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Samenvatting∗

In een wereld waarin de hoeveelheid digitale afbeeldingen alsmaar groeit is inhoud
gebaseerd zoeken een belangrijk en wetenschappelijk uitdagend probleem in ICT on-
derzoek. Dit proefschrift stelt voor het probleem aan te pakken door te leren van
sociale media. De fundamentele vraag die in dit proefschrift wordt beschouwd is:
Wat is de waarde van beelden met social tags voor visueel zoeken?

Om te leren van sociale media stellen we het “neighbor voting” algoritme (hoofd-
stuk 2) en de multi-kenmerkvariant (hoofdstuk 3) voor om te bepalen of wat mensen
spontaan als tag aan een beeld hebben toegevoegd ook daadwerkelijk te zien is in
het beeld. De twee algoritmes worden gebruikt om positieve voorbeelden van hoge
kwaliteit te vinden voor het leren van automatische tag algoritmes. Om negatieve
voorbeelden te verkrijgen zonder dat we deze handmatig moeten selecteren gaan we
voorbij aan de klassieke methode van willekeurig selecteren en stellen bootstrapping
met informatieve voorbeelden voor (hoofdstuk 4). Voor het beantwoorden van com-
plexe zoekvragen introduceren we het idee van bi-concepten waarmee niet-gelabelde
beelden kunnen worden teruggevonden waarin twee concepten samen voorkomen
(hoofdstuk 5). Tenslotte, omdat alle gebruikers hun eigen associaties hebben met
de semantiek van de beelden stellen we het gepersonaliseerd automatisch taggen van
beelden voor. Hierin wordt het eerdere tagging gedrag van gebruikers en analyse van
de inhoud van de beelden aan elkaar gekoppeld en daarna geoptimaliseerd op basis
van Monte Carlo sampling (Hoofdstuk 6).

Op basis van de ontwikkelde theoriën, de algoritmes en de experimenten heeft dit
proefschrift de waarde van beelden met sociale tags voor inhoud gebaseerd visueel
zoeken aangetoond. Het geeft een basis voor het blootleggen van algemene kennis
over beelden en semantiek. De methodieken openen veelbelovende mogelijkheden voor
beeld zoekmachines die toegang geven tot de semantische inhoud van beelden, maar

∗Summary, in Dutch.
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zonder daarvoor handmatig beelden te hoeven annoteren anders dan social tagging.




