Invoerinstructie
Fotografisch Geheugen: train de computer!

Instructievideo
Er is ook een instructievideo beschikbaar. Deze is hier te zien (ca. 4 minuten).

Wat is de bedoeling?
Onderzoekers verkennen momenteel volop de mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI) om
doeltreffender te kunnen zoeken in historische beeld- en krantencollecties.
Voor het project Fotografisch Geheugen: train de computer! wordt er gebruik gemaakt van AI om de
foto’s van Fotopersbureau De Boer en andere historische beeldcollecties te categoriseren. We
trainen de computer op het herkennen van scenes, bijvoorbeeld een ‘voetbalwedstrijd’, ‘huwelijk’,
‘winkelstraat’ of ‘demonstratie’. Je zou dan straks met één klik alle beelden van deze
onderwerpscategorieën op je scherm kunnen krijgen.
We hebben voor scenes gekozen omdat in de beeldcollecties van erfgoedinstellingen veelal
historische gebeurtenissen of omgevingen zijn vastgelegd. Nog meer geldt dit voor persfoto’s. Voor
de training werkt het Noord-Hollands Archief samen met wetenschapper Melvin Wevers (Universiteit
van Amsterdam), en natuurlijk met jullie!

Wat vragen we van jullie?
Voor iedere persfoto kies je de categorie die daar het allerbeste bij past. Door zelf goed naar een foto
te kijken en daar de beste categorie bij te kiezen, help je de computer een handje op weg. Op deze
manier train je de computer om het belangrijkste onderwerp van een foto te herkennen en deze aan
andere foto’s met hetzelfde onderwerp te koppelen.

Wat moet ik selecteren?
De computer geeft al vijf suggesties van onderwerpscategorieën. Deze worden naast de foto
weergegeven. Zet een vinkje bij de categorie die je het beste vindt passen bij de foto.

Afbeelding 1: Voorbeeld van een invoerscherm

Ik twijfel over de juiste categorie
Klik op de ‘i’-tjes naast iedere categorie voor een pop-up met meer uitleg en een voorbeeldfoto.

Afbeelding 2: Pop-up venster met voorbeeldfoto en uitleg over de categorie

Passen er meer categorieën bij de foto?
Je kunt elke keer maar één categorie selecteren. Het is niet altijd eenvoudig om de juiste te kiezen.
Soms kunnen meerdere categorieën passend zijn, bijvoorbeeld een foto waarop je zowel een
winkelstaat als een demonstratie ziet. Voor de computertraining is het dan van belang om de beste
categorie van die twee te kiezen. Je kunt jezelf de volgende vragen stellen: wat is het
hoofdonderwerp? Wat staat centraal op de foto? Wat zou je als eerste noemen als je de foto zou
moeten beschrijven?

Staat de juiste categorie er niet tussen?
Kies zelf een categorie uit de uitklapbare lijst (drop-down menu). De categorieën staan op
alfabetische volgorde. Je kunt door de lijst scrollen of een woord typen om categorieën te filteren.
(Typ bijvoorbeeld het woord ‘mens’ en je krijgt de volgende resultaten: Dansende mensen, Etende
mensen, Fietsende mensen, Mensen op een boot, Mensen op trap, Mensenmassa.)
Selecteer vervolgens de juiste categorie.
Een uit de lijst geselecteerde categorie deselecteren kan door op het kruisje naast de lijst te klikken
(rode knop).

Afbeelding 3: Categorie selecteren uit de lijst

Staat de juiste categorie ook niet in de lijst?
Vink dan onderaan de laatste optie aan: “Ik heb de juiste categorie niet gevonden”.

Afbeelding 4: “Ik heb de juiste categorie niet gevonden”

Overzicht van alle categorieën
In totaal zijn er meer dan honderd onderwerpscategorieën. Een totaaloverzicht van alle categorieën
inclusief voorbeeldfoto’s kan je hier vinden, of op de projectpagina aan de rechterkant bij ‘extra
informatie’.
We raden je aan om alle verschillende categorieën zo goed mogelijk in je achterhoofd te hebben.
Behulpzaam daarbij zijn deze leuke woordzoekers!
-

Woordzoeker 1
Woordzoeker 2
Woordzoeker 3

Ik zie iets opmerkelijks!
Valt je iets bijzonders op aan een foto? Herken je bijvoorbeeld een familielid? Meld het ons door
onderaan op de knop ‘Opmerkelijk!’ te klikken.

Keuze gemaakt?
Klik onderaan op ‘Afronden’.
Hartelijk dank, en veel plezier!
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