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Voorwoord 
Dit boek bundelt alle blogposts van Stellar Security Computing, geschreven van november 
2017 tot en met oktober 2018. Het is bedoeld voor zakelijk leiders in de video- en 
beveiligingsbranche die behoefte hebben aan informatie om hun inzicht in technologische 
ontwikkelingen en de invloed hiervan op hun bedrijfsvoering te vergroten, zodat zij 
gefundeerde strategische beslissingen kunnen nemen. Onderwerpen die zoal aan bod 
komen zijn kunstmatige intelligentie, containerisatie, drones, data-driven business en smart 
infrastructure. 
 
De blogposts zijn geschreven door mij, Lynsey de Hooge. Als leiderschapscoach ben ik altijd 
op zoek naar middelen voor effectiever leiderschap en effectievere business. In dit boek 
staat de rol van technologie als succesfactor voor video- en beveiligingsoplossingen 
centraal.  
 
Hoewel de posts op chronologische volgorde in het boek voorkomen, staan ze grotendeels 
op zichzelf en kunnen daarom los van elkaar gelezen worden. 
 
Veel leesplezier! 
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Zakelijke mogelijkheden met containerisatie 
november 2017 

 
Vorige week bleek al dat containers een lichte vorm van virtualisatie zijn, die zeer efficiënt 
gebruik maken van de onderliggende infrastructuur. Bovendien maken ze het mogelijk om 
applicaties snel en gemakkelijk te starten, stoppen en verplaatsen naar andere computing 
omgevingen. Maar wat betekent dit nou eigenlijk voor de organisatie? Hierbij mogelijke 
zakelijke voordelen die je kunt realiseren met containerisatie. 

Ontwikkelaars ervaring verbeteren 
Het kan een enorm gedoe zijn om een applicatie te ontwikkelen. Bij het testen van een 
ontwerp kunnen problemen ontstaan doordat de testomgeving anders is dan de ontwerp 
omgeving, waardoor de applicatie niet meer naar behoren functioneert en er aanpassingen 
gedaan moeten worden om goed te kunnen testen. Dezelfde soort problemen kunnen 
ontstaan bij het live maken van een test versie. 
 
Dat ontwerp-, test- en productieomgevingen van elkaar verschillen maakt met containerisatie 
niet meer uit. Door containerisatie werkt de ontworpen applicatie overal waar Docker draait. 
Je weet als ontwikkelaar dus wat je kunt verwachten en kunt een hoop stress van 
foutmeldingen en continu aanpassen aan verschillende omgevingen van je afschudden. 
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Gemakkelijk en snel opschalen 
Ook opschalen kan gemakkelijk, doordat de containers de volledige runtime-omgeving 
bevatten en het dus niet uitmaakt dat computing omgevingen van elkaar verschillen. En het 
gaat nog snel ook, doordat de containers geen OS bevatten en die dus niet iedere keer 
opgestart hoeft te worden. Wil je heel veel containers uitrollen, dan kan dat eenvoudig met 
een 'auto-scale' optie, waarbij de containers gekopieerd worden. Dit kan o.a. nuttig zijn als je 
tijdelijk meer resources en NVR's nodig hebt, bijvoorbeeld tijdens evenementen. Is het niet 
rendabel om voor tijdelijke pieken resources aan te schaffen? Dan kun je door 
containerisatie op eenvoudige wijze koppelen aan een datacenter van bijvoorbeeld Google, 
Amazon of Facebook en tijdelijk van hen de resources benutten die je nodig hebt. 

Gebruikerservaring verbeteren 
Als een nieuwe versie van een app live gebracht moet worden of er hardware faalt, dan wil 
je dat de gebruiker daar zo min mogelijk last van heeft. Door containerisatie zal de gebruiker 
vrijwel geen haperingen ervaren, want containers kunnen enorm snel worden opgestart op 
een andere machine. Doordat ze geen OS bevatten zijn ze sneller te starten dan VM's en is 
het overstappen op een andere machine een kwestie van seconden. Dit heb je zelf 
misschien al ervaren met applicaties van Google. Bij hen gaat er natuurlijk ook wel eens wat 
stuk of moet er een update gedaan worden, maar omdat de haperingen zo insignificant zijn 
kun je bijna zeggen dat hun applicaties letterlijk altijd werken. 

Time-to-market verkorten 
Last but not least kunnen ideeën als gevolg van containerisatie nu supersnel van een 
hersenspinsel naar een bruikba(a)r(e) product of dienst worden vertaald, doordat het 
ontwikkel- en opschaal proces zoveel sneller gaan. Als er een ontwerp is voor het idee en 
deze functioneert goed in de ontwerp omgeving, dan zijn er technisch gezien weinig 
obstakels die nog overwonnen hoeven te worden. Het elimineren van ballast maakt het 
ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en plannen een stuk leuker, waardoor het niet 
onwaarschijnlijk is dat de kwaliteit ervan ook omhoog gaat en het bedrijf mooie stappen kan 
maken in het creëren van toegevoegde waarde.  
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Kubernetes: Geautomatiseerde container 
implementatie, opschaling en management 
november 2017 

 
In de posts 'Betekent containerisatie het einde van virtuele machines?' en 'Zakelijke 
mogelijkheden met containerisatie' heb ik de voordelen van de technologie containerisatie 
besproken. Het ontkoppelen van applicaties van de infrastructuur creëert nieuwe 
mogelijkheden. Wil je profiteren van de complete voordelen van containerisatie? Kubernetes 
geeft je de kans. 
 
Het Kubernetes project is gestart door Google in 2014. Het is een 100 procent open-source 
systeem. De naam Kubernetes stamt af van het Grieks en betekent 'helmsman' of 'piloot', 
wat aanduidt dat dit systeem als een bewindvoerder fungeert. 

Platform en infrastructuur 
Robuuste automatisering is belangrijk om efficiënt te kunnen werken met containers. 
Kubernetes is daarom een platform for het automatiseren van implementatie, opschalen en 
management. Het maakt het mogelijk om containers in te plannen, draaien en beheren op 
virtuele en fysieke machines. Het is o.a. ontworpen om te dienen als een platform voor het 
bouwen van een ecosysteem van componenten en tools. Zo voldoet het aan een aantal 
algemene behoeften van applicaties in lopende productie. 
 
Echter, Kubernetes is ook een infrastructuur voor containers, met een hoop functionaliteit. 
Het maakt het mogelijk voor ontwikkelaars om de 'draad' tussen applicaties en virtuele en 
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fysieke machines door te knippen, waardoor er van een 'host-centric' infrastructuur naar een 
'container-centric' infrastructuur wordt gegaan (en met een enkele applicatie per container 
staat het managen van containers gelijk aan het managen van de implementatie van de 
applicatie). Dit verschaft je de volledige voordelen van containers. Kubernetes biedt je dus 
zowel de eenvoud van PAAS als de flexibiliteit van IAAS. 

Cloud applicaties draaien wordt eenvoudiger 
Het doel van Kubernetes is het bevorderen van een ecosysteem van componenten en tools 
die de lasten van het draaien van applicaties in public en private clouds verlichten. Het zorgt 
ervoor dat je snel en efficiënt kan voorzien in de behoeften van de klant doordat je 
applicaties snel en voorspelbaar kan implementeren en ze  'on-the-fly' kunt schalen, 
naadloos nieuwe features kunt uitrollen, en het hardware gebruik kunt optimaliseren door 
alleen de middelen te gebruiken die je echt nodig hebt. 
 
Volgende week meer over de features.  
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De kracht van Kubernetes 
november 2017 

 
Vorige week heb ik in het kort verteld wat Kubernetes is. Deze week leg ik meer de focus op 
wat nou echt de kracht is van dit systeem, waarbij enkele features aan bod komen. 
 
Er wordt in de IT steeds meer voordeel behaald door veel van de complexiteit van het 
ontwerpen, bouwen en beheren van IT infrastructuren weg te nemen d.m.v. automatisering, 
standaardisaties en gebruiksklare (turnkey) oplossingen. De reden hiervoor is dat er op dit 
gebied nog heel veel efficiëntie te behalen valt. Veel bedrijven hebben namelijk IT-ers in 
dienst die zich met bloed, zweet en tranen toewijden aan hun 'unieke' IT infrastructuur, terwijl 
het gros van de bedrijven voor een groot deel dezelfde vereisten aan hun omgeving stelt. 

De kracht van Kubernetes 
De kracht van Kubernetes is dat ook zij veel complexiteit wegnemen, namelijk op het gebied 
van container orkestratie. Kubernetes groepeert containers die een applicatie vormen in 
logische eenheden, wat hen helpt een ecosysteem van componenten en tools te creëren. 
 
Ecosysteem: Een samenhangend, evenwichtig, en (in grote mate) zelfregulerend geheel van 
onderdelen die met elkaar en hun omgeving een wisselwerking hebben. 
 
Door de standaardisatie en modulariteit van dit ecosysteem kunnen implementatie, 
opschaling en management van containers automatisch gebeuren, en kunnen ze verplaatst 
worden naar andere omgevingen (public, private, hybrid en multi cloud). Dit verlicht de 
lasten van het draaien van applicaties in clouds enorm. 
 
IT-ers kunnen profiteren van de efficiëntie en eenvoud die Kubernetes ze biedt met dit 
ecosysteem. Een groot deel van de complexe taken m.b.t. het creëren en beheren van 
containers, die voor veel bedrijven gelijk zijn, is vereenvoudigd door Kubernetes. De IT-ers 
hoeven daar nu veel minder aandacht aan te besteden, waardoor ze zich kunnen focussen 
op het bijschaven en perfectioneren van de omgeving voor de unieke eisen van hun bedrijf. 
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Features 
Hierbij een aantal zaken die Kubernetes al slim voor je heeft ingeregeld: 
 

● Automatisch binpacking: Je kan specificeren hoeveel CPU en geheugen elke 
container nodig heeft. De 'scheduler' kan dan beslissen op welke nodes de 
containers te plaatsen. Zo kunnen containers automatisch geplaatst worden op basis 
van hun resource behoeften, zonder beschikbaarheid op te offeren. Diverse 
workloads kunnen met elkaar gemixt worden, om optimaal en efficiënt gebruik te 
maken van de resources. 

● Automatisch horizontaal schalen: Je kan je applicaties, indien gewenst, automatisch 
schalen aan de hand van CPU gebruik. 

● Automatische rollouts en rollbacks: Veranderingen in je applicatie of de configuratie 
worden progressief uitgerold. Terwijl dit gebeurt wordt de gezondheid van je 
applicatie gemonitord. Mocht er iets mis gaan, dan draait Kubernetes de verandering 
voor je terug. 

● Automatische storage orkestratie: Je kunt automatisch een storage systeem naar 
keuze laten opstellen. 

● (Automatische) Self-healing: Herstart containers die falen, vervangt en herschikt 
containers als nodes stuk gaan, doodt containers die niet reageren op jouw 
gebruikers-gedefinieerde health-check, en biedt ze niet aan aan klanten totdat ze 
daar klaar voor zijn. 

 
Merk vooral het woord 'automatisch' in elk van deze features op. Zo zie je dat ook 
Kubernetes bijdraagt aan de overgang van IT operatie naar IT innovatie. Standaardiseer wat 
gestandaardiseerd kan worden en automatiseer wat geautomatiseerd kan worden met 
behulp van systemen die hier speciaal op ingericht zijn. Dan kan jij je focussen op hetgeen 
waar jij het verschil maakt.  
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Drones voor observatie en beveiliging 
november 2017 

 
Er bestaan verschillende methoden voor het observeren van personen, groepen mensen, 
gedrag, activiteiten, infrastructuren, gebouwen, etcetera, met als doel deze te beheren, 
beïnvloeden, sturen en beschermen. Onder deze methoden vallen camera-observatie en 
observatie door personen. Traditionele observatie methoden worden vaak beperkt door de 
stationaire aard van de camera, welke gewoonlijk manueel bediend wordt of vaststaat op 
een tripod of iets vergelijkbaars. Bovendien zijn er met deze methoden vaak hoge kosten 
gemoeid, zoals manuren en kosten van dure apparatuur zoals helikopters. Gelukkig bestaan 
er ook drones. 

Voordelen van drones 
Drones, ook wel Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) genoemd, bieden de ideale oplossing 
voor problemen en beperkingen van andere observatiemethoden. Vergeleken met andere 
observatie methoden biedt drone-observatie een makkelijkere, snellere, fijnere en 
goedkopere methode voor het verzamelen van data. Zo kunnen drones snel grote en 
moeilijk te bereiken gebieden beslaan, produceren ze weinig geluid, en kunnen ze uitgerust 
worden met night-vision camera’s en thermische sensoren, waardoor ze beelden kunnen 
creëren die het menselijk oog niet kan detecteren. 
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Ontwikkelingen in drones 
Dankzij ontwikkelingen in elektronica, batterijen en draadloze technologieën, zijn drones nu 
in staat om vele applicaties nieuwe waarde en opties te geven. Er zijn drie belangrijke 
technologische gebieden die verbeterd zijn, waardoor we beter kunnen profiteren van 
observatie camera’s aan boord van drones. Ten eerste is dit de mogelijkheid van kleine 
drones om hoge kwaliteit camera’s te dragen. Niet alleen neemt de capaciteit van drones toe 
door sterkere, lichtere batterijen, motoren en behuizing, maar hoge kwaliteit camera’s 
worden ook kleiner en lichter. Ten tweede zijn er nu goede, lichte camera bevestiging 
mechanismen beschikbaar die vibratie isolatie bieden. Dit is een cruciale ontwikkeling, 
omdat anders de vibratie van de drone rotoren en omgevingsfactoren de video kwaliteit 
negatief kunnen beïnvloeden. Ten derde is de draadloze verbinding naar de camera flink 
verbeterd. Draadloze signalen worden gebruikt om de drone te bedienen, zodat de 
bestuurder de positie van de drone kan bepalen en deze naar wens kan manoeuvreren. 
Latency in het signaal kan problemen veroorzaken, terwijl de bestuurder exact moet kunnen 
zien wat de camera in real time ziet. Nieuwe producten op de markt verzenden full HD video 
zonder latency. 
 
Het gebruik van drones voorzien van camera’s lost enkele van de vervelende beveiligings- 
en observatie uitdagingen van vandaag de dag op, en doordat ze door ontwikkelingen 
steeds praktischer en waardevoller worden zullen er steeds meer gebruikt gaan worden voor 
observatie en beveiligingsdoeleinden. Volgende week meer over mogelijke toepassingen 
van drones in dit gebied.  
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Observatie- en beveiligingstoepassingen voor 
drones 
december 2017 

 
Door de flexibele, efficiënte en kwalitatieve eigenschappen van drones, hebben zij diverse 
interessante observatie- en beveiligingstoepassingen. In deze post noem ik er een aantal ter 
inspiratie. 

Evenementbeveiliging 
Drones kunnen behulpzaam zijn bij het managen van de kritieke facetten van veiligheid en 
beveiliging bij grote evenementen, zoals crowd control en crowd beveiliging. Drones kunnen 
gedetailleerde visuele documentatie van locaties bieden, waardoor deze de kwaliteit van 
risicobeoordelingen, risico management, en beveiliging planningen verhogen. Daarnaast 
kunnen drones gebruikt worden voor observatie en het beoordelen van de schaal van 
incidenten, waardoor autoriteiten het personeel efficiënter kunnen inzetten. 

Verkeersmanagement 
Verkeersmanagement is nodig voor het verzamelen van data die een gedetailleerde 
beschrijving geeft van het gebruik en de prestatie van wegennetwerken. Data die verzameld 
wordt door het observeren van verkeer, wordt gebruikt voor de veiligheid, de effectiviteit en 
het onderhoud van de wegen. Luchtbewaking drones zijn een effectief en efficiënt alternatief 
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voor helikopters en statische camera's. Ze bieden namelijk een aantal voordelen in 
vergelijking met deze traditionele methoden voor het observeren van verkeer. In 
tegenstelling tot camera's die ergens aan vast gemonteerd zijn, zijn drones niet statisch. 
Drones gebruiken waypoint navigatie waardoor ze geprogrammeerd kunnen worden om 
herhaaldelijk langs specifieke routes te vliegen. Daarnaast kunnen ze ingezet worden om 
over specifieke wegen en in specifieke situaties te vliegen. Bovendien zijn drones significant 
goedkoper dan helikopters, waardoor ze vaker gebruikt kunnen worden en de overall 
prestatie van de verkeersmanagement activiteiten verbetert. 

Maritieme verdediging 
Ook op zee kunnen drones hun steentje bijdragen. Zo zijn drones nuttig om het verkeer van 
piratenschepen te observeren, analyseren en anticiperen. Hierdoor kunnen 
beveiligingsteams gevaarlijke gebieden, en potentiële locaties en momenten van aanval 
identificeren, en zeeroof trends over de wereld evalueren. 

Terreinbeveiliging 
Terreinbeveiliging is een ander doeleinde waarvoor drones een belangrijke rol kunnen 
spelen. Drones kunnen live-streaming van gedetailleerde data geven, objecten en indringers 
van een veilige afstand volgen, snel grote gebieden beslaan, en beelden opnemen die 
kunnen identificeren of er iets ontbreekt. Niet alleen kunnen met behulp van drones de 
kosten van diefstal van bezittingen worden verminderd, ook de kwaliteit van het werk van de 
werknemers kan ermee worden geverifieerd. 
 
Natuurlijk zijn er veel meer toepassingen van drones door de interessante eigenschappen 
van deze ontwikkeling. Mogelijk is het (binnenkort) ook voor jouw bedrijf of jouw klanten een 
waardevol hulpmiddel voor bestaande en/of nieuwe observatie- en beveiligingsactiviteiten.  
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De voordelen van panoramische, 360-graden 
camera's voor beveiliging 
december 2017 

 

Nadelen traditionele camera’s 
Traditionele observatie camera’s hebben een inherent gebrek; blinde vlekken. Ze nemen 
alleen datgene op wat ze in hun beperkte gezichtsveld hebben, en kunnen gemakkelijk een 
kritieke gebeurtenis missen als de camera op dat moment naar iets anders keek. Als de 
camera naar links gericht was, terwijl een incident rechts plaatsvond, dan was de camera 
nutteloos. Daarbij vereisen pan-tilt-zoom (PTZ) camera’s bewegende onderdelen om de 
volledige omgeving te scannen, waardoor deze camera’s onderhevig zijn aan mechanische 
gebreken. 

Voordelen panoramische, 360-graden camera’s 
Panoramische, 360-graden observatie camera’s gebruiken een fisheye lens om de gehele 
omgeving en gebeurtenissen op te nemen, zonder blinde vlekken. Als er iets gebeurt 
kunnen zij de gebeurtenis volgen voor, tijdens en na het plaatsvinden ervan. Omdat 
360-graden camera's zo’n grote omgeving in kaart brengen, kunnen zij het aantal benodigde 
camera’s om gebieden veilig te stellen verminderen, zelfs als het grote en hoekige gebieden 
zoals museums, parkeergarages en kruispunten betreft. Een enkele goed geselecteerde, 
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strategisch geplaatste 360-graden camera kan een compleet overzicht van een locatie 
geven en kan gebieden waar je eerst vier of meer camera’s voor nodig had volledig dekken, 
zonder blinde vlekken. Door het gebruik van panoramische camera’s met een enkele lens is 
het niet meer nodig om een overall beeld samen te stellen door de beelden van meerdere 
lenzen te combineren. Zonder knippen en plakken heeft men dan een scherp overzicht van 
het totale gebied. Daarbij zijn 360-camera's veel minder onderhevig aan mechanische 
gebreken. Kortom, met 360-graden camera’s zullen eindgebruikers een significante daling 
zien in de camera installatie- en onderhoudskosten, en een verbeterd overzicht van de 
betreffende locatie hebben. 

Case metro in Chicago 
Om volledige dekking te bereiken voor video observatie aan boord van metrowagons in 
Chicago, waren voorheen zes traditionele camera’s nodig, wat resulteerde in zes video 
streams. Om deze dekking te evenaren, zonder blinde vlekken, werden er twee Sentry360 
360-graden fisheye ultra HD camera’s gebruikt per wagon. Op deze manier werd er 
volledige dekking in iedere wagon geboden, terwijl de bandbreedte voor het opnemen en 
streamen van de twee video streams substantieel werd verminderd en alle virtuele 
pan-tilt-zoom functionaliteit voor zowel live als achteraf werd behouden. Het elimineren van 
de zes traditionele camera’s creëerde extra opname capaciteit binnen het video observatie 
systeem, waardoor er zelfs gebruik gemaakt kon worden van extra camera’s voor andere 
doeleinden, terwijl het project onder het budget bleef. 
 
360-graden camera’s worden dagelijks verbeterd. De technologie ontwikkelt snel en wordt 
steeds goedkoper om te vervaardigen, waardoor deze steeds meer een rol zal spelen bij het 
verbeteren van beveiligingsactiviteiten.  
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Virtual Reality technologieën ter verbetering van 
observatie systemen 
december 2017 

 
Virtual reality (VR) is een computer technologie die gebruik maakt van virtual reality 
headsets of multi-geprojecteerde omgevingen, soms in combinatie met fysieke omgevingen 
of rekwisieten, om realistische beelden, geluiden en andere sensaties te genereren die een 
gebruikers fysieke aanwezigheid in een virtuele of denkbeeldige omgeving simuleren. 
Iemand die virtual reality middelen gebruikt is in staat om ‘rond te kijken’ in de kunstmatige 
wereld, en met hoge kwaliteit VR kan deze persoon zich erin bewegen en interactie hebben 
met virtuele kenmerken of items. Het effect wordt over het algemeen gecreëerd door VR 
headsets die bestaan uit een op het hoofd geplaatst display met een klein scherm voor de 
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ogen, maar kan ook gecreëerd worden door speciaal ontworpen ruimtes met meerdere grote 
schermen. 
 
Virtual reality technologieën kunnen voor zeer uiteenlopende doeleinden gebruikt worden, 
waaronder gaming. Maar de technologieën kunnen ook benut worden voor het verbeteren 
van observatie- en beveiligingssystemen voor de beveiliging van publieke locaties zoals 
stadions, universiteiten en parken. In dit geval worden de technologieën ingezet om een live 
directe of indirecte kijk op de fysieke, echte wereld te bieden. 
 
Zoals behandeld in de vorige post kunnen VR technologieën zoals panoramische camera’s 
omgevingen beter in beeld brengen. Andere belangrijke onderdelen van VR zijn haptische 
apparaten die middels beweging, vibratie of het uitoefenen van krachten communiceren met 
de gebruiker, maar ook display mechanismen zoals een CAVE, en responsive head 
orientation tracking en eye-tracking technologieën. Wat betreft observatie- en 
beveiligingssystemen kunnen VR technologieën gebruikt worden voor verschillende taken. 

Data verwerving 
Een belangrijke manier om data te verwerven is tele-operatie van data acquisitie systemen 
zoals mobiele camera’s en drones. Tele-operatie vereist over het algemeen joysticks, 
sturen, handvaten, knopjes, etcetera. Virtuele interfaces maken het mogelijk om een variatie 
aan feedback mechanismen te implementeren om tele-operatie te vergemakkelijken, zoals 
vibrerende bedieningselementen en audiovisuele signalen om de gebruiker te informeren 
over de status en omgeving van voertuigen als drones. Bovendien kan met behulp van een 
responsive head orientation tracker de video camera aan boord van zo’n voertuig met 
hoofdbewegingen bestuurd worden. Het geeft de piloot de impressie dat hij in het voertuig 
zit. Dit is een efficiënte methode om zo’n camera te bedienen, omdat het een intuïtieve 
manier is en exact reproduceert wat er in de realiteit gebeurt. Het vermindert de kans op 
bedieningsfouten en crashes, en door het gemak kan een enkele gebruiker het voertuig 
besturen. 

Data analyse 
Een controlekamer voor observatie bestaat vaak uit een grote video muur met meerdere 
schermen die de beelden van de observatie camera’s weergeven. Op deze manier wordt de 
situatie geïnterpreteerd. Een set knopjes en joysticks wordt gebruikt om beelden te 
selecteren, verplaatsen en klaar te zetten. De complexiteit die bij het bedienen van deze 
controle panelen komt kijken is de reden dat er vaak meerdere mensen voor nodig zijn. 
 
Een CAVE (een VR omgeving waarin de muren, de vloer en het plafond projectie schermen 
zijn) kan live video uitgebreid met grafische informatie weergeven. Met behulp van een 
interface gebaseerd op eye-tracking technologieën kan het gebruik van toetsenborden en 
dergelijke verminderd worden omdat de ogen het bedienings werk doen. Dit soort 
hulpmiddelen dompelen de gebruiker onder in de scene en zorgen ervoor dat deze op een 
zeer natuurlijke manier interactie kan hebben met de virtuele omgeving. Op deze manier zijn 
er niet alleen minder werknemers nodig, maar kan de gebruiker bijvoorbeeld ook abnormale 
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gebeurtenissen beter detecteren. Daarnaast kan het selecteren van beelden en het 
versturen ervan naar beveiligers ter plaatse gedaan worden met behulp van het eye-tracking 
systeem en een enkele druk op de knop, wat een intuïtieve en efficiënte manier van 
communiceren is. 

Operatie 
Ook beveiligers ter plaatse kunnen voordeel behalen door het gebruik van VR 
technologieën. Voor hen is efficiënte communicatie met de gezagvoerder belangrijk om hun 
doeltreffendheid te maximaliseren. Zij hebben gedetailleerde real-time informatie nodig in de 
vorm van live video en kaarten, bijvoorbeeld om problematische zones te lokaliseren, en 
sneller en met meer kennis van de situatie te handelen. Daarbij is het belangrijk dat zij zich 
concentreren op de locatie, niet op de interface van hun PDA’s. Een PDA met multimedia 
informatie, doorgestuurd door de controlekamer, die alleen essentiële informatie laat zien op 
het juiste moment kan hier veel voordeel bieden. Ook de PDA kan op een intuïtieve manier 
bediend worden d.m.v. horizontale en verticale bewegingen, zonder dat er veel knoppen 
ingedrukt hoeven te worden. Het werk kan zo efficiënter en doeltreffender gebeuren en er 
zullen minder fouten gemaakt worden. 
 
Kortom, VR technologieën kunnen ervoor zorgen dat het werk van observatie systemen door 
minder mensen uitgevoerd kan worden en bieden intuïtieve en meer natuurlijke interfaces 
waardoor het werk efficiënter en effectiever gedaan kan worden.  
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Het belang van betere video intelligentie in de 
beveiliging 
december 2017 

 
Doordat er steeds meer beeldmateriaal wordt opgenomen en de kwaliteit van het 
beeldmateriaal toeneemt, is de hoeveelheid data die met video observatie gemoeid gaat in 
korte tijd enorm gegroeid. Efficiënte verzameling en analyse, en intelligent gebruik van data 
worden steeds belangrijker in de beveiliging. Het lijkt erop dat het verbeteren van video 
intelligentie onvermijdelijk belangrijk is geworden. 
 
Beveiligingsbedrijven hopen dat hun investering in nieuwe producten meer voordelen 
opleveren dan simpelweg tracking en tracing van personen en het verzamelen van bewijs na 
een incident. Het zou waardevol zijn als de grote hoeveelheid mankracht benodigd voor het 
doorzoeken van beeldmateriaal en het detecteren van abnormale data overbodig werd. 
Daarbij is het wenselijk om steeds vaker alarmsignalen tijdens of zelfs vooraf aan incidenten 
te ontvangen, in plaats van erna. Nieuwe technologieën zijn vereist om aan deze wensen te 
voldoen, want hoewel intelligente video observatie al jaren beschikbaar is, zijn de resultaten 
ervan helaas niet ideaal. 
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De ontoereikendheid van traditionele intelligente algoritmen 
De nauwkeurigheid van intelligente herkenning en analyse in vergelijkbare situaties is bij 
traditionele methoden niet consistent. Dit komt voornamelijk door het feit dat de algoritmen 
van traditionele intelligente video analyse nog steeds veel fouten bevatten. 
 
In een intelligent herkenning en analyse proces, zoals gezichtsherkenning, zijn twee stappen 
vereist. Ten eerste moeten de karakteristieken (van het gezicht) worden afgeleid. Ten 
tweede moet er geclassificeerd worden. 
 
De mate van nauwkeurigheid in de eerste stap bepaald direct de nauwkeurigheid van het 
algoritme. Het nadeel van traditionele intelligente algoritmen is dat deze worden ontworpen 
door de mens en flink subjectief zijn. De mens noemt bijvoorbeeld als kenmerken van ogen 
de kleur. Veel specifieker dan blauw, bruin, groen of grijs zal de mens daar niet in zijn. Meer 
abstracte karakteristieken, degenen die mensen moeilijk te begrijpen of te beschrijven 
vinden, worden gemist. Met wisselende hoeken en veranderend licht kunnen veel 
karakteristieken moeilijk te detecteren zijn. Als gevolg presteren traditionele intelligente 
algoritmen goed in erg specifieke omgevingen, maar brengen subtiele veranderingen in 
bijvoorbeeld de beeldkwaliteit en de omgeving significante uitdagingen wat betreft 
nauwkeurigheid met zich mee. 
 
De tweede stap betreft voornamelijk het detecteren van het doelwit en het herkennen van 
karakteristieken. Hoe groter de hoeveelheid beschikbare categorieën voor classificatie, hoe 
hoger de moeilijkheidsgraad. Traditionele intelligente analyse technologieën zijn zeer 
accuraat in voertuig analyse, maar niet in mens en object analyse. Bij voertuig detectie, 
bijvoorbeeld, wordt er onderscheid gemaakt tussen een voertuig en een niet-voertuig, 
waardoor de classificatie eenvoudig is en de moeilijkheidsgraad laag. Ook het herkennen 
van karakteristieken van voertuigen, zoals modellen en logo’s, is relatief makkelijk en 
accuraat omdat hier relatief weinig soorten van zijn. Echter, bij gezichtsherkenning is ieder 
persoon een eigen classificatie en zijn er enorm veel overeenkomende categorieën, wat dit 
extreem moeilijk maakt. 

Behoefte aan verdieping 
Traditionele intelligente algoritmen gebruiken over het algemeen oppervlakkige leermodellen 
om situaties met grote hoeveelheden data in complexe classificaties te behandelen. De 
resultaten van de analyse zijn dan ver van ideaal. Bovendien beperken deze resultaten de 
breedte en diepte van intelligente toepassingen en verdere ontwikkeling. Vandaar dat de 
behoefte aan het ‘verdiepen’ van de intelligentie voor de beveiligingsbranche groeit. De 
opkomst van deep learning zorgt ervoor dat de wens voor minder mankracht en pre-incident 
alarmsignalen realiteit kunnen zijn. Volgende week ga ik dan ook verder in op het concept 
deep learning.  
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Deep learning 
januari 2018 

 

Het concept deep learning 
Kunstmatige intelligentie kan worden gedefinieerd als de bekwaamheid van een machine om 
intelligent menselijk gedrag te imiteren. Hieronder valt de capaciteit om complexe taken 
zoals het maken van beslissingen te verrichten, menselijke spraak te begrijpen, fraude te 
detecteren, etcetera. Machine learning is een onderdeel van kunstmatige intelligentie en is 
de techniek om computers zich te laten gedragen op bepaalde manieren zonder ze daar 
expliciet voor te programmeren. Deep learning is op zijn beurt een vorm van machine 
learning die geïnspireerd is op de structuur van het menselijk brein en met name effectief is 
in het detecteren van kenmerken. Deze techniek is gebaseerd op het leren kennen van data 
representaties zoals afbeeldingen en video’s, in tegenstelling tot technieken die gebaseerd 
zijn op taak-specifieke algoritmen. 
 
Traditionele intelligente algoritmen worden ontworpen door mensen. Of deze wel of niet 
goed worden ontworpen hangt sterk af van ervaring en zelfs geluk, en dit proces vereist een 
hoop tijd. Gelukkig is het het doel van kunstmatige intelligentie om machines taken als het 
leren kennen van kenmerken automatisch te laten doen. 
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De inspiratie voor deep learning komt van de neurale netwerken van het menselijk brein. 
Ons brein kan worden gezien als een zeer complex deep learning model. Neurale netwerken 
van het brein bestaan uit miljarden neuronen die met elkaar verbonden zijn. Deep learning 
simuleert deze structuur. Deze meerlaagse netwerken kunnen informatie verzamelen en 
overeenkomstige acties uitvoeren. Ze kunnen ook objecten uit situaties afleiden en opnieuw 
creëren. 

De voordelen van deep learning 
Deep learning verschilt wezenlijk van andere algoritmen. Het lost een aantal tekortkomingen 
van traditionele algoritmen op. 
 
Ten eerste is het met deep learning mogelijk om grote hoeveelheden data in complexe 
classificaties te verwerken vanwege de hoeveelheid lagen van het netwerk. Een neuraal 
netwerk brengt data door lagen van met elkaar verbonden punten. Informatie en kenmerken 
van een laag worden geclassificeerd voordat de resultaten naar de volgende lagen wordt 
gebracht. Het verschil tussen deep learning en traditionele algoritmen is het aantal lagen. 
Traditionele algoritmen bevatten twee 3-laagse structuren, terwijl het algoritmische model 
voor deep learning een veel diepere structuur heeft die meer dan honderd lagen kan 
bereiken. Hoe meer lagen, hoe specifieker de componenten. (De afbeelding bij deze post 
bevat erg weinig lagen voor deep learning, maar ik vond deze het concept van classificatie 
wel duidelijk in beeld brengen.) 
 
Ten tweede vereist deep learning geen handmatige interventie, maar vertrouwt op een 
computer die de kenmerken zelf afleidt. Voor deze techniek moet je het model grote 
hoeveelheden data voeden, maar het vereist minder engineering voor de kenmerken. Als je 
bijvoorbeeld beelden van een kat wilt classificeren, dan moet je bij deep learning je data set 
voeden met beelden van katten zodat het zelf kan leren wat de kenmerken van een kat zijn, 
maar je hoeft je computer niet te vertellen dat een kat iets is met schattige oren en 
snorharen. Op deze manier kunnen er zoveel mogelijk kenmerken van het object afgeleid 
worden, inclusief abstracte kenmerken die moeilijk te beschrijven zijn. Hoe meer kenmerken 
er zijn, hoe accurater de herkenning en classificatie zullen zijn. Enkele van de meest directe 
voordelen van deep learning zijn het bereiken van vergelijkbare of zelfs betere 
nauwkeurigheid wat betreft patroonherkenning, en de mogelijkheid om duizenden 
kenmerken van objecten te herkennen. 
 
Deep learning is het volgende niveau in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Het 
gaat voorbij machine learning, waarbij menselijke interventie nodig is voor het creëren van 
algoritmen voor de classificatie van kenmerken en patronen. Deep learning maakt namelijk 
gebruik van self-learning principes. Het gebruiken van deze techniek voor observatie en 
beveiliging zal de resultaten significant verbeteren.  
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Deep learning wordt steeds interessanter voor 
videobeveiliging 
januari 2018 

 

Waarom deep learning steeds interessanter wordt 
Er zijn drie belangrijke redenen waarom deep learning populair is geworden in de laatste 
jaren. Ten eerste is dat de toename van de hoeveelheid data, omdat hiermee ook de 
algoritmische prestaties verbeteren. Met de grote hoeveelheid en goede kwaliteit van data 
worden patroonherkenning modellen steeds nauwkeuriger. De deep learning 
gebruikerservaring verbetert daarmee ook. Als gevolg zijn er steeds meer gebruikers 
betrokken, wat weer een groei in data en betere prestaties van de technologie tot gevolg 
heeft. 
 
Ten tweede hebben we nu beschikking tot sterkere computer kracht. Deep learning 
modellen vereisen een grote hoeveelheid voorbeelden, waardoor het onvermijdelijk is om 
grote hoeveelheden berekeningen te maken. In het verleden waren computers niet in staat 
om complexe deep learning modellen met meer dan honderd lagen te verwerken. De snelle 
ontwikkeling van CPU’s, supercomputers, cloud computing, en dergelijke maken deep 
learning nu wel mogelijk. 
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Ten slotte speelt de netwerkarchitectuur van deep learning zijn eigen rol in het verbeteren 
van deep learning. Door constante verbetering van deep learning algoritmen kunnen 
objecten namelijk beter worden herkend. Voor complexere toepassingen zoals 
gezichtsherkenning of in situaties met andere belichting, hoeken, houdingen, expressies, 
accessoires, resoluties, etcetera, beïnvloedt de netwerkarchitectuur de nauwkeurigheid van 
herkenning. De ontwikkelingen op dit gebied maken deep learning steeds beter te gebruiken 
en waardevoller. 

Video beveiliging toepassingen van deep learning 
Deep learning kan veel betekenen op het gebied van video observatie voor de 
beveiligingsbranche. Zo heeft de technologie in de afgelopen jaren zeer goede resultaten 
gehad wat betreft onder andere spraak herkenning, computervisie en stem vertaling. 
 
Een voorbeeld van een taak waarbij deep learning veel waarde kan toevoegen is gedrag 
analyse. Zelflerende software voor gedrag analyse leert wat normaal gedrag is voor 
mensen, voertuigen, machines en de omgeving gebaseerd op zijn eigen observatie van 
patronen van verschillende karakteristieken zoals grootte, snelheid, reflectiviteit, kleur, 
indeling, verticale of horizontale oriëntatie, etcetera. De software normaliseert de visuele 
data, wat betekent dat het de objecten en patronen die het observeert classificeert en labelt. 
Na een aantal weken van leren op deze wijze kan het herkennen wanneer patronen 
doorbroken worden. Zodra het zulke afwijkingen observeert, stuurt het een alarmsignaal. Als 
het bijvoorbeeld normaal is voor auto’s om op straat te rijden, dan zou een auto die de stoep 
op rijdt worden gezien als een afwijking. Als een omheind erf normaal gesproken leeg is ‘s 
nachts, dan zou het een afwijking zijn als een persoon op dat moment dat gebied betreedt. 
 
Het op dit soort manieren toepassen van deep learning in de video beveiliging kan er 
daadwerkelijk voor zorgen dat er minder mankracht nodig is voor het doorzoeken van 
beeldmateriaal en het detecteren van afwijkingen. Bovendien kunnen alarmsignalen vaker 
tijdens of vooraf aan incidenten gegeven worden, doordat afwijkingen makkelijker en beter 
opgemerkt worden. De technologie neemt namelijk veel taken over van de mens en is in 
staat kwalitatieve resultaten te leveren. 
 
Deep learning raakt potentieel elk aspect van video beveiliging, zoals gezichtsdetectie, 
voertuig detectie, gezichtsherkenning, herkenning van het merk van een voertuig, 
voetganger detectie, detectie van kenmerken van het menselijk lichaam, abnormale gezicht 
detectie, en analyse van menigten. Het heeft zelfs de mens overtroffen in de gebieden 
gezicht verificatie en beeld classificatie. De prestaties van de technologie worden 
waarschijnlijk alleen nog maar beter. Dat belooft veel goeds.  
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Data driven verkeersplanning voor smart cities 
januari 2018 

 
Een van de gebieden waarvan we kunnen verwachten dat traditionele manieren van werken 
vervangen zullen worden door technologische innovaties is intelligente verkeersplanning. 
Nieuwe manieren voor het verzamelen en analyseren van data maken totaal andere 
manieren voor het interpreteren en plannen van het verkeer mogelijk, en kunnen smart 
diensten verbeteren; zowel in stedelijke gebieden als daarbuiten, zowel voor de publieke als 
de private sector. 

Nieuwe manieren van data verzamelen en analyseren 
Nieuwe technologieën zoals machine learning, video analyse en big data tools, maken het 
mogelijk om grote hoeveelheden data efficiënt en effectief te analyseren om er nuttige 
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informatie uit te halen. Om deze tools te kunnen gebruiken moet er wel beschikking zijn tot 
een grote hoeveelheid relevante data. Ter verbetering van de verkeersplanning betekent dit 
niet alleen dat er veel verkeersdata beschikbaar moet zijn, maar ook data over allerlei 
andere factoren die het verkeer beïnvloeden, zoals het weer en plaatselijke evenementen. 
Met de opkomst van smart cities neemt de hoeveelheid relevante data voor 
verkeersplanning gigantisch toe, waardoor er grote verbeteringen op dit gebied kunnen 
worden gerealiseerd. 
 
Voor het in de gaten houden van verkeersstromen werden traditioneel statische 
verkeerscamera’s gebruikt op kruispunten en belangrijke wegen. Vandaag de dag is er 
echter een overvloed aan sensoren en databronnen. Voor smart city doeleinden zouden er 
bovendien nog talrijke mobiele sensoren en camera’s bij kunnen komen, bijvoorbeeld aan 
boord van bussen, treinen en andere publieke voertuigen. Deze databronnen kunnen in 
combinatie met de verkeerscamera’s gebruikt worden voor het verbeteren van de 
verkeersplanning. Bovendien kan er data verzameld worden door crowdsourcing; inwoners 
van de steden kunnen betrokken worden bij het bouwen aan een data-driven maatschappij, 
door de data van hun smartphones en andere smart apparaten beschikbaar te stellen. Ook 
de private sector kan hun waardevolle data voor dit doeleinde delen. Door het combineren 
van data van diverse open bronnen en het gebruik van moderne technologie voor data 
analyse, kunnen de juiste parameters gevonden worden die correleren met stedelijke 
verkeersstromen. 

Verbeterde verkeersplanning 
De grote hoeveelheid en verscheidenheid aan data kan inzichten produceren om de 
publieke sector te ondersteunen in het verbeteren van de verkeersplanning, zoals het 
bouwen van efficiëntere verkeersnetwerken voor een betere doorvoer, het verminderen van 
opstoppingen en emissies, en het monitoren van de algehele staat van de transport 
infrastructuur vanuit het perspectief van de gebruiker. 
 
Het gebruik van moderne machine learning technologieën kan ons helpen om voorspellende 
modellen voor verkeersstromen te ontwikkelen. Met behulp van deze voorspellende 
modellen kan een verkeersplanner een overzicht krijgen van de verkeersstromen in een stad 
en de verwachte veranderingen in de komende minuten, uren en dagen. Het model 
identificeert komende locaties voor verkeersopstoppingen en mogelijke veroorzakers ervan, 
en stelt manieren voor waarop de opstoppingen kunnen worden opgelost. Het zou zeer 
waardevol zijn als er met behulp van de grotere en meer diverse pool aan data beter 
voorspeld kon worden hoe komende evenementen zoals festivals de verkeersstromen rond 
de stad beïnvloeden (in combinatie met bijvoorbeeld verschillende weersomstandigheden). 
Als de inwoners van de stad van tevoren automatisch een melding ontvangen met het 
advies om andere routes te nemen om drukke gebieden te vermijden, verbetert dat de 
ervaring van de weggebruikers en heeft dat een minder negatief effect op het milieu. 
 
Naast het verbeteren van de verkeersstromen kan de data pool van smart cities ook benut 
worden voor veiligheidswaarschuwingen. Met behulp van camera’s aan boord van zowel 
publieke als private voertuigen kunnen gebreken in de weg, onverwacht gladde wegen en 
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andere gevaren zoals grote dieren in de buurt van snelwegen automatisch gemeld worden 
voor het verbeteren van het comfort en de veiligheid op de weg. 
 
Kortom, voor de publieke sector betekenen smart city initiatieven en de nieuwe 
technologieën voor het verzamelen en analyseren van data dat zij efficiënter te werk kunnen 
gaan m.b.t. de verkeersplanning, en dat zij betere smart diensten aan de inwoners kunnen 
bieden.  
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Snelle applicatie ontwikkeling met RAD 
benaderingen 
januari 2018 

 
Nieuwe mogelijkheden door IT ontwikkelingen zorgen ervoor dat we bestaande 
bedrijfsprocessen anders (beter) willen inrichten, en nieuwe producten en diensten aan ons 
portfolio willen toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan beveiliging system integrators die hun 
eigen VMS graag als mobiele applicatie willen aanbieden aan hun klanten. Nu we steeds 
meer zaken data-driven gaan doen en steeds meer applicaties gaan ontwikkelen en 
gebruiken, is het handig om de huidige manier van applicatie ontwikkeling onder de loep te 
nemen. 

Problemen met planmatige applicatie ontwikkeling 
Het ontwikkelen van applicaties moet snel maar kwalitatief gebeuren. Veelgebruikte software 
ontwikkelingsmethoden hebben een planmatig karakter. Een van de problemen met 
planmatige methoden is dat ze zijn gebaseerd op traditionele bouwkundige modellen die 
werden gebruikt om bijvoorbeeld gebouwen en bruggen te ontwerpen. Software is echter 
andere koek. Software kan gehele processen die gebruikt worden om problemen op te 
lossen radicaal veranderen. Hierdoor kan kennis die wordt verworven tijdens het 
ontwikkelingsproces zelf, gebruikt worden voor de vereisten en het ontwerp van de 
oplossing. Planmatige benaderingen definiëren de vereisten, de oplossing en het 
implementatieplan vaak heel stijf, en het proces moedigt veranderingen niet bepaald aan. 
Gelukkig zijn er ook andere ontwikkelingsmethoden. 

Snelle applicatie ontwikkeling (RAD) 
Rapid application development (RAD) is een term die wordt gebruikt voor (o.a.) adaptieve 
software ontwikkeling benaderingen. RAD benaderingen erkennen dat software ontwikkeling 
een kennisintensief proces is. Zij bieden flexibele processen die helpen profiteren van kennis 
die tijdens het project wordt verworven om de oplossing te verbeteren of aan te passen. 
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Over het algemeen leggen RAD benaderingen minder nadruk op planning en meer op een 
adaptief proces. Vaak worden prototypes gebruikt als toevoeging op of zelfs in plaats van 
ontwerpspecificaties. RAD is met name geschikt voor het ontwikkelen van software die wordt 
gedreven door de vereisten aan de gebruikersinterface. 

Enkele voor- en nadelen RAD 
In moderne IT omgevingen worden veel systemen tegenwoordig gebouwd met behulp van 
RAD. RAD heeft belangrijke voordelen, maar het kent ook nadelen. Hierbij een overzicht. 
 
Voordelen: 
 

● Betere zakelijke kwaliteit en gebruikerservaring: Doordat bij RAD benaderingen de 
gebruikers worden betrokken in het ontwikkelingsproces, kan er vaker een betere 
functionaliteit bereikt worden dan met planmatige benaderingen. De applicatie wordt 
hierdoor bruikbaarder en focust eerder op zakelijke problemen die belangrijk zijn voor 
eindgebruikers, in plaats van op technische problemen die de ontwikkelaars 
belangrijk vinden. 

● Risico’s beter onder controle: Een RAD benadering kan vroeg in het proces focussen 
op belangrijke risicofactoren en deze aanpassen o.b.v. de verzamelde informatie van 
de gebruikerservaringen. 

● Meer projecten af binnen de tijd en binnen het budget: Doordat er bij RAD 
benaderingen incrementeel ontwikkeld wordt, wordt de kans op ernstige fouten die 
ingrijpende gevolgen hebben voor het gehele systeem, zoals voorkomt bij 
grootschalige planmatige projecten, verminderd. Informatie om dat soort fouten te 
voorkomen kan namelijk eerder in het proces worden ontdekt en aangepakt. De tijd 
en kosten die gemoeid gaan met het herstellen van fouten kunnen met RAD 
ingeperkt worden. 

 
Nadelen: 
 

● Minder controle: Doordat RAD een flexibel, adaptief proces biedt, kan men snel 
reageren op zowel problemen als kansen. Het nadeel van dit soort flexibiliteit is dat 
er een mate van controle opgeofferd moet worden. Voor projecten waarbij controle 
belangrijker is dan flexibiliteit is RAD niet de beste optie. 

● Verlies van overzicht: Als de focus teveel op prototypes ligt, kunnen ontwikkelaars 
geneigd zijn continu kleine veranderingen aan te brengen bij individuele 
componenten en het zicht op de architectuur van het systeem kwijtraken. Dit terwijl 
het aanpakken van systeem architectuur problemen kan resulteren in een beter 
algeheel ontwerp. 

● Nadelen van weerstand tegen verandering: Nieuwe benaderingen vereisen dat men 
verandert. Omdat mensen over het algemeen afkeer hebben tegen verandering en in 
het begin van nieuwe situaties nog veel te leren hebben, zal een RAD methode in het 
begin haperingen en andere nadelige gevolgen opleveren. Het is aannemelijk dat dit 
met de tijd verbetert. 
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High Performance Computing: Computerkracht 
voor video intelligentie 
januari 2018 

 

Benodigde computerkracht voor video intelligentie 
Video intelligentie vereist nogal wat computerkracht. Nu er steeds meer beeldmateriaal en 
beeldmateriaal van een hogere kwaliteit wordt opgenomen, ontstaan er enorme 
hoeveelheden data die verwerkt moeten worden. Met name bij technieken als deep learning 
worden grote hoeveelheden data geanalyseerd om patronen en verbanden te ontdekken. 
Hoe meer data er verwerkt moet worden, hoe meer rekenkracht er nodig is. 
 
Het analyseren van grote hoeveelheden data is niet nieuw, maar de hoeveelheid data is op 
een significant hoger tempo gegroeid dan beschikbare computing capaciteiten. Om 
informatie uit die grote volumes data te halen is daarom al snel High Performance 
Computing (HPC) nodig. Met HPC kan er genoeg rekenkracht gegenereerd worden om die 
grote volumes aan data binnen beperkte tijd en tegen acceptabele kosten te analyseren. 

High Performance Computing 
High Performance Computing (HPC) refereert over het algemeen naar het op zo’n manier 
samenvoegen van rekenkracht dat het veel hogere performance kan leveren dan dat men uit 

www.stellarsecuritycomputing.eu 34 
 

http://www.stellarsecuritycomputing.eu/


een typische computer zou kunnen halen, zodat complexe rekenproblemen binnen 
afzienbare tijd kunnen worden opgelost. Het betreft het gebruik van supercomputers en 
parallelle verwerkingstechnieken, met het doel om grote problemen op te lossen en 
onderzoeksactiviteiten te verrichten door middel van computer modellering, simulatie en 
analyse. 
 
HPC brengt verschillende technologieën, zoals computer architectuur, algoritmen, 
programma’s, elektronica en systeemsoftware samen onder één dak. Een zeer efficiënt HPC 
systeem vereist een netwerk met hoge bandbreedte en lage latency om meerdere 
computers en clusters te koppelen. 
 
HPC technologie wordt in multidisciplinaire domeinen geïmplementeerd. Zo wordt het 
gebruikt in de biowetenschappen, voor geografische data, voor olie en gasindustrie 
modellering, voor de automatisering van elektronisch ontwerpen, voor klimaat modellering 
en in de media en entertainmentbranche. 
 
Naarmate de hoeveelheid videomateriaal en video intelligentie activiteiten, en daarmee de 
benodigde computerkracht groeit, zal HPC ook steeds meer zijn steentje bijdragen in de 
video beveiligingsbranche voor zowel grote als kleinere bedrijven. Volgende week daarom 
wat meer informatie over de techniek achter HPC.  

www.stellarsecuritycomputing.eu 35 
 

http://www.stellarsecuritycomputing.eu/


High Performance Computing: Meer dan het 
samenvoegen van rekenkracht 
februari 2018 

 
Bij High Performance Computing wordt rekenkracht samengevoegd op zo’n manier dat het 
een zeer hoge performance kan leveren, zodat complexe rekenproblemen, zoals bij deep 
learning voor video analyse, binnen afzienbare tijd kunnen worden opgelost. 
 
Het samenvoegen kan door computers te verbinden over een netwerk (bijv. internet), waarbij 
de computers wat van hun tijd of al hun tijd besteden aan het oplossen van een 
gemeenschappelijk probleem (mier methode). Elke individuele computer krijgt veel kleine 
taken en lost deze op. Alle resultaten worden gerapporteerd aan een centrale server, die alle 
resultaten integreert en tot een totaal oplossing komt. 
 
Het samenvoegen kan ook door processors heel dicht bij elkaar te brengen in een groot 
computer cluster (olifant methode), waarbij tijd wordt bespaard doordat de data niet 
verplaatst hoeft te worden en waarbij de processors kunnen samenwerken. 
 
Hoewel dit redelijk simpel klinkt, komt er veel meer bij kijken dan wat kabels leggen voor de 
verbindingen. 

HPC is geavanceerde logistiek 
Een groep mensen bij elkaar in een ruimte maakt nog geen team. Zo maakt een groep 
processors nog geen High Performance Computing. Als een complexe taak moet worden 
opgelost door krachten te bundelen, moeten die krachten wel op een slimme manier 
gebundeld worden, om bijv. te voorkomen dat taken dubbel of in onlogische volgorde 
worden uitgevoerd, waardoor het proces zeer inefficiënt verloopt. 
 
Parallellisatie 
High Performance Computing heeft een belangrijke eigenschap die voor enorme 
snelheidswinst zorgt; parallellisatie. Normaal gesproken gebeuren berekeningen door 
computers sequentieel, dus na elkaar. Bij parallellisatie gebeuren berekeningen tegelijkertijd. 
 
Logistiek manager 
Daarbij is er bij High performance Computing een applicatie welke zeg maar de logistiek 
manager is. Deze moet ervoor zorgen dat het totaal proces voor het oplossen van het 
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complexe probleem zo snel mogelijk gebeurt. Er moet een plan gemaakt worden om het 
probleem aan te pakken, het probleem moet eventueel opgedeeld worden in kleine stukken 
en er moet een taakverdeling gemaakt worden zodat de deel-problemen door de meest 
geschikte rekeneenheden worden opgelost. Ook dient er goed gepland te worden welke 
taak wanneer wordt uitgevoerd en is communicatie tussen de rekeneenheden belangrijk. 
Sommige taken hebben namelijk bijv. de resultaten van andere taken nodig als input voor 
hun berekeningen. Als die resultaten niet op tijd klaar staan, komt er vertraging. 
 
Toegewijde chips 
Er worden allerlei chips ontwikkeld die goed zijn in het uitvoeren van één bepaalde taak. Als 
een groot probleem wordt verdeeld in kleinere taken, dan zou zo’n toegewijde chip zich 
volledig kunnen richten op de taak waar hij goed in is en dit super snel doen. Als het taken 
betreft die voorheen een belangrijke bottleneck waren, dan kan er met deze chips alleen al 
een enorme snelheidswinst gerealiseerd worden. 

Metafoor HPC techniek: verhuizing 
Om het wat ‘tastbaarder’ te maken gebruik ik als metafoor even een verhuizing. Als er maar 
één verhuizer is zal het verhuizen grof gezegd ongeveer twee keer zo langzaam gaan als 
dat er twee verhuizers zijn en ongeveer drie keer zo langzaam als wanneer er drie 
verhuizers zijn. Dit is een voorbeeld van het voordeel van parallellisatie, maar alleen als de 
verhuizers niet teveel met elkaar gaan lopen kletsen ;-) Er moet wel een plan van aanpak 
gemaakt worden voor het verhuizen om het proces zo snel mogelijk af te ronden. Het is 
handig om dat door iemand met logistiek inzicht te laten doen (logistiek manager). Als bijv. 
de spullen niet goed worden ingedeeld, kost dit veel ruimte en moet er extra gereden 
worden, wat een verspilling van tijd is. Verder moeten de verhuizers goed overleggen wie 
welke spullen inlaadt. Zo is het bijv. handig dat de sterkste de zwaarste spullen tilt 
(toegewijde chips). 
 
Deze post geeft wat meer inzicht in de onderliggende techniek en logistiek van HPC. 
Volgende week meer over hoe u er gebruik van kunt maken.  
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High Performance Computing: Hoe u er 
(betaalbaar) gebruik van kunt maken 
februari 2018 

 
Als u gebruik wilt maken van HPC, dan kunt u daar een HPC cluster van een groot merk 
voor aanschaffen. Dit is echter voor veel bedrijven financieel gezien verre van haalbaar en 
niet altijd de beste keuze. Als u denkt baat te kunnen hebben bij HPC, heeft u ook andere 
mogelijkheden om dit fenomeen voor u te laten werken. 

HPC in de cloud 
Een optie om HPC te benutten is via de cloud. U maakt uw data beschikbaar voor de 
cloudprovider (denk aan Amazon Web Services, Google Compute Engine en Microsoft 
Azure), welke de benodigde middelen om de data te analyseren inschakelt. U hoeft hierbij 
dus niet zelf de infrastructuur en benodigde expertise aan te schaffen. U betaalt bijvoorbeeld 
een prijs per tijdseenheid. 
 
Er zitten veel voordelen aan HPC in de cloud. U kunt het inschakelen wanneer u het nodig 
heeft, het is gigantisch schaalbaar, het is snel en het is niet duur. Daarbij is het ook 
efficiënter in termen van computer bezetting. De benodigde computing power wordt namelijk 
‘geleend’ van computers die wat capaciteit over hebben omdat ze op een bepaald moment 
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niet of slechts gedeeltelijk gebruik maken van hun capaciteit. Dit maakt het ook een 
milieubewuste keuze. 
 
Toch zijn er voor veel bedrijven barrières om met hun HPC opdrachten naar de cloud te 
gaan. Naast dat ze misschien al investeringen hebben gedaan in HPC middelen, zijn 
sommigen ook bezorgd over de veiligheid van hun data in de cloud, of zijn ze bang dat het 
verplaatsen van hun data naar de cloud een hoop vertraging oplevert. 

Eigen HPC cluster creëren 
Maar er bestaat nog een manier om HPC toe te passen; zelf een HPC cluster creëren. Dit 
zal flink wat uitzoek werk kosten. Toch is het zeker een optie en wellicht enorm de moeite 
waard, omdat het u zeer veel geld kan besparen en het u een bepaalde vorm van vrijheid 
geeft doordat u het op zo’n manier kan samenstellen of aanpassen dat het voor u het beste 
werkt. 
 
Maar ik ben geen HPC specialist 
Om een eigen cluster te creëren hoeft u het wiel niet volledig zelf uit te vinden. Naast dat er 
bedrijven ontwikkelen aan HPC, zijn overheidsinstellingen zoals universiteiten ook bezig met 
onderzoeken op dit gebied en het ontwikkelen van software ervoor. Die instellingen maken 
gebruik van al beschikbare kennis uit een open source community voor HPC, en dragen zelf 
ook bij aan deze community door hun eigen vondsten te delen. 
 
Op deze manier kunt u kosteloos hele waardevolle kennis benutten om uw eigen cluster te 
bouwen. U kunt op zoek gaan naar software die geschikt is voor uw omgeving en vraagstuk. 
Mogelijk moet u wat stukken software combineren of aanpassen om het geheel passend 
voor uw situatie te maken. Natuurlijk kunt u ook zelf bijdragen aan de community door de 
problemen waar u tegenaan loopt of eigen ontdekkingen te delen. 
 
Computers efficiënter benutten of goedkoop opkopen 
Naast software heeft u natuurlijk computerkracht nodig voor uw HPC cluster. Het zou 
kunnen dat u eigenlijk al heel veel computerkracht tot uw beschikking heeft, doordat het 
bedrijf een groot aantal PC’s heeft die niet volledig worden benut. Veel computers worden 
maar voor een zeer laag percentage gebruikt, waardoor ze nog heel veel middelen over 
hebben die voor een andere taak ingezet kunnen worden. Dan is het een optie om die 
computers aan elkaar te koppelen voor uw HPC cluster en bespaart dat u de aanschaf of 
huur van rekenkracht. 
 
Als u nog niet genoeg computerkracht heeft, kunt u dit aanschaffen. Waarschijnlijk heeft u 
een groot aantal computers nodig, dus dit zou aardig in de kosten kunnen gaan lopen. 
Hoewel, hier kunt u een creatieve oplossing voor bedenken. Sommige bedrijven willen elke 
drie jaar nieuwe computers. Die ‘verouderde’ computers, die vaak nog wel even mee 
kunnen, kunt u opkopen tegen een lage prijs en samenvoegen tot een cluster. 
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Welke optie kies ik? 
Om te bepalen welke optie het beste bij uw situatie past kunt u zichzelf o.a. de volgende 
vragen stellen: 
 
– Hoe vaak heb ik HPC nodig? 
– Binnen welke termijn moeten mijn vraagstukken opgelost worden? 
– Hoeveel financiële middelen heb ik tot mijn beschikking? 
– Hoeveel computerkracht heb ik al in huis? 
– Heb ik een software engineer die mij hierbij kan helpen? 
 
Verder kan het heel leerzaam zijn om op internet cases vergelijkbaar met uw situatie op te 
zoeken. Ontdek hoe zij aan hun HPC middelen zijn gekomen, eventueel welke software en 
hardware zij hebben gebruikt, tegen welke problemen zij aan liepen en hoe ze die hebben 
opgelost. Er is tegenwoordig zoveel kennis beschikbaar. Als u een krap budget heeft hoeft 
dat niet te betekenen dat u de voordelen van HPC niet kunt benutten. Slim zoeken, 
creativiteit en inzet kunnen u heel ver brengen.  
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Googles TPU maakt hun kunstmatige intelligentie 
diensten sneller en betaalbaarder 
februari 2018 

 
Zoals eerder besproken is voor video intelligentie activiteiten flink wat computerkracht nodig. 
Met name voor geavanceerde vormen, zoals deep learning, is het over het algemeen 
waarschijnlijk voor veel bedrijven interessant om dit soort computeractiviteiten in de cloud te 
laten gebeuren. In dat geval heb je toegang tot de waardevolle kennis en ervaring van 
experts en tot middelen die door hen zijn ontwikkeld. Googles nieuwe processor is een goed 
voorbeeld van een reden om kunstmatige intelligentie berekeningen bij hen in de cloud te 
laten uitvoeren. 

Tensor Processing Unit 
Google was op zoek naar een snellere, slimmere en betaalbaardere manier om 
berekeningen in neurale netwerken uit te voeren. Daarom hebben zij een nieuw soort 
processor ontwikkeld die hiervoor is geoptimaliseerd; de Tensor Processing Unit (TPU). Het 
ontwerp van de TPU verschilt in een aantal opzichten van de ontwerpen van de CPU en de 
GPU, waardoor deze veel geschikter is voor neurale netwerken. 
 
Quantitization 
Het proces van het classificeren van data met labels of het schatten van ontbrekende of 
toekomstige waarden door een getraind neuraal netwerk heet inference. Er komt een 
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gigantische hoeveelheid berekeningen aan te pas bij dit soort processen. Een TPU voert 
deze berekeningen niet uit met gebruikelijke 32-bit of 16-bit komma getallen zoals CPU’s en 
GPU’s. In plaats daarvan kan de TPU door de techniek ‘quantitization’ met gehele getallen 
werken. Het werken met gehele getallen zorgt ervoor dat er wat ingeleverd wordt op 
nauwkeurigheid, maar die nauwkeurigheid is vaak helemaal niet nodig bij dit soort 
processen. (Als je bijvoorbeeld wilt weten of het regent, dan wil je misschien weten of het 
hard, zacht of niet regent, maar maakt de precieze hoeveelheid regendruppels per 
tijdseenheid niet uit). Hierdoor kunnen de totale hoeveelheid geheugen, computing 
middelen, energieconsumptie en kosten voor het maken van bruikbare voorspellingen met 
de neurale netwerk modellen flink verminderd worden. 
 
Programmeerbaarheid 
De TPU bevat de essentie van neurale netwerk berekeningen, en kan geprogrammeerd 
worden voor een grote variatie aan neurale netwerkmodellen. De meeste moderne CPU’s 
zijn erg beïnvloed door de Reduced Instruction Set Computer (RISC) ontwerp stijl, waarbij 
de focus ligt op het definiëren van simpele instructies die algemeen gebruikt worden door 
het merendeel van de applicaties, en het zo snel mogelijk uitvoeren van die instructies. In 
tegenstelling is er bij de TPU gekozen voor de Complex Instruction Set Computer (CISC) stijl 
als basis voor de instructie set. Een CISC ontwerp focust op het implementeren van 
high-level instructies die complexere taken uitvoeren bij elke instructie. De ontwerpers 
hebben een dozijn high-level instructies gedefinieerd. Deze instructieset focust op de 
voornaamste wiskundige bewerkingen die nodig zijn voor neurale netwerk inference. 
 
Parallelle verwerking 
Hoewel CPU’s bepaalde berekeningen gigantisch snel kunnen uitvoeren, kan het nog steeds 
lang duren om grote matrix operaties die nodig zijn voor neurale netwerk berekeningen uit te 
voeren. Een bekende en effectieve manier om de performance van die grote matrix 
operaties te verbeteren is door vector processing, waarbij dezelfde berekening gelijktijdig 
wordt uitgevoerd door een grote hoeveelheid elementen. Dit kan gerealiseerd worden door 
CPU’s met extensies, en de streaming multiprocessors van GPU’s. Machines die vector 
processing ondersteunen kunnen honderden tot duizenden operaties in een enkele cyclus 
verwerken. Echter, Google heeft voor de TPU een matrix processor ontworpen die 
honderden duizenden operaties in een enkele cyclus verwerkt. Met andere woorden, deze 
matrix processor verhoogt de performance enorm. 
 
Andere architectuur 
Om zo’n grootschalige matrix processor te implementeren, heeft de TPU een drastisch 
andere architectuur dan typische CPU’s en GPU’s. CPU’s worden gemaakt om vrijwel iedere 
berekening uit te kunnen voeren. Ze zijn voor algemeen gebruik. Alle kenmerken die 
algemeenheid ondersteunen (registers, ALU’s en programmed control) hebben kosten in 
termen van vermogen en chip ruimte. Het type ontwerp in de matrix processor van de TPU is 
geoptimaliseerd voor efficiëntie op het gebied van vermogen en ruimte bij het uitvoeren van 
matrix vermenigvuldigingen, en is niet zo geschikt voor algemene berekeningen. Registers, 
controle en operationele flexibiliteit worden gedeeltelijk opgeofferd voor efficiëntie en veel 
hogere werkingsdichtheid. Het op CISC gebaseerde matrix processor ontwerp levert een 
zeer goede performance t.o.v. het energieverbruik. Een TPU scoort 83 keer beter in 
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vergelijking met de CPU’s van tegenwoordig, en 29 keer beter in vergelijking met de huidige 
GPU’s. 
 
Minimalistisch ontwerp 
Omdat processors als CPU's en GPU's goed moeten presteren over een breed scala aan 
applicaties, hebben ze vele geavanceerde, prestatie-georiënteerde mechanismen 
ontwikkeld. Een neveneffect hiervan is dat het gedrag van die processors moeilijk te 
voorspellen is, waardoor een bepaald limiet op de latency van neurale netwerk inference 
moeilijk te garanderen is. Daarentegen is het TPU ontwerp minimalistisch omdat het slechts 
een taak per keer hoeft te doen, namelijk neurale netwerk voorspelling. Daardoor kan er 
gemakkelijk geschat worden hoeveel tijd er nodig is om een neuraal netwerk te draaien en 
een voorspelling te doen. Hierdoor kan de chip doorvoer heel hoog zijn terwijl er een strikt 
latency limiet op vrijwel alle voorspellingen behouden kan worden. 
Ondanks dat een TPU meer rekenkundige eenheden en een groot geheugen op de chip 
heeft, is de chip twee keer zo klein als de andere chips. Hierdoor beslaan ze minder ruimte 
en hebben ze minder vaak fabrieksfouten, waardoor de chip kosten ongeveer acht keer 
verminderen. 
 
Kortom, de TPU is uitermate geschikt voor neurale netwerken, omdat deze er speciaal voor 
is ontworpen. Door deze processor wordt kunstmatige intelligentie sneller en betaalbaarder 
en komt het steeds meer binnen handbereik.  
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Machine learning en kunstmatige intelligentie 
toegankelijker door Google Cloud AutoML Vision 
februari 2018 

 
Helaas hebben maar weinig bedrijven toegang tot het benodigde talent en budget om 
volledig te profiteren van de vorderingen op het gebied van machine learning en kunstmatige 
intelligentie. Er is slechts een handvol mensen die geavanceerde machine learning modellen 
kan creëren. Als je al het geluk hebt dat je beschikking hebt tot zo’n talentvolle ontwikkelaar, 
dan moet je nog het tijdrovende en complexe proces van het bouwen van je eigen machine 
learning model managen. In 2017 werd Google Cloud Machine Learning Engine gelanceerd, 
om ontwikkelaars met machine learning ervaring te ondersteunen bij het gemakkelijk 
bouwen van machine learning modellen die werken voor elk type data en voor elk formaat. 
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Machine learning en kunstmatige intelligentie was echter nog niet beschikbaar voor degenen 
met minder ervaring in dit gebied. 

Cloud AutoML Vision 
Met de komst van Googles Cloud AutoML is daar verandering in gekomen. Cloud AutoML 
helpt bedrijven met beperkte machine learning ervaring hun eigen hoge kwaliteit modellen te 
bouwen door gebruik te maken van geavanceerde technieken van Google. Google wil onder 
de naam Cloud AutoML meerdere diensten rond kunstmatige intelligentie en machine 
learning gaan lanceren. De eerste uit deze reeks is Cloud AutoML Vision, een dienst die het 
eenvoudiger en sneller maakt om op maat gemaakte machine learning modellen te bouwen 
voor beeldherkenning. 
 
Via een drag-and-drop interface kunnen afbeeldingen worden geüpload. Deze eenvoudige 
interface zorgt ervoor dat je data kan specificeren, waarna het die data omzet in een hoge 
kwaliteit model dat op maat gemaakt is voor jouw specifieke behoeften. Getrainde modellen 
kunnen vervolgens worden uitgerold op Google Cloud. Google stelt dat binnen enkele 
minuten een eenvoudig model kan worden gebouwd om een AI-enabled applicatie aan te 
sturen. Een productieklaar model kan in minder dan een dag worden gerealiseerd. 

Krachtige afbeelding analyse 
Cloud AutoML Vision is gebouwd op Googles beeldherkenning benaderingen, wat resulteert 
in een nauwkeurig model, zelfs voor bedrijven met beperkte machine learning expertise. Met 
Google Cloud Vision API krijgen ontwikkelaars inzicht in de inhoud van afbeeldingen door 
krachtige modellen voor machine learning te integreren in een gebruiksvriendelijk REST API. 
Zo kunt u afbeeldingen snel classificeren in duizenden categorieën, of binnen afbeeldingen 
afzonderlijke objecten zoals voertuigen en dieren, maar ook gewelddadige inhoud 
detecteren. Meerdere gezichten, met aspecten zoals gemoedstoestand of het dragen van 
hoofdbedekking kunnen ook gedetecteerd worden. Gezichtsherkenning wordt (nog) niet 
ondersteund. 
 
Als je wel afbeeldingen maar nog geen labels hebt, biedt Google een team van labelers die 
volgens jouw instructies jouw beelden classificeert. Je ontvangt training data van dezelfde 
kwaliteit en doorvoer als Google heeft voor zijn eigen producten, terwijl je data privé blijft. 
Deze data kun je naadloos gebruiken voor het trainen van een model. Vision API wordt na 
verloop van tijd steeds beter naarmate er nieuwe concepten worden geïntroduceerd en de 
nauwkeurigheid toeneemt. 

Cloud AutoML Vision voor beveiligingsdoeleinden 
Wat beveiliging betreft kan Cloud AutoML Vision bijvoorbeeld een steentje bijdragen in het 
analyseren van menigten op stations, in winkelcentra, tijdens evenementen, etcetera. Door 
op verschillende tijdstippen een grote hoeveelheid foto’s te nemen van de menigten kan er 
meer geleerd worden over de verspreiding en het gedrag van de mensen, en de invloed van 
verschillende omstandigheden hierop. Het handmatig analyseren en categoriseren van de 
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grote hoeveelheid verzamelde foto’s is een erg arbeidsintensief en duur proces. CloudML 
Vision kan helpen bij het automatiseren van het labelen en analyseren van de afbeeldingen, 
zodat kosten bespaard kunnen worden, de analyses grootschaliger uitgevoerd kunnen 
worden, en er uiteindelijk beter begrepen kan worden hoe de menigten effectief beveiligd 
kunnen worden. Wie weet komt er in de toekomst een soortgelijke dienst voor 
videomateriaal, maar voor nu kan Cloud AutoML Vision al interessante inzichten ten 
behoeve van de beveiliging voortbrengen.  
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De combinatie van kunstmatige intelligentie en 
camera observatie in de praktijk 
maart 2018 

 
De combinatie van kunstmatige intelligentie en camera observatie begint zijn vruchten al af 
te werpen. IC Realtime en Boulder AI zijn twee voorbeelden van bedrijven die intelligente 
video analyse tools hebben ontwikkeld. Ter inspiratie hierbij wat informatie, gebaseerd op 
het artikel van The Verge, over hoe deze in de praktijk ingezet worden. 

Google voor CCTV: Ella 
Het in december 2017 onthulde product Ella van IC Realtime is aangekondigd als Google 
voor CCTV. Ella is een app en web platform dat kunstmatige intelligentie gebruikt om 
videomateriaal te analyseren en het materiaal direct te kunnen doorzoeken. Ella kan 
honderdduizenden taalvragen herkennen, waardoor gebruikers beeldmateriaal kunnen 
doorzoeken om beelden te vinden met o.a. mensen die kleding in een bepaalde kleur 
dragen, met specifieke dieren, of met specifieke auto’s. Door het intypen van verschillende 
zoektermen, zoals ‘een man in rode kleding’ of ‘politieauto’s’, komt er binnen enkele 
seconden relevant beeldmateriaal tevoorschijn. Vervolgens kunnen de resultaten gefilterd 
worden door het tijdsraam en de locatie te specificeren. Door de beelden een duim omhoog 
of omlaag te geven kan de gebruiker bovendien de resultaten verbeteren. Stel dat er een 
overval is en je weet niet precies wat er is gebeurd, maar je weet wel dat er naderhand een 
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Audi A1 te snel in oostelijke richting reed. Als je dan zoekt op ‘Audi A1’, dan zullen er 
beelden van Audi A1’s tevoorschijn komen, zodat je meer inzicht in de situatie kan krijgen. 
 
Ella draait op Google Cloud en kan beeldmateriaal van vrijwel elk CCTV systeem 
doorzoeken. Het werkt goed op een systeem met een enkele camera, maar ook op 
systemen met duizenden camera’s. Door op deze manier kunstmatige intelligentie en CCTV 
te combineren kan het heel gemakkelijk worden om te vinden wat je zoekt. Zonder dit soort 
technologie zou je door uren videomateriaal moeten bladeren om de juiste resultaten te 
vinden. 

Vision as a service: Boulder AI 
Terwijl IC Realtime op cloud gebaseerde analytics biedt die bestaande camera’s kan 
upgraden, bouwen andere bedrijven, zoals Boulder AI, de kunstmatige intelligentie direct in 
hun hardware. Boulder AI verkoopt ‘vision as a service’, waarbij ze gebruik maken van hun 
eigen stand alone camera’s. Het grote voordeel van het integreren van de kunstmatige 
intelligentie in de camera is dat ze geen internet connectie vereisen om te functioneren. 
 
De toepassingen van deze vision as a service technologie zijn zeer gevarieerd. Het kan 
worden gebruikt in gebieden van het bankwezen tot energie, voor kwaliteitswaarborging tot 
het registreren van aantallen. Zo is deze dienst al effectief gebleken voor een bedrijf dat een 
dam moest bouwen waarbij de hoeveelheid forel dat eroverheen kon aan milieuvoorschriften 
moest voldoen. Voorheen hield iemand ter plekke handmatig bij hoeveel forellen er 
overheen gingen. Later werd er video gebruikt en iemand die de beelden (van een afstand) 
bekeek. Uiteindelijk bouwde Boulder AI voor hen een maatwerk AI CCTV systeem om deze 
taak uit te voeren. Op dit moment zijn ze 100% succesvol in het identificeren van forel voor 
deze klant. 

Toekomstige ontwikkelingen 
IC Realtime werkt ook al aan geavanceerde tools zoals gezichtsherkenning, waarna het wil 
kunnen analyseren wat er op het scherm gebeurt. Zo zijn ze geïnteresseerd in preventieve 
notificaties voor bijvoorbeeld ruzies op scholen. Daarvoor dient het systeem een oog open te 
houden voor groepen leerlingen die samenkomen, waarna het een mens alarmeert, die 
vervolgens de beelden kan controleren of naar de betreffende locatie toe kan gaan om te 
zien wat er gaande is. 
 
Ook Boulder AI is bezig met het ontdekken van dit soort analytics. Zo willen zij het gedrag 
van mensen in een bank analyseren en zijn ze met name op zoek naar ‘foute figuren’. 
Daarvoor zijn ze hun systeem aan het trainen om afwijkend gedrag te detecteren. Hiervoor 
maken ze gebruik van oud beeldmateriaal van beveiligingscamera’s. Tevens schieten ze 
hun eigen trainingsmateriaal met acteurs, omdat het oude materiaal van lage kwaliteit is. Het 
systeem zoekt naar specifieke gezichtsuitdrukkingen en handelingen. 
 

www.stellarsecuritycomputing.eu 48 
 

http://www.stellarsecuritycomputing.eu/


Wat deze bedrijven doen is slechts het topje van de ijsberg, maar het zijn naar mijn inziens 
interessante en inspirerende voorbeelden van de effectiviteit van de combinatie van 
kunstmatige intelligentie en camera observatie.  
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Problemen met kunstmatige intelligentie voor 
camera observatie 
maart 2018 

 
Door kunstmatige intelligentie kunnen observatie camera’s live video analyseren zonder 
interventie van de mens. Dit kan goed zijn voor de publieke veiligheid en verschillende 
wetenschappelijke en industriële toepassingen. Tegelijkertijd brengt het een aantal 
technische en ethische problemen met zich mee. Hoe goed kunnen machines de wereld 
begrijpen, en kunnen wij ze beslissingen voor ons laten nemen? Hierbij een aantal 
probleempunten wat betreft de combinatie van kunstmatige intelligentie en camera 
observatie. 

Lastige omstandigheden en lage beeldkwaliteit 
Hoewel kunstmatige intelligentie de afgelopen jaren veel heeft bijgedragen in de video 
beveiliging, bestaan er nog steeds belangrijke uitdagingen als het gaat om computers video 
laten begrijpen. De omstandigheden van de situatie en de beeldkwaliteit kunnen belangrijke 
uitdagingen vormen. Zo gaat het automatisch volgen van een persoon over meerdere 
camera’s al goed, maar wel onder gecontroleerde omstandigheden. En als iemand precies 
voor de camera beweegt kan die op de vingers gevolgd worden, maar als je met een 
camera naar het einde van een parkeerterrein kijkt en de resolutie onvoldoende is moet je 
blij zijn als je kan opmaken dat iemand een autodeur opent. Dit is een groot probleem voor 
CCTV, want beelden zijn vaak korrelig en de gezichtspunten niet altijd ideaal. 
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Missen van de context 
Een ander probleem is het feit dat machines nog geen essentiële context kunnen afleiden. 
Een neuraal netwerk dat menselijk gedrag kan analyseren kan vaststellen dat iemand aan 
het rennen is, maar het kan je niet vertellen of die persoon aan het rennen is omdat hij/zij de 
bus dreigt te missen of net iemand beroofd heeft. Het punt waarop een computer net zo 
goed als een mens kan begrijpen wat het ziet op video is nog ver weg, hoewel de progressie 
wel snel gaat. 

Vooroordelen een eenzijdigheid 
Uit studies blijkt dat machine learning systemen de racistische en seksistische vooroordelen 
overneemt van de maatschappij die deze programmeert, of het nou gaat om 
beeldherkenningssoftware die zegt dat vrouwen altijd in de keuken staan, of om 
strafrechtsystemen die zeggen dat zwarte mensen met hogere waarschijnlijkheid meerdere 
malen de wet overtreden. Als kunstmatige intelligentie systemen worden getraind met 
behulp van oud beeldmateriaal van CCTV of van eenzijdig beeldmateriaal van bodycams, 
dan zullen vooroordelen en eenzijdigheid worden voortgezet en veralgemeend door deze 
machines. 

Beangstigend effect op maatschappij 
Verder bestaat er natuurlijk nog het privacy probleem. Het veranderen van CCTV camera’s 
van passieve observators naar actieve observators kan de maatschappij flink beangstigen. 
Als je continu in de gaten wordt gehouden en je gedrag volledig wordt geanalyseerd en 
misschien wel verkeerd wordt geïnterpreteerd, kan dat een grote impact op je hebben. Je 
kan de neiging hebben jezelf en je gedrag continu in de gaten te houden en bang worden 
dat je iets doet wat verkeerd wordt geïnterpreteerd, met negatieve gevolgen voor je 
stressniveau en gevoel van vrijheid. 
 
Net als met vele technologische ontwikkelingen kan ook kunstmatige intelligentie voor 
camera observatie bewust of onbewust misbruikt worden. Kunstmatige intelligentie brengt 
enorme voordelen met zich mee, maar het is belangrijk dat we bewust zijn van de 
(mogelijke) nadelen, zodat we zorgvuldig kunnen beoordelen of het gebruik ervan de wereld 
daadwerkelijk vooruit helpt.  
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Blockchain voor betrouwbaar en gemakkelijk 
databeheer 
maart 2018 

 
Mogelijk heb je de term blockchain wel eens voorbij horen komen, hoogstwaarschijnlijk in 
combinatie met de term bitcoin. Toch is de blockchain technologie voor veel meer markten 
dan alleen de financiële markt interessant. Ook de beveiligingsbranche kan ervan profiteren. 
Hierbij daarom meer informatie over wat de blockchain technologie inhoudt. 

Traditioneel databeheer 
Heel veel diensten en software die we gebruiken steunen op databases. Zo worden 
medische gegevens, bedrijfsgegevens en identiteitsgegevens bijgehouden in databases. 
Veel databases worden op een centrale plek beheerd door een aangewezen instantie, vaak 
vanwege veiligheidsoverwegingen. Dit heeft een aantal nadelen. 
 
Het gebruik van een centrale database vereist toestemming van de beheerder. Hierdoor is 
het mogelijk dat mensen of instanties ten onrechte wel of juist niet toegang krijgen tot de 
gegevens. Daarbij is het de vraag of de gegevens voldoende beveiligd zijn tegen fraudeurs, 
hackers, natuurrampen, etcetera. Bovendien laten centrale afgesloten databases zich niet 
altijd makkelijk aansluiten op andere systemen zonder de veiligheid op het spel te zetten. 
Over het algemeen zijn dit soort databases vaak langzaam, duur en fraudegevoelig. 
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Blockchain voor databeheer 
De blockchain is ook een vorm van databeheer, maar werkt totaal anders. Bij blockchain is 
er niet een enkele instantie die de data beheert. Het is een netwerk waarbij alle betrokkenen 
toegang hebben tot de data, en de technologie het beheer op zich neemt. 
 
De blockchain database wordt niet op een enkele locatie opgeslagen. Er bestaat geen 
gecentraliseerde versie van de informatie, wat het minder gevoelig maakt voor vervalsing of 
verlies van data. In tegenstelling is de blockchain gedecentraliseerd. Dit betekent dat deze 
door miljoenen computers tegelijk wordt gehost, waardoor de data voor iedereen, waar dan 
ook, beschikbaar kan zijn. Dit is een groot voordeel van blockchain. Hoewel 
gecentraliseerde data beter te controleren is, is het mogelijk data te manipuleren. Blockchain 
maakt data transparant voor iedere betrokkene doordat het gedecentraliseerd is. 
 
Het concept is gedeeltelijk vergelijkbaar met de werking van documenten in Google Drive. 
Als je in Google Drive een document aanmaakt kan je deze delen met anderen. Iedereen die 
toegang heeft tot het document ziet te allen tijde dezelfde versie, ook als iemand wijzigingen 
heeft aangebracht. De technologie houdt bij welke wijzigingen er zijn gemaakt en wat de 
laatste versie van het document is, zodat er op dit vlak geen fouten gemaakt kunnen 
worden. Echter, het unieke van blockchains is dat er alleen nieuwe aanpassingen gemaakt 
kunnen worden. De blockchain is een continu groeiende lijst van gegevens (blocks) die met 
elkaar verbonden zijn en die beveiligd zijn door middel van cryptografie. Als aanpassingen 
eenmaal zijn gedaan, kunnen de gegevens niet met terugwerkende kracht worden 
veranderd. Hiermee is het mogelijk digitale data onvervalsbaar te maken, waardoor deze 
technologie zeer betrouwbaar is. 
 
Een blockchain kan openbaar zijn, wat vaak samengaat met de mogelijkheid voor iedereen 
om toegang te krijgen tot de data. Een blockchain kan ook besloten zijn, waarbij een 
autoriteit of vaste regels bepalen wie toegang heeft of kan krijgen. 
 
Deze technologie kan ook ingezet worden in de beveiligingsbranche. Volgende week meer 
daarover.  
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Integreren van databases van organisaties t.b.v. 
beveiliging mogelijk door blockchain technologie 
maart 2018 

 
Ieder business model dat een hogere vorm van interconnectiviteit tussen verschillende 
groepen of systemen vereist, zal significant voordeel behalen door gebruik te maken van de 
blockchain technologie. Door het veilige ontwerp van blockchains zijn deze zeker ook 
geschikt voor het bijhouden van gevoelige gegevens zoals beveiligingsgegevens. 

Geïntegreerde database 
Het integreren van databases van verschillende organisaties kan in bepaalde gevallen veel 
voordelen opleveren. Het integreren van medische databases van apotheken, huisartsen en 
medisch specialisten kan leiden tot effectievere en efficiëntere zorg. Op vergelijkbare wijze 
kan het integreren van databases van verschillende overheidsinstellingen en 
beveiligingsbedrijven leiden tot effectievere en efficiëntere beveiliging. 
 
Stel je voor dat verschillende partijen hun data samenvoegen tot geïntegreerde, uitgebreide 
en complete persoons- of criminele dossiers, inclusief vingerafdrukken, irisscans, kenteken 
nummers, adresgegevens en videobeelden, welke beschikbaar zijn voor alle 
belanghebbenden. Met dit soort dossiers heb je snel een compleet overzicht van personen 
en hun achtergrond en kan de beveiliging daarop aangepast worden. Zo zou de doorstroom 
op Schiphol eventueel verbeterd kunnen worden en zouden arrestaties eerder kunnen 
plaatsvinden. 
 
Helaas kan het integreren van deze databases allerlei integriteits-, privacy- en 
technologische problemen met zich meebrengen, waardoor het vaak niet mogelijk is dit 
succesvol te doen. De blockchain technologie brengt hier verandering in. 
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Onvervalsbare data 
Met name als het gevoelige data betreft, dient hier zorgvuldig mee omgegaan te worden. Als 
je deze data toevertrouwt aan anderen loop je het risico dat ermee gefraudeerd wordt of dat 
er per ongeluk fouten in ontstaan. Gelukkig is behoud van data integriteit de kracht van de 
blockchain technologie. 
 
Een softwareontwikkelaar kan ingeschakeld worden om de databases van verschillende 
partijen te integreren en in een blockchain te zetten. Er kan bepaald worden dat elke 
participant een kopie van de blockchain krijgt. In dat geval kan elke participant de integriteit 
van de database controleren. Als data ingevoerd wordt in een blockchain, dan wordt deze 
beveiligd met cryptografie. Het speciale aan deze cryptografie is dat de integriteitscode die 
op blokjes data komt altijd voortborduurt op de vorige integriteitscode, en dus het vorige 
blokje data. Als iemand bestaande data manipuleert, dan kloppen alle voorgaande codes 
niet meer. Daarbij wordt altijd bijgehouden wie wanneer wijzigingen in de database 
aanbrengt. Frauderen kan dus nooit onopgemerkt plaatsvinden. 
 
Toegang waar en wanneer je wilt 
Bij het met andere organisaties uitwisselen van data uit databases ontstaan vaak 
compatibiliteits problemen, omdat organisaties vaak met verschillende applicaties werken. 
Een softwareontwikkelaar kan een applicatie koppelen aan de geïntegreerde database in de 
blockchain, zodat de participanten via die applicatie toegang kunnen krijgen tot de data. Zo 
heeft iedereen dezelfde interface en kan men waar, wanneer en met welk apparaat men wilt 
toegang krijgen tot de gezamenlijke pool aan data. 
 
Delen wat, wanneer en met wie je dat wilt 
Met elkaar kan worden afgesproken wat de voorwaarden zijn voor het gebruik van de 
blockchain. De afspraken kunnen in een smart contract worden genoteerd. Hoewel het fijn is 
dat alle data overzichtelijk bij elkaar staat in een geïntegreerde database, wil je misschien 
niet altijd dat iedereen toegang heeft tot al jouw data. Je kunt sommige mensen de sleutel 
tot bepaalde stukken data geven, en anderen de sleutel tot andere stukken data geven. Het 
is ook mogelijk dat wel iedereen jouw data mag inzien, maar dat alleen aangewezen 
personen wijzigingen in de data mogen aanbrengen. Dergelijke afspraken worden nageleefd 
met behulp van een smart contract. 
 
Op deze manier kun je met behulp van de blockchain technologie veilig en gemakkelijk data 
opslaan en delen, zonder dat het onterecht wordt gewijzigd of in de verkeerde handen komt, 
en zonder tussenkomst van een extra partij. Als verschillende overheidsinstellingen en 
beveiligingsbedrijven op deze manier de handen ineen kunnen slaan zal dat bepaalde 
beveiligingsactiviteiten een flinke boost geven.  
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Minder fatale ongelukken door betere data over 
verkeersdrukte 
april 2018 

 
Het Vision Zero initiatief 
In 1997 werd in Zweden het Vision Zero initiatief gestart met het doel fataliteiten en ernstige 
verwondingen als gevolg van verkeersongevallen te elimineren. Sindsdien heeft dit initiatief 
zich verspreid over vijfentwintig Amerikaanse steden. Vision Zero steden zijn van mening dat 
fatale verkeersongevallen te voorkomen zijn en hebben het doel deze te elimineren binnen 
en gestelde tijd met duidelijke, meetbare strategieën. Ze hebben een multidisciplinaire 
benadering; ze brengen diverse belanghebbenden samen om het probleem aan te pakken. 
 
De manier waarop de steden deze doelen behalen kunnen zij bepalen aan de hand van hun 
behoeften en mogelijkheden. In de afgelopen jaren hebben vele Vision Zero strategieën de 
kracht van data en technologie hiervoor benut. Steden hebben historische data over 
botsingen geanalyseerd om te begrijpen waar het vaakst botsingen voorkomen, welke 
omstandigheden correleren met botsingen, en welke weggebruikers het meest kwetsbaar 
zijn. Met behulp van deze informatie zijn zij in staat geweest aanpassingen te maken in de 
gebieden waar deze het meest nodig waren. 
 
Betere data voor betere resultaten 
Nu bouwen de steden voort op deze data-driven activiteiten met de volgende generatie 
Vision Zero initiatieven, welke de gaten in bestaande data willen opvullen om de resultaten 
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voor de inwoners te verbeteren. Met gebruik van nieuwe modellen en technologieën kunnen 
de steden de accuraatheid en het bereik van hun inspanningen verbeteren. 
 
New York City was geïnteresseerd in een impact assessment tool. De stad wilde een tool 
die planners in staat zou stellen om een project in te voeren in een model, te schatten wat 
het effect van het project op het aantal verwondingen zou zijn, en dan te kijken wat de 
gevolgen zouden zijn als zij aanpassingen deden zoals een rijbaan elimineren. Helaas bezat 
de stad niet genoeg van de benodigde data om de organisatie DataKind zo’n soort tool te 
laten produceren. Hoewel New York honderden straat verbetering projecten had 
nagestreefd, waren deze verbeteringen te verschillend, waardoor de stad te weinig 
voorbeelden van elke aanpassing had om te gebruiken in het model. 
 
Toch kon DataKind een ander waardevol model creëren, namelijk een model dat de 
hoeveelheid voertuigen op elke willekeurige straat kan schatten. Hoewel je zou verwachten 
dat een stad waarschijnlijk wel weet hoeveel auto’s er op een straat rijden, bleek dat in New 
York maar voor zo’n tien procent van de wegen het geval. Met behulp van het ontwikkelde 
model kan de stad verkeersvolume op alle straten van de stad schatten door slechts een 
fractie van die data te verzamelen. 
 
Het model van DataKind heeft New York een aantal voordelen met betrekking tot transport 
planning geboden. Een van de grootste beperkingen voor het maken van aanpassingen is 
het aantal voertuigen op de weg. Met behulp van het model kan de stad identificeren in 
welke gebieden bepaalde aanpassingen het stadsverkeer niet te erg ontwrichten. Daarbij 
kan de stad accurater bepalen wat de effectiviteit van verschillende straat ontwerpen is. De 
stad kan beter begrijpen welke straat ontwerpen oprecht gevaarlijk zijn (en dat niet de hoge 
verkeersdrukte de veroorzaker van het gevaar is), door letsel percentages gebaseerd op 
verkeersvolume te normaliseren. Met behulp van deze informatie kan New York in kaart 
brengen welke gebieden een risico vormen voor met name fietsers en voetgangers. Zo 
kunnen zij botsing patronen en factoren die bijdragen aan de ernst van verwondingen 
identificeren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om aan het model te vragen welke straat 
ontwerpen correleren met botsingen waar kwetsbare weggebruikers bij betrokken zijn. 
 
Het model van DataKind dat wordt benut voor het Vision Zero initiatief in New York City is 
een mooi voorbeeld van de rol die data speelt in de verkeersveiligheid. Misschien is het 
binnenkort zelfs mogelijk om wel een impact assessment tool te ontwikkelen waar de stad 
initieel naar op zoek was. Volgende week zal ik enkele andere voorbeelden geven van 
data-driven methoden die bijdragen aan de doelstellingen van het Vision Zero initiatief.  
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Veiliger verkeer door video- en gedragsanalyse 
april 2018 

 
Data kan een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Zoals vorige 
week besproken zijn er verschillende data-driven methoden ontwikkeld die bijdragen aan de 
doelstellingen van het Vision Zero initiatief; een initiatief met het doel om doden en ernstige 
verwondingen als gevolg van verkeersongevallen te elimineren. Het model DataKind draagt 
bij door de hoeveelheid voertuigen op straten te schatten en aan de hand daarvan de 
verkeersplanning te verbeteren. Maar er zijn nog andere methoden die bijdragen aan het 
Vision Zero initiatief. 
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Video Analytics Towards Vision Zero 
In samenwerking met de universiteit van Washington leidde Microsoft het project Video 
Analytics Towards Vision Zero in Bellevue. Dit project paste machine learning toe op de 
camerabeelden van de verkeerscamera’s van de stad om omstandigheden die leidden tot 
bijna-ongevallen, welke niet werden opgenomen in traditionele verkeersdata, in beeld te 
brengen om toekomstige ongevallen te voorkomen. Het analyseren van bijna-ongevallen 
kost niks in termen van beschadigingen en mensenlevens, en video analyse is een van de 
eerste manieren om waarde uit zulke incidenten te halen en deze inhoudelijk goed te 
begrijpen. 
 
Het video analytics systeem maakt gebruik van een tracker technologie welke bewegende 
objecten detecteert en volgt, waarna het deze indeelt in categorieën zoals auto’s, fietsers en 
voetgangers. Dit gebeurt met behulp van een diep neuraal netwerk dat in de loop van de tijd 
leert. Het simuleert het centraal zenuwstelsel van dieren. Deze systemen produceren 
rapporten die voertuigen classificeren op draaiende bewegingen, richting, snelheid, 
versnelling en stoten. De systemen produceren risico scores gebaseerd op de 
omstandigheden van bijna-ongevallen. Op deze manier wordt een stad in staat om hoge 
risico locaties te markeren en in te grijpen om gevaarlijke omstandigheden aan te pakken. 
 
Nog een boeiend weetje: Om de nauwkeurigheid van deze systemen te verhogen maken de 
steden gebruik van crowdsourcing. Vrijwilligers kunnen online de systemen aanleren om zelf 
onderdelen uit de videobeelden te identificeren door vooraf opgenomen beelden te 
analyseren. 

Boston Safest Driver Competition en Zendrive 
Omdat menselijk fouten verantwoordelijk zijn voor zo’n negentig procent van de 
verkeersongelukken, is het analyseren en voorkomen van riskant gedrag in het verkeer een 
belangrijke stap naar een betere veiligheid. Boston heeft dan ook van eind 2016 tot en met 
begin 2017 de Boston Safest Driver Competition gehouden. Voor de wedstrijd lanceerde de 
stad een gratis mobiele app welke bestuurders feedback gaf op basis van versnelling, 
remmen en afleiding door de telefoon. De app gaf de gebruikers punten op basis van hun 
prestaties, en iedere week gaf de stad prijzen aan de beste bestuurders, degenen die het 
meest waren verbeterd, nieuw app gebruikers, en mensen die op weg gingen zonder de 
auto. Aan het eind van de wedstrijd werd er een grote prijs uitgereikt. Om deel te nemen 
hoefden de bewoners alleen maar de app te downloaden. De wedstrijd bleek een groot 
succes, met 47 procent minder afleiding door de telefoon en 35 procent minder 
snelheidsovertredingen. Dit soort veranderingen zouden botsingen significant kunnen 
verminderen als deze van toepassing waren op de gehele stad. 
 
Het bedrijf Zendrive heeft op dit concept voortgeborduurd. Zij bieden een tool die gebruik 
maakt van sensoren in smartphones om informatie over het gedrag van de bestuurder waar 
te nemen en te analyseren. Door middel van de technologie kan het waargenomen worden 
als bestuurders remmen, als ze plotseling versnellen, hoe snel ze rijden, of ze agressief 
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rijden, en of ze afgeleid zijn. Vervolgens kan de tool de bestuurders adviseren wat zij kunnen 
doen om veiliger te rijden. 
 
Deze data-driven methoden voor het verbeteren van de verkeersveiligheid vind ik zeer 
inspirerend. Hoewel het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden data grote 
risico's met zich mee kan brengen, stelt het ons ook in staat om de wereld veiliger en 
daarmee leuker te maken. De Vision Zero methoden laten duidelijk deze krachtige kant van 
data zien.  
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Het Chinese SenseTime voorloper op het gebied 
van real-time observatie 
april 2018 

 
Kunstmatige intelligentie wordt voor uiteenlopende taken ingezet, maar een van de meest 
succesvolle toepassingen is geautomatiseerde observatie. In China is video observatie een 
big deal. De overheid heeft er een groot budget voor ter beschikking zodat ze de 
samenleving kunnen beheren. Volgens onderzoeksbedrijf IHS heeft China momenteel 176 
miljoen observatie camera’s in het land, en dit aantal blijft toenemen. De meest waardevolle 
kunstmatige intelligentie startup in de wereld, SenseTime, komt dan ook uit Hong Kong. De 
Chinese overheid maakt niet alleen gebruik van de technologieën van SenseTime, maar 
ondersteunt het bedrijf ook flink in termen van geld en datasets voor het trainen van de 
intelligentie van de machines. Mogelijk kunnen wij nog wat afkijken van deze voorloper. 
 
SenseTime gebruikt computer visie en deep learning gedreven door kunstmatige intelligentie 
om software tools en applicaties te creëren zodat computers gezichten en objecten kunnen 
herkennen, en de wereld kunnen begrijpen. De tools van SenseTime worden door hun 
klanten ingezet voor o.a. observatie. 

Gezichtsdetectie en -herkenning 
Gezichtsdetectie systemen van SenseTime kunnen gezichten detecteren binnen een 
milliseconde. Ze kunnen zelfs lage kwaliteit, complexe afbeeldingen en de observatie 
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videobeelden van grote menigten lezen. Ze zijn in staat om gezichtsprofielen, gedeeltelijk 
verduisterde en wazige beelden, bewegende gezichtsuitdrukkingen, en afbeeldingen van 
gezichten in andere omgevingen te decoderen. 
 
Als er eenmaal een beeld van een gezicht is gegeven, kunnen er binnen een milliseconde 
grootschalige gezicht databases en observatie video’s worden gescand voor een snelle ID 
identificatie. De identificatie heeft een nauwkeurigheid van 96 procent, en een 
foutenpercentage van minder dan 0.001. 
 
Natuurlijk zijn er mensen die proberen te frauderen met dit soort systemen. Daar heeft 
SenseTime de liveness detection oplossing voor in het leven geroepen. Deze kan, samen 
met de gezichtsidentificatie, identificeren of een beeld voor de camera een echt persoon is 
of dat het een beeld manipulatie is. Deze technologie kan effectief onderscheid maken 
tussen HD foto’s, gephotoshopte beelden, 3D modellen, face swaps en andere manipulaties. 

Video analyse 
Verder hebben zij video analyse technologieën ontwikkeld voor het detecteren en herkennen 
van voetgangers, motorvoertuigen en niet- motorvoertuigen, welke ook functionaliteiten 
bieden als monitoring, tracking, analyse van kenmerken (zoals leeftijd, kleding, geslacht, en 
nummerbord), en doelgericht beelden doorzoeken. De analyses zijn nauwkeurig en vrij van 
storingen door meerdere gezichtspunten, verschillende resoluties en verschillende licht 
omstandigheden. 
 
De tools van SenseTime kunnen o.a. ingezet worden voor toegangscontrole, ID check bij 
evenementen, misdaadonderzoek, video analyse, intelligente verkeersobservatie en 
publieke veiligheid. 

Cases 
Een bureau voor publieke veiligheid in Guangzhou maakt gebruik van SenseTotem. Dit is 
een door SenseTime ontwikkeld intelligent observatiesysteem om gezichtsbeelden van een 
plaats delict te vergelijken met foto’s uit een database om de identiteit van verdachten vast 
te stellen en bij te dragen aan misdaad onderzoeken. Volgens SenseTime heeft de video 
detectie afdeling sinds 2017 meer dan 2000 verdachten geïdentificeerd, meer dan 800 
mensen gearresteerd en bijna 100 zaken succesvol opgelost. SenseTotem heeft de politie 
agenten bevrijd van handmatig zoekwerk, wat veel kostbare tijd en middelen bespaart. 
 
Het provinciale publieke veiligheidsbureau in Yunnan maakt daarentegen gebruik van 
SenseFace. Dit is een door SenseTime ontwikkeld gezichtsdetectie platform om 
politieagenten te assisteren in het detecteren van criminele activiteiten en het afbreken van 
terroristische activiteiten. Zij hebben een test platform gebouwd voor gezichtsidentificatie 
voor alle plaatsen en zogenoemde prefecturen in de Yunnan provincie. In de toekomst zal 
de afdeling een geïntegreerd applicatie platform bouwen voor gezichtsidentificatie op 
provinciaal niveau om politieagenten te helpen om activiteiten die de publieke veiligheid in 
gevaar brengen efficiënt te voorkomen. 
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Toekomst 
Volgens Bloomberg ontwikkelt SenseTime momenteel software met de codenaam Viper, 
welke data van duizenden live camera feeds zal ontleden, en gebruikt zal worden door de 
politie om alles van ondeugd tot ongelukken en verdachten op zwarte lijsten te volgen. 
Het is de vraag of de camera observatie in Nederland met dezelfde intensiteit als waarmee 
dit in China gebeurt zal plaatsvinden, maar de ontwikkelingen daar kunnen ons zeker 
informeren en mogelijk inspireren.  
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Chips toegewijd aan kunstmatige intelligentie 
april 2018 

 
Volgens bepaalde schattingen heeft Intel met zijn CPU’s een marktaandeel van 96 procent 
in datacenters, maar deze chips zijn niet voor alle workloads de beste keuze. De CPU wordt 
regelmatig aangevuld met special purpose accelerators voor gespecialiseerde taken. Denk 
hierbij aan videokaarten voor grafische taken en geluidskaarten voor geluid. Doordat deze 
specifiek toegespitst zijn op dit soort taken, hoeft de CPU, die deze minder efficiënt 
afhandelt, hier niet voor ingezet te worden, wat energie bespaart en zich vertaalt naar betere 
algemene prestaties. Dit soort toegewijde chips is ook beschikbaar voor kunstmatige 
intelligentie. 
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AI accelerators 
Voor het verweken van de gigantische datasets die met de hedendaagse kunstmatige 
intelligentie en machine learning initiatieven zoals beeld- en stemherkenning gepaard gaan, 
zijn AI accelerators nodig. AI accelerators, zoals bepaalde microprocessors, worden 
ontworpen om kunstmatige neurale netwerken, machine visie en andere machine learning 
algoritmen voor robotica, internet of things en andere data-intensieve of sensor-gedreven 
taken te accelereren. Er wordt hardware gecreëerd of bestaande producten worden 
aangepast zodat ze zijn toegespitst op AI taken en dus de bijbehorende workloads efficiënt 
en effectief kunnen verwerken. 

Gebruik van GPU, FPGA en ASIC 
GPU’s zijn gespecialiseerd in het verwerken van beelden. Omdat de wiskundige basis van 
beeldverwerking vergelijkbaar is met die van neurale netwerken, worden GPU’s steeds meer 
gebruikt voor het snel uitvoeren van machine learning taken. GPU’s zijn populair voor 
kunstmatige intelligentie activiteiten en ontwikkelen zich steeds meer in de richting van deep 
learning, zowel voor training als voor inference (het proces van het classificeren van data 
met labels of het schatten van ontbrekende of toekomstige waarden door een getraind 
neuraal netwerk). Daarbij gebruiken fabrikanten hardware die specifiek geschikt is voor 
neurale netwerken en worden tensor cores gebruikt om het trainen van neurale netwerken te 
versnellen. 
 
Ook Field-Programmable Gate Arrays (FPGA) chips worden gebruikt voor kunstmatige 
intelligentie. Microsoft gebruikt deze chips om inference te accelereren. Intel integreert 
FPGA’s in server CPU’s om zowel kunstmatige intelligentie als algemene taken te 
versnellen. 
 
Hoewel GPU’s en FPGA’s op het gebied van kunstmatige intelligentie veel beter presteren 
dan CPU’s, kan er nog steeds veel winst behaald worden met een specifieker ontwerp via 
een Application-Specific Integrated Circuit (ASIC). Hierbij wordt het geheugen anders 
gebruikt en wordt er wat ingeleverd op nauwkeurigheid van de berekeningen ten behoeve 
van de snelheid. 

De ontwikkeling van AI chips 
Grote namen als Nvidia, ARM, Intel, IBM, Qualcomm en Google, maar ook andere 
chipmakers zijn in verschillende fasen van het ontwikkelen en implementeren van snelle 
chips die speciaal bedoeld zijn voor het uitvoeren van kunstmatige intelligentie taken. Zo 
heeft Google de Tensor Processing Unit (TPU) ontwikkeld. De eerste generatie had de focus 
op inference, terwijl de tweede generatie ook beter is in het trainen van neurale netwerken. 
Lees meer over de TPU in mijn post van februari. Intel heeft de Neural Network Processor 
(NNP) ontwikkeld om de trainingstijd voor deep learning modellen te verkorten. Volgens hen 
is dit de eerste commercieel verkrijgbare chip met een architectuur die speciaal is gebouwd 
voor deep learning. Veel analisten zijn het er echter over eens dat Nvidia’s GPU’s het meest 
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populair zijn onder AI onderzoekers vanwege de indrukwekkende performance en robuuste 
software keuze. De Nvidia Volta is een GPU die uitgebreid is met tensor units, specifiek 
gericht op het accelereren van berekeningen voor neurale netwerken. 
 
Er is veel gaande op het gebied van chip ontwikkeling voor kunstmatige intelligentie. Veel 
bedrijven zijn begonnen met het ontwikkelen van hun eigen chips, mogelijk omdat ze 
verwachten dat hun eigen chips hun AI applicaties beter kunnen laten draaien, om kosten te 
besparen, en om minder afhankelijk te zijn van fabrikanten. Er is een aardige overlap wat 
betreft mogelijkheden van de chips, maar er zijn natuurlijk ook verschillen. Genoeg keuze 
waaruit u een chip kunt selecteren die het meest geschikt is om uw kunstmatige intelligentie 
activiteiten naar een hoger niveau te tillen.  
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Faceless recognition en gait recognition 
opkomende persoonsidentificatie technieken 
mei 2018 

 
Er bestaan verschillende soorten persoonsidentificatie mechanismen. Veelgebruikte 
mechanismen zijn gezichtsherkenning, vingerafdrukherkenning en irisherkenning. Maar er 
zijn nog andere manieren om mensen te identificeren. Faceless recognition en gait 
recognition worden nog niet zoveel toegepast, maar daar zal met de jaren wel verandering in 
komen. 

Faceless recognition 
Faceless recognition is een herkenningsmethode welke gebaseerd is op de algemene 
verschijning en kleding van een persoon. Informatie over een persoon, zoals hun profiel, 
lengte, bouw, postuur en kleding wordt opgeslagen en wordt gebruikt om mensen die aan 
deze kenmerken voldoen te lokaliseren. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld verdachten 
worden gevolgd in situaties waar biometrische gezichtsherkenning faalt, zoals het geval is 
als het gezicht (gedeeltelijk) is bedekt of de persoon van achteren wordt bekeken. 
 
Faceless recognition kan gezichtsherkenning (nog) niet vervangen, vanwege de 
beperkingen. Ten eerste brengt het vaker vals alarm dan de nieuwste gezichtsherkenning 
systemen. Ten tweede werkt het mechanisme minder goed als de persoon van kleding 
verandert. Deze methode is aardig geschikt voor het volgen van iemand op een en dezelfde 
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dag, maar veel minder geschikt voor het volgen van iemand voor een langere periode. 
Faceless recognition kan echter complementair zijn aan gezichtsherkenning. Het kan helpen 
om een persoon te volgen binnen een breed netwerk van video camera’s. Moderne video 
observatie systemen produceren enorme hoeveelheden opnames, en faceless recognition 
kan assisteren in het uitpluizen van deze data. 
 
Faceless recognition zou een standaard techniek kunnen worden voor video analyse omdat 
het actief wordt onderzocht en versterkt wordt door recente vorderingen in artificial 
intelligence en deep learning. Aan de andere kant zou faceless recognition verdrongen 
kunnen worden door gait recognition, wat een persoon los van kleding kan identificeren. 

Gait recognition 
Biometrische verificatie betreft elke manier waarop een persoon uniek kan worden 
geïdentificeerd door biologische eigenschappen. Biometrisch gebaseerde 
persoonsidentificatie methoden zijn uitgebreid onderzocht voor verschillende toepassingen, 
zoals forensisch onderzoek, toegangscontrole, en observatie. Naast gezichtskenmerken, 
vingerafdrukken en hand geometrie kan ook de ‘gait’, oftewel het loopje van een individu 
gebruikt worden als biometrische markeerder. Vroege studies over de perceptie van 
menselijke beweging hebben namelijk onthuld dat een observator verschillende typen 
menselijke beweging kan herkennen gebaseerd op gezamenlijke bewegingen. Bovendien 
kan de observator beoordelen wat het geslacht van de persoon is en de persoon zelfs 
verder identificeren als deze al bekend is met hun loopje. Dit leidt tot de conclusie dat 
iemands loopje een potentiële biometriek is voor observatie systemen. 
 
Een biometriek is een beschrijvende maat welke gebaseerd is op de menselijke 
gedragsmatige of fysiologische karakteristieken die een persoon onderscheid van anderen. 
Deze unieke beschrijving moet universeel en permanent zijn. Uit onderzoek blijkt dat twintig 
componenten zijn geïdentificeerd, waaronder enkel rotatie en het verticaal kantelen van de 
romp, die het kenmerkende loopje van elke individu weergeven. Gait recognition is het 
proces van het herkennen van individuen aan hun onderscheidende loopje, waarbij een 
reeks beelden wordt opgevangen om bewegingskenmerken af te leiden en te analyseren. 
 
Een loopje als een biometriek kan voordeliger zijn dan andere vormen van biometrische 
identificatie technieken 
 
Door de tekortkomingen van andere biometrische beveiligingstechnieken heeft gait 
recognition aandacht getrokken. Gait recognition heeft de potentie om de meeste 
beperkingen van andere biometrische technieken als gezichts-, vingerafdruk- en 
irisherkenning te overwinnen. 
 
Gezichtsherkenning is in veel gevallen onbetrouwbaar gebleken voor visuele observatie 
systemen vanwege het feit dat mensen hun gezicht kunnen vermommen of verbergen en 
het feit dat de resolutie van videobeelden te laag kan zijn. Een ander belangrijk nadeel van 
gezichtsidentificatie in beveiligingstoepassingen zijn de lage scores bij slechte verlichting. 
De meeste gezichtskenmerken kunnen niet worden hersteld bij grote afstanden, zelfs niet 
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als er nachtzicht wordt toegepast. Hoewel vingerafdruk- en irisherkenning robuust zijn 
gebleken voor toepassingen waar authenticatie vereist is, zijn zulke biometrische technieken 
ontoepasselijk voor situaties waarin de toestemming en medewerking van de betreffende 
persoon onmogelijk te verkrijgen zijn. 
 
In tegenstelling kan iemands loopje van een afstand worden opgevangen en van lage 
kwaliteit camerabeelden worden herkend. Een loopje kan worden afgeleid zonder dat de 
persoon weet dat hij of zij wordt geanalyseerd en zonder enige medewerking van hem of 
haar. Bovendien is iemands loopje moeilijk te verbergen, omdat iemands spierstelsel in 
wezen de variatie in beweging beperkt. Als iemand dit toch probeert zal deze waarschijnlijk 
nog meer verdacht overkomen. 
 
Dat gezegd hebbende zal iemands kenmerkende loopje wel beïnvloed worden door 
bepaalde factoren. De consumptie van drugs of alcohol zal de loopstijl van de persoon 
beïnvloeden. Ook tijdens een zwangerschap, na een ongeluk of ziekte die de benen hebben 
getroffen, en na hevige gewichtstoename of -afname kan iemands loopje veranderen. 
Daarbij kunnen iemands stemming en kleding zijn of haar manier van lopen beïnvloeden. 
 
Met inachtneming van bovenstaande punten is een loopje nog steeds een goede 
gedragsmatige biometriek voor menselijke identificatie. Het is een opkomende biometriek 
welke steeds meer de interesse van zowel onderzoekers als de industrie krijgt. Gait 
recognition is al gebruikt in praktische zaken in misdaadonderzoeken. Recente vorderingen 
in de nauwkeurigheid van geautomatiseerde gait recognition suggereert dat de technologie 
binnenkort de basis zou kunnen vormen voor een nieuwe generatie beveiligingssystemen. 
Gait recognition wordt een stuk accurater als het wordt gebruikt in combinatie met een 3D 
diepte sensor, en deze nieuwe generatie camera’s zal alledaagser worden in de toekomst.  
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Stel je data, intelligentie en netwerk beschikbaar 
voor smart transport 
mei 2018 

 

Verstedelijking vereist smart transport 
Wereldwijd zijn steden aan het groeien. De VN schat dat meer dan de helft van de 
wereldpopulatie nu in steden woont, en dat dit aantal nog gaat toenemen. Stedelijke 
autoriteiten moeten oplossingen vinden voor de uitdagingen die deze groei met zich 
meebrengt als zij deze trend op lange termijn effectief willen aanpakken. De verstedelijking 
behoeft zorgvuldige planning zodat overbevolking wordt voorkomen, de steden leefbaar 
blijven, en het liefst dat de leefomstandigheden zelfs verbeteren. 
 
Steden ondergaan momenteel een digitale transformatie die de manier waarop zij worden 
gemanaged zal revolutioneren. Stedelijke autoriteiten zoeken oplossingen in data analyse 
en Internet of Things en veel van ‘s werelds grootste en meest geavanceerde steden zijn al 
nieuw beleid aan het vormen zodat zij op efficiënte en duurzame wijze kunnen groeien, 
gebaseerd op data. Met andere woorden; we kunnen wel zeggen dat de smart city revolutie 
is begonnen. 
 
Een belangrijk onderdeel van de smart city revolutie is smart transport. Met de toenemende 
populatie in steden moeten bijkomende vraagstukken en problemen omtrent o.a. veiligheid, 
duurzaamheid en efficiëntie worden opgelost. Zo moeten er nieuwe manieren gevonden 
worden om ongelukken te verminderen, de negatieve gevolgen voor het milieu te 
verminderen, en de verkeersdoorstroming te verbeteren. Bovendien verwachten 
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verkeersdeelnemers steeds meer real-time informatie en reiscomfort. Nieuwe data-driven 
mobiele en statische infrastructuur technologieën helpen ons hiermee. 

Het belang van data integratie 
Voor smart transport is data natuurlijk onmisbaar. Het dataverkeer dat betrekking heeft op 
mobiliteit en transport is enorm en zal ook enorm toenemen. De uitdaging in big data driven 
transport heeft dan ook of echter zelden te maken met de hoeveelheid data die bestaat. De 
uitdaging betreft vaak het extraheren van betekenisvolle inzichten uit deze data, welke 
gebruikt kunnen worden om beslissers te informeren. 
 
Smart city data is niet beperkt tot het transport netwerk. Het is cruciaal om ook inzichten te 
verkrijgen van andere bronnen, zoals omliggende plaatsen, lokale evenementen en zelfs het 
weer, omdat deze het verkeer kunnen beïnvloeden. Daarbij heeft een stad een complexe 
reeks aan publieke afdelingen en commerciële organisaties die samen een stad draaiende 
houden. Hierdoor bestaan er geïsoleerde data platformen, die ontoegankelijk zijn voor 
afdelingen of organisaties die deze data ook zouden kunnen gebruiken. 
 
Hoewel het verzamelen van de juiste data belangrijk is, zal het samenvoegen van relevante 
stedelijke data, zodat het in zijn totaliteit kan worden geanalyseerd, de inzichten genereren 
waarop actie ondernomen kan worden. Deze interconnectiviteit is vitaal voor geïntegreerde 
planning, operatie en voorspellende analytics. Door het beter integreren van verschillende 
data, kan er beter geanticipeerd en gereageerd worden op situaties die het verkeer in de 
stad beïnvloeden. 

Deel je data, intelligentie en netwerken 
Zoals gezegd bestaat er al veel data dat betrekking heeft op mobiliteit en transport. Het zou 
dus inefficiënt zijn als smart city programma’s allerlei nieuwe manieren moesten 
implementeren om die data te verzamelen. In plaats daarvan kunnen steden gebruik maken 
van bestaande data, intelligentie en netwerken om dure investeringen te vermijden. 
 
Mogelijk kunt u met uw data en netwerken partner van de stad worden door deze toegang te 
verlenen tot uw al verzamelde of nog te verzamelen data. Als u analytics en machine 
learning technieken erop loslaat om de verzamelde data te verrijken, kunt u inzichten 
leveren aan steden en lokale autoriteiten ten behoeve van de smart transport initiatieven. 
Natuurlijk kunnen beelden van verkeerscamera's verkeersdrukte en ongelukken opmerken, 
en patronen vastleggen om verkeersdoorstroming te beheren, maar niet alle factoren die 
hier invloed op hebben worden in beeld gebracht. 
 
Allerlei bestaande en toekomstige data over medische incidenten, misdaad incidenten, 
evenementen, menigten, etcetera, kan waardevol zijn voor verkeersplanning en -organisatie 
in steden. Als al deze data geïntegreerd wordt en er wordt machine learning of kunstmatige 
intelligentie op losgelaten, dan kunnen er verbanden en patronen in stedelijke 
gebeurtenissen en verkeersomstandigheden ontdekt worden die we zelf misschien nooit 
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hadden verwacht. Op deze manier kan een geïntegreerde benadering helpen het transport 
in steden te verbeteren, zodat deze zich aan kunnen passen aan de verstedelijking.  
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Verplaats kunstmatige intelligentie naar het 
apparaat met de Intel Movidius Neural Compute 
Stick 
mei 2018 

 

Het belang van kunstmatige intelligentie naar het apparaat verplaatsen 
We leven in een tijd met ontzettend veel verbonden apparaten. Er worden miljarden 
petabytes aan dataverkeer tussen apparaten en de cloud gegenereerd. Met de toenemende 
populariteit van kunstmatige intelligentie zal dit alleen maar toenemen. 
 
Kunstmatige intelligentie taken worden veelal in het datacenter uitgevoerd. Toch is het 
belangrijk om deze taken (gedeeltelijk) naar het apparaat te verplaatsen. Het is namelijk 
inefficiënt om de cloud om hulp te vragen bij elke beslissing die in het veld gemaakt moet 
worden. Dit kost een hoop energie en bandbreedte, en zorgt voor onwenselijk hoge latency. 
Als de ‘inferencing’ lokaal, in het apparaat, plaatsvindt, kunnen de gecomprimeerde 
inzichten naar de cloud worden verplaatst, voor een efficiënter geheel. Ook voor privacy 
redenen kan het beter zijn om kunstmatige intelligentie naar het apparaat te verplaatsen. 
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Voorheen waren er barrières met betrekking tot nauwkeurigheid, beschikbare 
computerkracht, en de efficiëntie en grootte van het model voor het verplaatsen van 
kunstmatige intelligentie naar het apparaat. Gelukkig heeft deep learning zich op veel 
gebieden ontwikkeld, waardoor de verplaatsing nu mogelijk is. 

Van datacenter naar USB stick: Intel Movidius Neural Compute Stick 
Movidius, een Intel bedrijf, biedt machine intelligentie oplossingen om apparaten bewuster, 
autonomer en bruikbaarder te maken. Een van deze oplossingen is de Movidius™ Neural 
Compute Stick (NCS). Dit is een klein, fanless deep learning apparaat dat gebruikt kan 
worden om AI programmering op het apparaat te leren. Onderliggend aan de NCS is de 
Movidius™ Vision Processing Unit (VPU); eenzelfde laag vermogen hoge performance unit 
die te vinden is in miljoenen smart beveiligingscamera’s, gebaren-gestuurde drones, 
industriële machine visie apparatuur, en meer. De Movidius Neural Compute Stick maakt 
rapid prototyping, validatie en het implementeren van Deep Neural Network (DNN) inference 
applicaties in het apparaat mogelijk. De Movidius NCS is ‘s werelds eerste autonome AI 
accelerator in USB-formaat, en is ontworpen om host apparaten in staat te stellen diepe 
neurale netwerken lokaal te verwerken. Belangrijke mogelijkheden van de Neural Compute 
Stick zijn object detectie, object classificatie, gezichtsherkenning en natuurlijke 
taalverwerking. 

Toepassingen 
Smart security 
Beveiliging en observatie technologie krijgt een enorme boost van deep learning gebaseerde 
video analytics. Zo kunnen visueel intelligente camera’s naast het geven van een melding 
als er een indringer is, de persoon ook identificeren. Ook kunnen ze ongebruikelijke situaties 
automatisch markeren. Door VPU intelligentie van Movidius aan beveiliging en observatie 
toe te voegen, kunnen deze nieuwe systemen data detecteren en er intelligent op handelen 
in real-time. Op deze manier biedt het veilige en gepersonaliseerde beveiliging, zowel aan 
huiseigenaren als aan bedrijven. 
 
Robotics 
Verschillende robotica vereisen visuele intelligentie om te navigeren, te begrijpen en ons 
proactief te assisteren. Intel Movidius biedt ons het platform om visueel intelligente drones 
en robots te creëren zonder concessies te doen wat betreft omvang, batterijduur of 
performance. Met behulp van dit soort technologieën kunnen visueel intelligente drones 
echte levensredders zijn door ons bijvoorbeeld te alarmeren als zij haaien hebben 
gedetecteerd en geïdentificeerd in een gebied waar mensen zwemmen. 
 
 
Wearables 
Wearables zijn opkomend als een categorie apparaten die ons leven en werk op zinvolle 
wijze kunnen verbeteren. Door passief visuele informatie te filteren en te handelen naar 
aanwijzingen die relevant zijn voor de gebruiker, kan een wearable fungeren als een 
bekwame digitale assistent. Door ultra laag vermogen, hoge performance vision processors 
kunnen zelfs de kleinste draagbare apparaten profiteren van visuele intelligentie. Door 
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Movidius VPU’s kunnen apparaten klein blijven en efficiënt met de batterij blijven omgaan, 
terwijl ze krachtige nieuwe applicaties bieden gebaseerd op de rijke variatie aan beschikbare 
visuele informatie. Deze technologie kan onder andere een waardevolle aanvulling zijn op 
bodycams van de politie. 
 
Kunstmatige intelligentie zal zeker ook plaats blijven vinden in de cloud, maar voor situaties 
waarin de latency van het verkeer naar een server te groot is, een high-performance CPU 
teveel vermogen gebruikt, of privacy van groot belang is, zijn de NCS en de onderliggende 
VPU interessante producten voor inference in het apparaat.  
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Moeilijkheden bij video herkenning met diepe 
neurale netwerken 
mei 2018 

 
Machine learning algoritmen, zoals diepe neurale netwerken, worden vaak gebruikt bij het 
analyseren van big data, en hebben veelbelovende resultaten bereikt. In essentie is het idee 
achter diepe neurale netwerken dat zij automatisch de parameters of kenmerken voor de 
gegeven training data vinden om deze te classificeren. Met de huidige state-of-the-art beeld 
classificatiemodellen, kunnen afbeeldingen geclassificeerd worden met goed vertrouwen en 
lage classificatie fouten. 
 
Maar naast het analyseren van afbeeldingen, is ook het analyseren van video belangrijk om 
bruikbare informatie te verkrijgen uit de enorme hoeveelheden video data die worden 
verzameld, zoals de video data die met talrijke sensoren wordt verzameld in smart cities. 
Met name het herkennen van menselijke handelingen is een belangrijk onderzoeksgebied 
vanwege de verschillende toepassingsmogelijkheden, zoals video observatie, 
consumentengedrag analyse en het detecteren van klinische aanvallen. Vanzelfsprekend is 
de moeilijkheidsgraad van video analyse wel hoger dan die van het analyseren van 
afbeeldingen. 
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Moeilijkheden video herkenning 
Videos zijn in wezen opstapelingen van afbeeldingen. Echter, bij beeldherkenning probeert 
men objecten te classificeren in afbeeldingen, wat een puur statische situatie is in 
vergelijking met video’s waarin het object beweegt in de tijd of in een tijdelijke ruimte. Het 
dynamische karakter van video’s maakt het analyseren zo complex. 
 
Semantic video based event herkenning is momenteel een van de interessantste 
uitdagingen in machine learning en computervisie onderzoeksgebieden. Semantic event 
herkenning betekent dat een serie van menselijke bewegingen in een video wordt 
geclassificeerd als een type actie, zoals tennissen. Bij dit soort herkenning is het streven 
bepaalde vooraf getrainde gebeurtenissen of activiteiten in een video stream te detecteren 
en overeenkomstig te classificeren. Video analyse is een moeilijk gebied vanwege het feit 
dat het eigenlijk een mix van meerdere verschillende problemen is. In tegenstelling tot beeld 
classificatie zijn er meer aspecten die in overweging genomen moeten worden als er video 
data wordt gebruikt. In video’s zijn er al talrijke variaties binnen een klasse, zoals beweging, 
achtergrond en veranderingen van cameraposities. Ook de actie herkenning zelf hangt van 
meerdere factoren af, zoals de houding van de persoon en de objecten waarmee interactie 
plaatsvindt. Bovendien zijn er meerdere menselijke handelingen die er vergelijkbaar uit 
kunnen zien, zoals springen versus duiken, en eten versus het aanbrengen van lippenstift. In 
veel situaties maakt de scène waar de handeling wordt uitgevoerd het verschil tussen twee 
totaal verschillende handelingen. Over het algemeen wordt dit soort machine learning 
problemen opgelost door handmatig een set kenmerken of visuele woorden te maken die 
het type beweging het best beschrijven. Deze kenmerken worden dan gebruikt om de 
'classifier' te trainen. Het probleem van deze methode is de enorme hoeveelheid werk die 
verricht moet worden om een goede set kenmerken te creëren. Daarnaast zijn deze 
kenmerken vaak gebaseerd op aannames over de omstandigheden van het video scenario. 
Voor toepassingen in de realiteit is het niet gewenst om te vertrouwen op aannames. 
 
Verder is het begrijpen van de handeling die een persoon uitvoert veeleisend wat betreft de 
uit te voeren berekeningen, vanwege het feit dat zelfs een korte video honderden frames 
heeft. Bij langzame of subtiele bewegingen in video’s met 30 frames per seconde zien de 
meeste frames er vrijwel precies hetzelfde uit en bieden niet veel extra informatie in 
vergelijking met de frames er vlak voor of er vlak na. Dit is een van de redenen waarom het 
bijzonder inefficiënt is om ruwe video data te analyseren. Om deze reden wordt de extractie 
van kenmerken steeds belangrijker, zodat de complexe context informatie in een videoclip 
kan worden weergegeven zonder alle data te gebruiken. Daardoor wordt het proces sneller 
en makkelijker. 

Ontwikkelingen voor video herkenning 
Video herkenning is gebaseerd op het detecteren van een bepaald type beweging in een 
video. Dit wordt gedaan door ruimtelijke kenmerken van omliggende frames te gebruiken en 
het creëren van een begrip van de beweging door deze te volgen in de tijd. De combinatie 
van deze kenmerken worden spatio-temporele kenmerken genoemd. Veel verschillende 
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methoden worden gebruikt om deze te verzamelen. De meesten ervan zijn gebaseerd op 3D 
convolutions of 2D convolutional networks in combinatie met recurrent layers als geheugen. 
Volgende week meer hierover.  
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Convolutional Neural Networks effectief voor video 
herkenning 
mei 2018 

 
Deep learning architecturen hebben verschillende varianten. Convolutional Neural Networks 
(CNN's of ConvNets) worden al decennia lang bestudeerd en zijn al effectief gebleken voor 
beeldanalyse en classificatie. CNN’s bieden state-of-the-art resultaten voor 
beeldherkenning, detectie en segmentatie. Maar ook voor video classificatie problemen laten 
zij veelbelovende resultaten zien. 
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Convolutional Neural Networks 
Beweging in video’s kan worden gevisualiseerd door het laten zien van meerdere 
afbeeldingen in een korte tijdsspanne. Het menselijke brein moet meerdere seconden van 
beweging zien om in staat te zijn de beweging met zekerheid te herkennen. Dezelfde 
vereisten gelden voor machines. Er zijn vele neurale netwerk architecturen met een vorm 
van geheugen zoals Recurrent Neural Networks (RNN’s). RNN’s gebruiken feedback loops 
om eerdere data te mixen met huidige input, zodat er een begrip van de beweging gevormd 
kan worden. In tegenstelling gebruiken CNN’s hiervoor convolutions (bepaalde wiskundige 
berekeningen). Bij 2D convolution wordt de ruimtelijke data van een input overwogen ten 
opzichte van de laatste functies. Bij 3D convolution wordt de mix van ruimtelijke en tijdelijke 
data gebruikt om beweging te leren begrijpen. Het gebruik van 3D convolutions maakt het 
mogelijk om ruimtelijke informatie in de tijd op te vangen van de video data stream door 
opeenvolgende video frames in acht te nemen. 
 
CNN’s zijn een gespecialiseerd soort neuraal netwerk voor het verwerken van input data dat 
een natuurlijke structuur heeft, een rooster-achtig karakter, waarin nabijgelegen items (zoals 
pixels) met elkaar samenhangen, zoals geldt voor audio data, afbeeldingen en video. CNN’s 
zijn geïnspireerd op biologische processen in de zin dat het verbindingspatroon tussen 
neuronen lijkt op de organisatie van de dierlijke visuele cortex. Individuele corticale 
neuronen reageren alleen op stimuli in een beperkte regio van het visuele veld dat bekend 
staat als het receptieve veld. Dit levert een hoop voordeel op. 

Voordelen CNN’s versus andere deep feed-forward 
netwerken 
Deep feed-forward netwerken die geheel bestaan uit volledig verbonden lagen hebben de 
neiging om geen aannames te doen over de geleverde input aan de eerste laag. De enige 
aanname die ze doen is dat elk element betekenisvol is voor de taak. Zo’n netwerk 
architectuur houdt geen rekening met de ruimtelijke structuur van data. Input pixels die ver 
van elkaar liggen worden hetzelfde behandeld als pixels die dicht bij elkaar liggen. 
 
Doordat pixels die dicht bij elkaar liggen vaak met elkaar samenhangen, valt hier dus een 
grote efficiëntieslag te behalen. In tegenstelling profiteren CNN’s wel van lokale ruimtelijke 
samenhang die aanwezig is in natuurlijke afbeeldingen. Door het exploiteren van de sterke 
lokale ruimtelijk correlatie die aanwezig is in natuurlijke afbeeldingen, in de vorm van 
convolutions, verlichten CNN’s de uitdagingen die gesteld worden door traditionele 
multilayer perceptron (MLP) modellen. 
 
Hoewel volledig verbonden feed-forward neurale netwerken gebruikt kunnen worden om 
zowel functies te leren als data te classificeren, is het niet praktisch om deze architectuur toe 
te passen op afbeeldingen. Er komt een hoop verspilling kijken bij volledige connectiviteit 
van neuronen voor doeleinden zoals beeldherkenning die gedomineerd worden door 
ruimtelijk lokale input patronen. Een zeer hoog aantal neuronen zou nodig zijn, zelfs is een 
ondiepe architectuur, vanwege de grote input groottes die bij afbeeldingen komen kijken, 
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waar elke pixel een relevante variabele is. Terwijl traditionele multilayer perceptron (MLP) 
modellen succesvol werden gebruikt voor beeldherkenning, lijden zij aan dimensionaliteits 
problemen vanwege de volledige connectiviteit tussen nodes. Die modellen schalen niet 
goed naar afbeeldingen met een hogere resolutie. De convolution berekening brengt een 
oplossing voor dit probleem, aangezien het de hoeveelheid vrije parameters drastisch 
verlaagt omdat sommige parameters gedeeld worden. Hierdoor worden de 
geheugenvereisten voor het draaien van het netwerk verlaagd, wordt het trainen van de 
netwerken makkelijker, en is het mogelijk om diepere, krachtigere netwerken te trainen. 
 
Over het algemeen, als er gebruik gemaakt wordt van volledig verbonden netwerken, zal 
een machine learning ontwerper moeten nadenken over de relevante functies voor de 
gegeven taak en elk van deze moeten toewijzen aan een element van de input vector. 
CNN’s, daarentegen, gebruiken relatief weinig voorbewerking vergeleken met andere beeld 
classificatie algoritmen. Een CNN zal de neiging hebben om zulke functies automatisch af te 
leiden, omdat elementen lokaal worden gecorreleerd. Dit betekent dat het netwerk de filters 
leert die in traditionele algoritmen handmatig uitgevoerd werden. Deze onafhankelijkheid van 
voorafgaande kennis en menselijke inspanning bij het ontwerp is een belangrijk voordeel. Dit 
wordt ongelofelijk bruikbaar voor taken als object herkenning, waarbij het moeilijk is voor 
menselijke machine learning ontwerpers om relevante functies te bedenken voor de taak. 
 
CNN’s zijn bijzonder geschikt voor het extraheren van relevante informatie tegen lage 
kosten. Het is gebleken dat CNN’s algemene en robuuste modellen voor beeld- of video 
herkenning problemen kunnen bieden met minimaal handwerk, en dat ze gemakkelijk 
kunnen worden uitgerekt naar verschillende soorten scenario’s, zoals beeld classificatie, 
gezichtsherkenning, beeld labeling, object tracking, voetgangersdetectie en 
spraakherkenning.  
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Risico's van kunstmatige intelligentie 
juni 2018 

 
Overheden en bedrijven kijken steeds meer naar technologie, big data en kunstmatige 
intelligentie voor nieuwe antwoorden op oude vragen. Hoe kunnen steden en bedrijven zo 
efficiënt mogelijk omgaan met hun beperkte middelen? Hoe kunnen zij zorgen voor 
eerlijkheid naar individuen en groepen mensen? Hoe kunnen zij veiligheid, betaalbaarheid, 
economische kansen en de kwaliteit van leven verbeteren? Kunstmatige intelligentie begint 
een essentiële rol te spelen in het beantwoorden van deze vragen. 

Schadelijke kunstmatige intelligentie 
Dat kunstmatige intelligentie heel waardevol kan zijn hebben we al meerdere malen 
besproken. Helaas heeft het ook nadelen, die we niet over het hoofd mogen zien. Als je 
verkeerde bedoelingen hebt kun je kunstmatige intelligentie zo programmeren dat het 
verwoestende activiteiten uitvoert. Maar ook als je goede bedoelingen hebt kan kunstmatige 
intelligentie schadelijk zijn. Kunstmatige intelligentie kan een risico worden als het 
geprogrammeerd is om iets goeds te doen, maar een destructieve methode ontwikkelt om 
zijn doel te bereiken. Dit kan gebeuren als we de doelen van de kunstmatige intelligentie niet 
volledig in lijn brengen met onze eigen doelen, wat een opvallend moeilijke taak kan zijn. Als 
je bijvoorbeeld een gehoorzame, intelligente auto vraagt om je zo snel mogelijk naar het 
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vliegveld te brengen, dan zou de auto levensgevaarlijk snel gaan rijden. Het was niet je 
bedoeling om met de politie op je hielen en misselijk op de locatie aan te komen, maar dat 
weet de auto niet. Die doet gewoonweg wat je letterlijk hebt gevraagd. Vergelijk dat maar 
eens met een gesprek met een sterk autistisch persoon. Zoals dit voorbeeld illustreert kan 
het zeer problematisch zijn als een machine heel goed is in het bereiken van zijn doelen, 
maar deze doelen niet volledig in lijn zijn met die van ons. 
 
Er zijn vele mogelijke toepassingsgebieden van kunstmatige intelligentie en complexe 
algoritmen. Het kan ingezet worden voor publieke gezondheid en het van de straat houden 
van criminelen, maar ook voor het sneller repareren van kuilen in de weg en het verwijderen 
van ratten uit restaurants. Het is belangrijk dat we inzien dat zelfs hoewel de oplossingen 
voor deze problemen technisch vergelijkbaar zijn, de ethische risico’s flink variëren. 
Kunstmatige intelligentie toepassingen hebben verschillende risico levels, gedefinieerd als 
de waarschijnlijkheid dat het ernstige schade veroorzaakt door discriminatie, 
onnauwkeurigheid, oneerlijkheid of een gebrek aan toelichting. 

Risico’s in kaart brengen 
Om te bepalen wat het kunstmatige intelligentie risico is van een project, kan je beginnen 
met het stellen van vragen over de ernst van de mogelijke schade. Hoe ziet de schade eruit 
voor een bepaalde applicatie? Welke burgerrechten of belangen zouden erbij betrokken 
kunnen zijn? Wie zou er schade ondervinden? Hoe serieus is deze schade in vergelijking 
met andere applicaties die in overweging zijn? Hoe aannemelijk is het dat de schade zal 
worden toegebracht? Is er een manier waarop de schade of de kans erop kan worden 
verminderd? 
 
Naast de bijzonderheden van een bepaald geval, zou men vragen moeten stellen over de 
onderliggende datasets, de keuze voor algoritmen, de implementatie van code, secundair 
gebruik, en evaluatie. Elk van deze elementen vormt een bron van risico die bedrijven en 
overheden zorgvuldig moeten overwegen en verzachten. 
 
Verschillende personen zouden verschillende vragen en risicofactoren kunnen opstellen en 
deze op verschillende wijze maten van belangrijkheid toewijzen. Zo kunnen zij tot 
verschillende conclusies komen over het kunstmatige intelligentie ethische risico van een 
applicatie. Deze variaties zijn voorspelbare bijproducten van culturele en politieke 
verschillen. Maar het belangrijkste is dat bedrijven en overheden deze vragen gaan stellen 
en dat zij zorgvuldig nadenken over de potentiële risico’s van kunstmatige intelligentie. 
Bovendien zouden de vragen meer dan eens gesteld moeten worden tijdens het hele 
proces, van de eerste overweging tot de ontwikkeling of inkoop, implementatie alsmede de 
evaluatie.  
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Overspanningsbeveiliging tegen downtime van 
beveiligingssysteem 
juni 2018 

 
Voor beveiligingssystemen is continuïteit over het algemeen uitermate belangrijk. Downtime 
voorkomen staat dan ook bij veel organisaties hoog op het prioriteitenlijstje. Verrassend 
genoeg bevatten de ontwerpen van beveiligingssystemen vaak geen 
overspanningsbeveiliging. Toch is het belangrijk overspanningsbeveiliging te overwegen als 
een preventieve maatregel voor het behouden van de functionaliteit van de apparatuur en de 
systemen waar ze op draaien. 

Oorzaken van overspanning 
De meeste overspanningen worden veroorzaakt door blikseminslag; niet alleen bij een 
directe inslag maar ook als er blikseminslag plaatsvindt in de omgeving. Via binnenkomende 
kabels kan de overspanning namelijk toch het gebouw binnenkomen. Er is slechts één 
blikseminslag nodig, van een onweersbui of een andere natuurramp, om duizenden euro’s 
aan beveiligingsapparatuur te ruïneren. Plotselinge, hevige spanning zoals die van bliksem 
veroorzaken bijna onmiddellijk complete storing van de beveiligingsapparatuur. Maar zelfs 
kleine stroompieken kunnen gevoelige apparatuur met de tijd verslechteren. Interne 
stroompieken kunnen het gevolg zijn van het aanzetten van een apparaat met een groot 
vermogen. Externe pieken kunnen het gevolg zijn van een service verbreking in het net zelf. 
Voor beide gevallen geldt dat de onderbrekingen op elk moment van de dag kunnen 
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plaatsvinden. Daarbij kunnen stroompieken, net als bij elektriciteitskabels, gemakkelijk 
data/telecom lijnen binnendringen. 

Gevolgen van overspanning 
Al deze scenario’s kunnen substantiële kosten teweeg brengen door fysieke schade aan de 
beveiligingssystemen. Wanneer er een overspanning optreedt wordt de apparatuur vaak 
onherstelbaar beschadigd. Echter, de schade van de potentiële downtime zou veel groter 
kunnen zijn. Zo moeten gebouwen worden geëvacueerd als het brandalarm niet meer 
functioneert. Tegen additionele kosten moeten beveiligingsmedewerkers worden ingezet bij 
parkeergarages, deuren en beveiligde gebieden als de beveiligingssystemen buiten gebruik 
zijn geraakt. Ook de kosten van bijvoorbeeld een evenement dat wegens een storing in het 
beveiligingssysteem niet door kan gaan moeten worden opgehoest. Tevens ontstaat er een 
verlies in productiviteit als het personeel wordt vertraagd door beveiligingsactiviteiten die 
handmatig uitgevoerd moeten worden, of als hun werkuitrusting beschadigd of verloren is. 
Alsof dit nog niet erg genoeg is kan downtime ook voor langere tijd negatieve gevolgen 
hebben voor een bedrijf door een potentieel verlies in het vertrouwen van de klant. Met 
name als de klant zijn beklag doet op social media kan dit de reputatie flink schaden en het 
bedrijf toekomstige business kosten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de 
onherstelbare schade die het verlies van data kan opleveren. 
 
Vaak vertrouwen eindgebruikers erop dat de verzekering de kosten van het repareren van 
de materiële schade aan een systeem dekt. De downtime, het dataverlies en de 
reputatieschade worden helaas niet (volledig) gedekt door de verzekering en kunnen snel de 
kosten van de beschadigde apparatuur overtreffen. 

Overspanningsbeveiliging 
Om de apparatuur of installatie te beschermen tegen hoge overspanningen is het 
noodzakelijk om het apparaat of de installatie te voorzien van een overspanningsbeveiliging. 
De simpele implementatie van overspanningsbeveiliging biedt bescherming tegen 
overspanning die wordt geabsorbeerd door beveiligingsapparatuur, zodat deze zonder 
onderbreking hun activiteiten kunnen voortzetten. Ze kunnen eenvoudig en kosteneffectief 
aan bijna elk elektronisch systeem of bedraad netwerk worden toegevoegd. Een 
overspanningsbeveiliging laat de energie van een overspanning naar aarde afleiden en 
beperkt zo de spanning en schade op de achterliggende apparatuur, terwijl het tegelijkertijd 
de normale spanning door laat gaan en de apparatuur zonder onderbreking blijft 
functioneren. Hoewel organisaties die mission-critical projecten inrichten het waarschijnlijk 
wel meenemen in hun ontwerp, kan overspanningsbeveiliging voor de iets minder kritieke 
projecten ook een zeer rendabele voorzorgsmaatregel zijn. Een factor om zeker in 
overweging te nemen.  
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Uninterruptible Power Supply voor business 
continuïteit 
juni 2018 

 
In het digitale tijdperk is de rol van verbonden apparatuur zo belangrijk geworden dat 
downtime steeds vaker geen optie is, omdat dit enorme verliezen teweeg brengt. Robuuste 
systemen zijn nodig om activiteiten te optimaliseren, en apparatuur en data te beschermen. 
Of het nou een kleinschalig of grootschalig project betreft, betrouwbare, beschikbare stroom 
is daarbij van cruciaal belang. 

Het belang van stroombeveiliging 
Eigenlijk kan vrijwel geen enkel bedrijf het zich veroorloven om zijn IT bezittingen 
onbeschermd te laten tegen stroom problemen. Stroom afnames, -toenames en 
-onderbrekingen kunnen een bijzonder negatieve impact hebben. De vervelende realiteit 
voor bedrijven is dat deze zaken onvermijdelijk zijn. 
 
Hoewel we ons er misschien niet altijd bewust van zijn, is de gemeenschappelijke 
stroomvoorziening niet zuiver. Wettelijk gezien mag de spanning namelijk variëren binnen 
bepaalde grenzen. De elektrische stroom kan sterk genoeg variëren om significante schade 
aan waardevolle IT apparatuur te veroorzaken. Nu opslagsystemen, servers en 
netwerkapparatuur componenten gebruiken die zo geminiaturiseerd zijn dat ze eerder 
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haperen en falen onder de conditie van de stroom dan vroeger, zijn de risico’s en problemen 
van de stroomschommelingen ook intenser geworden. 
 
De gemeenschappelijke stroomvoorziening is ook niet 100 procent betrouwbaar, wat 
betekent dat er elk jaar een aantal uren stroomstoring kan voorkomen. En dan zijn er 
natuurlijk nog mensen met verkeerde bedoelingen die opzettelijk een stroomstoring 
bewerkstelligen. Zelfs korte onderbrekingen kunnen zeer problematisch zijn.  
Onderbrekingen van een seconde kunnen gebeurtenissen triggeren die IT apparatuur wel 
een kwartier tot een aantal uren onbeschikbaar kan maken. Hoewel IT vroeger nog een 
ondersteunende rol in bedrijven speelde, is het tegenwoordig absoluut centraal in hoe de 
meeste bedrijven concurreren. Als IT systemen down zijn komen core business processen 
snel tot stilstand, met alle gevolgen van dien. 

De Uninterruptible Power Supply 
Het plannen en implementeren van een robuuste stroombeveiliging oplossing is van vitaal 
belang voor business continuïteit. Generatoren en overspanningsbeveiliging kunnen ons op 
weg helpen, maar deze zijn niet genoeg voor een complete stroombeveiliging. Generators 
kunnen systemen operationeel houden tijdens een stroomstoring, maar het duurt even 
voordat ze zijn opgestart en bieden geen bescherming tegen overspanning en andere 
elektrische storingen. Overspanningsbeveiliging helpt met overspanningen, maar niet met 
problemen als te lage stroom en opzettelijke of onopzettelijke stroomonderbrekingen. 
Gelukkig bestaat er nog een ander mechanisme: De Uninterruptible Power Supply (UPS). 
 
Een UPS is een elektrisch apparaat dat noodstroom biedt als de hoofd stroombron faalt. Een 
UPS biedt vrijwel direct bescherming tegen stroomstoringen door het leveren van energie 
dat opgeslagen is in batterijen, supercondensatoren of vliegwielen. De on-battery runtime 
van de meeste UPS'en is relatief kort (enkele minuten), maar voldoende om een stand-by 
stroombron te starten of de beschermde apparatuur correct af te sluiten. 
 
Een UPS wordt over het algemeen gebruikt om hardware zoals computers, datacenters, 
Telecom apparatuur of andere elektrische apparatuur te beschermen tegen onverwachte 
stroomstoringen die ongelukken, dataverlies en verstoring van de bedrijfsvoering tot gevolg 
kunnen hebben. Een UPS komt voor in verschillende maten. Kleinere maten zijn ontworpen 
om een enkele computer te beschermen, terwijl de grotere maten volledige datacenters of 
gebouwen van stroom voorzien. 
 
Hoewel de primaire rol van een UPS het bieden van korte termijn stroom is in het geval dat 
de stroombron faalt, zijn de meesten ook in staat om in meer of mindere mate de 
gemeenschappelijke stroomvoorziening problemen te corrigeren. Denk hierbij aan het 
corrigeren van overspanning, afname in spanning, en ruis (door nabijgelegen apparatuur). 
 
Vandaag de dag investeren organisaties grote hoeveelheden geld in hun IT infrastructuur en 
de benodigde stroom. Zij vertrouwen erop dat deze investering hen productief houdt en hun 
concurrentiepositie in stand houdt. Het is daarom slim om deze infrastructuur weerbaar te 
maken tegen elektrische toenames, -afnames en -storingen. Een goede stroombeveiliging 
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oplossing, voorzien van hoge kwaliteit, efficiënte UPS hardware kan helpen bij het 
beschikbaar houden van de bedrijfsapplicaties en het veilig houden van data, terwijl de 
elektriciteitskosten te overzien blijven. Door bekend te raken met de basics van wat een 
UPS kan betekenen, kun je zeker stellen dat mission-critical systemen altijd de betrouwbare 
en beschikbare stroom krijgen die zij nodig hebben om hun taken succesvol uit te voeren.  
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Het belang van een downtime respons strategie 
juni 2018 

 
Geen enkel bedrijf houdt van downtime, maar sommige bedrijven hebben er veel minder 
tolerantie voor dan andere. Hoe minder downtime tolerantie er bestaat, hoe belangrijker een 
downtime respons strategie is. 

Downtime tolerantie niveau bepalen 
Het tolerantieniveau bepalen heeft natuurlijk alles te maken met het in kaart brengen van de 
kosten van downtime. Hoewel de kosten per branche zullen variëren, lopen de kosten van 
een enkel uur downtime met name voor grote bedrijven, maar zelfs voor een groot deel van 
het mkb, al snel op naar 100.000 euro aan o.a. verloren omzet en productiviteit van de 
medewerkers. Om de daadwerkelijke kosten te berekenen kan je beginnen met de 
personeelskosten te vermenigvuldigen met het aantal medewerkers dat getroffen wordt door 
downtime. Daarbij kun je berekenen hoeveel omzet het bedrijf elke dag maakt en hoeveel 
daarvan in gevaar komt als gevolg van downtime. Ook de kosten die gemaakt moeten 
worden om weer terug te keren naar volledige productiviteit moeten worden meegenomen. 
Deze kosten zullen echter sterk afhankelijk zijn van de soort storing die de downtime heeft 
veroorzaakt. Niet te vergeten zijn natuurlijk de kosten van beschadigde of verloren data. Die 
kosten hangen nauw samen met de kosten van de gevolgen van de beschadiging of het 
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verlies van de data, wat een hele berekening op zich is. Ook de kosten van reputatie 
beschadiging kan lastig te bepalen zijn. Hierbij kun je je o.a. afvragen in welke mate je 
verwacht dat de loyaliteit van de klant wordt aangetast als gevolg van een x aantal uren 
downtime. 
 
Hoewel het in kaart brengen van de kosten van downtime niet makkelijk is en ook niet exact 
bepaald kan worden aangezien er inschattingen gemaakt dienen te worden, is dit proces wel 
enorm leerzaam voor het bedrijf en daarom zeker de moeite waard. Niet alleen helpt het bij 
het voorbereiden op een mogelijke downtime, het is ook een mooie gelegenheid om 
bijvoorbeeld de KPI’s en de doelgroep weer eens onder de loep te nemen. 

Downtime respons strategie opstellen 
Je hebt vast wel eens meegedaan met een brandoefening. Door de oefening raak je bekend 
met het brandalarm en leer je via welke weg je het pand moet verlaten. Er hangen ook vaak 
calamiteiten instructies door een pand, zodat men in nood daarop kan zien wat te doen. Iets 
soortgelijks kun je ook overwegen als het aankomt op downtime. Downtime is voor veel 
organisaties rampzalig. Met een goede downtime respons strategie kan je wat orde in de 
chaos creëren, zodat de schade beperkt kan blijven. 
 
Om een sterk en realistisch plan te bouwen kun je de volgende stappen in aanmerking 
nemen: Ten eerste, begrijp en documenteer de potentiële oorzaken van downtime inclusief 
de technische redenen; ten tweede, definieer welke systemen en processen moeten blijven 
werken om verliezen te beperken en productiviteit, reputatie en levens te beschermen; en 
ten derde, ontwikkel en repeteer een plan. 
 
Downtime kan voortkomen uit verschillende bronnen, van stroomuitval tot component falen, 
natuurrampen, installatie ontwerpfouten, menselijke fouten, en cybersecurity aanvallen. Hou 
er rekening mee dat rampzalige gebeurtenissen soms teweeg worden gebracht door een 
relatief klein incident. Bedenk wat er gebeurt als de initiële gebeurtenis plaatsvindt. Er kan 
bijkomende schade ontstaan als een incident uit de hand loopt en een bredere impact heeft 
op zaken als reputatie, aansprakelijkheid en klanttevredenheid. Zodra de bedreigingen 
volledig geïdentificeerd en gedocumenteerd zijn kun je je richten op strategieën die de 
risico’s erop verkleinen. 
 
In het geval van downtime willen we natuurlijk zo snel mogelijk weer up and running zijn, 
maar het is belangrijk dat processen met een lage prioriteit apparatuur als Uninterrupted 
Power Supplies niet belasten doordat deze weer online worden gebracht. Er dient een 
duidelijke routine te komen voor het herstellen van de normale bedrijfsvoering, nadat de 
mission-critical processen veilig zijn gesteld. 
 
Bedenk je bij het opstellen van de respons strategie ook hoe mensen zich gedragen in het 
geval van downtime. Hoewel veel nood procedures op machine niveau geautomatiseerd 
kunnen worden, zullen er mensen betrokken zijn bij je downtime respons strategie. Mensen 
kunnen onder druk ineens heel ander gedrag vertonen dan we normaal van ze gewend zijn. 
Wat iemand als druk ervaart wisselt ook. Iemand kan bijvoorbeeld prima functioneren bij een 
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cybersecurity aanval, maar een totale black-out krijgen als het aankomt op een natuurramp. 
In een noodgeval komt het vaak aan op automatisme. Om de kwaliteiten van je personeel te 
kunnen blijven benutten onder druk is training en repetitie dan ook een essentieel onderdeel 
van de respons strategie. 
 
Is het opstellen van een downtime respons strategie een hoop gedoe? Dat denk ik wel. Is 
het de moeite waard? Dat denk ik wel. Immers; By failing to prepare, you are preparing to 
fail.  
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Geweld detectie met behulp van neurale 
netwerken 
juli 2018 

 
De hoeveelheid publiek geweld is dramatisch toegenomen. Het geweld varieert van 
terreuraanslagen waar meerdere mensen bij betrokken zijn tot aanvallen met een mes door 
een enkel persoon. Het resultaat is het alomtegenwoordige gebruik van observatie 
camera’s. Grote hoeveelheden observatie apparatuur worden gebruikt op locaties als 
straten, treinstations en psychiatrische instellingen. De apparatuur helpt autoriteiten en 
beveiligers gewelddadige aanvallen te identificeren en de nodige stappen te nemen om de 
desastreuze gevolgen te minimaliseren. Helaas vereisen de meeste systemen manuele 
inspectie van de videobeelden voor het identificeren van zulke scenario’s, wat een 
inefficiënte klus is. Er is een brede interesse naar het ontwikkelen van een techniek voor het 
automatisch analyseren van de observatie beelden om de aanwezigheid van geweld te 
identificeren. Recente vorderingen in computervisie zijn een belangrijke trend in camera 
observatie die grote efficiëntie voordelen zouden kunnen opleveren. 

Moeilijkheden geweld detectie 
Ondanks het potentiële belang is er nog niet genoeg aandacht besteed aan het detecteren 
van gewelddadige interactie vergeleken met het herkennen van gewoon gedrag, wat 
aanzienlijk is verbeterd in de afgelopen jaren. Het detecteren van gewelddadig gedrag is in 
essentie een taak van actie herkenning. Gelukkig is geweld in een beschaafde samenleving 
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een abnormaliteit. Hierdoor heeft het detecteren van geweld te maken met het detecteren 
van afwijkingen, wat een voordeel is. Maar er zijn ook moeilijkheden bij het herkennen van 
geweld. 
 
Het belangrijkste punt bij het gebruik van computervisie technologieën is het extraheren van 
kenmerken die de opeenvolgingen van handelingen tijdens een gevecht vertegenwoordigen. 
Hoewel het herkennen van gewelddadige interactie veel gemeen heeft met het herkennen 
van gewoon gedrag, verschilt geweld van gewoon gedrag vanwege de willekeurige 
combinatie van meerdere soorten handelingen, waaronder een trap, klap en duw. De 
onregelmatige afdekking van bewegingen is het meest opvallende kenmerk van geweld, en 
ook een van de problemen als het gaat om het beschrijven van het gewelddadige gedrag. 
Daarnaast kunnen gewelddadige en niet-gewelddadige taferelen een hoge mate van overlap 
hebben. De details moeten goed onder de loep genomen worden om bijvoorbeeld tijdens 
een voetbalwedstrijd een gevecht te onderscheiden van een omhelzing. Op het gebied van 
actie herkenning en geweld detectie zijn er twee cruciale en complementaire aspecten: 
uiterlijk en beweging. Echter, het extraheren van zulke informatie brengt een aantal 
complexiteiten met zich mee, waaronder variaties in verlichting, veranderingen gezichtspunt, 
camerabewegingen, etcetera. 

Geweld detectie met behulp van ConvNets 
Er komen steeds betere oplossingen voor geweld detectie. De nieuwste diepe neurale 
netwerken kunnen nu geweld in videobeelden ‘zien’. Recent zijn er grote successen behaald 
op het gebied van het classificeren van beelden van objecten en video-based actie 
herkenning met ConvNets. De grote modellering capaciteit van diepe ConvNets maakt het 
mogelijk om een onderscheidende representatie te leren kennen uit rauwe visuele data met 
behulp van grootschalige, gecontroleerde datasets. Voor optimale performance worden de 
diepe ConvNets getraind met grote datasets, die bijvoorbeeld bestaan uit video’s gelabeld 
met geweld en video’s zonder geweld. 
 
Video’s zijn natuurlijk opeenvolgingen van afbeeldingen. Terwijl de meeste state-of-the-art 
beeld classificatiesystemen op de een of andere manier convolutional layers gebruiken, 
wordt sequentiële data regelmatig verwerkt door Long Short-Term Memory (LSTM) 
Networks. De combinatie van ConvNets en LSTM Networks voor video classificatie taken 
blijkt opmerkelijk te zijn. 
 
Geweld detectie is een belangrijke toepassing van neurale netwerken, maar er zijn er veel 
meer. Zo worden neurale netwerken ook gebruikt om vallen te detecteren, wat voor ouderen 
een groot risico is dat aangepakt kan worden met smart home healthcare systemen. Ook in 
ziekenhuizen kunnen neurale netwerken gebruikt worden om o.a. plotselinge aanvallen te 
detecteren, zodat de doktoren snel ter plekke kunnen zijn. Kortom; neurale netwerken ons 
helpen om ons werk te vergemakkelijken en de wereld een veiligere en fijnere plek te 
maken.  
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Mogelijkheden met drones 
juli 2018 

 
De populariteit van drones is in de afgelopen jaren flink toegenomen. De competitie in de 
markt zorgt ervoor dat de prijzen van drones afnemen en de technologie razendsnel 
verbetert. Er bestaan nu betaalbare drones die voorzien zijn van 4K camera’s, ingebouwde 
GPS en autopilot waardoor de drone voorgeprogrammeerde routes kan vliegen, bluetooth, 
mechanismen om botsingen te vermijden, de mogelijkheid om een consistente hoogte te 
behouden tijdens het vliegen over een ongelijk terrein, active tracking om automatisch een 
object te volgen, en de mogelijkheid om snelheden van 80 km/uur of hoger de behalen. Ook 
de veiligheidsmechanismen, betrouwbaarheid, bedieningsafstand en levensduur van de 
batterij blijven verbeteren. Hierdoor worden drones snel een onmisbaar gereedschap voor 
diverse branches. Hierbij enkele, potentieel inspirerende, zakelijke mogelijkheden met 
drones. 

Observatie voor de beveiliging van een locatie 
Zoals we al eens eerder hebben besproken creëren drones nieuwe zakelijke mogelijkheden 
op het gebied van beveiliging en observatie. Sommige systemen bijvoorbeeld integreren een 
drone met sensoren zodat deze op de hoogte wordt gesteld en geactiveerd in het geval van 
indringing. De drone verzamelt live videobeelden van de indringing. De gebruiker kan de 
drone op afstand besturen of deze instrueren om boven de indringer te zweven, en kan 
desgewenst de politie inschakelen. Drones kunnen ook assisteren bij het detecteren van 
andere gevaren omtrent locaties, zoals brand en waterlekken. Live videobeelden van de 
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drones kunnen worden verstuurd naar mobiele apparaten, een centrale bewaking faciliteit, of 
direct naar hulpdiensten. 

Opsporing en redding 
Ook op het gebied van opsporing en redding beginnen drones een onmisbaar middel te 
worden. Behalve het feit dat de kosten flink verlaagd worden door drones in plaats van 
helikopters te gebruiken voor zoekopdrachten vanuit de lucht, zijn drones in staat om ‘s 
nachts te vliegen en gebieden te bereiken die voor helikopters ontoegankelijk zijn. Het 
uitrusten van drones met infrarood en/of night vision sensoren stelt opsporing- en 
reddingsteams in staat vermiste personen zowel visueel als door warmteafgifte te 
detecteren. Bovendien kunnen drones de benodigde noodvoorzieningen op locatie 
afleveren. 

Landbouwonderzoek 
Drones brengen ook op het gebied van agricultuur een hoop veranderingen teweeg. Boeren 
kunnen gewassen vanuit de lucht overzien met een goedkope drone met sensoren die hen 
in staat stelt een ongeëvenaarde hoeveelheid bruikbare data te verzamelen, waaronder 
variaties in samenstelling van de grond, bodem hydratatie, en plagen. Daarbij kunnen er 
wekelijks, dagelijks of zelfs ieder uur gewas onderzoeken worden gedaan. Het verzamelen 
van nauwkeurige informatie maakt optimale irrigatie, bevruchting en ongediertebestrijding 
mogelijk. Zo kan water bespaard worden en het gebruik van pesticiden verminderd worden, 
terwijl de oogst wordt gemaximaliseerd en het milieu wat wordt bespaard. 

Commerciële-, industriële- en verzekeringsinspecties 
Handmatige inspectie van daken kan duur, complex en gevaarlijk zijn, met name voor 
gebouwen met meerdere verdiepingen. Gelukkig kunnen inspecties veilig en goedkoop 
worden uitgevoerd met behulp van drone technologie. Een drone kan de buitenkant van 
gebouwen van dichtbij onderzoeken, en hoge kwaliteit video opnamen maken van het dak, 
de goten, schoorstenen, etcetera, zodat zwakke plekken op tijd ontdekt kunnen worden. Op 
vergelijkbare wijze worden drones steeds vaker gebruikt in andere branches om inspecties 
uit te voeren die duur of gevaarlijk zouden zijn als ze door de mens werden gedaan. Denk 
hierbij aan inspecties van grote, moeilijk te bereiken structuren als windturbines, bruggen en 
elektriciteitskabels. Ook beschadigde gebieden kunnen worden onderzocht met drones ten 
behoeve van verzekeringsclaims. 

Onderwater inspectie 
Drone technologie is niet beperkt tot onbemande luchtvoertuigen. Onderzeese drones zijn al 
tientallen jaren beschikbaar, maar tot voor kort konden alleen grote bedrijven of 
onderzoeksinstituten deze zich veroorloven. Tegenwoordig kunnen veel meer organisaties 
zich onderwater drones veroorloven die tot honderd meter diep kunnen duiken en op afstand 
bediend kunnen worden met behulp van een laptop of smartphone. Onderzeese drones 
kunnen uitgerust worden met verlichting. Ze kunnen hoge resolutie afbeeldingen of video’s 
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maken tegen een fractie van de prijs van het inhuren van een professionele duiker. 
Onderwater drones hebben vele commerciële toepassingen, waaronder zeeonderzoek, 
milieu beoordelingen, aquacultuur onderzoek, en inspecties van bijvoorbeeld propellers en 
tanken. 

Gebieden in kaart brengen en landmeetkunde 
Landmeters gebruiken steeds vaker drones om zeer nauwkeurige digitale onderzoeksdata 
vanuit de lucht te verkrijgen voor een fractie van de tijd en prijs van onderzoeksteams op de 
grond. Met gebruik van referentiedata van het basisstation en van GPS, kunnen bepaalde 
drones driedimensionale cartografische informatie verzamelen met een nauwkeurigheid van 
1 à 2 centimeter na verwerking. Cartografische metingen worden voor vele doeleinden 
gebruikt, zoals stadsplanning, de bouw, mijnbouw, het monitoren van vervuiling, bosbeheer 
en archeologie. 
Dit waren enkele mogelijkheden die drone technologie biedt. Van bepaalde processen zijn 
we ons niet eens bewust dat ze bestaan of welke activiteiten ermee gemoeid gaan. (Video) 
data gaat in steeds meer gebieden een essentiële rol spelen. Met jouw kennis en ervaring 
op dit gebied en met de komst van technologieën zoals drones kun je je markt verbreden en 
verdiepen. Of je nou zelf drones aanschaft en er gebruik van maakt, drone diensten biedt op 
contractbasis, of drones inhuurt, de kans is groot dat drones de mogelijkheden voor video- 
en beveiligingsbedrijven significant beïnvloedt.  
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Hyper-converged infrastructuur voor 
mission-critical applicaties 
juli 2018 

 
Cloud computing staat centraal in digitale transformatie. Veel CIO’s zijn echter niet zo 
happig op het naar de public cloud brengen van hun mission-critical applicaties en data 
wegens verontrusting over veiligheid, performance en beschikbaarheid. Volgens Gartner 
beginnen bedrijven in te zetten op een hyper-converged infrastructuur als belangrijk 
systeem. Het IT onderzoeksbedrijf voorspelt dat tegen 2020 twintig procent van de 
business-critical applicaties die momenteel op drieledige IT infrastructuren draaien, zullen 
overgaan naar hyper-converged infrastructuur. 

Hyper-converged Infrastructuur 
Een hyper-converged infrastructuur (HCI) is een schaalbare, software-geïntegreerde 
infrastructuur die computing, netwerk en data-opslag integreert op standaard hardware in 
een enkele server, waarvan het management is verenigd. Deze servers kunnen eenvoudig 
worden geclusterd om te groeien in performance en capaciteit, en kunnen zo goed als kant 
en klaar aangeschaft worden. Wat initieel begon als een optie voor het midden en 
kleinbedrijf, wordt nu gezien als een eerste keuze voor bedrijven van alle maten. 
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Meerdere clouds 
Volgens onderzoek van IDC heeft negentig procent van de bedrijven het plan om meerdere 
clouds te gebruiken in de komende jaren. Hieronder vallen zowel meerdere private clouds 
als meerdere public clouds, hoewel hybride private-public cloud modellen alledaagser zijn. 
Een multi-cloud strategie gaat veelal over het matchen van applicatie en data workloads met 
de juiste cloud service met de vereiste performance en veiligheid. 
 
De niet mission-critical applicaties, zoals applicaties voor algemeen gebruik en e-mails, 
worden vaak in de public cloud ondergebracht. Voor de mission-critical applicaties wordt 
vanwege veiligheid, performance en beschikbaarheid vaak een private cloud gebruikt. 
Sommige bedrijven zien het gebrek aan in-house vaardigheden en de initiële kosten van een 
private cloud als drempel, hoewel dat laatste op lange termijn tegenwicht biedt aan de public 
cloud als je rekening houdt met de additionele veiligheid en performance oplossingen die 
vaak nodig zijn. Met de komst van HCI zijn de beperkte vaardigheden niet zo’n probleem 
meer, doordat het een appliance is die ‘van de plank’ aangeschaft kan worden. Daarbij kan 
HCI een brug bouwen tussen public en private clouds, waardoor zij samen kunnen werken 
en een geïntegreerde cloud omgeving creëren die makkelijk te beheren is en voldoende 
data bescherming biedt. 

Cloud in a box voor mission-critical applicaties 
De vooraf geïntegreerde, modulaire infrastructuur maakt HCI aantrekkelijk. IT afdelingen 
beginnen hun mission-critical applicaties in deze HCI omgevingen te plaatsen, wat hun 
vertrouwen in de beloften van hyper-convergence en zijn mogelijkheid om resource 
management te automatiseren en performance te verbeteren benadrukt. 
 
Volgens een onderzoek door 451 Research worden HCI’s momenteel gebruikt in veertig 
procent van de organisaties, met name in mission-critical omgevingen. Analisten verwachten 
dat dat aantal de komende jaren substantieel zal toenemen als de markt ontwikkelt en 
uitbreidt. Vandaag de dag verwachten bedrijven dezelfde flexibiliteit van hun interne IT als 
een public cloud dienst kan bieden. HCI’s kunnen een flinke dosis proces efficiëntie en 
flexibiliteit bieden. Ook Gartner voorspelt een substantiële groei voor HCI’s. Het bedrijf 
verwacht dat de markt 24 procent van de volledige cloud systemen markt zal beslaan, en dat 
het gebruik tegen 2020 mainstream wordt in datacenters. 
 
HCI’s pakken veel van de problemen van het implementeren van private clouds aan. Een 
HCI kan gezien worden al een private cloud in een box voor organisaties die zich niet willen 
binden aan grote directe investeringen en de vrijheid willen hebben om mee te bewegen met 
de groei van het bedrijf. Het levert vooraf geïntegreerde eenvoud, schaalbaarheid en 
gecentraliseerd beheer en stelt organisaties in staat klein en veilig te beginnen, en snel te 
groeien. Met de juiste geautomatiseerde tools en provisioning kan het de schaalbaarheid en 
flexibiliteit van de public cloud bieden, met de veiligheid en compliance van on-premises 
private clouds. Op deze manier kunnen organisaties ook als het de mission-critical 
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applicaties betreft profiteren van de voordelen van public clouds, en kunnen zij de nadelen 
omzeilen.  
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Containerisatie: De volgende stap naar een betere 
IT infrastructuur 
juli 2018 

 

Containers op de agenda 
Technologieën als virtualisatie en cloud computing zijn niet meer weg te denken. In de 
beginfase van deze technologieën zie je misschien niet direct op welke manier deze waarde 
voor jouw bedrijf kunnen opleveren. Nu is de kans groot dat je niet meer zonder kunt. De 
volgende technologie staat alweer op de agenda: Containerisatie. Containers zijn niet meer 
een kwestie van ‘als’, maar van ‘wanneer’. Tijd om ons er meer in de verdiepen. 
 
Container technologie is een van de meest spraakmakende nieuwe technologieën van de 
afgelopen jaren. Hoewel de roots in 1979 liggen werd de technologie pas mainstream in 
2013, toen Docker op het toneel verscheen. Sindsdien is er een hele industrie omheen 
gekomen. Binnen enkele jaren gingen containers van wetenschappelijk project naar 
productie status. De applicatie container technologie belooft de manier waarop IT operaties 
uitgevoerd worden net zo te veranderen als virtualisatie technologie een aantal jaren 
geleden deed. Het momentum achter containers laat absoluut geen tekenen van vertraging 
zien, want bedrijven blijven de voordelen als toegenomen schaalbaarheid en verminderde 
cybersecurity erkennen. In steeds meer bedrijven verschijnen container tools, wat blijkt uit 
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de toegenomen investeringen op dit gebied. Containers beginnen wereldwijd virtuele 
machine te vervangen of te complementeren, en het wordt verwacht dat de markt gaat 
groeien. 
 
Zoals met elke nieuwe technologie hebben IT professionals ook wat containerisatie betreft 
de neiging af te wachten om te zien of deze wat zal opleveren of aan de kant geschoven 
wordt. Containers zijn nu in zo’n mate ontwikkeld, en bepaalde technologieën zoals 
Kubernetes hebben in zo’n mate vaste voet gekregen in de markt, dat je verzekerd kan zijn 
dat ze ook op lange termijn aanwezig zullen zijn. Nu kun je met een bepaalde mate van 
zekerheid tools implementeren die blijvend zijn en met voldoende support. Een goed 
moment om container technologie te gebruiken, mocht je dat nog niet doen. 

Wat is een container? 
Een container is een of meerdere applicaties en de afhankelijkheden die nodig zijn om deze 
te draaien gebundeld in een klein pakketje. Dat betekent dat een container code heeft, een 
runtime omgeving, system tools, en libraries; dezelfde dingen die je traditioneel installeert op 
een server. Een container kan ook infrastructuur diensten huisvesten, zoals storage of een 
hybride van apps en storage. 
 
Bij virtualisatie is de virtuele machine het pakketje, welke zowel de applicatie als een geheel 
besturingssysteem bevat. Een fysieke server waar drie VM’s op draaien heeft een 
hypervisor en drie aparte besturingssystemen die daarop draaien. Daarentegen heeft een 
server waar drie gecontaineriseerde applicaties op draaien met Docker slechts een enkel 
besturingssysteem, en elke container deelt de OS kernel met de andere containers. 
 
Hoewel containers onafhankelijke entiteiten zijn, werken ze samen met andere 
technologieën. Een container ecosysteem bestaat uit een container platform, een 
orchestrator en een storage cluster. Het doel van het container platform is het automatiseren 
van het verpakken en laden van de containers, voor meer efficiëntie, alsmede het bieden 
van het bestuur voor het totale app ontwikkeling process. Een orchestrator, zoals 
Kubernetes, is een stukje software dat applicatie containers over een cluster beheert, om er 
zeker van te zijn dat elke container blijft draaien ongeacht de omstandigheden. Een storage 
cluster is een netwerk van storage nodes die schaalbaarheid en hoge beschikbaarheid biedt 
aan applicaties die data moeten behouden. De storage cluster die storage diensten biedt 
kan zowel buiten als binnen de container gelegen zijn. 
 
Het implementeren van containers brengt interessante voordelen en belangrijke implicaties 
met zich mee. Hou de komende posts in de gaten om hier inzicht in te krijgen.  
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Voordelen van containers 
juli 2018 

 
 
Vorige week hebben we besproken wat containers zijn. Waar we voorheen van een fysieke 
omgeving naar een (grotendeels) virtuele omgeving zijn gegaan, gaan we nu van virtueel 
naar container. Deze week zet ik een aantal voordelen van containers op een rijtje. 

Resources besparen 
Containers worden vaak vergeleken met virtuele machines, maar hun voetafdruk en omvang 
zijn veel kleiner. Een VM gaat ervan uit dat je een server draait die meerdere applicaties kan 
huisvesten. Een container heeft een minimale hoeveelheid besturingssysteem en resources 
nodig om zijn inhoud te draaien, wat een of meerdere applicaties kunnen zijn. Een container 
kan een grootte van slechts tien megabytes hebben, terwijl een VM met zijn eigen, volledige 
OS een aantal gigabytes in omvang kan zijn.  Om deze reden kan een enkele server veel 
meer containers dan virtuele machines huisvesten. Zie ook deze post over containers. 

Snel en makkelijk implementeren en opstarten 
Door het containeriseren van het applicatieplatform en zijn afhankelijkheden worden 
verschillen in OS distributies en de onderliggende infrastructuur weg geabstraheerd. Een 
container kan vrijwel overal draaien, zelfs in een virtuele machine en op een kale machine. 
Het maakt de container niet uit. Het implementeren van containers gaat makkelijk en snel. 
Hoewel het minuten of dagen kan duren om een volledig functionerende VM aan de gang te 
krijgen, duurt dit bij een container meestal seconden. Een ander groot voordeel is dat het bij 
VM’s over het algemeen enkele minuten duurt om hun besturingssystemen op te starten en 
de applicaties die zij huisvesten te draaien, terwijl gecontaineriseerde applicaties bijna direct 
kunnen worden gestart. Dit betekent dat containers vlak voordat ze nodig zijn geïnstantieerd 
kunnen worden, en verwijderd kunnen worden als ze niet meer nodig zijn, waardoor 
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resources op hun hosts vrijkomen. Dit is bijvoorbeeld heel fijn voor situaties waarin er snel 
(en tijdelijk) meer camera’s nodig zijn. 

Goed functionerende applicaties in verschillende 
omgevingen 
Doordat alles samen wordt verpakt is een container zeer verplaatsbaar en ontstaan er 
minder integratie fouten. Containers zijn een antwoord op de vraag hoe software op 
betrouwbare wijze gedraaid kan worden als het verplaatst wordt van de ene computing 
omgeving naar een andere. Een eigen Video Management Systeem moet bijvoorbeeld van 
de laptop van de ontwikkelaar naar een testomgeving en later naar de productieomgeving 
verplaatst worden. Wat ook kan is dat er applicaties van een fysieke machine op locatie naar 
een VM in een private of public cloud moeten worden gebracht. Problemen ontstaan als de 
ondersteunende software omgevingen niet identiek zijn. Maar naast verschillen in software 
kunnen ook verschillen in netwerktopologie, beveiligingsbeleid en opslag problemen 
opleveren. Containers zijn hier een goede oplossing voor. 

Eenvoudig te beheren applicaties door microservices 
Een ander voordeel van containers is dat ze grotere modulariteit mogelijk maken. In plaats 
van het draaien van een gehele, complexe applicatie binnen een enkele container, kan de 
applicatie opgesplitst worden in modules (zoals de applicatie front end en de database). Dit 
is de zogenoemde microservices benadering. Applicaties die op deze manier zijn gebouwd 
zijn makkelijker te beheren vanwege het feit dat elke module relatief eenvoudig is en 
veranderingen aan modules kunnen worden gemaakt zonder dat de volledige applicatie 
opnieuw gebouwd hoeft te worden. Omdat containers zo licht zijn, kunnen individuele 
modules of microservices alleen indien nodig geïnstantieerd worden en zijn ze bijna meteen 
beschikbaar. 
 
Dit zijn enkele voordelen van containers. Welke van deze of andere voordelen je kunt 
benutten met behulp van containerisatie is natuurlijk afhankelijk van jouw omgeving en 
creativiteit.  
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Storage voor en in containers 
augustus 2018 

 
Als je de posts van de afgelopen weken hebt gelezen, klinken containers goed in de oren. 
Met nieuwe ontwikkelingen komen echter ook wat uitdagingen om de hoek kijken. Storage 
voor applicaties die in containers staan is een lastige zaak. Hoewel veel organisaties 
traditionele storage apparatuur gebruiken, bieden die niet de flexibiliteit die nodig is voor 
gecontaineriseerde omgevingen. Het fijne aan containers is dat ze zeer flexibel zijn en 
schaalbaarheid bieden op het gebied van het leveren van apps en storage. Helaas kan 
traditionele storage de flessenhals zijn die deze progressie tegenhoudt. 

Probleem met storage en containers 
Een container is een vergankelijk object. Hij kan voor een periode op een server draaien, om 
vervolgens te verplaatsen naar een andere server indien nodig. Hoewel een container zijn 
pakketje van software en afhankelijkheden behoudt waar hij ook naartoe gaat, slaat hij geen 
data op zodat hij slechts een kleine voetafdruk heeft. Een container is niet ontworpen om 
data die een applicatie genereert aan te houden. Als een proces stopt of de container wordt 
gereboot, raakt alle data die betrokken is bij de applicaties in de container verloren. 
Sommige applicaties moeten echter hun status, data en configuratie aanhouden. Zo moet 
een database container blijvende storage hebben voor zijn data store. Bovendien, gezien de 
kortstondige aard van containers, moeten applicaties mogelijk hun status behouden als de 
container er niet meer is. Lokale storage is dan niet geschikt, want als een container naar 
een andere server wordt verplaatst verliest het toegang tot de data. 
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Waar op gelet moet worden bij storage voor 
gecontaineriseerde applicaties 
Als het aankomt op storage voor gecontaineriseerde applicaties zijn twee zaken belangrijk. 
Ten eerste moeten de ontwikkelaars voorzien in de storage die de applicatie zal 
consumeren. Ten tweede moeten zij zorgen dat de applicatie de toegewezen storage 
daadwerkelijk kan gebruiken. Red Hats OpenShift storage framework stelt men in staat om 
storage volumes te leveren van een breed scala aan on-premise en cloud storage 
platformen. Op vergelijkbare wijze biedt OpenShift volume plugins die ervoor zorgen dat, 
zodra een container is gepland op een node, de container wordt gestart en deze de storage 
volume kan bereiken. 
 
Metadata is net zo belangrijk als de containers zelf. Metadata beschrijft de inhoud van iedere 
container. Als dit niet beschikbaar is wordt beheer over een cluster een verschrikking. 
Metadata kan worden opgeslagen in containers, maar het is te belangrijk voor het hele 
proces om te riskeren dat het verloren raakt door een fout of ramp. Daarom is het het best 
om metadata te verspreiden over meerdere containers. Linux containers bieden flexibiliteit, 
en verpakking en distributie voor applicaties, data en metadata. 

Storage voor containers en storage in containers 
In het algemeen bestaat container storage in twee vormen: Storage voor containers en 
storage in containers. Storage voor containers, ook bekend als container-ready storage, is in 
essentie een opstelling waarbij storage beschikbaar is voor een (groep) container(s) over 
een netwerk. De meeste storage oplossingen, waaronder SDS, NAS en SAN, kunnen op 
deze wijze worden ingezet. Helaas biedt dit geen additionele waarde aan een container 
omgeving vanuit een storage perspectief. 
 
Bij storage in containers worden storage diensten gecontaineriseerd en beheerd onder een 
enkel management platform zoals Kubernetes. Hierdoor hebben beheerders minder 
‘huishoudelijke’ taken te verrichten, waardoor zij hun tijd elders kunnen inzetten. Daarbij 
kunnen de applicaties en het storage platform hierdoor op dezelfde set van infrastructuur 
draaien, waardoor de infrastructuur uitgaven verminderd worden. Het voordeel voor 
ontwikkelaars is dat zij applicatie storage kunnen toewijzen die zowel zeer elastisch als 
ontwikkelaars vriendelijk is. 
 
Red Hat brengt storage in containers naar een hoger niveau met het Red Hat OpenShift 
Container Platform; een oplossing die ook wel bekend is als container-native storage. De 
post van volgende week behandelt de manier waarop container-native storage toegevoegde 
waarde levert aan ontwikkelaars en beheerders.  
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Bespaar tijd en opslagruimte met container-native 
storage 
augustus 2018 

 
Het wordt verwacht dat software-defined storage (SDS) op korte termijn de gebruikelijke 
storage gaat vervangen. Onderzoeksbedrijf Gartner verwacht dat tegen 2020 70 tot 80 
procent van ongestructureerde data zal worden opgeslagen op goedkopere storage 
hardware, gemanaged door SDS systemen. Dat betekent dat SDS en storage in containers, 
ook wel container-native storage genoemd, de toekomstige storage oplossing is voor 
organisaties. Wat container-native storage interessant maakt is dat het eigenschappen heeft 
die ons in staat stellen tijd en opslagruimte te besparen. 

Kubernetes maakt het leven makkelijker 
Container-native storage biedt dezelfde soort eigenschappen als traditionele storage, 
waaronder hoge beschikbaarheid, beveiliging, data integriteit, snapshotting en 
geo-replicatie. Deze zijn automatisch ingesloten in het Kubernetes management platform. 
De Kubernetes orchestrator is de container cluster manager binnen het Red Hat OpenShift 
Container Platform. Dit algemene management platform verlicht veel van de potentiële 
lasten die gepaard gaan met container storage. 
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Container-based oplossingen verminderen administratieve lasten terwijl ze de beheerder 
meer controle geven over hun omgeving. Met Kubernetes kunnen beheerders 
gecontaineriseerde storage diensten onder een enkel management platform beheren. Deze 
orchestrator houdt de containers in toom en draaiende. Hij houdt gegevens bij van alle 
containers in een cluster, regelt draai schema’s en monitort de omgeving. Met Kubernetes is 
een container gegarandeerd beschikbaar als deze nodig is, zelfs als de server waar deze op 
draait down gaat. Kortom, de beheerder kan met een gerust hart een aantal van zijn taken 
uit handen geven aan Kubernetes, zodat hij tijd overhoudt voor andere zaken. 

De efficiëntie van dynamic provisioning 
Een unieke eigenschap van Kubernetes is dynamic volume provisioning. Met statische 
provisioning heeft het uitdelen en aanvragen van opslagruimte twee belangrijke nadelen: 
verspilde tijd en verspilde opslagruimte. Dynamic provisioning steekt hier een stokje voor. 
 
Bij statische provisioning moeten ontwikkelaars inschatten hoeveel storage zij nodig hebben 
om het vervolgens aan te vragen bij de beheerder. Op zijn beurt moet de beheerder contact 
opnemen met een storage provider om meer volumes aan te vragen. Een tijdrovend proces.  
Bovendien resulteert het hele begrip van het gokken van de benodigde storage capaciteit in 
verspilde ruimte. Stel dat een beheerder 1 terabyte opslagruimte heeft, met tien 10 gigabyte 
volumes. Als een applicatie 50 gigabyte nodig heeft, dan blijft er 50 gigabyte ongebruikt in 
een 100 gigabyte volume. Als een applicatie 150 gigabyte nodig heeft kan de beheerder de 
aanvraag niet vervullen met de huidige configuratie. Met dynamic provisioning is dit soort 
ellende verleden tijd. 
 
Dynamic provisioning stelt iedereen met toegang tot de management console in staat om 
storage volumes op aanvraag te creëren. Dynamic provisioning laat een ontwikkelaar of 
beheerder kiezen welke hoeveelheid opslagruimte nodig is op een bepaald moment, los van 
de manier waarop schijfruimte is geconfigureerd, en het systeem regelt de toewijzing van de 
ruimte achter de schermen. Het is al geconfigureerd. Je hoeft alleen zeker te stellen dat de 
configuratie juist is voor jouw omgeving. 
 
Het mooie is dat beheerders er niet bij betrokken hoeven te zijn. Ontwikkelaars kunnen 
autonoom, via een simpele interface direct in hun eigen container-native storage voorzien. 
Ontwikkelaars kunnen de storage beheren met een paar klikken, binnen een paar schermen, 
zonder de know-how en technische kennis van een storage expert. Terwijl traditionele 
storage oplossingen te stug zijn geweest in de ogen van ontwikkelaars, stelt container-native 
storage hen in staat om de opslagruimte die zij nodig hebben direct te verkrijgen, met de 
mogelijkheid om te schalen. De bottom line is dat zowel beheerders als ontwikkelaars 
minder hoeven te focussen op huishoudelijke taken en meer tijd overhouden voor andere 
zaken. 
 
In eerste instantie willen organisaties graag hun huidige storage investeringen maximaal 
benutten en niet meer geld uitgeven aan nieuwe apparatuur. Echter, wegens de 
toegenomen flexibiliteit, schaalbaarheid, en samenvoeging van diensten, in combinatie met 
de efficiëntere IT praktijken die container storage biedt, kunnen bedrijven met de tijd een 
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lagere total cost of ownership realiseren. Hoe eerder je begint, hoe meer je bespaart. Het 
accepteren en implementeren van de storage van de toekomst is waarschijnlijk een betere 
keuze dan blijven investeren in traditionele SAN en NAS technologieën. Het valt te 
verwachten dat de voordelen van container-native storage opwegen tegen de moeite die 
gepaard gaat met het overstappen naar moderne methoden.  
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3 stappen om te starten met machine learning 
augustus 2018 

 
Machine learning is niet slechts een hype; het is technologie die ook jouw leveranciers, 
partners en concurrenten al gebruiken. Het wordt verwacht dat tegen 2021 driekwart van alle 
enterprise apps enige vorm van kunstmatige intelligentie zullen bevatten. Tijd om dit concept 
niet alleen te onderzoeken, maar ook daadwerkelijk voor jouw organisatie te gaan 
gebruiken. Voor de meeste organisaties is de angst dat ze niet de juiste skills, talenten en 
kennis hebben de grootste barrière om te beginnen met machine learning. Toch hoeft de 
drempel niet zo hoog te zijn als je zou denken. Deze drie stappen helpen je alvast op weg. 

Start simpel 
Als je machine learning nog niet eerder hebt toegepast, wil je het misschien eerst binnen de 
eigen organisatie gebruiken alvorens het een onderdeel wordt van projecten voor klanten. 
Mocht je nog niet goed weten op welke manier de technologie nuttig voor jou kan zijn, laat je 
dan inspireren door organisaties met vergelijkbare bedrijfsprocessen. Wat voor bedrijf je ook 
hebt, er zal altijd iets zijn waarbij machine learning je kan helpen verbeteren. 
 
Machine learning kan ingezet worden voor analyse in gebieden die zoveel data hebben dat 
je nooit genoeg mankracht beschikbaar zou kunnen hebben om correlaties en patronen te 
begrijpen. Logischer is echter om te beginnen met eenvoudigere activiteiten, en gaandeweg 
je expertise op te bouwen. Kijk welke routine beslissingen en vervelende taken je kan 
automatiseren, zodat werknemers zich kunnen richten op de uitdagendere taken die veel 
hogere business waarde hebben. 
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Verzamel geschikte data 
De volgende stap is onderzoeken of je de benodigde data al tot je beschikking hebt, of dat je 
meer data moet verzamelen om bruikbare resultaten van machine learning initiatieven te 
kunnen verwachten. Misschien dient je data iets gedetailleerder te zijn, moet je het wat 
vaker verzamelen, of moet je nieuwe sensors plaatsen. Mogelijk wil je als toevoeging data 
inwinnen van buiten de organisatie. Beperk je niet tot data die overduidelijk waardevol is. 
Data over het weer en verkeer, bijvoorbeeld, is voor vele situaties onverwachts nuttig. De 
data moet je vertellen welke factoren verband hebben met hetgeen jij wilt bereiken met je 
business processen. 
 
Er zijn verschillende mensen nodig om de machine learning initiatieven te laten slagen. Zo is 
er iemand nodig de data beheert en geschikt maakt voor de machine learning tools, iemand 
die de kwaliteit van de data evalueert, en iemand die verstand heeft van het domein waar de 
activiteiten betrekking op hebben. Er kan veel werk gemoeid gaan met het klaarmaken van 
data voor machine learning, dus het is handig om dit initieel alleen voor de relevante data en 
het specifieke project waar je aan werkt te doen. 

Zoek de juiste tools en partners 
Er zijn diverse tools beschikbaar voor machine learning; van simpele statistische modellen 
tot diepe neurale netwerken. Naast het feit dat je diegene wilt selecteren die past bij jouw 
vraagstuk, wil je misschien ook met een eenvoudige optie beginnen. Op deze manier kun je 
direct en zonder veel obstakels aan de gang, en kun je eenvoudige zaken automatiseren die 
snel winst opleveren. Het maakt experimenteren ook makkelijker, zodat je op een leuke en 
effectieve manier aan je expertise kunt werken, zonder dat je moet investeren in tools die 
later misschien toch niet zo geschikt blijken voor jouw situatie. Eventueel kun je beginnen 
met een tool die aansluit bij het expertisegebied van het team. Door machine learning te 
implementeren binnen de bestaande business systemen, kun je snel voordeel behalen 
zonder teveel aan je bedrijfsarchitectuur te hoeven veranderen. 
 
Als het moment daar is dat je klaar bent om verder te gaan met de meer geavanceerde en 
gecompliceerde scenario’s, is het raadzaam om samen te werken met een partner. Een 
goede machine learning partner helpt risico’s en kosten te beperken. Een specialist in 
machine learning is in staat om oplossingen te leveren die je helpen patronen te 
identificeren, grote hoeveelheden data te analyseren, en taken te automatiseren, zodat jij 
sneller betere inzichten kunt verwerven. Daarbij helpt deze je te begrijpen welke zaken 
belangrijk zijn bij het implementeren van het onderliggende data platform, de wetenschap 
achter het bouwen, trainen en draaien van het machine learning model, en de benodigde 
infrastructuur. 
 
Maar laat eventuele complexiteit van de toekomst je niet weerhouden. Begin simpel, zodat je 
snel machine learning systemen kan bouwen die de manier waarop jouw business werkt 
aanzienlijk verbeteren.  
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Het belang van smart infrastructure 
augustus 2018 

 
Snelle verstedelijking is een wereldwijd fenomeen. In 2008 waren er voor het eerst in de 
geschiedenis meer stedelijke bewoners dan bewoners op het platteland. Het wordt verwacht 
dat tegen 2030 meer dan zestig procent van de wereldbevolking in steden leeft. Hoewel 
steden slechts vijf procent van het land beslaan, dragen ze bij aan zo’n zeventig procent van 
het wereldwijde energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen. Wat deze trend met zich 
meebrengt zijn een enorme vraag naar land, water, eten, bouwmaterialen, maatregelen ter 
bestrijding van verontreiniging, en afvalbeheer. Daardoor staan steden continu onder druk 
om de kwaliteit en levering van diensten te verbeteren, de lokale economische 
concurrentiepositie te verbeteren, efficiëntie te vergroten, kosten te verlagen, effectiviteit en 
productiviteit te laten toenemen, en opstoppingen en milieuproblemen aan te pakken. 
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Naast de snelle verstedelijking ervaart de wereld een vierde industriële revolutie vanwege de 
snelle ontwikkeling van technologieën zoals robotics, 3D printen en kunstmatige intelligentie. 
De druk waar de steden onder staan met betrekking tot de snelle verstedelijking motiveert 
hen om te experimenteren met deze nieuwe technologieën. Er wordt gewerkt aan beleid en 
strategieën die kunnen resulteren in het effectief omgaan met de krachten achter 
verstedelijking. Smart cities spelen hier een belangrijke rol in. 
 
Een smart sustainable city is een innovatieve stad die gebruik maakt van ICT en andere 
manieren om de efficiëntie van stedelijke operaties en diensten, het concurrentievermogen 
en de kwaliteit van leven te verbeteren, terwijl deze verzekert dat de behoeften van huidige 
en toekomstige generaties met betrekking tot economische, sociale en milieuaspecten 
vervuld worden. Smart infrastructure biedt de basis voor alle kernthema’s gerelateerd aan 
een smart city, waaronder smart people, smart mobility, smart economy, smart living, smart 
governance en smart environment. De kern eigenschap die ten grondslag ligt aan de meeste 
van deze componenten is dat ze zijn verbonden en dat ze data genereren, welke intelligent 
ingezet kan worden om optimaal gebruik van middelen te verzekeren en prestaties te 
verbeteren. 
 
Smart infrastructure is de combinatie van fysieke infrastructuur met digitale infrastructuur, 
wat verbeterde informatie levert om betere, snellere en goedkopere besluitvorming mogelijk 
te maken. Onder fysieke infrastructuur vallen alle fysieke middelen die gerelateerd zijn aan 
de branches transport, water, energie, telecommunicatie en afval. Onder de digitale 
infrastructuur vallen sensoren, Internet of Things, Netwerken, big data, machine learning, 
etcetera. 
 
Smart infrastructure is een kernaspect van de nieuwe digitale wereld in de infrastructuur 
sector. Smart infrastructure heeft de potentie om een revolutionaire impact te hebben op het 
efficiënte gebruik van bestaande infrastructuur. Beter begrip van de prestaties van onze 
infrastructuur zal ook de manier waarop nieuwe infrastructuur wordt ontworpen, geleverd, 
beheerd en automatisch wordt gecontroleerd revolutioneren. Traditionele rollen, 
waardemaatstaven en business modellen zullen allemaal veranderen. 
 
Het bezit van data en het vermogen om het te begrijpen en ernaar te handelen is de sleutel 
voor smart cities en smart infrastructure. Zorg dat je als bedrijf klaar bent om je aan te 
passen om zo je voordeel te doen met de kansen die ontstaan. Early adopters zullen 
waarschijnlijk het meeste voordeel kunnen behalen. Iedereen in de infrastructuur sector 
heeft een keuze hoe snel zij reageren op de veranderingen die smart infrastructure zullen 
meebrengen. Maar een ding is zeker; iedereen zal ermee te maken krijgen.  
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Ben jij al onderdeel van een smart infrastructure? 
september 2018 

 
Zoals vorige week besproken vormt smart infrastructure de basis van alle belangrijke 
thema’s die gerelateerd zijn aan een smart city. Hieronder volgt ter inspiratie een aantal 
belangrijke componenten van smart city infrastructure. Mogelijk speelt jouw bedrijf al een rol 
in een van deze componenten of zie je kansen voor de toekomst. Als we ons bewust zijn 
van de werkwijze en doeleinden van smart cities, dan kunnen we desgewenst ons steentje 
bijdragen. 

Smart buildings 
Een smart building integreert de in het gebouw aanwezige fysieke systemen op een 
intelligente manier zodat al deze systemen samenwerken op een geoptimaliseerde manier. 
Smart building management systemen kunnen onder andere de energie efficiëntie van een 
gebouw verbeteren, verzekeren dat het water optimaal wordt gebruikt, afval verminderen, 
onderhoudskosten verlagen, de veiligheid laten toenemen, en de gebruikerservaring 
verbeteren. Het wordt geschat dat het implementeren van smart building oplossingen zo’n 
dertig procent waterverbruik kan besparen, veertig procent energieverbruik kan besparen, 
en algehele onderhoudskosten van het gebouw met tien tot dertig procent kan verminderen. 
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Smart mobility 
Smart mobility zijn benaderingen die verkeersopstoppingen verminderen en snellere, 
goedkopere, groenere transportmogelijkheden bevorderen. De meeste smart mobility 
systemen gebruiken data van verschillende bronnen over mobiliteitspatronen om 
verkeersomstandigheden op een holistische manier te optimaliseren. Smart mobility 
systemen bevatten openbaar vervoer systemen, maar ook individuele mobiliteitssystemen 
zoals carpoolen, het delen van vervoersmiddelen, en transport op aanvraag (denk 
bijvoorbeeld aan Uber en Greenwheels). Intelligente transport systemen integreren alle 
transportwijzen in een stad die samen een transportketen kunnen vormen, inclusief 
individuele mobiliteit en het openbaar vervoer, op een efficiënte manier. Moderne, 
intelligente transportsystemen omvatten onder meer een netwerk van sensoren, dynamische 
verkeerslichten, GPS-tracking voor het openbaar vervoer, informatiepanelen voor 
passagiers, automatische nummerbord herkenning voor voertuigregistratie, cameratoezicht, 
navigatie faciliteiten, signaleringssystemen, en niet te vergeten de mogelijkheid om live data 
van deze bronnen te integreren. Dit kan resulteren in verbeteringen op het gebied van 
netwerkbeheer, milieuprestaties, veiligheid, verkeersopstoppingen, toegankelijkheid, gemak 
en de gebruikerservaring. 

Smart health 
Een ander component van smart infrastructure is smart health, wat de gezondheid en het 
welbevinden van stedelijke bewoners betreft. Smart cities kunnen onder andere 
technologieën zoals big data gebruiken om voorspellingen te doen of gebieden die een grote 
invloed hebben op de volksgezondheid te identificeren, zoals epidemieën of 
gezondheidsbedreigingen gedurende extreme weersomstandigheden. Daarbij converteert 
smart health-care management gezondheid gerelateerde data naar klinische- en zakelijke 
inzichten door middel van digitale gezondheidsdossiers, thuiszorg, en het op afstand 
diagnosticeren, behandelen en monitoren van patiënten. Het regelt ook het zorg aanbod 
middels intelligente netwerk technologieën die helpen de gezondheidstoestand van burgers 
te monitoren. Bovendien maakt smart health een shift in focus van genezen naar 
voorkomen, met een bredere kijk op algehele zorg en gezond leven. 

Smart waste management 
Met de verstedelijking groeit de hoeveelheid afval enorm. Voor steden wordt het steeds 
moeilijker om afval te verzamelen, scheiden en terug te brengen naar een consumenten 
levenscyclus. Afvalbeheer omvat normaal gesproken het monitoren, ophalen, transporteren, 
verwerken, recyclen en verwijderen van afval. Wat smart waste management systemen 
doen is het type afval bij de bron categoriseren, en methoden ontwikkelen om afval op de 
juiste manier te behandelen. Een van de grootste inefficiënties op het gebied van 
afvalbeheer is het onvermogen om te voorspellen wanneer afval moet worden verzameld. 
Vuilniswagens worden vaak al op pad gestuurd terwijl de containers nog niet vol zijn. 
Sensoren, connectiviteit en Internet of Things bieden manieren om dit soort inefficiënties aan 
te pakken. Smart waste management systemen maken het mogelijk om verschillende 
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soorten afval te monitoren, en met behulp van technologie kan de beweging van afval vanaf 
de bron tot aan verwijdering beter worden begrepen en beheerd. 
Als video- en/of security expert heeft jouw bedrijf misschien al camera’s op stations, in 
winkelcentra, op wegen, in treinen, op parkeerterreinen, in ziekenhuizen of in 
verzorgingstehuizen. Misschien verzorg je al toegangscontrole of compleet gebouwbeheer. 
Met de mogelijkheden die technologieën als kunstmatige intelligentie met zich meebrengen 
kun je met jouw expertise op het gebied van video en analytics misschien zelfs wel een rol 
spelen in het afvalbeheer. Hoe dan ook; smart cities vereisen een smart infrastructure. 
Onderdeel uitmaken van een smart city infrastructure kan jouw huidige werkzaamheden 
veranderen, nieuwe toepassingen doen ontstaan, en de manier waarop je waarde toevoegt 
aan de omgeving een interessante twist geven. Ben jij al onderdeel van een smart city 
infrastructure?  
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Onderdeel van een smart infrastructure, onderdeel 
van een ecosysteem van systemen 
september 2018 

 
Als je onderdeel bent van een smart infrastructure, en wilt bijdragen aan het smart city 
concept, dan is het belangrijk dat je begrijpt wat jouw rol hierin is. Om dit te achterhalen ga ik 
hier wat dieper in op het karakter van een smart infrastructure. 

De anatomie van een smart infrastructure 
Smart infrastructure varieert van sector tot sector, maar het heeft altijd een vergelijkbare 
anatomie. Deze anatomie bestaat uit drie lagen die verbonden zijn middels communicatie en 
transport. Data is hierbij de sleutel. Alle belangrijke componenten van digitale infrastructuur 
hebben een plek in of tussen de lagen. Rauwe data vormt de basis. Hier is het datavolume 
nog groot. Vanuit daar vindt informatieverwerking plaats, waarbij het volume afneemt en de 
waarde toeneemt. Informatieverwerking vindt plaats binnen iedere laag, en communicatie en 
transport verbinden de lagen zowel met elkaar als met de buitenwereld. 
 
De basis is dus rauwe data. Deze data is afkomstig van sensoren zoals CCTV, GPS en 
drone onderzoeken, van smart apparatuur die verschillende parameters van de stad en zijn 
omgeving meten en monitoren. Vanuit daar volgt het transport van data naar de 
datamanagement laag voor het ‘schoonmaken’, structureren en opslaan ervan. Vervolgens 
wordt het getransporteerd naar de laag voor sensemaking/analyse, zoals big data analyse, 
analytics, modelleren en datamining. Deze laag leidt tot verbeterde kennis. Uiteindelijk volgt 
de beslissing laag. Hier zorgen zaken als machine learning, decision support tools, 
rule-based automatisering en optimalisatie algoritmen voor betere beslissingen. Het is de 
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overlapping van de fysieke infrastructuur door deze digitale infrastructuur die het ‘smart’ 
maakt. 

Een ecosysteem van systemen 
Een stad bestaat uit verschillende infrastructuur vertakkingen, welke doorgaans geïsoleerd 
opereren. Smart cities hebben echter een geïntegreerde benadering nodig om het volledige 
potentieel van een smart infrastructure te benutten. Geïntegreerde benaderingen zijn 
effectieve tools voor het opvangen van de dynamische relaties tussen mensen, beleid, en 
omgevingen. Ze zijn het meest bruikbaar en effectief als ze samen worden geproduceerd 
door beleidsmakers, managers, planners, wetenschappers van verschillende disciplines, en 
alle relevante belanghebbenden. Als data van diverse bronnen en sectoren wordt 
verzameld, gedeeld en samengevoegd kan het extra informatie op te leveren, zodat het 
intelligent benut kan worden om middelen optimaal te gebruiken en performance te 
verbeteren. Middels de integratie van een digitale infrastructuur met alle componenten van 
een fysieke infrastructuur verspreid over allerlei sectoren van een stad, wordt een smart city 
een ecosysteem van systemen, en kan dit doeleinde gerealiseerd worden. 
 
Een veelgebruikte benadering om de integratie te bewerkstelligen en geïsoleerde systemen 
af te breken is het samenvoegen van verschillende datastromen in een stad onder een enkel 
dak in de vorm van een operatiecentrum. Andere mogelijkheden om integratie te bereiken 
zijn het co-lokaliseren van verschillende infrastructuur componenten of ‘simpelweg’ een 
gedegen communicatie en datatransport tussen verschillende infrastructuur componenten. 
Zo wordt er bijvoorbeeld al data die gegenereerd wordt met een smart verkeersmanagement 
systeem gebruikt om gevaarlijke wegcondities en verkeersdichtheid te voorspellen en te 
identificeren. 

Gedraag je als onderdeel van het ecosysteem 
Het hele concept van smart cities is dus dat het een ecosysteem is. Maak je onderdeel uit 
van een smart infrastructure? Zie jouw activiteiten dan in het grotere plaatje, als onderdeel 
van een groter geheel. Van welke digitale laag maak jij een onderdeel uit? Lever je 
bijvoorbeeld alleen sensoren (camera’s) of ook analytics en big data activiteiten? Welke 
factoren beïnvloed jij direct en indirect? Welke factoren beïnvloeden jou direct en indirect? 
Met wie moet je samenwerken? Hoe kunnen jullie de zaken integreren? Hoe kan je data 
delen en ontvangen? Ben je compatibel en open genoeg voor de smart city cultuur? Wat 
deel je wel en wat niet? Op welke manier kunnen gebundelde krachten op nieuwe manieren 
waarde opleveren? Wat moet je doen om daadwerkelijk bij te dragen aan het ‘smart’ 
concept? Een antwoord op deze vragen zal je helpen je taak als onderdeel van een smart 
city infrastructure in beeld te krijgen en effectief te vervullen.  
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Haal meer uit bestaande middelen met Smart 
Infrastructure 
september 2018 

 
De snelle en aanhoudende vermindering in kosten van het verzamelen, verwerken, opslaan 
en delen van data leidt tot een staat van digitale overvloed. Er ontstaat steeds meer data, 
informatie en kennis. Dit gaat gepaard met een snelle toename van ideeën en innovaties. 
Smart Infrastructure heeft de potentie om een revolutionaire impact te maken op de 
efficiëntie van het gebruik van zowel bestaande als nieuwe infrastructuur. Voor eigenaren 
van infrastructuur en andere belanghebbenden is het belangrijk Smart Infrastructure te 
omarmen, omdat het hen in staat stelt meer waarde te halen uit de middelen die ze al 
hebben, en het op een meer kostenefficiënte wijze waarde toevoegt dan fysieke 
verbeteringen. Als je onderdeel uitmaakt van de infrastructuur branche, dan is het handig om 
je bewust te zijn van de nieuwe mogelijkheden, en te kijken hoe je kan helpen om meer 
waarde uit bestaande infrastructuur middelen te verkrijgen. 

Waarde wordt op verschillende manieren toegevoegd 
In de meest volwassen economieën is de waarde van de infrastructuur die in gebruik is 
significant groter dan de waarde van infrastructuur in ontwikkeling. De toevoeging van 
nieuwe middelen levert hier maar zeer weinig extra waarde aan de bestaande infrastructuur. 
De focus ligt daarom op het maximaliseren van klantenservice en waarde door meer uit de 
operationele middelen te halen. 
 
Met behulp van Smart Infrastructure technologieën kunnen infrastructuur eigenaren data 
verzamelen om hun bestaande infrastructuur efficiënter te laten werken. Zo kunnen zij data 
verzamelen om de staat van de infrastructuur te monitoren, zodat onderhoud op het juiste 
moment kan worden uitgevoerd, de levensduur kan worden verlengd en de noodzaak voor 
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nieuwe constructies kan worden verminderd. Op lange termijn zal de data steeds beter 
inzicht geven in de prestaties en kosten van infrastructuren over de gehele levensduur. Deze 
informatie maakt het mogelijk om toekomstige constructies efficiënter te ontwerpen en 
leveren. 
 
Bovendien wordt er waarde toegevoegd aan bestaande infrastructuur middelen door 
connectiviteit te verhogen (meer data delen in een netwerk) en integratie te verhogen 
(minder informatieverlies bij interfaces). Deze verbeteringen vinden plaats in het 
infrastructuur proces (operatie, onderhoud, investeringsplanning, ontwerp, fabricage, 
logistiek, montage, etcetera), in de waardeketen (klanten, aannemers, consultants, 
leveranciers, fabrikanten, etcetera), en tussen sectoren (communicatie, energie, transport, 
zorg, educatie, etcetera). Verbeterde informatievoorziening naar klanten, bijvoorbeeld, 
resulteert in hogere klanttevredenheid. Daarnaast kan betere interactie met de klant helpen 
vraag en aanbod beter te beheren om capaciteit en betrouwbaarheid te verhogen. Om maar 
iets te noemen. Op dit gebied zijn de mogelijkheden natuurlijk enorm. 

Aanpassing aan huidige business modellen 
Men zegt dat degene die de data bezit en deze begrijpt de toekomst heeft. Dat zouden 
echter nog wel eens andere mensen en bedrijven kunnen zijn dan nu het geval is. Informatie 
die wordt beheerd door experts of op zichzelf staande bedrijven zal in het beheer komen van 
de infrastructuur eigenaren die meer open, samenwerkende connecties hebben met een 
veel breder netwerk. Gevestigde bedrijven moeten zich klaarmaken voor de nieuwe manier 
van werken, om te voorkomen dat ze achterblijven en om hun voordeel te doen met de 
kansen die ontstaan. Voor mensen en bedrijven die onderdeel uitmaken van de 
infrastructuur branche zal Smart Infrastructure een gigantische, nieuwe branche worden, die 
nieuwe vaardigheden vereist en oude vervangt. De grote winst ligt bij het vermogen om data 
te begrijpen en uit te zoeken hoe die informatie de prestaties van bestaande infrastructuur 
verbetert.  

www.stellarsecuritycomputing.eu 119 
 

http://www.stellarsecuritycomputing.eu/


Uitdagingen en leidraden voor het implementeren 
van Smart Infrastructure concepten 
september 2018 

 
Bij de implementatie van Smart Infrastructure concepten kom je voor verschillende 
uitdagingen te staan. De week bespreken we naast enkele van deze uitdagingen ook wat 
leidraden voor Smart Infrastructure projecten. 

Uitdagingen 
Smart Infrastructure lokaliseren 
Het smart city concept is zeer afhankelijk van de context. Een smart city oplossing kan niet 
simpelweg verplaatst worden van de ene locatie naar de andere. Smart Infrastructure 
concepten moeten lokaal relevant gemaakt worden en een antwoord zijn op lokale 
behoeften. Context, cultuur en economie spelen allen een belangrijke rol in dit proces. 
Steden dienen stedelijke problemen holistisch te bekijken om in staat te zijn geschikte smart 
technologische oplossingen te selecteren. Daarom is het belangrijk dat de overheid en 
gemeenten samenwerken met alle relevante belanghebbenden om een gemeenschappelijk 
begrip te krijgen van wat een smart city inhoudt in hun specifieke context. Communities van 
wetenschappers, techneuten en innovatievelingen spelen een belangrijke rol in het 
aanpakken van de lokalisatie uitdaging. Het is wereldwijd al gebleken dat open data 
initiatieven door overheden en de private sector een grote drijfkracht zijn voor smart city 
concepten. Open wetenschap en innovatie modellen kunnen onderzoekssamenwerkingen 
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aanmoedigen waardoor nieuwe kansen voor innovatie ontstaan. Om een rol te spelen in 
lokale Smart Infrastructure projecten is het daarom handig om je aan te sluiten bij dit soort 
open communities. 
 
De benodigde vaardigheden verwerven 
Smart Infrastructure activiteiten vereisen menselijke vaardigheden. Zo moet er een digitale 
laag toegevoegd worden aan alle relevante operaties en moeten verschillende 
technologieën met elkaar geïntegreerd worden. Onder de benodigde vaardigheden vallen 
bijvoorbeeld planning en ontwerp, data geletterdheid, implementatie en management. Een 
groot deel van de banen voor de ontwikkeling en het onderhoud van een Smart 
Infrastructure vereist een goede opleiding in technologie, bouwkunde, wiskunde en 
wetenschap. Het is een uitdaging om goed vast te stellen welke vaardigheden er precies 
vereist zijn en de benodigde specialisten in huis te halen of het huidige personeel bij te 
scholen voor het ontwikkelen van smart city oplossingen en innovatieve smart applicaties. 
Desalniettemin is investeren in slimme mensen, naast slimme technologie, essentieel. 
 
Geschikte business modellen creëren 
Smart Infrastructure projecten vereisen dat publieke en private middelen worden 
samengevoegd door publieke-private partnership modellen. De projecten zijn vaak complexe 
ondernemingen met een lange tijdspanne, risico’s en meerdere belanghebbenden. Het op 
strategische wijze financieren van de projecten en investeren in technologie is daarom 
cruciaal voor de realisatie ervan. Smart Infrastructure concepten leiden tot enorme efficiëntie 
voordelen en minder verspilling van middelen. Als de efficiëntiewinsten gemeten worden 
door de geschikte smart technologieën, en worden omgezet in geld door businessmodellen, 
dan kan een deel van de investeringskosten van de Smart Infrastructure worden herwonnen 
door zulke winsten. Zulke door technologie gedreven, op uitkomst gebaseerde betalingen 
zouden een rendabel financieringsmechanisme voor Smart Infrastructure projecten en 
publieke-private partnerships kunnen zijn. 
 
Daarbij kan ook de data die gegenereerd wordt door een Smart Infrastructure worden 
omgezet in nieuwe inzichten, die vervolgens kunnen worden omgezet in geld door ze te 
verkopen aan verschillende belanghebbenden. De uitdaging is dat er een geschikte 
waardeketen wordt gecreëerd voor zulke data, en dat er een geschikt business model wordt 
ontwikkeld voor de data in de verschillende lagen. 

Leidraden 
Hier volgen enkele belangrijke principes die richting zouden kunnen geven bij het 
implementeren van smart infrastructure projecten. 
 
Mensgericht 
Hoewel technologie een essentieel onderdeel is van een Smart Infrastructure, dient het 
alleen gezien te worden als een middel wat het mogelijk maakt om de behoeften van de 
stedelijke inwoners te vervullen. Smart Infrastructure operaties zouden daarom niet 
technologie gericht maar mensgericht moeten zijn, en moeten reageren op de duurzame 
ontwikkelingsbehoeften van de mens. Dit betekent dat een Smart Infrastructure ontworpen 
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moet worden met inachtneming en begrip van de leefstijlen, culturen, behoeften en 
gedragingen van mensen in een stad. 
 
Duurzaam en veerkrachtig 
De samenkomst van verstedelijking, globalisatie en klimaatverandering vormt 
ongeëvenaarde uitdagingen voor steden. Het is daarom belangrijk dat een Smart 
Infrastructure veerkrachtig en duurzaam is. 
 
Compatibel en flexibel 
Omdat binnen een Smart Infrastructure enorm veel technologieën samenkomen is het nodig 
dat Smart Infrastructure onderdelen compatibel zijn. Ook evolueren deze technologieën 
snel. De infrastructuur moet daarom zo ontworpen worden dat het flexibel is met betrekking 
tot toekomstige aanpassingen en verbeteringen. 
 
Risicobeperkend en veilig 
Een Smart Infrastructure brengt nieuwe risico’s en veiligheidsproblemen met zich mee, 
omdat deze mogelijk vatbaar is voor hacking en toegang door onbevoegden. Ook is het 
belangrijk dat de privacy van burgers wordt gewaarborgd. Daarom dient het implementeren 
van Smart Infrastructure concepten gepaard te gaan met risicomanagement en 
risicobeperking strategieën. 
 
Dit waren slechts enkele van de talloze uitdagingen en leidraden die betrekking hebben op 
de implementatie van Smart Infrastructure concepten. Hopelijk komt deze lijst van pas bij het 
beslissingsproces om wel of niet te gaan bijdragen aan een Smart Infrastructure, bij het 
daadwerkelijke implementatie proces van een Smart Infrastructure concept, of bij een ander 
proces richting het smarter maken van steden. 
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IoT: Meer dan een hype 
oktober 2018 

 
Het Internet of Things (IoT), het netwerk van verbonden ‘smart’ apparaten met hun sensoren 
en activators die naadloos over het internet communiceren, is de manier waarop we leven 
en werken aan het veranderen. IoT technologieën die door consumenten gebruikt worden, 
zoals smartwatches, fitness trackers en smart alarm systemen, hebben de afgelopen jaren 
de meeste mainstream media aandacht gekregen. Deze hype onderschat echter het 
volledige, lange termijn potentieel van IoT systemen. Het wordt gezegd dat IoT de grootste 
bron van waarde zal zijn van alle disruptive technologieën; nog groter dan o.a. het mobiele 
internet en cloud computing. Het verbinden van de fysieke en digitale werelden zal een 
wezenlijke economische impact hebben tegen 2025, 

IoT voor B2B 
Ontwikkelingen zoals zelfrijdende auto’s en apparaten zoals smart thermostaten die ons huis 
beheren hebben ons laten proeven van wat de toekomst voor ons in petto heeft. 
Business-to-business applicaties hebben groter economisch potentieel, en het wordt 
verwacht dat deze zo’n tweederde van de waarde van IoT investeringen binnen de komende 
tien jaar zullen uitmaken. Bovendien kan extra waarde worden gecreëerd als IoT systemen 
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voor consumenten, zoals consumenten zorgproducten, worden verbonden met B2B 
systemen, zoals diensten die geboden worden door zorgverleners. 
 
IoT heeft de potentie om de manier waarop mensen interactie hebben met de wereld om 
zich heen fundamenteel te veranderen. IoT systemen kunnen verbonden objecten, 
machines en zelfs levende wezens monitoren en beheren. Deze snel groeiende technologie 
maakt het mogelijk om data-driven beslissen toe te passen op nieuwe gebieden van 
menselijke activiteit. Technologie aanbieders zijn begonnen hun IoT bedrijven op te voeren 
en nieuwe strategieën te creëren om klanten te helpen complexe IoT systemen te 
ontwerpen, implementeren en bedienen. Fabrikanten, olie- en gasbedrijven, en andere 
bedrijven zien al de eerste resultaten van het introduceren van IoT systemen aan hun eigen 
operaties en supply chains. 
 
Van het monitoren van machines op de fabrieksvloer tot het volgen van de progressie van 
schepen op zee, van het overdragen van informatie over bodemvocht en voeding van 
boerderijen aan landbouwkundige experts tot het gebruik van sensoren om de onderhoud 
van apparatuur te optimaliseren en de veiligheid van werknemers te bewaren, IoT systemen 
kunnen bedrijven in staat stellen om veel meer uit hun fysieke middelen te halen, de manier 
waarop we onze steden en huizen inregelen te revolutioneren, onze gezondheid te 
verbeteren en zelfs levens te redden. 
 
Sensoren met altijd en overal connectiviteit, gecombineerd met data en analytics, openen 
nieuwe deuren om producten en diensten te innoveren en de efficiëntie van activiteiten te 
verhogen. Deze digitalisering van de fysieke wereld biedt een enorme kans om de manier 
waarop we leven en werken te veranderen. Het is duidelijk dat wat eerst kwam opdraven als 
een B2C hype het begin is van een dynamische industrie die zelfs uitbreidt voorbij de 
grenzen van de traditionele technologische industrie. De hoogste tijd dus om vast te stellen 
welke rol IoT in jouw bedrijfsvoering speelt, en inzicht te vergaren in de koers die je gaat 
afleggen.  

www.stellarsecuritycomputing.eu 124 
 

http://www.stellarsecuritycomputing.eu/


Ontwikkel een business model voor IoT 
oktober 2018 

 
De digitalisering van machines, voertuigen en andere fysieke elementen is een waardevolle 
ontwikkeling. In dit vroege stadium heeft Internet of Things (IoT) al een significante invloed 
op de manier waarop goederen worden gemaakt en gedistribueerd, hoe producten worden 
verfijnd, en hoe men omgaat met gezondheid en welzijn. Maar het vangen van het volledige 
potentieel van IoT applicaties zal, naast innovatie en investeringen in nieuw technisch talent 
en technische vaardigheden, nieuwe business modellen vereisen. 
 
IoT business modellen zullen met de tijd evolueren. Gewoonlijk volgt bij technologische 
innovaties een aantal fases elkaar op. In de eerste fase bieden leveranciers de bouwstenen 
voor de IoT infrastructuur. In de tweede fase bouwen bedrijven diverse applicaties. 
Vervolgens bouwen bedrijven in de derde fase aangrenzende bedrijven. Er is een 
dynamische industrie aan het ontstaan rondom IoT. Zoals bij andere technologie booms 
hebben zowel de gevestigde bedrijven als nieuwe spelers kansen. 
 
Bedrijven kunnen waarde creëren door nieuwe inkomstenstromen van verbonden 
oplossingen en diensten aan consumenten en bedrijven te bieden, maar ook door 
operationele kosten te verlagen. Om alle vormen van waardetoevoeging van IoT te onthullen 
is het belangrijk om een breed perspectief te hebben. Als je alleen door de bril van verticale 
industrieën waarin ze geïmplementeerd kunnen worden kijkt, krijg je dit perspectief niet. Het 
volledige spectrum van de voordelen en uitdagingen kan geanalyseerd worden door de 
fysieke omgeving waarin de technologieën zouden kunnen worden toegepast te 
onderzoeken. Denk hierbij aan werkplekken, publieke locaties en natuurgebieden. Deze 
manier van kijken helpt het volledige plaatje van de potentiële waarde van IoT in beeld te 
krijgen. Het wordt verwacht dat van de omgevingen op dit moment fabrieken en andere 
proces-gestuurde productie omgevingen het meeste voordeel zullen behalen van het 
gebruik van IoT systemen. In dit soort gestandaardiseerde productieomgevingen zal de 
waarde voortkomen uit verbeteringen met betrekking tot de energie efficiëntie, apparatuur 
onderhoud, voorraadoptimalisatie, arbeidsproductiviteit, en de gezondheid en veiligheid van 
arbeiders. Mogelijk kunnen ook video oplossingen hier een belangrijke rol in spelen. 
 
IoT systemen kunnen zeer complex zijn, veel organisaties hebben beperkte vaardigheden 
om ze te implementeren, en interoperabiliteit en maatwerk zijn vaak vereist. Daarom zullen 
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vooralsnog veelal end-to-end IoT oplossingen die bedrijven helpen hun specifieke behoeften 
te vervullen worden geleverd door hard- en software leveranciers. Met de tijd zullen er meer 
horizontale platformen ontstaan. De digitalisering vervaagt de grenzen tussen 
technologiebedrijven en andere type bedrijven. Bovendien verschuift de waarde van IoT 
technologie van hardware en connectiviteit naar software en analytics. Als deelnemer van de 
IoT industrie is het zaak je expertise uit te breiden over alle lagen van de waardeketen om 
duurzame proposities op te stellen. Je kunt ervoor kiezen om deze vaardigheden in huis te 
halen, of om samen te werken met partners die hierover beschikken. 
 
Fabrikanten van producten creëren nu nieuwe business modellen door hun middelen als een 
service aan te bieden met behulp van IoT connectie en data. Dit gebeurt bijvoorbeeld al met 
industriële machines. Mogelijk is het voor jou interessant om op vergelijkbare wijze camera’s 
als een dienst aan te bieden door deze op strategische locaties te plaatsen en via het 
internet toegankelijk te maken voor verschillende belanghebbenden. Om maar eens iets te 
noemen. 
 
Met het rijpen van de industrie zullen onderscheidende data, onderscheidende technologie, 
eenvoudig te gebruiken software platformen, en de capaciteit om complete oplossingen te 
bieden belangrijke bronnen van waarde zijn. Het creëren van zulke waarde vereist bepaalde 
omstandigheden, waarbij technische en organisatorische obstakels moeten worden 
overkomen. Met de juiste business modellen kan IoT starten aan het vervullen van zijn 
volledige potentieel, met name als leiders data-driven leidinggeven daadwerkelijk omarmen. 
 
De vraag aan jou is natuurlijk op welke manier jij jouw business model kunt aanpassen zodat 
het geschikt wordt voor IoT. Of kun je beter een nieuw business model creëren?  
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Succesfactoren voor IoT 
oktober 2018 

 
Als je de maximale voordelen uit IoT wilt halen moet je niet alleen begrijpen op welke manier 
je waarde kunt creëren, maar ook een aantal complexe technische, gedragsmatige en 
structurele obstakels wegnemen. Daarnaast moeten er zaken omtrent regelgeving worden 
opgelost en nieuwe standaarden worden ontwikkeld. Hoewel je niet alles zelf in de hand 
kunt hebben, volgen hier vier belangrijke factoren die je helpen het maximale uit je IoT 
inspanningen te halen. 

Kies een benadering: outside-in of inside-out 
Meer en meer zaken zijn verbonden via het internet. Er wordt oneindig veel data verzameld 
over de meest uiteenlopende onderwerpen en data wordt op zeer diverse manieren ingezet 
voor verbetering. De mogelijkheden zijn gigantisch. Er zijn twee manieren waarop je kunt 
omgaan met deze situatie, namelijk een inside-out benadering en een outside-in benadering. 
 
Bij de eerste benadering ga je uit van de data die je al verzamelt of die je kunt of wilt gaan 
verzamelen. Vervolgens ga je kijken voor wie en in welke situaties deze data waardevol is. 
Zo kan data van camera’s in winkelcentra fungeren als informatie voor beveiligers, maar 
bijvoorbeeld ook als informatie voor marketeers. Op deze wijze vang je meerdere vliegen in 
één klap. 
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Bij de tweede benadering focus je niet op de data die je kunt verzamelen, maar op de 
resultaten die je ermee wilt bereiken. Je begint met het probleem dat opgelost moet worden 
of een ander doel dat bereikt moet worden. In het openbaar vervoer kan het doel een betere 
veiligheid voor de passagiers zijn. In een productieomgeving kan een efficiëntere productie 
het doel zijn. Op deze manier kun je je IoT systeem toewijden aan het doel, en zo goed 
mogelijk voldoen aan de bijbehorende vereisten. 

Word meester in interoperabiliteit 
Interoperabiliteit is waarschijnlijk de grootste succesfactor als het gaat om IoT, omdat een 
aanzienlijk deel van de waarde van IoT implementaties afhankelijk is van de samenwerking 
tussen IoT systemen en de mogelijkheid om data van verschillende IT systemen te 
integreren en analyseren. Het vinden van een strategische plek om jouw activiteiten in te 
zetten en de juiste partners om mee samen te werken is dus cruciaal voor het 
maximaliseren van het IoT succes. Het goed in kaart brengen van de waardeketen is hierbij 
van belang. 

Voeg extra waarde toe aan de data 
Bij IoT systemen draait het niet zozeer om het verzamelen en delen van data, maar om het 
oplossen van problemen en creëren van nieuwe kansen met behulp van data analyse. 
Helaas wordt een groot gedeelte van de data die wordt verzameld door middel van IoT niet 
volledig benut. Vaak wordt er met grote aantallen sensoren data verzameld, maar wordt 
slechts een laag percentage van deze data gebruikt en wordt het maar voor een enkel 
doeleinde ingezet. Zo wordt veel data afkomstig van observatie camera’s gebruikt om 
abnormaliteiten op te sporen, maar bijvoorbeeld niet om voorspellingen te doen. Dit terwijl dit 
laatste misschien wel de meeste waarde kan opleveren. 
 
Hoewel het beschikbaar maken van een grote hoeveelheid ruwe data aan een gegadigde al 
interessant kan zijn, kan het analyseren van data extra waarde bieden. Er gaat zoveel 
waarde schuil in data, die kun je met het blote oog niet zien. Gelukkig bestaan er tools die 
ons hierbij kunnen assisteren. Organisaties die IoT technologie optimaal willen benutten 
kunnen dit doen door inzichten en actiegerichte informatie uit IoT te halen met behulp van 
geavanceerde analytics en kunstmatige intelligentie mogelijkheden. Deze informatie kan 
business processen verbeteren, maar ook nieuwe business modellen teweeg brengen. Data 
met betrekking tot bezittingen als gebouwen en voertuigen kan bijvoorbeeld gebruikt worden 
om verzekeringsrisico’s vast te stellen. Data omtrent consumentengedrag is vaak erg geliefd 
bij marketeers. Bedenk je dat data die je al verzamelt voor jouw bestaande klanten 
misschien niet direct interessant is, maar dat deze data voor andere partijen een goudmijn 
kan zijn. 

Begin klein 
De ongelimiteerde mogelijkheden van IoT zijn geweldig en tegelijkertijd overweldigend. Vrij 
gemakkelijk kan door de bomen het bos niet meer gezien worden, en lukt het niet om 
activiteiten te kanaliseren om een specifiek doel te bereiken. In dit vroege stadium is het 
waarschijnlijk het slimst om klein te beginnen en gaandeweg te leren. Houd een simpel maar 
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duidelijk doel voor ogen, focus op een beperkt aantal cases, en gebruik de geleerde lessen 
en het momentum wat daaruit ontstaat om ook de complexere gevallen in de toekomst tot 
een succes te maken.  
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Optimaliseer data-driven bedrijfsprocessen 
oktober 2018 

 
Steeds meer bedrijfsprocessen worden gedreven door data. Toch moeten data-driven 
activiteiten zorgvuldig worden uitgevoerd. Als de data daadwerkelijk de realiteit weerspiegelt 
en op de juiste manier wordt ingezet, kan het de efficiëntie en effectiviteit van vele 
bedrijfsprocessen flink verhogen. Echter, verkeerde interpretaties en toepassingen kunnen 
tot nutteloze of zelfs desastreuze resultaten leiden. De volgende drie punten kunnen je 
helpen om data-driven bedrijfsprocessen te optimaliseren. 

Test de kwaliteit van het model 
Voor technologie teams die de onderliggende technologie voor data-driven activiteiten 
bouwen, is het belangrijk dat zij hun modellen, zoals voorspellende modellen, testen. Naast 
dat een diversiteit aan databronnen belangrijk is voor de kwaliteit van modellen, spelen ook 
de factoren die erin opgenomen zijn en hun onderlinge relaties een belangrijke rol. 
 
Typische valkuilen bij het bouwen van zulke modellen zijn het doen van aannames en het 
gebrek aan context. Door aannames kunnen factoren onnodig meegenomen worden in een 
model, kunnen factoren vergeten worden, of kunnen verkeerde relaties gelegd worden. Data 
zonder context is gevaarlijk, met name als er veel op het spel staat. Als de context niet 
duidelijk in kaart gebracht wordt, kan het gebeuren dat er een vertekend beeld ontstaat en 
dat de resultaten van het model niet overeenkomen met de werkelijkheid. Bepaalde factoren 
kunnen belangrijker overkomen dan ze zijn, factoren kunnen onopgemerkt blijven, factoren 
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kunnen onterecht een te hoge prioriteit krijgen, en correlaties kunnen onduidelijk blijven. 
Door zaken breder, meer holistisch te analyseren dan je in eerste instantie zou verwachten 
dat nodig is, kun je bij de ware kern van problemen komen en dus ook passende 
oplossingen ontwikkelen. Bij het ontwikkelen van een model voor data-driven 
bedrijfsprocessen is het daarom essentieel om contextuele informatie te gebruiken. 
 
Met behulp van veldtesten kunnen foute aannames worden geëlimineerd, kan de context 
scherp in beeld gebracht worden, en kunnen relevante databronnen geraadpleegd worden. 
Een diversiteit aan databronnen, gevalideerd door regelmatig testen, draagt bij aan de 
kracht van modellen. 

Maak data-driven technologie onderdeel van de workflow 
Technologie teams kunnen de meest geavanceerde analytische modellen ontwikkelen, maar 
als de modellen niet naadloos geïntegreerd worden in de workflow van een organisatie, zijn 
ze nagenoeg overbodig. Als het model geen onderdeel is van de workflow, werkt het niet. 
Het gaat niet alleen om de benodigde data genereren. De processen van verzameling, 
analyse en implementatie moeten worden gestroomlijnd. Bovendien is het is belangrijk dat 
het model beschikbaar is voor alle relevante afdelingen en eventuele partners door middel 
van een open data bibliotheek, om transparantie en de replicatie van projecten en potentiële 
oplossingen mogelijk te maken. Hoe bruikbaarder en beter bereikbaar het model is, hoe 
groter de kans dat het toegepast wordt. 

Gebruik menselijk inzicht 
De waarde van een menselijke kijk op zaken moet niet onderschat worden. Hoe 
geavanceerd technologieën vandaag de dag ook zijn, mensen kunnen dingen inzien die 
technologische modellen niet altijd kunnen waarnemen. Vaardigheden van de mens om 
tussen de regels door te lezen en de impact van emoties in te schatten, kunnen ertoe leiden 
dat de resultaten uit de technologische modellen niet klakkeloos overgenomen moeten 
worden om tot een gedegen besluitvorming tot komen. Techniek en menselijk inzicht zijn 
complementair, dus bij data-driven activiteiten is het slim om altijd een menselijk oogje in het 
zeil te houden. 
 
Data-driven activiteiten en besluitvorming kunnen op unieke wijze de omgang met complexe 
uitdagingen verbeteren. Van belang is echter wel dat de data uit de juiste variëteit aan 
bronnen is verkregen, dat zaken niet uit verband worden getrokken, dat de modellen 
regelmatig getest worden, dat de modellen daadwerkelijk gebruikt worden, en dat de waarde 
van menselijk inzicht niet onderschat wordt. Daarbij dient de doeltreffendheid van de 
modellen regelmatig getest te worden, zodat data bedrijfsprocessen werkelijk kan 
optimaliseren.  
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Biometrische beveiliging identificatie technologie 
op vliegvelden 
oktober 2018 

 
De luchthaven ervaring in de Verenigde Staten begint te veranderen. Met het toenemende 
gebruik van biometrie voor identiteitsverificatie evalueert de Transportation Security 
Administration (TSA) de operationele- en veiligheid gevolgen van het gebruik van biometrie 
van passagiers om hun identiteit te verifiëren. De TSA heeft een roadmap voor het gebruik 
van biometrische technologie uitgebracht om het gebruik van de technologie uit te breiden, 
als onderdeel van hun voortdurende zoektocht naar het verbeteren van de veiligheid en 
reiservaring. TSA lanceert, in samenwerking met Hartsfield-Jackson Atlanta International 
Airport (ATL), Delta Air Lines en CBP de eerste biometrische luchthaventerminal die 
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vingerafdrukherkenning en gezichtsherkenning gebruikt om vele processen in de 
reiservaring te automatiseren en het reis proces te versnellen. 

Hoe het in zijn werk gaat 
TSA heeft vingerafdruk technologie voor identiteitsverificatie getest in de Precheck rij op ATL 
sinds juni 2017, welke reizigers matcht met de vingerafdrukken die zij verschaften toen zij 
zich hebben ingeschreven voor het TSA Precheck programma; een Amerikaans 
overheidsprogramma dat reizigers die door de TSA geacht zijn als laag-risico in staat stelt 
om door een versneld veiligheidsonderzoek te gaan op bepaalde Amerikaanse vliegvelden. 
Vingerafdruk technologie maakt het mogelijk dat de vingerafdrukken van een reiziger niet 
alleen als identiteitsdocument maar ook als instapkaart fungeren. 
 
Bovendien heeft de douane sinds 2015 gezichtsherkenning gebruikt om niet-Amerikaanse 
inwoners te screenen op internationale vluchten. Deze maand werd bekend hoe de TSA 
dezelfde technologie zal gebruiken, in samenwerking met CBP, voor TSA Precheck leden. 
Uiteindelijk zal gezichtsherkenning worden gebruikt om binnenlandse reizigers te verifiëren. 
CBP’s technologie matcht gezichtsbeelden met foto’s in overheids databases, zoals foto’s 
van paspoorten of visumaanvragen, voor identiteitsverificatie. Nadat de reiziger de 
instapkaart en paspoort scant, neemt het systeem een foto van de reiziger en verifieert dat 
de namen op de instapkaart en het paspoort matchen. Het bevestigt ook dat de foto op het 
paspoort en de foto die door de camera is genomen matchen. Gezichtsherkenning versnelt 
het reis proces door automatisch inchecken, automatische bagage drop, automatische ID 
verificatie en automatische boarding. Zo kan de reiziger genieten van een naadloze 
reiservaring. 

De voordelen 
Op dit moment verifiëren TSA en luchtvaartpartners identiteit met name door het verwerken 
van biografische data en het inspecteren van fysieke identiteits- en reisdocumenten. Door 
gebruik te maken van vingerafdruk- en gezichtsherkenning technologieën in een tijd waarin 
er meer en meer gereisd wordt, hoopt TSA de noodzaak voor fysieke documenten zoals 
paspoorten en papieren tickets te verminderen. Hoewel medewerkers nu handmatig de 
passagiers die voor hen staan vergelijken met hun ID foto’s, gelooft TSA dat een 
geautomatiseerd proces dat gezichtsbeelden kan matchen met foto’s van paspoorten en 
visumaanvragen accurater en efficiënter zal zijn. Het gebruik van biometrische technologie 
zal de reizigers ervaring vereenvoudigen, en het reisproces met tot negen minuten 
versnellen. 
 
Door de groeiende bedreiging voor de luchtvaart is een volgende generatie 
beveiligingstechnologie van essentieel belang. TSA hoopt met biometrische technologie de 
effectiviteit van de beveiliging op het vliegveld te verhogen en de dreiging voor te blijven. 
Met hun gebruik van biometrie hopen zij de wereldwijde transport beveiligingsnormen te 
verhogen. Hoewel biometrische identificatie niet zonder uitdagingen komt, denk bijvoorbeeld 
aan het belang van goede verlichting en de juiste gezichtsuitdrukking bij gezichtsherkenning, 
lijkt het erop dat er zeker potentie in zit en dat het diverse toepassingsgebieden heeft waar 
het voor interessante verbeteringen kan zorgen. 
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