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ABSTRACT (EN) 

 

The purpose of this thesis is to investigate how efficiently and effectively collapsed buildings can be 

localised following the occurrence of a disaster, and this according to the used visualization. The 

proposed visualizations can be divided into two types. The first type produces a grayscale image, where 

the shades vary according to the height of the points in the image. The second type visualizes the area 

in the colours observed in the field. These two types can be further divided into three kinds of 

visualizations, where the viewing angle varies between 0°, 30° and 60°, and this for both types. 

Additionally, the influence of having a degree in Geography on how the used visualizations are 

interpreted, is investigated. 

 

To answer these questions, users are prompted to evaluate the proposed visualizations, using a web 

platform. This allows the user to compare an image of an area before the collapse of buildings with the 

situation following the occurrence of the disaster, this with the purpose of locating destructed sites. Users 

can switch manually between both images. The success rate when indicating collapsed buildings, the 

time to completion and the analysis of the switch between both images can be indicators of how well a 

situation is interpreted according to the used visualization. 

 

The results of the conducted research states that the use of the grayscale image helps to locate 

collapsed buildings in an efficient and effective manner. The use of the viewing angle of 60° is the least 

appropriate. A person with a degree in Geography will prefer the grayscale image over the colour image. 

To confirm the benefits of the use of three-dimensional visualizations and the use of the colour image, 

more research is needed. 

 

 

 

Keywords: Post-disaster visualizations, users study, crowdsourcing, change detection 
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ABSTRACT (NL) 

 

Het doel van deze thesis is om te onderzoeken hoe efficiënt en effectief ingestorte gebouwen kunnen 

gelokaliseerd worden door vooraf niet gespecificeerde gebruikers na het plaatsvinden van een ramp, 

en dit naargelang de gebruikte visualisatie. De voorgestelde visualisaties kunnen onderverdeeld worden 

in twee visualisatie-types. Eén type levert een beeld in grijswaarden op, waarbij de grijstinten variëren 

naargelang de hoogte. Het andere type visualiseert het gebied aan de hand van de kleuren 

waargenomen op het terrein. Deze twee types kunnen beiden verder onderverdeeld worden in drie 

soorten visualisaties, waarbij de kijkhoek bij elke type varieert, namelijk tussen 0°, 30°, 60°. Bijkomend 

wordt gekeken wat de invloed is van een opleiding in de Geografie op de interpretatie van deze 

visualisaties en hoe zich dit vertaalt in de keuze van een optimale visualisatie.  

 

Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden wordt gevraagd aan gebruikers om de 

voorgestelde visualisaties te evalueren aan de hand van een web platform. Hierbij kunnen deelnemers 

een beeld voor het instorten van de gebouwen vergelijken met de situatie na het plaatsvinden van de 

ramp, dit door manueel te schakelen tussen beide beelden, om zo ingestorte sites te lokaliseren en aan 

te duiden. De correctheid van deze aanduidingen, hoelang een deelnemer nodig heeft om een beeld te 

analyseren, en het schakelen tussen beide beelden, worden gebruikt als indicaties omtrent hoe een 

situatie geïnterpreteerd wordt naargelang de gebruikte visualisatie. Deze visualisatie wordt gedefinieerd 

aan de hand van het visualisatie-type en de kijkhoek dat gebruikt wordt.   

 

Het uitgevoerde onderzoek toonde aan dat het gebruik van grijswaarden in functie van de hoogte een 

effectieve en efficiënte manier is om ingestorte gebouwen te lokaliseren. De kijkhoek van 60° is hiervoor 

het minst aangewezen. Een persoon met een opleiding in de Geografie zal het grijswaardenbeeld 

verkiezen boven het kleurenbeeld. Omtrent het gebruik van het kleurenbeeld en het gebruik van 

driedimensionale visualisaties is er verder onderzoek nodig. 

 

 

 

Kernwoorden: visualiseren van rampen, gebruikersstudie, crowdsourcing, change detection 
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POPULARISENDE TEKST 

 

In deze Masterproef wordt onderzocht hoe een rampgebied het best kan gevisualiseerd worden om zo 

hulpdiensten te kunnen ondersteunen. Het idee hierbij is dat mensen worden opgeroepen nadat er een 

ramp heeft plaatsgevonden. Hun taak is om in een overzichtsbeeld van het rampgebied ingestorte 

gebouwen te zoeken en aan te duiden. De door de gebruikers verzamelde informatie over deze locaties, 

wordt doorgestuurd naar de hulpdiensten die naar deze plekken kunnen uitrukken om mensenlevens te 

redden. Om de ingestorte gebouwen te lokaliseren, kunnen de deelnemers beelden voor de ramp 

vergelijken met beelden na de ramp. Hiervoor wordt onderzocht hoe dit rampgebied het best kan 

gevisualiseerd worden om deze gebouwen snel te lokaliseren en correct aan te duiden, waarbij rekening 

gehouden wordt met het feit dat in een crisissituatie stress en tijdsdruk deze interpretatie kunnen 

beïnvloeden. Concreet wordt onderzocht of het een meerwaarde is om gebouwen in drie dimensies voor 

te stellen, hoe het gebruik van kleur een situatie helpt voor te stellen en wat de invloed van een opleiding 

in de Geografie op deze interpretatie is. 
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1 INLEIDING 

 

Aardbevingen in Mexico, orkanen in Texas, bomaanslagen in Egypte, … Het aantal natuurlijke of door 

de mens geïnduceerde rampen neemt steeds toe. Deze hebben meestal een erg hoge kost. Dit is zowel 

economisch, maar kan ook de vorm van mensenlevens aannemen. Om het aantal slachtoffers te 

beperken, is een snelle en adequate hulpverlening nodig. Om deze hulpdiensten naar plekken te sturen 

waar het nodig is om in te grijpen, is er ondersteunde informatie nodig, zoals de locatie en aard van het 

probleem. Snel dit groot volume aan gegevens verzamelen kan door beroep te doen op de hulp van 

een vooraf niet gespecificeerde grote groep van mensen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat 

hulpdiensten zich voornamelijk op verlening van hulp kunnen focussen en minder op het ophalen van 

deze informatie. Echter bestaat deze groep uit mensen die niet noodzakelijk over een bepaalde graad 

van expertise in het manipuleren van geografische informatie beschikken. Daarom moet er gezocht 

worden naar een geschikte visualisatie die goed te interpreteren is, ongeacht de opleiding van de 

gebruiker. Hierbij moet deze gebruiker zo snel en accuraat mogelijk plekken waar hulp moet worden 

verleend, kunnen lokaliseren en aanduiden. 

 

Deze Masterproef zal focussen op de zoektocht naar een visualisatie waarbij ingestorte gebouwen het 

meest optimaal gelokaliseerd kunnen worden door niet vooraf gespecificeerde individuen. Concreet 

wordt er onderzocht hoe een 3D-puntenwolk het best gevisualiseerd kan worden om de efficiëntie en 

effectiviteit van de zoektocht naar ingestorte sites te verhogen. Er worden zes verschillende visualisaties 

voorgesteld, die variëren in zowel het gebruik van kleur als de kijkhoek waarmee ze gevisualiseerd 

worden. Deze verschillende visualisaties worden geëvalueerd over 12 gebieden te Gent. Bij de evaluatie 

van de efficiëntie en effectiviteit van deze visualisaties, wordt gekeken in welke mate het beschikken 

over een graad van expertise in het geografisch vakgebied deze prestatieparameters kan beïnvloeden.  

 

De lezer wordt ingeleid met een literatuuroverzicht om het onderzoek te kaderen. Deze literatuurstudie 

heeft bijgedragen tot de formulering van drie onderzoeksvragen, die nodig zijn om de doelstelling van 

de Masterproef te verwezenlijken. De onderzoeksvragen luiden als volgt: 

 
OV1)   Onder welke kijkhoek (0°, 30° of 60°) kan een beeld het best, in termen van efficiëntie en  

       effectiviteit, geïnterpreteerd worden? 

 

OV2)    Levert een kleurenbeeld, met kleuren die stroken met de realiteit, betere prestatieparameters  

     op dan een beeld in grijswaarden, waarbij de grijswaarden bepaald worden in functie van de 

     hoogte ? 

 

      OV3)    Kan het beschikken over veelvuldige ervaring omtrent het manipuleren van geografische   

                  informatie, en meer bepaald visualisaties, de efficiëntie en effectiviteit van bepaalde  

                  visualisaties beïnvloeden? 
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Verder wordt in sectie 3.1 het gebruikte studiegebied gesitueerd. In sectie 3.2.1 wordt aangegeven 

welke data er gebruikt wordt voor het aanmaken van de visualisaties en volgt er, in sectie 3.2.2, een 

uitdieping omtrent welke data er nodig is om de bovenstaande onderzoeksvragen te kunnen 

beantwoorden. In sectie 3.3, die handelt over de methodiek, worden de verschillende ondernomen 

stappen besproken. Eerst legt men uit hoe de voorgestelde visualisaties aangemaakt worden. Deze 

visualisaties worden geëvalueerd aan de hand van een testplatform. Hoe dit platform opgebouwd is, 

wordt besproken in sectie 3.3.2. Testpersonen die deelnemen aan het onderzoek, ondersteund door 

het gebouwde web platform, bezorgen de nodige informatie om te onderzoeken welke soorten 

visualisaties efficiënt en effectief presteren. Hoe de verzamelde data verwerkt wordt en hoe hieruit 

resultaten worden verkregen, is het laatste facet dat besproken wordt in de methodiek van het 

onderzoek. In sectie 4 worden de resultaten verkregen aan de hand van het onderzoek overlopen. In 

het algemeen besluit van dit deel tracht men de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden. Hierna 

volgt een discussie, waarbij wordt teruggekoppeld naar de literatuurstudie, de verkregen resultaten en 

eigen reflecties over de sterktes en de zwaktes van het gevoerde onderzoek. Tot slot worden de 

bevindingen van het onderzoek nog eens kort en kernachtig samengevat in sectie 6, het besluit. In de 

twee laatste secties kan de lezer de referentielijst en de bijlagen raadplegen.  
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2 LITERATUUROVERZICHT 

 

2.1    Rampen  

 

Rampen kunnen van natuurlijke aard zijn of door de mens veroorzaakt of geïnduceerd worden, zoals 

bijvoorbeeld aardbevingen, maar ook aardverschuivingen die door mijnontginning zijn ontstaan. Het 

aantal gemelde rampen is de laatste decennia erg gestegen. Volgens Van Westen (2002) is dit enerzijds 

te wijten aan het feit dat deze, door de nieuwe ontwikkelingen in communicatie, steeds vaker worden 

opgepikt door de media. Anderzijds is er ook een groeiende blootstelling en gevoeligheid voor dergelijke 

rampen door bevolkingsstijging, koloniseren van minder geschikte plekken om te wonen, de 

gevoeligheid van (hoog)technologische infrastructuur, klimaatsopwarming en politieke instabiliteit. Ook 

het Munich Report (https://www.munichre.com/, 6 april 2017) staaft deze vaststelling aan de hand van 

cijfers, waarin ook de hoge kost voor de globale economie en het aantal betrokken mensen wordt 

geïllustreerd.  

 

2.2    Crisis Management 

 

Crisis Management, het handelen binnen een crisissituatie, wordt in zijn geheel gekenmerkt door 

urgentie en onzekerheid. Een crisissituatie is meestal het gevolg van een ramp, geïnduceerd door mens 

of natuur. Verder bestaan er verschillende fasen binnen Crisis Management (zie figuur 1), met name de 

Mitigation and Prevention Phase, dit is de fase waarin de risico’s worden geïdentificeerd binnen een 

bepaald gebied en de nodige maatregelen worden getroffen om die risico’s te verlagen, de 

Preparedness Phase, de fase waarin aan ontwikkeling van een bepaald rampenplan wordt gewerkt, de 

Response Phase, de fase waarbij hulp of een bepaalde actie wordt georganiseerd en verleend, en de 

Recovery Phase, waarbij de schade geïnventariseerd en hersteld wordt. Roche et al. (2013) meent dat 

de Response Phase een onmiddellijke toegang tot relevante informatie en hulpbronnen vergt. Een 

snelle hulpverlening is nodig, en deze kan pas effectief zijn wanneer correcte informatie, zoals locatie 

en inschatting van de schade, voor handen is. Dit is dan ook de fase waarbij de Masterproef mogelijke 

oplossingen kan bieden. 

 

 

Figuur 1: Verschillende fasen binnen Crisis Management (Bron: Roche et al., 2013) 
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2.3    Crisis Mapping 

 

2.3.1  Het nut van Crisis Mapping, de mogelijkheden en de beperkingen 

 

Binnen het Crisis Management-systeem hebben de meeste beslissingen en benodigde informatie een 

ruimtelijke component. Een overzichtssituatie van het getroffen gebied, aan de hand van een 

cartografische voorstelling of een geografische visualisatie, speelt hierom een belangrijke rol. Omdat bij 

het maken van keuzes in crisissituaties componenten zoals tijd en een gevoel van stress niet te 

verwaarlozen zijn (Mulíčková et al., 2010), moet men op zoek gaan naar een visualisatie waarbij snel 

een overzicht van de situatie verkregen wordt, en waarbij zo weinig mogelijk interpretatiewerk nodig is 

(Stanek et al., 2007).  

 

Volgens Armenakis en Savopol (2004) is voor het evalueren van de schade een overzichtssituatie of 

beeld nodig van het gebied voor het getroffen werd en een overzichtssituatie nadat ditzelfde gebied 

door het plaatsvinden van een ramp verwoest werd. Deze kunnen met elkaar vergeleken worden om 

beschadigde sites te lokaliseren. Hierbij wordt de assumptie gemaakt dat er steeds ruimtelijke data over 

het getroffen gebied te vinden en te gebruiken is. De gegevens die verzameld worden na het 

plaatsvinden van een ramp, kunnen in principe steeds worden opgehaald (wordt verder besproken in 

sectie 2.3.2.1). Echter is het niet zeker dat er gegevens omtrent de situatie van het gebied voor het 

gebeuren van een crisissituatie beschikbaar zijn. Het is ook mogelijk dat deze gegevens wel bestaan, 

maar niet recent genoeg zijn, waardoor ze niet meer bruikbaar zijn. Zo kan het zijn dat het gebied qua 

ruimtelijke structuur geëvolueerd is, bijvoorbeeld door de constructie van nieuwe gebouwen. Verder 

moet rekening gehouden worden met het feit dat deze twee datasets niet per se homogeen, dus niet 

van hetzelfde formaat of van dezelfde resolutie, zijn. De incompatibiliteit van de datasets kan mogelijk 

voor een andere interpretatie van de gegevens zorgen. 

 

Kent (2010) kaart de mogelijkheden van Remote Sensing aan, meer bepaald het gebruik van 

satellietbeelden en luchtfoto’s. Deze technieken bestrijken namelijk een groot geografisch gebied en 

bieden hulp bij het observeren van op de grond onbereikbare plaatsen. Door het gebruik van golflengtes 

die niet met het blote oog zichtbaar zijn, kunnen ze eveneens verborgen karakteristieken onthullen. 

Toch hebben deze technieken hun beperkingen. Volgens Eguchi et al. (2010) is het planperspectief, 

door het gebruik van luchtfoto’s met nadir-zicht, problematisch bij het lokaliseren van probleemsituaties. 

Concreet wordt gedacht aan de situatie waarbij lagere gedeelten van het gebouw instorten, maar niet 

het dak. Deze instortingen kunnen niet gedetecteerd worden indien een planperspectief van het 

rampgebied wordt gebruikt. Hussain et al. (2011) gaat in deze gedachte mee. Verder kaart hij aan dat 

het resultaat afhankelijk is van de complexiteit van het stratenpatroon en de ruimtelijke ordening. 

Gebouwen waar hulp nodig is, zullen makkelijker geïdentificeerd worden indien ze niet schijnbaar in 

elkaar smelten. Daarom wordt regelmatig gewerkt met de footprints van gebouwen, dit is de afdruk van 

het gebouw op de grond, om deze van elkaar te onderscheiden. Het is ook zo dat het classificeren van 

deze gebouwen moeilijk te automatiseren is, ze beschikken namelijk niet over een specifieke en 

onderscheidbare spectrale signatuur, vorm, textuur of hoogte dat verschilt van andere klassen. Deze 
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auteurs menen dat er een bijkomende dimensie, met name de hoogte, nodig is om Remote Sensing-

beelden te gebruiken in rampsituaties.  

 

2.3.2  Gebruik van 3D-visualisaties 

 

Volgens Kemec et al. (2010) zouden, bij het evalueren van een rampsituatie, 3D-visualisaties 

makkelijker te interpreteren zijn dan papieren of digitale 2D-visualisaties. Zo kunnen ze helpen om snel 

beslissingen te nemen binnen een crisissituatie. Dit onder voorwaarde dat ze op een duidelijke manier 

worden voorgesteld en interactie mogelijk is. Met interactie wordt bedoeld dat de mogelijkheid bestaat 

om binnen het beeld in- of uit te zoomen of het kijkperspectief te veranderen.  

 

Deze 3D-visualisaties kunnen tot stand gebracht worden door integratie van verschillende databronnen 

en sensoren. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van een Digital Surface Model (DSM), een 

voorstelling van het aardoppervlak waarbij objecten zoals bomen of gebouwen worden opgenomen, en 

dit in additie met 2D-informatie, zoals een luchtfoto. Een implicatie hiervan is dat er een bepaalde 

hoeveelheid verwerking van de data nodig is, en dat er dus niet met een ruwe dataset gewerkt wordt. 

Het betekent dat er, in ruil voor een betere interpretatie van deze gegevens, meer verwerkingstijd nodig 

zal zijn. Deze afweging tussen efficiëntie en kwaliteit is erg belangrijk in crisissituaties, aangezien 

gegevens snel moeten aangeleverd worden, maar deze gegevens ook correct moeten zijn om 

hulpdiensten optimaal te kunnen ondersteunen.  

 

Kemec et al. (2010) meent dat de interpretatie van de situatie, voornamelijk door mensen die weinig in 

aanraking komen met geografische visualisaties, vergemakkelijkt wordt door een realistische weergave 

van deze situatie. Deze zou intuïtiever zijn dan een abstracte weergave van de werkelijkheid. Ook 

Coltekin et al. (2015) sluit zich bij dit idee aan, maar kaart aan dat dit eveneens een veel complexere 

benadering is. Hierdoor moet de gebruiker namelijk veel meer informatie verwerken, en dit kan voor 

problemen in de perceptie zorgen. Om toch een betere voeling met het terrein te verkrijgen, wordt 

daarom ook gepleit voor mogelijkheid tot interactie.  

 

2.3.2.1  LiDAR 

 

De Light Detection and Ranging (LiDAR)- technologie, die ook bekend staat als laser altimetry, is een 

techniek die steeds vaker gebruikt wordt om topografisch te karteren. Het genereert namelijk, aan de 

hand van het uitsturen en terug ontvangen van een puls, een dichte puntenwolk met zeer precieze 

opmetingen van de hoogte van het terrein (Armenakis en Savopol, 2004). Een paar sterktes van deze 

techniek worden opgesomd door Kwan en Ransberger (2010), namelijk het genereren van precieze 3D-

puntenwolken die in kost relatief lager zijn dan de meer traditionele data-acquisitie-methoden. Verder is 

het verzamelen van deze gegevens niet afhankelijk van het weer, of in specifieke crisissituaties van stof 

of as, zoals dat in de luchtfotografie wel het geval is. LiDAR-data kan verzameld worden op een grotere 

hoogte, zonder aan accuraatheid te verliezen. Een andere belangrijke sterkte, is dat de informatie reeds 
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gegeorefereerd is, hetgeen veel verwerkingstijd bespaart. Ook het feit dat er een zeer hoge resolutie 

bereikt kan worden, tot 15 centimeter, is een voordeel (Baltsavias, 1999). Echter bespreken Kwan en 

Ransberger (2010) ook de nadelen van het gebruik ervan. De LiDAR-techniek genereert namelijk erg 

grote puntenwolken, waardoor een groot volume aan data moet verwerkt worden, hetgeen veel tijd kan 

kosten. Om de incompatibiliteit van data-formaten of coördinatensystemen tussen het voor en na beeld 

te vermijden, is het daarom aangeraden om de beelden van voor de crisissituatie reeds te converteren 

naar hetzelfde formaat als zal worden gebruikt voor de beelden die de crisissituatie monitoren. Zo kan 

noodzakelijke tijd bespaard worden. Er wordt bij het gebruik van LiDAR-data gepleit voor een bepaalde 

wettelijke, institutionele of wettelijke kader om zo snel mogelijk data te kunnen verzamelen zonder te 

verhinderd worden door van boven opgelegde regels en beperkingen. Verder zijn de vluchtmissies voor 

verzameling van gegevens via Airborne LiDAR behoorlijk duur, maar dit probleem kan omzeild worden 

door het gebruik van Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s) als alternatief platform voor acquisitie van 

LiDAR-data (Guo et al., 2017). In het kader van deze Masterproef lijkt dit eveneens een goed platform 

om bij een crisissituatie uit te sturen.  

 

Het werken met ruwe datasets, zoals een 3D-puntenwolk in plaats van een 3D-model, is een 

tijdbesparende maatregel en is de meest betrouwbare voorstelling van de realiteit, doordat er geen 

interpolatie of modelleerfouten gebeuren (Martinez-Rubi et al., 2016). Toch hebben ook deze 

puntenwolken hun beperkingen. Volgens Li et al. (2016) zijn door LiDAR opgenomen puntenwolken niet 

volledig, te wijten aan de opnamehoek bij het scannen. Hierdoor zijn sommige gebouwen, en andere 

delen van het aardoppervlak, slechts gedeeltelijk opgenomen in de puntenwolk en zo ook in de 

visualisatie. Er kunnen zich, afhankelijk van de dichtheid van de puntenwolk, nog extra hiaten voordoen 

in het beeld.  

 

2.4    Crowdsourcing en Volunteered Geographic Information 

 

Er is een steeds groeiende input van geografische gegevens door niet-gespecialiseerde gebruikers, met 

name Volunteered Geographic Information (VGI) (De Longueville et al., 2009). Dit wordt mede mogelijk 

gemaakt door de opkomst van het Web 2.0, een term die verwijst naar de ontwikkeling van het Internet 

tot een plek waar door niet-gespecialiseerde gebruikers informatie geüpload kan worden (Gregg, 2010).  

 

Het concept van VGI sluit nauw aan bij de eveneens recente ontwikkeling van het Crowdsourcen. Dit 

wordt door Howe (2008) gedefinieerd als “het uitbesteden van een taak, dat normaal uitgevoerd wordt 

door een aangewezen persoon uit de specifieke sector, aan een ongedefinieerde, meestal grote groep 

van mensen. Dit aan de hand van een vrijblijvende oproep”. 

 

Een concreet voorbeeld dat deze geïntroduceerde concepten illustreert, is het project van Missing Maps, 

waarbij internationale hulporganisaties vrijwilligers oproepen om, eventueel tijdens zogenaamde 

Mapathons, kwetsbare gebieden die over weinige geografische informatie beschikken, zoals het 

stratenpatroon, te karteren aan de hand van luchtfoto’s en deze ontbrekende informatie toe te voegen 
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in OpenStreetMap. Zo kan, door de beschikbaarheid van degelijk kaartmateriaal, een crisisgebied 

sneller bereikt worden (http://www.missingmaps.org, 3 mei 2017). 

 

Eén van de redenen waarom mensen VGI creëren en aan Crowdsourcing doen, is dat ze het gevoel 

hebben zichzelf cultureel te verrijken door informatie te delen en aan te maken. Verder bestaat er het 

universeel verlangen om andere mensen te helpen, maar ervaren zij dit ook als een manier om hun 

technische kennis aan te vullen (Zook et al., 2010). Het grote voordeel van VGI is de snelheid waarmee 

een grotere hoeveelheid aan data verkregen wordt (Li en Rao, 2010). Hierdoor kunnen hulpdiensten 

hun focus leggen op andere te vervullen taken, waarbij vrijwilligers minder of geen hulp kunnen leveren.  

De kanttekening die hierbij wordt gemaakt is of deze door niet-gespecialiseerde gebruikers gecreëerde 

informatie wel accuraat of geldig is. Goodchild en Glennon (2010) steunen hierom op het idee dat 

gegevens verzameld door veel waarnemers dichter bij de waarheid aanleunen dan deze verkregen door 

één persoon. Verder speelt in noodgevallen tijd een erg belangrijke rol, waardoor moet overwogen 

worden om snelle, niet-geverifieerde informatie te gebruiken. Zo blijkt in de praktijk de kost van het niet 

helpen bij een noodgeval dat effectief plaats vindt, veel groter te zijn dan het toch beantwoorden van 

een oproep die foutief blijkt te zijn. Eén van de andere gevaren omtrent VGI is dat informatie over 

dunbevolkte, afgelegen gebieden minder accuraat of volledig zal zijn dan dat over belangrijke, 

dichtbevolkte steden (Goodchild en Glennon, 2010). In het geval van het ondersteunen van 

hulpdiensten bij rampen overal ter wereld, moet deze ondervinding in rekening gebracht worden.  

 

In het kader van deze Masterproef wordt onderzocht of de efficiëntie en effectiviteit van een aantal 

verschillende visualisaties beïnvloed wordt door het wel of niet beschikken over expertise omtrent het 

manipuleren van geografische informatie. Zo kan bekeken worden of het inzetten van niet-experten een 

mogelijkheid is om snelle en accurate informatie te verzamelen, en te bestuderen hoe het gebruik van 

een bepaalde visualisatie hierin een rol kan spelen. Hoe hulpdiensten de geleverde informatie verder 

gebruiken, wordt niet behandeld in deze Masterproef. 

 

 

3 DATA, METHODEN EN STUDIEGEBIED 

 

3.1   Studiegebied 

 

Het gebied dat wordt onderzocht, bevindt zich op het grondgebied van de Stad Gent. Het wordt 

onderverdeeld in 12 sub-gebieden die telkens een oppervlakte bestrijken van 1 kilometer op 1 kilometer. 

De verdeling in verschillende gebieden komt er opdat verschillende visualisaties zouden kunnen 

geëvalueerd worden, waarbij elk gebied een min of meer uniforme graad van bebouwing heeft en het 

optreden van een herkenningseffect beperkt kan worden. De interpretatie van een visualisatie kan 

namelijk beïnvloed worden doordat het gebied, en de ruimtelijke structuur hiervan, reeds gekend is door 

de testpersoon.  

 

http://www.missingmaps.org/
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Figuur 2: De 12 sub-gebieden, van 1 km op 1 km, te Gent (Bron: Eigen verwerking) 

 

Tabel 1: Minimum- en maximum coördinaten in Lambert ‘72, per gebied (Bron: Eigen verwerking) 

  Min X  Max X Min Y Max Y 

Area 1 103000 104000 193700 194700 

Area 2 103700 104700 194000 195000 

Area 3 103400 104400 192500 193500 

Area 4 104400 105400 194400 195400 

Area 5 104000 105000 193000 194000 

Area 6 104800 105800 193800 194800 

Area 7 105100 106100 193100 194100 

Area 8 102700 103700 194100 195100 

Area 9 102600 103600 192300 193300 

Area 10 105000 106000 191600 192600 

Area 11 103500 104500 189850 190850 

Area 12 104500 105500 190000 191000 
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3.2    Data 

 

3.2.1 Data voor visualisaties  

 

De gekozen data voor het aanmaken van de visualisaties, zijn LiDAR-puntenwolken. Voor het 

onderzoek is de gebruikte data afkomstig van de Airborne LiDAR missie van Informatie Vlaanderen, 

gebruikt in het kader van de opstelling van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II 

(https://www.agiv.be/producten/digitaal-hoogtemodel-vlaanderen/meer-overdhmv/producten-

onderdelen/digitaal-hoogte-model-vlaanderen-ii/dhmv-ii-brondata, 13 april 2017). De puntenwolken 

beschikken over een gemiddelde puntendichtheid van minstens 8 punten/m², de XYZ-coördinaten van 

de verzamelde punten en de corresponderende RGB-waarden. Deze kleurwaarden zijn verkregen op 

basis van de simultaan ingewonnen orthofotomozaïek. In een reële situatie kan LiDAR-data worden 

verzameld aan de hand van UAV’s, zoals vermeld in de literatuurstudie (sectie 2.3.2.1).  

 

3.2.2 Data opgenomen tijdens experimenten  

 

De doelstelling van deze Masterproef is om te onderzoeken hoe men 3D-puntenwolken het best kan 

visualiseren met oog op het efficiënt en effectief lokaliseren van ingestorte gebouwen. Dit met als doel 

deze ruimtelijke gegevens te laten verzamelen door een grote groep van vooraf niet gespecifieerde 

gebruikers. Hiervoor werden drie verschillende onderzoeksvragen geformuleerd, namelijk omtrent de 

kijkhoek (OV1), het visualisatie-type (OV2) en de invloed van een opleiding in de Geografie of 

Geomatica (OV3). 

 

Bij de eerste onderzoeksvraag (OV1) wordt onderzocht of het visualiseren in 3D van deze puntenwolken 

een meerwaarde kan bieden. Een kijkhoek van 0° komt namelijk overeen met het visualiseren van een 

gebied in 2D. Deze kijkhoek onderzoeken kan uitsluitsel geven omtrent de vraag of het al dan niet 

efficiënt en effectief is om 3D-visualisaties te gebruiken. Indien dit wel het geval is, kan bestudeerd 

worden onder welke kijkhoek, 30° of 60°, gebruikers beelden het best interpreteren. 

 

De tweede onderzoeksvraag (OV2) kan helpen bepalen op welke manier een rampgebied het best kan 

worden weergegeven. Eén van de twee opties is om een realistische weergave van het gebied te 

bieden, dit door het gebruik van de kleuren die waargenomen zijn op het terrein. De andere optie is een 

meer schematische voorstelling van de situatie. Dan wordt het gebied gevisualiseerd aan de hand van 

grijswaarden, die variëren in functie van de hoogte van het punt.  

 

Om de laatste onderzoeksvraag (OV3) te kunnen beantwoorden, worden testpersonen verder 

onderverdeeld in twee groepen. Deze verdeling is als volgt: een groep die door een opleiding in de 

Geografie of Geomatica meer affiniteiten heeft met het visualiseren van ruimtelijke informatie, en een 

groep die, door het ontbreken van deze opleiding, hier weinig of geen affiniteiten mee heeft. Er wordt 

gekeken of deze expertisegraad een bijkomend effect heeft op de gebruikte visualisaties. 
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Deze laatste vraag kan een hulpmiddel zijn om te bepalen welke visualisaties het best kunnen 

geïnterpreteerd worden door een grote groep gebruikers, ongeacht hun opleiding. De meest efficiënte 

en effectieve visualisaties kunnen dan gebruikt worden om vrijwilligers ruimtelijke informatie te laten 

verzamelen omtrent ingestorte sites, om deze aan hulpdiensten te verschaffen in crisissituaties. Deze 

methode doet beroep op het concept van Crowdsourcing, besproken in sectie 2.4. Indien het 

verzamelen van ruimtelijke gegevens toch enkel wordt overgelaten aan experten in het vakgebied, kan 

gekeken worden naar welke visualisaties het beste aansluiten bij dit gebruikersprofiel. 

 

Om een antwoord te kunnen bieden op deze gestelde onderzoeksvragen, is specifieke data nodig. Dit 

zijn zowel persoonlijke gegevens over de deelnemer, als prestatieparameters die staven hoe efficiënt 

en effectief een bepaalde visualisatie is.  

 

3.2.2.1 Individuele karakteristieken 

 

Bij aanvang van het onderzoek wordt er aan de deelnemer gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Het 

opvragen van een emailadres heeft als doel de deelnemer te kunnen linken aan de overige data, met 

name de tabellen met de prestatieparameters. Het wordt niet gebruikt voor andere doeleinden. Verder 

worden persoonlijke gegevens opgeslagen zoals de geboortedatum en het geslacht. Eveneens wordt 

er gevraagd of de persoon kleurenblind is, omdat dit de interpretatie van de visualisatie kan beïnvloeden. 

De stimuli die aan de deelnemer worden getoond, zijn beelden van gebouwen in deelgebieden te Gent. 

Daarom wordt gevraagd of de deelnemer al in Gent geweest, wat zijn of haar affiniteit is met de stad 

(als bewoner, student/pendelaar of toerist), en hoe goed hij of zij de structuur van de stad kent, zowel 

van het stratenpatroon als van de gebouwen. Zoals kort aangehaald in sectie 3.1 kan het kennen van 

deze structuur een voordeel opleveren bij de interpretatie van een bepaalde visualisatie, waarbij de 

puntenwolk van dit gebied gebruikt wordt als basisdata. Deze gegevens, de kleurenblindheid en de 

kennis over Gent, worden niet meegenomen als te evalueren factoren in het onderzoek, maar kunnen 

wel geraadpleegd worden indien een deelnemer bijzonder goed of slecht scoort. Ze kunnen een 

verklaring of uitsluitsel bieden over het feit of dit wel of niet te wijten is aan externe factoren, die niet 

meteen te linken zijn aan de variërende parameters gebruikt voor de visualisaties. Echter wordt in het 

onderzoek bestudeerd of het beschikken over een scholingsgraad in de Geografie of Geomatica, meer 

bepaald de voeling met geografische informatie en visualisaties, de efficiëntie en effectiviteit van 

bepaalde visualisaties kan beïnvloeden Daarom is het noodzakelijk om de scholingsgraad en het 

onderwerp van het hoogst behaalde diploma van de deelnemer te kennen.  

 

3.2.2.2 Prestatieparameters 

  

Om te meten hoe effectief en efficiënt een bepaalde visualisatie is, worden enkele prestatieparameters 

bijgehouden. Deze worden bijgehouden per te evalueren rampsituatie, waarbij het voor en na beeld van 

hetzelfde gebied getoond wordt aan de hand van hetzelfde visualisatietype en dezelfde kijkhoek. Hierbij 

wordt eveneens het identificatiemiddel bijgehouden van de deelnemer die deze rampsituatie heeft 
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geëvalueerd. De structuur van de gebruikte databank en de bijgehouden parameters worden besproken 

in sectie 3.3.2.1. Hoe deze data later verwerkt om effectiviteit en efficiëntie te kunnen meten wordt 

besproken in sectie 3.3.3. 

 

3.3    Methodes  

 

Zoals reeds vermeld, is het doel van het onderzoek om te evalueren hoe een 3D-puntenwolk het best 

kan gevisualiseerd worden om zo een meerwaarde te kunnen bieden bij het visualiseren van ingestorte 

gebouwen. Hierbij wordt gekeken hoe efficiënt en effectief een ingestort gebouw kan gelokaliseerd 

worden, naargelang variërende parameters zoals het gebruik van kleur of grijswaarden en de kijkhoek. 

Om het effect van een bepaalde visualisatie te kunnen onderzoeken, wordt een online web platform 

gebouwd waarbij testpersonen de aangemaakte visualisaties kunnen evalueren. Dit gebeurt aan de 

hand van volgende benadering: om de ingestorte sites te lokaliseren, beschikt de gebruiker over een 

overzichtsbeeld voor het plaatsvinden van de instorting, en van een beeld na deze gebeurtenis. Deze 

twee beelden kan hij of zij vergelijken om verschillen tussen beide situaties te detecteren en in het beeld 

aan te duiden. Hierbij worden zowel prestatieparameters bijgehouden, als individuele karakteristieken, 

en deze data wordt doorgestuurd naar een databank. Zo kunnen, aan de hand van analyse van de 

verzamelde data, conclusies getrokken worden omtrent het gevoerde onderzoek. Aan de hand van de 

verworven resultaten kan men mogelijke antwoorden formuleren op de gestelde onderzoeksvragen, dus 

omtrent de keuze van de visualisatie en de invloed van de opleiding. 

 

Het onderzoek van deze Masterproef sluit aan bij vorig onderzoek omtrent de evaluatie van visualisaties 

van rampen ter ondersteuning van hulpdiensten (Ooms et al., 2017). Daarom worden sommige data en 

methodes opnieuw gebruikt bij het opzetten van het experiment. Echter worden andere visuele 

parameters onderzocht, zoals het gebruik van de kijkhoek en dus de meerwaarde van het 

driedimensionaal visualiseren van de gebruikte puntenwolk. Ook het opzet van het experiment verschilt. 

In de volgende secties worden de ondernomen stappen en aanpassingen in detail uitgelegd. 

 

3.3.1 Visualisaties aanmaken 

 

In het onderzoek zal een beeld van de situatie na het plaatsvinden van een ramp getoond worden aan 

de gebruiker. Hierna kan de deelnemer schakelen naar het beeld van de situatie voor de ramp. Door 

deze twee beelden te vergelijken, kan de gebruiker ingestorte gebouwen lokaliseren en aangeven. 

Hiervoor moeten deze visualisaties, van voor en na de ramp, aangemaakt worden.  

 

3.3.1.1 Visualiseren van de situatie voor de ramp 

 

Elk gebied waarvan de LiDAR-data werd aangevraagd, wordt aangeleverd in de vorm van een 

puntenwolk in het .laz-formaat. Elk punt in de puntenwolk beschikt over informatie over zijn x, y en z-

coördinaten, en de RGB-waarden. Het gebruikte coördinatensysteem is Lambert ‘72. 
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Er wordt gepleit om zo weinig mogelijk aan pre-processing van deze LiDAR-data te doen, aangezien er 

in een noodsituatie zo snel mogelijk gehandeld moet worden. Echter, om dit experiment goed te laten 

verlopen, moet de oorspronkelijke data toch getransformeerd worden. Er wordt gewerkt met het 

programma CloudCompare (http://www.danielgm.net/cc/, 2 mei 2017) om de data te visualiseren. 

Echter kan CloudCompare het .laz-formaat van de aangevraagde bestanden niet inlezen. Om de data 

te kunnen inladen, nog verder te kunnen manipuleren en de instorting van gebouwen te simuleren, 

worden de .laz-bestanden omgezet naar het .txt-formaat. Dit gebeurt aan de hand van de software 

LasTools. Een tweede probleem is dat RGB-waarden in CloudCompare ingelezen worden als waarden 

tussen 0 en 255, en dus als 1 byte of 28. In de geconverteerde .txt-bestanden worden waarden afgelezen 

tussen 0 en 65535, hetgeen waarden van 2 bytes of 216  zijn. Daarom is conversie nodig. Er wordt 

nagekeken of enkel de punten die effectief binnen de opgegeven minimum- en maximumcoördinaten 

van het gebied vallen, bijgehouden worden. Zowel het converteren als het uitknippen van de 12 

gebieden gebeurt aan de hand van een zelfgeschreven python-script (zie Bijlage A). Hieruit resulteren 

12 .txt-bestanden die als basis worden gebruikt om de verschillende visualisaties per gebied aan te 

maken.   

 

Men onderscheidt twee visualisatie-types. Het eerste type visualisatie is een beeld in grijswaarden, 

geïllustreerd in figuur 3, waarbij de grijstinten variëren in functie van de hoogte. Hoe hoger het punt ligt, 

hoe lichter de kleur van dat punt zal zijn. Bij het tweede visualisatie-type worden de oorspronkelijke 

kleurwaarden behouden (figuur 4). Bij beide types kan de kijkhoek variëren tussen 0°, 30° en 60°. Dit 

resulteert in zes verschillende visualisaties, die voor elk van de 12 gebieden worden gegenereerd (zie 

figuur 5). 

 

   

Figuur 3: Voorstelling gebied 1 in grijswaarden, respectievelijk met kijkhoek van 0°, 30° en 60°  

(Bron: Eigen verwerking) 
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Figuur 4: Voorstelling gebied 1 in kleurwaarden, respectievelijk met kijkhoek van 0°, 30° en 60°  

(Bron: Eigen verwerking) 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: De zes verschillende visualisaties, aangemaakt voor de 12 verschillende gebieden 

(Bron: Eigen verwerking) 

 

Om deze visualisaties aan te maken wordt elk verkregen .txt-bestand in CloudCompare geladen. Bij het 

eerste visualisatie-type worden de RGB-waarden omgezet naar grijswaarden, aan de hand van de 

‘gradient color’, waarbij de z-waarde het verloop van zwart naar wit bepaalt. Voor het kleurenbeeld 

worden de oorspronkelijke RGB-waarden behouden. Bij het visualisatie-type met grijswaarden wordt de 

achtergrondkleur als zwart ingesteld. Bij het kleurenbeeld kan deze zwarte kleur voor een vreemd effect 

zorgen bij hiaten in het beeld, zoals in waterlopen. Daarom wordt gekozen voor een kleur dat sterker 

aanleunt bij de kleur van het water. Verder wordt de kijkhoek waarmee de puntenwolk wordt 

waargenomen ingesteld, waarbij de orthografische projectie wordt bewaard. Van elk van de zes 
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aangemaakte visualisaties per gebied wordt, bij het hoogst mogelijke zoomniveau, een screenshot 

gemaakt, en dit beeld wordt opgeslagen als een .tiff-bestand.  

 

3.3.1.2 Visualiseren van de situatie na de ramp 

 

De instortingen van de gebouwen, en dus de situatie na het plaatsvinden van de ramp, wordt 

gesimuleerd. Dit gebeurt aan de hand van een script in python, te vinden in bijlage B. Per gebied worden 

drie verschillende puntenwolken gecreëerd, waarbij het aantal ingestorte sites telkens varieert tussen 

zes, zeven of acht. Ook de locaties van de ingestorte sites varieert hierbij. Dit zodat de gebruiker, die 

deze sites moet aanduiden, op voorhand niet weet naar hoeveel en welke locaties hij moet zoeken. 

Deze locaties werden reeds bepaald in bovengenoemd vorig onderzoek, en kan men terugvinden in de 

tabel OverviewDemolitions, die aangepast is aan de variërende parameters van dit onderzoek (zie 

bijlage C). In het in te lezen bestand wordt per te simuleren instorting, een gebied afgebakend aan de 

hand van minimum- en maximumcoördinaten. Voor elk punt dat binnen deze coördinaten, en tussen 

een opgegeven bepaalde minimale en maximale hoogte, ligt, wordt een nieuwe hoogte en een nieuwe 

grijswaarde toegekend. De nieuwe hoogte wordt bepaald aan de hand van de gegeven parameters a 

en b, die steeds waarden tussen 0 en 1 zijn, ingevuld in volgende formule: 

 

𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤𝑒 ℎ𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒 = ((𝑏 − 𝑎) × 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚𝑛𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟(0,1) + 𝑎) × 𝑜𝑢𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒   (1) 

 

Aan de hand van deze formule wordt een willekeurige nieuwe hoogte gemodelleerd. De waarde van a 

bepaalt hoe sterk het punt instort. Indien de parameters a en b dicht bij elkaar liggen, genereert dit een 

relatief uniforme instorting over heel het gebouw. Zo niet, wordt een instorting gemodelleerd met 

onregelmatige verdeling van de nieuwe hoogtes, waarbij het gebouw soms slechts gedeeltelijk instort. 

Een nieuwe grijswaarde wordt toegekend om de kleur van het puin na te bootsen. Het behouden van 

de oorspronkelijke kleur simuleert de instorting niet op een realistische manier. Figuur 6 en figuur 7 

illustreren hoe deze instorting gevisualiseerd wordt naargelang het visualisatietype.   
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Figuur 6: Visualiseren van ingestorte gebouwen in het kleurenbeeld, met als voorbeeld gebied 9 

onder een kijkhoek van 30° (Bron: Eigen verwerking) 

 

   

Figuur 7: Visualiseren van ingestorte gebouwen met grijswaarden, met als voorbeeld gebied 9 

onder een kijkhoek van 30° (Bron: Eigen verwerking) 

 

De coördinaten van de oorspronkelijke 12 .txt-bestanden staan in het projectiesysteem Lambert ’72. 

Echter staan de coördinaten van de ingestorte locaties in een ander referentiesysteem, dat uitgedrukt 

wordt in meter, en waarbij het oorsprongspunt over de coördinaten 0,0 beschikt. Om beide 

coördinatensystemen te kunnen matchen, voegt men manueel de bijhorende minimum x-en y-

coördinaten per gebied toe aan de coördinaten van de ingestorte locaties.  

 

Bij het draaien van het script worden per gebied telkens drie nieuwe puntenwolken gecreëerd, die 

variëren in het aantal ingestorte locaties. De visualisaties van de situatie na de ramp worden 

aangemaakt volgens dezelfde methode als de beelden voor de ramp. Echter werden voor de situatie 

voor de ramp 72 beelden gecreëerd, namelijk zes verschillende visualisaties voor elk van de 12 

gebieden. Aangezien er bij de simulatie van de instortingen drie verschillende puntenwolken worden 

aangemaakt per gebied, zorgt dit voor drie puntenwolken x 12 gebieden x zes soorten visualisaties, dus 
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216 beelden in totaal. Om dit aantal te reduceren, wordt er per combinatie van een soort visualisatie en 

een gebied, bepaald of er zes, zeven of acht instortingen zullen gesimuleerd worden, en wordt hiervoor 

de bijpassende puntenwolk (met de corresponderende aantal instortingen) geselecteerd. Om deze 

keuze vast te leggen, wordt het concept van de latin square geïntroduceerd. Dit is een vierkant van orde 

n, met n rijen en n kolommen, waarbij elk symbool precies één keer per rij en één keer per kolom 

voorkomt (http://mathworld.wolfram.com/LatinSquare.html, 17 december 2017). In dit geval worden de 

gebieden de rijen, de kolommen de visualisaties, het aantal instortingen het in te vullen symbool, en de 

orde drie. Deze latin square zorgt ervoor dat het aantal instortingen varieert per gebied en kijkhoek. Het 

resultaat is te zien in figuur 8.  

 

 

Figuur 8: Aantal instortingen per gebied en visualisatie-soort (Bron: Eigen verwerking) 

 

Het belang van het gebruik van bovenvermelde latin square, kan uitgelegd worden aan de hand van het 

opzet van het experiment. De deelnemer zal namelijk slechts één visualisatietype, een kleur- of 

grijswaardenbeeld, met variërende kijkhoek, evalueren aan de hand van één dataset dat bestaat uit zes 

gebieden. Hierbij bestrijkt dataset 1 gebieden 1 tot en met 6, en dataset 2 de gebieden 7 tot en met 12. 

Elk visualisatietype kan verder onderverdeeld worden in drie verschillende visualisaties, die variëren 

volgens de kijkhoek. In totaal zal de deelnemer 18 verschillende situaties moeten evalueren. Deze 

onderverdeling is nodig om de tijdsduur van de studie te beperken, aangezien het niet realistisch is om 

de gebruiker meer gebieden te laten evalueren binnen één test (zie ook verder sectie 3.3.2.2) en wordt 

geïllustreerd in figuur 9, waarbij elke verschillende grijswaarde in de figuur symbool staat voor een 

andere deelnemer, en dus verschillende te evalueren visualisaties. Zoals te zien in figuur 9, betekent 

dit ook dat de deelnemer elk gebied drie keer zal te zien krijgen om hetzelfde visualisatietype, maar met 

een verschillende kijkhoek, te evalueren. Om een herkenningseffect te vermijden is het belangrijk dat 

het aantal instortingen en bijhorende locaties verschillen naargelang deze kijkhoek. 

 

http://mathworld.wolfram.com/LatinSquare.html
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Figuur 9: Onderverdeling van te evalueren visualisaties per deelnemer (Bron: Eigen verwerking) 

 

3.3.2 Website ter ondersteuning van gegevensverzameling 

 

Om de aangemaakte visualisaties te kunnen evalueren, wordt een website gebruikt als testplatform, 

waarbij de nodige data, zowel individuele karakteristieken als prestatieparameters, verzameld kunnen 

worden. Personen kunnen deelnemen aan het online onderzoek via volgende link: 

http://we12s006.ugent.be/changedetection/0-changedetection. De structuur van de website en van de 

databank en hoe de website, die gebruikt werd in vorig onderzoek, wordt aangepast aan de noden van 

het huidig onderzoek, wordt overlopen in deze sectie.  

 

3.3.2.1  Structuur website en databank 

 

De structuur van deze website is de volgende: eerst wordt de deelnemer kort ingeleid over het 

onderzoek waarin hij of zij een testpersoon wordt. Daarna wordt er gevraagd om een vragenlijst in te 

vullen omtrent individuele karakteristieken. Welke dit zijn, werd reeds vermeld in sectie 3.2.2.1. Deze 

karakteristieken worden doorgestuurd en bijgehouden in een databank, meer bepaald naar de tabel 

res_participants, waarin informatie wordt bijgehouden over de deelnemer.  

 

Hierna wordt een gedetailleerde uitleg gegeven over de uit te voeren taak en welke stimuli hiervoor 

gebruikt zullen worden. De testpersoon krijgt ook de mogelijkheid om vertrouwd te geraken met deze 

stimuli en de uit te voeren taak aan de hand van een trainingstest. Hierbij worden nog geen 

prestatieparameters, zoals bijvoorbeeld op welke locaties er geklikt is en de start- en eindtijd, 

bijgehouden. De deelnemer krijgt na deze trainingstest feedback over de training set, dit wil zeggen dat 

er getoond wordt waar er in het beeld gebouwen zijn ingestort.  

 

Na deze feedback kan het feitelijke experiment starten. Hierbij zal de deelnemer 18 verschillende 

rampsituaties moeten evalueren, met per situatie het voor en na beeld van hetzelfde gebied. Welke 

http://we12s006.ugent.be/changedetection/0-changedetection
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beelden hiervoor gebruikt worden, is afhankelijk van de door het platform random geselecteerde dataset 

en visualisatie-type. Ook de volgorde waarin deze corresponderende visualisaties aan de deelnemer 

getoond worden, is willekeurig. De deelnemer kan per situatie de ingestorte sites in het beeld aanduiden  

aan de hand van de linkermuisknop, waarbij een marker geplaatst wordt op deze aangeklikte locatie. Er 

kan geschakeld worden tussen voor en na beeld aan de hand van de pijltoetsen. De deelnemer kan 

aangeven klaar te zijn met het evalueren van een rampsituatie door op de spatiebalk te drukken. Hierbij 

verdwijnt het voor en na beeld van de te evalueren situatie van het scherm. Indien de deelnemer de 

limiettijd overschrijdt, verdwijnen deze twee beelden automatisch. In beide gevallen worden de 

prestatieparameters bijgehouden en opgeslagen in de databank.  

 

In de tabel res_trials wordt het emailadres bijgehouden van de deelnemer, welke stimulus wordt 

geëvalueerd, de hoeveelste stimulus dit voor de deelnemer is, het moment waarop de stimulus op het 

beeld verschijnt, en het moment waarop de deelnemer aangeeft dat hij of zij alle locaties heeft aangeklikt 

of dat de limiettijd is overschreden. De limiettijd bedraagt 75 seconden per te evalueren situatie, en 

wordt ingesteld om het snelle afhandelen tijdens een crisissituatie te simuleren. De tabel res_locations 

geeft een overzicht van op welk tijdstip een deelnemer op welke locatie binnen het beeldscherm heeft 

geklikt om een ingestort gebouw aan te duiden. Welk beeld hierbij geëvalueerd werd, wordt eveneens 

geregistreerd. Als laatste prestatieparameter wordt in de tabel res_pf_arrows bijgehouden wanneer er 

op welke pijltoets gedrukt werd. Hierna kan de deelnemer de volgende situatie evalueren. Na het 

evalueren van de 18 rampsituaties, krijgt de testpersoon de mogelijkheid om feedback te geven over 

het type visualisatie, grijs of kleurenbeeld, dat geëvalueerd werd tijdens het experiment. Ook deze 

feedback wordt opgeslagen in de databank.  

 

Om het correcte beeld op te roepen, afhankelijk van het geselecteerde visualisatie-type en dataset, 

wordt in de databank gewerkt met de tabel stimuli. Elke stimulus krijgt een unieke ID, en geeft informatie 

over welk visualisatie-type er gebruikt wordt, welk gebied wordt afgebeeld, hoeveel instortingen er te 

vinden zijn in het beeld, welke kijkhoek gebruikt wordt, uit welke dataset de stimulus afkomstig is, en de 

naam van het bestand dat moet opgeroepen indien men deze stimulus gebruikt in het onderzoek.  

 

3.3.2.2  Aanpassingen aan eigen onderzoek 

 

De oorspronkelijke structuur van de website werd reeds gebruikt in vorig onderzoek, maar wordt 

aangepast aan het huidig onderzoek. De verschillen tussen beiden zijn de te onderzoeken parameters 

en de manier waarop de test wordt geleid. Er wordt namelijk gekozen om deelnemers aan het onderzoek 

te laten deelnemen via een online-survey, in tegenstelling tot de oorspronkelijke studie waar er lokaal 

en offline werd gewerkt. Door de grote variatie aan te onderzoeken factoren, zijn er namelijk een groter 

aantal testpersonen nodig om de validiteit van het onderzoek te verzekeren. Het online verspreiden en 

het online laten deelnemen aan het experiment, heeft als doel een groot publiek te bereiken. Door het 

onderzoek online te laten afleggen, wordt er een zekere mate van controle verloren over hoe deze 

verloopt. In het oorspronkelijke experiment is een begeleider aanwezig, die de vragen van de deelnemer 
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kan beantwoorden indien deze er zijn. Bovendien hoeft er geen rekening gehouden worden met 

bepaalde randvoorwaarden indien gewerkt wordt met een vaste setting, bijvoorbeeld door steeds 

hetzelfde scherm, en dus dezelfde schermresolutie te gebruiken. Ook kan de begeleider ingrijpen indien 

deze randvoorwaarden tijdens het onderzoek niet vervuld worden, zoals het vereiste gebruik van ‘full 

screen’-modus, en de keuze van de webbrowser (zie verder in deze sectie).  

 

De keuze van de browser is bepalend voor het onderzoek. Bij het opstellen van de gebruikte 

functionaliteiten voor het platform, wordt gebruik gemaakt van jquery. Sommige van deze functies 

werken hierdoor niet in bepaalde browsers of moeten sterk aangepast worden. Aangezien dit laatste 

buiten de scope van deze Masterproef valt, is er geopteerd om bij aanvang van het experiment de 

gebruiker daarom te informeren dat hij of zij het onderzoek niet kan afleggen via Mozilla Firefox. De 

locaties op het scherm waar de gebruiker op klikt, worden in deze browser niet bijgehouden. Met andere 

browsers, zoals Google Chrome of Internet Explorer, werkt dit wel. Verder wordt gevraagd aan de 

deelnemer om bij het afleggen van de test, zijn scherm in ‘full screen’-modus te zetten. De positie van 

de markers, die de locaties aanduiden waarop de gebruiker heeft geklikt, worden bepaald aan de hand 

van de resolutie van het volledige scherm. Deze resolutie zal variëren naargelang de resolutie van het 

scherm van de deelnemer. Bij het bepalen van de coördinaten van de aangeklikte locaties, wordt 

eveneens rekening gehouden met het feit dat de getoonde visualisatie niet het volledige beeldscherm 

inneemt, maar slechts wordt getoond in een venster (binnen een rode of groene rand), zoals te zien in 

figuur 10. De grootte van dit venster varieert naargelang welke kijkhoek gebruikt wordt, aangezien de 

hoogte van het beeld verkleint indien de kijkhoek groter is. De variërende hoogte van dit venster werd 

eveneens aangepast in de lay-out van de website.  

 

 

Figuur 10: Opzet van het experiment, waarbij gebied 11 gevisualiseerd wordt aan de hand van 

visualisatie 2 (grijswaarden en kijkhoek 30°), in ‘full screen’-modus (Bron: Eigen verwerking)  
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De formule om de posities van de markers te bepalen waar de deelnemers geklikt hebben, is de 

volgende: 

 

𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ = 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤. 𝑠𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛. 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ; 

𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑐𝑟𝑒𝑒𝑒𝑛𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 = 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤. 𝑠𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛. 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡; 

𝑣𝑎𝑟 𝑜𝑟𝑔𝐷𝑖𝑣𝑋 = (
𝑠𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ

2
) − 425; 

𝑣𝑎𝑟 𝑜𝑟𝑔𝐷𝑖𝑣𝑌 = (
𝑠𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

2
) − 385; 

𝑣𝑎𝑟 𝑖𝑚𝑔𝑋 = (𝑥 − 𝑜𝑟𝑔𝐷𝑖𝑣𝑋); 

𝑣𝑎𝑟 𝑖𝑚𝑔𝑌 = (𝑦 − 𝑜𝑟𝑔𝐷𝑖𝑣𝑌); 

 (2) 

 

Hierbij zijn de variabelen x en y de coördinaten van de absolute positie waarop geklikt is in het volledige 

beeldscherm (met resolutie screenWidth x screenHeight). De verdere bewerkingen (regel 3 en 4) linken 

de schermcoördinaten aan deze van het venster. De verkregen imgX en imgY veranderen bijgevolg niet 

naargelang de variërende hoogte van dit venster, en zijn de coördinaten waarop de marker geplaatst 

wordt binnen het venster. 

 

Een ander gevaar ligt in het feit dat, door de afwezigheid van een begeleider, de test veel sneller 

afgebroken kan worden. Het is zo dat het oorspronkelijke experiment uit twee delen bestaat zodat twee 

visualisatietypes geëvalueerd kunnen worden: namelijk 36 beelden. Indien deze structuur wordt 

behouden bij een online-survey is het mogelijk dat de deelnemer verveeld geraakt door de lange duur 

van het experiment. Daarom zal de testpersoon slechts één visualisatietype evalueren (zoals uitgelegd 

in sectie 3.3.1.2), dat willekeurig wordt gekozen door het platform. Verder zal het platform bepalen welke 

dataset hiervoor gebruikt wordt (zoals vermeld in sectie 3.3.2.1). 

 

Het onderzoek wordt online verspreid via sociale media, via Facebook, waardoor voornamelijk een 

Nederlandstalig publiek wordt aangesproken. Om de test zo duidelijk mogelijk uit te leggen, wordt het 

web platform daarom vertaald uit het Engels (zoals in de oorspronkelijke test) naar het Nederlands. Ook 

de vragenlijst wordt aangepast. In plaats van te informeren naar hoelang een persoon verbleven is in 

Gent en welke wijken hij of zij bezocht heeft, wordt gevraagd naar het type bezoek in Gent van deze 

persoon (indien van toepassing). Door Nederlandstaligen te bevragen, wordt het geografisch bereik 

voor deelnemers namelijk beperkt tot waar dit gesproken wordt. De kans is daarmee groter dat 

deelnemers ook als pendelaar, inwoner of student Gent kunnen kennen, hetgeen meer informatie 

verschaft over hoe vertrouwd zij zijn met de structuur van de stad.  
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3.3.3 Verwerken data 

 

3.3.3.1 Voorbereiding van de data op de statistische analyse 

 

Voordat de verzamelde data statistisch geanalyseerd kan worden, zijn er nog bepaalde operaties uit te 

voeren op deze gegevens. Het uitvoeren van deze analyses en het aan elkaar koppelen van de tabellen 

met data gebeurt aan de hand van een python-script, te vinden in bijlage D. Deze werd reeds gebruikt 

in vorig onderzoek, en wordt aangepast aan de noden van het huidig onderzoek, zoals het toevoegen 

van de opleidingsgraad. De te ondernemen stappen worden in deze sectie overlopen. 

 

De gebruikte tweedeling in het onderzoek naargelang de opleiding, moet in rekening gebracht worden. 

De tabel res_participants beschikt over persoonlijke gegevens omtrent de deelnemers aan het 

onderzoek. Aan de hand van de informatie uit deze tabel kan men bepalen welke deelnemers een 

opleiding in de Geografie of Geomatica hebben gevolgd – aangeduid met waarde 1 – of niet, hetgeen 

aangeduid wordt met waarde 0.  

 

Om de effectiviteit van een bepaalde visualisatie te meten, wordt vergeleken of de locaties die door het 

gebruiker op het scherm zijn aangegeven als ingestort overeenstemmen met de effectief ingestorte 

sites. De minimum- en maximumcoördinaten van deze ingestorte sites op het scherm zijn in voorgaand 

onderzoek bepaald. Echter werkt men in dit onderzoek met een variërende kijkhoek, hetgeen een 

transformatie teweeg brengt in de coördinaten van de door de deelnemer aangegeven ingestorte sites. 

Hierom wordt besloten om, door zelf deel te nemen aan het onderzoek, de coördinaten manueel toe te 

voegen aan de databank. De coördinaten verkregen door het experiment zijn puntcoördinaten, terwijl 

de ingestorte sites omvangrijker zijn dan slechts één punt. Daarom wordt een buffer ingesteld van 50 

pixels op 50 pixels rond de puntlocatie, en worden de minimum- en maximumcoördinaten van deze 

buffer bijgehouden in de tabel OverviewDemolitions. Deze vervangen de oorspronkelijke coördinaten.  

 

Bij het geven van feedback op het einde van het experiment (zie ook sectie 4.1.2) deelden sommige 

testpersonen mee dat ze een systematische verschuiving ondervonden tussen de locatie waarop ze 

klikten en de plaatsing van de marker. De coördinaten van de marker werden bijgehouden. Om deze 

fout op te vangen, werd een buffer van 50 pixels gebruikt als toegelaten speling in plaats van de buffer 

van 30 pixels uit vorig onderzoek (zie verder in volgende paragraaf). Bij vier testpersonen was deze 

verschuiving echter zo sterk dat weinig tot geen locaties als correct werden beschouwd na het draaien 

van het gebruikte script. Om de data van deze testpersonen toch te kunnen gebruiken, is per geval 

gezocht naar de waarde van deze systematische fout. Het zoeken naar deze fout gebeurde manueel, 

aan de hand van de coördinaten van de aangeklikte locaties en deze van de ingestorte gebouwen. De 

coördinaten van de aangeduide sites werden hierna opnieuw berekend en vervangen in de tabel 

res_locations.  
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Na het uitvoeren van deze twee operaties, kunnen de coördinaten van deze ingestorte sites vergeleken 

worden met de locaties aangeduid door de deelnemer. Hierbij wordt op de minimum- en 

maximumcoördinaten van de effectief ingestorte locaties nog een buffer toegepast van 50 pixels om 

een regio rond deze sites te kunnen definiëren waarbij speling toe gelaten wordt bij het bepalen van de 

door de deelnemer correct aangegeven ingestorte locaties. Aan de hand van het bovenvermelde script 

kan bepaald worden hoeveel locaties de deelnemer juist heeft aangeduid. Dit aantal correct aangegeven 

locaties door de deelnemer, wordt gedeeld door het aantal effectief ingestorte sites. Indien een 

deelnemer meermaals dezelfde locatie als correct heeft aangeduid, waardoor de berekende ratio groter 

wordt als 1, wordt deze waarde herleid tot 1, de maximumwaarde. Met de bekomen verhouding wordt 

verder gewerkt in de statistische analyses. Eveneens wordt berekend hoeveel locaties foutief werden 

aangeduid. Verder wordt de duur van elke trial, waarbij de trial gedefinieerd wordt als het evalueren van 

één rampsituatie, bijgehouden. Ook wordt het nummer van de trial, gekoppeld aan de specifieke 

combinatie van partID en imgID, en  gaande van 1 tot 18, geregistreerd.  

 

Men houdt ook bij op welk tijdstip de deelnemer voor het eerst een locatie heeft aangeduid. Dit kan een 

aanwijzing zijn omtrent hoe lang de deelnemer het beeld heeft moeten analyseren, vooraleer hij of zij 

een eerste ingestorte site heeft kunnen lokaliseren. De tijd tussen het laatst aangeven van een 

ingestorte site, en het einde van de trial, is een indicatie omtrent hoelang de deelnemer het beeld nog 

heeft geanalyseerd voor hij of zij zijn resultaten definitief verzonden heeft. Afhankelijk van hoe lang de 

testpersoon hierover doet, kan dit een aanwijzing zijn voor hoe zeker of onzeker deze persoon is over 

de locaties die hij heeft aangeduid. Het temporele aspect van de prestatieparameters kan een 

aanwijzing zijn voor de complexiteit van de interpretatie van de situatie, en kan variëren naargelang de 

gebruikte visualisatie. Verder is tijd erg cruciaal aangezien een crisissituatie gesimuleerd wordt. 

 

Als analyse op het gebruik van de pijltjestoetsen, wordt berekend hoeveel keer een deelnemer binnen 

één trial tussen voor en na beeld schakelt. Dit aantal zal toenemen indien het lokaliseren van ingestorte 

sites als moeilijk wordt ervaren.  

 

De resultaten van de vermelde analyses, zoals de duur van de trial of het aantal correct aangegeven 

locaties, wordt per trial bijgehouden. Hierbij wordt gekeken naar welke stimulus wordt geëvalueerd. Door 

het gebruik van de ID van de stimulus, kan er informatie over de stimulus zelf worden gekoppeld aan 

de trial. Dit wil zeggen, welk type visualisatie, het grijs- of kleurenbeeld, geëvalueerd wordt, en welke 

kijkhoek hierbij gebruikt wordt. Ook het gebied, de gebruikte dataset en het aantal ingestorte sites wordt 

toegevoegd aan de specifieke trial. Eveneens wordt de ID van de deelnemer gekoppeld aan de 

evaluatie. Aan de hand van deze ID kan een laatste kolom worden toegevoegd. Deze geeft aan of de 

stimulus werd geëvalueerd door een deelnemer met een graad in de Geografie of niet.  
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3.3.3.2 Statistische analyse 

 

De aan elkaar gekoppelde data, die bestaat uit de data verkregen door de deelnemers aan het 

onderzoek en de analyses hierop, is klaar om statistisch geanalyseerd te worden. Dit gebeurt aan de 

hand van het programma SPSS. Hierbij worden de onafhankelijke variabelen en de afhankelijke 

variabelen van elkaar onderscheiden. Dit levert volgende onderverdeling op: 

 

• Onafhankelijke variabelen: 

▪ Type Visualisatie (grijs of kleur)  

▪ Kijkhoek (0°, 30°, 60°) 

▪ Opleiding (geograaf/niet-geograaf) 

• Afhankelijke variabelen: 

▪ Verhouding tussen aantal correcte locaties en aantal ingestorte sites 

(‘locCorrectRatio’) 

▪ Aantal foutieve locaties (‘locWrong’) 

▪ Totale duur van trial (‘trialDur’) 

▪ Tijdstip waarop voor het eerst een locatie wordt aangeduid (‘timeFirstClick’) 

▪ Tijd tussen laatst aanduiden van een locatie en einde van de trial 

(‘timeAfterLastClick’) 

▪ Het aantal keer schakelen met de pijltjestoetsen binnen een trial 

(‘countPF_total’) 

 

Deze afhankelijke variabelen kunnen verder in twee types onderverdeeld worden. Enerzijds zijn er de 

prestatieparameters die de effectiviteit van een bepaalde visualisatie meten, namelijk de verhouding 

tussen aantal correcte locaties en aantal ingestorte sites, en het aantal foutieve locaties. Anderzijds zijn 

er variabelen die een aanduiding geven omtrent de efficiëntie van de te evalueren visualisatie. Dit is de 

totale duur van de trial, het tijdstrip waarop voor het eerst een locatie wordt aangeduid, de tijd tussen 

het laatst aanduiden van een locatie en het einde van de trial en het aantal keer schakelen met de 

pijltjestoetsen binnen een trial.  

 

Welke statistische testen voor het onderzoek worden gebruikt, hangt af van het aantal  te onderzoeken 

factoren en de verdeling van de gebruikte data. Aangezien er drie onafhankelijke variabelen onderzocht 

worden, zijn er twee opties voorhanden. Om te bepalen welke van deze twee opties men zal gebruiken, 

wordt er gekeken of de data normaal verdeeld is. Dit kan men bepalen aan de hand van een 

normaliteitstest, die wordt uitgevoerd in het programma SPSS. Indien de data normaal verdeeld is, kan 

een Multivariate analysis of variance (MANOVA) uitgevoerd worden. Bij deze test wordt onderzocht hoe 

verschillende groepen, de onafhankelijke variabelen, van elkaar verschillen naargelang de gebruikte 

afhankelijke variabelen, maar kan ook gekeken worden naar de interactie tussen deze onafhankelijke 

variabelen. Deze interactie tussen de onafhankelijke variabelen onderzoeken is in dit onderzoek 

belangrijk, aangezien zo gezocht kan worden naar de combinatie tussen kijkhoek en visualisatie-type 
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die het meest effectief en efficiënt is, en of de expertisegraad in de Geografie de prestatieparameters 

van bepaalde combinaties wel of niet beïnvloed. Als alternatief, indien de data niet zou voldoen aan de 

geponeerde voorwaarde, wordt een non-parametrische test uitgevoerd. In dit specifieke geval wordt de 

Kruskal-Wallis toets gebruikt. Deze test onderzoekt eveneens de invloed van een onafhankelijke 

variabele op de afhankelijke variabelen. Verschillen met de MANOVA is dat de interactie tussen de 

verschillende onafhankelijke variabelen niet kan nagegaan worden, en dat de test voor elke 

onafhankelijke variabele afzonderlijk moet uitgevoerd worden. 

 

Bij een onafhankelijke variabele die uit meer dan twee categorieën bestaat, zoals dit bij de kijkhoek het 

geval is, moet er, indien er een significant verschil tussen de verschillende groepen is, een bijkomende 

post-hoc test uitgevoerd worden. Deze test, de Dunn’s test, wordt gebruikt om te bepalen welke 

kijkhoeken juist significant van elkaar verschillen, waarbij ze paarsgewijs worden vergeleken. Aangezien 

er meerdere testen uitgevoerd worden, moet ook de p-waarde aangepast worden aan de hand van de 

Bonferroni-correctie. Deze wordt gebruikt om de kans op fout-positieve resultaten te verminderen. 

 

De normale verdeling van de data, is een voorwaarde om een parametrische test, zoals hier een  

MANOVA, te mogen gebruiken. Toch is aangetoond dat indien men werkt met een dataset die groot 

genoeg is, het gemiddelde van deze steekproeven dicht aanleunen bij een normale distributie, ook al is 

dit niet het geval voor de populatie zelf. Zo zou het niet-normaal verdeeld zijn van de dataset weinig 

invloed hebben op de validiteit van een parametrische test (Glass et al., 1972; Harwell et al., 1992; Lix 

et al., 1996). Daarom wordt besloten om, indien de data niet normaal verdeeld is, zowel een non-

parametrische test uit te voeren als een MANOVA. Zo kan men bijkomende trends ontdekken die niet 

met een non-parametrische test kunnen achterhaald worden, zoals de interactie tussen de verschillende 

factoren, hetgeen een voordeel biedt in het onderzoek.  

 

 

4 RESULTATEN 

 

4.1 Respondenten 

 

Het onderzoek werd online geplaatst op 31 januari 2018, en werd afgesloten op 14 maart 2018. In totaal 

hebben 112 deelnemers aan het experiment deelgenomen. Echter zijn van 28 respondenten enkel de 

persoonlijke gegevens, maar niet de prestatieparameters geregistreerd. Dit komt zowel door het 

onderbreken van de test door de deelnemer zelf, vooraleer ze beelden geëvalueerd hadden, of door 

een non-registratie van de locaties, vermoedelijk door het gebruik van de webbrowser Mozilla Firefox. 

Dit reduceert het aantal geldige deelnemers tot 84. Dit aantal kan verder opgesplitst worden in 34 

deelnemers met een opleiding in de Geografie of Geomatica (met als minimum hoogst behaalde 

scholingsgraad een bachelor in de Geografie en Geomatica), en 50 deelnemers met een andere 

opleiding.    
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4.1.1 Vragenlijst 

 

Uit de vragenlijst, die de deelnemer bij aanvang van het experiment heeft moeten invullen, kan men 

volgende kenmerken over de respondenten afleiden. 

 

Van de 84 geldige respondenten, namen 48 vrouwen en 36 mannen deel aan het experiment. De 

gemiddelde leeftijd van deze respondenten is 25 jaar.  

 

Vier deelnemers gaven aan kleurenblind te zijn. Hiervan evalueerden drie deelnemers het 

visualisatietype met grijswaarden, één deelnemer evalueerde het kleurenbeeld. 

 

Alle respondenten hebben de stad Gent bezocht. 59 respondenten hebben aangegeven student of 

pendelaar te zijn, 11 respondenten zijn inwoners van de stad, en 14 respondenten hebben aangegeven 

Gent te hebben bezocht als toerist. Voor de kennis van de ruimtelijke structuur van de stad Gent, gaven 

de respondenten een gemiddelde score van 5.6. 

 

Bij de vraag ‘Wat is het hoogste diploma dat je op school hebt behaald?’, hebben 29 deelnemers 

aangegeven een bachelor diploma te hebben behaald. Voor het master diploma staat het aantal op 30. 

16 deelnemers hebben hun middelbare studies afgerond. Eén deelnemer is begonnen met middelbare 

studies, maar heeft het diploma secundair onderwijs niet behaald. Acht respondenten hebben 

leerkrediet behaald in het hoger onderwijs, maar geen diploma.  

 

Een bachelor of master diploma in de Geografie of Geomatica werd behaald door 34 deelnemers. De 

50 andere deelnemers hebben uiteenlopende opleidingen gevolgd, zoals bijvoorbeeld Farmaceutische 

Wetenschappen, Handelsingenieur, Politieke Wetenschappen, Geneeskunde, Biomedische 

Wetenschappen, Sociale en Militaire Wetenschappen, … of volgen een opleiding in de Geografie en 

Geomatica, maar hebben nog geen bachelor diploma behaald.  

 

De jonge gemiddelde leeftijd, het statuut van student en de ongelijke verdeling tussen man en vrouw 

kan verklaard worden doordat de eigen sociale contacten werden aangesproken. 

 

4.1.2 Feedback 

 

Op het einde van het experiment kregen de respondenten de mogelijkheid om feedback te geven over 

het visualisatietype dat zij hadden geëvalueerd. Dit ging zowel over algemene opmerkingen, als over 

feedback dat handelt over het specifieke visualisatie-type. Deze werden opgeslagen in de databank, of 

mondeling overgeleverd. De meest relevante of meermaals voorkomende opmerkingen worden in deze 

sectie opgesomd.  
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4.1.2.1  Algemene opmerkingen 

 

Volgende opmerkingen, die niet specifiek over het te evalueren visualisatie-type handelden, werden 

gemaakt:  

▪ Soms per ongeluk teveel op de spatiebalk gedrukt (en dus beelden per ongeluk overgeslagen). 

▪ Soms per ongeluk een aanduiding geplaatst, maar de mogelijkheid om deze te verwijderen 

ontbrak.  

▪ Soms op een locatie gedrukt, maar geen marker verschenen. 

▪ Het duurde lang vooraleer de beelden geladen werden. 

▪ Sommige beelden waren waziger dan anderen. 

▪ Soms vergrootte het beeld een beetje in vergelijking met het andere beeld. 

▪ Soms was er een verschuiving tussen de locatie waarop geklikt werd en de plaatsing van de 

marker. 

▪ Het tussenbeeld, een wit beeld met een kruis om te kunnen pauzeren tussen het evalueren van 

twee beelden, werd soms geïnterpreteerd als een niet geladen beeld en dus als een technische 

fout van de website. 

 

4.1.2.2  Feedback over kleurenbeeld 

 

Specifiek over het kleurenbeeld werd volgende feedback gegeven: 

▪ Moeilijk om de gebouwen tussen de bomen te zien. 

▪ In de beelden met veel licht gekleurde gebouwen was het makkelijker om de anomalie te zien. 

Daarnaast zijn grote artefacten makkelijker te zien dan kleine bij kleine/lagere gebouwen. 

▪ Moeilijk om alle ingestorte locaties te vinden; soms minder dan zes gebouwen gevonden.  

 

4.1.2.3  Feedback over grijswaardenbeeld 

 

▪ De witte gebouwen die intact bleven, zijn heel duidelijk te onderscheiden van de beschadigde 

gebouwen (die niet langer wit zijn). Verschillen springen meteen in het oog. Het kleurcontrast 

met de zwarte bodem is groot. De locaties konden snel aangeduid worden. 

▪ Minder duidelijk voor de gebouwen langs water. 

▪ In de donkere gebieden was het soms moeilijk om een onderscheid te zien tussen voor en na.  

▪ Dit is een vrij effectieve manier om ingestorte gebouwen te detecteren en aan te duiden. Door 

het kunnen wisselen en vergelijken met het beeld van voor de ramp, is onmiddellijk en zeer 

intuïtief te zien waar de gebouwen lager zijn; en dus ook waar deze (deels) ingestort zijn. De 

graad van beschadiging aan de gebouwen is moeilijker waar te nemen. Gebouwen die 

bijvoorbeeld afgebrand zijn, maar waarvan de grove constructie nog intact is (lees ze zijn even 

hoog) zullen moeilijker waar te nemen zijn dan verwacht is. 
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▪ De meeste verschillen in grijswaarde waren zeer duidelijk. In sommige gevallen waren de 

verschillen echter zeer klein waardoor het niet helemaal duidelijk was of het om een verschil in 

de foto ging of om een "kleine" instorting.  

 

4.2 Resultaten statistische analyse 

 

4.2.1 Normale verdeling van de data 

 

Om te bepalen welke statistische testen gebruikt worden om de resultaten te verwerken, moet men 

nagaan of de data normaal verdeeld is. Dit kan aan de hand van een normaliteitstest. Aangezien het 

aantal samples kleiner is dan 2000 (want n = 1444), wordt gebruikt gemaakt van de Shapiro-Wilk test. 

De output van deze test is te vinden in tabel 2. 

 

Tabel 2: Normaliteitstest op de afhankelijke variabelen (Bron: SPSS en Eigen verwerking) 

                     Kolmogorov-Smirnov   Shapiro-Wilk 

  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

locCorrectRatio 0,359 1444 0,000 0,640 1444 0,000 

locWrong 0,463 1444 0,000 0,379 1444 0,000 

trialDur 0,096 1444 0,000 0,936 1444 0,000 

timeFirstClick 0,214 1444 0,000 0,556 1444 0,000 

timeAfterLastClick 0,145 1444 0,000 0,810 1444 0,000 

countPF_total 0,120 1444 0,000 0,900 1444 0,000 
 

De p-waarde van de testen voor alle afhankelijke variabelen bedraagt 0,00. Deze p-waarde is kleiner 

dan 0,05, wat betekent dat de test significant is. Hierdoor wordt de nulhypothese verworpen en kan men 

besluiten dat de data met de resultaten niet normaal verdeeld is.  

Dit kan eveneens achterhaald worden aan de hand van histogrammen die de verdeling van de data 

visualiseren. Om dit te illustreren, wordt de histogram van de afhankelijke variabele ‘timeAfterLastClick’ 

getoond in figuur 11. Hierbij kan men zien dat deze data niet normaal verdeeld is. 
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Figuur 11: Histogram omtrent verdeling van data bij de afhankelijke variabele 

‘timeAfterLastClick’ (Bron: SPSS) 

 

4.2.2 Resultaten Kruskal-Wallis Test 

 

Aangezien de data niet normaal verdeeld is, wordt besloten om de data statistisch te analyseren aan 

de hand van de Kruskal-Wallis test. Deze test kan echter slechts gebruikt worden om de invloed van 

één onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabelen na te gaan, dus moet de test voor de 

verschillende onafhankelijke variabelen, met name het visualisatietype, de kijkhoek en de 

expertisegraad, apart worden uitgevoerd. Hierbij kan de interactie tussen de verschillende variabelen 

niet worden nagegaan.   

 

4.2.2.1  Invloed van het visualisatie-type 

 

Uit tabel 3 kan afgeleid worden welke prestatieparameters significant werden beïnvloed door het gebruik 

van een verschillend visualisatietype, met name grijs – of kleurwaarden. Met een 

betrouwbaarheidsinterval van 95%, kan men stellen dat er een significant verschil is voor volgende 

variabelen: ‘locCorrectRatio’, die staat voor de verhouding tussen het aantal correct aangegeven 

gebouwen en het aantal ingestorte sites binnen een beeld. Eveneens is het verschil tussen beide 

groepen statistisch significant voor de variabelen ‘trialDur’, de gebruikte tijdsduur voor het evalueren 

van één rampsituatie, ‘timeAfterLastClick’, hoeveel tijd er is verlopen tussen het laatst aanduiden van 

het gebouw en het eindigen van de evaluatie, en ‘countPF_total’, het aantal keer schakelen met de 

pijltoetsen per situatie. Er wordt bekeken hoe deze variabelen van elkaar verschillen. 
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Tabel 3: Resultaten Kruskal-Wallis test, met als onafhankelijke variabele het visualisatietype 

(bron: SPSS en Eigen verwerking) 

                                                Grouping Variable: imgType     

 Type N Mean Rank Kruskall-Wallis H df Asymp.Sig 

locCorrectRatio Grijs 775 778,26 40,729 1 0,000 

  Kleur  669 657,91       

  Totaal 1444         

locWrong Grijs 775 719,73 0,174 1 0,677 

  Kleur  669 725,71       

  Totaal 1444         

trialDur Grijs 775 645,96 56,366 1 0,000 

  Kleur  669 811,17       

  Totaal 1444         

timeFirstClick Grijs 775 725,02 0,061 1 0,805 

  Kleur  669 719,58       

  Totaal 1444         

timeAfterlastClick Grijs 775 647,98 53,425 1 0,000 

  Kleur  669 808,83       

  Totaal 1444         

countPF_total Grijs 775 585,03 181,867 1 0,000 

  Kleur  669 881,76       

  Totaal 1444         

 

 

Figuur 12: Boxplot omtrent de ratio aan correct aangeduide locaties, naargelang het 

visualisatietype (Bron: SPSS en Eigen verwerking) 
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Zoals uit de non-parametrische test gebleken is, is er een significant verschil tussen het ratio aan correct 

aangeduide locaties naargelang het gebruikte visualisatietype. Uit tabel 3 kan men zo afleiden dat het 

gemiddeld rangnummer voor de test met grijswaarden hoger ligt als deze met kleurwaarden. Dit kan 

ook gevisualiseerd worden aan de hand van een boxplot, te zien in figuur 12. Aan de hand van deze 

figuur kan bevestigd worden dat de visualisaties met grijswaarden een hoger ratio hebben aan correct 

aangeduide gebouwen. Analoog aan de redenering voor de ratio, kan men ook zien dat voor de 

prestatieparameters ‘trialDur’, ‘timeAfterLastClick’ en ‘countPF_Total’ het visualisatietype met 

grijswaarden beter scoort dan het visualisatietype met reële kleuren (zie figuur 13, figuur 14, figuur 15). 

Het verschil tussen beide visualisaties omtrent de variabelen die handelen over het aantal foutief 

aangeduide gebouwen en de tijd die nodig is om een eerste ingestorte site aan te duiden, is niet 

statistisch significant.  

 

 

Figuur 13: Boxplot omtrent de tijdsduur voor het evalueren van één rampsituatie, naargelang het 

visualisatietype (Bron: SPSS en Eigen verwerking) 
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Figuur 14: Boxplot omtrent de tijdsduur tussen het laatst aanduiden van een ingestorte site en 

het eindigen van de trial, naargelang het visualisatietype (Bron: SPSS en Eigen verwerking) 

 

  

Figuur 15: Boxplot omtrent het aantal keer dat de pijltoetsen werden gebruikt tijdens één trial, 

naargelang het visualisatietype (Bron: SPSS en Eigen verwerking) 
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De invloed van het gebruik van het visualisatietype, ongeacht de kijkhoek of de expertisegraad, kan als 

volgt worden samengevat. Visualisaties met grijswaarden presteren globaal beter qua efficiëntie en 

effectiviteit dan visualisaties waarbij gebruik gemaakt van de reële kleuren.  

 

4.2.2.2  Invloed van de kijkhoek 

 

De invloed van de kijkhoek op de gekozen prestatieparameters, ongeacht welk visualisatietype gebruikt 

wordt, kan teruggevonden worden in tabel 4. Hierbij kan gesteld worden dat, met een 

betrouwbaarheidsinterval van 95%, de variabelen ‘locCorrectRatio’ en ‘locWrong’ significant van elkaar 

verschillen naargelang de gebruikte kijkhoek. Om te bepalen wat het verschil is tussen de drie 

verschillende kijkhoeken, moeten deze paarsgewijs met elkaar vergeleken worden aan de hand van 

een post-hoc test, de Dunn’s test. 

 

Tabel 4: Resultaten Kruskal-Wallis test, met als onafhankelijke variabele de kijkhoek (bron: SPSS 

en Eigen verwerking) 

                                                          Grouping Variable: imgRot     

 imgRot N Mean Rank Kruskall-Wallis H df Asymp.Sig 

locCorrectRatio 0 482 759,47 11,144 2 0,004 

  30 480 725,27       

  60 482 682,78       

  Totaal 1444         

locWrong 0 482 710,31 10,617 2 0,005 

  30 480 702,08       

  60 482 755,03       

  Totaal 1444         

trialDur 0 482 723,50 3,003 2 0,223 

  30 480 698,67       

  60 482 745,23       

  Totaal 1444         

timeFirstClick 0 482 738,46 3,986 2 0,136 

  30 480 691,46       

  60 482 737,45       

  Totaal 1444         

timeAfterlastClick 0 482 705,55 1,958 2 0,376 

  30 480 742,75       

  60 482 719,28       

  Totaal 1444         

countPF_total 0 482 721,87 1,638 2 0,441 

  30 480 705,58       

  60 482 739,97       

  Totaal 1444         
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Aan de hand van de paarsgewijze Dunn’s test worden beurtelings twee andere hoeken met elkaar 

vergeleken. Hierbij wordt de Bonferroni-correctie op de p-waarde toegepast. De resultaten van deze 

testen voor de afhankelijke variabele ‘locCorrectRatio’ worden samengevat in tabel 5 en figuur 16. Het 

verschil in ratio aan correct aangeduide gebouwen tussen de kijkhoeken van 0° en 30°, en deze tussen 

30° en 60°, is niet significant. Echter is er een significant verschil tussen de kijkhoek van 0° en deze van 

60°, waarbij de gecorrigeerde p-waarde 0,003 bedraagt. Hierbij kan men stellen dat de kijkhoek 60° een 

lager ratio aan correct aangeduide gebouwen oplevert dan indien de kijkhoek van 0° wordt gebruikt om 

de rampsituatie te evalueren.  

 

Tabel 5: Resultaten paarsgewijze Dunn’s testen en Bonferroni-correctie, met als onafhankelijke 

variabele de kijkhoek en de afhankelijke variabele ‘locCorrectRatio’ (bron: SPSS en Eigen 

verwerking) 

                                                 Grouping Variable: imgRot   

locCorrectRatio Test Statistic Std. Error Std. Test Statistic Sig. Adj. Sig. 

0° - 30° 34,201 23,042 1,484   0,138 0,413 

30° - 60° 42,490 23,042 1,844 0,065 0,196 

0° - 60° 76,691 23,018 3,332   0,001 0,003 

 

 

 

Figuur 16: Boxplot omtrent de ratio aan correct aangeduide locaties, naargelang de kijkhoek  

(Bron: SPSS en Eigen verwerking) 

 

Hetzelfde wordt gedaan voor de afhankelijke variabele ‘locWrong’ en de onafhankelijke variabele 

‘imgRot’, de kijkhoek. De resultaten zijn te vinden in tabel 6 en figuur 17. Het verschil in prestatie tussen 

een hoek van 0° en deze van 30° is niet significant. Dit is wel het geval voor het verschil tussen de 
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kijkhoek van 30° en 60°, en voor deze tussen 0° en 60°, waarbij de gecorrigeerde p-waarden 

respectievelijk 0,007 en 0,032 bedragen. Hierbij is te zien dat de kijkhoek van 60° systematischer 

slechter scoort, en dus het grootste aantal foutief aangeduide gebouwen genereert, in vergelijking met 

de twee overige hoeken.  

 

Tabel 6: Resultaten paarsgewijze Dunn’s testen en Bonferroni-correctie, met als onafhankelijke 

variabele de kijkhoek en de afhankelijke variabele ‘locWrong’ (Bron: SPSS en Eigen verwerking) 

                                                    Grouping Variable: imgRot   

locWrong Test Statistic Std. Error Std. Test Statistic Sig. Adj. Sig. 

0° - 30° 8,225 17,498 0,470   0,638 1,000 

30° - 60° - 52,947 17,498 - 3,026 0,002 0,007 

0° - 60° - 44,722 17,498 - 2,558   0,011 0,032 

 

 

 
 

Figuur 17: Boxplot omtrent de ratio aan foutief aangeduide locaties, naargelang de kijkhoek 

(Bron: SPSS en Eigen verwerking) 

 

Uit deze resultaten kunnen sommige conclusies getrokken worden omtrent de invloed van de kijkhoek. 

Hierbij wordt geen rekening gehouden met het visualisatie-type of de expertisegraad. Het laten variëren 

van de kijkhoek heeft geen significante impact op het efficiënt interpreteren van een bepaalde 

visualisatie. Op de effectiviteit, meer specifiek het correct of foutief aanduiden van ingestorte gebouwen 

binnen een bepaald beeld, scoort een visualisatie beter of slechter naargelang de kijkhoek.  
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Een uitspraak doen over welke kijkhoek systematisch het best scoort bij het correct aanduiden van 

ingestorte sites, is moeilijk. Het verschil in ratio is slechts significant voor één van de drie paarsgewijze 

vergelijkingen, namelijk deze tussen een kijkhoek van 0° en 60°. Hierbij wordt een hoek van 0° als 

effectiever ervaren dan het gebruik van een kijkhoek van 60°. Voor de andere vergelijkingen, namelijk 

tussen een hoek van 0° en 30° en tussen een hoek van 30° en 60°, is het verschil in het aantal correct 

aangeduide gebouwen niet significant.  

 

Bij het aantal foutieve aangeduide gebouwen is er een significant verschil tussen de visualisaties met 

een kijkhoek van 30° en 60°, en deze met een hoek van 0° en 60°. In beide gevallen scoren visualisaties 

met een kijkhoek van 60° slechter dan de andere geëvalueerde kijkhoek.  

 

Uit deze bevindingen kan men besluiten dat het gebruik van een kijkhoek van 60° bij het lokaliseren van 

ingestorte gebouwen de minst effectieve keuze is, aangezien deze het meeste foutief aangeduide 

gebouwen oplevert in vergelijking met de twee andere kijkhoeken, en significant slechter scoort dan een 

kijkhoek van 0° bij het correct aanduiden van ingestorte sites. Het verschil in effectiviteit bij het gebruik 

van een kijkhoek 0° of een van 30° is voor beide variabelen niet statistisch significant. Daarom kan geen 

uitsluitsel gegeven worden welke van beide kijkhoeken het best gebruikt worden. De efficiëntie van de 

visualisatie wordt niet statistisch significant beïnvloed door het laten variëren van de kijkhoek. 

 

Bij de eerste geformuleerde onderzoeksvraag wordt onderzocht of het driedimensionaal visualiseren 

van een puntenwolk meerwaarde kan bieden bij het lokaliseren van ingestorte gebouwen. Aan de hand 

van de verkregen resultaten en bovenstaande conclusie kan hier geen sluitend antwoord op gegeven 

worden. Indien men het rampgebied toch wenst te visualiseren in 3D, kunnen deze resultaten wel 

uitsluitsel gegeven over de vraag of dit best aan de hand van een kijkhoek van 30° of 60° kan.  

 

4.2.2.3  Invloed van de expertise 

 

De derde onderzoeksvraag werd als volgt geformuleerd: “Kan het beschikken over veelvuldige ervaring 

omtrent het manipuleren van geografische informatie, en meer bepaald visualisaties, de efficiëntie en 

effectiviteit van bepaalde visualisaties beïnvloeden?”. Daarom wordt gekeken of het beschikken van 

een graad in de Geografie of Geomatica van bijkomende invloed is op de efficiëntie en effectiviteit van 

bepaalde visualisaties. Aan de hand van de Kruskal-Wallis test kan deze interactie echter niet worden 

bestudeerd en gemeten, aangezien enkel de invloed van de expertise op de gekozen 

prestatieparameters statistisch wordt geanalyseerd, zonder hierbij te kijken welk type visualisatie of 

kijkhoek gebruikt wordt. Om de interactie tussen de expertise en de verschillende visualisaties te kunnen 

bestuderen, is een bijkomende Multivariate analyses of variance aangewezen.  
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4.2.3 Resultaten MANOVA 

  

Al is de data niet normaal verdeeld, wordt toch gekozen om een bijkomende Multivariate analyses of 

variance, of een MANOVA, uit te voeren. Dit omdat de dataset groot genoeg is (zie sectie 3.3.3.2) en 

omdat het in dit onderzoek belangrijk is om de interacties tussen de verschillende onafhankelijke 

variabelen te onderzoeken (zie ook sectie 4.2.2.3). Zo kan nagegaan worden of bepaalde combinaties 

van visualisatietype en kijkhoek globaal beter scoren als andere combinaties, en of de expertisegraad 

in de Geografie een invloed heeft op bepaalde van deze combinaties. In andere woorden kan gezocht 

worden naar welke parameters een visualisatie het meest effectief en efficiënt maken in termen van het 

lokaliseren van ingestorte gebouwen, en of deze kan ingezet worden bij initiatieven die steunen op het 

concept van Crowdsourcing, waarbij mensen deze visualisaties kunnen interpreteren zonder 

noodzakelijk expertise in het geografisch vakgebied te hebben.  

 

De resultaten verkregen door deze analyse, worden samengevat in tabel 7. Hierbij wordt het interactie-

effect tussen de verschillende onafhankelijke variabelen besproken.  

 

Tabel 7: Resultaten MANOVA – Hoofdeffect van de onafhankelijke variabelen en interacties 

tussen onafhankelijke variabelen (bron: SPSS en Eigen verwerking) 

  
                                           Multivariate Statistics 

                                               Wilks' Lambda     

 Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Intercept 0,019 12426,641 6,000 1427,000 0,000 

imgRot 0,981 2,312 12,000 2854,000 0,006 

imgTypeNr 0,848 42,783 6,000 1427,000 0,000 

Geo 0,981 4,504 6,000 1427,000 0,000 

imgRot x imgTypeNr 0,993 0,798 12,000 2854,000 0,653 

imgRot x Geo 0,994 0,698 12,000 2854,000 0,755 

imgTypeNr x Geo 0,986 3,280 6,000 1427,000 0,003 

imgRot x imgTypeNr x Geo 0,996 0,439 12,000 2854,000 0,948 
 

Tussen het gebruik van de kijkhoek en het visualisatie-type is er geen statistisch significant interactie-

effect. Dit wil zeggen dat het effect van de kijkhoek op beide visualisatie-types dezelfde is, en omgekeerd  

zal het gebruik van een verschillend visualisatie-type de prestatieparameters van een bepaalde kijkhoek 

niet beïnvloeden.  

 

De p-waarde van de interactie tussen de kijkhoek, het visualisatie-type en de expertisegraad bedraagt 

0,948 en is dus niet significant. Het betekent dat het beschikken over een graad in de Geografie geen 

invloed heeft op de prestatieparameters van bepaalde combinaties tussen kijkhoek en visualisatie-type. 

Eveneens is er geen significant interactie-effect tussen deze graad en de kijkhoek. Echter bedraagt de 

p-waarde voor de interactie tussen het visualisatie-type en de expertise in de Geografie 0,003. Deze 

waarde is kleiner dan 0,05. Dit betekent dat een bepaald visualisatie-type verschillend zal presteren 

naargelang de opleiding van de deelnemer die deze evalueert, waarbij er een tweedeling gemaakt wordt 
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tussen mensen met een opleiding in de Geografie of Geomatica en mensen die deze opleiding niet 

hebben gevolgd. Eerst wordt gekeken bij welke afhankelijke variabelen dit interactie-effect significant is. 

Dit kan teruggevonden worden in tabel 8. Hierbij ziet men dat de p-waarde van de variabelen ‘locWrong’, 

‘trialDur’ en ‘timeAfterLastClick’ kleiner is dan 0,05. Het interactie-effect voor deze variabelen is 

significant en wordt aan de hand van hun gemiddelden-diagram besproken.  

 

Tabel 8: Resultaten MANOVA – Interacties tussen de onafhankelijke variabelen ‘Visualisatie-

type’ en de ‘expertisegraad in de Geografie’ (bron: SPSS en Eigen verwerking) 

                                             TESTS OF BETWEEN-SUBJECTS EFFECTS   

  Dependent Variable df Mean Square F Sig. 

imgTypeNr x Geo locCorrectRatio 1 0,076 3,049 0,081 

  locWrong 1 7,253 7,710 0,006 

  trialDur 1 1225296647 4,981 0,026 

  timeFirstClick 1 14901535,7 0,683 0,409 

  timeAfterLastClick 1 736516506 10,121 0,001 

  CountPF_total 1 643,371 1,187 0,276 
 

 

 

Figuur 18: Gemiddelden-diagram omtrent het interactie-effect tussen het visualisatie-type en de 

graad in de Geografie, voor de afhankelijke variabele ‘locWrong’ (Bron: SPSS en Eigen 

verwerking) 
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In figuur 18 wordt het gemiddelden-diagram voor de afhankelijke variabele ‘locWrong’ getoond, waarbij 

het interactie-effect tussen het visualisatie-type en de graad in de Geografie wordt gevisualiseerd. Bij 

het visualisatie-type met grijswaarden, is te zien dat een iemand met een opleiding in de Geografie of 

Geomatica, minder foutieve gebouwen aanduidt dan een persoon die deze opleiding niet gevolgd heeft. 

Bij het evalueren van kleurenwaardenbeeld zal een geograaf beduidend meer foutieve gebouwen 

aanduiden dan indien hij of zij het grijswaardenbeeld evalueert. Omgekeerd kan men zien dat een niet-

geograaf beduidend minder foutieve gebouwen zal aanduiden indien hij of zij het kleurenbeeld evalueert 

in plaats van het grijswaardenbeeld.  

 

 

Figuur 19:  Gemiddelden-diagram omtrent het interactie-effect tussen het visualisatie-type en de 

graad in de Geografie, voor de afhankelijke variabele ‘trialDur’ (Bron: SPSS en Eigen verwerking) 

 

Figuur 19 is een representatie van dit gemiddelden-diagram voor hetzelfde interactie-effect, maar 

omtrent de afhankelijke variabele ‘trialDur’. Ongeacht welke visualisatie-type wordt geëvalueerd, zal een 

geograaf er langer over doen om het beeld te evalueren. Voor beide opleidingen zal deze tijd oplopen 

indien het kleurenbeeld wordt geëvalueerd.  
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Figuur 20: Gemiddelden-diagram omtrent het interactie-effect tussen het visualisatie-type en de 

graad in de Geografie, voor de afhankelijke variabele ‘timeAfterLastClick’ (Bron: SPSS en Eigen 

verwerking) 

 

Het gemiddelden-diagram voor de afhankelijke variabele ‘timeAfterLastClick’, wordt voorgesteld aan de 

hand van figuur 20. Er kan opgemerkt worden dat iemand met een opleiding in de Geografie, minder 

tijd zal gebruiken om het beeld nog eens te analyseren voor hij zijn resultaten definitief verzendt, indien 

hij het visualisatie-type met grijswaarden evalueert. Dit is in vergelijking met niet-geografen, maar ook 

in vergelijking met de tijd die hij of zij gebruikt bij het evalueren van het kleurenbeeld. Bij het kleurenbeeld 

loopt de tijd op voor beide groepen, maar bij niet-geografen is deze stijging minder groot.  

 

Aan de hand van de resultaten van de Multivariate analyses of variance zijn bijkomende interactie-

effecten nagegaan. Deze worden nog eens samengevat. Er is geen significant interactie-effect tussen 

de onafhankelijke variabelen visualisatie-type en kijkhoek. Dit betekent dat er geen optimale combinatie 

tussen kijkhoek en visualisatie-type kan bepaald worden. De combinatie van de kijkhoek, het 

visualisatie-type en de graad in de Geografie heeft ook geen significant effect op de 

prestatieparameters. Er is wel een significant effect tussen de onafhankelijke variabelen visualisatie-

type en de graad in de Geografie, en dit voor de afhankelijke variabelen ‘locWrong’, ‘trialDur’ en 

‘timeAfterLastClick’. Voor deze variabelen zal iemand met een geografische opleiding beter scoren 

indien hij of zij het grijswaardenbeeld evalueert, dan indien hij of zij het kleurenbeeld evalueert. Bij het 

meten van de efficiëntie, scoort het visualisatie-type met de reële kleuren, slechter voor beide groepen, 

namelijk geografen en niet-geografen. Bij de variabele ‘locWrong’ kan opgemerkt worden dat een niet-

geograaf minder foutieve gebouwen zal aanduiden indien hij het kleurenbeeld evalueert. Verder kan 
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men aan de hand van de MANOVA het hoofdeffect van de onafhankelijke variabelen op de afhankelijke 

variabelen nagegaan, deze resultaten zijn eveneens terug te vinden in tabel 7. De resultaten uit deze 

tabel illustreren dat deelnemers significant anders presteren naargelang het geëvalueerde visualisatie-

type. Dit geldt ook voor de kijkhoek. Deze verschillen werden reeds gevonden en besproken bij het 

uitvoeren van de verschillende Kruskal-Wallis testen, te vinden in sectie 4.2.2. Aangezien de resultaten 

verkregen aan de hand van de MANOVA in dezelfde lijn liggen als deze verkregen aan de hand van de 

non-parametrische testen, worden deze verschillen hier niet meer verder uitgediept.  

 

4.3  Algemeen besluit  

 

Aan de hand van de uitgevoerde statistische analyses, kan teruggekoppeld worden naar de doelstelling 

van deze Masterproef en de hieromtrent geformuleerde onderzoeksvragen. Er werd gezocht naar een 

manier om 3D-puntenwolken van een rampgebied op een zodanige manier te visualiseren dat personen 

die deze visualisatie te zien krijgen, efficiënt en effectief ingestorte gebouwen kunnen lokaliseren en 

aanduiden. In dit onderzoek worden zes verschillende visualisaties voorgesteld, die tot stand zijn 

gekomen door het laten variëren van twee parameters. Een eerste parameter, gedefinieerd als het 

visualisatie-type, bepaalt of het gebied gevisualiseerd wordt aan de hand van de kleuren waargenomen 

op het terrein, of aan de hand van grijswaarden die de hoogteverschillen binnen het beeld symboliseren. 

De tweede parameter is de kijkhoek, en varieert tussen 0°, 30° en 60°. Het gebruik van de kijkhoek 

bepaalt hoe het gebied gezien wordt door de deelnemer. Hierbij komt een kijkhoek van 0° met een 

bovenaanzicht van dit gebied overeen, en deze van 30° en 60° met een driedimensionaal zicht over de 

verschillende gebouwen heen. Door deze parameters toe te passen op een 3D-puntenwolk van het 

rampgebied, voor en na het plaatsvinden van een ramp die het instorten van gebouwen heeft 

geïnduceerd, komen twee beelden tot stand. Door deze twee beelden, en dus twee verschillende 

situaties van hetzelfde gebied, te vergelijken, kunnen hoogteverschillen visueel gedetecteerd worden. 

 

Het idee hierachter is om deze visualisaties te kunnen inzetten bij initiatieven waarbij deelnemers 

worden opgeroepen om deze ruimtelijke informatie over ingestorte sites te verzamelen en te verzenden 

naar de hulpdiensten. Het profiel van deze deelnemers, zoals hun opleidingsgraad, is op voorhand niet 

gekend of gedefinieerd. Daarom wordt gekeken of het beschikken over een graad in de Geografie de 

prestatieparameters van bepaalde visualisaties beïnvloedt. Zo kan men afwegen welke visualisaties 

kunnen ingezet worden bij initiatieven waarbij deze visualisaties worden bestudeerd door personen die 

niet noodzakelijk over deze graad beschikken.    

 

Zoals reeds besproken bij de resultaten van de Kruskal-Wallis test, blijkt het visualisatie-type met 

grijswaarden globaal beter te scoren dan dat met reële kleurwaarden. Het is namelijk effectiever in het 

correct lokaliseren van ingestorte gebouwen. Aan de hand van de overige statistisch significante 

variabelen, kan men eveneens stellen dat het gebruik van grijswaarden de interpretatie van het beeld 

vergemakkelijkt en efficiënter maakt. De feedback gegeven door de deelnemers na het evalueren van 

dit visualisatie-type, bekrachtigt de resultaten van de statistische analyse. Er werd vaak aangegeven 
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dat dit een erg duidelijke manier was om hoogtes te visualiseren en verschillen te detecteren tussen de 

voor  en na situatie (zie sectie 4.1.2.3).  

 

Over de vraag welke kijkhoek er het best gebruikt wordt om ingestorte gebouwen te lokaliseren, kan 

geen éénduidig antwoord gegeven worden. Wat efficiëntie betreft, is er geen significant verschil tussen 

de drie onderzochte kijkhoeken. De kijkhoek van 60° scoort het slechts indien men kijkt naar effectiviteit. 

Tussen de kijkhoek van 0° en 30° is hierin geen significant verschil. Daardoor is er, in dit onderzoek, 

geen sluitend antwoord mogelijk op de vraag of, in het geval van het instorten van gebouwen, het 

rampgebied het best in twee of drie dimensies voorgesteld kan worden. Indien toch gekozen wordt om 

een rampgebied in 3D te visualiseren, is het gebruik van een kijkhoek van 30° te verkiezen boven deze 

van 60°.  

 

Verder werd er ook gekeken of de combinatie van een bepaald visualisatie-type en een bepaalde 

kijkhoek significant beter scoorde dan een andere combinatie. Het interactie-effect tussen de twee 

parameters is niet statistisch significant, hetgeen betekent dat een bepaald visualisatie-type op dezelfde 

manier zal presteren, ongeacht welke kijkhoek gebruikt wordt. Dit geldt omgekeerd ook voor de invloed 

van het visualisatie-type op de kijkhoek.  

 

Als laatste wordt onderzocht wat de invloed is van het beschikken over een graad in de Geografie op 

de andere onafhankelijke variabelen. Op het gebruik van de kijkhoek, en de combinatie tussen het 

visualisatie-type en de kijkhoek, heeft deze gevolgde opleiding geen invloed. Er is wel een significant 

interactie-effect tussen het visualisatie-type en de gevolgde opleiding in de Geografie of Geomatica. Dit 

uit zich in het aantal foutief aangeduide gebouwen, de tijd om één situatie te evalueren en de tijd die 

verloopt tussen het laatst aanduiden van een site en het eindigen van de trial. Voor deze drie variabelen 

zal een geograaf beter presteren indien hij of zij het grijswaardenbeeld evalueert, dit in vergelijking met 

de evaluatie van het kleurenbeeld. Qua efficiëntie zal het visualisatie-type met grijswaarden beter scoren 

voor beide groepen, maar opvallend is dat een niet-geograaf minder foutieve gebouwen zal aanduiden 

indien hij of zij het kleurenbeeld evalueert.  

 

De onderzoeksvragen kunnen dus als volgt beantwoord worden. Het visualisatie-type met grijswaarden 

levert zowel meer efficiëntie als meer effectieve prestatieparameters dan het gebruik van een 

kleurenbeeld (OV2). Op de vraag ‘Onder welke kijkhoek kan een beeld het best geïnterpreteerd 

worden?’ (OV1) kan geen éénduidig antwoord geformuleerd worden. In termen van efficiëntie is er geen 

kijkhoek die significant beter of slechter scoort. Indien men naar effectiviteit kijkt, kan men de kijkhoek 

van 60° uitsluiten als mogelijke kijkhoek. Om te bepalen of de kijkhoek van 0° of 30° het best kan ingezet 

worden, is er bijkomend onderzoek of bijkomende argumenten nodig. Aan de hand van de laatste 

onderzoeksvraag (OV3), kan de invloed van de opleidingsgraad op de prestatieparameters van de 

voorgestelde visualisaties bestudeerd worden. Personen met een opleiding in de Geografie hebben er 

baat bij om het grijswaardenbeeld te evalueren, aangezien deze groep globaal beter scoort bij dit 

visualisatie-type dan het type dat gebruik maakt van de reële kleuren. Bij niet-geografen valt op te 
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merken dat deze testpersonen minder foutieve gebouwen aanduiden, indien ze het kleurenbeeld 

evalueren. Echter scoort het kleurenbeeld qua efficiëntie voor beide groepen slechter. 

 

Het gevonden interactie-effect tussen visualisatie-type en opleiding omtrent het foutief aanduiden van 

ingestorte locaties kan een aanleiding geven om het inzetten van een kleurenbeeld toch te overwegen. 

Een uitgebreidere discussie met argumenten die kunnen helpen bij het bepalen van welk visualisatie-

type het best kan worden gebruikt bij het verzamelen van ruimtelijke gegevens door voor niet vooraf 

gespecificeerde gebruikers volgt in sectie 5.1.2.  

 

 

5 DISCUSSIE 

 

In deze sectie worden de verkregen resultaten teruggekoppeld aan het internationaal onderzoek. Hierbij 

kunnen sommige ideeën geformuleerd in de literatuurstudie bekrachtigd of weerlegd worden, en kan 

men zich in deze hypothesen verdiepen. Er worden ook uit persoonlijke inbreng nieuwe invalshoeken 

en reflecties beschreven. Verder wordt er uit eigen bevindingen en de gekregen feedback, aangekaart 

wat sommige ondervonden sterktes en zwaktes van het gevoerde onderzoek zijn. 

 

5.1 Terugkoppeling naar internationaal onderzoek 

 

5.1.1 Gebruik van een door LiDAR gegeneerde 3D-puntenwolk 

 

In sectie 2.3.2.1 wordt besproken wat de voor- en nadelen zijn van het gebruiken van een door LiDAR 

gegenereerde 3D-puntenwolk. Deze puntenwolk wordt gebruikt als basisdata bij het aanmaken van 

visualisaties omtrent een rampgebied. Kwan en Ransberger (2010) menen dat de opmeting van deze 

puntenwolken erg precies zijn. Ze zijn relatief goedkoop in acquisitie en zijn bij hun 

gegevensverzameling niet afhankelijk van storende weerscondities, zoals neerslag of de obstructie van 

het zicht door stofwolken. Ook de mogelijkheid om UAV’s in te zetten (Guo et al., 2017) om de LiDAR-

gegevens te verzamelen biedt voordelen in het specifieke geval van een rampsituatie, naast deze die 

reeds zijn opgesomd. Echter beschikken deze puntenwolken over heel grote volumes aan data. In 

crisissituaties is tijd erg cruciaal, en zijn er niet steeds krachtige computers voorhanden. Het verwerken 

van deze puntenwolken tot een geschikte visualisatie, door bijvoorbeeld integratie van het kleurenbeeld 

of het laten variëren van de kijkhoek, of het compatibel maken van de datasets van beide beelden, is 

hierdoor niet steeds mogelijk. Tijdens het aanmaken van de visualisaties voor deze Masterproef, was 

het grote volume aan data soms problematisch. Zelfs met het gebruik van een zeer krachtige computer 

was de laadtijd erg groot en was een crash van de computer niet uitgesloten. Verder wordt door het 

gebruik van een ruwe 3D-puntenwolk, dit is zonder interpolatie tussen de opgemeten punt of modellering 

van de data, niet alle informatie over een gebouw opgenomen (Li et al., 2016; Martinez-Rubi et al., 

2016). Dit is te wijten aan de verticale opnamehoek bij het scannen aan de hand van de LiDAR-techniek, 

waardoor gegevens over gevels soms onvolledig zijn. Bij het visualiseren van deze puntenwolken onder 
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een kijkhoek van 0°, vormt de onvolledige opname van het gebied dusdanig geen probleem. Indien een 

kijkhoek van 30° of 60° gebruikt wordt om het gebied te visualiseren, zijn de hiaten in het beeld echter  

waarneembaar. Bij deze opmerking kan teruggekoppeld worden naar de resultaten van het onderzoek. 

Aan de hand van de statistische analyse blijkt namelijk dat het gebruik van een kijkhoek van 60° het 

minst effectief is bij het lokaliseren van ingestorte gebouwen. Bij deze kijkhoek zijn de hiaten in het beeld 

het meest prominent, hetgeen als storend kan ervaren worden door de gebruiker. In het geval van 

ingestorte gebouwen kan dit ook voor dubbelzinnigheid zorgen bij de het lokaliseren van deze sites, 

aangezien sommige gebouwen niet volledig voorgesteld worden en niet geweten is of dit door de hiaten 

in het beeld is of door een instorting.  

 

Ook werd in de feedback vermeld dat sommige beelden als onscherp werden ervaren, en dus als 

storend voor de interpretatie. Dit kan eveneens te wijten zijn aan de hiaten in het beeld, de kwaliteit van 

de opname en zo ook de dichtheid van de puntenwolk, en de grote laadtijd die nodig is om de 

puntenwolk te visualiseren.  

 

In een crisissituatie moet er een afweging gemaakt worden tussen kwaliteit en efficiëntie. Hierbij wordt 

gezocht naar een oplossing waarbij de verwerkingstijd beperkt wordt, maar die nog steeds een 

visualisatie oplevert die goed te interpreteren is. Zo kan bijvoorbeeld de integratie van het kleurenbeeld 

vermeden worden indien enkel gewerkt wordt met de hoogte-informatie en de vertaling van deze 

informatie in grijswaarden.  

 

Indien er een compromis gevonden wordt tussen de nodige manipulatietijd en een efficiënte en 

effectieve visualisatie, kan men concluderen dat het gebruik van een door LiDAR aangemaakte 

puntenwolken in een crisissituatie voordelen biedt. Hoe de manipulatietijd beperkt kan worden, wordt 

niet meer opgenomen in het kader van dit onderzoek. 

 

5.1.2 Keuze van het visualisatie-type en de kijkhoek 

 

Er kan kort teruggekoppeld worden naar de mening van Kemec et al. (2010), die zegt dat een 

realistische weergave van de situatie, zoals het gebruik van een kleurenbeeld en/of het gebruik van drie 

dimensies, de interpretatie van deze situatie zou vergemakkelijken. Hierbij benadrukt hij dat deze manier 

van weergeven een hulpmiddel kan zijn voor mensen die weinig in aanraking komen met geografische 

visualisaties. Het feit dat niet-geografen toch effectiever werken indien ze een kleurenbeeld evalueren, 

zoals besproken bij de resultaten verkregen aan de hand van de MANOVA, kan deze bevindingen 

illustreren.   

 

Toch meent Coltekin et al. (2015) dat een realistische weergave van de situatie eigenlijk te complex is, 

er is namelijk veel informatie te verwerken. In een crisissituatie is de tijd om het beeld in zijn geheel te 

interpreteren te beperkt om dit te kunnen toelaten. Ook de stress die met een dergelijke situatie gepaard 

gaat, beïnvloedt de concentratie en vermoeilijkt en vertraagt zo het interpretatieproces. Er kan eveneens 
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teruggekoppeld worden naar de resultaten van het onderzoek, waarbij minder efficiënt gewerkt wordt 

indien het kleurenbeeld wordt geëvalueerd, ongeacht de opleiding. Daarom pleiten Mulíčková et al. 

(2010) en Stanek et al. (2007) voor een visualisatie waarbij snel een overzicht van de situatie verkregen 

wordt, en waarbij de complexiteit van het beeld beperkt wordt.  

 

Het inzetten van verschillende grijswaarden naargelang de hoogte, is een mogelijkheid om de situatie 

meer te schematiseren en zo eenvoudiger te maken, maar blijft, volgens de gegeven feedback, nog 

zeer intuïtief om hoogteverschillen te detecteren. Dit idee wordt eveneens bekrachtigd door de 

resultaten van de statistische analyse, waaruit blijkt dat het visualisatie-type met grijswaarden zowel 

qua efficiëntie als effectiviteit beter scoort dan het kleurenbeeld.  

 

De invloed van de opleiding op de interpretatie van het visualisatie-type moet echter in rekening 

gebracht worden. Aan de hand van een bijkomende analyse van de gegeven feedback, werd een 

opvallend gegeven gevonden. De uitgesproken positief waarderende feedback omtrent het visualisatie-

type met grijswaarden werd in zijn geheel geformuleerd door testpersonen met een geografische 

achtergrond. De bekomen resultaten uit de MANOVA, waarbij het interactie-effect tussen visualisatie-

type en opleiding werd bestudeerd, bevestigen dat een geograaf significant beter presteert, zowel qua 

efficiëntie als effectiviteit, indien hij of zij het grijswaardenbeeld evalueert. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat een geograaf of geomaticus door zijn opleiding vaker in aanraking is gekomen met 

schematische voorstellingen van de realiteit, zoals bijvoorbeeld hoogtekaarten, waardoor hij of zij deze 

sneller kan interpreteren. Personen die deze opleiding niet hebben gevolgd, zullen meer vertrouwd zijn 

met satellietbeelden of andere visualisaties die meer aansluiten bij de realiteit, zoals bijvoorbeeld de 

eenvoudige stratenpatronenkaarten bij het gebruik van een GPS of andere gelijkaardige applicaties. Dit 

kan een verklaring zijn waarom mensen zonder geografische achtergrond, zoals geponeerd door Kemec 

et al. (2010), er baat bij hebben om een realistische weergave van de situatie te evalueren.  

 

Om te bepalen welk visualisatie-type kan worden ingezet bij het verzamelen van gegevens door een 

niet vooraf gespecificeerde groep van individuen, moet een afweging worden gemaakt tussen de globaal 

betere prestatieparameters dat het visualisatie-type met grijswaarden oplevert, en het significant 

interactie-effect tussen opleidingsgraad en type, waarbij een niet-geograaf beduidend minder foutieve 

gebouwen zal aanduiden indien hij het kleurenbeeld evalueert. Om deze afweging te maken, kunnen 

bijkomende argumenten geformuleerd worden omtrent beide keuzes. Ten eerste is het zo dat het 

kleurenbeeld, ongeacht de opleiding, minder efficiënt wordt geïnterpreteerd dan indien het 

grijswaardenbeeld wordt geëvalueerd. Daarom moet bekeken worden of deze efficiëntie opweegt tegen 

het minder foutief aanduiden van gebouwen indien het kleurenbeeld door een niet-geograaf wordt 

geëvalueerd. 

 

Echter moet ook in gedachten worden gehouden dat het gebruikersprofiel van de deelnemers aan  

initiatieven zoals Mapathons vooraf niet bekend is. Dit impliceert dat mensen zonder geografische 

opleiding de rampsituaties zullen evalueren, maar ook dat geografen hieraan kunnen deelnemen, die 



55 
 

baat hebben bij het bestuderen van het grijswaardenbeeld. Verder menen Goodchild en Glennon (2010) 

dat gegevens die verzameld worden door veel waarnemers dicht bij de waarheid aanleunen, waardoor 

mogelijke fouten uitgelijnd worden doordat andere deelnemers wel correcte gegevens doorsturen. Deze 

auteurs menen ook dat in de praktijk de kost van het toch beantwoorden van een oproep die foutief blijkt 

te zijn, kleiner is dan indien geen hulp geboden worden bij een noodgeval dat effectief plaats vindt. Een 

bijkomend argument dat pleit in de richting van het gebruik van het grijswaardenbeeld, is dat de 

variabele ‘locWrong’ niet statistisch significant verschilt naargelang het visualisatietype indien de 

opleidingsgraad niet in rekening gebracht wordt (zie sectie 4.2.2.1).  

 

Om deze redenen kan voorzichtig gesteld worden dat er ongeacht het besproken significant interactie-

effect tussen opleiding en visualisatie-type, toch best geopteerd wordt voor het grijswaardenbeeld. Het 

gevonden interactie-effect en het gebruik van het kleurenbeeld kan echter wel opgenomen worden in 

verder onderzoek. 

 

Om meer realistische visualisaties te gebruiken, zoals aangehaald door Kemec et al. (2010), zou 

namelijk de mogelijkheid om met het beeld te kunnen interageren bestudeerd moeten worden. 

 

Uit de literatuurstudie, meer specifiek in de sectie 2.3.2, is namelijk gebleken dat interactie bij 3D-

visualisaties en/of realistische weergaven van de situatie een waardevol hulpmiddel kan zijn om deze 

beelden beter te interpreteren. Het aspect van interactie lijkt interessant om op te nemen in verder 

onderzoek. Door beperking van tijd en middelen, is er echter gekozen om enkel het effect van kijkhoek 

en het gebruik van kleur te bestuderen, waarbij ook gekeken wordt naar de opleiding, en hoe het gebruik 

van de gekozen parameters de interpretatie van de situatie kunnen beïnvloeden. Om te kaderen 

waarom het aspect van interactie toch waardevol kan zijn in verder onderzoek, worden bijkomende 

argumenten geformuleerd.  

 

Hussain et al. (2011) en Eguchi et al. (2010) menen dat er een bijkomende dimensie, met name de 

hoogte, nodig is om Remote Sensing-beelden te gebruiken in rampsituaties waarbij er sprake is van 

ingestorte gebouwen. Aan de hand van deze stelling, werd gekozen om te onderzoeken of er sprake is 

van een meerwaarde bij het lokaliseren van ingestorte sites indien deze gebouwen driedimensionaal 

gevisualiseerd worden. Uit de bekomen resultaten kan, zoals reeds vermeld, geen sluitend antwoord 

gegeven worden. Echter is het zo dat het grijswaardenbeeld eveneens een voorstelling is van de 

hoogte-dimensie. Het is mogelijk dat deze intuïtief genoeg is, waardoor het gebruik van een visualisatie 

in 3D niet noodzakelijk een meerwaarde is, aangezien deze ook voor meer te verwerken informatie 

zorgt. Toch kaartte Eguchi et al. (2010) aan dat het gebruik van 2D-visualisaties, en zo het gebruik van 

het zogenaamde planperspectief, een zwakte vormt bij het lokaliseren van gebouwen die slechts 

gedeeltelijk ingestort zijn en waarbij eventueel het bovenaanzicht niet beschadigd is. Hierop kan het 

gebruik van driedimensionale visualisaties een mogelijke oplossing bieden, aangezien ook de gevels 

van het gebouw gevisualiseerd kunnen worden.  
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In de gekregen feedback werd het probleem van gebouwen die nog even hoog zijn, maar die toch 

gedeeltelijk ingestort zijn, ook aangekaart. Deze werden ervaren als moeilijker te detecteren, zelfs indien 

ze in drie dimensies werden voorgesteld. In dit geval, en bij het gebruik van 3D-visualisaties in het 

algemeen, kan ook de mogelijkheid tot interactie binnen het beeld, de situatie duidelijker maken. Door 

in te zoomen of te roteren binnen het beeld kan men de gevels van een gebouw beter inspecteren en 

kunnen twijfelgevallen mogelijk uitgeklaard worden. De vraag is of in het specifieke geval van 

rampsituaties waar tijd beperkt is, het gebruik van interactie de efficiëntie niet verlaagt, en daarom toch 

niet moet geopteerd worden voor een eenvoudige, maar duidelijke voorstellingswijze.  

 

5.2 Sterktes en zwaktes van het geleverde onderzoek 

 

In dit onderdeel wordt er gereflecteerd naar hoe het onderzoek werd gevoerd. Er wordt gekeken naar 

de sterktes van de gebruikte methodes, maar ook naar wat er beter kon. Deze opsomming wordt 

mogelijk gemaakt door zowel eigen reflecties, als deze verkregen aan de hand van de feedback 

besproken in sectie 4.1.2. 

 

Een eerste zwakte dat wordt besproken, is de vorming van selectie-bias. Door het onderzoek te 

verspreiden via sociale media, en het web platform in het Nederlands te vertalen, is er minder variëteit 

in het deelnemersprofiel. Het aanspreken van eigen sociale contacten kan een bubbel creëren van 

mensen met dezelfde kenmerken, zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau, die niet representatief is 

voor de populatie. Echter is het mogelijk dat het meest voorkomende gebruikersprofiel van een 

deelnemer aan initiatieven waarbij Crowdsourcing te pas komt, niet dat van de gehele populatie is. 

Daarom valt het te betwisten of de vorming van deze selectie-bias in het onderzoek problematisch is. 

Mensen met een geografische achtergrond worden voor initiatieven waarbij er sprake is van verzamelen 

van ruimtelijke gegevens, sneller bereikt. Het professioneel of academische netwerk van dit type 

gebruiker kan hiervoor de trigger zijn. Ook kunnen dergelijke initiatieven meer aan sluiten bij de 

interesses van een persoon met een geografische opleiding, waardoor ze meer geneigd zijn om deel te 

nemen, of zijn ze al met het concept in aanraking gekomen. Verder zijn jongere mensen meer vertrouwd 

met de nodige technologische aspecten, terwijl dit een drempel kan vormen om deel te nemen aan 

dergelijke experimenten voor personen die hier weinig of geen voeling mee hebben. Uiteraard zijn dit 

slechts hypothesen, die kunnen verworpen of bevestigd worden aan de hand van uitgebreider 

onderzoek of literatuurstudie. 

 

Het gedeelte van het onderzoek waar er zich de meeste moeilijkheden hebben voorgedaan, is het 

afleggen van het online experiment. Door het online plaatsen van het onderzoek, gaat er een zekere 

mate van controle verloren over hoe de test wordt afgelegd. Hierdoor zijn er bepaalde dingen 

misgelopen, zoals fouten met de positie van de marker of het bijhouden van de positie zelf, en konden 

deelnemers geen vragen stellen indien ze nog op onduidelijkheden botsten. In een reële crisissituatie, 

waarbij veel deelnemers over verschillende geografische locaties verspreid zijn en de tijd erg cruciaal 

is, is controle eveneens moeilijk te behouden. Echter wordt dit aspect, de praktische setting in een reële 

situatie, niet onderzocht of besproken in de Masterproef. Om de onderzoeksvragen te kunnen 
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beantwoorden, en dus de effectiviteit en efficiëntie van verschillende soorten visualisaties te kunnen 

evalueren, lijkt het achteraf gezien beter om te werken in een vaste setting, of een sterker platform uit 

te bouwen. Sommige resultaten kunnen namelijk beïnvloed zijn geweest door de zwaktes van het web 

platform. Deelnemers suggereerden bijvoorbeeld in de feedback dat ze de mogelijkheid om een marker 

te kunnen verwijderen indien er per ongeluk op een locatie geklikt is, wenselijk vonden. Wat moeilijker 

op te lossen is, is de grote laadtijd van de beelden die sommige deelnemers als storend ervaarden, of 

het feit dat er soms geen marker verscheen wanneer er op een locatie gedrukt werd.  

 

De grootste zwakte van het platform is het foutief registreren van de locatie waarop door de deelnemer 

geklikt werd. Hoe kleiner de schermresolutie van de gebruiker is, hoe meer deze verschuiving als 

storend ervaren wordt. Er is getracht om dit probleem op te lossen, zoals besproken in sectie 3.3.3.1, 

maar het is mogelijk dat het nog steeds in kleine mate het onderzoek heeft benadeeld.  

 

Een ander aspect dat beter aangepakt kon worden, is dat er veel werk manueel is verricht. Dit heeft als 

gevolg dat dit werk niet altijd even precies gebeurd is. Een voorbeeld hiervan is het manueel aanmaken 

van de beelden, waardoor het voor  en na het beeld van hetzelfde rampgebied soms enigszins in grootte 

verschillen. Dit kan ook de verklaring zijn voor de vergrotingsfactor die soms ervaren werd bij het 

evalueren van een bepaald rampgebied. Verder is deze manuele aanpak erg arbeidsintensief. Een 

gedetailleerd en duidelijk plan van aanpak voor elke te ondernemen stap had het onderzoek efficiënter 

kunnen laten verlopen. Zo een plan van aanpak zou dus erg nuttig zijn indien er zich een rampsituatie 

zou voordoen. 

 

Er zijn ook sterktes verbonden aan het geleide onderzoek. Deze kunnen als subjectiever bevonden 

worden, maar worden wel besproken. Een grote sterkte van het onderzoek is de maatschappelijke 

relevantie van het onderwerp. Aan de hand van de geleverde mondelinge feedback, blijkt dat het 

experiment veel mensen heeft aangesproken, of interessant heeft geleken, door het actuele en toch 

ook relevante thema. Hierbij werd door sommige deelnemers toegevoegd dat de gebruikte aanpak bij 

het evalueren van de beelden, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de pijltjestoetsen en de spatiebalk, 

als duidelijk en intuïtief werd bevonden, en het experiment als nuttig, interessant of zelfs ludiek werd 

ervaren.  

 

Veel deelnemers meenden dat de duur van het experiment te lang was. Echter werden sommige 

beelden bij het doorlopen van het experiment per ongeluk overgeslagen. Bij het observeren van de data, 

werd ook opgemerkt dat de prestatieparameters voor het eerste beeld dat een deelnemer moest 

evalueren, zwakker waren dan de prestatieparameters van de overige trials van dezelfde deelnemer. 

De oorzaak hiervan kan zijn dat de deelnemer, ondanks de trainingstest, nog niet volledig vertrouwd is 

geraakt met de gebruikte methode. Ook de concentratie van een deelnemer kan tijdens het doorlopen 

van het volledige experiment fluctueren. Om deze fluctuaties in prestatie uit te lijnen is het nodig om de 

deelnemer genoeg situaties te laten evalueren en deze in willekeurige volgorde aan de gebruiker voor 

te stellen. Zo kan er genoeg representatieve data omtrent de geëvalueerde beelden verzameld worden.  
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Uit de terugkoppeling naar de literatuurstudie blijkt dat de keuze om een puntenwolk te gebruiken als 

basisdata behoorlijk wat voordelen biedt bij een rampsituatie. Hoe deze data kan gemanipuleerd worden 

om een goed interpreteerbare visualisatie te bieden, werd reeds besproken in sectie 5.1.2. Het nadeel 

dat bij het gebruik van deze puntenwolk werd aangekaart, is de manipulatie van erg grote volumes aan 

data. Ook hiervoor werden mogelijke oplossingen geformuleerd, maar de zoektocht naar concrete 

oplossingen kan opgenomen worden in verder onderzoek. 

  

Tot slot is het zo dat bij het voeren van onderzoek, verschillende keuzes moeten afgewogen worden en 

gemaakt worden tijdens het volledige proces. Deze keuzes hebben hun impact op het eindresultaat, en 

worden gemaakt aan de hand van eigen interpretatie, externe feedback, vorig onderzoek en 

aansluitende literatuur omtrent het onderwerp. De impact van deze keuzes kunnen zich vertalen in de 

sterktes en zwaktes van het geleverde onderzoek.  

 

5.3 Algemeen besluit 

 

Aan de hand van het gevoerde onderzoek werd naar visualisatieparameters gezocht die kunnen helpen 

bij het verzamelen van ruimtelijke gegevens, in het specifieke geval van het plaatsvinden van een ramp. 

In een crisissituatie is de snelheid, maar ook de correctheid van geleverde gegevens namelijk cruciaal.  

Aan de hand van de bekomen resultaten, het geleverde onderzoek in het verleden en de discussie 

hierrond, zijn hiervoor mogelijke oplossingen geformuleerd, maar is er ook aanzet gegeven tot het 

onderzoek van bijkomende aspecten in toekomstig onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik 

van interactie binnen het beeld of hoe verwerking van grote volumes aan data geoptimaliseerd kan 

worden wanneer deze data wordt ingezet om een rampgebied te visualiseren.  

 

 

6 BESLUIT 

  

In deze Masterproef werd gezocht naar een manier om een rampgebied te visualiseren, waarbij 

ingestorte gebouwen het meest optimaal gelokaliseerd kunnen worden door niet vooraf gespecificeerde 

individuen. Concreet wordt gekeken naar hoe een 3D-puntenwolk gevisualiseerd kan worden om de 

zoektocht naar ingestorte sites te vergemakkelijken. Hierbij worden zes verschillende visualisaties 

voorgesteld, die een combinatie zijn van twee verschillende visualisatie-types, grijswaarden in functie 

van de hoogte en het reële kleurenbeeld, en drie kijkhoeken, met name 0°, 30° en 60°. De invloed van 

het beschikken over een graad van expertise in het geografisch vakgebied op deze visualisaties, wordt 

eveneens onderzocht.   

 

Aan de hand van het gevoerde onderzoek, kan men stellen dat er geen bepaalde combinatie van type 

en kijkhoek beter presteert. Wel scoort het visualisatie-type met grijswaarden globaal beter dan het 

gebruik van een reëel kleurenbeeld. Uit de resultaten van het experiment, kan geen éénduidig antwoord 

geformuleerd worden omtrent de keuze van de kijkhoek. Een kijkhoek van 60° levert minder effectieve 
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resultaten op dan de twee andere onderzochte kijkhoeken, en kan zo uitgesloten worden. Tussen het 

gebruik van een kijkhoek van 0°, en dus een visualisatie in twee dimensies, en een kijkhoek van 30°, 

een driedimensionale weergave van de rampsituatie, is er zowel qua efficiëntie als qua effectiviteit, geen 

significant verschil. Een uitbreiding van de testparameters of de formulering van bijkomende 

argumenten kan eventueel een antwoord bieden op de vraag welke kijkhoek te verkiezen valt. 

 

Omtrent de invloed van de opleidingsgraad, waarbij de deelnemers worden onderverdeeld in twee 

groepen, geografen en niet-geografen, kunnen de volgende bevindingen geformuleerd worden. Voor 

het gebruik van de kijkhoek en de combinatie van visualisatie-type en kijkhoek treedt er geen significant 

interactie-effect op met de expertisegraad. Tussen het visualisatie-type en de expertisegraad is dit wel 

het geval. Voor een testpersoon met een expertisegraad in het geografisch vakgebied, zal een 

visualisatie-type met grijswaarden betere prestatieparameters, zowel qua efficiëntie als effectiviteit, 

opleveren dan indien deze zelfde persoon een kleurenbeeld evalueert. Om efficiënt te werken, dit wil 

zeggen om snel een beeld te evalueren in een crisissituatie, is ongeacht de opleiding, het 

grijswaardenbeeld het meest aangewezen. Voor een niet-geograaf blijkt het evalueren van het 

kleurenbeeld een manier om het aantal foutief aangeduide gebouwen te reduceren. Dit interactie-effect 

is niet significant bij het aantal correct aangeduide gebouwen.  

 

Door deze laatste bevinding lijkt verder onderzoek naar het gebruik van het kleurenbeeld niet overbodig. 

Ook de meerwaarde van het visualiseren van een rampgebied in drie dimensies kan in toekomstig 

onderzoek opgenomen worden, aangezien deze nog niet aangetoond of verworpen is. De mogelijkheid 

tot interactie binnen het beeld kan hierbij interessant zijn. 
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8 BIJLAGEN 

 

Bijlage A – Data converteren en samenvoegen van gebieden (zelfgeschreven script in Python) 

 
import glob 

 

for i in range(1, 13): 

    path = 'C:/area' + str(i) + '/*.txt' 

    files = glob.glob(path) 

    lidardata = 'Lidar_area' + str(i) + '.txt' 

    nieuwbestand = open(lidardata, 'w') 

 

    for file in files: 

        file1 = open(file, 'r') 

        for regel in file1: 

            kolom = regel.split() 

            omzettingsfactor = (65535 / 255) 

        # omzetten van kolom 3 - 4 - 5 naar RGB-waarden van 0 tot 255 

            kolom3 = str(round(int(kolom[3]) / omzettingsfactor)) 

            kolom4 = str(round(int(kolom[4]) / omzettingsfactor)) 

            kolom5 = str(round(int(kolom[5]) / omzettingsfactor)) 

            omgezetteregel = str(kolom[0]) + ' ' + str(kolom[1]) + ' ' + 

str( 

                kolom[2]) + ' ' + kolom3 + ' ' + kolom4 + ' ' + kolom5 + 

'\n' 

        # verdeling van punt over 12 gebieden (met uitfiltering)    

            if i == 1: 

                if (103000 <= float(kolom[0]) <= 104000) and (193700 <= 

float(kolom[1]) <= 194700): 

                    nieuwbestand.write(omgezetteregel) 

            if i == 2: 

                if (103700 <= float(kolom[0]) <= 104700) and (194000 <= 

float(kolom[1]) <= 195000): 

                    nieuwbestand.write(omgezetteregel) 

            if i == 3: 

                if (103400 <= float(kolom[0]) <= 104400) and (192500 <= 

float(kolom[1]) <= 193500): 

                    nieuwbestand.write(omgezetteregel) 

            if i == 4: 

                if (104400 <= float(kolom[0]) <= 105400) and (194400 <= 

float(kolom[1]) <= 195400): 

                    nieuwbestand.write(omgezetteregel) 

            if i == 5: 

                if (104000 <= float(kolom[0]) <= 105000) and (193000 <= 

float(kolom[1]) <= 194000): 

                    nieuwbestand.write(omgezetteregel) 

            if i == 6: 

                if (104800 <= float(kolom[0]) <= 105800) and (193800 <= 

float(kolom[1]) <= 194800): 

                    nieuwbestand.write(omgezetteregel) 

            if i == 7: 

                if (105100 <= float(kolom[0]) <= 106100) and (193100 <= 

float(kolom[1]) <= 194100): 

                    nieuwbestand.write(omgezetteregel) 

      if i == 8: 

                if (102700 <= float(kolom[0]) <= 103700) and (194100 <= 

float(kolom[1]) <= 195100): 

                    nieuwbestand.write(omgezetteregel) 
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            if i == 9: 

                if (102600 <= float(kolom[0]) <= 103600) and (192300 <= 

float(kolom[1]) <= 193300): 

                    nieuwbestand.write(omgezetteregel) 

            if i == 10: 

                if (105000 <= float(kolom[0]) <= 106000) and (191600 <= 

float(kolom[1]) <= 192600): 

                    nieuwbestand.write(omgezetteregel) 

            if i == 11: 

                if (103500 <= float(kolom[0]) <= 104500) and (189850 <= 

float(kolom[1]) <= 190850): 

                    nieuwbestand.write(omgezetteregel) 

            if i == 12: 

                if (104500 <= float(kolom[0]) <= 105500) and (190000 <= 

float(kolom[1]) <= 191000): 

                    nieuwbestand.write(omgezetteregel) 

 

    nieuwbestand.close() 
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Bijlage B – Simuleren van het instorten van gebouwen (zelfgeschreven script in Python) 

         

in samenwerking met Dr. Kristien Ooms 

 

# eerst wordt een functie aangemaakt om telkens opnieuw een randomcijfer te 

genereren per punt 

def randomNummer(a, b): 

    import random 

    randomnr = random.random() 

    rn = (b - a) * randomnr + a 

    return rn 

 

 

# functie om kleur van puin te simuleren 

def randomGrijs(): 

    import random 

    randomgetal = random.randint(0, 10) 

    grijswaarde = 95 - randomgetal 

    return grijswaarde 

 

 

# functie om na te gaan of punt in instortingsgebied ligt + binnen een 

bepaald hoogte-interval ligt 

def checkKolom_beeld(alinea, parameters_regel): 

    kolom_beeld = alinea.split() 

    alinea_na = alinea 

 

    a = float(parameters_regel[5]) 

    b = float(parameters_regel[6]) 

 

    # voor elk gebied manueel aanpassen van min-coordinaten 

    minX = float(parameters_regel[7]) + 104500 

    maxX = float(parameters_regel[8]) + 104500 

    minY = float(parameters_regel[9]) + 190000 

    maxY = float(parameters_regel[10]) + 190000 

 

    minH = float(parameters_regel[11]) 

    maxH = float(parameters_regel[12]) 

 

    if float(kolom_beeld[0]) > minX and float(kolom_beeld[0]) < maxX and 

float(kolom_beeld[1]) > minY and float( 

            kolom_beeld[1]) < maxY: 

        if float(kolom_beeld[2]) > minH and float(kolom_beeld[2]) < maxH: 

            rn = randomNummer(a, b) 

            nieuwe_hoogte = float(kolom_beeld[2]) * rn 

            grijswaarde = randomGrijs() 

            alinea_na = str(kolom_beeld[0]) + ' ' + str(kolom_beeld[1]) + ' 

' + \ 

                        str(nieuwe_hoogte) + ' ' + str(grijswaarde) + ' ' + 

\ 

                        str(grijswaarde) + ' ' + str(grijswaarde) + '\n' 

    return alinea_na 

 

 

def instortingGebouwen(): 

    # initialiseren parameters 

    alinea_8 = '' 

    alinea_7 = '' 

    alinea_6 = '' 
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    parameters_bestand = 

'OverviewDemolitions_EigenOnderzoek_meters_rot_yminymax.txt' 

    parameters = '' 

    with open(parameters_bestand, 'r') as open_fileParam: 

        parameters = open_fileParam.readlines() 

        open_fileParam.close() 

 

    # manueel aanpassen van range per gebied, apart laten draaien voor elk 

gebied 

    for gebied in range(0, 12): 

        # lees bestand in voor dit gebied 

        file_voor = ('C:/lambert/Lidar_area%s.txt') % (gebied + 1) 

        voor_beeld = open(file_voor, 'r') 

 

        na_beeld_8 = open( 

            ('ingestort_area%s_dem8.txt') % (gebied + 1), 'w') 

        na_beeld_7 = open( 

            ('ingestort_area%s_dem7.txt') % (gebied + 1), 'w') 

        na_beeld_6 = open(('ingestort_area%s_dem6.txt') % 

                          (gebied + 1), 'w') 

 

        # voor elke lijn in voor_beeld 

        line = 1 

        for alinea in voor_beeld: 

            line += 1 

            alinea_8 = alinea 

            for site_8 in range(0, 8): 

                regel = gebied * (8 + 7 + 6) + site_8 

                alinea_8 = checkKolom_beeld( 

                    alinea_8, parameters[regel].split()) 

            na_beeld_8.write(alinea_8) 

            na_beeld_8.flush() 

 

            alinea_7 = alinea 

            for site_7 in range(0, 7): 

                regel = 8 + gebied * (8 + 7 + 6) + site_7 

                alinea_7 = checkKolom_beeld( 

                    alinea_7, parameters[regel].split()) 

            na_beeld_7.write(alinea_7) 

            na_beeld_7.flush() 

 

            alinea_6 = alinea 

            for site_6 in range(0, 6): 

                regel = (8 + 7) + gebied * (8 + 7 + 6) + site_6 

                alinea_6 = checkKolom_beeld( 

                    alinea_6, parameters[regel].split()) 

            na_beeld_6.write(alinea_6) 

            na_beeld_6.flush() 

 

    na_beeld_8.close() 

    na_beeld_7.close() 

    na_beeld_6.close() 
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Bijlage C – OverviewDemolitions.txt; Minimum- en maximumcoördinaten van de ingestorte sites  

 

Aangepast aan onderzoek naargelang de kijkhoek 

 

 

area  kijkhoek  nr   maxDem  nrDem    a       b     y_min_m y_max_m  x_min_m  x_max_m   h_min   h_max 

 

1 30 1 8 1 0.4 0.5 345 381 348 372 9 2 
1 30 1 8 2 0.3 0.4 500 545 215 246 18 41 
1 30 1 8 3 0.2 0.48 610 683 256 295 23 90 
1 30 1 8 4 0.35 0.37 290 335 490 540 13 19 

1 30 1 8 5 0.4 0.49 129 180 630 680 13 15 

1 30 1 8 6 0.3 0.4 740 795 807 837 26 34 

1 30 1 8 7 0.3 0.6 845 932 620 655 37 41 

1 30 1 8 8 0.3 0.4 370 426 788 810 9 27 

1 60 2 7 1 0.5 0.7 364 411 387 419 9 25 

1 60 2 7 2 0.3 0.7 412 455 598 639 18 41 

1 60 2 7 3 0.2 0.68 744 816 49 127 40 80 

1 60 2 7 4 0.35 0.37 183 219 438 460 9 29 

1 60 2 7 5 0.4 0.49 433 476 726 786 27 40 

1 60 2 7 6 0.3 0.4 642 690 886 926 15 20 

1 60 2 7 7 0.3 0.6 750 851 711 747 20 41 

1 90 3 6 1 0.3 0.5 313 377 600 638 15 30 

1 90 3 6 2 0.3 0.67 518 590 680 711 18 41 

1 90 3 6 3 0.2 0.68 761 800 273 318 10 25 

1 90 3 6 4 0.4 0.6 229 256 333 365 9 29 

1 90 3 6 5 0.4 0.49 89 142 688 725 9 22 

1 90 3 6 6 0.3 0.7 821 855 857 898 15 25 

2 60 5 8 1 0.3 0.6 130 170 70 135 10 25 

2 60 5 8 2 0.2 0.5 320 380 214 243 50 80 

2 60 5 8 3 0.3 0.6 550 605 196 223 19 40 

2 60 5 8 4 0.4 0.6 882 909 531 574 10 30 

2 60 5 8 5 0.5 0.6 380 411 548 602 12 30 

2 60 5 8 6 0.3 0.55 183 244 797 829 20 30 

2 60 5 8 7 0.5 0.55 847 898 925 970 15 30 

2 60 5 8 8 0.5 0.6 470 530 662 691 9 30 

2 90 6 7 1 0.3 0.6 71 155 134 168 10 25 

2 90 6 7 2 0.2 0.5 247 269 240 274 50 80 

2 90 6 7 3 0.3 0.6 769 807 42 100 15 40 

2 90 6 7 4 0.4 0.6 735 789 414 447 10 30 

2 90 6 7 5 0.5 0.6 200 245 545 570 10 30 

2 90 6 7 6 0.3 0.55 351 384 861 892 15 30 

2 90 6 7 7 0.4 0.55 571 630 859 891 15 30 

2 30 4 6 1 0.1 0.3 200 264 330 370 30 80 

2 30 4 6 2 0.4 0.5 360 420 145 180 10 40 

2 30 4 6 3 0.3 0.6 725 777 32 90 20 40 

2 30 4 6 4 0.4 0.7 738 786 600 645 10 30 

2 30 4 6 5 0.3 0.6 193 246 660 700 10 30 

2 30 4 6 6 0.5 0.55 450 474 757 820 9 30 

3 90 9 8 1 0.4 0.5 75 143 198 272 10 25 

3 90 9 8 2 0.3 0.5 419 461 340 377 20 40 

3 90 9 8 3 0.3 0.6 752 784 168 245 18 30 

3 90 9 8 4 0.3 0.6 615 672 586 610 40 60 

3 90 9 8 5 0.4 0.5 356 414 831 857 18 30 
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3 90 9 8 6 0.4 0.6 129 177 856 914 15 30 

3 90 9 8 7 0.4 0.6 364 422 661 697 20 30 

3 90 9 8 8 0.4 0.6 798 872 784 828 14 40 

3 30 7 7 1 0.1 0.3 294 373 262 314 20 60 

3 30 7 7 2 0.1 0.5 590 637 122 187 13 25 

3 30 7 7 3 0.3 0.6 769 828 147 180 10 40 

3 30 7 7 4 0.3 0.6 810 835 405 443 12 30 

3 30 7 7 5 0.4 0.5 620 669 708 754 10 30 

3 30 7 7 6 0.3 0.4 385 425 655 704 10 30 

3 30 7 7 7 0.4 0.6 115 186 460 480 10 30 

3 60 8 6 1 0.2 0.4 126 191 71 121 28 40 

3 60 8 6 2 0.3 0.5 578 652 230 260 14 40 

3 60 8 6 3 0.3 0.6 825 860 241 284 18 30 

3 60 8 6 4 0.3 0.6 617 699 524 543 14 30 

3 60 8 6 5 0.4 0.5 491 542 778 812 18 30 

3 60 8 6 6 0.4 0.6 68 151 719 746 15 30 

4 30 10 8 1 0.1 0.3 458 528 56 85 20 35 

4 30 10 8 2 0.1 0.5 570 620 308 353 20 35 

4 30 10 8 3 0.5 0.7 801 845 535 578 30 60 

4 30 10 8 4 0.3 0.6 770 870 747 780 17 35 

4 30 10 8 5 0.4 0.5 526 582 720 760 15 25 

4 30 10 8 6 0.3 0.4 175 240 740 765 10 25 

4 30 10 8 7 0.3 0.6 218 310 596 630 10 30 

4 30 10 8 8 0.3 0.6 654 744 424 446 15 30 

4 60 11 7 1 0.4 0.5 341 433 72 111 15 25 

4 60 11 7 2 0.4 0.5 807 843 268 333 15 35 

4 60 11 7 3 0.35 0.6 701 763 615 653 15 30 

4 60 11 7 4 0.3 0.6 740 780 787 837 15 35 

4 60 11 7 5 0.4 0.5 570 633 827 852 10 25 

4 60 11 7 6 0.3 0.4 133 188 780 818 18 35 

4 60 11 7 7 0.3 0.6 190 222 466 545 10 30 

4 90 12 6 1 0.4 0.5 506 533 247 320 18 25 

4 90 12 6 2 0.4 0.5 859 916 176 211 10 25 

4 90 12 6 3 0.35 0.6 836 900 463 499 8 20 

4 90 12 6 4 0.3 0.6 712 757 747 786 10 25 

4 90 12 6 5 0.3 0.4 283 350 725 759 15 25 

4 90 12 6 6 0.3 0.4 80 165 733 758 14 25 

5 60 14 8 1 0.4 0.5 188 250 127 153 15 25 

5 60 14 8 2 0.6 0.65 466 513 82 114 14 25 

5 60 14 8 3 0.35 0.6 690 792 590 633 15 35 

5 60 14 8 4 0.4 0.6 741 773 746 823 15 40 

5 60 14 8 5 0.4 0.65 497 523 814 881 18 35 

5 60 14 8 6 0.3 0.4 332 383 553 603 15 35 

5 60 14 8 7 0.3 0.4 134 208 735 753 20 45 

5 60 14 8 8 0.3 0.4 200 242 582 656 15 35 

5 30 13 6 1 0.4 0.5 317 416 163 196 18 30 

5 30 13 6 2 0.6 0.65 539 582 259 313 10 25 

5 30 13 6 3 0.35 0.6 747 820 455 510 18 25 

5 30 13 6 4 0.4 0.6 782 817 644 700 13 35 

5 30 13 6 5 0.4 0.65 339 401 667 704 25 35 

5 30 13 6 6 0.3 0.4 131 217 538 569 15 35 

5 90 15 6 1 0.4 0.5 194 301 268 303 15 25 

5 90 15 6 2 0.6 0.65 343 425 366 395 20 35 

5 90 15 6 3 0.35 0.6 724 778 334 405 15 35 

5 90 15 6 4 0.4 0.6 846 882 214 258 20 40 
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5 90 15 6 5 0.4 0.65 609 683 525 556 18 35 

5 90 15 6 6 0.4 0.6 579 631 754 798 20 35 

5 90 15 6 7 0.4 0.5 287 349 768 826 20 45 

6 90 18 8 1 0.5 0.6 95 178 383 432 20 50 

6 90 18 8 2 0.5 0.55 400 443 282 321 10 35 

6 90 18 8 3 0.35 0.6 789 908 87 110 20 45 

6 90 18 8 4 0.4 0.6 863 931 669 707 10 35 

6 90 18 8 5 0.4 0.65 515 608 563 622 15 35 

6 90 18 8 6 0.4 0.6 411 471 565 631 15 35 

6 90 18 8 7 0.4 0.65 237 274 700 802 15 35 

6 90 18 8 8 0.4 0.6 37 93 483 515 17 35 

6 30 16 7 1 0.2 0.3 188 250 146 180 40 50 

6 30 16 7 2 0.3 0.5 596 652 213 247 15 35 

6 30 16 7 3 0.35 0.6 557 601 487 540 30 45 

6 30 16 7 4 0.4 0.6 860 888 560 589 50 80 

6 30 16 7 5 0.4 0.65 698 780 814 839 15 35 

6 30 16 7 6 0.4 0.6 227 377 627 655 18 35 

6 30 16 7 7 0.4 0.5 145 174 704 781 18 28 

6 60 17 6 1 0.2 0.3 211 284 359 384 25 50 

6 60 17 6 2 0.5 0.55 305 345 188 221 10 35 

6 60 17 6 3 0.35 0.6 622 668 241 301 15 45 

6 60 17 6 4 0.4 0.6 727 755 555 607 20 35 

6 60 17 6 5 0.4 0.65 648 696 742 802 10 35 

6 60 17 6 6 0.4 0.6 376 430 901 958 15 35 

7 30 19 8 1 0.5 0.6 120 174 185 358 25 50 

7 30 19 8 2 0.5 0.55 350 433 54 97 22 35 

7 30 19 8 3 0.35 0.6 728 788 140 205 30 55 

7 30 19 8 4 0.4 0.6 425 445 416 470 20 35 

7 30 19 8 5 0.4 0.65 884 905 770 840 15 35 

7 30 19 8 6 0.4 0.6 440 467 715 777 15 35 

7 30 19 8 7 0.4 0.65 108 160 711 794 18 35 

7 30 19 8 8 0.4 0.6 279 318 534 588 20 35 

7 60 20 7 1 0.5 0.6 229 269 231 295 23 50 

7 60 20 7 2 0.5 0.55 300 368 192 247 20 35 

7 60 20 7 3 0.35 0.6 773 812 250 315 20 55 

7 60 20 7 4 0.4 0.6 704 798 716 782 20 35 

7 60 20 7 5 0.4 0.65 283 342 655 707 12 35 

7 60 20 7 6 0.4 0.6 380 435 566 605 24 45 

7 60 20 7 7 0.4 0.65 165 201 602 659 15 35 

7 90 21 6 1 0.5 0.6 188 232 334 377 15 50 

7 90 21 6 2 0.5 0.55 515 535 413 467 15 35 

7 90 21 6 3 0.35 0.6 873 925 189 229 30 55 

7 90 21 6 4 0.4 0.6 797 873 754 786 18 35 

7 90 21 6 5 0.4 0.65 336 431 819 866 18 35 

7 90 21 6 6 0.4 0.6 157 237 762 813 20 45 

8 60 23 8 1 0.5 0.6 47 87 257 299 12 30 

8 60 23 8 2 0.6 0.75 296 343 362 419 15 35 

8 60 23 8 3 0.35 0.6 731 794 147 189 15 55 

8 60 23 8 4 0.3 0.6 873 924 560 586 30 45 

8 60 23 8 5 0.4 0.65 719 784 894 939 18 35 

8 60 23 8 6 0.4 0.6 529 573 778 847 15 45 

8 60 23 8 7 0.4 0.65 324 382 834 858 25 35 

8 60 23 8 8 0.4 0.6 93 129 740 772 15 45 

8 90 24 7 1 0.5 0.6 203 254 117 171 15 30 

8 90 24 7 2 0.6 0.75 815 865 132 193 10 35 



70 
 

8 90 24 7 3 0.35 0.6 822 858 653 682 30 55 

8 90 24 7 4 0.3 0.6 461 526 772 825 16 45 

8 90 24 7 5 0.4 0.65 140 205 782 803 25 35 

8 90 24 7 6 0.4 0.6 193 238 475 554 15 45 

8 90 24 7 7 0.4 0.65 580 665 918 977 15 35 

8 30 22 6 1 0.5 0.6 88 191 81 127 15 30 

8 30 22 6 2 0.6 0.75 226 280 172 193 10 35 

8 30 22 6 3 0.35 0.6 685 752 73 145 20 55 

8 30 22 6 4 0.4 0.6 732 799 617 676 15 35 

8 30 22 6 5 0.4 0.65 468 539 784 836 16 35 

8 30 22 6 6 0.4 0.6 209 273 891 924 25 45 

9 90 27 8 1 0.3 0.4 243 298 412 455 35 70 

9 90 27 8 2 0.5 0.6 652 672 478 538 13 25 

9 90 27 8 3 0.4 0.6 873 926 380 433 20 25 

9 90 27 8 4 0.4 0.6 891 963 561 598 16 65 

9 90 27 8 5 0.5 0.65 782 879 785 859 15 35 

9 90 27 8 6 0.4 0.6 507 561 786 819 17 45 

9 90 27 8 7 0.2 0.6 308 365 603 641 58 65 

9 90 27 8 8 0.4 0.6 682 745 662 706 15 45 

9 30 25 7 1 0.2 0.4 79 108 217 242 50 70 

9 30 25 7 2 0.6 0.75 305 359 319 364 12 35 

9 30 25 7 3 0.4 0.6 724 766 406 471 15 25 

9 30 25 7 4 0.3 0.6 849 894 306 359 16 45 

9 30 25 7 5 0.5 0.65 680 708 626 666 15 35 

9 30 25 7 6 0.4 0.6 510 565 798 833 12 45 

9 30 25 7 7 0.3 0.5 358 401 756 789 45 75 

9 60 26 6 1 0.3 0.4 194 247 197 238 35 70 

9 60 26 6 2 0.6 0.75 661 682 173 210 14 20 

9 60 26 6 3 0.4 0.6 703 745 353 374 15 25 

9 60 26 6 4 0.3 0.6 591 631 657 698 45 65 

9 60 26 6 5 0.5 0.65 842 903 590 614 16 35 

9 60 26 6 6 0.4 0.6 715 770 750 800 15 45 

10 30 28 8 1 0.2 0.4 141 174 55 98 50 70 

10 30 28 8 2 0.3 0.6 544 599 210 269 25 35 

10 30 28 8 3 0.4 0.6 755 798 262 295 20 35 

10 30 28 8 4 0.4 0.6 834 870 405 451 15 65 

10 30 28 8 5 0.5 0.65 729 758 519 566 20 35 

10 30 28 8 6 0.4 0.6 294 333 433 481 15 45 

10 30 28 8 7 0.5 0.6 80 136 495 540 18 35 

10 30 28 8 8 0.4 0.6 483 539 846 879 14 30 

10 60 29 7 1 0.2 0.4 235 297 99 127 30 50 

10 60 29 7 2 0.3 0.6 638 680 223 270 30 45 

10 60 29 7 3 0.4 0.6 833 901 221 260 20 35 

10 60 29 7 4 0.6 0.65 635 688 348 407 12 35 

10 60 29 7 5 0.5 0.65 331 373 397 438 20 35 

10 60 29 7 6 0.4 0.6 249 289 724 774 18 35 

10 60 29 7 7 0.5 0.6 599 642 835 855 20 35 

10 90 30 6 1 0.2 0.4 336 365 205 259 15 30 

10 90 30 6 2 0.3 0.6 679 744 321 365 20 35 

10 90 30 6 3 0.4 0.6 875 907 108 163 16 35 

10 90 30 6 4 0.6 0.65 227 236 430 510 18 35 

10 90 30 6 5 0.5 0.65 226 317 689 734 27 35 

10 90 30 6 6 0.4 0.6 355 433 864 897 13 35 

11 60 32 8 1 0.43 0.5 589 660 415 437 38 48 

11 60 32 8 2 0.3 0.4 135 177 107 143 18 22.2 
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11 60 32 8 3 0.31 0.56 120 174 614 657 22 29 

11 60 32 8 4 0.35 0.37 275 319 716 758 16 21 

11 60 32 8 5 0.3 0.4 369 403 799 816 53 62 

11 60 32 8 6 0.4 0.5 539 623 881 907 32 35.5 

11 60 32 8 7 0.5 0.6 696 764 644 672 16 20 

11 60 32 8 8 0.3 0.4 906 929 611 652 18 25 

11 90 33 7 1 0.43 0.5 558 613 92 137 16 18.6 

11 90 33 7 2 0.3 0.4 172 215 456 495 14 16.8 

11 90 33 7 3 0.21 0.26 83 143 655 700 22 29 

11 90 33 7 4 0.35 0.37 462 500 725 744 40 45 

11 90 33 7 5 0.6 0.7 598 637 735 747 13.5 17 

11 90 33 7 6 0.4 0.6 626 656 560 576 14 21 

11 90 33 7 7 0.3 0.4 844 893 483 508 16 19.5 

11 30 31 6 1 0.8 0.85 687 706 321 338 11 12 

11 30 31 6 2 0.5 0.55 291 318 309 340 12.4 15 

11 30 31 6 3 0.41 0.5 326 358 658 683 17 21 

11 30 31 6 4 0.45 0.55 535 571 842 868 15.5 17.1 

11 30 31 6 5 0.33 0.37 663 694 701 717 17.4 20.5 

11 30 31 6 6 0.4 0.5 631 661 566 581 14 21 

12 90 36 8 1 0.5 0.55 805 844 325 344 18.4 21.5 

12 90 36 8 2 0.3 0.45 649 678 320 331 14 17 

12 90 36 8 3 0.47 0.52 440 493 64 80 14.5 18 

12 90 36 8 4 0.55 0.65 122 154 418 454 15.1 18.7 

12 90 36 8 5 0.33 0.37 268 320 557 598 37 46.6 

12 90 36 8 6 0.4 0.5 229 294 604 645 17.5 22 

12 90 36 8 7 0.33 0.37 838 885 533 546 29 39.5 

12 90 36 8 8 0.4 0.5 619 661 398 426 14.1 17.5 

12 30 34 7 1 0.4 0.45 172 234 459 494 21 29.7 

12 30 34 7 2 0.51 0.55 237 298 613 654 17 22.3 

12 30 34 7 3 0.47 0.52 397 464 678 729 16 21.3 

12 30 34 7 4 0.55 0.65 355 422 107 137 15.6 23.7 

12 30 34 7 5 0.43 0.57 201 268 182 215 20 23.9 

12 30 34 7 6 0.49 0.55 68 122 467 507 17.2 20.5 

12 30 34 7 7 0.4 0.5 812 892 506 551 23.2 39.59 

12 60 35 6 1 0.4 0.45 493 546 271 329 33 38.5 

12 60 35 6 2 0.3 0.45 266 336 467 512 34 37 

12 60 35 6 3 0.47 0.52 85 138 702 755 46 56 

12 60 35 6 4 0.55 0.65 812 888 250 549 31 38.5 

12 60 35 6 5 0.33 0.37 486 547 188 237 22 26.7 

12 60 35 6 6 0.4 0.5 270 326 557 600 32 47 
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Bijlage D – Bijkomende analyses op de data en samenvoegen van de afzonderlijke tabellen in 

functie van de statistische analyse (script in Python) 
 

 

Aangepast naargelang de opleidingsgraad 

 

import os 

 

#--------------VARIABLES---------------------- 

#general 

resTotal={} #final dictionary with all results 

 

#for pf 

pf_firstLine=True 

pf_counter=0 

coNr_imgID=0 

coNr_partID=0 

coNr_trialNr=0 

coNr_tStart=0 

coNr_tEnd=0 

coNr_t1=0 

counterTrials=0 

countPF_total=0 

 

 

#--------------FUNCTIONS---------------------- 

 

###START FT 

#read file with data regarding the stimuli 

def readStimuliFile(): 

   stimuliData=[] 

   filename= 'stimuli' 

   with open("C:/code_getResults/data/general/"+filename+'.csv', 'r') as 

f_stimuli: 

    tempData = f_stimuli.read().splitlines() 

   #print(demolitionData) 

   for line in tempData: 

      splitLine=line.split(';') 

      stimuliData.append(splitLine) 

   f_stimuli.close() 

   #print(stimuliData) 

   return stimuliData 

###END FT readStimuliFile 

 

 

###START FT 

#read file with data regarding the demolitions (called from 

readAnalyseLoc()) 

def readDemolitionFile(): 

   demolitionData=[] 

   filename= 'OverviewDemolitions' 

   with open("C:/code_getResults/data/general/"+filename+'.txt', 'r') as 

f_demolitions: 

    tempData = f_demolitions.read().splitlines() 

    

for line in tempData: 

      splitLine=line.split('\t') 

      demolitionData.append(splitLine) #save data in list (each line = 
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element) 

   f_demolitions.close() 

   return demolitionData 

###END FT readDemolitionFile 

 

#making dictionary with partID - geograaf/niet geograaf 

def readParticipantFile(): 

    participantData = [] 

    participants = open('C:/code_getResults/data/res_participants_geo.csv', 

'r') 

 

    for line in participants: 

        strip_line = line.strip('\n') 

        splitLine = strip_line.split(';') 

        participantData.append(splitLine) 

  

    return participantData 

 

###START fT 

def addStimuliInfo(resTotal): 

   #read file with stimuliData 

   stimuliData = readStimuliFile() 

 

   #go through each line of resTotal 

   for partImgID in resTotal: 

      imgID=partImgID[partImgID.find('_')+1:] 

      for l_stimuliData in stimuliData: 

           if l_stimuliData[0] == imgID: 

              imgType = (l_stimuliData[1]).strip('"') 

              #if imgType == "diff": 

               #  for i in range(13): #if diff - less data appended to 

lists 

                  #  resTotal[partImgID].append("na") 

                  

              resTotal[partImgID].append(imgType)   #add imgType 

              resTotal[partImgID].append(l_stimuliData[2])   #add imgArea 

              resTotal[partImgID].append(l_stimuliData[3])   #add imgNrDem 

              resTotal[partImgID].append(l_stimuliData[4])    #add imgRot 

              resTotal[partImgID].append(l_stimuliData[6])    #add imgSet 

              break 

 ###END FT addStimuliInfo    

 

 

def readParticipantInfo(resTotal): 

    #print("ft: ADD PARTICIPANT INFO") 

    #read file with participant data 

    participantData = readParticipantFile() 

    partType=0 

     

    #go through each line of resTotal 

    for partImgID in resTotal: 

     partID=partImgID[0:partImgID.find('_')] 

     for l_participantData in participantData: 

           if l_participantData[1] == partID: 

               partType = l_participantData[2] 

               resTotal[partImgID].append(partType)   #add imgType 

 

 

###START fT 

#read file with data regarding the selected locations and analyse 

def readAnalyseLocs(resTotal): 
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   #print("ft: READ ANALYSE LOC") 

   #variable 

   firstLine=True 

   coNr_imgID=0 

   coNr_partID=0 

   coNr_t1=0 

 

   imgID=0 

   partID='' 

   partImgID='' 

   locX=0 

   locY=0 

    

   isCorrect=0 

   h_min=0 

   h_max=0 

   a=0 

   b=0 

   nrDem=0 

    

   counterLoc=0 

   bffr=50 

   score=99 

 

   countCorrect1=0 

   countCorrectMin1=0 

   countCorrect0=0 

    

   locData={} 

   partImg_list=[] 

    

   #open Files 

   filename= 'res_locations' 

   f_loc= open("C:/code_getResults/data/"+filename+'.csv', 'r') 

   f_loc_w = open("C:/code_getResults/data/"+filename+'_score.csv', 'w') 

 

   #demolition data - ft 

   demolitionData = readDemolitionFile() 

   temp_demolitionData=list(demolitionData) 

 

   checken_locaties = [] 

 

   #go through loc data 

   tempLocData = f_loc.read().splitlines() 

   for l_loc in tempLocData:     # loop trough all lines 

         l_loc_split = l_loc.split(";") 

         if firstLine:              #in case of first -header- line 

            

f_loc_w.write(l_loc.strip("\n")+";isCorrect;h_min;h_max;a;b;id_dem\n") 

#header file to write 

            for e_loc in l_loc_split: 

              if e_loc == "partID": #determine column number of partID 

                 coNr_partID = counterLoc 

              if e_loc == "imgID": #determine column number of imgID 

                 coNr_imgID = counterLoc 

              if e_loc == "t1": #determine column number of t1 

                 coNr_t1 = counterLoc 

                 counterLoc = counterLoc+1 

            firstLine=False 

         else:                   #not first line 

            #analyse data 
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            #new participant 

            if partID != l_loc_split[1]and partID != 0: 

              #add remaining demolitions (not found) to res file 

              for l_tempDemData in temp_demolitionData: #write out sites 

not found by previous participant 

                 

f_loc_w.write("%s;%s;%s_%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s_%s\n" %(0,partID, 

l_tempDemData[4],l_tempDemData[5],0,0,0,0,-

1,l_tempDemData[18],l_tempDemData[19],l_tempDemData[8],l_tempDemData[9],l_t

empDemData[7],l_tempDemData[6])) 

#TO DO: 

   #ADD to res file 

   #FIND correct ID 

              #create new matrix with all demolitions 

              temp_demolitionData=list(demolitionData) 

              del temp_demolitionData[0:1] 

              '''print("PART ID %s" %(partID))''' 

 

            #new participant OR img 

            

temp_partImgID=l_loc_split[coNr_partID]+'_'+l_loc_split[coNr_imgID] 

            if(temp_partImgID==partImgID):         #subsequent occurences 

of part - img combination 

               #update locData- add loc 

               partImg_list=locData[partImgID] 

               partImg_list.append(l_loc_split[coNr_t1]) 

               locData[partImgID] = partImg_list        

            else:                                  #first occurence of part 

- img combination 

               #update resTotal prev partImg data 

               if partImgID!='': 

                  resTotal_list=resTotal[partImgID] 

                  resTotal_list.append(countCorrect1) 

                  resTotal_list.append(countCorrect0) 

                  for l_tempDemData in temp_demolitionData: #find sites not 

found on this image 

                     if l_tempDemData[4]== imgID or 

l_tempDemData[5]==imgID: 

                        #write site that were not found on this img to file 

                        

f_loc_w.write("%s;%s;%s_%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s_%s\n" %(0,partID, 

l_tempDemData[4],l_tempDemData[5],0,0,0,0,-

1,l_tempDemData[18],l_tempDemData[19],l_tempDemData[8],l_tempDemData[9],l_t

empDemData[7],l_tempDemData[6])) 

                        countCorrectMin1=countCorrectMin1+1 

                        temp_demolitionData.remove(l_tempDemData) 

                  resTotal_list.append(countCorrectMin1) 

                  resTotal[partImgID]=resTotal_list 

                  #reset values 

                  resTotal_list=[] 

                  countCorrect1=0 

                  countCorrect0=0 

                  countCorrectMin1=0 

                                     

               partImgID = temp_partImgID 

               #update locData - add new key 

               partImg_list=[l_loc_split[coNr_t1]] 

               locData [partImgID] = partImg_list 

                

 

            partID=l_loc_split[1] 
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            imgID=l_loc_split[2] 

            locX=l_loc_split[3] 

            locY=l_loc_split[4] 

            # print("IMG ID %s" %(imgID)) 

 

            for line in temp_demolitionData: 

              if line[4]==imgID or line[5]==imgID: 

                 #apply buffer on px locations 

                  minX1=float(line[16])-bffr 

                  maxX1=float(line[17])+bffr 

                  minY1=float(line[14])-bffr 

                  maxY1=float(line[15])+bffr 

 

                  if (minX1<float(locX) and float(locX)<maxX1 and 

minY1<float(locY) and float(locY)<maxY1): #site was found 

                     # print("-correct") 

                     isCorrect=1 

                     #if found, remove demolition from matrix 

                     lijn = line 

                     temp_demolitionData.remove(line) 

                     checken_locaties.append(line) 

                     # str = "-Remove data: %s %(len(temp_demolitionData))" 

                     h_min=line[18] 

                     h_max=line[19] 

                     a=line[8] 

                     b=line[9] 

                     nrDem=line[7]+"_"+line[6] 

                     break 

                  else:                   #site was not found 

                     isCorrect=0 

                     h_min=0 

                     h_max=0 

                     a=0 

                     b=0 

                     nrDem=0 

              else: 

                  for line in checken_locaties: 

                      if line[4] == imgID or line[5] == imgID: 

                          # apply buffer on px locations 

                          minX1 = float(line[16]) - bffr 

                          maxX1 = float(line[17]) + bffr 

                          minY1 = float(line[14]) - bffr 

                          maxY1 = float(line[15]) + bffr 

 

                          if (minX1 < float(locX) and float(locX) < maxX1 

and minY1 < float(locY) and float( 

                                  locY) < maxY1):  # site was found 

                              isCorrect = 1 

                          else: 

                              isCorrect = 0 

 

            f_loc_w.write("%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s\n" 

%(l_loc.rstrip("\n"),isCorrect, h_min, h_max, a,b,nrDem)) #write 

correct/wrong clicks to file 

 

            #count correct...or not correct 

            if isCorrect==1: 

               countCorrect1=countCorrect1+1 

            else: 

               countCorrect0=countCorrect0+1 
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   for l_tempDemData in temp_demolitionData: #write out sites not found by 

last participant 

      f_loc_w.write("%s;%s;%s_%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s_%s\n" %(-

1,partID, l_tempDemData[4],l_tempDemData[5],0,0,0,0,-

1,l_tempDemData[18],l_tempDemData[19],l_tempDemData[8],l_tempDemData[9],l_t

empDemData[7],l_tempDemData[6])) 

   resTotal_list=resTotal[partImgID] 

   resTotal_list.append(countCorrect1) 

   resTotal_list.append(countCorrect0) 

   for l_tempDemData in temp_demolitionData: #find sites not found on this 

image 

      if l_tempDemData[4]== imgID or l_tempDemData[5]==imgID: 

         #write site that were not found on this img to file 

         f_loc_w.write("%s;%s;%s_%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s_%s\n" 

%(0,partID, l_tempDemData[4],l_tempDemData[5],0,0,0,0,-

1,l_tempDemData[18],l_tempDemData[19],l_tempDemData[8],l_tempDemData[9],l_t

empDemData[7],l_tempDemData[6])) 

         countCorrectMin1=countCorrectMin1+1 

         temp_demolitionData.remove(l_tempDemData) 

   resTotal_list.append(countCorrectMin1) 

   resTotal[partImgID]=resTotal_list 

 

               

   f_loc.close() 

   f_loc_w.close() 

   return locData 

###END FT readAnalyseLoc 

 

 

#START FT 

#read file with data regarding the locations selected 

def readTrials(resTotal):  

   #variables 

   firstLine=True 

   coNr_imgID=0 

   coNr_partID=0 

   coNr_trialNr=0 

   coNr_tStart=0 

   coNr_tEnd=0 

   counterTrials=0 

   temp_partImgID='' 

   trialData={} 

   trialList=[0,0] 

 

   #open file to read 

   filename= 'res_trials' 

   f_trials= open("C:/code_getResults/data/"+filename+'.csv', 'r') 

    

   #go through trial data 

   tempTrialData = f_trials.read().splitlines() 

   for l_trials in tempTrialData:     # loop trough all lines 

         l_trials_split = l_trials.split(";") 

         if firstLine:              #in case of first -header- line 

            for e_trials in l_trials_split: #loop trough all elements in 1 

line 

              '''print(e_trials)''' 

              #determine location of data (column numbers) 

              if e_trials == "partID": #determine column number of partID 

                 coNr_partID = counterTrials 
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                 '''print(coNr_partID)''' 

              if e_trials == "imgID": #determine column number of imgID 

                 coNr_imgID = counterTrials 

                 '''print(coNr_imgID)''' 

              if e_trials == "trialNr": #determine column number of imgID 

                 coNr_trialNr = counterTrials 

                 '''print(coNr_trialNr''' 

              if e_trials == "startTime1": #determine column number of t1 

                 coNr_tStart = counterTrials 

                 '''print(coNr_t1)''' 

              if e_trials == "endTime1": #determine column number of t1 

                 coNr_tEnd = counterTrials 

                 '''print(coNr_t2)''' 

               

              counterTrials = counterTrials+1 

            firstLine=False 

         else:                   #not first line 

            #write data to dictionary with trial info 

            

partImgID=l_trials_split[coNr_partID]+'_'+l_trials_split[coNr_imgID] 

             

            trialList[0]=l_trials_split[coNr_tStart] 

            trialList[1]=l_trials_split[coNr_tEnd] 

            trialData[partImgID]=trialList 

            trialList=[0,0] 

            #write data to ditionary with final results 

            

resTotal[partImgID]=[l_trials_split[coNr_trialNr],int(l_trials_split[coNr_t

End])-int(l_trials_split[coNr_tStart])] 

       

    

   return trialData 

###end readTrials 

 

 

 

 

#--------------MAIN CODE----------------------    

####read trial data - store in dictionary and create resTotal 

trialData = readTrials(resTotal) 

'''print("TRIALDATA") 

print(trialData)''' 

 

 

####read data clicked locations - analyse in detail - store in dictionry 

and extend resTotal 

locData=readAnalyseLocs(resTotal) 

'''print("LOCDATA") 

print(locData)''' 

 

####compare trialData with locData 

print("COMPARE: trialData vs locData") 

for partImgID in trialData: #loop over all partImg combinations 

   #get data from both dictionaries 

   dataTrial=trialData[partImgID] 

   if partImgID in locData: 

      dataLoc=locData[partImgID] 

   else: 

      dataLoc=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 

   #calculate new data by comparing both dictionries 

   timeFirstClick=int(dataLoc[0])-int(dataTrial[0]) 
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   timeLastClick=int(dataLoc[len(dataLoc)-1])-int(dataTrial[0]) 

   intervalFirstLastClick=int(dataLoc[len(dataLoc)-1])-int(dataLoc[0]) 

   timeAfterLastClick=int(dataTrial[1])-int(dataLoc[len(dataLoc)-1]) 

   #write result to final dictionary resTotal 

   resTotal[partImgID].append(timeFirstClick) 

   resTotal[partImgID].append(timeLastClick) 

   resTotal[partImgID].append(intervalFirstLastClick) 

   resTotal[partImgID].append(timeAfterLastClick) 

 

 

####read and anlyse data pf (comparison with trialData and locData) 

 

print("READ: pfData - COMPARE pfData vs locData vs TrialData") 

#open file 

filename= 'res_pf_arrows' 

f_pf= open("C:/code_getResults/data/"+filename+'.csv', 'r') 

tempLocData = f_pf.read().splitlines() 

# loop trough all lines 

for l_pf in tempLocData:      

      l_pf_split = l_pf.split(";") 

      if pf_firstLine:              #in case of first -header- line 

         for e_pf in l_pf_split: 

           #print(e_pf) 

           if e_pf == "partID": #determine column number of partID 

              coNr_partID = pf_counter 

           if e_pf == "imgID": #determine column number of imgID 

              coNr_imgID = pf_counter 

           if e_pf == "type": #determine column number of pf type 

              coNr_type = pf_counter 

           if e_pf == "t1": #determine column number of t1 

              coNr_t1 = pf_counter 

           pf_counter = pf_counter+1 

         pf_firstLine=False 

      else:                #not first line 

         temp_partImgID=l_pf_split[coNr_partID]+'_'+l_pf_split[coNr_imgID] 

         if(temp_partImgID != partImgID):    #new img or participant 

            if(partImgID != ''): 

               #write data to resTotal 

               timeFirstPF = int(pf_first_t1)-int(trialData[partImgID][0]) 

               timeLastPF= int(pf_prev_t1)-int(trialData[partImgID][0]) 

               timeAfterLastPF= int(trialData[partImgID][1])-

int(pf_prev_t1) 

               intervalFirstLastPF = int(pf_prev_t1)-int(pf_first_t1) 

               resTotal[partImgID].append(timeFirstPF) 

               resTotal[partImgID].append(timeLastPF) 

               resTotal[partImgID].append(timeAfterLastPF) 

               resTotal[partImgID].append(intervalFirstLastPF) 

               #nieuw toegevoegd 

               resTotal[partImgID].append(countPF_total) 

 

    #reset values 

               countPF_total = 0 

                               

            partImgID = temp_partImgID 

            pf_first_t1=l_pf_split[coNr_t1] 

 

         countPF_total += 1 

         pf_prev_t1=l_pf_split[coNr_t1] 

#add result last person to resTotal 

timeFirstPF = int(pf_first_t1)-int(trialData[partImgID][0]) 

timeLastPF= int(pf_prev_t1)-int(trialData[partImgID][0]) 
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timeAfterLastPF= int(trialData[partImgID][1])-int(pf_prev_t1) 

intervalFirstLastPF = int(pf_prev_t1)-int(pf_first_t1) 

resTotal[partImgID].append(timeFirstPF) 

resTotal[partImgID].append(timeLastPF) 

resTotal[partImgID].append(timeAfterLastPF) 

resTotal[partImgID].append(intervalFirstLastPF) 

resTotal[partImgID].append(countPF_total) 

 

###add stimuli info to restotal 

addStimuliInfo(resTotal) 

 

 

###add participant info to restotal 

readParticipantInfo(resTotal) 

 

 

#write result to file 

filename= 'res_total_finaal' 

print(filename) 

f_resTotal_w=open('C:/code_getResults/data/'+filename+'.csv', 'w') 

#write header 

f_resTotal_w.write("partID;imgID;") #general info 

f_resTotal_w.write("trialNr;trialDur;") #from ft readTrials 

f_resTotal_w.write("locCorrect;locWrong;locMissed;") #from ft 

readAnalyseLocs 

f_resTotal_w.write("timeFirstClick;timeLastClick;intervalFirstLastClick;tim

eAfterLastClick;") #from comparing dict trialData and locData 

f_resTotal_w.write("timeFirstPF;timeLastPF;timeAfterLastPF;intervalFirstLas

tPF;") #fromcomaring trialData - pfData 

f_resTotal_w.write("countPF_total;") 

f_resTotal_w.write("imgType;imgArea;imgNrDem;imgRot;imgSet;") #stimuli info 

f_resTotal_w.write("geo") # geograaf or niet-geograaf: 1 if yes, 0 if no, 

toevoegen bij res_total 

f_resTotal_w.write("\n") 

 

#loop through all data write to file 

for  key in resTotal: 

   key[:key.find('_')] 

   f_resTotal_w.write("%s;%s" %(key[:key.find('_')], 

key[key.find('_')+1:])) #partID and imgID from key 

   for e in resTotal[key]:    #other data from values (list) 

      f_resTotal_w.write(";%s" %(e)) 

   f_resTotal_w.write("\n") 

 

f_resTotal_w.close() 

 

 

print('END') 

 

 

 

 

 

 

 

 


