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Creating a geo portal in a library setting

� What do we have & how is it accessible?

● (WWII) aerial photgraphs, (old) digitized or digital maps, GIS

� Digitization & positioning/georeferencing

� Metadata standards: textual, visual & geo� Metadata standards: textual, visual & geo

� Integration of library & geo systems

� Intergration of webservices



Pilot: RAF aerial photograph collection

Made during the liberation of the Netherlands, 1943-
1947, mostly Sept. ‘44 – May ’45 by the Allied Air 
Forces, mostly Canadian squadrons

• apprx. 94.250 photos

• 3740 runs (run: several photos, 60% overlap)

• 42 index maps 

• 438 sortie maps (1 sortie = 1 flight)

• Taken crisscross, mostly middle and west NL

• Different scales/heights, angles, sizes

• extra metadata: date, time, pilot name, task, 
squadron
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Geo searching, step 1: Index maps
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Geo searching, step 2: sortie maps
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Other metadata: Flight data
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Developing a discovery application

� Digitization: 1200 dpi, 24 bit RGB, JPEG2000 = 11 TB

● 150 dpi views on web shop reseller Dotka Data

� Positioning the photos on a map:

● Georeference the first and last photographs 

● Check the curve of the run●

● Georeference some extra photo’s for bending curves

● Check the total number of photographs that were made

● Note the rotation of the photographs (N, S, W, E) & the 

occurrence of 60% overlap of the photo’s

● Position all the photographs in between with an 

algorithm script with a middle point and an rotation
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Metadata layar: visual & textual standards

End User Group Metadata element set

Library users 

(general public)

ISBD(CM) International Standard Book Description (Cartographic 

Material) 

MARC

Cultural heritage (different

media and image forms) 

Europeana

Dublin Core 

Europeana Semantic Elements (ESE) & Europeana Data Model (EDM)Europeana Europeana Semantic Elements (ESE) & Europeana Data Model (EDM)

Geo Information Scientists ISO19115 and ISO19119 standards (definition) and ISO19139 (XML 

format)
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Interoperable metadata in one structure

general metadata
(identification, title, abstract 

etc.)

Geo metadata
(extent, spatial relations 

etc.)

Generic client (text based)

Generic geoportal client (INSPIRE)

Aerial photo metadata
(format, height etc.)

RAF aerial photo 
metadata

(pilot, squadron etc.)

RAF specific client



Presenting to the user: use cases & tasks

Use cases: ook over doelen van gebruikers, maar nadruk
op de interactie met het systeem; gedetailleerd hoe te
zoeken, hoe de foto’s worden getoond (welke schaal, 
welke functionaliteiten enz.)

Taken: wat wil een gebruiker precies doen met de foto’s?

Bijvoorbeeld: 

� inzoomen tot op welke schaal? Welke elementen van het 
landschap zijn relevant voor de gebruiker?

� Hoe foto’s te vergelijken met elkaar of met andere foto, 
kaart?

� Welke zoekmogelijkheden?
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User group study: Persona & Scenario’s
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•Vrouw, 50+

•HBO-opleiding

•Werkzaam in 
financiële
wereld

•Heeft druk
bestaan

•Interesse in 
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•Schrijft vaak
artikelen voor
Oud-Utrecht en 
zoekt daarvoor
interessante
onderwerpen
en mooie
afbeeldingen
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• Rosa is gevraagd een
reeks korte artikelen te
schrijven voor het 
Utrechts Dagblad over 
Utrechtse landgoederen
in de Tweede
Wereldoorlog. Ze zoekt
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•Interesse in 
cultuur en  
geschiedenis
Nederland

•Lid van 
historische
verenigingen

•Ruime
ervaring met 
pc’s, niet met 
digitaal
kaartmaterial

K
e
n
m

e
rk

e
n

afbeeldingen

•Geeft lezingen
over 
streekgeschied
enis bij
bijzondere
gelegenheden
(jubilea enz.)
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Wereldoorlog. Ze zoekt
nu naar interessante
onderwerpen: plaatsen
waar iets bijzonders is 
gebeurd en plaatsen
waar veel materiaal van 
beschikbaar is. Ze heeft
gehoord dat de WUR 
bibliotheek over een
collectie luchtfoto’s
beschikt uit de 2de 
Wereldoorlog.  Ze gaat
op zoek op de website 
van de bibliotheek en 
komt op de homepage 
terecht. Dan.. 

17



Functionaliteit volgens eerdere scenario’s:  

� lijst foto’s (thumbnails) en gerelateerde data

direct is de samenhang van de foto’s met andere
zichtbaar: 

● meerdere runs van 1 vlucht

● foto’s van andere vluchten over hetzelfde gebied

� selectie van foto’s voor nadere inspectie

● foto’s naast elkaar in 1 scherm voor visuele● foto’s naast elkaar in 1 scherm voor visuele
inspectie/vergelijking

● dynamisch inzoomen op detailniveau/resolutie

● weergave met 3D-effect voor beoordeling
landschapselementen

� selectie van foto’s voor bestelling of afdrukken

● af te drukken foto’s selecteren, op verschillende resolutie

● samenstellen afdruklijst, o.a. met metadata geselecteerde
foto’s
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Will be 

continued by 

Frans Rip in the 

ICA Workshop

Questions?Questions?


