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Inleiding
Archiefbank: raadplegen en leveren van
archiefstukken via internet
Het Gemeentearchief Amsterdam (GAA) beheert
archieven van de stedelijke overheid en van particuliere
instellingen en bedrijven die van belang zijn voor de
geschiedenis van Amsterdam. Op dit moment telt de
collectie ruim 500 archieven, waarvan ca. 50 % is geïnventariseerd. Er zijn nu 2632archiefinventarissen met in
totaal 444.255inventarisnummers die met elkaar enige
miljoenen documenten bevatten. De inventarissen zijn te
raadplegen via een zoeksysteem op de website van het
GAA. Maar voor het raadplegen van de archiefstukken
zelf moeten onderzoekers nu nog naar de studiezaal van
het archief komen. Om ook de raadpleging van archiefstukken via internet mogelijk te maken bouwt het GAA een
Archiefbank. De Archiefbank wordt een systeem voor het
raadplegen en downloaden van alle geïnventariseerde en
openbare documenten in de archieven van het GAA.
Om archiefstukken via de Archiefbank raadpleegbaar
te maken, zullen ze digitaal beschikbaar moeten zijn.
Gezien de intensieve raadpleging van de inventarissen
en andere zoeksystemen op de website, mag verwacht
worden dat er veel belangstelling zal zijn voor digitale
raadpleging. Voor het functioneren van de Archiefbank
zal grootschalige digitale reproductie van archiefstukken
noodzakelijk zijn, waarbij een wekelijkse productie van
enkele duizenden tot tienduizenden reproducties wellicht
niet uitzonderlijk wordt.
Uitgaand van artikel 14 van de Archiefwet (1995) is op
de studiezaal van het GAA raadpleging van archiefstukken gratis, maar voor levering van een reproductie wordt
de klant de kostprijs in rekening gebracht op basis van
de jaarlijks door de Gemeenteraad vast te stellen legesverordening. Omdat via Internet raadpleging en levering
van een reproductie samen gaan zal de klant de kostprijs
van de reproductie in rekening worden gebracht.
Hoe groot de vraag naar digitale reproducties via de
Archiefbank wordt zal mede afhankelijk zijn van de prijs
die ervoor moet worden betaald. Prijs en kwaliteit moeten
worden afgestemd op de vraag van de klant.

Kwaliteit en kosten: leesbaar en goedkoop
Primair doel voor de meeste klanten bij het raadplegen van tekstuele archiefstukken is de informatie die in
de stukken is besloten. De reproducties van de stukken
moeten in ieder geval goed leesbaar zijn. Is een zwarte
stip in een document een punt op een i dan moet hij
zichtbaar zijn, is een zwarte stip een vlek in het papier dan
doet het er voor de meeste klanten niet toe of hij zichtbaar
is. Wanneer kleur in documenten betekenis toevoegt en
dus deel uitmaakt van de informatie, dan moet die kleur
zichtbaar zijn. Correcties met rood potlood door een
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zwarte tekst moeten als zodanig herkenbaar zijn. Of de
rode kleur in de reproductie exact gelijk is aan het rood
van het origineel doet dan minder ter zake.
De ervaring op de studiezaal van het Gemeentearchief leert dat klanten een lage prijs van reproducties belangrijk vinden. De kosten van archiefonderzoek kunnen
immers al snel oplopen als een klant veel reproducties
nodig heeft.

Organisatorische en technische aspecten
van digitalisering
Kwaliteit en kosten van digitalisering worden bepaald
enerzijds door de organisatie van de werkprocessen en
anderzijds door technische aspecten. Bij de werkprocessen gaat het om de organisatie van het reproductieproces en om controle van de resultaten. Bij de technische
aspecten van de digitalisering gaat het om kwaliteit en
bestandsgrootte van de reproductie. Bestandsgrootte
is een belangrijke factor van de structurele kosten voor
opslag en datatransport.
Omdat het om grootschalige reproductie gaat is het
van belang gedegen onderzoek te doen naar zowel de
organisatorische als technische aspecten van de digitalisering. Dit rapport is in de eerste plaats een verslag
van het onderzoek naar de technische aspecten die van
invloed zijn op kosten en kwaliteit bij grootschalige digitalisering van archiefstukken. Het GAA is van plan over
de organisatorische aspecten van grootschalige digitalisering in een later stadium van het Archiefbank project
een rapport op te stellen.

Doel en opzet van dit rapport: basiskennis
en rekenvoorbeelden
Doel van dit rapport is inzicht te verschaffen in de
verschillende technische aspecten van digitalisering die
van belang zijn voor kwaliteit en kosten bij grootschalige
digitale reproductie van archiefstukken.
Het geeft uitleg en achtergrondinformatie bij het
primaire technische begrippenkader dat wordt gehanteerd bij digitalisering. Aan de orde komen basistermen
als pixels, bits en bytes, resolutie en compressie. Ook
worden begrippen toegelicht afkomstig uit de sfeer van
de beeldbewerking zoals kleurbeheer, contrast, filters,
verscherping en ontstippen. Daarbij is gekozen voor
aspecten van beeldbewerking die toepasbaar zijn bij
reproductie van archivalia.
Uitgebreid aandacht wordt besteed aan de verschillende bestandsformaten, met name vanuit het oogpunt
van grootschalige digitalisering. De keuzes voor resolutie,
compressie en bestandsformaat zijn namelijk bepalend
voor zowel de kwaliteit als voor de bestandsgrootte.
Gedurende het onderzoek zijn alle realistische opties
voor de keuze van resolutie, compressie en bestandsfor-

maat getest op basis van een omvangrijk en representatief inventarisnummer. Een theoretische doorberekening
van de diverse resultaten is gemaakt voor digitalisering
van ca. 50 meter vergelijkbaar archief. Aansluitend is
een rekenvoorbeeld opgesteld voor kosten van opslag
en transport met een afschrijvingstermijn van 3 jaar waarbij een jaarlijkse productie van digitale reproductie van
ca. 50 meter archief als uitgangspunt is genomen. Een
selectie van de proeven is te vinden op de bij dit rapport
behorende dvd.

nis wordt gedeeld met de collega’s uit het veld. Het GAA
is het daar van harte mee eens en hoopt dat presentatie
van de resultaten van ons onderzoek in dit rapport leidt
tot verdergaand onderzoek en discussie met collega’s in
de cultuursector en met onze leveranciers van digitale
reproductie en websystemen.

Duurzaamheid en kosten van risicobeperking
Dit onderzoek is gedaan ten behoeve van de beschikbaarstelling van digitale reproducties via het Internet.
Het gaat dan primair om kwaliteit en kosten van de reproductie. Duurzaamheid van de reproducties is geen
primaire voorwaarde omdat de originele archiefstukken
bewaard blijven en de stukken opnieuw gedigitaliseerd
kunnen worden wanneer de reproducties verloren gaan
of reproductietechnieken verbeteren.
Echter omdat ook het werkproces een belangrijk
aspect van de kostenfactor is en omdat herhaaldelijk
digitalisering handling en dus risico op schade voor archiefstukken betekent is ook enig onderzoek gedaan naar
de duurzaamheid van digitale reproducties.

Beperkingen van het onderzoek
De omvang van de proef is beperkt en er is gebruik
gemaakt van kwalitatief hoogwaardige, maar eenvoudige
apparatuur en software. Aangenomen is dat de onderlinge
verhouding tussen de resultaten van de proeven verhouding niet afwijkt bij gebruik van andere apparatuur.
Er is geen onderzoek gedaan naar andere dan
de meest gangbare documenttypen, zoals papieren
documenten die handgeschreven of gedrukt zijn en
een formaat van kleiner dan A4 tot maximaal A3 hebben. Charters, foto’s, kwetsbare boekbanden of groot
formaat bouwtekeningen zijn niet onderzocht. Het theoretisch kader is van toepassing op digitalisering in zijn
algemeenheid, maar de uitgangspunten en conclusies in
dit rapport zijn uitsluitend van toepassing op reproductie
van eenvoudige tekstuele documenten in een grootschalige context.
De rekenvoorbeelden geven geen absolute cijfers
maar zijn alleen bedoeld om onderlinge vergelijking op
dit moment mogelijk te maken binnen het kader van te
maken keuzes voor de bouw van de Archiefbank van
het GAA.

Doel van de presentatie van dit onderzoek
De Mondriaan Stichting heeft bij de toekenning van
subsidie voor het Archiefbankproject aan het GAA als
voorwaarde gesteld dat de bij het project verkregen ken-
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Digitalisering
Wat is digitalisering?

genoemd. Een enkel punt in het aldus verkregen digitale
beeld wordt ook wel ‘pixel’ genoemd. Hoe fijnmaziger
het gebruikte raster, hoe meer pixels, en dus hoe meer
detail.

Digitalisering is het omzetten van een analoog signaal
naar een binaire representatie van dat signaal. Binair wil
niets anders zeggen dan beschreven in nullen en enen.
Die representatie kan worden opgeslagen en, zonder
enig verder verlies, onbeperkt worden gekopieerd en
getransporteerd.
Middels een speciaal daarvoor ontwikkeld toestel, bij
beelden een beeldscherm of printer, wordt er vanuit de
digitale representatie een op het origineel gelijkend (analoog) signaal geproduceerd. Dit noemen we DA (digitaal
– analoog) conversie. Alhoewel er soms wordt gesproken
over "digitaal geluid" of "digitaal beeld" is dat dus iets
dat feitelijk gezien niet bestaat. Wat we horen of zien is
een omzetting van de digitale informatie in een analoog
signaal, namelijk weer geluidsgolven, of een beeld.

8

Vormen van digitalisering
Er is een aantal manieren om tekst, beeld en geluid
te digitaliseren. Welke methode wordt toegepast hangt af
van de aard en complexiteit van het analoge signaal.

16

De sampling methode
Zowel beeld als geluid bestaat uit signalen die zich
afspelen in ruimte en tijd. Bij stilstaande beelden bestaat
de factor tijd uit een enkel moment. Bij sampling wordt
in een bepaalde frequentie een meting verricht op het
signaal, waarbij steeds een afgeronde waarde wordt
vastgesteld en opgeslagen. Op basis van die opgeslagen metingen kan het oorspronkelijke signaal- opnieuw
worden gesynthetiseerd. Hoe groter de ‘resolutie’ oftewel
hoe meer puntmetingen zijn verricht, hoe nauwkeuriger
de synthese kan plaatsvinden.

32

64

Schematische voorstelling van sampling. De rode lijn is het
analoge signaal, de punten zijn de puntmetingen, oftewel
samples.

Het via deze methode digitaliseren van beelden wordt
ook wel ‘rasteren’ genoemd, omdat er over een beeld
als het ware een rasterwordt gelegd waarbinnen puntmetingen worden uitgevoerd.. De op deze manier verkregen beelden worden daarom ook wel ‘rasterbeelden’
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128

Over dit beeld is een raster gelegd dat bestaat uit 8, 16, 32,
64 of 128

De signaal synthese methode
Dit is een totaal andere benadering dan de sampling
methode. Bij deze methode wordt getracht de wiskundige
formule die ten grondslag ligt aan het signaal te beschrijven. De toon A kan bijvoorbeeld beschreven worden als
een sinusgolf met een frequentie van 440Hz van een
bepaalde tijdsduur en amplitude (volume). Een afbeelding
van een cirkel kan beschreven worden door de diameter
van de cirkel te beschrijven evenals de positie van de
cirkel binnen het vlak.

Dezelfde tekening
als op de vorige
bladzijde, maar
nu beschreven en
opgeslagen als
lijnwerk afbeelding.
Hoever je ook inzoomt op het beeld,
de lijnen blijven
altijd haarscherp.

Analoog geproduceerde signalen - beeld en geluid “uit
het wild” - lenen zich in de regel niet voor een dergelijke
beschrijving omdat ze te complex zijn samengesteld om
op een dergelijke manier versimpeld te worden, althans
niet op een zodanige manier dat deze methode voordeel
op zou leveren ten opzichte van de sampling methode.
Voor het digitaliseren van archiefstukken valt deze methode dus bij voorbaat af.
Digitaal geproduceerde signalen laten zich echter
meestal wel goed op deze manier beschrijven. Een voorbeeld hiervan is een Adobe Illustrator bestand.

lucifersdoosje of een billboard, datzelfde bestandje van
slechts een paar kB groot geeft een haarscherpe afbeelding. Ook topografische kaarten lenen zich uitstekend
voor het beschrijven via deze methode.

De broncode methode
Van een document met geschreven tekst kunnen
de visuele kenmerken – bijvoorbeeld via de sampling
methode – gedigitaliseerd worden. Maar waar het bij een
geschreven tekst natuurlijk in de eerste plaats om gaat
is de inhoud van de tekst, oftewel: de betekenis.. Het
handschrift op zichzelf is een soort van codering van de
betekenis. Voor geschreven tekst bestaan echter ook digitale representaties van het gangbare tekenschrift. Voor
westerse teksten is dat ASCII, "American Standard Code
for Information Interchange", waarbij aan alle bestaande
karakters van westerse teksten een unieke binaire code
van 7 enen en nullen is toegekend. De opvolger van ASCII
is Unicode, waarmee alle tekens van alle talen van de
wereld kunnen worden beschreven.

ASCII coderingstabel

Het is goed om zich te realiseren dat een in ASCII of
Unicode opgeslagen tekst op zichzelf een digitalisering
van inhoud en betekenis is, of beter gezegd nog: een
digitalisering is van schrift, welke op zich weer een codering is van spraak, welke op zich weer een codering is
van inhoud en betekenis.
Het digitaliseren van een geschreven document kunnen we daarom op twee manieren opvatten:
1.
2.

lllustrator afbeelding

Logo’s worden meestal volgens deze methode
beschreven, omdat het aldus beschreven beeld zich
onbeperkt laat vergroten of verkleinen zonder enig
kwaliteitsverlies. Of het logo nu wordt gebruikt op een

Het digitaliseren van de uiterlijke vorm, door middel van ‘scannen’
Het digitaliseren van de betekenis door het
converteren van de schrifttekens naar ASCII of
Unicode.

Het voordeel van de laatste methode is de absolute
eenduidigheid. Er kan volstrekt geen verwarring ontstaan
over wat er nu eigenlijk staat. Voordeel van deze methode
is ook dat digitale bestanden heel erg klein zijn omdat het
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alleen de meest wezenlijke betekenis van een document
beschrijft op de meest efficiënt mogelijke wijze.
Een nadeel van een karakterset zoals ASCI is dat het
geen opmaak beschrijft, zoals welke kleur de tekst heeft,
de puntgrootte, lettertype, vet en cursief. Toch kunnen
deze aspecten een relevante aanvulling op de in de tekst
weergegeven betekenis leveren. Het is om die reden dat
inmiddels vele coderingssystemen zijn bedacht om dit
soort zaken te beschrijven, het Word formaat en HTML
zijn er voorbeelden van. Omdat die enorme verscheidenheid van coderingen een probleem vormt voor de
(duurzame) uitwissellbaarheid en van digitale bestanden
is het XML formaat opgezet, met als doelstelling één absoluut eenduidige digitale taal te ontwikkelen waarmee
alle aspecten van inhoud kunnen worden beschreven.
XML is daarom bij uitstek het ‘native’ formaat voor nieuw
te produceren documenten die niet op papier maar rechtstreeks in digitale vorm worden gearchiveerd.
Bij veel modernere, via drukpers of printer tot stand
gekomen documenten is noch handschrift noch opmaak
van toepassing dan wel van betekenis, is er geen sprake
van ambiguïteit, en kunnen deze documenten uitstekend
geautomatiseerd dan wel handmatig worden verwerkt en
in broncode worden opgeslagen.
De vraag is echter in hoeverre deze broncode methode ook geschikt is voor het digitaliseren van oorspronkelijk
op papier gecreëerde (historische) archiefstukken. Voor
zowel ASCII als XML geldt, dat hoe gedifferentieerd deze
formaten nu of in de toekomst ook mogen zijn, ze zullen
altijd een sterke versimpeling van het originele document
zijn. Als het louter en alleen om reproductie van de tekstuele informatie in het document zou gaan dan zou dit
een uitermate interessante wijze van digitaliseren zijn.
De hoeveelheid benodigde opslagcapaciteit is mogelijk
een fractie van de opslag benodigd bij de sampling methode, én de tekstuele informatie is beter toegankelijk
en doorzoekbaar. Bij de huidige stand der techniek gaan
er bij deze methode van digitaliseren echter nog te veel
betekenisvolle uiterlijke kenmerkenverloren. Bovendien
kunnen op dit moment met de hand geschreven stukken
nog niet geautomatiseerd worden ingelezen. De technische ontwikkelingen op dit vlak gaan echter snel.
Bovenstaand voorbeeld heeft meerdere informatielagen. Allereerst zien we een document dat oorspronkelijk
machinegeschreven is geproduceerd. Over deze oorspronkelijke informatie is vervolgens een handgeschreven opmerking geplaatst. Met behulp van symbolen (in dit
geval: een pijl) wordt aangegeven aan welk element uit
de oorspronkelijke tekst deze opmerking is gerelateerd.
De combinatie van tekst, symbolen en kleur resulteert
hierbij dus in een dermate complex document dat dit niet
zonder verlies vertaald kan worden naar een veel “platter”
broncode bestand.
Met inzet van zogenaamde OCR (Optical Character
Recognition) technieken kunnen de voordelen van beide
vormen van digitaliseren gecombineerd worden. Het do-
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cument wordt allereerst volgens de sampling methode
gedigitaliseerd. Daarna wordt met behulp van speciale
OCR software de tekstuele informatie in het document
geconverteerd naar een volledig doorzoekbaar broncode
bestand. Op dit moment is OCR nog beperkt tot gedrukte
tekst, en heeft ook dan nog zijn beperkingen. OCR is echter nog volop in ontwikkeling, en ook het herkennen en
converteren van handgeschreven tekst (aangeduid met
ICR, Intelligent Character Recognition) zal op langere termijn misschien grootschalig toepasbaar worden. Google
heeft begin 2006 een budget beschikbaar gesteld aan de
Dublin City University voor verdere ontwikkelingen van
een methodiek bedacht door professor Alan Smeaton.
Toepassing van OCR op gescande archiefstukken
valt buiten de kaders van dit rapport. Wel is het goed
om op te merken dat de kwaliteitseisen van scans wanneer OCR moet kunnen worden toegepast waarschijnlijk
hoger zullen liggen dan wanneer alleen leesbaarheid het
uitgangspunt is. Wat voor het menselijke oog nog goed
leesbaar is, kan voor een OCR programma mogelijk
problematisch zijn. Omdat we op dit moment nog niet
precies weten welke kwaliteitseisen de OCR programma’s van de toekomst aan scans stellen zullen we een
veiligheidsmarge moeten inbouwen.

Conclusie
1.

Van de drie beschikbare methodes voor digitalisering is de sampling methode - “scannen” - op
dit moment het meest geschikt voor reproductie
van papieren archivalia.

2.

Door middel van OCR technieken kan aan de
hand van het aldus verkregen digitale materiaal
achteraf alsnog naar een broncode bestand
worden geconverteerd. De mogelijkheden van
OCR zijn echter vooralsnog beperkt tot machine
geschreven teksten.
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Scannen
Hoe kun je scannen?
Digitaliseren van stilstaande beelden op een analoge
drager zoals foto’s, prenten, boeken en archivalia via de
sampling methode vindt plaats met behulp van een zogenaamde scanner.
Er zijn verschillende typen scanners op de markt, van
eenvoudige thuis-scanners tot geavanceerde professionele scanapparatuur, vaak speciaal voor een specifiek
type document (denk aan speciale boekscanners en
scanners voor negatieven). Zelfs de meeste eenvoudige scanners die voor weinig geld te koop zijn geven
tegenwoordig een goed resultaat. Voor bulkverwerking
zijn deze apparaten echter niet geschikt.
Wanneer het gaat om de productiekosten voor digitalisering dan is tijd een bepalende factor, te weten:
1.
2.

de scantijd
tijd voor handling van de documenten

Bij sommige typen scanners is de scantijd inmiddels
zo kort dat alleen de tijd voor handling van de documenten
nog een rol speelt. Om tijd-gerelateerde kosten nog verder te reduceren is het dan van belang de werkprocessen
zodanig in te richten dat handling zo efficiënt mogelijk
gebeurt. Dit rapport beperkt zich echter tot de technische
parameter bij digitaliseren en gaat niet in op de ontwikkeling van werkprocessen.

Scanners
Drumscanner
De eerste scanners bestonden uit ronde trommels
waarop het document werd bevestigd. De trommel
draaide rond en het document schoof daarbij langzaam
langs een leeskop. Dit type scanner is nog steeds in de
grafische industrie in gebruik voor het vervaardigen van
high-end scans met extreem hoge resolutie, en wordt
“drumscanner” genoemd.

Een nadeel van deze methode is dathet bevestigen
van originelen een tijdrovend proces is, en alleen geschikt
is voor originelen die gebogen kunnen worden. Voor
grootschalige digitalisering van authentieke archiefbronnen is deze methode daarom niet geschikt.

Flatbed scanner
Een ander type scanner is de “flatbed scanner”,
waarbij op een rij gemonteerde elektronische leeskoppen (CCDs) langzaam over het document worden voortbewogen, tegelijkertijd met een lamp.
Het voordeel van dit type scanner ten opzichte van
een drumscanner is dat hij sneller is en dat het document
niet gebogen hoeft te worden.
Het nadeel is dat de documenten omgekeerd op een
glasplaat moeten worden gelegd, waarna met behulp
van een deksel het omgevingslicht moet worden tegengehouden (vergelijkbaar met de manier waarop een
kopieermachine werkt). De documenten moeten daarbij
strak op de glasplaat worden gedrukt, anders wordt de
scan onscherp Boeken kunnen daarom met een flatbed
scanner niet goed worden gescand. In vergelijking met de
hierna beschreven digitale fotografie heeft het bewegen
van de CCD over het document een relatief lange scantijd
ten gevolg, waarbij geldt: hoe hoger de resolutie, hoe
langer de scantijd.
Het voordeel van flatbed scanners is dat de nieuwste
generaties enorme resoluties kunnen behalen van 6400
DPI of meer, wat veel gedetailleerdere scans mogelijk
maakt dan de hierna beschreven fotografische methode.
Alle in dit rapport opgenomen voorbeeld scans van
documenten zijn gemaakt met een flatbed scanner, en
wel de Epson Perfection 3200 Photo.

Epson Perfection 3200 Photo

Digitale camera

montage van een dia op een drumscanner, met speciale olie
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Voor grootschalige digitalisering van documenten
wordt tegenwoordig veel gebruik gemaakt van digitale
fotografie in plaats van scannen. Hierbij wordt het document op een plat vlak of boekenwieg gelegd, waarboven
een speciale digitale camera hangt. Hiermee wordt er in
één keer een opname van het document gemaakt, net

zoals bij het maken van microfilms. Deze opname apparatuur kan nog sneller werken dan een scanner omdat
er zonder benodigde tussenhandelingen ‘doorgebladerd’
kan worden, eventueel zelfs volledig geautomatiseerd en
gerobotiseerd.. Behalve de hoge snelheid is het voordeel
van deze methode dat ze nog minder belastend is voor
de originele documenten.

Boekscanner
In sommige archiefinstellingen wordt voor het maken
van een snelle (digitale of analoge) kopie een zogenaamde boekscanner gebruikt. Ook hierbij wordt het
document op een boekenwieg gelegd en wordt er van
bovenaf een opname gemaakt. Dit gaat of via de methode
zoals beschreven bij flatbed scanners (de CCD beweegt
over het document), of er wordt gebruik gemaakt van een
digitale camera.

PARC bookscanner

Conclusie
Vanwege de korte opnametijd en de inmiddels hoge
kwaliteit kan bij grootschalige productie van archivalia het
beste voor de fotografische techniek worden gekozen.
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Resolutie
Pixels
Een digitaal beeld gecreëerd met de sampling methode bestaat uit vierkante blokjes. Een enkel blokje
noemen we een pixel (afgeleid uit de eerste letters van
de twee woorden picture en element).
Individuele pixels zijn als het goed is onzichtbaar voor
het blote oog, maar wanneer we inzoomen op een digitale afbeelding zien we de losse pixels als enkelvoudig
gekleurde blokjes. Deze blokjes zijn in de voorbeelden
op de volgende bladzijden goed waarneembaar.

Resolutie
Resolutie is het aantal pixels per oppervlakte-eenheid.
Resolutie heeft een verticale en een horizontale component. Bij het type digitale beelden waar in dit rapport over
wordt gesproken is de resolutie verticaal en horizontaal
altijd gelijk. Bij film, maar ook bij scanners en printers is de
verticale en horizontale resolutie vaak verschillend. Een
printer kan bijvoorbeeld een resolutie hebben van 720 bij
1440. Een scanner kan een resolutie hebben van 3200
bij 6400. Breedbeeld-TV maakt gebruik van software ten
behoeve van niet-vierkante pixels.
Hoe resolutie wordt aangeduid hangt vooral af van de
toepassing: DPI staat voor dots per inch, LPI voor lines
per inch, PPI voor pixels per inch. Wij zullen hier verder
spreken over DPI, omdat dit de ingeburgerde term is.
Feitelijk is die aanduiding echter onjuist, want alleen van
toepassing op prints. Daar waar we spreken over DPI
bedoelen we eigenlijk PPI.
Een in de praktijk veel gebruikte resolutie voor het
maken van scans van foto’s en documenten is 300 DPI.
Dit betekent 300 pixels in de breedte bij 300 pixels in
de lengterichting per inch. Hoeveel pixels een scan uiteindelijk bevatis afhankelijk van het formaat van het te
digitaliseren object. Als voorbeeld: een A4 pagina bestaat
(bij benadering) bij scannen op 300 dpi uit 3508 pixels bij
2480 pixels = 8,7 miljoen pixels in totaal. Scannen we
een A3 in diezelfde resolutie, dan verdubbelt het aantal
pixels.
Hoe fijner de resolutie, hoe meer details, en dus lijkt
het voor de hand te liggen om altijd in de hoogst mogelijke
resolutie te scannen. Het probleem hiermee is echter dat
elke verdubbeling van de resolutie een verviervoudiging
van het aantal opgenomen pixels, en daarmee in de
regel een aanzienlijk groter bestand en dus benodigde
opslagruimte betekent. Hieronder een overzicht van de
bestandsgrootte, indien opgeslagen als ongecomprimeerde TIFF.

14

A4 scan op 300 dpi
A4 scan op 400 dpi
A4 scan op 800 dpi
A4 scan op 1600 dpi
A4 scan op 3200 dpi
A4 scan op 6400 dpi

25 Mb
44.3 Mb
177 Mb
708.1 Mb
2.8 Gb
12 Gb

Hoe hoger de resolutie, hoe meer details er wordt opgenomen, maar dus hoe groter het bestand. Opslagruimte
kost geld, en 12Gb voor een enkele scan is de komende
twintig jaar nog een totaal onrealistische optie. Ergens
zal daarom een grens gesteld worden, en waar die grens
komt te liggen is vooral een kwestie van budget.
Bij het digitaliseren wordt momenteel over het algemeen
gekozen voor een resolutie van 300 DPI. De detailreproductie is bij deze resolutie dermate hoog dat bij inzoomen
in de scans details zichtbaar worden die op het origineel
met het blote oog nauwelijks te zien zijn.

Down- en upsampling
Om de bestandsgrootte te verkleinen kan er voor worden gekozen een opname die is gemaakt in een hoger
resolutie op te slaan in een lagere resolutie. Een opname
in 400 dpi wordt bijvoorbeeld opgeslagen als 200 dpi. Dit
wordt downsampling genoemd.
Het omgekeerde is ook mogelijk: een scan die is
gemaakt in een lagere resolutie opslaan in een hogere
resolutie. Dit levert echter altijd kwaliteitsverlies op, omdat
er weliswaar extra rasterpunten aan het bestand worden
toegevoegd, maar die kunstmatig worden berekend uit de
oorspronkelijke rasterpunten, oftewel “bedacht”.
Theoretisch kan geen van beide methodes dezelfde
kwaliteit beelden leveren als wanneer al op het moment
van scannen voor een eindresolutie wordt gekozen. Immers, op het moment van scannen is de grootst mogelijke
hoeveelheid oorspronkelijke informatie aanwezig om een
zo getrouw mogelijke afgeleide resolutie (afgeleid dus van
de native resolutie van de scanner, die bepaald wordt
door het aantal beeldregistratiepunten op de opnamechip)
te kunnen produceren. Oftewel: de optimale kennis en
informatie die noodzakelijk is om een bepaalde resolutie
te produceren is aanwezig op het moment van scannen,
in de scanner of de scansoftware zelf.
Voorzover wordt verondersteld dat downsampling een
betere kwaliteit oplevert dan wanneer men meteen op een
lagere kwaliteit zou scannen. Dit is een wiskundig aantoonbaar onjuiste hypothese. Voor zover er al kwaliteitsverbetering lijkt op te treden, is dit een optische illusie.

Voorbeelden
Om het effect van resolutie te illustreren is een document in verschillende resoluties gescand. Op de volgende
pagina’s ziet u een sterk uitvergroot detail, met vervolgens
een nog sterker uitvergroot detail van dat detail.

Amsterdamse Saturdaegse Courant, december 1720
Politiearchief, Dossier Ledden Hulsebosch,
toegangsnummer 5225, inventarisnummer 3551

15

100 dpi

200 dpi

300 dpi
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400 dpi

600 dpi

1600 dpi
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300 dpi

400 dpi

18

600 dpi

1600 dpi
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Kleur

fosforpunten of kristallen zijn te zien met een vergrootglas. Je kunt dan de individuele groene, rode en blauwe
puntjes zien waarmee het hele kleurenspectrum wordt
afgebeeld.

Wat is kleur?

Digitaal registreren van kleur

Christiaan Huygens ontdekte in de 17e eeuw dat licht
bestaat uit golven. Elke golf heeft een bepaalde frequentie
en amplitude. Dit bepaalt de kleur. In het spectrum van het
voor de mens zichtbare licht (wat maar een klein deel is
van het totale spectrum) heeft rood de langste en violet de
kortste golflengte. Nog langere golven levert infrarood, microgolf en uiteindelijk radiogolven op, en kleinere golven
zijn ultra-violet (UV licht), röntgenstraling tot uiteindelijk
aan gamma stralen toe.

Bij flatbedscanners, maar ook in digitale camera’s
wordt het beeld geregistreerd met behulp van een chip,
een zogenaamde CCD. Deze bevat drie lichtgevoelige
sensoren per pixel, waarmee voor rood, groen en blauw
afzonderlijke metingen kunnen worden gedaan. Voor elk
van de drie kleuren wordt voor elke pixel de helderheid
vastgesteld, en uitgedrukt in een getal, bijvoorbeeld een
getal tussen de 0 (zwart) en 255 (maximale helderheid).
Op die manier kan de kleur rood worden uitgedrukt in
de getallenreeks 255, 0, 0, oftewel rood 255, blauw 0
en groen 0.

Isaac Newton ontdekte in diezelfde eeuw dat licht uit
deeltjes (fotonen) bestaat. Dit leidde tot felle discussies
in de wetenschap. Tegenwoordig stellen we dat, ook al
lijkt het tegenstrijdig, beiden gelijk hebben: soms gedraagt
licht zich als deeltjes, soms als golven.
Wit licht is samengesteld uit de drie primaire kleuren
rood, groen en blauw. Rood licht ontstaat door het ontbreken van de kleuren groen en blauw, blauw licht door het
ontbreken van rood en groen. En zwart is het ontbreken
van alle kleuren licht.

Kleurdiepte: bits en bytes
Een pixel bestaat uit een vlakje met een enkele kleur.
Het aantal mogelijk kleuren is afhankelijk van het aantal
bits per pixel.
Een bit is de kleinste eenheid van een digitaal bestand
en kan twee verschillende waarden hebben: 1 (bitje aan)
en 0 (bitje uit). Toch kunnen we met deze twee waarden
alle hele getallen representeren, door middel van lange
reeksen aangeengeschakelde nullen en enen. Ook een
enkele pixel van een beeld wordt beschreven door zo’n
bitreeks.
Bij sommige beelden bestaat een pixel maar uit 1
bit. We spreken dan over een bitmap. 1 staat in dit geval
voor zwart, en 0 voor wit. Om meer kleuren te kunnen
beschrijven zijn meer bits per pixel nodig. Bij 8 bits zijn
– 256 kleuren mogelijk. De foto’s die u met uw digitale
camera maakt zullen waarschijnlijk 24 bits per pixel bevatten, waarmee 16,7 miljoen kleuren mogelijk zijn.

Additieve kleurenmenging,
bron: Wikipedia

Een papieren document kunnen we zien omdat licht
door het oppervlak wordt gereflecteerd en vervolgens
ons oog bereikt. Een deel van het licht zal echter door
het papier of de inkt worden geabsorbeerd. Zwarte inkt
absorbeert alle kleuren, wit reflecteert alle kleuren. Rode
kleur inkt reflecteert rood licht en absorbeert blauw en
groen.
Bij een beeldscherm wordt licht gereflecteerd door
fosforpunten of door vloeibare kristallen opgewekt. Deze

20

16 miljoen klinkt indrukwekkend, en lang werd gedacht
dat meer niet nodig was. Zodra je echter op dergelijke
beelden intensieve beeldbewerkingen gaat uitvoeren, op
zodanige wijze dat een klein spectrum uit het palet wordt
‘opgerekt’, dan leidt dat al snel aan zichtbaar kwaliteitsverlies, en resulteert in “banding”, een effect waarbij de
overgang tussen de kleurwaarden zichtbaar wordt.
Het gevaar van banding is het grootst bij hele “schone”
subtiele kleurverlopen, die in digitale foto’s maar weinig
voorkomen omdat kleurverlopen meestal “ruis” bevatten,
hetzij afkomstig van onvolkomenheden van de opnamechip, dan wel doelbewust toegevoegd om het effect van
banding tegen te gaan. Bij de kunstmatig samengestelde
kleurverlopen van computer-graphics is het effect van
banding wel snel zichtbaar.
De nieuwste types scanners, camera’s en beeldbewerkings software kunnen daarom beelden opslaan en
bewerken in een kleurdiepte van 48 bits, waarbij dus voor

elk kleurkanaal niet 8 maar 16 bits beschikbaar zijn. Hierdoor worden kleurverlopen veel nauwkeuriger beschreven
en zal het fenomeen “banding” pas zichtbaar worden bij
zeer extreme kleurcorrecties. De hoeveelheid informatie
wordt echter ook meteen twee keer zo groot. Deze vorm
van opslag is vooralsnog alleen interessant voor beelden
die nog intensief bewerkt moeten kunnen worden, en
niet voor de reproductie van archiefstukken. Sterker nog:
voor dat doel is een kleurdiepte van 8-bits, oftewel 256
verschillende kleuren mogelijk al voldoende.

wordt opgewekt om de beelden weer te geven, zoals een
beeldscherm of beamer.

2. CMYK
De RGB kleurruimte kan niet volledig op papier
worden afgebeeld omdat papier geen licht uitstoot maar
uitsluitend reflecteert. Hiervoor is de CMYK kleurruimte
bedoeld. Bij het printen zal een vertaalslag nodig zijn
naar een ander, voor printen bedoeld kleurmodel omdat
niet alle in RGB gedefinieerde kleuren met de gangbare
printers gedrukt kunnen worden.
Bij drukwerk vindt zogenaamde substractieve kleurmenging plaats, waarbij kleuren die bij elkaar opgeteld
worden niet lichter (zoals bij gekleurd licht), maar steeds
donkerder worden.Deze methode gebruikt de basiskleuren Cyaan, Magenta en Geel (Yellow) om het hele palet
aan kleuren te kunnen drukken (dit zijn in de kleurencirkel de tegenovergestelde kleuren van Rood, Geel en
Blauw).

Banding al heel licht zichtbaar

Na sterke contrastcorrectie banding duidelijk zichtbaar

Kleurruimte
Bits kunnen op verschillende manieren worden
vertaald naar “echte” kleuren. De manieren verschillen
onderling in het “spectrum” aan kleuren dat er mee beschreven kan worden. Zo’n aan een “vertaalmanier” gekoppeld spectrum van kleuren noemt men “Kleurruimte”,
of de in professionele kringen meer gangbare term “Color
Space”. We zetten de verschillende kleurruimtes even
op een rijtje.

1. RGB
Bij RGB worden per pixel drie waardes toegekend, namelijk een waarde voor Rood, voor Groen en voor Blauw.
Dat is de meest voor de hand liggende methode, en ook
de meest gebruikte. Het is gebaseerd op het principe
dat die drie kleuren bij elkaar opgeteld wit licht vormen.
Elk van de drie kleuren vormt in het digitale bestand een
“kanaal”, die bij elkaar opgeteld een full colour afbeelding
vormen.
Het enige medium dat de RGB kleurruimte in zijn
pure vorm kan weergeven is een medium waarbij licht

Substractieve kleurenmenging,
bron: Wikipedia

Aan deze kleuren wordt vervolgens zwart toegevoegd
omdat in de praktijk het over elkaar heen drukken van
de drie basiskleuren niet zwart, maar donkerbruin als
resultaat geeft.
Pixels van digitale beelden die specifiek bedoeld zijn
voor drukwerk worden daarom niet in drie, zoals bij RGB,
maar in vier verschillende waarden beschreven, voor elke
drukinkt een. Het spectrum aan kleuren dat op die manier
kan worden beschreven is volstrekt afhankelijk van de
drukpers, printer, of gebruikte drukinkten.
Niet alle kleuren uit de RGB ruimte kunnen vertaald
worden naar een kleur in de CMYK ruimte. Heldere kleuren zoals bijvoorbeeld helder rood, kunnen niet uit Geel,
Magenta en Cyaan worden samengesteld. Anderzijds,
omdat CMYK bestaat uit vier kanalen, dus 32-bits gebruikt
bij 8 bits per kanaal, kan met deze kleurruimte een groter
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aantal kleurnuances worden weergegeven dan met een
24-bits RGB ruimte.
Om het probleem van de beperkte kleurruimte van
CYMK op te vangen, wordt soms gebruik gemaakt van
extra steunkleuren. Zo zijn er tegenwoordig printers te
koop die afdrukken met 6 of zelfs meer kleurpatronen.

3. Grijswaarden
Bij een “zwart-wit” afbeelding is alleen voor het gezamenlijk spectrum de helderheid vastgelegd, en niet voor
elk van de drie primaire kleuren afzonderlijk. We noemen
dit grijswaarden omdat de afbeelding wordt beschreven
in 256 verschillende waarden grijs (wit en zwart meegerekend). Een grijswaarden bestand bestaat niet uit drie
(RGB), niet uit vier (CYMK) maar slechts uit 1 kanaal.
Grijswaarden scans van archivalia zijn interessant voor
afbeeldingen waarin geen kleur voorkomt, of kleur geen
rol speelt, maar waarbij we toch gradaties willen registreren, bijvoorbeeld bij bulk digitalisering van getypte
en gedrukte tekstdocumenten

4. Geïndexeerde kleuren
Dit kleurmodel is eigenlijk een combinatie van RGB
en gijswaarden. Bij dit kleurmodel wordt eerst een palet
samengesteld van een beperkt (tot 256) aantal kleuren uit
het RGB model. Vervolgens wordt voor elke pixel vastgesteld welke van de kleuren uit dat palet de bedoelde kleur
het dichtst benadert. Er vind dus een sterkere afronding
bij registratie plaats dan bij het RGB model. Toch kunnen
kleurbeelden vaak uitstekend op deze manier beschreven
worden, heel veel afbeeldingen die u op het web ziet zijn
op die manier opgebouwd.
RGB beelden kunnen moeiteloos geconverteerd worden naar Indexed, maar er treedt daarbij mogelijk wel een
onomkeerbaar verlies aan informatie op.

nuances evenredig met de gevoeligheid van het oog
beschreven, zodat het beschikbare aantal bits per pixel
veel optimaler wordt benut, en een veel groter spectrum
aan waarneembare kleuren kan worden vastgelegd.
Professionele beeldbewerkers geven vaak de voorkeur aan labkleuren boven RGB en CMYK. Toch is dit
model voor bulkscanning van archiefstukken niet direct
interessant. Het ontbreken van bepaalde kleuren in de
RGB modus is in de praktijk bij dit type images immers
vooral een theoretische kwestie.

6. Bitmap (zwart – wit)
Bitmap is enerzijds een term van een Windows bestandformaat, anderzijds is het de naam van een bitonale
kleurruimte, waarin alleen de kleuren wit en zwart worden
gedefinieerd. Oftewel bitje uit (zwart) of bitje aan (wit).
Bitmap beelden waren de eerste computer afbeeldingen,
en worden nog steeds volop gebruikt omdat bitmaps zich
ook bijzonder goed laten comprimeren. Zodoende kun je
met bitmap hele kleine bestanden maken, die zich makkelijk laten transporteren. Zwart-wit faxen maken gebruik
van bitmaps.
Bij het vertalen van een kleurenafbeelding naar een
bitmap wordt er een “treshold” bepaald, dat is de helderheid waarboven alles wit wordt, en waaronder alles zwart
wordt. Meestal ligt deze op 50%, maar door te variëren
met die treshold kunnen afbeeldingen van bijvoorbeeld
zwarte tekst op een donkere achtergrond eventueel beter
leesbaar worden. Een bitmap kan daardoor – ofschoon
het een sterke versimpeling is van het origineel – juist
een verbeterde leesbaarheid bewerkstelligen.

7. YUV

Juist voor scans van archiefstukken, met een beperkt
aantal kleuren, die vaak ruim voldoende beschreven
kunnen worden in 256 kleuren, is deze kleurruimte zeer
interessant, ook omdat hiermee heel kleine bestanden
gerealiseerd kunnen worden.

De YUV kleurruimte komt uit de wereld van video en
wordt bijvoorbeeld toegepast bij televisie. Y staat in dit
model voor de helderheidcomponent en U en V zijn de
kleurcomponenten.. Voor images van archiefstukken is
dit model in principe niet relevant, maar het wordt hier wel
genoemd omdat het JPEG compressieformaat afbeelding
in de RGB omzet naar het YUV model.

5. CIELAB

Voorbeelden

Labkleuren zijn ontwikkeld door de Commission
Internationale d’Eclairage (CIE). In 1931 is een eerste
model geïntroduceerd, dat in principe elke kleur bevat
die het menselijk oog kan waarnemen. In 1976 zijn er
aanvullingen op gekomen, waarvan er één de Lab kleurruimte was.

Op de pagina hiernaast zijn voorbeelden afgebeeld
van dezelfde scan, opgeslagen in de kleurruimte RGB,
grijswaarden, indexed color en bitmap.

Het LAB kleurmodel houdt rekening met het feit dat
het menselijk oog minder gevoelig is voor nuances in
helderheid dan voor nuances in kleur. Bovendien is het
meer gevoelig voor nuances in groen dan in rood en
blauw. Bij RGB worden al deze nuances in gelijke mate
gespecificeerd. In het CIE kleurmodel worden deze
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De gebruikte kleurruimte heeft mogelijk grote consequenties voor de bestandsgrootte. Dit zal verderop
uitgebreider aan de orde komen.

RGB

Grijswaarden

“Indexed Color”

Bitmap

Bijlage ingekomen stuk uit het Dossier Ledden Hulsebosch,
Politiearchief, toegangsnummer 5225, inventarisnummer 3551
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RGB

CMYK

Grijswaarden Geïndexeerd

Lab

Bitmap

TIFF

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

JPEG

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

JPEG2000

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

PNG

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

GIF

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

PDF

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

BMP

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ondersteuning van kleurruimtes in de verschillende opslagformaten (zie ook het onderdeel Opslagformaten)

Kleurprofielen
Beeldschermen hebben een volstrekt andere kleurruimte dan printers. In het vorige hoofdstuk is aan de orde
gekomen dat een 1 op 1 conversie van de ene kleurruimte
naar de andere vaak niet mogelijk is omdat elke kleurruimte een ander spectrum aan kleuren beschrijft.
Maar ook uitvoerapparaten die van dezelfde kleurruimte gebruik maken zullen uiteenlopende resultaten
kunnen produceren: een print die is gemaakt op een
printer van het merk X zal er heel anders uitzien dan
een print van het merk Y. Ook bestaan er grote verschillen
tussen beeldschermen van verschillende fabrikanten.
Om tot standaard kleurweergaven te komen is in
1994 het International Color Consortium opgericht dat
een protocol heeft opgezet waarmee fabrikanten van
scanners, monitors en printers hun kleurruimte exact
kunnen beschrijven in een zogenaamd “kleurprofiel”,
zodat uitwisseling tussen twee apparaten optimaal mogelijk is. Zodoende wordt niet gegarandeerd dat het ene
rood exact hetzelfde is als het andere rood, maar wel dat
deze zo dicht mogelijk bij elkaar in de buurt liggen, en, nog
belangrijker: dat het eindresultaat voorspelbaar is.
Behalve profielen die gekoppeld zijn aan hardware zijn
er ook standaardprofielen gedefinieerd. Een veel gebruikt
profiel is het door Adobe (leverancier van onder andere
Photoshop) ontwikkelde “Adobe 1998 ICC” profiel
Met ICC kleurprofielen kan worden vastgelegd hoe
kleuren van een bepaalde scan moeten worden weergegeven op een monitor, of worden afgedrukt op een
printer. Maar zo’n profiel geeft geen uitsluitsel in hoeverre kleuren in de scan lijken op het origineel. Geen
enkele synthetische kleurruimte kan namelijk het volledige spectrum aan kleuren “in het wild” omvatten. Scanners en camera’s zullen daarom middels aanpassingen
in belichting, contrast en kleurcorrectie een dusdanige
“vertaling” maken van het waargenomen licht van een
object, dat de helderheids nuances en kleuren van dat
object optimaal in het gebruikte synthetische spectrum
vertegenwoordigd worden.
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Die “vertaling” dat is dus een combinatie van handmatige en automatische instellingen op de camera of scanner. Om achteraf te kunnen beoordelen of die vertaling
een bevredigend resultaat heeft opgeleverd kan het echte
object vergeleken worden met de scan van het object.
We kunnen echter ook een referentie object meescannen, zoals een Kodak referentie kleurkaart. Omdat zo’n
kleurkaart overal ter wereld exact dezelfde kleuren bevat,
kunnen we een meegescande kaart op het beeldscherm
vergelijken met de echte kaart, en zo beoordelen – met
het oog of met een densitometer – of de reproductie van
de kaart voldoende lijkt op het origineel.
De referentiekaart heeft twee doelen:
1.
2.

Het maakt het mogelijk de kwaliteit van de scan
te beoordelen en vergelijken
Het maakt het mogelijk de kwaliteit van scans
achteraf geautomatiseerd te verbeteren en aan
te passen

Compressie

Dit raster wordt dan als volgt vertaald:

p = peer; s = spel

Zoals we zagen wordt de bestandsgrootte van een
image voor een belangrijk deel bepaald door de hoeveelheid aanwezige informatie. Hoe meer pixels in een scan
(dus: hoe hoger de resolutie) en hoe meer bits per pixel
(dus: mogelijke kleuren) hoe groter de hoeveelheid informatie die moet worden opgeslagen, en dus hoe groter
de bestandsgrootte.
Willen we de bestandsgrootte zo klein als mogelijk
houden dan kunnen we dus:
a.
b.

kiezen voor een lagere resolutie
kiezen voor minder kleuren

We hebben daarnaast echter ook de mogelijkheid
om het bestand te comprimeren. Comprimeren wil niets
anders zeggen dan dat de informatie in het bestand op
een efficiëntere manier wordt beschreven. Een compressieformaat is een model met logische, eenduidige
wiskundige formules die op de te comprimeren gegevens
kunnen worden losgelaten.
Hieronder laten we met een eenvoudig fictief voorbeeld
zien wat het principe achter (data)compressie is. Stel we
hebben een raster met de volgende informatie:
peer

spel

spel

spel

spel

peer

peer

spel

spel

spel

peer

peer

Als we dit opslaan dan is de informatie per rasterpositie
steeds of “peer” of “spel”. Beide woorden bestaan uit vier
letters en we hebben in totaal 12 rasterposities, dus we
moeten 12 x 4 = 48 letters in totaal opslaan.
We kunnen echter exact hetzelfde raster ook met minder
letters, maar met exact dezelfde informatie beschrijven. In
het raster komen namelijk maar twee woorden voor, waarvan we steeds per woord een vastliggende volgorde van
4 letters op moeten slaan. We zouden er dus voor kunnen
kiezen om niet de hele woorden, maar alleen de eerste
letters (dus: een codering voor de 2 aanwezige woorden)
op te slaan. Dit laten we voorafgaan door een referentietabel die zegt welk woord bij welke code hoort.

p

s

s

s

s

p

p

s

s

s

p

p

Het aantal letters uit het raster dat we nu nog moeten opslaan: 12. Natuurlijk moeten we ook de codereringstabel
opslaan. We kunnen hieruit dus afleiden dat de compressie het sterkst is bij een groot raster en een beperkt
aantal woorden (want, hoe meer woorden hoe langer de
coderingstabel).
Als we dit raster na compressie weer willen raadplegen
dan wordt het opgeslagen, gecodeerde raster met behulp
van de referentietabel weer vertaald naar de oorspronkelijke informatie.
Wat er bij compressie in images gebeurt, is natuurlijk
een stuk ingewikkelder dan in bovenstaand voorbeeld,
maar het principe is steeds hetzelfde: we zoeken naar
terugkerende informatie, of patronen in informatie en
proberen die op een kortere manier te beschrijven. Er
wordt dus als het ware lucht uit de gegevens geperst om
pas bij het raadplegen van de gegevens weer te worden
toegevoegd. Bij sterke compressie kunnen bestanden
worden gecreëerd die in omvang nog maar een fractie zijn
van hetzelfde, ongecomprimeerde bestand. Het voordeel
hiervan is dus dat de structurele kosten voor opslag en
dataverkeer gereduceerd kunnen worden.
We onderscheiden twee vormen van (data)compressie:
Lossless en Lossy, oftewel zonder verlies en met verlies.

Lossless compressie
Bij deze vorm van compressie worden de enen en
nullen waaruit de digitale informatie is opgebouwd op
een dusdanige manier gerangschikt dat alle overbodige
enen en nullen worden weggelaten dan wel op een meer
efficiënte manier worden beschreven. Na het decomprimeren, oftwel weer ‘opblazen’ van de gegevens krijg je
een 100 procent exacte kopie van de originele gegevens
terug omdat de enen en nullen weer in hun oorspronkelijke positie worden gerangschikt en de overbodige enen
en nullen weer worden toegevoegd. Het in de vorige paragraaf opgenomen, fictieve voorbeeld is dus een vorm
van lossless compressie. Een voorbeeld uit de fysieke
wereld is een samengeperste nieuwe spons. De lucht
is er uitgeperst, maar gooi je de spons in het water dan
zwelt het in enkele seconden op tot zijn oorspronkelijke
formaat.
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Een principe dat in een veel compressieformaten
wordt gehanteerd is de zogenaamde “Entropy Encoding”.
Dit begrip is in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd
geen synoniem, maar een subset van lossless compressie. Entropy encoding gaat er van uit dat data in de regel
niet volledig random geordend zijn maar een bepaalde
mate van voorspelbaar patroon volgen. De mate van
voorspelbaarheid, of liever gezegd: onvoorspelbaarheid
(willekeur oftewel randomness) heet “Entropy” in de informatiewetenschappen. Met andere woorden, entropy
encoding is het toekennen van codes aan tekens of reeksen van tekens op zodanig wijze dat de lengte van die
code omgekeerd evenredig is aan de waarschijnlijkheid
van die tekens of reeksen van tekens.
Lossless compressie werkt dus vooral goed wanneer
een afbeelding gelijkmatige patronen bevat, want juist dan
is de variatie minder groot en kan informatie met minder
korte code worden beschreven.

Lossy compressie
Hier wordt de digitale informatie net als bij lossless
compressie opnieuw gerangschikt, maar wordt er tegelijkertijd ook informatie weggegooid. Bij deze vorm van
compressie is het achteraf weer opgeblazen bestand
dus niet exact hetzelfde als het oorspronkelijke bestand,
maar slechts ongeveer. Vergelijk het met sinaasappelsap uit geconcentreerd vruchtensap: het was verse jus,
maar eenmaal geconcentreerd en weer aangelengd met
water zal het nooit meer verse jus worden. Toch lijkt de
uit geconcentreerd vruchtensap samengestelde jus voor
veel mensen voldoende op verse jus om het prijsverschil
met verse jus de concessie in smaakbeleving te laten
compenseren.
Lossy compressie kan uitsluitend worden toegepast
op die vormen van digitale informatie waarbij verlies van
detail en kwaliteit acceptabel is, zoals bij video, geluid en
afbeeldingen. Een voorbeeld van een lossy compressiealgoritme is JPEG, waarmee afbeeldingen en videobeelden
met een factor 10 tot 100 kunnen worden gecomprimeerd.
De reden dat lossy compressie bij deze toepassing acceptabel is, is dat dergelijke data sowieso slechts een
benadering zijn van een origineel, een abstractie er van,
waarbij enige verdere abstractie niet storend is en vaak
zelfs niet waarneembaar.

Compressie algoritmen
Een compressie algoritme is een algoritme of een set
algoritmen dat kan worden toegepast op de bits van – in
dit geval- een image, en als resultaat heeft dat het image
met minder informatie is beschreven.
Het is belangrijk om te realiseren dat een compressiealgoritme iets anders is dan een opslagformaat. Een
opslagformaat beschrijft de manier waarop de informatie
wordt gecodeerd, zodanig dat het bestand te transporteren en uitwisselbaar is. Een opslagformaat ondersteunt
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meestal één of meerdere compressie algoritmen. Sommige algoritmen zijn bruikbaar binnen meerdere opslagformaten. In het volgende onderdeel – opslagformaten
- worden per opslagformaat de belangrijkste algoritmen
toegelicht.
De beschikbare compressie algoritmen hebben allemaal specifieke eigenschappen. Zo zijn er algoritmen
speciaal bedoeld voor zwart-wit scans. Wanneer deze
worden toegepast op kleurenimages is er nauwelijks
resultaat te verwachten. De keuze voor een compressie
algoritme dient dus goed te worden afgestemd op het
type scan.

Huffman encoding
In een digitaal tekstdocument wordt iedere letter in
de regel weergegeven door middel van een code met
vaste lengte, 8 bits. In een beeldbestand wordt elke
pixel weergegeven door een code met een vaste lengte,
bij beelden in grijswaarden door 8 bits, kleurbeelden in
principe door 24 bits.
Bij Huffman encoding (voor het eerst beschreven in
1952, door David Hufman) krijgt iedere letter in een tekst
document of een pixel in een beeld, een nieuwe unieke
binaire code toegekend, maar dit keer niet bestaande
uit vaste lengte maar uit variabele lengte, waarbij de
kleine, ‘korte’ binaire reeksen worden gereserveerd voor
die tekens of pixels die het vaakst voorkomen. In een
gemiddelde Nederlandse tekst bijvoorbeeld zou de letter
e worden vervangen door de kortste code, bijvoorbeeld
11, oftewel slechts twee bits. Dat is dus een besparing
van 6 bits voor dit teken dat, aangezien het teken dus het
meeste voorkomt, in het totale tekstdocument behoorlijk
kan oplopen. Aardig is de vergelijking met de aloude,
zuiver analoge morsecode, waarbij de meest frequente
letters de kortste code hebben gekregen. Huffman encoding gaat nog een stapje verder. Zouden we dit op morse
toepassen dan wordt voor elke verzending een nieuwe
coderingstabel voor het alfabet gemaakt, waarbij de letter die het meeste voorkomt in het betreffende bericht de
kortste code krijgt toegekend.
Bij Huffman encoding van beelden wordt het beeld
eerst opgedeeld in ‘tekens’ bestaande uit 8 bij 8 pixels.
Huffman encoding is een lossless compressie algoritme dat kan worden ingezet in het opslagformaat TIFF.
Verder is het een onderdeel van het JPEG en GIF compressie algoritme.

ITU-T T.4
Compressiestandaard vastgelegd door de International Communications Union ten behoeve van faxtransmissies voor «Group 3» faxapparaten. Een-dimensionele
compressie ook wel aangeduid als Modified Huffman
(MH), en twee-dimensionale compressie ook wel aangeduid als Modified Read (MR)

ITU-T T.4 is vooral bedoeld voor compressie van
zwart-wit beelden.

ITU-T T.6
Compressiestandaard ten behoeve van «Group 4»
faxapparaten, vastgelegd in 1984, en beschrijft de een
aangepaste versie van de Modified Read methode,
genoemd Modified Modified Read (MMR), een wat efficiëntere compressiemethode. MMR was oorsponkelijk
gedefinieerd voor Groep 4 Facsimile, waardoor deze methode ook wel «Group 4 compression» wordt genoemd.
Net als ITU-T T.4 is ITU-T T.6 is vooral geschikt voor
opslag van zwart-wit beelden. Voor dit rapport zijn deze
formaten eigenlijk volstrekt niet van belang. Ze zijn hier
behandeld omdat ze in de Regeling geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden van 23 februari
2002 zijn genoemd in artikel 6.d als standaard voor beeldbestanden in PDF-formaat.

JBIG2
JBIG2 is ontwikkeld door de Joint Bi-level Image Experts Group, een onderdeel van het JPEG consortium.
Dit compressie algoritme is toepasbaar op bi-level images (hetzelfde als een binair image en wil zeggen dat de
pixels alleen maar de waarde zwart of wit aan kunnen
nemen). Deze compressievorm wordt dus vooral voor
zwart-wit afbeeldingen gebruikt, maar kan in principe ook
worden toegepast op grijswaarde- en kleurenbeelden met
een beperkt aantal bits. JBIG2 maakt gebruik van een
zogenaamde arithmetische codering. In tegenstelling tot
methodes voor codering waarbij de codes die het vaakst
voorkomen worden omgezet in een kortere code, wordt
bij arithmetische codering het hele beeld in één code
vertaald. In vergelijking tot Fax Group 4 (ITU-T T.6) haalt
JBIG2 een veel krachtigere compressie (20% tot 50%).
JBIG2 compressie kan worden ingezet in TIFF, maar
wordt ook toegepast in het JPEG2000 part 6 compressieformaat, speciaal bedoeld voor tekstdocumenten.

LZW
LZW compressie is in 1984 beschreven door Lempel,
Ziv en Welch. Het is een “lossless” compressie algoritme
en gebaseerd op compressie algoritmen LZ77 en LZ78,
in 1977 en 1978 gepubliceerd door Abraham Lempel en
Jacob Ziv. Het is een heel eenvoudig algoritme dat in
slechts enkele regels code kan worden geprogrammeerd
(http://www.dogma.net/markn/articles/lzw/lzw.htm).
Heel simpel gezegd houdt dit algoritme in dat gelijke
reeksen van tekens (woorden, maar in beelden gelijke
reeksen van pixels) worden opgeslagen in een afkortingenlijst (of anders gezegd: woordenboek), waarbij opeenvolgende reeksen worden vervangen door de betreffende
afkorting. Die afkorting bestaat dan uit een getal. Het
belangrijkste verschil met de Huffman techniek is dat LZW
geen tekens, maar gegevensreeksen vervangt.

LZW kan een hogere mate van compressie behalen in
beeldmateriaal naar mate er meer gelijke groepen pixels
in horizontale regels van pixels voorkomen. Een gemiddelde stadsfoto van 15 Mb zal via LZW tot zo’n 65 procent
gecomprimeerd kunnen worden, terwijl een foto van 15Mb
van een sneeuwlandschap wel tot 2 procent gecomprimeerd kan worden. LZW is daarom vooral geschikt voor
het comprimeren van bitmap scans en computerillustraties, en kan daarin een veel grotere mate van compressie
bereiken dan het lossy JPEG compressie algoritme, dat
voor dat type beelden juist heel ongeschikt is.
Er waren patent issues bij dit algoritme maar alle Unisys patenten zijn inmiddels verlopen. IBM heeft ook nog
een patent op het algoritme, dat verloopt op 11 augustus
2006. Patenten vormen daarom geen argument meer om
geen gebruik te maken van dit compressie algoritme.
LZW wordt verder ook toegepast in het Unix programma ‘compress” en het bestandsformaat GIF.
Het programma Adobe Photoshop 7.0 uit maart 2001
had problemen met het schrijven van TIFF bestanden met
LZW compressie. In versie 7.0.1, dat uitkwam in augustus
van dat jaar is dat probleem opgelost.

ZIP
Ontwikkeld door Phil Katz voor het programma PKZIP,
“Phil Katz’s ZIP program”. Het oorspronkelijke formaat,
PKZIP 1 wordt op dit moment niet meer gebruikt en er
zijn nog maar weinig programma’s die met dergelijke
gecomprimeerde bestanden kunnen omgaan. De opvolger, PKZIP 2 is tot op dit moment in gebruik vooral in de
Windows omgeving erg populair. Bestanden die hiermee
zijn gecomprimeerd zijn in de regel te herkennen aan de
.zip extensies. Naast PKZIP (http://www.pkware.com/ )
zijn er veel andere programma’s die zip bestanden kunnen lezen en schrijven, waaronder het populaire WinZip
(http://www.winzip.com/) van Nico Mak.
ZIP is een lossless compressie algoritme en vergelijkbaar met LZW. Belangrijkste verschil met LZW is dat er
op ZIP geen patenten rusten. Ook de compressie is iets
krachtiger dan bij LZW.
ZIP kan worden ingezet als compressie algoritme in
de bestandsformaten PDF en TIFF.

JPEG en JPEG2000
JPEG is een lossy compressie algoritme en kan worden ingezet binnen TIFF en JFIF (beter bekend als het
JPEG bestandsformaat). JPEG2000 is de opvolger van
JPEG en ondersteund ook lossless compressie.
Beide compressie algoritmen zijn in feite ook bestandsformaten. Specifieke eigenschappen van deze
compressieformaten worden daarom in het volgende
hoofdstuk “Bestandsformaten” verder uiteengezet.
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Opslagformaten
Om digitale beeldinformatie op te slaan op dusdanige
wijze dat het bestand uitwisselbaar is, moet een keuze
gemaakt worden voor een bepaald opslagformaat. Een
opslagformaat – vaak aangeduid als bestandsformaat
– is te herkennen aan de extensie achter de bestandsnaam.

1. BMP
Een Bitmap is een raster met pixels. Scanning volgens
de sampling methode levert een bitmap op. In het Bitmap
(BMP) bestandsformaat wordt dit raster – wanneer geen
compressie wordt toegepast – zonder enige vertaling
opgeslagen. De bestandsgrootte van een niet gecomprimeerd BMP bestand is simpelweg te berekenen door de
hoeveelheid pixels in de afbeelding te vermenigvuldigen
met het aantal bits per pixel. BMP levert van alle beschikbare bestandsformaten de grootste bestanden op. Voor
grootschalige opslag van gedigitaliseerde archiefstukken
is dit formaat dus weinig interessant.
Een afbeelding in RGB kleurruimte kan zonder problemen als BMP bestand worden opgeslagen. Het Bitmap
bestandsformaat is dus niet hetzelfde als de Bitmap kleurruimte , waar alle aanwezige pixels alleen de waarde
zwart of wit kunnen krijgen.

Compressie
Mogelijk toe te passen compressie algoritmen binnen
het BMP formaat zijn gebaseerd op het RLE principe dat
we hier niet verder beschrijven..

Ondersteuning
BMP wordt door alle browsers ondersteund.

Conclusie
BMP valt vanwege de aanzienlijke bestandsgrootte
van de ongecomprimeerde bestanden en het gemis aan
geschikte compressie algoritmen af voor grootschalige
opslag van archivalia.

2. TIFF
TIFF is een afkorting van Tag(ged) Image File Format. Het is oorspronkelijk ontwikkeld door Aldus, een
ontwikkelaar van onder andere grafische applicaties,
dat werd overgenomen door Adobe. De huidige status
van de standaard is versie 6.0. De volledige tekst van
de standaard kan worden gedownload van de site van
Adobe ( www.adobe.com )
Een belangrijke eigenschap van TIFF bestanden, is
dat één bestand meerdere beelden kan bevatten. Het
is daarom heel geschikt als Fax opslagformaat, waarbij
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meerdere pagina’s van een facsimile bericht worden
opgeslagen binnen 1 TIFF bestand, in een bestandsformaat ook wel aangeduid als TIFF-FX of TIFF-F, of zelfs
“TIFF Class F”, in 1998 vastgelegd in de vorm van een
Internet standaard, RFC2301. Dit TIFF formaat heeft
speciaal voor faxberichten ontwikkelde extensies zoals
BadFaxLines, waarmee storingen bij de ontvangst van
beeldinformatie kunnen worden aangeduid.
Verder ondersteunt het tot maar liefst 24 kanalen in
een afbeelding. Op deze manier kan bijvoorbeeld een
alpha-kanaal aan de afbeelding worden toegevoegd. Een
alpha-kanaal kan bijvoorbeeld de transparantie van een
beeld aangeven, zodat vormen in het beeld kunnen worden vrijgesteld van de achtergrond. Ook kan een uitsnede
worden aangegeven. Voor scans van archiefstukken is dit
mogelijk interessant maar voor de meeste toepassingen
kan worden volstaan met drie RGB kanalen.

Compressie
Een TIFF bestand kan ongecomprimeerd, dus zonder
enige vorm van compressie worden opgeslagen. Dit levert
de grootste bestanden op. De bestandsgrootte is iets
kleiner dan een ongecomprimeerd BMP bestand.
In een TIFF bestand kunnen echter ook vrijwel alle
compressie algoritmen worden toegepast, zowel lossless
als lossy. Waaronder LZW, ZIP en JPEG.

Metadata
Het TIFF bestandsformaat biedt de mogelijkheid
om metadata aan de bestanden toe te voegen. Dat kan
nuttig zijn, bijvoorbeeld om technische gegevens zoals
datum opname, gebruikte hardware en de belangrijkste
instellingen vast te leggen. Deze gegevens zijn hoe dan
ook statisch en hoeven dus maar één keer, liefst geautomatiseerd, te worden opgenomen. Toevoegen van
inhoudelijke metadata wordt in sommige literatuur aanbevolen, maar dat is gezien het dynamische karakter van
deze gegevens bij archieven geen goed idee. Inventarisnummers wijzigen, op beschrijvingen worden correcties
uitgevoerd, nummers worden gesplitst, etc. Aangezien
digitale bestanden redundant worden opgeslagen betekent een eventuele aanpassing in de metadata dat dit in
minimaal twee, maar wellicht meer, images zou moeten
gebeuren. Inhoudelijke metadata kunnen daarom beter
in een overkoepelend beheerssysteem worden beheerd
en niet in een imagebestand.
Buiten TIFF bieden ook PDF en JPEG2000 de mogelijkheid om metadata op te nemen. JPEG kan het ook,
maar dan zijn de metadata beperkt tot de technische
(opname) gegevens.

Patenten
TIFF is een ISO standaard. Adobe Systems beschikt
over het auteursrecht van de TIFF specificatie. TIFF is
eveneens een handelsmerk, oorspronkelijk in eigendom
van Aldus, nu geclaimed door Adobe Systems.

Iedereen kan nieuwe TIFF tags en TIFF compressie
ID’s registreren, deze registraties worden afgehandeld
door Adobe Developer Relations.

Ondersteuning
Het TIFF formaat is door zijn “open” opzet, het feit dat
het goed gedocumenteerd is, en doordat het inmiddels
een lange ontwikkeling achter de rug heeft, uitgegroeid
tot het de-facto bestandsformaat voor professionele
beeldopslag en verwerking. Het bestand kan steeds opnieuw geopend, bewerkt en opgeslagen worden, zonder
dat er verlies van informatie optreedt, mits geen gebruik
wordt gemaakt van JPEG compressie.
De open opzet heeft geleid tot een enorme hoeveelheid features en extensies. Zo uitgebreid dat het moeilijk,
zo niet onmogelijk is voor een applicatie om alle mogelijke
extensies van het formaat te ondersteunen. Dus is de
kans groot dat een TIFF bestand niet uitwisselbaar is met
een ander programma dan waarin het gemaakt is. Zo kan
bijvoorbeeld ZIP compressie worden toegepast in TIFF,
maar niet alle programma’s ondersteunen dit.
Om deze reden wordt TIFF ook niet in de gangbare browsers zoals Internet Explorer ondersteund.
Voor het raadplegen van TIFF bestanden is in dit
geval een aparte viewer, zoals de gratis beschikbare
AlternaTIFF nodig. Een voorbeeld hiervan is te zien
in een zoekapplicatie op de website van de gemeente
Nijmegen - http://www.nijmegen.nl/gns/no_index/webba/
webbaomgeving.asp -, waarin bitonale en als TIFF opgeslagen bouwdossiers kunnen worden geraadpleegd.

Conclusie
TIFF is een bijzonder geschikt formaat voor de opslag
van archivalia. TIFF is een dusdanig flexibel formaat dat
het aan alle eisen kan voldoen. Echter, in de praktijk
wordt, wanneer gesproken wordt over TIFF meestal de
variant zonder compressie bedoeld. Deze variant is evenals het BMP formaat door de enorme bestandsomvang
minder geschikt voor grootschalige reproduktie.

3. JPEG
JPEG is feitelijk gezien alleen een compressiestandaard, geen bestandsformaat. Als men spreekt over het
bestandsformaat JPEG dan heeft men het dus eigenlijk
over JFIF, JPEG File Interchange Format. Of over JPEG
Exif, een formaat dat vooral in digitale camera’s wordt
gebruikt. De bestanden zijn te herkennen aan de extensie
.JPG of .JPEG. Omdat we meestel spreken over JPEG
bestanden zullen we deze term verder hanteren.
Met JPEG kunnen beelden in een fractie van de
grootte van een ongecomprimeerde TIFF worden opgeslagen.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld het TIFF bestandformaat is er bij dit bestandformaat geen mogelijkheid om

uit meerdere compressie algoritmen te kiezen. Het JPEG
opslagformaat is onlosmakelijk verbonden met het JPEG
comrpessiealgoritme. Wel kan de mate van compressie
worden ingesteld.

Compressie
Het JPEG compressie algoritme is ontwikkeld door
de Joint Photographic Experts Group. Zoals de naam
eigenlijk al zegt is dit formaat met name ontwikkeld voor
het comprimeren van foto’s. JPEG is wijdverspreid, wordt
breed ondersteund en is een standaard die naar verwachting nog vele jaren zal worden toegepast.
Het JPEG compressie algoritme gaat uit van het gegeven dat het menselijk oog gevoeliger is voor verschillen in
helderheid dan voor verschillen in kleur. Aangezien JPEG
een lossy compressie algoritme is en er dus informatie
wordt weggegooid ligt het voor de hand om in te leveren
op kleine kleurverschillen en minder op verschillen in
helderheid. Bij hoge kwaliteit JPEG compressie zijn met
het blote oog nauwelijks verschillen ten opzichte van het
origineel te zien. Scherpe lijnen worden in JPEG echter
wel snel wazig en een beetje “smerig”. En met name in
egale gedeeltes geeft JPEG bij sterkere compressie lelijke blokvormige artefacten, wat te maken heeft met het
toegepaste algoritme.
JPEG compressie werkt het beste op afbeeldingen die
een geleidelijk kleurverloop hebben, zoals foto’s. Wanneer we naar de proeven kijken dan valt te concluderen
dat bij toepassing op archivalia de compressie sterker
wordt naarmate de drager egaler van kleur is. Verbruind
of vergeeld papier kan op het eerste oog heel egaal van
kleur zijn, maar bij sterk inzoomen zal vaak te zien zijn
dat dit in werkelijkheid een heel “korrelige” structuur is,
met relatief veel lichte en donkere eilandjes. Met behulp
van bepaalde filters kunnen de contrastverschillen tussen
deze eilandjes worden gereduceerd, waardoor een veel
egaler oppervlak wordt gecreëerd. Hierdoor wordt het
bestand ook beter comprimeerbaar.
JPEG compressie onderscheidt twee methoden:
1.
2.

Discrete Cosine Transformation (DCT)
Fast Fourier Transformation (FFT)

Beide methoden verdelen het beeld in tegels van
8 bij 8 pixels en via een relatief simpele rekenkundige
bewerking wordt de beeldinformatie ‘gekwantificeerd’ op
een manier dat kleurvariaties worden gereduceerd en de
in het beeld opgeslagen informatie met minder ‘bits’ beschreven kan worden. Op het resultaat vindt vervolgens
nog lossless Hufman compressie plaats.
Bij deze wijze van compressie gaat er informatie uit
het oorspronkelijke bestand verloren die bij het opnieuw
openen van het bestand niet wordt hersteld.
De mate van compressie – en daarmee ook de mate
van verlies van informatie – kan bij JPEG worden inge-
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steld. Adobe Photoshop maakt bijvoorbeeld gebruik van
een schaal van 13 stappen, waarbij 12 de hoogste, en
0 de laagste kwaliteit weergeeft. Andere programma´s
zullen mogelijk een andere schaal hanteren. Het beeldbewerkingsprogramma Gimp gebruikt bijvoorbeeld een
schaal van 0 tot 100. Bij het noemen van de kwaliteit van
een JPEG afbeelding is het dus van belang te vermelden
op welk programma dit is gebaseerd. Bij de in dit rapport opgenomen voorbeelden wordt telkens uitgegaan
van opslag met het veel gebruikte Adobe Photoshop,
wat wordt aangegeven met de letters PSD (de door
Photoshop zelf geregisteerde extensie voor Photoshop
documenten). Wanneer u in dit rapport dus leest JPEG
PSD 1, dan wordt bedoeld een JPEG afbeelding, opgeslagen in Adobe Photoshop 7.0.1, kwaliteit 1.
JPEG is een uitstekend compressie algoritme voor
beeldmateriaal. Het verlies aan informatie bij JPEG kwaliteit PSD 12, toegepast op een foto van bijvoorbeeld 300
dpi is maar minimaal, terwijl de bestandsgrootte met een
factor 10 omlaag kan worden gebracht.
Een nadeel van JPEG is dat er na bewerken en herbewaren opnieuw verlies van informatie kan plaatsvinden.
In welke mate dat het geval is, is door ons onderzocht,
zie hoofdstuk “Herbewaren”.

Kleurruimten
Het JPEG bestandsformaat ondersteunt de grijswaarden, RGB en CYMK kleurruimte. Het is niet mogelijk om
bijvoorbeeld een JPEG bestand in geïndexeerde kleuren
weg te schrijven.
In JPEG kunnen geen 48-bits beelden worden opgeslagen en er kunnen geen alpha-kanalen worden
toegevoegd.

Patenten
De toepassing van JPEG als opslagformaat voor
beeldmateriaal is enorm: alle digitale camera’s produceren jpeg afbeeldingen, en alleen al het inmiddels door
deze apparaten geproduceerde materiaal is astronomisch
van omvang en groeit nog steeds exponentieel. Het is
echter onduidelijk in hoeverre JPEG vrij is van patenten. Enkele jaren geleden claimde het Texaanse bedrijf
Forgent Networks een patent (gedateerd op 27 oktober
1986) te hebben op de technologie die wordt toegepast
binnen JPEG.. Stand van zaken is dat het Amerikaanse
patentbureau US Patent and Trademark Office opnieuw
het JPEG-patent gaat bekijken. Gezien de enorm wijdverbreide toepassing van JPEG lijkt het niet waarschijnlijk dat
JPEG afbeeldingen ooit onleesbaar zullen worden.

Conclusie
De combinatie van een kleine bestandsgrootte en een
hoge detail- en kleurreproductie maakt JPEG uitermate
geschikt als opslagformaat voor archivalia. Alhoewel in
JPEG een “lossy” compressie wordt toegepast, is het
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verschil in detail tussen een lossless opgeslagen 24 bits
TIFF en een JPEG in de hoogste kwaliteit (kwaliteit PSD
12 – 10) minimaal. Ter vergelijk, bij 300 dpi:
TIFF, ongecomprimeerd, 24 bits RGB

22,1 MB

100%

TIFF LZW compressie, 24 bits RGB

15,9 MB

72%

JPEG kwaliteit PSD 12

7,5 MB

34%

JPEG kwaliteit PSD 10

2,1 MB

10%

Wanneer we kijken naar de leesbaarheid dan is deze
ook bij gebruik van een lage resolutie en zware compressie nog gewaarborgd. Voor levering aan de klant via
download is dit bijzonder interessant omdat een compleet
inventarisnummer op deze wijze snel kan worden binnengehaald. Alhoewel het begrip “leesbaarheid” subjectief
is kunnen we stellen dat bij 200 dpi en kwaliteit 4 de
detailreproductie nog dermate hoog is dat met het blote
oog nauwelijks verschillen te zien zijn in vergelijking met
het ongecomprimeerde bestand. De verschillen worden
natuurlijk wel zichtbaar wanneer sterk wordt ingezoomd,
maar dat is bij lezen van tekst nauwelijks aan de orde. Het
inventarisnummer dat voor deze proef is gedigitaliseerd
heeft bij deze instellingen een totale omvang van 100 MB.
Dit is bij download nog steeds relatief groot, maar het gaat
hier om een naar verhouding omvangrijk inventarisnummer (een totaal van 402 images).

4. JPEG 2000
Dit is het vrij nieuwe, door het JPEG consortium
ontwikkelde bestandsformaat dat op termijn JPEG zou
moeten gaan vervangen. JPEG 2000 gebruikt een totaal
ander compressie algoritme dat geen last meer heeft van
de typische JPEG 8 x 8 pixels blokvormige artefacten.
Verder is het mogelijk om meerdere kwaliteiten van een
image (bijvoorbeeld een thumbnail en een hoge resolutie
beeld), metadata (ook bijvoorbeeld coördinatensystemen)
en kleurprofielen op te nemen in een JPEG 2000 bestand.
Het openen en opslaan van JPEG 2000 beelden kost
echter aanzienlijk meer rekenkracht en meer geheugen
dan van JPEG beelden.

Compressie
Alhoewel JPEG en JPEG 2000 wat betreft hun naam
heel erg op elkaar lijken, maakt JPEG 2000 gebruik van
een volstrekt andere wijze van compressie, de zogenaamde wavelet techniek.
Belangrijk voordeel van JPEG 2000 ten opzichte van
JPEG is dat JPEG 2000 ook bij wat hogere compressieniveaus wat minder blokkerig overkomt en minder
kleurafwijkingen vertoont. Verder biedt JPEG 2000 de
mogelijkheid om voor een lossless compressie te kiezen
waarbij de bestanden twee tot driemaal kleiner worden
dan een vergelijkbaar TIFF bestand.

Net als bij JPEG is de mate van compressie instelbaar.

Verdere ontwikkeling
JPEG 2000 en de toegepaste compressie algoritmen
zijn nog volop in ontwikkeling. Deze zijn te volgen op
www.jpeg.org. Nieuwe versies en uitbreidingen worden
aangeduid met zogenaamde “parts”. Part 1 is het basismodel en is als internationale standaard gepubliceerd.
De volgens dit model weggeschreven bestanden zijn te
herkennen aan de extensie: .JP2. De volgende 5 parts
(2 tot 6) zijn in het laatste stadium van ontwikkeling en
kunnen in sommige gevallen al worden gebruikt, maar
zijn nog niet als standaard gepubliceerd.
Interessant voor het onderwerp van dit rapport is de
nog niet als standaard vrijgegeven part 6. Part 6 zou
namelijk met name geschikt zijn voor compressie van
afbeeldingen met tekst. Principe achter deze techniek is
dat tekst en ondergrond van elkaar worden gescheiden en
vervolgens via aparte algoritmen worden gecomprimeerd.
De achtergrond wordt met behulp van de “standaard”
JPEG2000 compressiemethode sterk gecomprimeerd.
De tekstlaag wordt echter lossless gecomprimeerd via
het Fax Group 4 formaat of JBIG2.
Het resultaat na JPEG 2000 part 6 compressie is een
image waarbij de tekst voor het oog haarscherp op de
voorgrond wordt gezet en de achtergrond wat waziger
wordt afgebeeld, afhankelijk van de gebruikte compressie. De bestanden kunnen zo bijzonder klein worden, en
toch zowel leesbaar als authentiek blijven.
Eén van de ontwikkelaars van JPEG 2000, het Duitse
Luratech biedt inmiddels twee softwarepakketten te koop
om bestanden met behulp van JPEG 2000 part 6 formaat
te comprimeren.
Voor dit rapport is een globaal onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden van JPEG 2000. Er is daarbij
gebruik gemaakt van de JPEG 2000 module van Adobe
Photoshop. Ook is er onderzoek gedaan naar JPEG
2000 Part 6 middels de via de website van Luratech
(www.luratech.com) gratis te downloaden demo software.

Patenten
Alle deelnemers aan de ontwikkeling van JPEG 2000
binnen het JPEG Consortium – waaronder grote leveranciers als Kodak en Microsoft - hebben zich er aan gecommiteerd dat alle patenten openbaar zijn en dat gebruik van
de JPEG 2000 gratis is en blijft. JPEG 2000 is echter een
dusdanig complex algoritme dat nog onvoldoende duidelijk is of wellicht niet aan deze afspraak deelnemende
bedrijven patenten op een deel van het algoritme bezitten,
zoals LizardTech Ltd (zie ook bestandformaat MrSid) dat
een patentclaim heeft en deze niet wil vrijgeven onder de
door het JPEG Consortium gestelde voorwaarden.

Ondersteuning
JPEG 2000 wordt door beeldbewerkings software
nog maar nauwelijks ondersteund, wellicht mede door
de onduidelijkheid op het punt van patenten.
Photoshop ondersteunt JPEG 2000 part 1 en 2 compressie vanaf Photoshop CS2 via een meegeleverde
maar apart te installeren plug-in. Voor vorige Photoshop
versies kan deze plug-in worden aangeschaft. Deze plugin bevat part 1 en de uitbreiding part 2, die als extensie
.JPX heeft. Part 2 heeft als belangrijkste uitbreiding de
mogelijkheden om uitgebreidere kleurruimtes te gebruiken, meerdere lagen op te nemen en animaties op te
nemen. Voor opslag van scans van archiefstukken zijn
deze uitbreidingen dus minder interessant.
JPEG 2000 wordt nog niet standaard ondersteund
door Internet Explorer of Mozilla/Firefox. JPEG 2000
wordt wel ondersteund door Adobe Acrobat 6 (PDF
1.6), waardoor PDF een zeer bruikbaar opslagformaat
vormt voor levering van JPEG 2000 afbeeldingen aan
de eindgebruiker.
JPEG 2000 is sinds 2003 het standaard opslagformaat in de medische wereld voor tijdelijke opslag van
röntgenfoto’s. Verder is Luratech eind vorig jaar een
partnership aangegaan met het Nederlandse @llbidigit,
een commercieel bedrijf dat archivering, document managing, digitalisering en scanning-on-demand diensten
aan grote commerciële bedrijven verleent. Aangezien tot
nu grote aantallen te digitaliseren documenten vanwege
de bestandsgrootte met name in zwart-wit werden gescand (kleinste bestanden) is nu voor JPEG 2000 part
6 gekozen.

Conclusie
Vanwege de op dit moment nog geringe mate van
ondersteuning en de onduidelijkheden rondom patenten
is het misschien op dit moment nog niet verstandig om te
kiezen voor JPEG 2000 als opslagformaat voor archivalia. Ook hebben we bij de proef gemerkt dat het opslaan
en openen van een JPEG 2000 bestand in vergelijking
met de andere bestandsformaten veel rekencapaciteit
vraagt. Toch zou het formaat gezien de wijze en mate van
compressie wel degelijk aantrekkelijk kunnen worden als
alternatief voor JPEG..
De introductie van part 6 voor compressie van tekstdocumenten biedt een nieuwe dimensie in het comprimeren van tekstbestanden. Er kunnen kleine bestanden
worden gecreëerd met een uitstekende leesbaarheid. Uit
een proef van beperkte omvang dat de compressie van
tekst eigenlijk alleen maar goed werkt wanneer de tekst
zwart is, of sterk naar zwart neigt. Bij handgeschreven
tekst in bijvoorbeeld wat lichtere blauwe inkt gaat het mis
omdat de tekst niet meer als zodanig wordt herkend.
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5. MrSID

Conclusie

MrSID is een relatief onbekend bestandsformaat
en wordt - voor zover het formaat wordt toegepast vooral in de GIS wereld gebruikt. We noemen het hier
echter omdat één van de grootste erfgoedinstellingen
in Nederland, de KB dit op hun website (www.kn.nl) ,
en op de website het “Het Geheugen van Nederland”
(geheugenvannederland.nl) MrSID in sommige gevallen
als bestandsformaat toepast.

GIF is geen optie omdat het formaat niet bedoeld
en niet geschikt is voor hoge resolutie afbeeldingen en
slechts maximaal 256 kleuren kan bevatten.

MrSID (Multi resolution Seamless Image Database)
is ontwikkeld door LizardTech Ltd en maakt net als JPEG
2000 gebruik van wavelet technologie. Een voordeel van
MrSID is dat images in verschillende kwaliteiten kunnen
worden opgeslagen, waardoor bij gebruik in een browser bijvoorbeeld een inzoom functionaliteit kan worden
aangeboden.

Patenten
Het formaat niet vrij van patenten en licenties.

Ondersteuning
Het formaat wordt door webbrowsers niet ondersteund
en vraagt om download van een (gratis) viewer.

Conclusie
MrSID is niet geschikt voor grootschalige reproductie
en levering van archivalia.

6. GIF
Het bestandsformaat GIF (Graphics Interchange Format) is oorspronkelijk opgezet voor het web. Het aantal
mogelijke kleuren in een GIF is beperkt tot maximaal
256.
In GIF wordt lossless LZW compressie (zie bij
compressieformaten binnen het TIFF opslagformaat)
toegepast.
GIF werkt vooral goed op kleine afbeeldingen met
weinig kleuren zoals logo’s, buttons en dergelijke.
Als gevolg van patent issues is de toepassing van GIF
bestanden op het web afgenomen. Het gebruik van PNG
neemt daarentegen toe (zie ook de toelichting bij PNG),
wat met name een gevolg is van de mogelijkheid om aan
PNG 8 bits alphakanalen toe te voegen.

Patenten
Alle patenten op GIF zijn inmiddels verlopen.

Ondersteuning
GIF wordt door alle webbrowsers ondersteund.
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7. PNG
Het PNG (Portable Network Graphics) formaat, relatief
een nieuwkomer in de beeldopslag, is in 1996 ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C), in de
eerste instantie bedoeld als patentvrij bestandsformaat
voor het web, als alternatief voor het GIF formaat in
verband met de patent issues van Unisys op het LZW
compressieformaat.
Daarnaast was het de doelstelling om veel toepassingen van het TIFF formaat over te nemen. Inmiddels
is PNG een algemeen geaccepteerd formaat op het web,
alle gangbare browsers ondersteunen het, en als zodanig
is het voor “normale” RGB beelden een inmiddels een
uitstekende vervanger voor het TIFF formaat.

Compressie
PNG maakt gebruik maakt van een lossless compressie (volgens deflate principe, hier niet verder beschreven).
Bij “Indexed Color” afbeeldingen is dit algoritme iets efficienter dan het door TIFF gebruikte LZW. TIFF is op haar
beurt weer iets beter bij bitmap afbeeldingen.
Wanneer de afbeeldingen lossless worden opgeslagen of getransporteerd is PNG een heel goed alternatief
voor TIFF.

Kleurdiepte
Behalve 24 bits afbeeldingen biedt PNG ook de
mogelijkheid om minder bits per pixel (dus minder
kleuren) te gebruiken. Zeker wanneer het kleurbereik in
de afbeelding niet zo groot is (wat bij archiefstukken of
bijvoorbeeld bouwtekeningen meestal het geval is) kan
zo een behoorlijke winst op de bestandsgrootte worden
behaald. Het is nog steeds niet zo sterk als JPEG, maar
de compressie in PNG is daarentegen lossless, en de
afbeelding kan zonder problemen keer op keer opnieuw
worden bewerkt en opgeslagen .

Alpha-kanalen
PNG ondersteunt 8-bits alpha-kanalen. Hiermee kunnen bepaalde onderdelen van de afbeelding nog beter
(want subtieler) worden vrijgesteld van de achtergrond.

Kleurruimten
Omdat PNG echt is opgezet voor het web, dus voor
beeldschermen, ondersteunt het RGB, geïndexeerde
kleuren, bitmap, grijswaarden en geen CMYK. en CIElab.

Patenten
PNG is volledig patentvrij.

Ondersteuning
In vergelijking tot het TIFF formaat is PNG veel simpeler en helderder gedocumenteerd. Het effect daarvan is
dat een afbeelding die in PNG is opgeslagen in principe
door elke applicatie die PNG ondersteunt kan worden
geopend.
PNG is hard op weg het de-facto bestandsformaat
voor grafische afbeeldingen op het Web te worden. Internet Explorer 7 zal volledige ondersteuning bieden voor
die 8-bits alpha kanalen, Mozilla en Firefox doen dat al.
Het is zeer waarschijnlijk dat daarmee PNG een nog veel
interessanter formaat wordt dan het nu al is, en nog meer
zal worden toegepast op het web.

Conclusie
Het PNG formaat kan een geschikt formaat zijn voor
grootschalige reproductie en levering van archivalia.

8. PDF
PDF is een afkorting van Portable Document Format.
Het belangrijkste probleem wat dit formaat beoogt op te
lossen is een integratie van verschillende mediaformaten binnen een enkelvoudige bestandsstructuur. Tekst en
afbeeldingen, en/of meerdere afbeeldingen gebundeld,
kunnen in een enkel bestand worden opgeslagen, en wel
zodanig dat het vanaf alle gangbare computerplatforms
kan worden bewerkt en bekeken. Interessante feature van
het formaat is bovendien dat het document kan worden
afgesloten voor verdere bewerking.
Het auteursrecht van de PDF specificatie ligt bij
Adobe Systems, en Adobe verleent een gratis licentie
op het gebruik van de PDF specificatie, mits aan door
Adobe gestelde voorwaarden wordt voldaan. Een van
die voorwaarden is dat de vergrendeling van documenten
wordt gerespecteerd. Die vergrendeling is namelijk zodanig dat het niemand in de weg staat om vergrendelde
documenten – met behulp van de specificatie – alsnog te
veranderen. Hiermee overtreedt men echter de licentie,
en dientengevolge voldoen alle verkrijgbare PDF viewers
aan deze eis. De vergrendeling is dus op basis van gerespecteerde afspraken, en dus van vertrouwen, en wordt
niet technisch afgedwongen.
PDF is niet het enige “encapsulating” formaat. Microsoft Word is dit in feite ook. Het cruciale verschil
tussen Word en PDF is echter dat PDF een openbare
ISO standaard is. Hiermee wordt gegarandeerd dat documenten die in dit formaat zijn opgeslagen met behulp
van de specificatie ten allen tijde gelezen en gereconstrueerd kan worden, ook na bijvoorbeeld faillissement
van Adobe, of het staken van support. PDF is daardoor
leveranciersonafhankelijk, iets dat van Word beslist niet
gezegd kan worden.

PDF is dus vooral interessant als “container formaat”,
om tekst en afbeeldingen gebundeld te kunnen aanbieden,
op zodanige wijze dat de structuur en vormgeving vast
ligt, inclusief lettertypes. Bovendien kan een – eventueel
hiërarchisch samengestelde – inhoudsopgave worden
ingesloten. Op deze manier kan het digitale document
het fysieke origineel goed representeren.
PDF is echter ook interessant als container formaat
voor een enkelvoudige afbeelding, simpelweg vanwege
het feit dat de PDF viewer handige faciliteiten biedt
voor het bekijken van de afbeelding (zoomen, pannen)
en het printen. Voor overige beeldformaten is de eindgebruiker hiervoor aangewezen op – veelal niet gratis
– beeldbewerkingsprogramma’s zoals Adobe Photoshop.
Het printen van een hoge-resolutie JPEG afbeeldingen
vanuit Internet Explorer is – op dit moment althans - niet
mogelijk.
PDF is op zichzelf echter geen beeldopslagformaat.
Het kan “streams” van beelddata bevatten die zijn ge-encodeerd als PNG, TIFF, JPEG of JPEG 2000. Deze beelddata kunnen te allen tijde uit de PDF worden geïsoleerd
en als PNG, TIFF, JPEG of JPEG 2000 bestand worden
opgeslagen. Strikt genomen bevat de PDF echter geen
beeldbestanden, maar “beeld streams”.
Indien je bij je scanleverancier dus PDF scans bestelt,
moet je eveneens specificeren in welk compressiefomaat,
kwaliteit van compressie, welke resolutie en kleurdiepte
de in de PDF besloten scan moet hebben. In dit geval
is overigens JPEG 2000 een interessante keuze als
compressieformaat, omdat dan alle voordelen van PDF
met de voordelen van JPEG 2000 gecombineerd kunnen
worden.
PDF is een eindproduct. Klaar voor levering aan de
consument, zonder noodzakelijke nabewerking, en met
de garantie dat de consument het product optimaal kan
bekijken en printen.

9. PDF/A
Het PDF formaat toegepast voor archivering biedt
onvoldoende garanties op het vlak van reproduceerbaarheid op de lange termijn. Daarom wordt door een aantal
Amerikaanse organisaties een “sub definitie” van het PDF
formaat samengesteld, waarbij PDF features uitgesloten
zijn die niet geschikt worden geacht voor lange termijn
archivering. Op dit moment bieden applicaties nog niet
standaard ondersteuning voor deze subset, maar op de
langere termijn zal dit formaat mogelijk een grote rol
gaan spelen. Sinds 28 september 2005 heeft PDF/A-1
de status van ISO standaard.
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Bestandsgrootte
De bestandsgrootte van een scan vormt een belangrijk aspect van de kosten bij grootschalige digitalisering.
Bestandsgrootte wordt bepaald door de keuzes voor
resolutie, kleurruimte, compressie algoritme en opslagformaat.
Om te kunnen beoordelen welk importantie de verschillende opties hebben is als proef een naar verhouding
omvangrijk, maar wat betreft samenstelling representatief
(losbladig) inventarisnummer gedigitaliseerd.
Het gaat om een dossier uit het Amsterdamse politiearchief waarin geschreven en gedrukte teksten, foto’s
en opgeplakte krantenknipsels voorkomen, in formaten
variërend van kleiner dan A4 tot ca. A3. Het totaal aantal
gemaakte images bedraagt 402.
Bij de gemiddelde bestandsgrootte is telkens uitgegaan van de totale omvang van deze 402 scans. Aangezien het inventarisnummer documenten in verschillende
formaten bevat is dit dus de gemiddelde bestandsgrootte
binnen dit inventarisnummer en niet de bestandsgrootte
van 402 A4’s. Tenzij anders vermeld is steeds uitgegaan
van een scanresolutie van 300 dpi en zijn er geen bewerkingen tijdens of na het scannen uitgevoerd.

JPEG

Bestandsgrootte
Resolutie

Kwaliteit PSD

400

12

4,13 GB

10,3 Mb

5,1 TB

10

1,31 GB

3,3 Mb

1,6 TB

12

3,01 GB

7,5 MB

3,7 TB

10

866 MB

2,1 MB

1,1 TB

8

429 MB

1,1 MB

534 GB

6

317 MB

807 KB

394 GB

4

192 MB

489 KB

239 GB

3

162 MB

413 KB

201 GB

2

136 MB

346 KB

169 GB

1

106 MB

270 KB

132 GB

4

100 MB

255 KB

124 GB

3

86,0 MB

219 KB

107 GB

2

76,6 MB

195 KB

95 GB

1

61,9 MB

158 KB

77 GB

4

67,4 MB

172 KB

84 GB

3

60,4 MB

154 KB

75 GB

2

54,4 MB

139 KB

68 GB

1

46,2 MB

118 KB

57 GB

300

200

150
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Inv. nr. (402 scans)

Gemiddeld

Bij 500.000 scans

TIFF

Bestandsgrootte

Compressie

Resolutie

Kleurruimte

Geen

300 dpi

LZW

300 dpi

ZIP

300 dpi

Invt. nr. (402 scans)

Gemiddeld

Bij 500.000 scans

RGB, 24 bits

8,88 GB

22,1 MB

11 TB

RGB, 24 bits

6,41 GB

15,9 MB

8 TB

Geïndexeerd 256
kleuren

3,51 GB

8,7 MB

4,3 TB

Geïndexeerd, 16 kleuren

759 MB

1,9 MB

944 GB

Geïndexeerd, 8 kleuren

485 MB

1,2 MB

603 GB

Bitmap, zwart-wit

52,7 MB

134,2 KB

65,5 GB

RGB, 24 bits

5,69 GB

14,1 MB

7,1 TB

Bitmap, zwart-wit

47,6 MB

121 KB

59,2 GB

PNG
Resolutie

300

Bestandsgrootte
Aantal kleuren

Inv. nr. (402scans)

Gemiddeld

Bij 500.000 scans

16,7 miljoen (24 bits)

5,04 GB

12,5 MB

6,3 TB

256

2,48 GB

6,1 MB

3,1 TB

16

964 MB

2,4 MB

1,2 TB

8

662 MB

1,6 MB

0,8 GB

Zwart-wit

39,6 MB

100 KB

48 GB

JPEG 2000

Bestandsgrootte

Resolutie

Kleur

Compressie

300

24 bits

Part 6

Bestandformaat

TIFF

Proef 10 scans

Gemiddeld

Bij 500.000 scans

1.2 Mb

120 KB

58,6 GB

Compressie

Soort compressie

Aantal kleuren

Gemiddeld

Procentueel

Geen

Geen

24 bits, RGB

22,1 MB

100%

LZW

Lossless

24 bits, RGB

15,9 MB

72%

ZIP

Lossless

24 bits, RGB

14,1 MB

64%

24 bits, RGB

12, 5 MB

57%

256 kleuren

6,1 MB

28%

16 kleuren

2,4 MB

11%

8 kleuren

1,6 MB

7%

PNG

Lossless

256 kleuren

5,1 MB

23%

GIF

Lossless

16 kleuren

1,8 MB

8,1%

Kwaliteit 12

Lossy

24 bits, RGB

7,5 MB

34%

JPEG

Kwaliteit 10

Lossy

24 bits, RGB

2,1 MB

10%

JPEG2000

Part 6

Lossless en lossy

24 bits, RGB

120 KB

0,5%
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400dpi jpeg, full-color, 2,49 Mb
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400dpi jpeg, grijswaarden, 2,64 Mb

400dpi PNG, bitmap, 79.9 Kb

Hiernaast een document dat
eenmaal in RGB met een 24-bits
kleurdiepte is gescand en vervolgens op 5 verschillende manieren is
geconverteerd en opgeslagen. De
versies die hiernaast niet zijn afgebeeld zijn de ongecomprimeerde
TIFF, die 46,28 Mb groot is, en de
JPF, die 2,2 Mb groot is.
Van links naar rechts:
Een JPEG van de scan, opgeslagen met Adobe Photoshop in
JPEG kwaliteit 5, resulterend in een
compressieverhouding van 1:18
Datzelfde JPEG bestand geconverteerd naar grijswaarden (8-bits
dus 256 grijswaarden). Het bestand
is niet kleiner geworden, zelfs ietsje
groter. Indien het bestand was opgeslagen als JPF was het wel bijna
de helft kleiner, 1,25 Mb
Een bitmap versie van de zelfde
scan, met een “treshold” van 50%.
Dat wil zeggen dat alle luminantie
waarden die hoger waren dan
50% zijn omgezet in wit, en de rest
zwart. Doordat bitmaps heel effectief ‘lossless’ zijn te comprimeren
in zowel TIFF als PNG is dit het
kleinste formaat.
Een indexed-color conversie
met 32 kleuren. Ofschoon hier dus
sprake is van “lossless” compressie
is het bestand toch veel groter dan
de full-color JPEG, en - ofschoon
wel iets scherper in de contouren
- aanzienlijk minder detail.
In de 8 kleuren indexed-color
versie blijft relevante kleurinformatie uit het document behouden, tegen een minimale bestandsgrootte.
Ook hier geldt weer dat het lossless
compressie algoritme (in dit geval
ZIP, wat ietsje beter presteerd dan
het algemenere LZW) heel goed
overweg kan met dit type bestand.

400dpi TIFF, 32-kleuren, ZIP, 4,29 Mb

400dpi TIFF, 8 kleuren, ZIP 411 Kb
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JPEG /JPEG 2000
Van alle besproken bestandsformaten/compressie algoritmen zijn alleen JPEG en JPEG 2000 de enige “lossy”
(dus met verlies van informatie) compressie formaten.

enkel verlies aan informatie optreedt. Deze waarden
voor compressie zijn geen absolute waarden en zijn niet
vergelijkbaar met waarden in andere software programma’s. In veel andere beeldbewerkingsprogramma’s wordt
JPEG compressie aangeduid met een getal van 1 t/m
100, waarbij 100 voor de maximale kwaliteit staat.

In dit hoofdstuk wordt het effect bestudeerd van de
mate van dit verlies.
Voor dit onderzoek is steeds gebruik gemaakt van een
in lossless TIFF of PNG opgeslagen scan, die vervolgens
in verschillende compressievormen is opgeslagen als
JPEG of JPEG 2000.
Voor de conversie is gebruik gemaakt van het
programma Adobe Photoshop 7. Dit programma biedt
standaard geen ondersteuning voor het JPEG 2000
formaat, hiervoor moet de plug-in “Adobe Photoshop

Boven: dialoogvenster Adobe Photoshop 7.1
bij het bewaren in JPEG formaat
Links: dialoogvenster Adobe Photoshop
7.1 met JPEG 2000 plugin bij het bewaren
in JPEG 2000 formaat.
Onder: dialoogvenster bij het Open Source
beeldbewerkingsprogramma Gimp, bij het
bewaren in JPEG formaat. De “quality”
schaal loopt hier van 0 t/m 1 en kan
in stappen van een honderste worden
ingesteld.

7.01 Camera RAW & JPEG2000 plugIn” aangeschaft en
geinstallleerd worden die kan worden gekocht bij Adobe .
Bij de nieuwste versie Photoshop, Adobe Photoshop CS2
wordt een JPEG2000 plugin op de installatie CDROM
meegeleverd (in de “Goodies” folder), maar deze wordt
niet automatisch geinstalleerd, en moet handmatig geinstalleerd worden.
De detail uitsnedes op de volgende pagina’s zijn ten
weer geconverteerd naar lossless PNG ten behoeve van
het opmaakprogramma van dit rapport, en tevens om
eventueel nieuwe effecten bij het maken van de uitsnedes
en het opnieuw opslaan te voorkomen.
De compressie waarden zijn uitgedrukt in de waarden die Adobe hanteert. Bij JPEG zijn dat de waardes
0 t/m 12, bij JPEG 2000 1 t/m 100. De JPEG 2000 100
is een “lossless”, oftewel een compressie waarbij geen
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Om precies het effect van compressie te kunnen
bekijken en meten is een techniek toegepast waarbij het
verschil is berekend van de digitale waarden van pixels
in de originele, ongecomprimeerde versie met die van
de gecomprimeerde versie. Voor deze berekening zijn in
Adobe Photoshop de twee afbeeldingen in twee verschillende lagen bovenop elkaar gelegd, waarbij de bovenste
laag de kanaalinstelling “difference” heeft gekregen.
Op die manier kan in 1 oogopslag worden vastgesteld
of, waar, en in welke mate er verschil bestaat tussen de
twee verschillende versies, zelfs verschillen die met het
blote oog niet of nauwelijks waarneembaar zijn.
Omdat de aldus verkregen verschil-afbeeldingen
vooral bij de lichtere compressieformaten erg subtiel van
helderheid en kleur waren zijn alle waarden uit die afbeeldingen nog eens met een factor 16 versterkt. De aldus
verkregen afbeeldingen tonen nu heel duidelijk - maar dus
overdreven - de afwijkingen in de compressie aan.
Op de volgende pagina staat een overzicht.

originele document, brief van Ledden-Hulsebosch aan de brandweer

jpeg2000 qty 20 - difference

jpeg2000 qty 20 - difference,16 maal versterkt
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jpeg2000 qty 1

jpeg2000 qty 2

jpeg2000 qty 3

jpeg2000 qty 4

jpeg2000 qty 5

jpeg2000 qty 6

jpeg2000 qty 7

jpeg2000 qty 8

jpeg2000 qty 10

jpeg2000 qty 15

jpeg2000 qty 20

jpeg2000 qty 30

jpeg2000 qty 40

jpeg2000 qty 50

jpeg2000 qty 60

jpeg2000 qty 70

jpeg2000 qty 80

jpeg2000 qty 90

jpeg qty 0

jpeg qty 1

jpeg qty 2

jpeg qty 3

jpeg qty 4

jpeg qty 5

jpeg qty 6

jpeg qty 7

jpeg qty 8

jpeg qty 9

jpeg qty 10

jpeg qty 11

Speciale aandacht in beide overzichten gaat uit naar JPEG2000
kwaliteit 20, die ongeveer gelijkwaardig is aan de JPEG kwaliteit 10.
Bij deze compressie is met het blote oog nauwelijks verschil waar te
nemen tussen het originineel en het gecomprimeerde bestand.
jpeg qty 12
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Op de pagina links staat een miniatuur overzicht met
alle verstekte verschilbeelden voor alle geteste compressieverhoudingen. Bovendien is in het grijze vlakje
het gemiddelde verschil getoont, eveneens 16-voudig
versterkt.
In de tabel hieronder is de gemiddelde waarde van de
afwijking berekend door alle afwijkingen van alle pixels
bij elkaar op te tellen en te delen door het totaal aantal
pixels. Deze afwijking is aangeduid in procenten. Maar let
op, het feit dat de procentuele verhouding zelfs bij sterke
compressie slechts laag is komt doordat een afwijking
van 100% zou betekenen dat een zuiver witte pixel in
het originele beeld in de JPEG of JPEG 2000 versie volledig zwart zou zijn. Daar is natuurlijk nooit sprake van,
en bij het beoordelen van die percentages moet er dus
van uitgegaan worden dat ook kleine percentages een
behoorlijk grote optische afwijking aanduiden, zoals in de
echte voorbeelden ook is vast te stellen.
Uit de tabel valt tevens af te leiden hoe groot de
werkelijke compressie verhouding is van de verschilllende methodes en instellingen. Hierbij moet opgemerkt
worden dat de compressieverhouding per type beeld kan
verschillen omdat een beeld met weinig detail nu eenmaal
sterker comprimeert dan een beeld met veel detail. Het
percentage in de tabel geeft aan hoeveel procent van
de oorspronkelijke bestandsgrootte verdwenen is na

JPEG
kwaliteit
qty 0
qty 1
qty 2
qty 3
qty 4
qty 5
qty 6
qty 7
qty 8
qty 9
qty 10
qty 11
qty 12

de compressie. Dus hoe hoger dit getal, hoe kleiner de
resterende bestandsgrootte.
Interessant aan de tabel is dat rechtstreeks valt af
te lezen welke JPEG compressie instelling ongeveer
gelijkwaardig is aan de JPEG 2000 variant. Helaas zijn
in dit onderzoek niet alle 100 JPEG 2000 instelllingen
van Adobe Photoshop getest, zodat uit de tabel niet een
heel nauwkeurige koppeling van de twee typen valt af te
leiden, maar wel een globale.
Iets wat verder opvalt uit de miniaturen is dat bij
zowel JPEG als JPEG 2000 compressie kleurfouten
optreden, wat valt af te leiden aan de kleurzweem van
de verschilbeelden. Die kleurzweem is echter maar heel
minimaal, waarbij ook nog in aanmerking genomen moet
worden dat de verschilbeelden 16-voudig zijn versterkt.
Zeker daar het in dit geval om een scan gaat met weinig
kleurcontrast zal de kleurafwijking met het blote oog
niet waarneembaar zijn. Wel valt in een oogopslag uit
de miniaturen af te leiden dat de JPEG 2000 bestanden
een kleur-neutralere afwijking hebben ten opzichte van
de JPEG varianten.

JPEG 2000
afwijking
2.18%
2.06%
1.80%
1.72%
1.59%
1.47%
1.29%
1.35%
1.15%
0.97%
0.83%
0.66%
0.40%

grootte
645.11 Kb
730.59 Kb
983.42 Kb
1.07 Mb
1.27 Mb
1.53 Mb
1.98 Mb
1.92 Mb
2.57 Mb
3.34 Mb
4.62 Mb
6.85 Mb
13.48 Mb

compressie
98.55%
98.36%
97.79%
97.54%
97.09%
96.49%
95.45%
95.59%
94.09%
92.32%
89.37%
84.26%
69.01%

kwaliteit
qty 1
qty 2
qty 3
qty 4
qty 5
qty 6
qty 7
qty 8
qty 10
qty 15
qty 20
qty 30
qty 40
qty 50
qty 60
qty 70
qty 80
qty 90
qty 100

afwijking
3.00%
2.28%
1.97%
1.78%
1.62%
1.50%
1.43%
1.34%
1.21%
1.05%
0.86%
0.76%
0.60%
0.45%
0.39%
0.39%
0.37%
0.18%
0.00%

grootte
243.33 Kb
459.29 Kb
677.77 Kb
894.61 Kb
1.09 Mb
1.3 Mb
1.51 Mb
1.73 Mb
2.13 Mb
3.18 Mb
4.21 Mb
6.28 Mb
8.34 Mb
10.43 Mb
12.47 Mb
14.52 Mb
16.58 Mb
18.63 Mb
20.67 Mb

compressie
99.45%
98.97%
98.48%
97.99%
97.50%
97.01%
96.52%
96.03%
95.10%
92.70%
90.33%
85.57%
80.82%
76.02%
71.34%
66.63%
61.89%
57.19%
52.49%
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Originele 400dpi PNG

JPEG2000 qty 1
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JPEG2000 qty 2

JPEG2000 qty 3
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JPEG2000 qty 4

JPEG2000 qty 5
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JPEG2000 qty 6

JPEG2000 qty 7
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JPEG2000 qty 8

JPEG2000 qty 10

46

JPEG2000 qty 15

JPEG2000 qty 20

47

JPEG2000 qty 30

JPEG2000 qty 40

48

JPEG2000 qty 50

JPEG2000 qty 60

49

JPEG2000 qty 70

JPEG2000 qty 80
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JPEG2000 qty 90

JPEG qty 0
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JPEG qty 1

JPEG qty 2

52

JPEG qty 3

JPEG qty 4
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JPEG qty 5

JPEG qty 6

54

JPEG qty 7

JPEG qty 8
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JPEG qty 9

JPEG qty 10
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JPEG qty 11

JPEG qty 12
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Beeldbewerking
Contrast en helderheid
Contrast is het verschil tussen tegenstelling. Hoe groter
het verschil, hoe groter het contrast. Het effect van contrast in beelden is dat verschillende elementen uit het
beeld ten opzichte van elkaar en van de achtergrond
van elkaar gescheiden worden. Er zijn twee vormen van
contrast: kleurcontrast en helderheids contrast. Bij scans
is vooral helderheids contrast van belang.

Contrast in archiefstukken
Bij een archiefstuk zijn het meestal niet zozeer de
kleuren zelf, maar de contrasten tussen de kleuren die
de informatie van het document bevatten en beschrijven.
Ter illustratie: een reproductie van een wit vel met in zwart
gedrukte tekst, dat in negatief wordt gereproduceerd, dus
als zwart vel met witte letters, bevat inhoudelijk exact de
zelfde informatie (en wordt in de praktijk bij micro-verfilming ook vaak toegepast). De “kleuren” wit en zwart
hebben in de meeste documenten dus geen enkele
betekenis maar dienen alleen om optische contrasten
te realiseren.

beste kan dit natuurlijk bij het scannen plaatsvinden, omdat op dat moment de maximale hoeveelheid informatie
beschikbaar is om een optimale contrast aanpassing te
realiseren. Bij bulkverwerking wordt meestal voorafgaand
aan het scannen op basis van een paar proefscans voor
een bepaalde instelling gekozen.
Voor het bewerken van contrast en helderheid in de
scan zijn verschillende methodes beschikbaar. De meeste
scan- en beeldbewerkingsoftware bieden eenvoudige
knoppen die simpelweg “contrast” en “helderheid” heten. Andere methodes zijn de zogenaamde “niveaus” en
“curves”. We lichten de werking hiervan in de volgende
paragrafen toe, omdat deze begrippen vaak gebruikt
worden bij de productie van scans.

Niveaus (of: “levels”)
Bij deze methode wordt de scan beoordeeld aan de
hand van histogram waarin de verdeling van de helderheidswaarden – eventueel per kleurkanaal - is weergegeven. Met de schuifregelaars kan een meer evenredige
distributie van de helderheids waarden over het hele
spectrum van zwart naar wit worden bereikt.

De betekenis wordt bij de meeste documenten uitgedrukt door middel van het contrast tussen bedrukt
en onbedrukt oppervlak, en om die betekenis zo goed
mogelijk over te brengen wordt dit contrast zo groot
mogelijk gemaakt. In de regel wordt gekozen voor een
witte ondergrond met zwarte tekst. Veroudering heeft bij
veel documenten de oorspronkelijke contrast-verhouding
aangetast doordat de drager is vergeeld of de inkt is verbleekt. Of doordat vocht-inwerking vlekken in het papier
heeft veroorzaakt.
Het blijkt dat een zwarte tekst op witte ondergrond
prettiger te lezen is dan een witte tekst op een zwarte
ondergrond. Het lezen van een microfilm in negatief wordt
meestal een stuk lastiger en vermoeiender – ervaren dan
wanneer het in positief wordt afgebeeld.

Contrast aanpassen in images
Bij digitalisering van documenten wil je het liefst een
zo groot mogelijk aantal nuances van het oorspronkelijke
document behouden, met nuances in zowel het diepste
zwart als het helderste wit. Tegelijkertijd wil je dat ook
alle tussengradaties zo goed mogelijk vertegenwoordigd
worden. Je wilt dus dat het beschikbare spectrum aan
weergeefbare kleuren optimaal benut wordt. Dit kan onder andere bereikt worden door het verschil tussen de
zwartste plek en de lichtste plek van het document zo
groot mogelijk te maken bij het scannen.
Om dit te bereiken zal in de regel het contrast verhoogd
moeten worden. Instellen van het contrast en helderheid
kan voorafgaand aan of na het scannen plaatsvinden. Het

58

Adobe Photoshop “Levels”

Curves
Curves zijn vergelijkbaar met de “niveaus” functie,
maar geven meer controle over de gradatie, oftewel het
verloop tussen zwart en wit. Om een prettige aandoende
afbeelding te krijgen zal die gradatie mogelijk moeten
worden aangepast. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de
middentonen een sterk contrast krijgen, en de donkere
en lichte partijen minder. Dit wordt bereikt middels een
zogenaamde “S-curve”.

het beeldbewerkingsprogramma Photoshop. Bij het digitaliseren van archiefstukken is dit type filters natuurlijk niet
interessant. Wel zijn er drie - vrij algemene – filters die de
moeite waard kunnen zijn omdat ze de leesbaarheid, dan
wel bestandsgrootte positief kunnen beïnvloeden. Deze
filters zijn: verscherpen, ruis verwijderen en vervagen.
Deze drie zijn in feite familie van elkaar maar bewerkstelligen tegenovergestelde effecten. Toepassing
van deze filters is wijdverbreid, met name verscherpen,
en de implicaties van deze toepassing zijn ingrijpend,
zowel voor de kwaliteit en duurzaamheid als voor de
bestandsgrootte, dus ook de kosten. Deze effecten zullen daarom in detail bestudeerd worden in het volgende
hoofdstuk.

Kleurcorrectie
Adobe Photoshop “Curves”

Met Curven en Niveaus kunnen het contrast en
de helderheid in de afbeelding genuanceerd geregeld
worden.
Nadeel bij het verhogen van het contrast is dat er
kleurnuances en dus wellicht details verloren gaan. Een
afbeelding met te hoge contrastwaarden loopt op een
gegeven moment dan ook “dicht”; Grijze nuances zijn dan
allemaal zwart geworden. Alhoewel curven en niveaus
geschikte instrumenten zijn om de leesbaarheid te vergroten, zullen ze wanneer niet zorgvuldig gehanteerd dus
ook het tegenovergestelde als effect kunnen hebben.

Kleurcorrectie is feitelijk hetzelfde als het wijzigen
van contrast of gradatie zoals kan worden uitgevoerd
met de instrumenten “Curves” en “Levels”. Bij kleurcorrectie vindt de aanpassing echter plaats per kleurkanaal,
op zodanige wijze dat deze kleurkanalen beter worden
gebalanceerd.
Ook voor kleurcorrectie bestaan diverse instrumenten,
van een enkelvoudige knop, “Auto color”, tot regelpanelen waarop heel genuanceerde instellingen te realiseren
zijn.

De meest optimale instelling is voor een belangrijk
deel afhankelijk van specifieke documenteigenschappen,
maar bij bulkverwerking is er geen tijd om per scan steeds
een nieuwe curve te maken en is er dus een algemene,
voor een hele serie geldende instelling nodig. Zeker bij
series die uit uiteenlopende documenttypen bestaan
kan dit nog wel eens lastig zijn. Een handgeschreven
document met weinig contrast heeft bijvoorbeeld baat
bij een wat pittigere curve. Maar als in diezelfde serie
een document met een hoog contrast zit, dan is het risico dat bij gebruik van dezelfde curve het resultaat een
dicht gelopen scan is, met lelijke donkere vlakken waarin
alle detaillering verloren is gegaan. Regel is dus dat een
afbeelding beter te “zacht” dan te “hard” kan zijn. Het is
vrij eenvoudig om vanuit een “zacht” beeld contrast toe
te voegen, maar andersom, vanuit een beeld met groot
contrast terug naar een zacht beeld met alle detaillering
die daar bij hoort, is uitgesloten.

Filters
Een filter is software waarmee vervormingen, effecten
en correcties op een afbeelding kunnen worden toegepast. Zo kan een foto bijvoorbeeld het aanzien van een
schilderij of pentekening krijgen met een speciaal filter in
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Het kleinste stukje detail van een scan is altijd een
pixel, terwijl in het origineel binnen de ruimte van een pixel
altijd nog een oneindige hoeveelheid details besloten is
die verloren gaat. Bovendien is het zo dat als binnen de
ruimte van die pixel kleur- en contrastverschillen bestaan,
de pixel zelf een gemiddelde waarde daarvan krijgt toegekend die in het echte document op die plek mogelijk
helemaal niet voorkomt. Doordat pixels binnen een scan
steeds een optelsom van gemiddelden zijn lijkt een scan
daarom vaak onscherp.
Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn om
niet de gemiddelde waarde van het oppervlak binnen die
pixel als meetwaarde te nemen maar de waarde van een
enkel punt binnen het vierkant van de pixel. Het probleem
hierbij is echter dat CCD sensors in zowel camera’s als
scanners bestaan uit steeds drie gekoppelde sensoren
voor rood, groen en blauw licht, die een zekere afstand
uit elkaar staan. Echte puntmetingen zijn alleen om die
reden al niet (goed) mogelijk. Het gevaar voor hinderlijke
moire (“tweed”) kleurpatronen dat door de afstand tussen de sensoren optreedt maakt het zelfs nodig om een
pixel nog verder te “verzachten” en te middelen met de
informatie uit de “naaste buren” van de pixel. Dit proces
heet “anti-aliasing” of “diffusie”.
Het probleem van de onvermijdelijke onscherpte in
gescande beelden wordt in de digitale beeldbewerking
opgelost via een filter dat verscherpen (engels: “sharpening”) heet. Dit filter zoekt randen, oftewel scherpe
contrastovergangen op, waarbij de lichte rand van de
contrastovergang lichter gemaakt wordt, en de donkere
rand donkerder. Deze techniek werkt verbluffend goed,
en ofschoon het een vorm van optisch bedrog en pixelvervalsing is doordat er informatie aan de scan wordt
toegevoegd lijkt de foto of scan aanzienlijk scherper, en
wat nog belangrijker is, prettiger om naar te kijken c.q. te
lezen. Een onscherp beeld doet namelijk onaangenaam
aan omdat de hersenen de ogen tevergeefs proberen
scherp te stellen.
Verscherping is daarom een volstrekt acceptabele
vorm van informatievervalsing, en wordt in alle vormen
van digitale beeldpresentaties toegepast, zowel bij afbeeldingen voor beeldschermen als afbeeldingen voor
drukwerk. Bij het professioneel laten vervaardigen van
een scan zal vrijwel zeker standaard een zekere mate
van sharpening worden toegepast, tenzij er expliciet om
gevraagd wordt dit niet te doen. Op het moment dat een
scanbedrijf die standaard verscherping niet zou toepassen zou men het werk terugkrijgen met de opmerking dat
de scan niet scherp is.
Verscherping dient met wijsheid te worden toegepast
anders is het middel erger dan de kwaal. Verscherping
werkt namelijk alleen goed als de resolutie van het
beeld is afgestemd op de uitvoerresolutie, oftewel bij

beeldschermen de resolutie van het scherm (oftewel de
uiteindelijke grootte waarop het plaatje op het scherm
wordt afgebeeeld) en bij print de resolutie van de print
(oftewel het raster en de uiteindelijke grootte waarop het
beeld wordt geprint).
Zodra dat niet het geval is, kan een effect optreden
waar de oorspronkelijke anti-aliasing nu juist een oplossing voor vormde, namelijk dat er moire effecten ontstaan
en andere hinderlijke artefacten. Of dat de toegepaste
verscherping gewoon helemaal geen effect heeft omdat
ze zich afspeelt op dusdanig fijne resolutie dat die door
het uitvoerapparaat weer wordt “weggemiddeld”.
Het contra-produktief of vruchteloos toepassen van
verscherping op een bestand waarvan nog niet exact
is vastgeld op wel medium en op welke grootte het zal
worden bekeken of geprint is met name een punt van zorg
omdat verscherping niet alleen valse informatie toevoegt
en dus de authenticiteit van de scan aantast, maar ook
de groote van het bestand flink kan doen toenemen. Die
toename in grootte is op de volgende pagina’s nauwkeurig in kaart gebracht, en het blijkt dat het toepassen van
verscherping een bestand met maar liefst meer dan 200
procent kan doen toenemen.
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Die toename in bestandsgrootte met verscherpte
beelden is met name bij JPEG spectaculair, en dat is
logisch als je bekijkt hoe het compressiealgoritme van
JPEG werkt:
Het JPEG compressiealgoritme is er op gebaseerd dat
het oog voornamelijk gevoelig is voor contrastovergangen,
ofwel in natuurkunidge termen: voor “hoge frequenties”.
Het compressie algoritme laat vooral die hoge frequenties
intact, en voert juist binnen de lage frequenties een zeer
sterke middeling uit. Om die reden zie je bij JPEG vooral
bij egale kleurvlakken hele lelijke patronen ontstaan. Door
verscherping voeg je kunstmatig hoge frequenties toe,
waardoor het compressiealgoritme minder goed werkt
en het JPEG bestand dus groter wordt.
JPEG 2000 heeft door een volstrekt ander compressiealgoritme aanzienlijk minder last van dit fenomeen,
maar ook bij dit formaat levert verscherping een behoorlijk
groter bestand op, wat logisch is omdat je bij verscherping
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kunstmatig informatie toevoegt die in de oorspronkelijke
scan niet aanwezig was.

digitaal beeld toevoegd, nog afgezien van de storende
artefacten.

Despecle

Een belangrijk argument tegen de toepassing van verscherping voor archivering van beelden is dat onderzoek
naar optimale algoritmen voor beeldverscherping nog
niet is afgerond. Verbeterde rekenkracht van computers
maakt nieuwe, intelligentere algoritmen mogelijk die betere resultaten geven dan de huidige stand van techniek.
Dergelijke algoritmen kunnen natuurlijk hun beste resultaat halen op zo “origineel” mogelijke beelden, zonder
kunstmatige toevoeging van “domme”, “ouderwetse”
verscherpings algoritmen.

Zoals verscherping contrastverhoudingen opzoekt en
versterkt, zo doet het filter “Despecle” min of meer het
omgekeerde: het zoekt kleine contrasteilandjes binnen
egale vlakken en reduceert deze. Met dit filter kan heel
effectief overbodige ruis en oppervlakteverontreiniging
van het origineel worden weggefilterd.
Zoals te verwachten levert het filter ook qua bestandsgrootte tegenovergestelde resultaten op. Zoals te zien
in de grafiek op de vorige bladzijde neemt de bestandsgrootte af na het gebruik van despeckle. Dit komt omdat
informatie uit de originele scan is verwijderd, en opvallend
is het dat juist de lossless gecomprimeerde formaten TIFF
en PNG hier bijzonder van profiteren.
Dat is logisch als je bedenkt dat de compressie bij die
formaten is gebaseeerd op het met algoritmes vertalen
van reeksen van dezelfde informatie, en met despeckle
vergroot je aanzienlijk de kans dat zich in een egaal kleurvlak reeksen van gelijke informatie bevinden.
Bij TIFF of PNG opslag van zwart/wit documenten
waarbij detail niet echt relevant is maar bestandsgrootte
wel, kan het despeckle filter spectaculaire resultaten
opleveren, zoals blijkt uit het voorbeeld op de pagina
hiernaast.

Verscherping achteraf
Verscherping kan op twee momenten plaatsvinden:
direct bij het scannen door de software van de scanner,
of achteraf.
Theoretisch is op het moment van opname of scannen de meeste informatie aanwezig om een optimale
verscherping uit te voeren, mits de resolutie van het
uitvoermedium bekend is. Bij de scanner die hier getest
is bleek Adobe Photoshop echter met het filter “Sharpen
More” net zo goed in staat die verscherping achteraf in
het beeld aan te brengen. Het resultaat is op de vorige
pagina’s afgebeeld.
Het probleem met het scannen van hoge-resolutiebeelden die bedoeld zijn als moederbestand voor afgeleide formaten is echter dat de uitvoerresolutie op het
moment van scannen nog niet bekend is. Sterker nog:
het is zelfs zeker dat er verschillende afgeleidingen van
het beeld zullen worden samengesteld, bedoeld voor verschillende uitvoermedia, in verschillende resoluties: een
thumbnail, een schermafdruk, en een printversie.
Elke resolutie heeft zoals gezegd zijn eigen type
verscherping nodig, en op het moment dat deze wordt
toegepast over verscherping die al in de scanner heeft
plaats gevonden wordt verscherping over verscherping
uitgevoerd, wat wel heel veel vervalste informatie aan een
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Het onlangs uitgebrachte programma Adobe Photoshop CS2 biedt een aantal interessante nieuwe filters
waarmee op een nog slimmere manier overbodige ruis
uit een afbeeldingen kan worden gefilter. Voorbeelden
hiervan zijn “Oppervlakte vervagen” (Surface blur) en
“Smart blur”.

Conclusie
Verscherping van beelden moet pas plaats vinden bij
het samenstellen van het eindproduct wanneer het uitvoermedium en de resolutie van dat medium bekend is. In
situaties waarbij een scan voor meerdere uitvoermedia en
meerdere resoluties moet kunnen dienen is het beter om
geen enkele verscherping toe te passen bij het scannen,
en de beelden onverscherpt te archiveren. Zodoende kan
achteraf een kwalitatief beter op de situatie afgestemd
verscherpt beeld worden samengesteld, en wordt tegelijkertijd aanzienlijk aan opslagruimte bespaard.

Toepasing van “geen verscherping” in combinatie met
het filter “despecle” geeft bij simpele hoog-contrast beelden
spectaculaire resultaten. Bovenstaande brief is gescand op
600dpi, gedespecled, geconverteerd naar 32-kleuren bitmap en

opgeslagen als LZW gecomprimeerde TIFF. Bestandsgrootte:
1.07Mb. Door een beter despecle filter, speciaal geschreven
voor dit soort documenten zou nog veel meer winst behaald
kunnen worden.
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Geen Sharpening
JPEG Q6
2,028 Mb
JPEG2000
1,767 Mb
TIFF ZIP
28,257 Mb
PNG
26,324 Mb

Less Auto Sharpen (-)
JPEG Q6
2,643 Mb
JPEG2000
2,356 Mb
TIFF ZIP
31,141 Mb
PNG
29,346 Mb
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Auto Sharpen
JPEG Q6
3,392 Mb
JP2000 Q10 2,475 Mb
TIFF ZIP
33,359 Mb
PNG
31,527 Mb

More Auto Sharpen
JPEG Q6
4,581 Mb
JP2000 Q10 2,704 Mb
TIFF ZIP
36,341 Mb
PNG
34,513 Mb
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PSD Sharpen More
JPEG Q6
3,528 Mb
JP2000 Q10 3,070 Mb
TIFF ZIP
35,166 Mb
PNG
33,785 Mb

PSD Despecle
JPEG Q6
1,789 Mb
JP2000 Q10 1,576 Mb
TIFF ZIP
20,801 Mb
PNG
19,020 Mb
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Opslag scans
Digitale informatie kan worden opgeslagen op magnetische of optische dragers, zoals harddisks of CDROM’s/
DVD’s, en worden getransporteerd via het netwerk of een
internet verbinding. De capaciteit van zowel de opslagmedia als transmissiekanalen wordt voortdurend vergroot:
waar in 1963 nog een vrachtwagen nodig was voor het
vervoeren van een harddisk met 5Mb opslag, past nu 400
keer zo veel informatie op een chip ter grootte van een
vingernagel, die je kunt wegblazen.

Toch zullen we in onze besluitvorming met betrekking
tot de bouw van opslag- en transmissiesystemen die bedoeld zijn voor de toekomst dergelijke extrapolaties moeten betrekken, want gelet op de nog steeds toenemende
vraag naar zowel transmissie als opslag in verband met
nieuwe toepassingen - zoals recentelijk digitale televisie
- zal de druk op de industrie om te blijven innoveren
voorlopig nog wel blijven bestaan, en dus is het reeel te
verwachten dat de huidige trend in opslagcapaciteit nog
jaren zal voortzetten.

De onderstaande tabel geeft een kort overzichtje van
ontwikkelingen op het gebied van opslag en netwerk:
Removable media (floppy, cd, dvd)
1978 51⁄4 inch DD floppy
360 kb
1987 31⁄2 inch HD floppy
1.44Mb
1994 Iomega ZIP drive
100Mb
1994 CD-R
650Mb
1997 DVD-R
4.7 Gb
2005 Dual Layer DVD-R
8.5 Gb
2005 Blu-Ray disk
23.3Gb
Harddisks 5 1⁄4 inch
1980 Seagate ST-506
1996 Seagate ST-32140A
2000 Seagate ST330630A
2005 Seagate ST3400832A

5Mb
2 Gb
30Gb
400Gb

Internet verbinding
1985 Inbel verbinding
1995 Inbel verbinding
2000 ADSL verbinding
2005 ADSL verbinding

9.6Kb
56Kb
512Kb
8Mb

Uit deze gegevens valt af te leiden dat gedurende
de afgelopen 25 jaar gemiddeld een vergroting van opslagcapaciteit heeft plaatsgevonden met een factor 1.5,
en een jaarlijkse vergroting van transmissiecapaciteit
met een factor 1.4. Als we deze gegevens heel ruwweg
extrapoleren voor een periode van 10 jaar leidt dat tot in
2015 tot het volgende:
Harddisk:
Verwisselbare opslagmedia:
Internet verbinding:

23Tb
1.3Tb
461Mb/s

Dit zijn moeilijk voorstelbare hoeveelheden, en het is
ook moeilijk te geloven dat alle foto’s die op dit moment
in de beeldbank van het Gemeentearchief Amsterdam
zijn opgeslagen over tien jaar op een wegwerpschijfje
zullen passen. Maar net zo moeilijk was het om twintig
jaar geleden te geloven dat de complete Encyclopedia
Brittanica op 1 schijfje zou passen, of dat we de complete
werken van Bach vandaag binnen een paar uurtjes kunnen downloaden.
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IBM RAMAC 305A uit 1963 met 5 Mb harddisk

Kosten
Om een indruk te geven van de kosten die daarmee
gemoeid zijn is een rekenvoorbeeld opgenomen. Vanzelfsprekend is dit slechts een indicatie. Kosten worden ook
bepaald door de kwaliteit van hetgeen wordt aangeschaft
en het moment waarop.
Om digitale bestanden te bewaren is meer nodig dan
alleen de aanschaf van harddisks, maar bestaan uit de
volgende structurele en incidentele kosten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aanschaf, installatie, onderhoud en afschrijving
van hardware (servers, harddisks)
Aanschaf van licenties en updates voor sturende
software (database, besturingssysteem)
Waarborgen voor ongevoeligheid voor technische storingen (redundancy en backup)
Voorzieningen voor kastruimte, stroom en netwerk
Systeembeheer (installatie en onderhoud van de
sturende software)
Migratie en/of transport van de data naar het
opslagmedium

Bovenstaand overzicht maakt duidelijk dat het niet
eenvoudig is een “prijskaartje per Terrabyte per jaar” aan
opslagruimte te hangen. Voor alle aspecten uit het rijtje
geldt immers dat er een ruime keuzemogelijkheid is uit
een assortiment aan verschillende kwaliteiten.

Rekenvoorbeeld
Onderstaand rekenvoorbeeld is bedoeld om een
globaal idee te geven van de omvang van de kosten
voor het bewaren van digitale bestanden. Opgenomen
in het voorbeeld zijn alleen de kosten voor hardware.
Overige kosten zoals licentiekosten (1 en 2) en kosten
voor het systeembeheer en transport (5 en 6) zijn buiten
beschouwing gelaten.
Uitgangspunten:
1.
2.
3.

Prijspeil: maart 2006
Kosten vervaardigen scan: € 0,10 en € 0,20
Opslagkosten hardware: € 1500,- per jaar/Tb

Ad. 2 Huidig prijspeil bij grootschalige productie van
doorloopscans: 0,10 van handscans 0,20. Keuze van
resolutie, kleur en opslagformaat heeft geen invloed op
de prijsstelling.
Ad.3 Aanschafkosten harddisk, RAID 5, configuratie,
redundante opslag 1 Tb, € 2738,- bij afschrijving over 3
jaar: € 912,- per jaar, uitgaand van een situatie met een
bestaande server waarbinnen de opslagcapaciteit wordt
vergroot. Kosten voor hosting € 588,- per jaar per Tb. Te
samen: € 1500,- per jaar per Tb. Deze kosten zijn als
gevolg van snelle daling van de kosten van opslagmedia,
en onvoorziene kostenverhogende factoren zoals de prijs
van elektriciteit geen vaststaand gegeven.

Kosten voor de opslag bij een jaarproductie van 500.000
scans in deze drie opties:
1. € 375,- per jaar
2. € 1.575,- per jaar
3. € 15.750,- per jaar

Conclusie
Bij een vergelijking van alleen de kosten voor productie van de scan (dus exclusief kosten mankracht voor
organisatie) en alleen de kosten voor hardware voor het
bewaren van de scan (dus exclusief kosten voor licenties
en systeembeheer) zijn de kosten voor het maken van
1 keer per 3 jaar nieuwe doorloopscans ongeveer even
hoog als de opslagkosten van TIFFs ongecomprimeerd
voor een periode van 3 jaar volgens het huidige prijspeil.
Bij de duurdere handscans zijn de kosten van vervaardiging ongeveer gelijk aan de opslagkosten over een
periode van circa 6 jaar.
Een zorgvuldiger berekening en vergelijking van de
kosten, toegespitst op een specifiek gebruiksdoel kan
zinvol zijn.

Verder zijn dit de kosten bij eenmalige, redundante
opslag. Andere scenario’s zijn heel goed denkbaar en
kunnen tot andere prijzen leiden. Als richtprijs voor redundante RAID 5 opslag op een online serverlocatie is
het genoemde bedrag echter reëel.
Kosten hardware bij opslag scan in 3 verschillende
bestandsformaten:
1. Scan, 300 dpi, 24 RGB, JPeg compressie PSD 4, 0,5
Mb per scan – kosten per jaar 0,00075 per scan
2. Scan, 300 dpi, 24 RGB, JPeg compressie PSD 10, 2,1
MB per scan – kosten per jaar 0,00315 per scan
3. Scan, 300 dpi, 24 RGB, Tiff ongecomprimeerd, 22 MB
per scan – kosten per jaar 0,0315 per scan
Ad. 1, Veel klanten zullen deze scan voldoende leesbaar vinden. Op dit moment voldoet een scan in deze
kwaliteit
Ad. 2. Deze scan heeft voldoende kwaliteit voor gemiddelde publicatie en voor OCR-toepassing
Ad. 3. Deze scan heeft de kwaliteit volgens de op dit
moment gangbare normen van opslag van archivalia
Kosten opslag bij digitalisering 50 meter archief per
jaar
Kosten voor productie van 500.000 scans = € 50.000,- bij
doorloopscans; € 100.000,- bij handscans.
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Duurzaamheid
Met het begrip duurzaamheid wordt in dit rapport de
houdbaarheid van images voor langere termijn bedoeld.
Deze kan worden opgesplitst in drie deelaspecten:
•
•
•

duurzaamheid van de scan
duurzaamheid van de drager
duurzaamheid van de gebruiksmogelijkheden

Duurzaamheid van de scan
Of een scan in de toekomst nog geopend en gelezen
kan worden is in belangrijke mate afhankelijk van de
gemaakte keuzes voor het opslagformaat en de toegepaste compressie algoritme. Er moeten daartoe eisen
worden gesteld op het vlak van documentatie, patenten
en ondersteuning.
In het archiefveld is het tot nu toe gebruikelijk om in het
kader van duurzaamheid bij digitalisering te kiezen voor
ongecomprimeerde TIFF bestanden. Deze zijn echter 3
tot 10 keer groter dan een hoge kwaliteit JPEG, en zelfs
tot 90 keer groter dan een kwalitatief wat mindere, maar
nog steeds leesbare JPEG. De kosten voor opslag zijn
navenant 3 tot 90 keer zo groot. In het kader van grootschalige digitalisering dringt zich de vraag op of deze
kosten gerechtvaardigd zijn.
Het TIFF formaat voldoet in ieder geval aan bovengenoemde eisen, maar dat doen PNG en JPEG ook. Verder
wordt in de literatuur vaak als argument aangedragen
dat TIFF de mogelijkheid biedt tot het opnemen van
metadata in het bestand, maar deze mogelijkheid is niet
beperkt tot TIFF. Buiten de vraag of en in hoeverre we
die mogelijkheid überhaupt willen benutten wordt dit ook
ondersteund door PNG en JPEG2000. Verder kunnen in
JPEG bestanden in ieder geval de technische metadata
– de zogenaamde EXIF gegevens – over het digitaliserings proces worden vastgelegd.
Het enige echte grote verschil tussen TIFF, PNG en
JPEG is dat TIFF de mogelijkheid biedt om de images
in ongecomprimeerde vorm op te slaan. PNG, JPEG en
JPEG 2000 zijn onlosmakelijk verbonden met compressie.
De keuze voor TIFF is dus in belangrijke mate gebaseerd op het feit dat de bestanden ongecomprimeerd
kunnen worden opgeslagen. Compressie zou het risico
hebben dat bestanden in de toekomst bij nieuwe platformen en besturingssystemen niet meer gelezen kunnen worden. Deze aanname is echter niet terecht. Een
compressieformaat is namelijk niets anders dan één of
meerdere sets gedocumenteerde, logische, mathematische algoritmen. Zolang gedocumenteerd is hoe het compressie- en opslagformaat werkt, kunnen de bestanden
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zondermeer worden gedecodeerd.
Een tweede, en vaak als doorslaggevend beschouwd
argument tegen gebruik van compressie is dat de kans
dat een image niet meer gelezen kan worden als gevolg
van beschadiging van één of meerdere bits het grootst
is bij gecomprimeerde bestanden. Dus, zo is de redenering, we kunnen beter kiezen voor opslag van ongecomprimeerde TIFF bestanden. Deze stelling is door ons
onderzocht in het hoofdstuk “Beschadiging” en blijkt niet
juist. Het gevaar van LZW compressie hebben wij niet
kunnen ontdekken.
Een argument tegen JPEG compressie zou zijn dat
bij het openen en opnieuw bewaren kwaliteitsverlies zou
optreden. Ook dat hebben we onderzocht, en blijkt geen
geldig argument. Zie hiervoor het hoofdstuk “Herbewaren”.

Duurzaamheid van de drager
Als gevolg van beschadigingen in de drager kan het
gebeuren dat bestanden niet of nog maar beperkt leesbaar zullen zijn. Om de risico’s hierop te beperken staan
de volgende mogelijkheden tot onze beschikking:
•
•
•
•
•
•

keuze voor een kwalitatief hoogwaardige drager
reguliere check van de bestanden op de drager
tijdige conversie naar een nieuwe drager
redundantie in opslag
redundante in opslag op meerdere type dragers
bewaren op verschillende fysieke locaties

Met een combinatie van bovenstaande maatregelen
kan het gevaar tot nul gereduceerd worden.

Gebruiksmogelijkheden
Een digitale scan is een product van technologie die
nog volop in ontwikkeling is. Printers krijgen een steeds
fijnere resolutie en kunnen op grotere formaten tegen
een steeds lagere prijs afdrukken, beeldschermen krijgen
ook een steeds fijnere resolutie en grotere diameter. Een
scan die is afgestemd op de behoeftes van vandaag zal
daarom zonder meer tekort schieten op de behoeftes
van morgen. Om langere tijd mee te kunnen gaan zal
men daarom nu een “maatje te groot” moeten nemen,
maar ook dan zal nieuwe technologie de scan op den
duur onherroepelijk inhalen. Eeuwige duurzaamheid van
digitale kopieën is derhalve een illusie.
Het “maatje te groot” zal vooral gezocht moeten worden in het aspect “resolutie”. Daarom is het verstandig om
te kiezen voor een zo hoog mogelijke informatiedichtheid
per opslageenheid, oftewel “maximum value for buck” . Dit
betekent een combinatie van hoge resolutie met krachtige
lossy compressie.

Conclusie
1.

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is er geen
technische noodzaak tot ongecomprimeerde
opslag.

2.

Het risico van beschadigde dragers kan worden
geëlimineerd middels technische en organisatorische maatregelen.

3.

Om de gebruiksmogelijkheden op langere termijn
zo goed mogelijk veilig te stellen zal de kwaliteit
van de scan zo hoog mogelijk moeten zijn.
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Herbewaren
Een veel gehoorde “vuistregel” is de volgende:
Als een beeld achteraf nog bewerkt moet worden
kun je het beter niet in JPEG opslaan, omdat je dan
een groot verlies krijgt.
In dit hoofdstuk wordt deze bewering onderzocht.
Elk van de in het vorige hoofdstuk onderzochtte JPEG
of JPEG 2000 afbeeldingen zijn in hun oorspronkelijke
compressie geopend,vervolgens of 90 graden geroteerd of 1 pixel veranderd, en vervolgens bewaard in
hetzelfde formaat met dezelfde compressie. Daarna is
via de “difference” methode (zie het hoofdstuk “JPEG
/ JPEG 2000”) het verschil berekend en gevisualiseerd
tussen die oorspronkelijke gecomprimeerde versie en
de versie die opnieuw bewaard is. Dat verschil is nog
eens 16 maal versterkt. Het resultaat is op de volgende
bladzijden te zien.
Twee dingen vallen meteen op: de JPEG 2000 versies
blijken spectaculair in kwaliteit te verslechteren, en de
JPEG versies aanzienlijk minder. Bovendien geeft enkel
het roteren en herbewaren van een JPEG beeld toch best
een behoorlijk verlies, het op 1 pixel veranderen van een
JPEG beeld geeft voor de onveranderde pixels echter
hoegenaamd geen enkel verlies. Wonderlijk is verder dat
bij die laatste bewerking het verlies niet evenredig is met
de JPEG kwaliteit: bij een twintig-voudige herhaling van
deze procedure lopen de hogere kwaliteiten het meeste
schade op.
Maar wat is er nu aan de hand met de JPEG 2000
afbeeldingen? Waarom dat spectaculaire verschil bij
slechts 1 keer openen en bewaren in hetzelfde compressie formaat? Een blik op de bestandsgrootte verraadt dit
mysterie. De bestandsgrootte is ook spectaculair kleiner
geworden. Wat blijkt is dat herbewaren bij JPEG 2000 het
bestand opnieuw ineen laat schrompelen, met opnieuw
evenredig kwaliteitsverlies.
Een oplossing voor dit vervelende fenomeen zou kunnen zijn om bij herbewaren van JPEG 2000 kwaliteit 100
(oftewel lossless) te kiezen. Deze kwaliteit levert alleen
wel een iets groter bestand op, maar wel veel kleiner
dan het oorspronkelijke lossless formaat. Dit is echter
een lastige manier van doen, die niet correspondeert met
de manier waarop beeldbewerkingen plaats vinden. Bij
beeldbewerking open je een beeld, en klikt na je bewerkingen op bewaar. Het programma bewaart met dezelfde
instellingen als het de vorige keer is bewaard. JPEG 2000
houdt dus in dat deze actie het beeld kan ruineren. Misschien dat dat precies de reden is dat Adobe Photoshop
zelfs in zijn nieuwste versie het JPEG 2000 formaat nog
niet “out-of-the-box” ondersteunt. Dit is tenslotte een
beeldbewerkingsprogramma.
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Boven de “orginele” JPEG 2000 afbeelding in Photoshop kwaliteit 1, daaronder dezelfde afbeelding, geopend in Adobe Photoshop, 2 x 180 graden geroteerd
(zodat het beeld weer in zijn oorsponkelijke staat was)
en op bewaar geklikt. Het beeld blijkt totaal geruineerd. De bestandsgrootte is van 244Kb naar 15Kb
geschrompeld.

jpeg2000 qty 1

jpeg2000 qty 2

jpeg2000 qty 3

jpeg2000 qty 4
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jpeg qty 0
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jpeg qty 2

jpeg qty 3

jpeg qty 4

jpeg qty 5
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jpeg qty 8

jpeg qty 9

jpeg qty 10

jpeg qty 11

Het effect van openen van een scan in Photoshop en zonder dat iets
aan het beeld is veranderd 90 graden roteren en opnieuw bewaren.
Zie ook pagina 34.

jpeg qty 12
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In deze test is een de scan 1 maal geopend, 1 pixel in het beeld
is veranderd, en opnieuw bewaard in dezelfde kwaliteit. JPEG’s
blijken zelfs nauwelijks een meetbaar kwaliteitsverlies op te lopen,
JPEG2000 daarentegen wel.
jpeg qty 12
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In deze test is een de scan 20 maal geopend, 1 pixel in het beeld is
veranderd, en opnieuw bewaard in dezelfde kwaliteit. Opvallend is
dat het verlies in kwaliteit, weergegeven in grijswaarde, bij JPEG niet
evenredig met de compressie verloopt, en dat juist de hoge JPEG
compressies geen last blijken te hebben
jpeg qty 12
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Beschadiging
Een veelgehoord argument tegen compressie, lossles
dan wel lossy, is dat ongecomprimeerde beelden beter
bestand zijn tegen beschadigingen. In dit hoofdstuk is
onderzocht in hoeverre deze stelling juist is. Er zijn twee
proeven gedaan:
In de eerste proef, waarvan de resultaten hier rechts
zijn afgebeeld, is slechts 1 bit beschadigd (veranderd
van een 0 in een 1 of van een 1 in een 0). Alle beelden
konden zonder foutmelding in Adobe Photoshop geopend
worden, en op alleen de jpeg en gecomprimeerde tiff
was een lichte beschadiging zichtbaar in de vorm van
een enkele smalle streep in het midden van de scan. In
zowel de ongecomprimeerde tiff als de gecomprimeerde
jpeg2000 was geen beschadiging zichtbaar.
In de tweede proef is 5 procent van het bestand
beschadigd door halverwege het bestand 5 procent
van alle bits op 0 te zetten. Alle beelden behalve de in
LZW gecomprimeerde TIFF konden in Adobe Photoshop
geopend worden, en alle beelden toonden de beschadiging. De in LZW gecomprimeerde TIFF kon wel in het
Open Source beeldbewerkingspakket Gimp geopend en
opnieuw bewaard worden. In Gimp werd bovendien de
JPEG, in tegenstelling tot Adobe Photoshop wel compleet
afgebeeld, waarbij de beschadiging er tussen uit geknipt
was en het beeld korter geworden was. De resultaten
zijn op de volgende pagina’s te bekijken. De afbeeldingen zijn op 20 procent grootte, als jpeg in dit document
geplaatst.

1 bit beschadigd in jpeg2000 qty 20

1 bit beschadigd in ongecomprimeerde TIFF

Interessant bij het JPEG 2000 formaat is dat hele
tekst van de scan nog te lezen was, omdat voor de beschadigde plek kennelijk nog wel enige beeldinformatie
beschikbaar was.
Uit deze test blijkt dat de hierboven genoemde stelling niet juist is, sterker nog, dat het tegenovergestelde
waar is: JPEG 2000 is veel beter bestand tegen beschadigingen dan TIFF, juist omdat bij JPEG 2000 pixels
niet op één plek in het bestand wordt opgeslagen maar
veel op een redundant manier in het beeldbestand zijn
verspreid.

1 bit beschadigd in met ZIP gecomprimeerde TIFF

Echter moet worden opgemerkt dat het gevaar van
beschadiging bij digitale archivering op een heel andere
methode dient te wordt afgewend, en wel door middel van
redundancy in opslag, zie hoofdstuk “Duurzaamheid”.

1 bit beschadigd in jpeg qty 10
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5 procent beschadigd in jpeg qty 10, geopend in Photoshop

5 procent beschadigd in jpeg qty 10, geopend in Gimp

5 procent beschadigd in TIFF ongecomprimeerd

5 procent beschadigd in TIFF met ZIP compressie
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5 procent beschadigd in TIFF met LZW compressie, geopend in Gimp
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5 procent beschadigd in JPEG2000 q20

Samenvatting
Dit rapport is een verslag van een onderzoek naar de
belangrijkste technische aspecten van digitale reproductie
van archiefstukken die van toepassing zijn op grootschalige digitalisering van archivalia. Kader van het onderzoek
is de bouw van een ‘Archiefbank’, een webapplicatie die
raadpleging en downloaden van archiefstukken mogelijk
maakt. Doel van de reproductie binnen dit kader is het
maken van gebruikskopieën. Er is dus geen sprake van
reproductie in de zin van conservering of substitutie van
dragers.
Doel van het rapport is het bieden van een raamwerk
waarbinnen bij grootschalige digitalisering beargumenteerde en daarmee verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden. Het is echter geenszins een “catechismus
voor het digitaliseren van archivalia”. Dé keuze bestaat
niet en zal per situatie anders zijn, afhankelijk van onder
andere de beschikbaren middelen, beoogde doelen,
documenttypen en aantallen. Bij digitalisering van 15
kwetsbare charters zullen we dus waarschijnlijk tot andere
keuzes komen dan wanneer we 5.000 handgeschreven
brieven,,50.000 bouwtekeningen of 5.000.000 getypte
A4-tjes digitaliseren. Bovendien gaan de technische
ontwikkelingen dermate snel dat een deel van de in dit
rapport geformuleerde beperkingen zonder twijfel binnen
afzienbare tijd achterhaald zullen zijn.
Het onderzoek is beperkt gebleven tot de technische
parameters. Bijbehorende werkprocessen, bouw van
een raadpleegapplicatie en organisatorische aspecten
zijn niet onderzocht.
Dat het voor dit rapport uitgevoerde onderzoek
geen zuiver wetenschappelijke grondslag heeft, en de
conclusies subjectieve begrippen als “leesbaarheid” en
“kwaliteit” bevatten, is al toegelicht. Wij zijn echter van
mening dat juist deze aanpak bijdraagt aan een gezonde
discussie over grootschalige digitalisering en de daarin
mogelijk te nemen besluiten.

garandeert, vervolgens de scans zodanig bewerken dat
de leesbaarheid wordt bevorderd en de bestandsgrootte
geminimaliseerd en ten slotte de scans opslaan in een
bestandsformaat dat ordening faciliteert en breed ondersteund wordt in een webomgeving. Deze keuze brengt
de laagste kosten met zich mee en zal aan de vraag van
het overgrote deel van de klanten voldoen. Het risico van
deze keuze is dat over een aantal jaren, als de techniek
verder ontwikkeld is, de gebruiksmogelijkheden van de
scans als onvoldoende worden beoordeeld en we opnieuw moeten scannen.
Bij de keuze voor een variant gelegen tussen deze
beide uitersten in zullen we ons in eerste instantie laten
leiden door argumenten gerelateerd aan de verschillende
soorten documenten. Het oudste charter van Nederland
verdient nu eenmaal een andere behandeling dan een
klachtenbrief over een losliggende stoeptegel gericht aan
de burgemeester van Halfweg. We schieten ons doel
voorbij als de kosten voor het bewaren van de digitale
reproductie van deze brief hoger worden dan het opnieuw
scannen van de brief, laat staan dat ze hoger worden dan
de kosten voor het bewaren van de brief zelf.
We moeten ons bij de afweging vooral ook laten leiden
door een op kennis gebaseerde beoordeling van de alternatieven. Kiezen voor ongecomprimeerde TIFF ‘omdat
iedereen zegt dat dat het beste is’ is niet verstandig en
nodeloos geldverslindend.
In een tijd waarin we niet alleen vraaggericht, maar
zelfs vraaggestuurd willen werken zullen we de wensen
van onze klanten zeker mee moeten nemen bij de afweging van alternatieven. In de praktijk ten slotte zal de
keuze vaak worden bepaald door beschikbaarheid van
budget.
Het Gemeentearchief Amsterdam hoopt met dit rapport de discussie over technische aspecten van digitale
reproductie te stimuleren en een bijdrage te leveren aan
de professionalisering van onze beroepsgroep.

De belangrijkste keuzes die voorafgaand aan grootschalige digitalisering gemaakt dienen te worden zijn
keuzes met betrekking tot de duurzaamheid. Hoe lang
denken we dat de scans bruikbaar moeten blijven? Hoeveel investeren we in kwaliteit? Leggen we de prioriteit
bij kwantiteit of bij kwaliteit?
Tot op heden heeft het archiefwezen vaak gekozen
voor ongecomprimeerde TIFF moederbestanden en een
aantal afgeleiden voor verschillende gebruiksdoeleinden.
Deze keuze zal bij grootschalige digitalisering van kilometers archieven financieel niet haalbaar zijn. En het
is nog maar de vraag of het, technisch gezien, wel de
beste keuze is.
Een andere, min of meer ‘tegenovergestelde’, optie is
digitaliseren met een informatiedichtheid die leesbaarheid
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