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Samenvatting* * 

Inn dit proefschrift zijn drie meetbare stijlelementen in gedrukte documenten onderzocht. 
Déé visuele stijl van een document maakt onmiddellijke indruk op de lezer, en maakt 
hett mogelijk dat in één oogopslag onderdelen van een document onderscheiden kunnen 
wordenn zonder analyse van de onderliggende structuur. Daarnaast is de structurele 
stijlstijl  een maat voor de organisatie van de inhoud van een document in homogene delen, 
hunn fysieke dimensies, en hun onderlinge samenhang. Tot slot omvat de textuelé stijl 
dee karakteristieke vorm van de verschillende elementen binnen homogene delen, de 
stijll  van regels tekst, de woorden, en de daarin bevatte karakters. De combinatie van 
dezee stijlelementen leidt tot impliciete regels die schrijvers en vormgevers gebruiken om 
gegevenss in documenten te coderen, zodanig dat lezers deze informatie weer kunnen 
ontcijferen.. Door karakterisering van in gedrukte documenten toegepaste stijlelementen 
kunnenn deze impliciete stijlregels worden aangewend in documentbegripssystemen. 

Dee gecombineerde verzameling van stijlelementen wordt in dit proefschrift aange-
duidd met de term document genre. Ben document genre is een categorie van do-
cumentenn die gekarakteriseerd wordt door een overeenkomst in expressie, stijl, vorm, 
off  inhoud. De textuelé, structurele, en visuele stijlelementen vormen daarbij de ele-
mentairee bestanddelen van een genre. Daarnaast definieert stilistische consistentie een 
klassee van vergelijkbare documenten - ofwel een genre. Door individuele karakterisering 
vann deze stijlelementen, en door identificatie van consistentie, is een aantal technieken 
ontwikkeldd voor het karakteriseren van genres in gedrukte documenten. 

Hoofdstukk 2 beschrijft een uitbreiding van eerste orde willekeurige grafen, die 
gebaseerdd is op continue Gaussische verdelingen voor het modelleren van de dichtheid 
vann willekeurige elementen in een graaf. Eerste orde Gaussische grafen zijn met name 
interessantt vanwege hun eenvoud in leerprocessen en representatie. Deze eenvoud komt 
naarr voren in het leren van verdelingen van elementen in willekeurige grafen, met slechts 
eenn klein aantal voorbeelden, en zonder dat een discretisatie van de onderliggende ken-
merkenruimtee benodigd is. Daarnaast heeft het gebruik van een strategie waarbij 
willekeurigee grafen slechts bij benadering vergeleken worden een positieve invloed op 
dee efficiëntie van de methode, zonder dat daarbij het onderscheidend vermogen ver-
lorenn gaat. Experimentele resultaten geven aan dat de techniek een effectieve methode 
iss voor het classificeren van de structuur van documenten. 

Bijj  het vergelijken van documenten op basis van hun visuele overeenkomst is het 
moeilijkk de juiste schaal te bepalen, alsmede de juiste kenmerken voor documentrépré-
sentatie.. Hoofdstuk 3 beschrijft een vorm van meervoudig variante granulometrieën die 
zijnn gebaseerd op rechthoeken die variëren in grootte en aspect ratio. Deze rechthoekige 
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granulometriéënn worden gebruikt om de visuele structuur van een document te in-
specteren.. De hieruit verkregen rechthoekige grootte verdelingen worden gebruikt «ds 
documentbeschrijving.. Experimentele resultaten geven aan dat rechthoekige grootte 
verdelingenn een effectieve manier zijn om visuele overeenkomst van documenten te 
beschrijven,, en een inzichtelijke interpretatie leveren van classificatie resultaten in de 
originelee beeldruimte-

Eenn morfologische aanpak voor de karakterisering van textuele stijl wordt gepre-
senteerdd in Hoofdstuk 4. Het beschrijft verschillende hulpmiddelen en technieken voor 
hett evalueren van de stijl van karakters, woorden, en tekstregels. Het presenteert een 
inhaligg algoritme voor het op efficiënte wijze vinden van woorden in beelden van tekst-
regels,, dat is gebaseerd op lineaire kenmerken van grootte verdelingen. Door een iets 
aangepastee benadering van morfologische grootte verdelingen, en door introductie van 
eenn generatief model voor grootte verdelingen van gedrukte tekst, wordt een perspectief 
bereiktt dat het gebruik van principale component analyse op grootte verdelingen recht-
vaardigt.. Deze technieken borduren voort op de in Hoofdstuk 3 ontwikkelde ideeën, en 
gevenn eveneens antwoord op een aantal belangrijke vragen aangaande het gebruik van 
morfologischee grootte verdelingen voor het karakteriseren van de stijl van documenten. 

Problemenn die specifiek te maken hebben met de introductie van kleur in stijlka-
rakteriseringg worden behandeld in Hoofdstuk 5. Bij hoge scanresoluties blijf t de vorm 
vann halftone punten bewaard, wat het uitvoeren van latere stijlmetingen bemoeilijkt. 
Inn dit hoofdstuk wordt een lineaire diffusie techniek voorgesteld voor het verkrijgen 
vann continuous tone kleurenbeelden uit halftone kleurenbeelden. De techniek maakt 
gebruikk van een maat voor locale autocorrelatie, die de diffusie stuurt en begrenst. 
Experimentenn tonen aan hoe de visuele versdujnmg van gescande halftone beelden 
verbetert.. De diffusietechniek dempt het hoogfrequente halftone signaal, maar be-
houdtt belangrijke visuele details. Door vergelijking van de betrouwbaarheid van uit 
kunstmatigee haltone beelden gereconstrueerde beelden wordt eveneens aangetoond dat 
dee diffusietechniek prestaties levert die vergelijkbaar zijn met een groot aantal niet-
klassiekee halftoning algoritmen. Er wordt ook aangetoond hoe gediffundeerde beelden 
opp meer effectieve wijze gereduceerd kunnen worden tot de perceptueel saillante kleuren 
opp een documentpagina. Dit resulteert in beelden die visueel meer aansprekend zijn, en 
beterr reproduceerbaar. Tevens schalen deze beelden op een voorspelbare wijze omdat 
dee door halftoning patronen veroorzaakte hoogfrequente onzuiverheden verwijderd zijn. 
Hett leidt daarnaast tot een versimpelde representatie van een gescand kleurenbeeld die 
trouww blijf t aan het origineel. 

Hoofdstukk 6 beschrijft een functionele aanpak voor experimenteel software ontwerp 
voorr beeldverwerking en computer vision. De beschreven ideeën zijn een direct gevolg 
vann observaties van de wijze waarop beeldverwerkers dagelijks hun onderzoek uitvoeren. 
Err wordt aangegeven hoe een moderne, type-afleidende functionele programmeertaal 
gebruiktt kan worden om beeldverwerkingssoftware te ontwikkelen dat een juiste balans 
levertt tussen betekenisvolheid en bruikbaarheid. Het beschreven systeem maakt het 
mogelijkk functionaliteit en betekenisvolle abstracties op afroep te leveren, en schaalt 
probleemlooss van een prototype naar een productieversie. 


