-transformatie en ankerpunt (2,2) 
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hoofdstuk 6 
 

 

 

Eindbeschouwingen 
 

 

6.1 Conclusies 
 

Er is een groeiende nood aan tools voor de geautomatiseerde analyse van data afkomstig van moderne 

biologische experimenten.   Hedendaagse researchers worden door het gebruik van nieuwe  

technologieën bij experimenten overspoeld door massa’s data. Zonder de mogelijkheid om deze data 

te analyseren binnen een redelijk tijdsbestek blijft deze data betekenisloos. Eén van deze moderne  

technologieën die massa’s data produceert is de microarray. Zo 1 microarray kan zonder probleem tot 

enkele tienduizenden tijdreeksen produceren. Naast het probleem van de grote hoevee lheid wordt de 

bioloog door de aard van de experimenten ook geconfronteerd met het probleem van fluctuaties en 

verschillen in tijd tussen datasets of tijdreeksen onderling.  

 

Het doel van deze scriptie was een tool te ontwerpen en implementeren voor data m ining van datasets 

afkomstig van micro array experimenten. Om het probleem van fluctuaties en verschillen in tijd aan te 

pakken werd hierbij succesvol gebruik gemaakt van het Dynamic Time Warping algoritme, een  

algoritme afkomstig uit de spraakherkenningte chnologie. Dit algoritme werd oorspronkelijk  

ontworpen om spraakpatronen, voorgesteld als tijdreeksen van karakteristiekenvectoren, te  

identificeren aan de hand van referentiepatronen. Om dit te realiseren wordt een optimale  

gemeenschappelijke tijd-as geconstrueerd die de verschillen in tijd tussen de tijdreeksen elimineert. Bij 

de implementatie van het algoritme werden enkele aanpassingen en uitbreidingen toegevoegd om  

meer flexibiliteit te bieden bij het verwerken van de data. Zo kan men data -transformaties toepassen, 

een offset definiëren, een ankerpunt instellen en kiezen tussen verschillende metrieken. 

 

Het resultaat is een efficiënte, gebruiksvriendelijke en professioneel ogende tool die op een vlotte  

manier met grote datasets omgaat en snel overzichte lijke resultaten aanbiedt. De verzorgde grafische 

voorstelling van de profielen geeft de gebruiker de mogelijkheid om onmiddellijk resultaten te  
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vergelijken en de instellingen te optimaliseren voor specifieke datasets of experimenten. De tool kan 

aangewend worden voor het zoeken naar verbanden tussen genen binnen een dataset (template  

matching mode) of voor het synchroniseren van datasets afkomstig van verschillende experimenten  

(aligning mode). 

 

De succesvolle toepassing van het algoritme kan een aanwijzin g zijn voor het potentieel van het  

algoritme om eventueel verder te worden toegepast op datasets met tijdreeksen afkomstig van andere 

experimenten of zelfs binnen andere onderzoeksgebieden.  

 

 

6.2 Verdere ontwikkeling van GenTXWarper 
 

De huidige versie van GenTXWarper biedt reeds een uitgebreid pakket aan mogelijkheden.  

Verschillende mogelijkheden tot verdere ontwikkeling echter liggen niet veraf. Hierin kan men  

voornamelijk twee richtingen uitgaan : 

 

- transformatie van de tool naar andere of algemenere toepassingsgebieden 

- verdere uitbreiding van de tool met opties en/of modes 

 

Mits enkele kleine aanpassingen (naamgeving, verwerking van datasets) kan de tool gemakkelijk  

worden omgebouwd om ook te worden toegepast op datasets afkomstig van  andere types  

experimenten met data in de vorm van tijdreeksen. Zo is reeds voorgesteld om de tool ook te gaan  

gebruiken voor de verwerking van data afkomstig van experimenten met massa -spectrofotometrie, 

mits optimalisatie van het algoritme en extra data-transformaties. 

 

Daarnaast zijn er reeds ideeën om de tool uit te breiden met een groter arsenaal aan opties en  

mogelijke instellingen. Voorbeelden zijn een groter aanbod van mogelijke data -transformaties en  

metrieken, en de mogelijkheid om met meerdere an kerpunten te gaan werken. Nog een stap verder is 

de implementatie van extra modes die het tool nog krachtiger en breder kunnen maken.  

 

Tijdens de implementatie van de huidige tool is hier steeds rekening mee gehouden, door de structuur 

steeds zo overzichte lijk en modulair mogelijk te houden, en de code voldoende te voorzien van  

commentaar.  
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6.3 Distributie GenTXWarper 
 

De applicatie GenTXWarper is vrij beschikbaar, en kan gedownload worden via  

http://www.psb.ugent.be/cbd/papers/gentxwarper/ , waar ook een korte tutorial ter beschikking  

staat. Om GenTXWarper te kunnen gebruiken is de JRE 1.4 of hoger vereist. Deze is gratis  

beschikbaar op www.java.com . 

 

Bij deze scriptie hoort ook een CD-Rom waarop het volgende te vinden is : 

 

- de applicatie : GenTXWarper.jar 

- de bronbestanden :  /source/src.zip ,  /source/bin.zip 

- de javadoc bestanden : /javadoc/index.html 

- enkele voorbeeld datasets : /data/ 

- deze scriptie in pdf-formaat : /docs/scriptie.pdf 

- een handleiding in pdf-formaat : /docs/handleiding.pdf 
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