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LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
 
API:  Application Programming Interface. 

Een Application Programming Interface biedt een programmeur een 
gestandaardiseerde manier om iets te doen met een computer 

   
BMP:  Bitmap. 

Bitmap is een rasterafbeelding, voor elke individuele pixel wordt de 
kleurinformatie bijgehouden. 
 

DAS:   Direct Attached Storage. 
DAS staat voor een opslagmedium dat direct aangesloten is op een 
computersysteem en die gegevens vasthouden als de computer niet aan staat 

 
DOR:   Digital Object Repository. 
  Dit is de algemene naar voor de digitale bibliotheek. 
 
FCAL:  Fiber Chanel/Arbitrated Loop. 
  FCAL is het medium waarover een SAN gegevens verstuurd. 
 
FFP:  Filename First Protocol. 
  Dit is een zelf ontworpen protocol om XML bestanden door te sturen. 
 
GIF:   Graphics Interchange Format. 

GIF is een vectorieel opgeslagen afbeelding. Beeldinformatie gaat verloren bij 
het comprimeren. 

 
GUI:  Grafische User Interface. 

GUI wordt gebruikt wanneer programmatuur of dergelijke een visualisatie 
krijgen.  Deze visualisatie is de GUI. 
 

ICD:  Internet Image Crop Desktop. 
  De applicatie waarin de foto’s geselecteerd kunnen worden. 
 
ICS:  Internet Image Crop Server. 

De applicatie waarin de selectiegegevens verwerkt worden en de foto’s 
uitgeknipt worden.  
 

IDE:   Integrated Development Environment. 
Een IDE is een computerprogramma dat door een software-ontwikkelaar 
gebruikt wordt om software te schrijven. 
 

IFD:   Image File Directory. 
Een IFD is een onderdeel van de META-data van een TIFF afbeelding. Deze 
stelt een eigenschap van de afbeelding voor. BV de breedte en de hoogte van 
de afbeelding. 
 

IFH:  Image File Header. 
Een IFH is de header van de TIFF afbeelding, deze header definiëerd het 
bestand als een TIFF bestand. 
 

ISCSI:   Internet Small Computer Systems Interface. 
  Is een techniek om storage te centraliseren. 
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JAI:  Java Advanced Imaging. 

JAI is een bibliotheek ter uitbreiding van de standaard bibliotheek die Java 
aanbiedt. De JAI is vooral geschikt om geavanceerde beeldbewerkingen te 
doen. 
 

JAR:   Java Archive. 
  Is een uitvoerbaar bestand om een Java programma te starten. 
 
JDK:   Java Development Kit. 
  Is hetzelfde als een SDK maar dan in het bijzonder voor Java. 
 
JPEG:  Joint Photographic Experts Group. 

Is een beeldbestand dat een afbeelding comprimeert om de bestandsgrootte 
in te perken. Beeldinformatie gaat verloren bij het comprimeren. 
 

JPG:  Joint Photographic Experts Group. 
  Zie JPEG. 
 
JVM:   Java Virtual Machine. 
  JVM is de software die het mogelijk maakt Java programmatuur te draaien. 
 
LUN:  Logical Unit Numbre. 

Is de nummering die een SAN gebruikt om de verschillende virtuele disks voor 
te stellen. 
 

NAS:  Network Attached Storage. 
  Is een techniek om opslagruimte te centraliseren. 
 
OS:  Operating System. 

Is de programmatuur die een computer draaiende houd. BV Windows xp, 
Linux, … 
 

PNG:   Portable Network Graphic. 
  Het is een verliesloos compressie-bestandsformaat voor afbeeldingen. 
 
RSS:  Remote Storage Service. 

Is de service die de XML bestanden, die de selectiegegevens bevatten, 
ontvangt. 
 

SAN:  Storage Area Network. 
  Is een techniek om opslagruimte te centraliseren. 
 
SDK:  Software Development Kit. 

is een verzameling gereedschappen (software, handleidingen) die benodigd 
zijn om met bepaalde software te schrijven. 

 
TCP/IP:  Transmission Control Protocol / Internet Protocol. 

Is een verzameling protocollen om een betrouwbare verbinding te maken in 
een IP netwerk. 
 
 

TIF:  Tagged Image File Format. 
  Zie TIFF 
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TIFF:  Tagged Image File Format. 

Is een flexibel bestandsformaat voor foto's. De afbeelding wordt in een 
Rasterformaat opgeslagen. Verschillende soorten compressie zijn mogelijk. 
 

XML:  Extensible Markup Language. 
Is een bestandsformaat, voornamelijk voor de representatie van 
gestructureerde gegevens in de vorm van platte tekst. 
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1 VOORSTELLING VAN HET BEDRIJF 

1.1 ALGEMENE VOORSTELLING: DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK 
 
De Gentse universiteitsbibliotheek is een conglomeraat van een groot aantal bibliotheken, 
waaronder de centrale bibliotheek op Rozier 9. Er zijn negen faculteitsbibliotheken en ca. 
300 dienst of vakgroepbibliotheken. Deze zijn verspreid over de verschillende campussen 
van de universiteit. De dienst- of vakgroepbibliotheken zijn zelfstandige bibliotheken waarvan 
de catalogi opgenomen zijn in de gezamenlijke catalogus van de universiteitsbibliotheek. 
 
De collectie van de Ugent bibliotheken bestaat uit meer dan 4 miljoen volumes en meer dan 
20000 tijdschriften. De centrale bibliotheek ageert als de faculteitsbibliotheek voor Kunst-, 
Muziek- en Theaterwetenschappen en heeft een uitgebreide historische collectie. Elke 
faculteitsbibliotheek is gespecialiseerd in haar eigen discipline. 
 

1.2 DE DIENST AUTOMATISERING 
 
De dienst automatisering, waar de stage verliep, staat in voor het beheer van de 
elektronische bibliotheek. De taken van de dienst zijn uiteenlopend. 

• Programmatie en ontwikkeling van applicaties. 
• Beheer en onderhoud van de website van de universiteitsbibliotheek. 
• Beheer van de catalogus (beheer van servers en clients). 
• Beheer van de e-journals (administratie, linkinformatie en updaten van de website). 
• Beheer van de e-databanken (implementatie, administratie en linking). 
• Onderhoud van het SFX linkingsysteem. 
• Beheer en onderhoud van het computerpark (LAN, PC administratie, lokale 

software). 
• Beheer en onderhoud van het serverpark (beveiliging, OS administratie, 

hardwareplanning en -aankoop). 
 

1.3 DE BOEKENTOREN: HET GEBOUW 
 
De Boekentoren is een meesterwerk van Henri Van de Velde en een beschermd monument. 
Dit gebouw is het grootste bewaard gebleven project van Van de Velde en één van de 
markantste 20ste-eeuwse realisaties in België. 
 
Het werd gebouwd tussen 1936 en 1947 en reikt 64 m hoog. Ingeplant op het hoogste punt 
van Gent (Blandijnbergsite) staat de universitaire bibliotheek en zijn toren van ‘kennis & 
wetenschap’ symbool voor de hele universiteit. Het gebouw vervult na circa 70 jaar nog 
steeds zijn oorspronkelijke functie als universiteitsbibliotheek. 
 
Vandaag verkeert het belangrijkste gebouw van de universiteit in slechte staat. Het leidt 
onder andere aan betonrot. Er is echter een restauratieproject aan de gang om de 
verloedering tegen te gaan. 
 
 
 
 
 
 



Processing  van grote collecties hoogwaardig beeldmateriaal: Digital Repository Universiteitsbibliotheek Gent  9 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

2 STAGEOPDRACHT / PROBLEEMSTELLING 

2.1 PROBLEEMSTELLING 
De bibliotheek heeft een aantal kostbare en kwetsbare collecties in huis. De collecties zijn 
voor een groot deel al gedigitaliseerd. De kwetsbaarheid van de collecties komt zo niet in het 
gedrang. Momenteel zijn er verschillende projecten in ontwikkeling om dit te realiseren. Het 
allesomvattende project heeft de naam Digital Object Repository (DOR).  
 
Een van de collecties is de “topografische collectie” en telt dertig tot veertigduizend foto’s die 
op grote kartonnen bladen geplakt zijn. Deze worden ingescand met een speciale scanner. 
 
Eerst en vooral moet er een manier gevonden worden om de foto’s op een gemakkelijke 
wijze uit de ingescande beeldbestanden te extraheren. Door de uitgebreidheid van de 
collectie is er een zekere mate van automatisering gewenst. 
 
Ten tweede moeten de bestanden aantrekkelijk gemaakt worden voor het Internet. Dit houdt 
in dat de bestandsgrootte klein genoeg moet zijn zonder veel kwaliteitsverlies te hebben. 
 

2.2 STAGEOPDRACHT 
De opdracht is een modulair systeem ontwikkelen dat gemakkelijk uitbreidbaar is. In de 
eerste fase moet er een selectie applicatie en een processing applicatie ontwikkeld worden.  
De selectie applicatie is bedoeld voor desktopmachines, de processing applicatie is bedoeld 
voor krachtigere machines. Het wegschrijven van een deel van een afbeelding vergt veel 
resources van een PC. Ook plaatsgebrek op desktopmachines en centralisatie van de 
resulterende afbeeldingen zijn een oorzaak van de splitsing tussen selectie en processing. 
 
Het eerste deel is een selectie applicatie of Internet-Image-Crop-Desktop (ICD). Hierin 
moeten de afbeeldingen geladen en getoond worden. De gebruiker maakt de selecties met 
behulp van de muis. Voor elke afbeelding worden de coördinaten van het geselecteerde 
gebied bijgehouden. De selectiecoördinaten worden samen met de desbetreffende 
bestandsnaam opgeslagen in XML formaat.  
 
Het tweede deel is de server applicatie of Internet-Image-Crop-Server (ICS). Hierin moeten 
meerdere XML bestanden geopend kunnen worden en één voor één verwerkt worden. Met 
de informatie, die in de XML files staat, wordt afbeelding per afbeelding verwerkt. Per 
bestand worden de afbeeldingen geladen, waarna de geselecteerde delen eruit geknipt 
worden en vervolgens worden opgeslagen. Het originele bestand moet bewaard blijven. 
 
In een tweede fase kunnen beide systemen geperfectioneerd worden. Een uitbreiding van de 
ICD zou er in kunnen bestaan de selectie automatisch te laten verlopen. De afbeeldingen 
moeten geanalyseerd worden en de foto’s moeten er automatisch uit geselecteerd worden.  
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De flowchart (Figuur 2-1 Flowchart van de opdracht) geeft een duidelijk beeld van de 
opdracht. De stappen werden genummerd. 

1. De te verwerken afbeeldingen worden geladen. 
2. Na de selectieroutine met de ICD wordt er een XML bestand gecreëerd dat in de 

daarvoor voorziene plaats opgeslagen wordt.  
3. Via de ICS worden de centraal opgeslagen XML bestanden opgehaald.  
4. De ICS verwerkt de XML bestanden en haalt, indien nodig, de juiste originele 

afbeeldingen uit de DOR.  
5. De gecropte foto’s worden in de DOR opgeslagen. 
 

 
Figuur 2-1 Flowchart van de opdracht 
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3 THEORETISCHE UITWERKING / LITERATUURSTUDIE 

3.1 JAVA 

3.1.1 Programmeeromgeving 
Java is de naam van een programmeeromgeving die tien jaar geleden ontwikkeld werd door 
Sun (http://www.sun.com).  
 
Java is een object georiënteerde, platform onafhankelijke en multi-threaded 
programmeeromgeving.  
 
Java heeft zijn succes te danken aan verschillende zaken. 

• Het is gratis. 
• Het is flexibel; van applicaties voor de desktop tot games voor mobiele 

telefoontoestellen. 
• Het is ideaal voor webservices. 
• Java kent veel mogelijkheden voor XML implementaties. 
 

Op moment van schrijven is de huidige versie van Java 1.5. Er is gekozen voor de “Standard 
edition”. Deze biedt voldoende mogelijkheden voor het schrijven van de 
programmeeropdracht. 

3.1.2 Streams  
Een stream is een “stroom van data”. Deze data kan zowel afkomstig zijn van een bestand 
als van objecten afkomstig uit de programmeercode. Streams worden gebruikt om gegevens 
door te sturen naar een bestand, een netwerklocatie etc.  
 
Streams opereren op “byteniveau” en kunnen gemanipuleerd worden. Er kunnen bytes 
overgeslagen worden of bijgevoegd. 

3.2 JAVA ADVANCED IMAGING 
Java Advanced Imaging of JAI is een API die dient om meer geavanceerde bewerkingen te 
doen met beeldbestanden. Vanaf Java 1.4 zit deze deels verwerkt in de ImageIO API. 
Momenteel is het nodig, wanneer er met TIFF bestanden gewerkt moet worden, de JAI 
volledig te installeren. Het TIFF formaat wordt niet volledig ondersteunt door ImageIO API. 
Buiten het gebruik van TIFF bestanden is de JAI nodig om bijvoorbeeld een kleurvervanging 
van een beeldbestand uit te voeren. Beeldbewerkingen zijn later nodig voor de automatische 
selectie (5.6). 
 
De JAI is vooral bedoeld om met grote afbeeldingen te werken en heeft als doelgroep de 
medische wereld. 

3.3 TIFF 
Aangezien de gescande objecten opgeslagen worden in het TIFF formaat is een grondige 
studie van dit formaat nodig. 
 
TIFF is een acroniem voor “Tagged Image File Format”. Het is een raster formaat; het beeld 
wordt verdeeld in vakjes, pixels. Voor elke pixel wordt er kleurinformatie bijgehouden. De 
kleurinformatie is afhankelijk van het aantal bits dat maximaal ingesteld staat (BV 1 bit per 
pixel gaat ofwel wit ofwel zwart opleveren, 16 bits kan 65536 verschillende kleuren 
opleveren). 
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Figuur 3-1 Illustratie raster formaat 

Buiten de beeldinformatie wordt er nog een grote hoeveelheid metadata bijgehouden. De 
hoogte, breedte, informatie over de gebruikte apparatuur, etc.  
 
Verder is het mogelijk de beeldinformatie met behulp van verschillende algoritmen te 
comprimeren. Er werd gekozen om de ingescande afbeeldingen niet te comprimeren. Dit is 
omdat de digitale collecties bedoeld zijn lang te bestaan. Wanneer er compressie gebeurt en 
het daartoe gebruikte algoritme verloren raakt, is de afbeelding niet meer te reconstrueren. In 
tegenstelling tot een gecomprimeerde afbeelding kan de data van een rasterformaat te allen 
tijde verwerkt worden. 
 
Een TIFF bestand is opgebouwd uit drie delen. Een Image File Header (IFH), een Image File 
Directory (IFD) en de Image Data (ID). Een TIFF bestand kan uit meerdere afbeeldingen 
bestaan. Dan spreekt men van een multipage TIFF image. Per afbeelding is er een aparte 
IFD nodig. Een IFD bestaat uit entries. Elke entry is een eigenschap van de afbeelding (BV 
de hoogte, breedte). 
 
- De header (zie Figuur 3-3) bestaat uit 8 bytes. 

o Bytes 0 en 1: deze bytes duiden aan in welk formaat het bestand gelezen moet 
worden. “II” (4949.H) voor little-endian en “MM” (4D4D.H) voor big-endian. Het is 
belangrijk om weten dat bij little-endian altijd eerst de minst beduidende byte 
komt in een rij van samenhorende bytes. Dus wanneer er in de TIFF image 
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497F.H staat, betekent dit 7F49.H. Bij big-endian is de waarde de gelezen 
waarde. 

o Bytes 2 en 3: identificeren het bestand als een TIFF image. Het decimale getal 42 
of 2A.H wijst erop dat het bestand een TIFF image is. 

o Bytes 4 tot 7: geven de offset in bytes weer waar de eerste IFD zich bevindt. 
 

- De IFD bestaat uit een onbepaald aantal bytes, afhankelijk van hoeveel Directory Entries 
er zijn (de beschreven bytes beginnen te tellen vanaf de offset gespecificeerd in de 
header). 

o Bytes 0 en 1: deze geven aan hoeveel directory entries de IFD bezit. 
o Vanaf byte 2 beginnen de directory entries. 
o Na alle directory entries zal er eventueel een waarde staan die verwijst naar een 

tweede IFD, als en slechts als het TIFF bestand uit meerdere afbeeldingen 
bestaat. 

 
- Een directory entry bestaat uit 12 bytes. 

o Bytes 0 en 1: de tag dat het veldtype identificeert. Elke eigenschap komt overeen 
met een getal. (BV 0106.H is de code voor het gebruikte kleurmodel). De 
directory entries moeten van klein naar groot volgens deze waarde gesorteerd 
worden. 

o Bytes 2 en 3: geven het veldtype aan, mogelijke waarden staan in Figuur 3-2. 
 

 
Figuur 3-2 Mogelijke veldtypes 

o Bytes 4 tot 7: geeft de count aan. Dit is het aantal gebruikte veldtypes om de 
waarde van de eigenschap aan te geven. Eén enkel short zal een count hebben 
van 1 terwijl hij toch 2 bytes lang is. 

o Bytes 8 tot 11: geven ofwel de waarde, ofwel de offset aan waar de waarde zich 
bevindt. Wanneer de count, omgerekend naar bytes, groter wordt dan 4 bytes 
zullen bytes 8 tot 11 een offset aangeven. 
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Figuur 3-3 Grafische voorstelling van een TIFF header 

- Enkele belangrijke Directory entries: 
o Rijen en kolommen: een afbeelding is niets meer dan een rechthoekige array van 

pixels. De hoogte en de breedte van deze array is belangrijk om de 
pixelinformatie te weten te komen. 

 ImageLength (101.H) 
 ImageWidth (100.H) 

o Locatie van de data: het TIFF formaat ondersteunt het opbreken van de data in 
meerdere strips. Dit om de performantie te verhogen. De informatie over deze 
strips, locatie van de data kan gevonden worden met de volgende entries. 

 RowsPerStrip (116.H): dit geeft aan hoeveel rijen er in één strip passen. 
Als deze RowsPerStrip 30 is en ImageLength is 24 dan zijn er drie keer 
strips van 10. De laatste 6 plaatsen worden leeg gelaten. 

 StripOffset (111.H): de offset waar de waarden staan. 
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Figuur 3-4 Voorbeeld van een TIFF-header 

  (1)        (2)        (3)         (4)             (5)           (6) 
 

(1) Plaats in het bestand, aangeduid door het aantal voorgaande bytes – 1 
(2) Naam van de tag (3) 
(3) De tag die het veldtype identificeert 
(4) Veldtype, hier LONG (32bit) 
(5) Het aantal verschillende waarden dat deze entry definieert, hier 188. 
(6) 188 keer 32bit kan niet in de voorziene plaats van 4byte dus “000000B6” is een offset 

(beginnend vanaf het begin van het bestand) naar de waarden 
 (7)             (8)         (9)  

 
(7) De plaats in het bestand volgend de voorziene offset 
(8) Naam van de tag 
(9) De 188 waarden achter elkaar 
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4 PRAKTISCHE VOORSTUDIE 

4.1 STORAGE 
In het kader van de opslagproblematiek die hoort bij het aanmaken van grote collecties 
hoogwaardig beeldmateriaal is het relevant om ook de opslagmethodiek te bestuderen. De 
dienst automatisering heeft hieromtrent gedurende de stageperiode twee bedrijfsbezoeken 
volbracht ( http://www.netapp.com, http://www.emc.com). Dit werd aanzien als een 
uitbreiding van de stage. 
 
Er zijn twee hoofdmogelijkheden om bestanden op te slaan; ofwel worden ze op Direct 
Attached apparatuur (DAS) opgeslagen ofwel worden ze op een gecentraliseerde plaats 
opgeslagen (Figuur 4-1 Direct attached). Vanwege de grootschaligheid van de collecties en 
de andere vereisten die de dienst automatisering stelt, is er nood aan een gecentraliseerde 
opslagruimte. Algemeen wordt er vanaf 1 Terra Byte naar centralisatie van de gegevens 
gestreefd. Door de centralisatiepolitiek wordt bijvoorbeeld back-ups nemen veel 
gebruiksvriendelijker. 
  

 
Figuur 4-1 Direct attached en gecentraliseerde storage 

 
Centralisatie van opslagruimte heeft enkele grote implementaties: Storage Area Network 
(SAN), Network Attached Storage (NAS) en Internet Small Computer Systems Interface 
(ISCSI). 

4.1.1 NAS 
NAS (zie Figuur 4-2) is hoofdzakelijk ontwikkeld voor filesharing. Het NAS bestaat uit 
verschillende delen. Ten eerste is er de opslagruimte, deze bestaat meestal uit een array 
van harde schijven. Ten tweede is er de NAS controller. Dit is een stuk hardware met een 
eigen besturingssysteem dat zorgt voor de configuratie van het NAS. De controller 
organiseert de volledige opslagcapaciteit naar wens in verschillende virtuele disks. Via het IP 
netwerk wordt de data uitgewisseld. 
 
Om toegang te krijgen tot het NAS moet er een vooraf geconfigureerd deel gemount worden. 
De gebruiker krijgt dan een virtuele harde schijf toegewezen. Deze virtuele disk is geshared 
op het NAS. Andere gebruikers kunnen deze disk ook mounten. De virtuele disks kunnen 
enkel beschreven en gelezen worden. De controller beheert het filesysteem, de permissies, 
file locks, etc. 
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Figuur 4-2 NAS voorbeeld 

4.1.2 SAN 
Net als bij NAS staat de controller van een SAN (zie Figuur 4-3) in voor het configureren en 
beheren van de opslagruimte. Het medium dat gebruikt wordt is het FCAL netwerk. FCAL is 
een acroniem voor Fiber Channel/Arbitrated Loop. FCAL is gebaseerd op de SCSI (Small 
Computer System Interface) Standaard. Er worden via het FCAL netwerk FCAL pakketjes 
verstuurd. Deze FCAL pakketjes zijn SCSI pakketjes die geďncapsuleerd zijn. Hiervoor is 
een volledig onafhankelijk netwerk nodig en tevens FCAL netwerkkaarten.  
 
De opslagruimte wordt verdeeld in virtuele disks, geďdentificeerd door een Logical Unit 
Number (LUN). Slechts één gebruiker kan de aan hem toegewezen LUN mounten. De 
machine, waarop de drive gemount is, beschouwt deze drive als een fysiek aangesloten 
SCSI drive. De gebruiker heeft dus alle rechten en bezit over de mogelijkheden om de drive 
te formatteren, een eigen filesysteem te kiezen, etc. De controller beheert de LUN’s. 
 

 
Figuur 4-3 SAN voorbeeld 
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4.1.3 ISCSI 
ISCSI is een acroniem voor (Internet Small Computer Systems Interface). ISCSI gebruikt het 
zelfde systeem als SAN maar als medium gebruikt het een IP netwerk. SCSI is een 
standaard voor DAS. De SCSI pakketjes worden dus geďncapsuleerd in IP pakketjes. Het 
verschil met SAN is dat het TCP/IP verkeer meer overhead heeft dan het FCAL netwerk. 
Bijgevolg is SAN over FCAL performanter dan SAN over ICSCI.  

4.1.4 Vergelijking 
Elk van de voorgaande technologieën heeft zijn voor- en nadelen. Voor SAN moet er een 
fiberchannel netwerk gelegd worden en moet er FCAL apparatuur aangeschaft worden. Een 
NAS kan functioneren op een IP netwerk. NAS is echter minder performant, maar met de 
komst van de volgende generaties netwerkkaarten (1GBps en 10GBps) kan dit verholpen 
worden. Dikwijls bieden NAS oplossingen ook de mogelijkheid om simultaan ISCSI te 
implementeren mits extra kosten. 
 
Omwille van simultane toegang van verschillende systemen (scanners, de ICS, ICD, etc.) tot 
de gegevens biedt NAS binnen de universiteitsbibliotheek de beste oplossing (Figuur 4-4). 
 

 
Figuur 4-4 Werking ICS en ICD op een NAS oplossing 
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4.2 OPZET JAVA PROGRAMMEEROMGEVING 
Een programmeeromgeving bestaat uit verschillende onderdelen (Figuur 4-5).  

• De programmeertaal zelf die omvat zit in een Software Development Kit (SDK). Voor 
Java is dit de Java Development Kit (JDK). De SDK of JDK is een verzameling van 
bibliotheken, gereedschappen die benodigd zijn om software te schrijven. Deze 
bibliotheken kunnen uitgebreid worden met andere complementaire bibliotheken. JAI 
is een complementaire bibliotheek en moet toegevoegd worden aan de standaard 
bibliotheek. Dit gebeurt dmv een installatie bestand, gedownload op www.sun.com. 

• Daarnaast is er ook nood aan een programmeeromgeving, een Integrated 
Development Environment (IDE). Hiervoor is NetBeans gekozen. NetBeans is een 
gratis softwarepakket, ontwikkeld door Sun. 

• Naast het programmeren moet het programma ook uitgevoerd kunnen worden. 
Windows biedt standaard geen mogelijkheid aan om Java programma’s te draaien. 
Hiervoor heeft Sun de Java Vitual Machine (JVM) ontwikkeld. Standaard zit de JVM 
in het installatiepakket van de SDK of JDK. De JVM kan ook apart geïnstalleerd 
worden zodat er enkel programma’s uitgevoerd kunnen worden.  

 
Het is mogelijk een combinatie van JDK en IDE te downloaden die de volledige installatie 
van de omgeving op zich neemt. 
 
 

 
Figuur 4-5 Simpele voorstelling van de Java programmeeromgeving 
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5 PRAKTISCHE UITWERKING 

5.1 INLEIDING 
Het ontwikkelen van een applicatie gebeurt in verschillende fasen. Elke fase heeft een 
gerichte doelstelling, maar sommige fase kunnen overlappen. Het testen van de toepassing 
gebeurt tijdens de ontwikkeling van de fasedoelstelling.  

5.2 EERSTE ONTWIKKELFASE: DE SELECTIE METHODIEK 

5.2.1 Doelstelling 
De doelstelling is een eerste ontwerp en algemene testomgeving te maken voor de ICD, het 
ontwerpen van een gebruiksvriendelijke grafische interface (GUI) waar een afbeelding 
ingeladen wordt en getoond wordt. De GUI heeft vooral als doelstelling de selectiemethodiek 
te visualiseren. Zowel JPEG, GIF, BMP en PNG als het formaat waarin de collecties 
opgeslagen zijn (TIFF) moeten ondersteund worden. De gebruiker moet in staat zijn om met 
de muis een gebied in de afbeelding te selecteren, te bekijken en op te slaan 

5.2.2 Ontwerp GUI 
Het ontwerp bestaat uit twee delen; een deel voor de originele afbeelding (de originalview, 
links op Figuur 5-1) en een deel voor het geselecteerde gebied van de afbeelding (de 
selectionview, rechts op Figuur 5-1). Met de muis kan een selectie gemaakt worden, in de 
originalview, die door een rode vierhoek voorgesteld wordt. Nadat de selectie gemaakt is 
wordt deze afgebeeld op de selectionview. 
 

 
Figuur 5-1 Uitzicht GUI  
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5.2.3 Laden van een afbeelding 

5.2.3.1 JPEG, GIF, PNG en BMP laden 
Java 1.5 heeft standaard ondersteuning om JPEG, GIF, PNG en BMP afbeeldingen te 
coderen (opslaan) en te decoderen (openen). 
 
Om een afbeelding in een programma te laden moet er een stream aangemaakt worden die 
alle bytes doorzendt naar de decoder. De decoder analyseert de stream en maakt er een 
image object van. 

5.2.3.2 TIFF laden 
Het TIFF formaat wordt niet standaard ondersteund door Java. Via de JAI kan een TIFF 
bestand wel ingeladen worden. De bestanden worden analoog aan de andere formaten 
geladen. Het nadeel aan hoogwaardige TIFF afbeeldingen is de grootte van het bestand. Het 
inladen en afbeelden van een groot TIFF bestand duurt opmerkelijk langer dan het inladen 
van dezelfde afbeelding in JPEG formaat. 

5.2.3.3 Tonen van een afbeelding 
Als de afbeelding geladen is wordt deze op de originalview getekend. Wanneer de 
afbeelding te groot is voor het originalview-paneel moet deze worden herschaald.  

5.2.4 Selectie methodiek 
De basis van dit test programma bestaat uit drie klassen en een overkoepelend frame dat de 
klassen met elkaar “verbindt” en tevens dienst doet als GUI.  
 
De selectie wordt op de originalview gedaan, als de linkermuisknop losgelaten wordt, wordt 
er een snapshot genomen van het geselecteerde deel. Het snapshot wordt doorgegeven en 
afgebeeld op het selectionview-paneel. 
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5.3 TWEEDE ONTWIKKELFASE: SELECTIEGEGEVENS VERWERKEN 

5.3.1 Doelstelling 
De doelstelling bestaat erin om een GUI te ontwerpen waarin de selectiecoördinaten 
verwerkt kunnen worden. Omdat het selecteren en het croppen geheel gescheiden gebeurd 
is er een uitwisseling van de selectiegegevens nodig. 
 
De selectiegegevens moeten opgeslagen worden in XML formaat waarna de 
verwerkingsapplicatie (ICS) het XML bestand analyseert en cropt. 
 
Concreet moet er een goede opslagmethode gevonden worden en moet er een performante 
croproutine ontwikkeld worden. 

5.3.2 Gegevens opslaan en openen 
Vanwege de complexiteit die nodig is bij het opslaan van gedetailleerde gegevens is het niet 
aangeraden deze gegevens los op te slaan. Beter is een klasse te voorzien waar per 
afbeelding de gegevens worden bijgehouden (in komende fasen zullen er meerdere 
afbeeldingen bewerkt moeten worden). Later kan deze klasse “geserialiseerd” worden en als 
lijst volledig in detail opgeslagen worden in een XML bestand. Het serialiseren is een proces 
dat de staat van een klasse (die serialiseerbaar moet zijn) opslaat. Op een later tijdstip kan 
de klasse hersteld worden met het gesteriliseerde, opgeslagen bestand.  
 
Het is de bedoeling dat bij elke afbeelding de selectiegegevens en de bestandsnaam van de 
afbeelding opgeslagen worden. Hiervoor is een speciale klasse ontworpen 
(“CroppedImageDescriptor"). Deze houdt het verband vast tussen de afbeelding en de 
selectie.  
  
Het genereren van XML bestanden kan gemakkelijk gedaan worden met de daartoe 
voorziene bibliotheken. Een “XMLEncoder” zorgt ervoor dat de gegevens opgeslagen 
kunnen worden in het XML formaat. Het encoderen zorgt voor de volgende structuur (Figuur 
5-2). 
 

 
Figuur 5-2 "CroppedImageDescriptor" in XML formaat 
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Elke eigenschap die de klasse op het moment van serialiseren bezat wordt weggeschreven. 
De klasse bezit twee eigenschappen die opgeslagen worden (Figuur 5-2). 

• “fileName”: de bewerkte afbeelding. 
• “r”: de rechthoek die de selectie voorstelt. De vier integers die daarbij opgeslagen 

worden stellen respectievelijk de x waarde, de y waarde, de breedte en de hoogte 
voor. 

 
Het openen van een XML bestand gebeurt door middel van een “XMLDecoder”. Deze 
analyseert het bestand en, in geval van een juist gevormd bestand, kunnen de 
selectiegegevens opgehaald en verwerkt worden.  

5.3.3 Gegevens verwerken, croproutine 
Nadat de gegevens opgehaald zijn, kunnen ze verwerkt worden. De bronafbeelding wordt via 
de “fileName”, die beschreven stond in het XML bestand, ingeladen. De selectie wordt 
uitgeknipt. Het opslaan van de uitgeknipte afbeelding gebeurt in een nieuw aangemaakte 
map “scaled”, in de directory van de bronafbeelding. 

5.3.4 Ontwerp van de ICD GUI 
Het ontwerp werd simpel gehouden, er is geen nood aan visualisatie van de gegevens. 
Enkel een visualisatie van de vooruitgang is interessant. Via een browser worden de XML 
bestanden geopend. 
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5.4 DERDE ONTWIKKELFASE: MEERVOUDIGE BESTANDEN EN “LOOK AND FEEL” 

5.4.1 Doelstelling 
In deze fase wordt het uitbreiden van zowel de clientside (ICD) als de serverside (ICS) 
basisapplicaties tot meer gebruiksvriendelijkere applicaties als doel gesteld. In de ICD 
moeten er meerdere afbeeldingen geopend kunnen worden. Een navigatie systeem om door 
de verschillende afbeeldingen te browsen moet worden ontwikkeld. De ICS moet meerdere 
afbeeldingen kunnen verwerken in één keer. Bestanden openen, opslaan moet via een GUI 
kunnen gebeuren. De GUI van de ICD moet mogelijkheid bieden om een selectie te 
verfijnen. De selectie moet via een tool pixel per pixel aangepast kunnen worden.  

5.4.2 Desktop implementatie 
Er werd een knoppencombinatie (Figuur 5-3) aangemaakt waarin het mogelijk is de selectie 
van 1 tot 10 pixels aan te passen. De aangegeven waarde van de slidebar is de hoeveelheid 
pixels voor de aanpassing van de selectie. Met de pijltjes kunnen de vier zijden van de 
rechthoek in de richting van de pijl verschoven worden. De volledige afbeelding selecteren 
gebeurt door de “Select full” knop. 
 

 
Figuur 5-3 Uitzicht “tuning panel” 

De mogelijkheid meerdere bestanden te bewerken impliceert twee zaken: ten eerste moet er 
een navigatie systeem ontworpen worden en ten tweede moeten de selectiegegevens per 
bestand bijgehouden worden.  
 
Een bestandslijst en een knoppencombinatie verzorgen de navigatie (Figuur 5-4 en Figuur 
5-5). 
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Figuur 5-4 Bestandslijst 

 

 
Figuur 5-5 Alternatieve navigatie 

 
De klassen die instaan voor het bijhouden van de selectiegegevens 
(“CroppedImageDescriptors”) worden in een array ondergebracht. Door deze array samen 
met het navigatiesysteem te doorlopen, worden de selectiegegevens op de juiste plaats 
bijgehouden. Het bewaren van de “CroppedImageDescriptors” wordt in één XML bestand 
gedaan (Figuur 5-6). 
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Figuur 5-6 De “Array” in XML formaat 

Het opslaan van een “Array” van “CroppedImageDescriptors” gebeurt analoog aan het 
opslaan van één enkele “CroppedImageDescriptor”. 
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5.4.3 Server implementatie 
In één XML bestand moeten meerdere selectiegegevens worden verwerkt. Door middel van 
een lus wordt de croproutine (zie 5.3.3) herhaald voor elke “CroppedImageDescriptor” die 
beschreven staat in het XML bestand. Het ontwerp van de GUI werd licht aangepast (Figuur 
5-7). Een tweede progressbar werd toegevoegd. 
 

 
Figuur 5-7 ICS GUI 
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5.5 VIERDE ONTWIKKELFASE: CENTRALISATIE VAN DE SELECTIEGEGEVENS 

5.5.1 Doelstelling 
Behalve het lokaal opslaan van de XML bestanden moet er een centralisatie van de 
bestanden tot stand komen. Het opslaan van de gegevens op een centrale plaats heeft 
verschillende voordelen. 

• Access voor de eindgebruiker, het is mogelijk om meerdere XML bestanden te 
openen omdat ze in één directory zitten. 

• Een back-up is makkelijker te nemen. 
 

Om alle XML bestanden op dezelfde plaats te bewaren moet er een tool gemaakt worden die 
bestanden kan ontvangen en ze op een centrale plaats opslaat. Deze tool kan opgevat 
worden als een service. De ICD maakt contact met de service en verstuurd het XML bestand 
via het netwerk naar deze service. 
 
De collectie is opgedeeld in verschillende categorieën. Deze zijn verspreid in een 
directorystructuur, relevant met de categorie waartoe de afbeeldingen behoren. De XML 
bestanden worden op één en dezelfde plaats opgeslagen en niet meer in de map waar de 
bronbestanden staan. Omdat de bronbestanden geopend worden enkel met behulp van de 
bestandsnaam moet er een oplossing gevonden voor deze probleemstelling.  
 
Aangezien de XML bestanden op dezelfde plaats staan is het mogelijk om meerdere XML 
bestanden te openen en te verwerken. De ICS moet hiervoor aangepast worden. 

5.5.2 Opzet van de service 
De client software wordt in de ICD geïntegreerd. Als de selectiegegevens opgeslagen 
worden, wordt er een verbinding gelegd met de Remote Storage Service (RSS). De RSS 
ontvangt het bestand en slaat het op. Een kopie van het XML bestand wordt automatisch 
lokaal opgeslagen. Een algemene voorstelling van de werking is te vinden op Figuur 5-8.  
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Figuur 5-8 Algemene voorstelling 

5.5.3 Client klasse 
Client is een klasse die ervoor zorgt dat er een verbinding met de RSS kan gemaakt worden. 
In de ICD kan er gekozen worden om de selectiegegevens lokaal op te slaan en ze ook naar 
de RSS te sturen. Wanneer de selectiegegevens naar de RSS gestuurd moeten worden, 
maakt de client een TCP/IP verbinding. 
 
Het verzenden van de selectiegegevens gebeurt met behulp van een eigen ontwikkeld 
protocol, het Filename First Protocol (zie 5.5.5).  
 
De configuratie van de client houdt twee zaken in, de hostnaam of IP adres van de RSS en 
het poortnummer waarop de RSS te bereiken is. Hiervoor is er een klasse ontwikkeld met als 
doel de configuratie bij te houden en tevens deze op te slaan voor later gebruik. Analoog aan 
het opslaan van de selectiegegevens worden de hostnaam of IP adres en poortnummer in 
XML formaat opgeslagen in de “home directory” van de gebruiker. Standaard worden 
hostnaam of IP adres en poortnummer op respectievelijk “localhost” en “5000” gezet.  
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Figuur 5-9 Server Settings venster 

5.5.4 Remote Storage Service 
De RSS is een service die draait op een via het netwerk bereikbare machine. De applicatie 
moet opgestart worden via de “command prompt” van Windows. Daarbij verwacht de 
applicatie ook 2 argumenten. Het poortnummer, standaard 5000 en het basispad (zie 5.5.6). 
De applicatie kan gevolgd worden door de output die verschijnt in het “command prompt” 
venster. 
 
De RSS bestaat uit een oneindige loop die, wanneer er een Client zich aanmeldt, een 
connectie toelaat en open staat voor het ontvangen van een XML bestand. De RSS is 
ontworpen om meerdere connecties tegelijkertijd toe te laten. 
 

 
Figuur 5-10 RSS output 

5.5.5 Filename First Protocol 
Filename First Protocol (FFP) is een zelf ontwikkeld lichtgewicht protocol om snel een XML 
bestand door te sturen. Zoals de naam doet vermoeden wordt eerst de bestandsnaam 
verstuurd en daarna de data. 
 

 
Figuur 5-11 FFP structuur 

Eerst wordt de lengte van de bestandsnaam doorgestuurd. De RSS interpreteert de “Integer” 
en bereid zich voor om de bestandsnaam te lezen. De RSS creëert een nieuw bestand, met 
de ingelezen bestandsnaam, in het basispad en een stream (zie 3.1.2) om de data te kunnen 
wegschrijven. De data wordt per 1500 bytes, het maximum aantal bytes dat in een TCP 
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pakket toegestaan is, ontvangen en weggeschreven. De communicatie tussen client en 
server loopt enkelzijdig. 

5.5.6 Bronbestanden vinden 
De XML bestanden staan niet in dezelfde directory als de bronafbeeldingen. Om de 
bronafbeeldingen in te laden wordt er gewerkt met een basispad en een relatief pad. Het 
basispad wordt in de ICS geconfigureerd. Het basispad moet zo gekozen worden dat via dit 
pad alle afbeeldingen gevonden kunnen worden. Voor Figuur 5-12 is dit “w:”. 
 

 
Figuur 5-12 Directorystructuur van de DOR 

Na het openen van de te verwerken afbeeldingen in de ICD wordt er gevraagd een relatief 
pad in te geven. Dit kan zowel met de Remove en Add part of manueel (Figuur 5-13). De 
bedoeling is dat de gebruiker van de ICD dezelfde directorystructuur hanteert als die van de 
bronafbeeldingen. 
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Figuur 5-13 Relatieve directory instellen 

Bij het opslaan van de selectiegegevens in de ICD wordt het relatieve pad voor de 
bestandsnaam geplakt. 
 

 
Figuur 5-14 Bestandsnaam met relatief pad ervoor 

Bij het inladen van de afbeeldingen in de ICS wordt het basispad samengevoegd met de 
“fileName”. 
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5.6 AUTOMATISCHE SELECTIEMETHODIEK 

5.6.1 Inleiding 
Zoals al in de probleemstelling werd geschreven bestaat de topografische collectie uit foto’s 
geplakt op grote kartonnen bladen (Figuur 5-15). Deze kartonnen bladen verschillen van 
kleur, afmetingen enz. De positie van de foto’s op de kartonnen bladen verschilt ook. Er 
stellen zich twee problemen voor: (1) de achtergrondkleur, of de kleur van het kartonnen blad 
bepalen en (2) de positie van de foto achterhalen (zie verder). 
 
Een afbeelding bestaat uit verschillende pixels. Elke pixel bezit kleurinformatie. De 
achtergrondkleur (kleur van het karton) verschilt van de meeste kleuren die de foto bezit. De 
pixels moeten worden geanalyseerd en worden geïnterpreteerd als achtergrondpixels ofwel 
als fotopixels, naargelang de kleur die de pixel bezit. De afbeeldingen die verwerkt moeten 
worden hebben te grote dimensies om alle pixels performant te analyseren. 
 

 
Figuur 5-15 Voorbeeld van een ingescande afbeelding (2099x2800 pixels) 

Het analyseren van deze afbeelding zou betekenen dat er 2099*2800 (5 877 200) pixels 
verwerkt zouden moeten worden. Wanneer de afbeelding geschaald wordt op bijvoorbeeld 
20x27 pixels dan zijn er maar 540 pixels. De afbeelding wordt hersampled met de 
gemiddelde kleurwaarden van de samengenomen pixels. De afbeelding (Figuur 5-16) wordt 
minder duidelijk, maar het contrast tussen de achtergrond en de foto blijft behouden en voor 
de selectie vormt dit geen probleem. 
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Figuur 5-16 Geschaalde afbeelding 

Met de geschaalde kopie kunnen nog bewerkingen gedaan worden om het verschil tussen 
de achtergrond en de foto duidelijker te maken. Deze bewerkingen noemt men filters.  
 
Het contrast kan verhoogd worden (Figuur 5-17). 
 

 
Figuur 5-17 Gemaximaliseerd contrast 

 
Figuur 5-18 Threshold met waarde 230 

Een “threshold” functie veranderd vanaf een bepaald kleurniveau (instelbaar) een pixel in 
zwart, onder dat niveau wordt een pixel wit (Figuur 5-18). Figuur 5-19 geeft een duidelijker 
beeld voor deze techniek. De dikke lijn stelt het verloop van de pixels voor, de verticale as 
stelt de doelwaarde voor, de horizontale waarde stelt de originele waarde van de pixel voor.  
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Figuur 5-19 Threshold functie 

 
Met de “find edges” functie worden randen gezocht in de afbeelding (Figuur 5-20). Deze filter 
gaat op zoek naar randen in een afbeelding en gaat ze accentueren. 
 

 
Figuur 5-20 Find edges filter 

 
Figuur 5-21 Contrast + Threshold

 
Een combinatie van twee of meerdere filters kan dikwijls leiden tot veel duidelijkere grenzen. 
De combinatie van hoog contrast en “threshold” vormt een goede combinatie (Figuur 5-21). 
 
Andere combinaties zijn mogelijk, maar het voorgaande resultaat geeft het meest duidelijk de 
randen van de foto weer.  
 
De analyse en vergelijking van pixels van Figuur 5-21 Contrast + Thresholdzal een minder 
tijdrovende taak zijn. Er zijn slechts twee soorten pixels waarmee rekening gehouden moet 
worden (zwart en wit). Het creëren van een algoritme dat de foto er daadwerkelijk uithaalt is 
de volgende stap. 
 
Enig nadeel met deze techniek is dat bij laag contrast tussen een deel van de foto 
(bijvoorbeeld lucht) en de achtergrond, dat deel van de foto wit wordt weergegeven en 
bijgevolg niet zichtbaar is en geen kans maakt op selectie. Een groot deel van de collectie 
bestaat uit foto’s waarin er een luchtpartij aanwezig is. Het is dus nodig om hiervoor een 
oplossing te zoeken. 
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5.6.2 Verbetering van de voorbereiding van de afbeelding 
De verbetering bestaat erin om de luchtpartijen en de blekere delen die de foto bevat donker 
te maken en door de “threshold” functie zwart te laten kleuren. Een kleurvervanging van witte 
(of beter gezegd heel bleke) pixels door zwarte pixels is aangewezen.  
 
Omdat niet alle afbeeldingen dezelfde achtergrondkleur hebben zal er afhankelijk van de 
achtergrondkleur een invert-functie geďmplementeerd moeten worden. Een invert-functie zet 
alle zwarte pixels om in witte en omgekeerd. Dit omdat, wanneer er een te donkere 
achtergrondkleur is, de achtergrond geselecteerd zou worden. Een tweede probleem is dat 
er verschillende afbeeldingen zijn waar de achtergrondkleur bleek is. Ook hiervoor is een 
aangepaste methode nodig om genoeg contrast te krijgen tussen de foto en de achtergrond. 
 
Het achtergrondprobleem wordt opgelost door een sample te nemen van de achtergrond. 
Van die sample wordt de lichtsterkte van de kleur genomen. Vervolgens wordt aan de hand 
van deze lichtsterkte de juiste beeldbewerkingen in de juiste volgorde toegepast. De 
afbeeldingen worden ingedeeld in drie soorten achtergrondkleuren (lichte, middelmatige en 
donkere achtergrondkleur). 

5.6.3 Creatie en testen van Selectiealgoritmen 

5.6.3.1 Pixelselectie op basis van vergelijking van gemiddelde waarden. 
Een eerste benadering is het berekenen van het gemiddelde aantal zwarte pixels per rij en 
per kolom. Als het aantal pixels boven dit gemiddelde zit zou dit kunnen betekenen dat deze 
rij/kolom een deel van de foto bevat. 
 
De afbeelding wordt geanalyseerd en in matrix vorm opgeslagen (Matrix A). Voor een zwarte 
pixel wordt er een één geplaatst, een witte pixel zal een nul opleveren. Door de matrix te 
vermenigvuldigen met een rijmatrix (Matrix x) van enen bekomt men een rijmatrix met het 
aantal zwarte pixels per kolom (Matrix H = x*A). Door hetzelfde te doen met de 
getransponeerde matrix (Matrix B = AT) van de originele matrix (Matrix A) bekomt men 
hetzelfde resultaat voor de rijen (Matrix W = y*B). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bovenstaand voorbeeld verduidelijkt de uitleg. Matrix A heeft, volgens Matrix W, 4 zwarte 
pixels in de eerste rij, 2 in de tweede rij, 1 in de derde rij en 3 in de vierde rij. Wanneer we 
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deze procedure voor een grotere afbeelding herhalen bekomen we het volgende resultaat 
(Figuur 5-22). 
 

 
Figuur 5-22 Voorbeeldfiguur, input van het "selectie aan de hand van gemiddelde" algoritme 

 
W= [1,15,15,15,14,14,14,14,14,14,15,15,14,15,15,15,15,15,16,11,2] 
 
H = [9,0,0,0,18,19,19,19,19,19,19,19,19,18,18,18,19,19,6,0,0,0,0,0,0,0,1] 
 
Logischerwijs zou de foto zich kunnen bevinden in de gebieden waar het meeste aantal 
zwarte pixels zijn. Hier zou dat zijn vanaf de 2de rij tot de voorlaatste rij en vanaf de 5de kolom 
tot de 19de kolom. Een probleem is dat de meeste afbeeldingen bij het bewerken naar de 
kleine hoog contrast/threshold afbeelding een zwarte buitenrand krijgen. Dit bemoeilijkt de 
manier waarop de foto gevonden kan worden. Soms is de buitenrand dik, soms smal.  
 
Het gemiddelde van het aantal zwarte pixels kan een drempelvoorwaarde zijn. In het 
bovenstaande voorbeeld is het gemiddelde voor H 10,29. Als we 10 als drempelwaarde 
nemen dan zal kolom 5 tot 18 geselecteerd worden. Als rij 19 (waarde = 6) tot de foto 
behoort, verliezen we een stuk van de foto. Er moet dus een lagere drempelwaarde gekozen 
worden. Als we minder dan 10 kiezen zal rij 1 tot 19 geselecteerd worden. Daar zit een stuk 
van de achtergrond bij, wat niet de bedoeling is. Een eerste oplossing is het ruimer nemen 
van de geselecteerde kolommen. Als er 1 kolom langs beide kanten bij de selectie 
toegevoegd wordt dan zit de volledige foto in de selectie en is er een minimum aan 
achtergrond bij de selectie. 
 
Een tweede probleem stelt zich voor wanneer de zwarte pixels die tot de foto behoren stilaan 
verminderen en onder het gemiddelde zakken. Tot nu toe zouden de kolommen nadat het 
aantal zwarte pixels minder is dan het gemiddelde, niet geselecteerd worden. Een lagere 
eindvoorwaarde zou dan nodig zijn. Ook kan men stellen dat, wanneer er boven het 
gemiddelde gegaan wordt de rand van de foto overschreden wordt. Een eerste selectie zou 
erin bestaan het blok met het grootste aantal kolommen en rijen boven het gemiddelde te 
vinden. Een tweede blok kan een verfijning van de selectie zijn, waarin er gezocht wordt naar 
uitlopers aan beide kanten. Het algoritme zoekt nu naar de grootste opeenvolging van 
getallen hoger dan het gemiddelde en verfijnd dan de selectie met eventuele uitlopers. 
 
Een derde probleem stelt zich voor wanneer er in het midden van de afbeelding er zich 
enkele lijnen zonder zwarte pixels bevinden. Tot nu toe zou het algoritme enkel de grootste 
opeenvolging selecteren. Er is nood aan een verbindingstechniek om de 2 delen bij elkaar te 
voegen zonder dat voor een normale afbeelding de rand mee geselecteerd wordt. 
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De algemene vorm van het “selectie aan de hand van het gemiddelde" algoritme ziet er als 
volgt uit. 
 
C[x] : aantal zwarte pixels in kolom x 
T1     : maximum threshold: het gemiddelde aantal zwarte pixels in een kolom 
T2    : minimum threshold: configureerbaar 
flag  : booleaanse flag 
B     : begin coördinaat foto 
E     : eind coördinaat foto 
Rand  : coördinaat van de rand: configureerbaar  
 
 
for (x  = 0 ;  x < maxX ; x =x + 1) 
   if ( C[x] <= T1 ) then 
      if (flag == true) then 
       if (x < Rand AND C[x] < T2) then 
         E = x 
         flag = false   
       end if 
      end if 
   else 
      if (flag == false) then 
       flag = true 
       B = x 
      end if 
   endif 
 
end for       
 
T2 is een te kiezen getal, de keuze hangt af van de dimensie van de hoog contrast/threshold 
afbeeldingen en van de aard van de foto. 
 
Wanneer we het algoritme testen krijgen we de volgende resultaten (Figuur 5-23 tot Figuur 
5-33). Aan de linker zijde worden de originele afbeeldingen getoond, aan de rechter zijde de 
uitgeknipte resultaten. De tests werden gedaan met hoog contrast/threshold afbeeldingen 
met een breedte van 150 pixels. 
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Figuur 5-23 

 
Figuur 5-24 

Het geselecteerde gebied is nagenoeg de 
volledige foto. De foto is schuin op het blad 
gekleefd, er is dus een deel van de 
achtergrond mee uitgeknipt werd. 

 
Figuur 5-25 

 
Figuur 5-26 

De foto wordt nagenoeg perfect uitgeknipt. 
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Figuur 5-27 

 
Figuur 5-28 

Een nagenoeg volledig juiste selectie van 
de foto. 

 
Figuur 5-29 

 
Figuur 5-30 

Het bovenste deel wordt niet gevonden. De 
lucht wordt bij de threshold functie niet 
genoeg zwart. 
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Figuur 5-31  

Figuur 5-32 

De tekst boven en de donkere rand rechts 
zorgen dat de foto en een groot deel van de 
achtergrond geselecteerd worden. Door X 
te verhogen is dit probleem deels opgelost. 
 

 
Figuur 5-33 

Wanneer er teveel zwarte pixels tussen de 
foto en de rand zijn, wordt dit aanzien als 
een deel van de foto. 

 
Voor het grootste deel van de geteste afbeeldingen worden de foto’s naar behoren 
geselecteerd. Het algoritme kan zeker nog verfijnd worden. 
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5.6.3.2 Blok detectie algoritme 
Een tweede benadering is het detecteren van de samenhangende zwarte pixels, blokken. Dit 
gebeurt op basis van de hoog contrast/threshold afbeelding (Figuur 5-21 Contrast + 
Threshold) en kan op verschillende manieren.  

• De matrix, die de hoog contrast/threshold afbeelding voorstelt wordt doorlopen en 
rond alle samenhangende zwarte pixels wordt een rand gezocht. Met de uiterste 
waarden van de rand wordt er een rechthoek gecreëerd waarin de samenhangende 
pixels bevat zitten. Deze rechthoek kan beschouwd worden als een blok. Voor elke 
blok wordt deze routine herhaald tot alle blokken gevonden zijn. Het grootste blok zou 
de foto kunnen voorstellen. Ook meerdere blokken zouden samen de foto kunnen 
zijn. 

• De matrix wordt doorlopen en zwarte pixels worden gevonden. Na het vinden van een 
zwarte pixel wordt er gecontroleerd op omringende pixels. Wanneer een omringende 
pixel ook zwart is, kan verder gezocht worden vanaf de laatst gevonden zwarte pixel. 
Op deze wijze worden de uiterste waarden van de blokken gevonden en opgeslagen. 

• Een derde benadering is een cellulaire automaat. In plaats van ingewikkelde relatie 
algoritmen door te voeren worden eerst de witte pixels die tot een blok horen zwart 
gemaakt. Op deze wijze worden mooie rechthoeken gevormd die gemakkelijk 
detecteerbaar zijn. BV door het "selectie aan de hand van het gemiddelde" algoritme 
(5.6.3.1). 

• … 
 

Na verschillende tests op papier blijkt dat de beste en bovendien eenvoudigste oplossing de 
derde benadering is. De randen zoeken of aaneensluitende zwarte pixels zoeken, zijn heel 
intensieve methoden. Een 200x270 matrix recursief doorzoeken is een immense taak. 
Daartegenover wordt er bij de cellulaire automaat de matrix doorlopen en lege plaatsen 
opgevuld, wat minder intensief en moeilijk te programmeren valt. 
 
Er zijn twee basisregels voor deze cellulaire automaat. 

• Wanneer een zwarte pixel op plaats X,Y staat en er staat een zwarte pixel op plaats 
X+1, Y+1 dan worden pixels op plaatsen X+1,Y en X,Y+1 ook zwarte pixels. 

• Wanneer een zwarte pixel op plaats X,Y staat en er staat een zwarte pixel op plaats 
X-1, Y+1 dan worden pixels op plaatsen X-1,Y en X,Y+1 ook zwarte pixels. 

Alle pixels die met elkaar in contact staan (horizontaal, verticaal en schuin) vormen samen 
een blok van zwarte pixels nadat de cellulaire automaat zijn werk voltooid heeft. 
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| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0| 
| 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0| 
| 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0| 
| 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0| 
| 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0| 
| 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0| 
| 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0| 
| 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0| 
| 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0| 
| 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0| 
| 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0| 
| 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0| 
| 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 

| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0| 
| 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0| 
| 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0| 
| 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0| 
| 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0| 
| 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0| 
| 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0| 
| 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0| 
| 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0| 
| 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0| 
| 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0| 
| 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0| 
| 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 

 
Het bovenstaande voorbeeld illustreert het resultaat van de cellulaire automaat. Er is 
duidelijker te zien waar de foto zich bevind. 
 
Bij de meeste afbeeldingen is er echter een rand (vuil) die duidelijk donkerder is dan de rest 
van de achtergrond. Dit uit zich in een rand van zwarte pixels. Wanneer deze rand groot 
genoeg is en de randen elkaar raken kan dit leiden tot een volledig zwarte afbeelding, alle 
witte pixels worden zwart gemaakt. Een detectie en neutralisering van de rand is 
aangewezen. 
 
De detectie heeft hetzelfde principe als het “selectie aan de hand van het gemiddelde 
algoritme” (zie 5.6.3.1). Het algoritme gaat voor elke rand op zoek naar een opeenvolging 
van rijen/kollommen pixels die mogelijk een rand vormen. In de detectie zit een veiligheid dat 
een rand niet groter dan, configureerbaar, aantal pixels kan zijn. Wanneer groter: wordt dit 
niet als een rand aanzien. Anders wordt de rand geneutraliseerd. Het neutraliseren bestaat 
erin de mogelijke rand wit te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de randdetectie en neutralisering wordt een minder complex “selectie aan de hand van 
het gemiddelde" algoritme (zie 5.6.3.1) gebruikt. 
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C[x] : aantal zwarte pixels in kolom x 
T1     : maximum threshold: het gemiddelde aantal zwarte pixels in een kolom 
flag  : booleaanse flag 
B     : begin coördinaat foto 
E     : end coördinaat foto 
Rand  : coördinaat van de rand: configureerbaar  
 
 
for (x  = 0 ;  x < maxX ; x =x + 1) 
   if ( C[x] <= T1 ) then 
     E = x 
     flag = false   
   else 
      if (flag == false) then 
       flag = true 
       B = x 
      end if 
   endif 
 
end for       
 
Wanneer we het algoritme testen krijgen we de volgende resultaten (Figuur 5-34 tot Figuur 
5-43). Aan de linker zijde worden de originele afbeeldingen getoond en aan de rechter zijde 
de uitgeknipte resultaten. De tests werden gedaan met hoog contrast/threshold gegenereerd 
met programmeercode met een breedte van 100 pixels. 
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Figuur 5-34 

 

 
Figuur 5-35 

De foto wordt nagenoeg perfect uitgeknipt. 
De foto is schuin op het blad gekleefd, er is 
dus een deel van de achtergrond mee 
uitgeknipt werd. 

 
Figuur 5-36 

 

 
Figuur 5-37 

De foto wordt nagenoeg perfect uitgeknipt. 



Processing  van grote collecties hoogwaardig beeldmateriaal: Digital Repository Universiteitsbibliotheek Gent  46 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Figuur 5-38 

 
Figuur 5-39 

Een nagenoeg volledig juiste selectie van 
de foto. 

 
Figuur 5-40 

 

 
Figuur 5-41 

De Witte pixels werden zwart gemaakt 
zodat de lucht ook geselecteerd werd. 
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Figuur 5-42 

 
Figuur 5-43 

De foto wordt nagenoeg perfect uitgeknipt. 

 
De foto’s worden nagenoeg allemaal perfect geselecteerd, wanneer het “Blok Detectie 
algoritme” getest wordt met een 100 tal afbeeldingen, waarvan er tal van uitzonderingen in 
zitten (Figuur 5-44 en Figuur 5-46), dan wordt 75 a 80% van de afbeeldingen goed 
uitgeknipt. Een deel van de afbeeldingen wordt verkeerd geanalyseerd en bijgevolg wordt de 
foto niet of slecht uitgeknipt (Figuur 5-45 en Figuur 5-47). 
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Figuur 5-44 

 
Figuur 5-45 

De achtergrond wordt verkeerd 
geďnterpreteerd en ongeveer de gehele 
afbeelding wordt geselecteerd. 

 
Figuur 5-46 

 
Figuur 5-47  

Door de zwarte randen aan de onderkant 
van de afbeelding wordt de afbeelding 
verkeerd bewerkt en wordt de foto niet 
geselecteerd. 
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5.6.4 Implementatie in de ICD 
Via een druk op een knop wordt de automatische selectie routine gestart. De ingeladen foto’s 
worden één voor één afgebeeld. Voor elke afbeelding wordt de volgende routine gevolgd: 
het Blok Detectie algoritme zoekt de foto, vervolgens wordt het geselecteerde gebied 
aangeduid door een rood kader. Op het einde van de lijst van afbeeldingen wordt er 
teruggesprongen naar de eerste afbeelding. De gebruiker kan door de afbeeldingen 
navigeren en de selecties aanpassen waar gewenst. 
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5.7 VIJFDE ONTWIKKELFASE: EXTRA FUNCTIONALITEIT 

5.7.1 Algemeen 
Naast het automatiseren zijn er nog andere zaken die toegevoegd kunnen worden. 

• De selectiegegevens met de ICD kunnen verwerken. 
• Van de Java code uitvoerbare bestanden maken. 
• … 

5.7.2 Lokale crop 
In bepaalde omstandigheden is het handig de selectiegegevens lokaal, op de machine 
waarop de selecties gebeurde, te verwerken. 
 
Zowel de GUI als de code van de ICS kunnen herbruikt worden. Er moeten echter geen 
bestanden geopend worden, aangezien de afbeeldingen al geopend zijn in de ICD zelf. De 
gegevens worden via de code doorgegeven aan de croproutine. 

5.7.3 Gebruiksvriendelijk opstarten / installeren 
Opdat de gebruiker geen gebruik zou moeten maken van NetBeans om de programma’s te 
starten, kan er voor de applicaties een “jar” bestand gegenereerd worden. Dit “jar” bestand is 
een archief formaat dat door Java ontwikkeld is. Een “jar” bestand is uitvoerbaar in windows 
(als er een JVM geïnstalleerd is). Er bestaan tal van oplossingen (gebruikt programma: 
JSmoothGen) om deze “jar” bestanden om te vormen naar een echte executabel.  
 
Een groot probleem zou erin kunnen bestaan dat de applicaties gedraaid worden op een 
machine waar geen, of geen gepaste Java Virtual Machine op draait. Hiervoor is het nuttig 
om de programma’s te bundelen en door middel van een installatie routine op een machine 
te plaatsen. Met een installatie bestand kunnen ook andere installatiebestanden opgestart 
worden. De applicaties werden gebundeld tot een “suite” en een installatiebestand voor een 
Java Virtual Machine en voor JAI werden toegevoegd. 
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6 ALGEMEEN BESLUIT 

6.1 RESULTAAT 
Voor de topografische collectie (zie 2.1) werd een suite van applicaties ontwikkeld. Een 
selectie applicatie (ICD) waar de foto’s geselecteerd kunnen worden, een 
verwerkingsapplicatie (ICS) waar de selectiegegevens verwerkt worden en een applicatie om 
bestanden te verzamelen (RSS).  
 
De ICD heeft de volgende functionaliteit: 

• een grafische user interface; 
• meerdere bestanden kunnen geladen worden; 
• de selectie kan zowel handmatig als automatisch gedaan worden; 
• wanneer afwijkende items (andere achtergrond) verkeerd geanalyseerd worden, kan 

de selectie handmatig gecorrigeerd worden; 
• de selectie kan per x-aantal pixels aangepast worden; 
• de geselecteerde delen kunnen lokaal opgeslagen worden; 
• de selectiegegevens worden opgeslagen in XML formaat; 
• de XML bestanden kunnen zowel lokaal als waar de RSS draait opgeslagen worden. 

 
De ICS heeft de volgende functionaliteit: 

• een grafische user interface; 
• meerdere XML bestanden kunnen geladen worden; 
• uit de selectiegegevens wordt de selectie gehaald; 
• de bijhorende afbeelding wordt geladen en het selectiegebied wordt geknipt; 
• de uitgeknipte delen worden naast de originele afbeeldingen opgeslagen. 
 

De RSS heeft de volgende functionaliteit: 
• het ontvangen en opslaan van XML bestanden komende van de ICD; 
• later worden de XML bestanden geopend door de ICS. 

 
De flowchart van het resultaat (Figuur 6-1) geeft aan dat het uiteindelijke resultaat enkele 
verbeteringen heeft ondergaan ten opzichte van de voorgestelde flowchart. De stappen op 
de flowchart (Figuur 6-1) werden genummerd: 

1. De te verwerken afbeeldingen worden geladen. 
2. Na de selectie routine worden de XML bestanden zowel lokaal als via de RSS 

opgeslagen. 
3. Met de ICS worden de XML bestanden geladen. 
4. Een afbeelding wordt ingeladen. 
5. De uitgeknipte selectie wordt opgeslagen. 

 
Stappen 4 en 5 worden herhaald voor elke afbeelding die beschreven staat in de XML 
bestanden. 

 
De suite levert een bruikbare en snelle oplossing voor de problematiek rond de topografische 
selectie. 
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Figuur 6-1 Flowchart van het resultaat 
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6.2 MOGELIJKE VERBETERINGEN 
• Sneltoetsen kunnen voor allerlei functies toegevoegd worden teneinde de 

gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. 
• Alle beeldbewerkingen hebben hun vaste waarde en kunnen niet via BV de ICD 

aangepast worden. Wel is er de mogelijkheid voorzien om dit te implementeren. 
• De achtergrondkleur detectie, voor het automatisch selecteren van de foto, kan 

verfijnd worden. Deze detectie gebeurt momenteel met 1 sample, als deze sample 
helemaal niet representatief is voor de achtergrond dan kan het zijn dat er een 
verkeerd deel geselecteerd wordt. Een mogelijke verbetering is de detectie uit te 
breiden met meerdere samples, of een totaal ander systeem te vinden om de 
achtergrondkleur te bepalen. 

• JPEG2000 ondersteuning. 
• De gebruiker de mogelijkheid geven afbeeldingen, uit meerdere locaties, samen te 

openen en te bewerken. 
• Nadat de selectie gemaakt is, kan de gebruiker de selectie verslepen met behulp van 

de muis. 
• De gebruiker de mogelijkheid geven meerdere delen op één afbeelding te selecteren. 
• De gebruiker de mogelijkheid geven metadata bij de gecropte foto’s toe te voegen. 


