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Bestaande situatie en probleemstelling 
Een accuraat hellingsprofiel van een route kan eindgebruikers (wandelaars en fietsers) correct informeren 
over het aantal afgelegde hoogtemeters. Het laat ook toe een betere inschatting te maken van de 
moeilijkheidsgraad van de route. 
De gebruikte hoogtemodellen hebben zijn beperkingen. Om de kosten te drukken worden namelijk geen 
modellen met hoge resolutie gebruikt, waardoor er vaak ruis ontstaat op de weergegeven hoogtemeters. 
Hierdoor komt het ook dat verschillende partijen voor hetzelfde parcours verschillende resultaten geven. 
 
Een oplossing die snel resultaat geeft, is het gebruik van een laagdoorlaatfilter op de grafiek met 
hoogtemeters. Hierdoor wordt weliswaar de ruis weggehaald, maar ook alle echte pieken en dalen worden 
afgezwakt. RouteYou biedt daarom de originele data aan aan zijn eindgebruikers. 
Een betere oplossing is aangewezen. 
 
Doelstelling van het project 
Om het probleem aan te pakken, zal data verzameld door fietsers gebruikt worden. Om ervoor te zorgen dat 
data kan gegenereerd worden door de brede gemeenschap, maken we gebruik van de snelheid van fietsers 
op de route (op basis van positie en tijdstip), dat geen gespecialiseerde toestellen nodig heeft. 
 
Om op basis van de snelheidsgrafieken van een groot aantal fietsers het hellingsprofiel aan te passen, moet 
de dataset grondig gescreend worden. Positie en tijdstip van de fietser hebben elk hun foutenmarge, de 
data van het hellingsprofiel heeft dat ook. 
De data zal geaggregeerd worden rond een aantal meetpunten met gekende helling en eventuele clusters 
van data zullen naar boven komen. Door een goede kennis van de data kan hierdoor beslist worden of een 
cluster relevante kennis oplevert. 
Uiteindelijk wordt een algoritme geschreven dat op basis van de snelheidsverdeling rond een bepaald punt, 
een fout in de helling detecteert en nadien ook corrigeert. 
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Planning en mijlpalen 
 
week 0 3 feb - 9 

feb 
Literatuurstudie: 
 Lezen van relevante info van promotor (scripties) 
Voorbereiding: 
 Bekijken welke python library's gebruikt zullen worden voor het probleem 
 Eigen data verzamelen: fietsen met meettoestel (normaal en ev. ook een extra 

nauwkeurig)  
scriptie  Inleiding 

 Literatuurstudie beschrijven  
deadline 

 

week 1 10 feb - 
16 feb 

Literatuurstudie: 
 Lezen van relevante info van promotor (CTM, Honest Joe TomTom) 
Voorbereiding:  
 Mogelijkheden bekijken om de gecorrigeerde data te verifiëren (Is het nieuwe 

hellingsprofiel nu wel écht beter geworden?) 
 Onderzoeken van structuur data van fietsers en van het huidige hellingsprofiel 
 Ev. plotten van data in verschillende opties  

scriptie  Doelstelling beschrijven  
deadline  

week 2 17 feb - 
23 feb 

Dataobservatie: 
 Speciale situaties (helling, afdaling, top, vlak) herkennen in eigen data 
 Minstens 20 punten kiezen met een verschillende helling of verschillende 

sinuositeit van de weg en met een grote hoeveelheid en verscheidenheid aan data 
van gepasseerde fietsers 

 Snelheidsprofiel rond datapunten opstellen, analyseren en verklaren: 
o Plotten van distributies 
o Clusters zoeken en evalueren met metadata 
o Op basis van clusters over alle datapunten de statistische variabelen  

scriptie  Documenteren conclusies dataobservatie  
deadline Uit eigen data zijn conclusies getrokken en die zijn besproken met de begeleiders. 

week 3 24 feb -  
1 maa 

Statistiek: 
 Foutenmarge in afgelegde weg, snelheidsprofielen en hoogtemeting visualiseren 
 Gecorrigeerde snelheidsdistributies plotten 
 Bruikbare statistische variabele(n) definiëren: komen er verschillende clusters naar 

boven bij andere variabelen? 
Analyse: 
 Correlaties zoeken tussen snelheidsprofielen van clusters en hoogteprofielen 

(fouten in beide proberen te ontwijken voor goede/correcte analyse) 
 Afwijkende correlaties afbakenen 
 Gebruikte statistische variabele evalueren: Komt de afwijking ook voor bij andere 

variabele?  
scriptie  Documenteren bevindingen met foutenmarges 

 Correlaties beschrijven, visualiseren en ev. aantonen met een theorie 
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 Ev. variabele evalueren 
 

deadline 
 

week 4 2 maa -  
8 maa 

Buffer: 
 Extra documenteren van code (handleiding) 
 Onnodige functies/functionaliteit verwijderen 
 Functies evalueren: samenvoegen, splitsen, aantal in/uitvoerparameters beheren 
 Berekening foutenmarges evalueren, splitsen van andere functionaliteit 
 Uitgebreid testen van functionaliteit 
 Debuggen  

Scriptie  Uitschrijven van notities rond analyse 
 Afbeeldingen beschrijven 
 Tabellen beschrijven  
 Schrijven van 

o Woord vooraf 
o (Voorlopig) besluit 
o Bronvermeldingen 
o Evalueren op basis van IOSSTO-schrijfwijzer  

deadline Stand van zaken bekijken: Er is beslist in welke omstandigheden welke dataclusters 
kunnen gebruikt worden. 

week 5 9 maa - 
15 maa 

Clusters: Voor enkele fietsers (met uiteenlopende profielen, representatief voor een 
groep) en per route evalueren tot welke cluster zijn dataset behoort  
 filteralgoritmes schrijven: 

o om 1-trackdataset (1 fietser rijdt 1 route) te labelen met cluster 
o om onnuttige clusters uit 1-routedataset (meerdere fietsers fietsen 1 route) 

te filteren 
o … 

Ik ga er van uit dat er binnen een algemeen snelheidsprofiel, zoals 'racefietser', 
verschillende clusters kunnen zitten zoals 'in afdaling', 'in klim', 'vlak'. 
In die veronderstelling kan het voorkomen dat bv. data van de 'racefietser' enkel 
nuttig blijkt 'in klim' of 'vlak' maar niet ‘in afdaling’. Dit zal na week 3 al duidelijk zijn.  

scriptie  Uitschrijven van notities  
deadline 

 

week 6 16 maa - 
22 maa 

Testen functionaliteit algoritme 
 Evaluatiefuncties schrijven om gecorrigeerde data te beoordelen  

scriptie 17 maa: mogelijkheid tot nalezen 10 pagina's door mevr. Pollefliet  
deadline Individuele gevallen kunnen classificeren tot bepaalde categorie. Nuttige delen van 

een categorie kunnen onderscheiden. 
week 7 23 maa - 

29 maa 

 

 
Scriptie  Beschrijven van implementatie 

 Beschrijven van clustering 
 Beschrijven van statistiek 
 Schrijven van documentatie 
 Nalezen 
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deadline 

 

week 8 30 maa - 
5 apr 

Foutdetectie: 
 Verschillende methodes uitproberen om gekende fouten te detecteren  

Scriptie  Documenteren foutdetecterende functionaliteit  
Deadline 31 maa: 25 pagina’s scriptie 

week 9 6 apr - 
12 apr 

Foutcorrectie: 
 Waar foutdetectie een boolean teruggaf, de markantste fouten opnemen in een 

laagdoorlaatfilter 
 Resultaten beoordelen aan de hand van evaluatiefunctie  

Scriptie  Foutcorrectie documenteren 
  deadline Stand van zaken bekijken: Met het team overlegd of de foutdetectie/correctie 

verloopt zoals verwacht. 
week 
10 

13 apr - 
19 apr 

Presentatie 
 Presentatie opstellen: Waarover vertel ik? Welke afbeeldingen horen erbij? 
Foutcorrectie 
 Ev. evaluatiefunctionaliteit uitbreiden 
 Verschillende methodes onderzoeken om fouten te corrigeren  

scriptie 
 

  deadline 
 

week 
11 

20 apr - 
26 apr 

Buffer: 
 Verder uitwerken van uitgekozen foutcorrigerende functies 
 Foutenmarge/kans berekenen of correctie juist is 
 Uitgebreid testen en debuggen 
 Presentatie oefenen  

scriptie  Documenteren foutcorrigerende functionaliteit 
  Deadline  korte presentatie op school 

 Kunnen zeggen welke methode het beste/nauwkeurigste/meest precieze resultaat 
geeft. 

week 
12 

27 apr - 
3 mei 

Praktische kant: 
 Uittesten van functionaliteit op reëlere situaties: 

o Routes met meer verkeer/verkeerslichten 
o Ev. zelf nog eens data verzamelen in iets minder controleerbare setting  

scriptie  Bevindingen op ruwere data omschrijven 
 Uitschrijven implementatie foutdetectie en foutcorrectie 

  deadline Stand van zaken bekijken: Beslissen waar de focus in de eindfase nog moet op liggen 
week 
13 

4 mei - 
10 mei 

 Uitgebreid testen van de hele zaak 
 Debuggen van  
 Vergelijken met ‘domme’ laagdoorlaatfilter en conclusies uit trekken  

scriptie  Uitschrijven van notities 
 Herwerken deel 1 met feedback mevr. Pollefliet  

Deadline Voorlopig geheel doorgestuurd naar begeleiders 
week 
14 

11 mei - 
17 mei 

 



Vakgroep EA05 Informatietechnologie 
 

Opleiding Industrieel Ingenieur Informatica  
Campus Schoonmeersen,  
Valentin Vaerwyckweg 1, B-9000 Gent 
http://tiwi.ugent.be/ 

 

 
Scriptie  Conclusie schrijven 

 Abstract schrijven 
 Alle andere delen aanvullen  

deadline  Laatste nieuwe stukken doorsturen ter controle 
 Eindproduct demonstreren aan begeleiders 

week 
15 

18 mei - 
24 mei 

Buffer 

 
Scriptie  Aparte delen aan elkaar lijmen: 

zorgen voor goede overgang tussen hoofdstukken en onderverdelingen  
deadline 

 

week 
16 

25 mei - 
31 mei 

 

 
scriptie  Afwerken tekst 

 Taalfouten verbeteren 
 Opmaak afwerken 
 Nalezen  

deadline 31 mei: scriptie 99% af 
week 
17 

1 jun -    
7 jun 

 

 
scriptie Verbeteren op basis van feedback 

  deadline 
 

week 
18 

8 jun -   
14 jun 

Voorbereiding verdediging: Presentatie opstellen, belangrijkste punten en accenten 
vastleggen  

scriptie 
 

  deadline 12 jun: scriptie indienen 
week 
19 

15 jun - 
21 jun 

Voorbereiding verdediging: Tekst oefenen 

 
scriptie 

 

  deadline Presentatie doorsturen naar begeleiders voor feedback (begin van de week) 
week 
20 

22 jun - 
28 jun 

 Logboek afwerken 
 E-mailrapportering samenstellen  

scriptie 
 

  deadline  22-26 jun: openbare verdediging 
 Indienen presentatie, logboek & e-mailrapportering 

 


