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Waar ging je onderzoek over?
‘Voor mensen is het makkelijk te herkennen
wat beelden of video’s voorstellen. Voor
machines is dat echter erg gecompliceerd. 
In mijn onderzoek heb ik geprobeerd men-
selijke visuele kennis te vertalen in een taal
die machines kunnen begrijpen. Om dat te
kunnen doen, heb ik gezocht welke eigen-
schappen objecten definiëren die een scene
beschrijven. In een van onze methodes
gebruiken we alleen de grootte, positie,
hoogte-breedteverhouding en kleur. Door
rekening te houden met de fysische redenen
waarom objecten zijn zoals ze zijn – een
boom kan als gevolg van de zwaartekracht
bijvoorbeeld niet zweven in de ruimte – 
konden we automatisch scenes in beelden
herkennen.’

Je komt uit Macedonië. Hoe ben je in
Amsterdam beland?
‘Tijdens mijn studie heb ik een afstudeer -
project gedaan bij Philips. Mijn begeleider
adviseerde me te gaan promoveren. Maar ik
wilde ervaring opdoen in het bedrijfsleven,
dus werd ik software engineer. Hoewel ik  
het heel interessant vond om met klanten 
te werken, miste ik de spanning van weten-
schappelijk onderzoek doen. Toen ik op een
mailing lijst de vacature voor een promotie-
plaats in Amsterdam voorbij zag komen,
besloot ik te solliciteren.’

Waar ben je het meest trots op?
‘Dat ik heb geprobeerd te leren van elke
slechte ervaring, zoals wanneer een artikel
werd afgewezen. Na vier jaar heb ik alles wat
ik heb geleerd in mijn laatste artikel gestopt,
dat vervolgens de Best Paper Award won 
bij de ACM International Conference on 
Multimedia Retrieval in New York. Daarnaast
ben ik trots op het demonstratiesysteem
SocialZap dat we hebben gebouwd. Dit sys-
teem kan interessante delen van een uitge-
zonden filmfragment herkennen op basis
van uitlatingen erover op sociale media.’ 

En nu?
‘Binnenkort beval ik van mijn eerste kind.
Daarna ga ik me volledig storten op mijn
eigen bedrijf, Pixyle. Hierin gebruik ik mijn
ervaring met computer vision om bloggers
te verbinden aan webwinkels. Ik ben een
demonstratiesysteem aan het ontwikkelen
dat het mogelijk maakt voor bezoekers om
op een mode-item te klikken dat de blogger
draagt, en automatisch doorgelinkt te 
worden naar de webshop die dat kleding-
stuk of iets wat erop lijkt verkoopt. Omdat 
ik zo dicht bij de laatste nieuwe wetenschap-
pelijke ontwikkelingen zit, ben ik er zeker 
van dat ik iets unieks te bieden heb aan 
PR-bureaus, merken en bloggers.’
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Hoe kun je een computer leren om automatisch objecten en scenes
in beelden te herkennen, zonder handmatige menselijke annotaties
te gebruiken? Dat was de centrale vraag in het COMMIT-project van
Svetlana Kordumova. Op 2 november 2016 verdedigde ze met
succes haar proefschrift ‘Learning to Search for Images without
Annotations’ aan de Universiteit van Amsterdam.


