
Probleem- en doelstelling

Culturele organisaties slagen er onvoldoende in om omvangrijke collecties foto’s en 
video’s van goede en voldoende metadata te voorzien. Dit tekort belemmert de 
online toegang en bevraging, alsook het hergebruik van digitale foto’s en video’s. 
Metadata is cruciaal bij het vindbaar en doorzoekbaar maken van digitale content. 
De manuele beschrijving is tijdsintensief. Het gaat ook vaak om omvangrijke 
collecties die niet tot de kerncollectie behoren en geen prioriteit zijn.

Benadering en methode

Datasets

1) Politici en activitisten

  

2) Sportmensen

3) Acteurs en dansers

Metadata

De algoritmes van software voor gezichtsherkenning zijn niet foutloos. We 
onderzoeken hoe we metadata van de instellingen kunnen gebruiken om het 
resultaat van de gezichtsherkenning te verbeteren, op basis van o.a.:
o  namenlijsten in afzonderlijke CSV-bestanden
o  namen gedocumenteerd in mappenstructuren
o  biografische gegevens op Wikidata
o  technische metadata ingebed in de content
o  archief- en stukbeschrijvingen in collectie- en archiefbeheersystemen

Uitdagingen

De pilots die we in dit project bekijken hebben tal van uitdagingen waar 
state-of-the-art gezichtsherkenning nog problemen mee heeft, bv. overlap, belichting, 
en niet-frontale poses. Door slimme voor-/nabewerking, gebaseerd op 
context(meta)data en recente machine learning-technieken, kunnen we de 
accuraatheid van deze tools beter krijgen. Pose estimation kan helpen om de 
houding en  het gezicht van de persoon te bepalen. Op basis daarvan wordt de tool  
geselecteerd die het best presteert. Textextractie kan helpen bij het verbeteren van 
de accuraatheid van de gezichtsherkenning, bv. door namen van sponsors te 
extraheren uit de beelden, kunnen we teams en bijhorende wielrenners bepalen. Ook 
gender/age detection wordt gebruikt als filter om false positives tot een minimum te 
beperken. 
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WP 1 : voorbereidend onderzoek (lead: meemoo) 
01/03/2021- 01/07/2021

Analyse en voorbereiding van de datasetes

Workflow

Gebruikersonderzoek

WP 2 : pilootprojecten (lead: IDlab)

FAME (FAce MEtadata)   
operationalisering van metadatagedreven 
gezichtsherkenning in de registratiepraktijk

ADVN: a) 8.300 beelden uit het fotoarchief van WIJ, het 
tijdschrift van de Volksunie; b) 500 video’s van het 
audiovisueel archief Vlaams Nationale 
Omroepstichting (VNOS)

Beelden:
• groepsfoto’s verwijderen uit 

referentieset van portretfoto’s via 
script

• mismatch tussen referentieset en 
testset bepalen

Metadata: 
• weinig gestructureerde metadata → 

namen halen uit beschrijvingen via 
NER

• vervuilde metadata cleaning en 
verrijking via open data

Conclusie: Sleutelprobleem = referentieset 
aanvullen op basis van mogelijk 
geportretteerden in andere datasets, o.a. 
Wikidata en Wikimedia Commons

KOERS: 115.000 negatieven van de fotocollectie 
Maurice Terryn. Ze omvat foto’s van lokale en 
internationale wedstrijden uit de periode 1955 - 2005.

Kunstenpunt: collectie foto’s en video’s 
van Vlaamse en Brusselse 
podiumkunstenproducties uit de jaren 
1980 - 2000.

Archief van het Vlaams Parlement: a) 
een videocollectie met registraties van 
plenaire en commissievergaderingen; 
b) een uitgebreide fotocollectie die 
minimaal beschreven is.

Welke metadata willen de instellingen?
Namen, identifiers, locatie gezicht, tijdsaanduiding wanneer persoon in beeld komt en 
tekstextracties per foto en video

Waarvoor willen de instellingen de metadata gebruiken?
Varieert van optimalisatie van het intern beheer tot het ontwikkelen van nieuwe 
(publieks)toepassingen.

Hoe moeten wij de metadata aanleveren?
Diverse mogelijkheden zoals CSV, XML, JSON en EAD/XML.

En wat zijn de limitaties i.f.v. de beheersystemen?
- beperkte mogelijkheden voor een bulkupload
- problemen binnen de uploadworkflow: bv. overschrijven van bestaande records / data
- vaste notatieschema's
- het ontbreken van beheersystemen
- robuuste systeemarchitectuur en beperkte metadatastructuren 
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5. Validatie

6. Resultaten

Video: Vlaams Parlement

Foto: CC BY 2.0 Agriflanders

Foto: KOERS en Maurice Terryn

Foto: KOERS en Maurice Terryn

Dit project ontwikkelt best practices om personen op die foto’s en video’s te 
identificeren via (semi-)geautomatiseerde gezichtsherkenning. Daarnaast 
onderzoekt dit project ook hoe bestaande metadata de accuraatheid van de 
gezichtsherkenning kunnen verbeteren. Dit heeft als doel om collecties efficiënter 
(qua tijd) en kwalitatiever te beschrijven.
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