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Stellingen

behorende bij het proefschrift

Context-Based Image Analysis

Niek Bergboer, 10 oktober 2007

1. Bij de automatische detectie van objecten leidt het gebruik van de lokale spatiële
context tot een aanzienlijke snelheidswinst.

• Dit proefschrift, hoofdstuk 3

2. Het benutten van de lokale spatiële context ter verkleining van de kenmerkruimte
leidt tot een robuustere objectdetectie.

• Dit proefschrift, hoofdstukken 4 en 5.

3. De combinatie van wavelets en machine learning in fMRI brain mapping maakt
het mogelijk om de omvang te schatten van een gebied dat specifiek is voor het
verwerken van een bepaalde stimulus.

• Dit proefschrift, hoofdstuk 6.

4. Het gebruik van contextuele informatie in fMRI brain mapping levert een grotere
robuustheid op ten aanzien van interpersoonlijke verschillen in hersenanatomie dan
traditionele methoden, die deze informatie niet gebruiken.

• Dit proefschrift, hoofdstuk 7.

5. De beschikbaarheid van slechts weinig voorbeelden, gecombineerd met een gro-
te kenmerkenruimte, is karakteristiek voor veel praktijkproblemen. De grootste
uitdaging voor machine learning in de komende decennia bestaat daarom in het
intelligent verkleinen van de kenmerkenruimte door het incorporeren van domein-
kennis.

6. Het creëren van goede geannoteerde dataverzamelingen dient in zowel de planning
als financiering van machine learning onderzoek een prominente plaats te krijgen.

7. Implementatiedetails van machine learning-algoritmen bepalen in belangrijke ma-
te de prestaties. Daarom dienen ze een essentieel onderdeel te vormen van de
beoordeling van wetenschappelijke publicaties.

8. De trend van het afgelopen decennium om machine learning-technieken te demys-
tificeren door statistische formalisatie, biedt hoop op een brede acceptatie van deze
technieken in de industrie.

9. Het Nederlandse financieringsbeleid ten aanzien van promovendi heeft zijn pa-
rallel in de Bootstrap Aggregation-methode uit de artificiële intelligentie. In beide
wordt gepoogd goede prestaties te verkrijgen door het combineren van veel zwakke
deskundigen in elkaar sterk overlappende onderwerpen.
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10. Het toenemend gebruik van Digital Restriction Management bedreigt de toegan-
kelijkheid van het cultureel erfgoed.

11. De cumulatieve kans om door een terroristische aanslag om het leven te komen
(1:88 000), is in de orde van 1000 maal zo klein als de cumulatieve kans om door
een verkeersongeval om het leven te komen (1:78), en zelfs nog kleiner dan de
cumulatieve kans om door een insectenbeet om het leven te komen 2 (1:56 789).
Enige politieke bezinning op het punt van terrorismewetgeving is daarom op zijn
plaats.

12. Of men rijden in een file een probleem vindt hangt in belangrijke mate af van het
aantal wielen waarop men zich voortbeweegt.

2Bronnen: National Safety Counsil, Centre for Disease Control. De data betreffen de Vere-

nigde Station over de periode 2000-2003.


