
 
 

 
IT ontwikkelingen voor zakelijk leiders in 

de video- en beveiligingsbranche 

 
Stellar Security’s blogposts van november 2018 t/m november 2019 gebundeld 

 
Door Lynsey de Hooge 

  

 



Voorwoord 
Dit boek bundelt alle blogposts van Stellar Security Computing, geschreven van november 
2018 tot en met november 2019. 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, augmented reality, biometrie, en fog en edge 
computing. 
 
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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Kunstmatig intelligente leugendetector voor 
grenscontrole in de EU 
november 2018 

 

Grenswachten komen steeds meer onder aanzienlijke druk te staan wegens blijvende 
verkeersgroei. Daarbij worden grenscontroles steeds uitdagender door toegenomen 
internationale handel, complexere bevoorradingsketens, meer geavanceerde criminele 
activiteit, en toegenomen dreiging van illegale immigratie. Langzame grensovergangen 
beïnvloeden business, handel en de tevredenheid van de reiziger. Het is dus van belang dat 
de grenscontrole zo gestroomlijnd mogelijk verloopt. Bovendien moeten autoriteiten ervoor 
zorgen dat grenscontrole punten veilig zijn, en de beperkingen van de mens in overweging 
nemen. Als dit nog niet genoeg is, moet het ook nog allemaal tegen lagere kosten gebeuren. 
Vandaar dat de hulp van kunstmatige intelligentie nu wordt ingeschakeld. 
 
Trials voor leugendetectie met behulp van kunstmatige intelligentie bij grensovergangen in 
de Europese Unie zullen binnenkort starten. Het door de EU gefinancierde project 
programma iBorderCtrl zal zes maanden lang lopen bij vier grensovergangen in Hongarije, 
Letland en Griekenland met landen buiten de EU. Het belangrijkste doel is het mogelijk 
maken van snellere en grondige grenscontrole voor burgers van landen buiten de EU die de 
grenzen van de EU-lidstaten oversteken, of dat nou per voet, met de auto of met de trein is. 
iBorderCtrl biedt een uniforme oplossing met het doel om het oversteken van de EU externe 
grenzen te versnellen en tegelijkertijd de beveiliging met betrekking tot grenscontroles te 
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verbeteren. Dit gebeurt door het samenvoegen van zowel vele beproefde als de 
allernieuwste technologieën (hard-en software). Deze technologieën lopen uiteen van 
biometrische verificatie tot automatische leugen-detectie, document authenticatie en 
risicobeoordeling. iBorderCtrls systeem zal data verzamelen die verder gaat dan biometrie, 
namelijk naar biomarkers van bedrog. 

Hoe het in zijn werk gaat 
Het controleproces schijnt als volgt te verlopen. Een virtuele grenscontrole agent stelt 
reizigers vragen nadat ze door de checkpoint zijn gegaan. Hierbij moet je denken aan 
vragen als ‘Wat zit er in je tas?’ en ‘Als je de tas opent en me laat zien wat erin zit, komt dit 
dan overeen met jouw antwoorden?’ Het systeem neemt de gezichten van reizigers op met 
behulp van kunstmatige intelligentie om achtendertig micro-gebaren op te nemen, en geeft 
punten aan elke respons. Reizigers die slagen voor de test ontvangen een QR code die hen 
de grens over laat steken. Reizigers die niet slagen worden overgedragen aan een 
menselijke agent, die hun rapport zal bekijken, nadat van hen biometrische informatie zoals 
vingerafdrukken is afgenomen. 
 
Op dit moment zal dit programma er nog niet voor zorgen dat iemand de grens niet mag 
oversteken, omdat het nog in de experimentele fase is. De nauwkeurigheid is met 76 
procent nog niet zo hoog als gewenst, maar men verwacht wel dat dit percentage omhoog 
gebracht kan worden naar 85. 
 
iBorderCtrl heeft een een omvangrijk systeem ontworpen voor het verlagen van de kosten 
en tijd die per reiziger worden besteed bij de grensovergangen. Door beter gefaciliteerde 
grenscontroles en daarmee beter commercieel verkeer bij externe grenzen kan een 
aanzienlijke groei in het Bruto Binnenlands Product van de EU gerealiseerd worden. 
Bovendien beoogd men met dit systeem illegaliteit en criminaliteit terug te dringen. Als dit 
programma succesvol blijkt is dit een mooi voorbeeld om inspiratie op te doen voor eigen 
projecten omtrent toegangscontrole of andere projecten waarbij geavanceerde 
leugendetectie een uitkomst is.  
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Nieuwsgierigheid maakt kunstmatige intelligentie 
bruikbaarder 
november 2018 
 

 
Nieuwsgierigheid als motivatie is een belangrijk onderwerp aan het worden voor zowel 
kunstmatige intelligentie als neurowetenschappen. Computer algoritmen die uitgerust zijn 
met een vorm van kunstmatige nieuwsgierigheid kunnen leren om autonomer uitdagende 
problemen op te lossen, zelfs als het niet direct duidelijk is welke acties zouden kunnen 
helpen om een doel te bereiken. Kunstmatige nieuwsgierigheid maakt kunstmatige 
intelligentie bruikbaarder. 

Minder menselijke arbeid 
Diverse krachtige machine-learning technieken hebben machines de afgelopen jaren 
intelligenter gemaakt. Een van deze technieken is reinforcement learning. Reinforcement 
learning wordt vaak gezien als een belangrijke methode voor het bouwen van slimmere 
robots. Deze methode heeft het mogelijk gemaakt voor machines om dingen te bereiken die 
moeilijk in code te definiëren zouden zijn. Deze methode maakt gebruik van beloningen om 
het gedrag van een algoritme richting een bepaald doel te sturen. Sommige resultaten 
worden beloond, terwijl andere resultaten een straf tot gevolg hebben. Het algoritme leert 
zijn strategie te verbeteren door vallen en opstaan. Andere machine learning benaderingen 
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die vandaag de dag worden gebruikt leren door te kijken naar stapels data, waarbij ze 
patronen proberen te ontdekken die ze kunnen toepassen op vergelijkbare problemen. 
 
Beide benaderingen zijn succesvol in het uitvoeren van specifieke taken, maar ze vereisen 
ook veel menselijke arbeid voor het leren van de taken, of het nou om het labelen van 
training data gaat of om het ontwerpen van beloningsfuncties. Nieuwsgierigheid helpt 
computers zelfstandig te leren. Door AI systemen een intrinsieke motivatie te geven om te 
ontdekken voor het ontdekken wordt wat van dit werk overbodig en hoeven mensen minder 
tijd door te brengen om hun AI algoritmen te ondersteunen. 

Geschikter voor de echte wereld 
Een taak die uitgevoerd wordt met reinforcement learning kan moeilijk zijn om uit te voeren 
als de feedback die nodig is voor AI niet direct beschikbaar is. Deze methode werkt niet in 
situaties waarin de voordelen van bepaald gedrag niet direct voor de hand liggen. 
 
Een model dat werkt met nieuwsgierigheid, en bijvoorbeeld als doel heeft zijn begrip van de 
omgeving te maximaliseren, heeft deze feedback niet nodig. Leersystemen gedreven door 
nieuwsgierigheid zijn beter voor het bouwen van computerprogramma’s die opereren in de 
echte wereld. In realiteit zijn directe beloningen ten slotte ook schaars, en we moeten lange 
perioden verkennen, werken en leren voordat we er iets voor terug krijgen. Nieuwsgierigheid 
helpt de mens door te gaan, ook al wordt onze moeite niet direct beloond. Men hoopt dit 
voor computers ook te kunnen realiseren. 

Efficiënter werk 
Robots schijnen een enorme hoeveelheid tijd te verspillen aan het uitvoeren van willekeurige 
handelingen. Uitgerust met nieuwsgierigheid zou een robot moeten experimenteren met 
objecten in de buurt en sneller zijn omgeving kunnen verkennen. 
 
Huidige machine learning technieken hebben beperkingen. Nieuwsgierigheid zou kunnen 
helpen deze aan te pakken. Hoewel de algemene theorie al gevestigd is, is het bouwen van 
specifieke oplossingen nog een uitdaging. Maar het ontwikkelen van nieuwsgierige 
machines is een belangrijke stap naar het bouwen van machines die leren en denken als 
mensen. Het zou machines beter kunnen maken in het oplossen van complexe, realistische 
problemen. De vraag is wanneer nieuwsgierigheid activiteiten als camera-observatie gaat 
verbeteren.  
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Augmented Reality assisteert ons in de echte 
wereld 
november 2018 

 
Augmented Reality (AR) is geen onbekend fenomeen. Hoewel het al jaren bestaat, heeft 
deze technologie brede aandacht gekregen door o.a. Pokémon Go; de game-applicatie 
waarbij virtuele figuren op locaties in de echte wereld worden geplaatst. Ook Snapchat 
maakt gebruik van Augmented Reality met filters als konijnenoren die op je hoofd worden 
geplaatst. Deze bekende technologie is niet alleen interessant voor de entertainment 
industrie. AR wordt steeds vaker gebruikt voor zeer diverse processen. Laten we ons er 
eens wat verder in verdiepen. 

Wat is Augmented Reality 
Het woord augmented stamt af van ‘augment’, wat iets verbeteren/vergroten (door iets toe te 
voegen) betekent. Augmented Reality brengt componenten van de digitale wereld in 
iemands perceptie van de echte wereld, met als doel het verbeteren van natuurlijke 
omgevingen of situaties om perceptueel verrijkte ervaringen te bieden. Dit gebeurt niet 
alleen door simpelweg data te laten zien, maar door de integratie van meeslepende 
sensaties die worden waargenomen als natuurlijke onderdelen van een omgeving. De 
objecten die zich bevinden in de echte wereld worden overlapt door computer-gegenereerde 
zintuiglijke informatie, waaronder visuele-, auditieve-, reuk-, haptische-, en 
somatosensorische informatie. Deze informatie kan constructief zijn, wat betekent dat het 
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een toevoeging is op de natuurlijke omgeving. De informatie kan ook destructief zijn, wat 
betekent dat de natuurlijke omgeving wordt gemaskeerd. Daarbij kan de informatie virtueel 
zijn, maar het kan ook echte informatie zoals metingen betreffen. De informatie is naadloos 
verweven met de fysieke wereld, zodat het wordt waargenomen als een meeslepend aspect 
van de echte omgeving. AR technieken worden in real time, en logisch en betekenisvol met 
oog op de context uitgevoerd. Met behulp van gevorderde AR technologieën als 
computervisie en objectherkenning kan men de informatie over de echte omgeving van de 
gebruiker interactief en digitaal manipuleren. 
 
Augmented Reality apps worden geschreven in speciale 3D programma’s die de 
ontwikkelaar in staat stellen om animaties of contextuele digitale informatie in een 
computerprogramma te verbinden aan een Augmented Reality markering in de echte 
wereld. Zodra de AR app of browser plug-in van een computing apparaat zoals een laptop of 
smartphone digitale informatie ontvangt van een bekende markering, dan voert het de code 
van die markering uit en toont het bijbehorende beeld bovenop het beeld van de echte 
wereld. 
 
AR applicaties voor smartphones gebruiken vaak GPS om de locatie van de gebruiker en 
zijn kompas vast te stellen om apparaat oriëntatie te detecteren. De geavanceerde AR 
programma’s die het leger gebruikt voor training kunnen machine vision, objectherkenning 
en gebaarherkenning technologieën bevatten. 

Augmented Reality versus Virtual Reality 
Virtual Reality (VR) en Augmented Reality hebben overeenkomsten en worden dan ook wel 
eens door elkaar gehaald. Augmented en Virtual Realities maken allebei gebruik van enkele 
van dezelfde typen technologie, en ze bestaan allebei om de gebruiker een verrijkte 
omgeving te bieden. Toch zijn ze niet hetzelfde. 
 
Virtual Reality is een kunstmatige, computer-gegenereerde simulatie of recreatie van een 
omgeving of situatie uit de echte wereld. Augmented Reality legt daarentegen 
computer-gegenereerde uitbreidingen bovenop een bestaande realiteit om deze 
betekenisvoller te maken, waarbij de werkelijkheid en de digitale componenten duidelijk van 
elkaar te onderscheiden zijn. Augmented Reality verandert iemands perceptie van een echte 
omgeving door virtuele componenten zoals digitale afbeeldingen, grafieken of sensaties toe 
te voegen, terwijl Virtual Reality zijn eigen realiteit creëert die volledig gegenereerd is en 
gedreven wordt door computers. 
 
Het is niet altijd óf Virtual Reality óf Augmented Reality; ze opereren niet altijd onafhankelijk 
van elkaar. In feite worden deze technologieën vaak gecombineerd. 

Toepassingen van AR 
AR applicaties kunnen bepaalde kenmerken markeren, begrip verbeteren, en tijdig actuele 
data bieden. Het belangrijkste is dat de verstrekte informatie zeer actueel is en relevant voor 
waar je mee bezig bent. 
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Misschien de meest bekende AR producten voor consumenten zijn Google glass en 
heads-up displays in voorruiten van auto’s, maar AR wordt in vele branches gebruikt 
waaronder de gezondheidszorg, publieke veiligheid, toerisme en marketing. AR applicaties 
kunnen zo simpel zijn als een tekst-notificatie of zo complex als een instructie over het 
uitvoeren van een levensbedreigende chirurgische procedure. 
 
Op medisch gebied kan AR informatie direct op het lichaam van een patiënt projecteren. Zo 
bestaat er een systeem dat real time beelden van infrarood ader scans direct op het lichaam 
van de patiënt projecteert, om behandeling te vergemakkelijken. AR transformeert ook de 
wereld van educatie, waarbij men toegang kan krijgen tot extra lesmateriaal door een 
afbeelding te scannen met een mobiel apparaat. Ook bestaan er helmen voor bouwvakkers 
die informatie over de bouwplaats tonen. Bovendien is AR na AI en video analytics een van 
de meest transformatieve technologieën voor observatie en beveiligingsfuncties. Een 
technologie om in de gaten te houden dus.  
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Soorten Augmented Reality 
november 2018 

 
Hoewel de verschillen tussen de soorten AR niet altijd overduidelijk zijn, maakt men over het 
algemeen onderscheid tussen een aantal categorieën van AR technologie, met hun variaties 
in doelen en toepassingsgebieden. Hieronder bespreken we vijf soorten AR. 

Marker Based AR 
Marker based AR (ook wel objectherkenning genoemd) gebruikt een camera en een soort 
visuele markering om een resultaat te genereren als de markering wordt opgemerkt door 
een sensor. Marker based applicaties gebruiken een camera op het apparaat om 
onderscheid te maken tussen een markering en andere objecten uit de echte wereld. 
Simpele patronen, zoals QR codes, worden gebruikt als markeringen omdat ze gemakkelijk 
herkend kunnen worden en er weinig rekenkracht nodig is om ze te lezen. De positie en 
oriëntatie worden ook uitgerekend, waarbij bepaalde inhoud over de markering wordt 
gelegd. Deze vorm van AR wordt bijvoorbeeld gebruikt om extra informatie te bieden bij 
advertenties in tijdschriften, die wordt weergegeven als de bijbehorende QR code wordt 
gescand met een smartphone. 

Location based AR 
Location based AR (ook wel markerless AR of position-based AR genoemd) is een 
veelgebruikte toepassing van AR. Deze methode werkt door het detecteren van de locatie 
en oriëntatie van de gebruiker door het lezen van de data van de GPS, het digitale kompas 
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en de accelerometer van het apparaat en het voorspellen waarnaar de gebruiker kijkt. 
Vervolgens wordt informatie die gerelateerd is aan de objecten die door de camera worden 
gezien toegevoegd aan het scherm. 
 
Een sterke kracht achter location based AR is de brede beschikbaarheid van smartphones 
en hun locatie detectie tools. Het wordt voornamelijk gebruikt door reizigers voor het vinden 
van zaken in de omgeving, zoals bedrijven of restaurants. Zo kan location based AR 
aangeven welke restaurants er in de buurt zijn en biedt het je bijvoorbeeld meteen informatie 
over de menukaart. Een andere mogelijkheid is dat het je informatie verschaft over de 
veiligheid van het gebouw waarin je je bevindt. 

Projection Based AR 
Bij projection based AR wordt digitaal beeld op fysieke oppervlakken/objecten in de 
werkelijkheid geprojecteerd. Projection based AR applicaties nemen menselijke interactie, 
zoals aanraking, met het geprojecteerde beeld waar. Dit gebeurt door het differentiëren 
tussen verwachte/bekende projectie en de door de gebruiker aangepaste projectie. Denk 
hierbij aan een digitaal toetsenbord dat wordt geprojecteerd op je bureau. Daarnaast kan de 
projectie ook niet-interactief zijn. Zo kunnen er objecten geprojecteerd worden die je op deze 
manier kan positioneren en goed kan bekijken. Bovendien kan met gebruik van laser plasma 
technologie een 3D interactieve hologram in de lucht worden geprojecteerd. Zo kan een 3D 
versie van een 2D afbeelding in een schoolboek worden geprojecteerd, zodat de student het 
object van verschillende perspectieven kan inspecteren. 

Outlining AR 
Hoewel het menselijk oog bekend staat als de beste camera ter wereld, heeft het oog 
beperkingen. Een mens kan niet goed zien in het donker en kan ook geen infrarood 
waarnemen. Voor zulke gevallen zijn er camera’s ontwikkeld. AR applicaties die outlining 
doen (m.a.w. schetsen) maken gebruik van zulke camera’s. Deze soort AR komt 
bijvoorbeeld van pas als je autorijdt in het donker met mistig weer als de wegmarkering niet 
goed te zien of misleidend is voor de mens. In dat geval kunnen geavanceerde camera’s 
worden ingezet om de omgeving waar te nemen en de markering van de weg te schetsen, 
zodat de automobilist o.a. op zijn rijbaan kan blijven en ongelukken voorkomen kunnen 
worden. Deze methode kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt in architectuur en bouwkunde 
om gebouwen en hun steunpalen te schetsen. 

Superimposition Based AR 
Superimposition based AR vervangt een origineel beeld van een object gedeeltelijk of 
geheel met een nieuw beeld van hetzelfde object. Deze soort AR technologie kan 
bijvoorbeeld worden gebruikt om een röntgenfoto van het gebroken been van een patiënt 
bovenop het echte been te plaatsen om een duidelijk begrip te bieden van de eigenlijke 
schade aan het bot. Een ander voorbeeld van superimposition based AR staat in de Ikea 
catalogus. Door een app te downloaden en bepaalde pagina’s in hun fysieke of digitale 
catalogus te scannen kunnen gebruikers virtuele Ikea meubels met gebruik van AR in hun 
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eigen woning plaatsen. Handig om een goed beeld te krijgen van hoe een product in 
werkelijkheid uitpakt. 
 
Deze soorten AR kunnen in verschillende situaties zeer uiteenlopende resultaten 
produceren. Waarschijnlijk zullen er na verloop van tijd meer soorten AR ontstaan die ons 
werk en leven gemakkelijker en effectiever zullen maken.  
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Augmented politiewerk 
december 2018 

 
Meer dan ooit profiteren politieagenten van Augmented Reality tools voor het bestrijden van 
misdaad. AR kan hun vermogen voor het uitvoeren van een grote variëteit aan taken 
verbeteren. Zowel voor trainingsdoeleinden als voor het echte werk zijn er manieren waarop 
agenten hun voordeel kunnen doen met de toevoeging van virtuele beelden bovenop hun 
zicht op de echte wereld. 

AR voor politie training 
Rond de wereld maken wetshandhavingsinstanties gebruik van geënsceneerde 
crisissituaties om hun mensen te trainen. Gebouwen of andere locaties die zich hiervoor 
lenen worden omgetoverd tot een plaats delict, met de bijbehorende objecten en dergelijke. 
Het is echter duur en moeilijk om alles wat een agent tegen zou kunnen komen te recreëren 
of in scène te zetten. Gelukkig bieden AR en VR technologie een oplossing voor scenario 
training. 
 
Met behulp van AR en VR programma’s is het mogelijk dat agenten in aanraking komen met 
de fysieke stimuli van gevaarlijke situaties, zonder daadwerkelijk de straat op te gaan. VR 
headsets dompelen de agenten volledig onder in de virtuele wereld. Deze technologie maakt 
het mogelijk dat agenten gijzelingen bezoeken, straatgevechten bijwonen en met 
grommende honden in aanraking komen, op vergelijkbare wijze als in video games. Wat AR 
programma’s doen is data bovenop het beeld toevoegen. Zo kunnen er vormen worden 
weergegeven van objecten in de duisternis, kan de criminele geschiedenis van verdachten 
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bekend worden gemaakt door gezichtsherkenning, en kunnen agenten worden gewezen op 
aanwezigheden in de buurt van het gezichtsveld van de agent. 

AR voor politie in actie 
Naast het feit dat AR technologie kan worden gebruikt voor trainingsdoeleinden, kan het 
agenten ook op allerlei manieren ondersteunen bij hun daadwerkelijk politiewerk. 
 
Als agenten op patrouille zijn kunnen hun activiteiten real-time worden gemonitord, waarbij 
de locatie, activiteit en status informatie wordt geprojecteerd op een driedimensionale kaart 
van het patrouillegebied. Zo kunnen de agenten op de hoogte blijven en rekening houden 
met elkaars patrouille activiteiten. De agenten kunnen real-time informatie over misdaden en 
criminelen in het patrouillegebied tevoorschijn halen, zodat zij direct de benodigde informatie 
beschikbaar hebben om in te spelen op de situaties die zich voordoen. In het geval dat de 
agenten een achtervolging moeten inzetten of zij snel bij een incident ter plekke moeten zijn, 
hebben zij met behulp van AR beschikking tot gegevens van de patrouillewagen en 
regionale verkeersmanagement informatie, zodat zij zo snel en efficiënt mogelijk kunnen 
rijden. 
 
Komt een agent in contact met een verdacht persoon, dan kan hij of zij die persoon 
ogenblikkelijk identificeren met behulp van de door AR beschikbare vingerafdrukken, stem 
afdrukken en andere data voor biometrische herkenning. Spreekt de persoon een andere 
taal, dan kan AR real-time vertalingen leveren, indien gewenst met toevoeging van 
informatie over culturele gebruiken en tradities. 
 
Tijdens dynamische en gevaarlijke incidenten kunnen AR programma’s het begrip van de 
situatie verbeteren, zorgen voor betere cohesie tussen teamleden, en de coördinatie met het 
commando personeel verbeteren om operaties van het arrestatieteam veiliger en effectiever 
te laten verlopen. Schaalbare, driedimensionale kaarten, compleet met bouw plattegronden, 
rioolsysteem schema’s, openbaar vervoer routes en informatie over de publieke 
nutsvoorzieningen kunnen tevoorschijn gehaald worden om beter gefundeerde beslissingen 
te nemen. Geavanceerde optica stellen agenten in staat om in te zoomen, en thermische en 
infraroodbeelden waar te nemen. Dit voor beter begrip van de omgeving, en het lokaliseren 
van voortvluchtige criminelen en vermiste personen. Bovendien kunnen agenten met behulp 
van de integratie van biologische, chemische en explosieve sensoren op de hoogte worden 
gesteld van eventueel lokaal besmettingsgevaar, en worden hen geschikte beschermende 
maatregelen aanbevolen. 
 
Om de mogelijkheden van AR effectief te benutten is het belangrijk dat de politie de huidige 
AR technologieën en de manieren waarop deze hen bij hun werk kunnen assisteren volledig 
begrijpen. Daarnaast is een juiste implementatie en integratie met hun bestaande computing 
platform essentieel. Als dit zorgvuldig gebeurt kan AR politiewerk naar een niveau tillen dat 
voorheen ondenkbaar was.  
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Stemherkenning als biometrische verificatie 
methode populairder 
december 2018 

 
Stemherkenning als biometrische verificatie methode wordt steeds interessanter, omdat we 
steeds vaker gebruik maken van smartphones en tablets. Implementatie van additionele 
hardware voor stemherkenning is op deze apparaten niet nodig, omdat een luidspreker en 
microfoon al ingebouwd zijn. Stemherkenning voor authenticatie wordt dan ook 
gebruikelijker bij mobiele applicaties. De technologie kan worden gebruikt als vervanging 
van minder effectieve of gebruiksvriendelijke (biometrische) verificatie methoden, of als 
toevoeging hierop voor multi-factor authenticatie. 

Stemherkenning; niet te verwarren met spraakherkenning 
Spraakherkenning is de mogelijkheid van een systeem om vast te stellen en te verwerken 
wat een persoon zegt. Spraakherkenningssoftware zal niet aangeven welke persoon er heeft 
gesproken, maar geeft dus wel aan wát er precies gezegd wordt. Spraakherkenning wordt 
over het algemeen gebruikt om gesproken tekst automatisch om te zetten naar geschreven 
tekst of computeropdrachten. 
 
Stemherkenning daarentegen betreft het herkennen van stemmen. Het is de identificatie van 
een persoon aan de hand van de karakteristieken van de stem; de stem biometrie. 
Stemherkenningssoftware weet dus stemmen van verschillende personen te onderscheiden. 
Het maakt gebruik van de akoestische eigenschappen van spraak die blijken te verschillen 
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tussen individuen. Deze akoestische patronen reflecteren zowel anatomie als aangeleerde 
gedragspatronen. 

Verificatie versus identificatie 
Er zijn twee belangrijke toepassingen van stemherkenning technologieën. Als de spreker 
beweert een bepaalde identiteit te hebben en deze bewering wordt geverifieerd aan de hand 
van zijn of haar stem, dan wordt dit verificatie of authenticatie genoemd. De stem van de 
spreker moet hiervoor matchen met een specifiek sjabloon. In het geval de identiteit van een 
onbekende spreker vastgesteld moet worden, dan wordt dit identificatie genoemd. De stem 
van de spreker wordt hiervoor vergeleken met meerdere sjablonen in de hoop een match te 
ontdekken. 
 
Vanuit een beveiliging perspectief verschillen identificatie en verificatie van elkaar. Verificatie 
wordt gewoonlijk gebruikt voor toegangscontrole voor een beveiligd systeem. De gebruiker 
weet dat hij of zij wordt geverifieerd en hun medewerking is doorgaans vereist. In 
tegenstelling kunnen identificatie systemen ook worden geïmplementeerd zonder dat de 
gebruiker er vanaf weet. Zo kunnen geautomatiseerde systemen gewaarschuwd worden om 
mensen te identificeren, geautomatiseerde systemen te waarschuwen als de spreker 
verandert, etcetera. Bij forensische toepassingen wordt er vaak eerst een identificatieproces 
gedaan om een lijst met beste matches op te stellen, waarna een aantal verificatie 
processen wordt uitgevoerd om de uiteindelijke match te bepalen. 

Hoe stemherkenning werkt 
Elk stemherkenning systeem bestaat uit twee fases: registratie en verificatie of identificatie. 
Tijdens de registratie wordt de stem van een spreker opgenomen en wordt een aantal 
kenmerken afgeleid om een stem afdruk, sjabloon of model te vormen. Woorden en zinnen 
worden opgedeeld in verschillende soorten frequentie patronen die samen iemands unieke 
manier van praten beschrijven. De stem afdrukken worden, net als andere biometrische 
data, opgeslagen in databases om later gematcht te worden. 
 
In de verificatie of identificatie fase wordt een spraak monster vergeleken met een 
opgeslagen stem afdruk. Verificatie systemen vergelijken een spraak monster met een 
enkele stem afdruk, terwijl identificatiesystemen het spraak monster vergelijken met 
meerdere stem afdrukken om de beste match vast te stellen. Verificatie is sneller dan 
identificatie vanwege het intensievere proces. 

Tekst-afhankelijk of tekst-onafhankelijk 
Stemherkenning systemen kunnen tekst-afhankelijk of tekst-onafhankelijk zijn. Soms zijn ze 
een combinatie van beiden. Tekst-afhankelijke herkenning wordt vaak voor identificatie 
gebruikt. Bij deze systemen is de tekst bij de registratie fase en verificatie fase hetzelfde. De 
tekst kan fungeren als een wachtwoord(zin). 
 
Tekst-onafhankelijke herkenning wordt vaak gebruikt voor identificatie, omdat dit weinig tot 
geen medewerking van de spreker vereist. Bij deze systemen verschilt de tekst tijdens de 
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registratie fase van de tekst tijdens de identificatiefase. Bij forensische zaken is de spreker 
vaak niet eens op de hoogte van de registratie. Tekst-onafhankelijke systemen analyseren 
de vrije spraak van de spreker om unieke vocale kenmerken af te leiden. Omdat deze 
systemen hetgeen wat er wordt gezegd tijdens de twee fases niet met elkaar vergelijken, 
maken verificatie applicaties ook regelmatig gebruik van spraakherkenning om te bepalen 
wat de spreker zegt op het moment van authenticatie. 

Voordelen stemherkenning technologie 
Goedkoop 
Een groot voordeel van stemherkenning in dat basis systemen relatief goedkoop zijn in 
vergelijking met andere biometrische opties. De methode is gemakkelijk te implementeren in 
situaties waar al een microfoon aanwezig is. Tegenwoordig beschikt veel apparatuur al over 
microfoons. 
 
Nauwkeurig 
Bij biometrische technologie zijn de kenmerken voor iedere persoon uniek, zelfs als het 
tweelingen betreft. Elk mens heeft een unieke klank, frequentie, toonhoogte en een uniek 
ritme. Mannen hebben over het algemeen een lagere stem dan vrouwen, maar het 
gemiddelde bereik is voor iedere stem uniek. Mensen hebben karakteriserende accenten als 
ze spreken, en zelfs een enkel woord heeft verschillende variaties in klank. Bovendien kan 
een stem niet gestolen worden en is deze niet heel makkelijk na te maken. Als gevolg is 
stem biometrische technologie voor verificatie en identificatie behoorlijk nauwkeurig. 
 
Fijn in gebruik 
Met alle biometrische applicaties die in opkomst zijn, is stemherkenning een methode die de 
minste weerstand lijkt te krijgen van gebruikers in vergelijking met andere biometrische 
vormen van beveiliging. Stemherkenning is contactloos, niet opdringerig, snel en eenvoudig 
in gebruik. De gebruiker hoeft er niks voor bij zich te dragen en hoeft niet bang te zijn voor 
verlies of diefstal. Stemherkenning schijnt de biometrische methode van voorkeur te zijn 
voor gebruikers, gevolgd door vingerafdrukken, gezichtsscan, handgeometrie en iris scan. 
Dit betekent dat stemherkenning een populaire vorm van verificatie is die we waarschijnlijk 
vaker zullen gaan tegenkomen.  
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Stemherkenning toepassingen voor beveiliging 
januari 2019 

 
Vanwege zijn flexibele, software gebaseerde aard is stemherkenning technologie enorm 
veelzijdig in termen van potentiële toepassingen. Hier volgt een aantal voorbeelden van 
stemherkenning in de beveiliging die de krachten van deze technologie illustreren. 

Beveiliging van fysieke locaties en middelen 
Als het gaat om het beschermen van fysieke locaties en middelen kan stemherkenning 
bijvoorbeeld worden gebruikt om medewerkers toegang te verlenen tot het kantoorgebouw 
met behulp van hun stem. Daarnaast kan stemherkenning worden gebruikt om de 
medewerkers in te laten loggen op hun desktops. Een combinatie van deze methoden kan 
bijvoorbeeld helpen om diefstal aan te pakken. 
 
Stemherkenning kan ook worden ingezet om te verifiëren of je daadwerkelijk contact hebt 
met beveiligingsmedewerkers op de vloer door stemherkenningssoftware toe te passen op 
hun draagbare communicatiemiddelen terwijl zij zich door en om het gebouw bewegen. Zo 
kun je vaststellen of je daadwerkelijk contact hebt met een beveiliger en niet bijvoorbeeld 
met een indringer. 

Toegangscontrole voor digitale omgevingen 
Stemherkenning wordt ook gebruikt voor het beveiligen van digitale omgevingen. Denk 
hierbij aan bankrekeningen. Zo zijn er banken die hun klanten aan een korte conversatie 
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laten deelnemen, zodat de technologie een stem afdruk maakt voor de klant. Als de klant het 
callcenter van de bank belt voor hulp en deelneemt aan een normaal telefoongesprek, dan 
wordt de stem van de klant vergeleken met de eerder opgenomen en opgeslagen stem 
afdruk. Elementen zoals toonhoogte, lengte en vorm van het spraakkanaal en de 
spreeksnelheid worden geanalyseerd en vergeleken met de stem afdruk om de identiteit van 
de klant te bevestigen en hun gevoelige data te beschermen. Ook Nederlandse financiële 
instituten maken gebruik van stemherkenning als verificatiemiddel bij telefonisch bankieren, 
bijvoorbeeld op zo’n manier dat klanten hun rekeningnummer moeten inspreken. Omdat in 
dit geval niet alleen het herkennen van de stem maar ook hetgeen wat er gezegd wordt van 
belang is, is dit een combinatie van stem- en spraakherkenning. 
 
Echter, nu telefonische zaken minder voorkomen en vanwege de digitalisering zal 
stemherkenning als toegangscontrole middel, niet alleen voor bankrekeningen maar ook 
voor online werkomgevingen en andere digitale omgevingen, steeds meer toegepast worden 
in mobiele applicaties voor smartphones en tablets. 

Oplossen van misdaden 
Wat een plaats delict betreft wordt er doorgaans gezocht naar vingerafdrukken en DNA 
monsters. Er zijn echter ook forensische situaties waarbij alleen audio bewijs beschikbaar is 
voor de onderzoekers. Voor die gevallen kan stemherkenning een belangrijke rol spelen. 
Goede stemherkenningssoftware heeft slechts enkele seconden nodig om een match te 
vinden en met biedt met een nauwkeurigheid van tot wel 99 procent nieuwe mogelijkheden 
voor forensische onderzoeken. Bepaalde software meet de biologische eigenschappen die 
blijken uit de klank van de sprekers stem in plaats van de vorm en het patroon van hun 
spraak. Dit betekent dat de misdadiger geïdentificeerd kan worden, ongeacht of dit een 
Engels sprekende fraudeur is of een Franse afperser. 
 
Dit zijn slechts enkele van de vele bestaande toepassingen. Zoals vorige keer besproken 
wordt stemherkenning als biometrische verificatie methode steeds interessanter door de 
digitalisering en het toenemende gebruik van mobiele apparatuur. Mogelijk is 
stemherkenning als gevolg daarvan een geschikte methode om huidige manieren van 
beveiliging te vervangen of aan te vullen. Daarbij zullen er nieuwe toepassingen ontstaan 
waar de kracht van deze technologie goed tot zijn recht komt.  
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Risico's en uitdagingen van stemherkenning 
januari 2019 

 
Hoewel stemherkenning technologieën een zeer effectieve tool kunnen zijn en veel 
voordelen bevatten ten opzichte van andere biometrische verificatie methoden en 
beveiligingsmethoden, komen deze technologieën ook met een aantal risico’s en 
uitdagingen. 

Nauwkeurigheid 
Er zijn diverse problemen die men tegen kan komen bij de implementatie van 
stemherkenning. Vele uitdagingen beïnvloeden de nauwkeurigheid van de techniek. Een van 
deze uitdagingen betreft de vervorming van een stem. De menselijke stem kan onder 
bepaalde omstandigheden, waaronder het humeur en een verkoudheid, veranderen. Ook zal 
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van veel personen de stem veranderen door het ouder worden. Een andere factor die een 
negatieve invloed heeft op de nauwkeurigheid van stemherkenning is achtergrondruis. Het 
spraaksignaal dient te worden onderscheiden van de ruis voor adequate stemherkenning. 
Daarnaast vormen veranderingen in de technologie die gebruikt wordt voor opnames een 
uitdaging. Zo is er een verschil tussen analoge en digitale opnames, en heeft het een impact 
als er upgrades van bijvoorbeeld microfoons gedaan worden. Dit soort problemen kan leiden 
tot onder andere onterechte afwijzingen, wat niet wenselijk is. 

Misbruik 
Naast het feit dat er factoren zijn die de nauwkeurigheid van stemherkenning flink kunnen 
benadelen, dient men mogelijk misbruik tegen te gaan. Ondanks dat onze stem niet van ons 
kan worden gestolen en we onze stem niet kunnen verliezen, kan misbruik toch 
plaatsvinden. Onze stem kan namelijk geïmiteerd worden en er kunnen geluidsopnames van 
worden gemaakt. Vanwege het feit dat het relatief gemakkelijk is om spraak monsters te 
verkrijgen, geloven bepaalde experts in de branche dat stemherkenning gemakkelijker te 
hacken is dan andere methoden die gebruik maken van biometrische authenticatie zoals 
vingerafdrukken. 
 
Als cybercriminelen zich bezighouden met stemherkenning aanvallen, dan ontwijken zij 
veiligheidscontroles met frauduleuze spraak monsters. Enkele onderzoekers hebben ontdekt 
dat stemherkenning technologie effectief kan worden aangevallen door cybercriminelen die 
spraak monsters gebruiken die zij klonen van de audio van online video’s. In sommige 
gevallen doen cybercriminelen nog een stap verder door spraak monsters te klonen van 
audio die zij vinden in video’s van private cloud accounts. In andere gevallen maken 
cybercriminelen spraak monsters door geheime opnames en neptelefoontjes. Het is daarom 
belangrijk dat mensen zowel voor zakelijke als persoonlijke doeleinden leren hoe zij 
cyberaanvallen kunnen vermijden, onder andere met betrekking tot hun smartphones. 
Mensen moeten zich bewust zijn dat de mogelijkheid bestaat dat hun stem wordt gekloond 
en misbruikt. 

Internationale standaarden 
Een andere uitdaging is het gebrek aan gevestigde internationale standaarden. Met een 
standaard application programming interface (API) kunnen problemen met betrekking tot 
interoperabiliteit, implementatietijd, vendor lock-in, kosten en andere aspecten van het 
bouwen van applicaties verminderd worden. Financiële diensten, telecommunicatiediensten 
en politie in verschillende landen maken als gebruik van stemherkenning. Een API 
standaard zal het gemakkelijker en aantrekkelijker maken voor onder andere system 
integrators. 

Oplossingen 
Stemherkenning technologieën blijven in ontwikkeling, waardoor bepaalde probleempunten 
kunnen worden aangepakt. Het schijnt dat Barclays Bank een technologie gebruikt die de 
stem van een persoon vergelijkt met honderd unieke identificerende kenmerken, waardoor 
het in wezen onmogelijk is voor een individu om de stem van iemand anders te imiteren. 
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Bovendien wordt de nauwkeurigheid van de herkenning niet aangetast als iemands stem 
anders klinkt door ruis of een verkoudheid, vanwege de robuuste stemeigenschappen die 
verzameld worden. Vele andere bedrijven hebben deze technologie gebruikt zonder tegen 
het probleem aan te lopen dat het iemand is gelukt de stem van een cliënt na te bootsen. 
 
Mocht de identificatie van een persoon op grond van stemherkenning alsnog niet volledig 
sluitend zijn, dan kan deze methode in aanvulling op andere methoden als een vingerafdruk 
of een irisscan worden gebruikt. Stemherkenning wordt vaak gepaard met 
gezichtsherkenning om een multi-factor systeem te realiseren. In combinatie met gezicht 
biometrie kan stemherkenning fungeren als een additionele authenticatie factor. De 
combinatie van gezichtsherkenning en stemherkenning  kan ook fungeren als een test van 
leven. De logica hierbij is dat de gezichtsherkenningssoftware kan zien of je mond beweegt 
terwijl je aan het praten bent voor authenticatie. Dit helpt weer om misbruik tegen te gaan. 
 
Kortom; er zijn nog verbeterpunten op het gebied van stemherkenning, maar een combinatie 
van verschillende biometrische verificatie methoden en/of beveiligingsmethoden brengt ons 
een heel eind.  
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Liplees technologie voor CCTV camera's 
januari 2019 

 
Kunstmatige intelligentie stelt ons in staat om steeds meer informatie uit CCTV beelden te 
verkrijgen. Helaas gaan CCTV opnames meestal niet gepaard met geluidsopnames, terwijl 
gesprekken vaak waardevolle informatie bevatten. In die gevallen is spraakherkenning 
wenselijk. Er ontstaan echter unieke problemen met spraakherkenning als er geen geluid 
beschikbaar is of als de audio kwaliteit niet goed is. Liplezen is namelijk complex. Maar 
onderzoekers laten zien dat machine learning ingezet kan worden om effectiever spraak uit 
stille videobeelden op te maken dan professionele, menselijke liplezers. 

De complexiteit van liplezen 
Liplezen is een techniek om spraak te begrijpen door de bewegingen van de lippen, het 
gezicht en de tong visueel te interpreteren als goed geluid niet beschikbaar is. Hoewel 
spraakperceptie beschouwd wordt als een auditieve vaardigheid, ondersteunt informatie van 
de lippen en het gezicht het auditieve begrip. De meeste vloeiend luisteraars van een taal 
zijn dan ook gevoelig voor zichtbare spraak acties. 
 
Veel factoren beïnvloeden de zichtbaarheid van een sprekend gezicht, waaronder belichting, 
beweging van het hoofd en de camera, de frame-rate van het bewegende beeld en de 
afstand tussen de camera en de spreker. Liplezen van CCTV beelden is een uitdaging, 
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omdat veel zaken tegenwerken. Zo zijn de lippen op de meeste CCTV beelden vrij klein, is 
de belichting vaak niet optimaal, en zijn frame-rates niet altijd even hoog. 
 
Verder delen meerdere geluiden dezelfde lip vorm, waardoor het vinden van de juiste 
woorden bij de vormen moeilijk is. Bovendien is het zo dat voor het liplezen van verbonden 
spraak de liplezers kennis van de gesproken taal, bekendheid met de spreker en stijl van 
spreken, en de context net zo belangrijk zijn als de zichtbaarheid van de spreker. Vandaar 
dat het behalen van een hoge nauwkeurigheid zonder de context van de spraak zeer 
moeilijk is, zowel voor mensen als voor machines. 

Kunstmatige intelligentie voor automatisch liplezen 
Liplezen is een van de meest uitdagende problemen in kunstmatige intelligentie, maar 
onderzoekers laten zien dat kunstmatige intelligentie de mens flink overtreft op dit gebied. 
Zo worden er neurale netwerken met behulp van datasets getraind om variaties in de tijd 
betreffende de vorm van de mond te identificeren, en deze informatie te koppelen aan een 
verklaring van wat er wordt gezegd. De systemen analyseren het beeldmateriaal niet in 
flarden, maar nemen het gehele materiaal in beschouwing, zodat ze een begrip kunnen 
vormen van de context waarin de zin is uitgesproken. Dat is belangrijk omdat er minder 
mond vormen bestaan dan geluiden die de menselijke stem produceert. 
 
Zuivere, consistente datasets behalen nauwkeurigheidspercentages van hoger dan 
negentig, wat ongeveer twee keer zoveel is als de nauwkeurigheid van menselijke liplezers. 
Daarentegen identificeren systemen die getraind zijn met een grote hoeveelheid 
televisiebeelden met een breed scala aan taal en veel meer variatie in belichting en hoofd 
posities veel minder woorden correct. Echter, ook deze systemen presteren enorm veel 
beter dan menselijke liplezers. 

Toepassingen van automatisch liplezen 
Liplezen is al gebruikt om vast te stellen wat voetballers hebben geroepen op het veld, en is 
waarschijnlijk zeer nuttig in situaties waarbij er veel lawaai is, zoals in de cockpit van een 
vliegtuig. Daarnaast kan een robuust, automatisch liplees systeem bijdragen aan 
biometrische persoonsidentificatie om wachtwoord-gebaseerde identificatie te vervangen. 
 
Wat CCTV systemen betreft kan een dergelijk systeem conversaties reconstrueren op basis 
van opgenomen beelden ten behoeve van het oplossen van misdaden. Er zijn zelfs winkels 
die liplezende CCTV camera’s willen gebruiken om meningen van klanten over hun 
producten van beelden af te lezen als een vorm van marktonderzoek. Met andere woorden; 
er zijn diverse toepassingen van liplezende CCTV camera’s te bedenken. Hoe verder deze 
technologie zich ontwikkelt, hoe meer toepassingen er zullen ontstaan en hoe meer waarde 
deze kan toevoegen aan bestaande CCTV systemen.  
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Vooroordelen elimineren voor eerlijke algoritmen 
februari 2019 

 
Data-driven tools worden steeds belangrijker bij het maken van onder meer zakelijke en 
maatschappelijke beslissingen. Het gebruik van data en algoritmen voor het maken van 
beslissingen belooft een efficiënte en effectieve methode te zijn, maar in de realiteit is het de 
vraag of deze tools daadwerkelijk deze beloften kunnen nakomen. Om tot eerlijke 
beslissingen te komen is het belangrijk dat de algoritmen onbevooroordeeld en nauwkeurig 
zijn. Men verwacht dat beslissingen gebaseerd op algoritmen beter zijn vanwege het feit dat 
ze gebaseerd zijn op data in plaats van menselijk instinct, en dat verbeterde nauwkeurigheid 
leidt tot minder vooroordelen. Helaas blijkt dat algoritmen niet (altijd) betere voorspellingen 
doen en minder bevooroordeeld zijn dan de mens. 
 
We moeten af van ons vertrouwen dat data de absolute waarheid is, en erkennen dat, tenzij 
we ons zeer bewust inzetten om vooroordelen in onze algoritmen te voorkomen, op te 
sporen en te elimineren, ze vrijwel onvermijdelijk toch zullen voorkomen. Het concept 
kunstmatige intelligentie gaat tenslotte over het belichamen van traditionele menselijke 
karakteristieken door een machine. 
 
Toch is het zeker niet raadzaam om dit soort tools aan de kant te schuiven, omdat ze wel 
degelijk de potentie hebben om praktijken die leiden tot eenzijdige datasets en oneerlijke 
omgang met bijvoorbeeld leden van bepaalde raciale, religieuze of socio-economische 
groepen succesvol te vervangen. Wat we wel kunnen doen is stappen nemen om de 
algoritmen te verbeteren en vooroordelen te elimineren. 
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Creëer een eerlijkheid cultuur en biedt ethische training 
Voor het verhogen van het niveau van eerlijkheid in algoritmen is een team dat toegewijd is 
aan het verminderen van vooroordelen de eerste stap. Als het team gemotiveerd is om een 
eerlijk algoritme te ontwikkelen, zullen zij daadwerkelijk prioriteit geven aan praktijken die 
hieraan bijdragen. 
 
Nou bestaan teams van technici traditioneel uit blanke mannen. Deze mensen zullen niet 
opzettelijk hun tools inprenten met vooroordelen. Hoe dan ook is dit niet de meest handige 
combinatie van mensen voor het voorkomen van oneerlijkheid. Uit onderzoek blijkt namelijk 
dat diverse teams effectiever problemen oplossen dat homogene teams. Het bouwen van 
een eerlijkheid cultuur en het verminderen van vooroordelen in algoritmen begint dan ook 
met het aannemen van een diverse groep techneuten. Een diverse groep zal eerder 
oneerlijkheden in training data opmerken en hun verantwoordelijkheid nemen voor het 
omgaan met culturele verschillen. Teams van verschillende achtergronden zullen op 
natuurlijke wijze vragen stellen, blinde vlekken belichten en aannames controleren om te 
zorgen dat uiteenlopende perspectieven in acht worden genomen. Als vanzelfsprekend is 
het cruciaal dat techneuten met de juiste expertise worden ingezet voor het ontwikkelen van 
gevorderde analytische tools. Echter, de combinatie met mensen met o.a. uiteenlopende 
etniciteiten, religies, en opleidingsniveaus, en mensen met achtergronden in bijvoorbeeld 
sociologie en publieke beleidsvorming, of zij zich nou intern bevinden of een extern panel 
vormen voor beoordeling en herziening, kan het recept zijn voor het oplossen van de vele 
ethische dilemma’s die bij data-driven zaken doen komen kijken. 
 
Behalve diversiteit in het team, is ook ethische training belangrijk voor het ontwikkelen van 
eerlijke algoritmen. Techneuten kunnen veel baat hebben bij het leren uit te zoomen uit de 
techniek in plaats van direct over te gaan op de technische probleemoplossing, en de 
situatie vanuit een breder perspectief te bekijken. Het beginpunt is het in kaart brengen welk 
maatschappelijk of organisatorisch probleem opgelost dient te worden en wie de 
belanghebbenden zijn. Door eerst te bespreken welke scenario’s en oplossingen er mogelijk 
zijn en wat de potentiële effecten zijn, kunnen bepaalde vooroordelen en 
onnauwkeurigheden voorkomen worden. 
 
Naast het creëren van een eerlijkheid cultuur en het bieden van ethische training is er nog 
een aantal andere stappen die genomen kunnen worden om vooroordelen uit algoritmen te 
elimineren. Daarover volgende keer meer.  
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Vooroordelen elimineren voor eerlijke algoritmen II 
februari 2019 

 
Zoals we vorige keer besproken hebben is het belangrijk dat de algoritmen van data-driven 
tools die ingezet worden om zakelijke en maatschappelijke beslissingen te nemen 
onbevooroordeeld en nauwkeurig zijn. Het creëren van een eerlijkheid cultuur en het bieden 
van ethische training aan de betrokken techneuten zijn twee stappen die genomen kunnen 
worden om de algoritmen te verbeteren en vooroordelen te elimineren. Daarnaast kunnen 
we op het gebied van beleid en techniek stappen nemen. Daarover vandaag meer. 

Realiseer transparantie en betrokkenheid 
Als algoritmen transparanter worden gemaakt, kunnen betrokkenen en mensen die erdoor 
beïnvloed worden de tools verbeteren door ze onder de loep te nemen en te controleren op 
vooroordelen en onnauwkeurigheden. Als informatie over het algoritmische proces wordt 
gepubliceerd, kunnen betrokkenen dat proces nazien en ervoor zorgen dat dit in lijn is met 
het overheids- en/of organisatiebeleid. Op deze manier wordt iedereen de mogelijkheid 
gegeven om oneerlijkheden als discriminatie te ontdekken en hier iets tegen te doen. 
 
Elementen om openbaar te maken zijn de data die gebruikt is en waarom, de technieken die 
gebruikt zijn om de data te analyseren, en data over de prestaties van het algoritme. 
Belangrijk hierbij is wel dat men in staat is de tools te begrijpen. Zo kan er gebruik gemaakt 
worden van modellen en visualisaties om complexe algoritmen uit te leggen. Het is echter 
niet gewenst om te complexe tools te gebruiken. Deep learning wordt niet gezien als een 
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geschikte machine learning benadering om te gebruiken voor sociale besluitvorming. Omdat 
de individuele stappen die nodig zijn voor het algoritme om het gewenste doel te bereiken 
niet logisch begrepen kunnen worden door de mens, is het moeilijk te identificeren waar en 
hoe vooroordelen in het algoritme ontstaan. Er bestaan dan ook organisaties die zeggen dat, 
als het aankomt op publiek belang, je een algoritme niet zou mogen gebruiken als je zijn 
beslissingen niet kunt verklaren. Omdat kunstmatige intelligentie besluitvorming aandrijft op 
gebieden als strafrecht en noodhulp, is het essentieel dat we in staat zijn te begrijpen hoe 
algoritmen werken en waar ze ongewenst vooroordelen voorzetten. 
 
Steeds vaker wordt er, met name in de publieke sector, gebruikt gemaakt van mensgericht 
ontwerpen, waarbij gebruikers worden betrokken in het ontwerpproces. Een representatief 
en ethisch getraind team van ontwikkelaars helpt om de behoeften van gebruikers te 
waarborgen, maar het betrekken van degenen die daadwerkelijk beïnvloed worden is de 
volgende stap. Mensgerichte ontwerp sessies kunnen de perspectieven van gebruikers in 
kaart brengen, zodat er geautomatiseerde tools gecreëerd kunnen worden die in de realiteit 
goed en eerlijk uitpakken. 

Laat algoritmen andere algoritmen controleren 
Algoritmen zijn soms de bron van vooroordelen. Daarentegen kunnen zij ook de oplossing 
zijn voor vooroordelen en onnauwkeurigheden. Zo bestaan er strategieën voor het 
identificeren en verwijderen van ongelijksoortige impact in algoritmen, zodat er niet wordt 
gediscrimineerd tegen een bepaalde groep. Zo bestaan er algoritmen die op basis van 
outputs proberen te raden welke leden zich in verschillende klassen bevinden. Als deze 
algoritmen een hoog foutpercentage hebben, betekent dit dat zij minder goed in staat zijn 
om kenmerken te raden op basis van outputs, en zijn zij minder bevooroordeeld. 

Onderzoek de data 
En natuurlijk geldt ook hier weer: Garbage in, garbage out. Als de data waarop je algoritmen 
traint al een bron van vooroordelen is, dan zal dit terug te zien zijn in de voorspellingen van 
de algoritmen. Ontwikkelaars van kunstmatige intelligentie zouden hun training data moeten 
onderzoeken op potentiële vooroordelen voordat het algoritme er grip op krijgt. 
Ontwikkelaars kunnen ook regels opstellen om er zeker van te zijn dat het algoritme zichzelf 
niet aanleert om bevooroordeeld te zijn. Het betekent namelijk niet dat als je een machine 
niet programmeert om bevooroordeeld te zijn, het zichzelf dit niet aanleert. 
 
Voor het implementeren van algoritmische tools, zouden organisaties alles moeten doen wat 
zij in hun mars hebben om de risico’s van vooroordelen te verzachten. Zelfs dan is het nog 
belangrijk om voorzichtig om te gaan met het gebruik van data. Om juiste, eerlijke resultaten 
te verkrijgen moet er vastgesteld worden of algoritmen daadwerkelijk voorspellen wat zij 
beweren te voorspellen en of dit in lijn is met de doelstellingen. Veel algoritmen zij in het 
begin meer concepten dan kant-en-klare tools, die gecontroleerd moeten worden op 
vooroordelen en onnauwkeurigheden, en zich met de tijd ontwikkelen tot tools die echt in 
staat zijn bepaalde menselijke activiteiten succesvol te vervangen.  
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Computing verhuist van de cloud naar de edge 
maart 2019 

 
Onze fysieke wereld verandert in intelligente omgevingen. Verbonden apparaten met 
sensoren verzamelen allerlei soorten informatie en versturen het voor analyse. IoT 
ondersteunt de vele verschillende applicaties van kunstmatige intelligentie, en groeit 
adembenemend snel. Digitaal zakendoen en de digitale wereld met de vele connecties 
tussen dingen en mensen zetten ons aan tot steeds meer real-time interacties en 
beslissingen. Echter, de huidige IT architecturen zijn niet ontworpen om intelligentie overal te 
ondersteunen. Wat er nodig is, is een architecturale transformatie en een vernieuwde focus 
op hardware. 
 
Vandaag de dag worden workloads veranderd en verplaatst naar de cloud, en worden meer 
en meer workloads geboren in de cloud. Maar er is een nieuwe trend gaande, een grote 
verandering in de IT, die workloads, data en verwerking uit de cloud haalt. Computing 
verhuist terug naar de ‘edge’, naar lokale netwerken en intelligente apparaten. En deze trend 
is mogelijk net zo belangrijk als de cloud computing trend ooit was. 
 
De wendbaarheid van cloud computing is geweldig, maar is niet meer genoeg. 
Grootschalige centralisatie, schaalvoordelen, self-service en volledige automatisering 
brengen ons flink op weg. Toch kunnen we de wetten van de natuur, zoals het gewicht van 
data en de snelheid van het licht, hiermee niet overwinnen. Met de intelligente omgevingen 
en apparatuur is er te veel data, is deze te gecentraliseerd en duurt het te lang om te 
bereiken. Omdat mensen in real-time met hun digitaal ondersteunde realiteiten moeten 
communiceren, werkt het niet als zij op een datacenter op kilometers afstand moeten 
wachten. Het moet gebeuren in het hier en nu, en daar kunnen we geen latency bij 
gebruiken. Om real-time intelligentie volledige mogelijk te maken, moeten bedrijven 
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gebeurtenis gestuurde analyse en beslissingen dichter naar de interactie- en data generatie 
punten brengen. Intelligentie leveren in de fysieke wereld betekent dat computing dichter 
naar de randen van de netwerken verplaatst moet worden; edge computing. 
 
In de praktijk zullen we een fusie van cloud computing en edge computing zien, die gevormd 
wordt door de behoeften van kunstmatige intelligentie. Real-time video is hierbij 
fundamenteel. Intelligente videoanalyse betekent hoge resolutie, wat serieuze bandbreedte 
en latency betekent. Dit is een belangrijke aandrijver van de fusie van cloud en edge. 
Computing zal steeds beweeglijker worden. Het zal plaatsvinden daar waar het het best 
uitkomt voor de betreffende applicatie. 
 
De laatste jaren hebben organisaties gefocust op cloud computing, en strategieën 
ontwikkeld om naar de cloud te gaan of op zijn minst uit te breiden in de cloud. Het was 
eenrichtingsverkeer. Nu staat er een keerpunt voor de deur, waarbij we verder moeten 
denken dan centralisatie en de cloud, richting gedistribueerde computing voor lage latency 
en real-time verwerking. Verlengde infrastructuren, van de cloud tot de edge en overal er 
tussenin, worden de ruggengraat van IoT. In een tijd waar veel bedrijven gewend zijn 
geraakt aan software-driven oplossingen, is het nodig dat er opnieuw focus komt op 
hardware. Want zo werkt het met technologie; stilzitten en je hakken in het zand zetten is 
geen optie. De ontwikkelingen vliegen je om de oren en zijn niet te ontkennen, maar 
brengen gelukkig geweldige mogelijkheden met zich mee. Het mogelijk maken van 
intelligentie voor de volgende generatie technologie vraagt om een revisie van bestaande IT 
infrastructuren. Een hybride van cloud en edge computing met een vernieuwde focus op 
hardware kan bedrijven helpen intelligentie overal te leveren.  
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Cloud, fog en edge computing; wat is het verschil? 
maart 2019 

 
De afgelopen jaren is er een gigantische shift geweest van on premises computing naar 
cloud computing. Cloud computing biedt interessante voordelen, maar zoals vorige keer 
besproken heeft cloud computing ook een aantal tekortkomingen voor het technologische 
landschap van nu. Data centraal opslaan en verwerken blijkt niet altijd de beste oplossing. In 
bepaalde gevallen is een andere locatie hiervoor meer geschikt. Edge computing blijkt een 
mooie aanvulling te zijn op de cloud, net als fog computing. Wat is het verschil tussen cloud, 
edge en fog computing en welke vorm is het best? 

Cloud computing 
Bij cloud computing wordt data opgeslagen en verwerkt op een centraal punt, zoals een 
datacenter. Via het internet kun je met verschillende apparaten toegang krijgen tot de data 
en gebruik maken van de rekenkracht van de servers in het datacenter. Dit brengt 
bijvoorbeeld belangrijke schaalvoordelen met zich mee, maar zorgt er ook voor dat er 
waardevolle inzichten verkregen kunnen worden uit analyses van de data. Indien je 
gegevens afkomstig van allerlei verschillende locaties met elkaar wilt vergelijken en 
verwerken dan is de cloud de aangewezen plek. Je maakt dan optimaal gebruik van de 
grote hoeveelheid rekenkracht. 

Edge computing 
Lokale rekenkracht kun je verkrijgen door edge computing. De edge verwijst naar het 
uiterste punt van het netwerk. Edge computing verwerkt veel van de data die IoT apparaten 
genereren direct op de apparaten zelf. Het verwerken van de data gebeurt dus, in 
tegenstelling tot bij cloud computing, niet op een gecentraliseerde locatie, maar op 
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individuele data verzamel locaties, zoals eindpunten als camera’s en smartphones. Denk je 
bij cloud computing aan Big Data, dan denk je bij edge computing aan instant data. 

Fog computing 
Zowel bij fog als bij edge computing wordt data dichter bij de bron verwerkt. Een belangrijk 
verschil is waar die verwerking precies plaatsvindt. Fog computing verwijst naar het 
uitstrekken van cloud computing richting de plaats van data creatie. Fog computing bevindt 
zich tussen smart eind apparatuur en het datacenter in, en faciliteert het uitvoeren van 
computing, storage en networking diensten hiertussen. Fog computing processen vinden 
plaats op het lokale netwerk (LAN) niveau van de netwerkarchitectuur en kunnen worden 
gezien als een soort poortwachter naar de cloud. Deze poortwachter sorteert grote 
hoeveelheden data en alleen de betekenisvolle stukken worden doorgestuurd naar de cloud 
voor verdere analyse. Deze vorm heeft niet zoveel opslagruimte en rekenkracht als cloud 
computing, maar wel meer dan wat er in de eind apparaten zit. 
 
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Deze afbeelding geeft op heldere wijze de drie 
verschillende lagen van de IT infrastructuur weer; cloud, fog en edge. 

 
Bron: Power Solutions 

Waar kies ik voor? 
Met de toenemende groei van data gecreëerd door verbonden apparaten, is het lastig en 
onrealistisch geworden voor ieder apparaat om zijn ruwe data naar een centraal punt te 
sturen voor verwerking. Het model van alles naar de cloud sturen heeft problemen met 
bandbreedte, latency en vertragingen opgeleverd. Nu apparaten ‘smarter’ worden zal het 
steeds aantrekkelijker worden om computing lokaler plaats te laten vinden, maar kies je dan 
voor fog of edge? 
 
Om een keuze te maken kun je je eerst een smart city inbeelden met een smart 
verkeersmanagement infrastructuur. De verkeerslichten hebben een sensor verbonden, die 
kan detecteren hoeveel auto’s er aan het wachten zijn aan elke kant van een kruispunt en 
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de kant met de meeste auto’s prioriteert en groen licht geeft. Dit is een relatief eenvoudige 
berekening die in het verkeerslicht zelf kan worden uitgevoerd; edge computing. Deze keuze 
vermindert de hoeveelheid data die over het netwerk verstuurd moet worden, waardoor 
kosten laag gehouden kunnen worden. 
 
Beeld je nu eens in dat die verkeerslichten onderdeel zijn van een netwerk van verbonden 
apparaten, waaronder nog meer verkeerslichten, zebrapaden, vervuiling monitors, bus GPS 
trackers, etcetera. Nu wordt de beslissing wanneer het verkeerslicht op groen te zetten 
complexer. Als een bus wat vertraging heeft, wil je die misschien voorrang geven. Als de 
stad de inwoners wil aanmoedigen om gezonder te reizen, en het regent, dan wil je 
misschien de voetgangers voorrang geven. In dit meer geavanceerde scenario kunnen 
micro-datacenters lokaal worden ingezet om de data van meerdere apparaten te analyseren; 
fog computing. 
 
Maar, laten we vooral de kwaliteiten van de cloud niet vergeten. Voor grootschalige analyses 
die veel rekenkracht vereisen, waarbij de data niet real-time nodig is, is cloud computing 
natuurlijk een zeer geschikte oplossing. Denk bijvoorbeeld aan analyses van grote 
hoeveelheden beeldmateriaal van grote aantallen camera’s die op verschillende locaties 
hangen, met het doel patronen te ontdekken. Het hoeft dan ook geen kwestie te zijn van óf 
de cloud, óf de fog, óf de edge. We zullen steeds vaker een combinatie van deze drie 
complementaire vormen van computing tegenkomen. Doe de dingen waar ze thuishoren. 
Analyseer en kwalificeer de informatie eerst lokaal. Als er centrale verwerking of andere 
informatie gecombineerd moet worden, zet dat dan in de fog of in de cloud. Het onderscheid 
tussen cloud en lokaal zal steeds meer vervagen, waarbij je uiteindelijk een 
hybride-landschap overhoudt.  
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Autonome observatie 
april 2019 

 
Veel video beveiligingsbedrijven zullen verschillende vormen van kunstmatige intelligentie 
gebruiken. Kunstmatige intelligentie helpt beveiligingsprocessen sneller, makkelijker en 
goedkoper te maken, en zelfs gedeeltelijk te automatiseren. Nu zijn we op een punt 
gekomen dat er steeds meer intelligentie in de edge zit. Accenture gebruikt de term ‘The 
Internet of Thinking’ om een realiteit te beschrijven waarin, anders dan bij ‘traditionele’ AI, 
alle beslissingen en acties op de apparaten gebeurt, zonder dat er een externe speler actie 
hoeft te nemen gebaseerd op de verzamelde informatie. En dat geldt ook voor camera 
observatie. In deze tijd van Smart Cities en zelfrijdende auto’s bewegen we richting 
autonome observatie, of we er klaar voor zijn of niet. 

De ontwikkeling van AI voor observatie 
AI begint met een combinatie van slim zoeken, machine learning en natural language 
processing om mensen te helpen een bepaald proces te veranderen om deze makkelijker, 
sneller en goedkoper te maken. In observatie betreft deze eerste fase het filteren van data 
en het labelen van beelden met meta-data. 
 
Doordat AI continu leert, is het in staat om processen gedeeltelijk te automatiseren. Mensen 
fungeren dan als de interface tussen AI machines, en doen handelingen en maken 
beslissingen op basis van gefilterde informatie en gestroomlijnde workflows. In observatie is 
deze tweede fase bereikt. In deze fase zijn de algoritmen geavanceerder, waarbij gezichten, 
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manieren van lopen en voertuigen worden gematcht. Beslissingen van een laag niveau 
kunnen nu worden geautomatiseerd, en we kunnen data winnen om ons te informeren en 
om voorspellingen te doen. 
 
De volgende progressie is fase drie, waarbij meerdere deels-geautomatiseerde processen 
samen worden gebracht. Menselijke interventie is hierbij niet langer nodig. Het 
observatieproces is volledig geautomatiseerd en verbetert zichzelf; autonome observatie. 

Autonome observatie in de praktijk 
Een autonome observatie camera zou je kunnen plaatsen aan een gebouw of in een druk 
stedelijk gebied. De camera is niet voorgeconfigureerd en heeft geen gecodeerde regels, 
maar observeert simpelweg zijn omgeving en bestudeert en classificeert patronen en leert 
continu. Hij detecteert abnormaliteiten in omgevingsomstandigheden, in het gedrag van 
mensen, en in bewegingen van voertuigen en objecten, zonder ooit te zijn geïnstrueerd over 
hoe zo’n abnormaliteit eruit zou zien. Elk object wordt gedetecteerd en geclassificeerd. 
Metadata wordt verzameld onder strenge privacy regels. Beelden worden niet opgeslagen of 
gestreamd, tenzij ze gerelateerd zijn aan een incident of een abnormaliteit. Als deze camera 
wordt verbonden met andere camera’s, met lokale clusters van camera’s, en met gehele 
netwerken van camera’s, wordt de diepte van machine learning intens. Sensoren delen data, 
vergelijken resultaten en trainen elkaar. Ze werken als een systeem om hun omgevingen te 
leren kennen en beschermen. 
 
Stel dat er een incident is gebeurd. Processen die dan kunnen plaatsvinden zijn 
gezichtsherkenning, loop herkenning en logo herkenning op kledingstukken. Deze 
processen zijn bij autonome observatie allemaal geautomatiseerd en vinden in real-time 
plaats. Als het systeem bijvoorbeeld een straatroof herkent, zal deze direct een 
geautomatiseerd proces in gang zetten voor het vervolgen van de verdachte en het 
bijeenroepen van hulp voor het slachtoffer. Op dat moment is er nog geen agent bij 
betrokken. Het netwerk is gewaarschuwd, de verdachte kan worden gevolgd, geïdentificeerd 
en gelokaliseerd, en de case kan worden beheerd. Daarbij kan een geschikt team op het 
juiste moment naar de juiste plek worden gestuurd. Mensen nemen nog steeds de 
eindbeslissingen, maar omdat de autonome AI architectuur de data heeft gefilterd worden 
deze beslissingen wel gebaseerd op directe, gesystematiseerde data. 
 
Dit klinkt super efficiënt, en dat is het ook. AI architecturen zijn veel beter in staat patronen 
en verbanden te zien dan de mens, waardoor er minder valse meldingen zullen zijn. Naast 
dat observatie en gerelateerde beveiligingsprocessen zo makkelijker en sneller verlopen, 
worden ze ook een stuk goedkoper. AI bespaart grote hoeveelheden dure manuren aan 
taken als het handmatig uitpluizen van beeldmateriaal en het classificeren en matchen van 
objecten, maar ook aan het leiden van het proces dat volgt op een incident. 
 
‘The Internet of Thinking’ biedt ons een snellere, slimmere manier van leven. Echter, 
autonome observatie systemen brengen fundamentele vragen met zich mee over de balans 
tussen publieke veiligheid en individuele privacy, met een serieus debat over waar de grens 
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is. Toch staat deze fase voor de deur, dus of we klaar zijn voor camera’s die voor zichzelf 
denken in onze straten, openbare gelegenheden en werkplekken zullen we snel ontdekken.  
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Omgang met autonome observatie 
april 2019 

 
De fase van autonome observatie staat voor de deur. Naast het feit dat deze ontwikkeling 
waardevolle voordelen met zich meebrengt, gaat deze gepaard met enkele twijfels en 
onzekerheden. Los van het debat over privacy, bestaat er verontrusting onder 
beveiligingsexperts met betrekking tot het weggooien van data, hun baanzekerheid, en het 
uit handen geven van controle. Hoe kunnen we hiermee omgaan? 

Als je minder data bewaart, is het meer waard 
De waarde van data is de afgelopen jaren gigantisch toegenomen. We beschikken over 
steeds intelligentere tools om patronen en verbanden te ontdekken in bergen data, zodat we 
met de verworven informatie slimmer kunnen werken en leven. Data is voor velen misschien 
wel synoniem geworden voor waarde. En waarde gooi je niet zomaar in de prullenbak. 
 
Toch is er een limiet op cloud opslag. De video data die in één jaar wordt geproduceerd bij 
de momenteel geïmplementeerde observatiecamera’s overschrijdt de huidige datacenter 
opslagcapaciteit. Dat terwijl de meeste beelden nog in SD kwaliteit zijn. Dus al zouden we 
het willen, we kunnen niet alle beelden (blijven) opslaan. 
 
Autonome observatie is een ontwikkeling die ons helpt te beslissen welke data waardevol 
genoeg is om te bewaren. Als het slimme denken direct in de edge wordt gedaan, worden 
de videobeelden die opgeslagen moeten worden gefilterd van de beelden die weggegooid 
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kunnen worden of überhaupt niet eens opgenomen hoeven te worden. Op deze manier heeft 
de data die wordt opgenomen en gedeeld waarschijnlijk significant meer waarde. Wat 
observatie betreft geldt vaak: Als je te veel data verzamelt, verzamel je te veel data. Met 
andere woorden: Als je altijd alles bewaart, moet je altijd zoeken naar spelden in 
hooibergen. 
 
Met autonome observatie gebeurt kunstmatige analyse in de edge, maar er is altijd de 
behoefte om videobeelden te streamen voor verdere analyse en besluitvorming op hoger 
niveau. Of het nou wetshandhaving, publieke veiligheid of real-time reageren op 
gebeurtenissen betreft, mensen in meldkamers moeten kritieke, visuele data kunnen zien. 
Hen overweldigen met data is efficiënt noch effectief. Wat belangrijk is, is dat zij precies te 
zien krijgen wat ze nodig hebben, wanneer ze het nodig hebben. De focus moet van ‘je weet 
maar nooit’ naar ‘precies op tijd’. 

Herontdek je kwaliteiten 
De toename van machines die onze taken automatiseren kan ons bezorgd maken over onze 
eigen baan. Als observatie en de daarop volgende processen door een machine worden 
overgenomen, dan volgt de vraag waar de beveiliging werknemers zich mee bezig gaan 
houden. Belangrijk hierbij is dat beveiligingsmedewerkers niet het gevoel hebben dat zij 
vervangen worden en overbodig zijn. Automatisering betekent niet dat ze zich hoeven te 
vervelen of dat ze nutteloos zijn geworden. Het betekent wel dat hun kwaliteiten opnieuw 
moeten worden geëvalueerd, zodat zij zich kunnen bezighouden met veel crucialere en 
meer strategische taken. Autonome observatie zou door beveiligingsmedewerkers niet 
moeten hoeven worden gezien als bedreigend, maar als een mechanisme om zich te 
bevrijden van een gigantische hoeveelheid gezwoeg, en een kans om zichzelf opnieuw te 
ontplooien. 

Krijg vertrouwen in het systeem 
Een andere angst die autonome observatie met zich meebrengt is de angst voor een stukje 
metaal dat nu beslissingen neemt die voorheen door beveiligingsexperts werden genomen. 
Als de experts nog steeds verantwoordelijk worden gehouden voor deze beslissingen, die 
betrekking hebben op gevoelige data, is de angst absoluut begrijpelijk. Leveranciers van 
autonome systemen dienen de gebruikers en managers dan ook het vertrouwen te bieden 
dat zij nodig hebben om met een goed gevoel gebruik te maken van het systeem. Alle 
betrokkenen moeten leren begrijpen hoe het systeem beslissingen maakt, waarbij zij helder 
inzicht krijgen in de stappen die gemaakt worden door het systeem. Dit zal niet alleen 
bevorderlijk zijn voor het vertrouwen, maar is ook nodig voor het leerproces en voor 
gerechtelijke doeleinden. 
 
Autonome systemen kunnen enerzijds met open armen verwelkomd worden. Ze hebben de 
potentie ons werk slimmer, sneller en nauwkeuriger uit te voeren, waardoor wij ontlast 
worden. Anderzijds kunnen ze als bedreigend worden ervaren. Er ontstaan vragen over hoe 
we ze het best kunnen behandelen. Bovendien wordt er in twijfel getrokken of ze hun werk 
wel goed uitvoeren en ons niet gaan vervangen. De komst van autonome systemen valt 
echter niet te ontkennen, met de vorderingen op het gebied van zelfrijdende auto’s, en met 
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thermostaten die zichzelf programmeren om te allen tijde te voldoen aan de temperatuur 
voorkeuren van hun eigenaar. Wat vroeger science fiction was, is nu realiteit. Dus laten we 
onze nieuwe metalen collega verwelkomen.  
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Yoti: ID verificatie middels smartphone 
mei 2019 

 
Een voordeel van mobiele apparaten als het identiteit betreft zijn alle sensoren die in de 
apparaten zitten. Hoge kwaliteit camera’s voor foto’s en video’s, vingerafdruk scanners, en 
microfoons zitten al in high-end mobiele apparaten en komen ook in lower-end producten. 
Uit marktonderzoek blijkt dat er in 2022 2.7 miljard biometrisch geactiveerde smart mobiele 
apparaten zijn die biometrie in het dagelijks leven van de halve wereldbevolking brengen. 
Biometrie belooft een frictieloze manier om mobiele gebruikers snel en gemakkelijk te 
identificeren. Maar liefst 86 procent van de consumenten is geïnteresseerd in het gebruik 
van biometrie voor het verifiëren van hun identiteit. Er bestaan diverse populaire mobiele 
biometrische authenticatie oplossingen. Yoti is er één van. 

Yoti‘s biometrische mobiele identificatie platform 
Yoti is een digitaal identiteitsplatform die het sneller, makkelijker en veiliger maakt voor 
bedrijven om hun klanten te verifiëren en identificeren. Het is een populaire selfie 
gebaseerde authenticatie oplossing, die gebruik maakt van gezichtsherkenning om 
eindgebruikers in staat te stellen hun identiteiten te verifiëren met gebruik van een standaard 
smartphone camera. Maar het stelt gebruikers ook in staat om hun officiële 
identiteitsdocumenten te uploaden. Een eindgebruiker kan zijn/haar identiteit bewijzen met 
een selfie en foto’s van hun identiteitsdocumenten, waardoor de app een soort virtueel ID 
systeem is, die je helpt te weten met wie je te maken hebt. 

Hoe het werkt 
Gebruikers maken een persoonlijk profiel aan in de Yoti app. Yoti’s geavanceerde 
gezichtsherkenning technologie matcht selfies van de gebruikers met hun door de overheid 
uitgegeven ID documenten om een een veilige digitale identiteit te creëren. 
 
De app maakt gebruik van Quick Response Codes (QR codes) waarmee gebruikers op 
veilige wijze hun Yoti profiel kunnen delen met een organisatie. Gebruikers scannen de 
betreffende QR code, die een bedrijf aan hen presenteert voor een bepaald doeleinde, om 
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het verificatie proces te beginnen. Daarna vullen ze en PIN code in om hun unieke identiteit 
te verifiëren. Bedrijven kunnen ook additionele authenticatie vereisen door Yoti gebruikers te 
vragen een selfie te nemen op het transactie punt, voor extra veiligheid. Yoti bevestigt 
binnen enkele seconden of het gezicht op de selfie toebehoort aan de eigenaar van het 
geregistreerde profiel. 
 
Yoti applicaties zorgen ervoor dat bedrijven binnen enkele seconden precies weten met wie 
zij te maken hebben. Op veilige wijze data delen met individuen via de Yoti app bouwt 
vertrouwen op en zorgt voor transparantie. Bovendien bespaart het bedrijven tijd en geld 
met iedere transactie. 

Wat je ermee kan 
Yoti biedt mensen een geverifieerde identiteit die kan worden gebruikt om zich veilig te 
verbinden met organisaties voor uiteenlopende situaties. 
 
Biometrische login 
Met behulp van een Yoti profiel is het mogelijk toegang te krijgen tot websites zonder 
gebruikersnamen en wachtwoorden. Dit bespaart een hoop tijd en gedoe met het onthouden 
van inloggegevens voor verschillende websites. 
 
Verificatie 
Elke Yoti wordt geverifieerd met behulp van overheid IDs en biometrie. Identiteitsverificatie is 
makkelijk en snel met Yoti. Yoti biedt een digitale bon voor elke transactie om de veiligheid 
te verbeteren. Organisaties weten met wie ze te maken hebben en klanten zijn blij met de 
tijd die en het geld dat zij besparen door zich binnen enkele seconden te identificeren met 
behulp van hun smartphone. 
 
Leeftijdscontrole 
Doordat de leeftijd van de gebruikers vermeld is in hun identiteitsdocumenten, is hun leeftijd 
gekoppeld aan hun Yoti profiel. Hun profiel vormt daardoor een makkelijke en snelle manier 
om de leeftijd van gebruikers te controleren, waarbij valse ID’s geen problemen meer 
opleveren. 
 
Toegangscontrole 
Yoti biedt de mogelijkheid voor snelle, veilige en papierloze toegangscontrole, waarbij 
personeel tijd wordt bespaard met een geautomatiseerde registratie van de personen die het 
gebouw binnen zijn geweest. Een tablet bij de receptie biedt gasten een scanbare QR code, 
zodat ze zichzelf kunnen identificeren. Deze helpt hen ook bij het vinden van hun gastheer 
en brengt het personeel op de hoogte als hun gasten zijn gearriveerd. Dit eenvoudige, 
digitale proces verbetert de veiligheid voor zowel de bezoekers als het personeel en het 
bedrijf. 
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Ondertekening van documenten 
Ook het ondertekenen van documenten is op basis van biometrie en de door de overheid 
uitgegeven ID’s sneller, makkelijker en veiliger, zonder misverstanden over de 
daadwerkelijke identiteit van de ondertekenaar. 

Veilige data waarover de gebruiker zelf zeggenschap heeft 
De Yoti technologie verifieert en matcht gegevens van gebruikers aan hun selfies. 
Additionele controles worden uitgevoerd door een getraind team in een veilige ‘Cleanroom’ 
om er zeker van te zijn dat alle ingediende gegevens onvervalst zijn. Yoti maakt gebruik van 
de nieuwste, gevorderde 256-bit encryptie om je data veilig te houden. Elk stukje informatie 
wordt versleuteld met afzonderlijke cryptografische sleutels die verder versleuteld zijn met 
een gebruikerssleutel die alleen beheerd wordt door de gebruiker. Alle data wordt bewaard 
op veilige Tier 3 datacenters. Afbeeldingen van gebruikersdocumenten worden zeven dagen 
lang opgeslagen. Na deze periode heeft Yoti geen toegang tot deze data. Zo zorgen zij 
ervoor dat er niet één grote verzameling van data is waar hackers zich op kunnen richten. 
 
Met Yoti hebben gebruikers de volledige controle over hun eigen data. Ze beloven de data 
niet te exploiteren. Een gebruiker kan altijd zelf beslissen welke persoonlijke details zij willen 
delen en met wie, zodat ze zelf de zeggenschap over hun data hebben. Met de app is het 
mogelijk alleen de minimum informatie die ergens voor nodig is te delen. 
 
Kortom; de oplossingen van Yoti maken het sneller, eenvoudiger en veiliger om jezelf en 
anderen te identificeren, of dat nou online of offline is. Dit soort biometrische, mobiele ID 
verificatie platformen zullen we de komende tijd steeds vaker voorbij zien komen.  
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Toepassingen van mobiele ID verificatie 
mei 2019 

 
ID verificatie speelt in veel sectoren op een of andere wijze een belangrijke rol. In bepaalde 
situaties is het een kleine bijkomstigheid die geen enkel probleem oplevert. In andere 
situaties heeft een identificatieproces meer impact. Kleine verschillen in het proces kunnen 
dan enorme voordelen opleveren. 
 
In de vorige post hebben we kennisgemaakt met een platform voor biometrische mobiele 
identificatie; Yoti. De komst van dit soort nieuwe identificatie applicaties vormt een ideale 
gelegenheid om bestaande identificatieprocessen te heroverwegen. Wat zijn de 
flessenhalzen? Kunnen ze efficiënter? Wat zijn de onnauwkeurigheden? Welke problemen 
ervaart de gebruiker? Kunnen ze gebruiksvriendelijker? Kunnen ze goedkoper? En opent 
mobiele identificatie nieuwe deuren? 
 
Afhankelijk van het toepassingsgebied kunnen procesverbeteringen veranderen. Mobiele ID 
verificatie kan in uiteenlopende gebieden worden toegepast. Vandaag bespreken we een 
aantal van deze toepassingsgebieden. 

Automatische instap controle op vliegvelden 
Hoewel het bewijzen van je identiteit met je mobiele apparaat vandaag de dag nog niet veel 
beschikbaar is, wordt verwacht dat dit concept binnenkort gebruikt gaat worden op het 
gebied van geautomatiseerde instap controle op vliegvelden. Uit onderzoek blijkt dat de 
meerderheid van de passagiers erg bereid is om hun mobiele telefoon te gebruiken voor ID 
verificatie, en dat vrijwel alle passagiers openstaan voor het idee. Passagiers willen hun reis 
zo makkelijk mogelijk maken en mobiele apparatuur is de technologie die zij verkiezen. 
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Het doel van mobiele ID verificatie is dat traditionele reisdocumenten worden vervangen 
voor digitale, biometrisch geauthenticeerde bewijzen op de mobiele apparatuur van 
passagiers. Op Heathrow zal het systeem van Yoti worden gebruikt om de instap 
documenten en paspoorten van reizigers te vervangen, waarbij ze zich door het vliegveld 
kunnen bewegen met slechts het gebruik van hun smartphone en gezichten als bewijs van 
hun identiteit. Op deze manier zal het reizen voor de reizigers een stuk makkelijker en 
sneller verlopen. 

Toegangscontrole voor evenementen 
Identiteitscontrole voor evenementen kan een hoop gedoe opleveren. Vervalste, verlopen, 
aangepaste, versleten en verkleurde identificatie documenten maken het vaststellen van 
iemands leeftijd en identiteit moeilijk, waardoor zij een snelle doorloop voorkomen en een 
risico vormen voor het oplopen van boetes. Mobiele ID verificatie systemen zoals Yoti 
kunnen toegangscontrole vereenvoudigen, versnellen en goedkoper maken. Als de 
applicatie geïntegreerd wordt in self-service check-in poorten, kunnen bezoekers met behulp 
van de Yoti app op hun telefoon hun leeftijd en identiteit bewijzen door het scannen van een 
QR code. Dit scheelt flink wat manuren van beveiligingsmedewerkers, biedt een 
nauwkeurigere controle, en kan de rijen voor de ingang aanzienlijk verkorten, met het 
bijkomende voordeel dat bezoekers hun waardevolle ID documenten thuis kunnen laten. 

Toegangscontrole voor gevoelige locaties 
Of het nou een kluis, meldkamer met gevoelige videobeelden, of een private datacenter 
betreft, gevoelige locaties dienen goed beveiligd te zijn, terwijl de toegangscontrole soepel 
verloopt. Mogelijk is het interessant om voor dit soort locaties identificatiemethoden als 
pasjes, wachtwoorden, vingerafdrukken en irisscans te vervangen voor mobiele ID verificatie 
met behulp van een platform als Yoti. Identificatie met behulp van de smartphone is 
nauwkeurig, snel en gebruiksvriendelijk. Desgewenst kan dit aangevuld worden met het ter 
plekke maken van een selfie voor extra zekerheid over de identiteit van de gebruiker en het 
voorkomen van frauduleuze activiteit. 
 
Dit kan met name interessant zijn in het geval er toegang verleend moet worden aan een 
‘vreemde’. Denk hierbij aan IT specialisten, monteurs en schilders. Met behulp van hun 
smartphone kunnen zij door het scannen van een QR code ter plekke hun identiteit bewijzen 
aan de hand van door de overheid uitgegeven documenten. Op deze manier heb je goed in 
beeld aan wie je toegang verleent tot de gevoelige locatie, waardoor je deze personen met 
meer vertrouwen hun werk kunt laten doen. 
 
Natuurlijk zijn er nog veel meer gebieden waarin mobiele ID verificatie kan worden ingezet 
om identificatieprocessen sneller, eenvoudiger, nauwkeuriger, veiliger, goedkoper en 
gebruiksvriendelijker te laten verlopen. Er zullen ook steeds meer verschillende applicaties 
komen die vergelijkbaar zijn met Yoti, of een aanvulling hierop zijn. Dus hou je ogen open, 
laat je inspireren, en erken de kracht van de smartphone.  
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Rampen voorkomen met behulp van biometrie 
juni 2019 

 
In de beveiliging wordt biometrie vooral ingezet voor identificatie- en verificatie doeleinden, 
waarbij fysiologische kenmerken als het gezicht en de vingerafdruk, en gedragskenmerken 
als iemands manier van lopen en praten worden gecontroleerd. Maar los van identificatie en 
verificatie, kan biometrie ook gebruikt worden om menselijk gedrag te begrijpen. Door 
correct gebruik van biometrie kunnen bedrijven het duurste en meest impactvolle deel van 
de organisatie fine-tunen, namelijk de mensen. Zo kunnen door hen veroorzaakte, onveilige 
situaties verminderd of voorkomen worden. 

Biometrie; meer dan identificatie en verificatie 
Biometrie is de technische term voor lichaamsmetingen en -berekeningen. Het verwijst naar 
metingen die gerelateerd zijn aan menselijke karakteristieken. Onder biometrie vallen veel 
meer metingen aan menselijke organen dan de bekende vingerafdruk, en met die metingen 
kunnen meer dingen gedaan worden dan alleen identificatie en verificatie. 
 
Misschien heb je gehoord hoe de Apple Watch een hartaanval kan helpen voorspellen. De 
negenenveertig jarige man Killian draagt zijn Apple Watch drie tot vier nachten per week in 
bed voor het volgen van zijn slaap. Op een nacht wekte zijn Apple Watch hem rond 1 uur ‘s 
morgens met een alert van een app van een derde partij, ‘HeartWatch’, om te melden dat 
zijn hartslag was verhoogd tijdens zijn slaap. Killian ervaarde een milde 
spijsverteringsstoornis, wat een teken van een hartaanval kan zijn, maar voelde zich niet 
ziek. Zijn Apple Watch meette een hartslag van zo’n 121 slagen per minuut midden in de 
nacht, terwijl eerder verzamelde data aangaf dat zijn gemiddelde rusthartslag rond 49 slagen 
per minuut lag. De data gaf ook aan dat dit de eerste keer was dat zijn rusthartslag dit 
niveau had bereikt sinds hij was begonnen met het dragen van de Apple Watch, dus hij 
besloot uit voorzorg naar de eerste hulp te gaan. Hoewel de resultaten normaal waren, 
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merkte hij dat zijn hartslag nog steeds verhoogd was. Toen het ziekenhuis een bloedtest 
deed, werd een verhoogd niveau van een enzym ontdekt dat een teken is dat er een 
hartaanval heeft plaatsgevonden of aan het plaatsvinden is. Verdere testen onthulden vier 
geblokkeerde slagaders, welke aangepakt moesten worden. De dokter zei dat als hij was 
blijven slapen, hij waarschijnlijk niet wakker was geworden. Hij zou zijn overleden in zijn 
slaap. 
 
De metingen aan Killians hart valt onder biometrie. Daarmee is dit incident een goed 
voorbeeld van de manier waarop biometrie gebruikt kan worden voor het voorkomen van 
gevaarlijke situaties. 

Biometrie voor het voorspellen van professionals’ mentale of fysieke 
toestand 
Laten we eens kijken hoe dit voorbeeld zich vertaalt naar de veiligheid van organisaties. Als 
je verantwoordelijk bent voor een team van bekwame professionals die verantwoordelijk zijn 
voor kritieke machines - denk aan piloten, machinisten en bouwvakkers - dan kan de 
mogelijkheid om iemands slaperigheid of andere vorm van aandachtstekort te ontdekken het 
verschil maken tussen een ramp en een veilige dag. Zo zijn er applicaties waarbij 
biometrische data kan voorspellen wanneer iemand ziek gaat worden en niet achter het 
stuur zou moeten zitten om een mogelijk groot ongeluk te vermijden. 
 
Er zijn verschillende biometrische markers die hiervoor verzameld kunnen worden. 
Hartslagvariabiliteit spreekt boekdelen voor iemands emotionele toestand. In combinatie met 
de vandaag de dag gemakkelijk te meten informatie over lichaamstemperatuur, bloed 
oxygenatie, pupilverwijding en gerelateerde fysiologische data, beschik je over aardig wat 
data over wat er bij iemand intern gebeurt. Samen met voorspellingen gebaseerd op 
individuele patronen, kun je iemand zeggen een halve dag vrij te nemen, omdat de te 
verwachten griep zijn/haar ongeval voorspelling verhoogt. 
 
De juiste analytische programma’s helpen de verzamelde biometrische data om te zetten in 
betekenisvolle informatie, inzichten en handelingen. Het streamen van de data in zo'n 
programma brengt je in staat de data direct op te schonen en te analyseren, alerts toe te 
voegen voor bekende kwesties, trends en voorspellingen te creëren, en de data op te slaan 
voor toekomstige analyse en patroon ontdekking. 

Overwegingen 
Hoewel het verzamelen van biometrische gegevens steeds makkelijker gaat en vele 
voordelen met zich meebrengt, roept het ook ethische vraagstukken op. Ontdekken dat 
iemand op het punt staat een hartaanval te krijgen is waarschijnlijk informatie waarvan 
vrijwel niemand het erg vindt dat deze bekend is en dat ernaar gehandeld wordt. Een 
ontdekking van een prille zwangerschap zal echter waarschijnlijk niet het soort data zijn dat 
we willen hebben als we privacy- en discriminatie problemen willen vermijden. Het is dus 
belangrijk dat er beleid wordt opgesteld met betrekking tot de informatie die uit de data 
verkregen mag worden en hoe de data gebruikt mag worden. Van groots belang is hiervoor 
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dat het dataretentie- en anonimisering beleid op zo’n manier werkt dat de data, zelfs als er 
een lek plaatsvindt, over het algemeen betekenisloos is. Alleen als de gevoelige 
biometrische data degelijk behandeld wordt, kan er geprofiteerd worden van de waardevolle 
veiligheids voordelen die deze met zich meebrengt.  
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Misdaden voorkomen met biometrie van intentie 
juni 2019 

 
Met de jaren is biometrie steeds geavanceerder geworden. De nieuwe generatie 
biometrische systemen, biometrie van intentie genaamd, overtreft de traditionele strekking 
en ambitie van deze technologie. Deze generatie integreert cognitieve wetenschappen en 
gedragsneurologische inzichten om intenties van criminele of terroristische daden te 
detecteren, en daarmee de daden te voorkomen. Het is de vraag in hoeverre we deze 
technologie daadwerkelijk zullen kunnen benutten gezien de mogelijk onoverkomelijke 
tekortkomingen, maar dat biometrie van intentie volop in ontwikkeling is, is een ding dat 
zeker is. 

Biometrie van intentie 
Biometrie van intentie is een Computer Vision automatisering die gebruik maakt van 
kunstmatige intelligentie technieken. Het is een nieuwe benadering die het bereik van 
klassieke biometrische identificatie processen vergroot. Het biedt een efficiënte manier om 
te voorkomen dat mensen met de intentie om onrechtmatige activiteiten zoals terroristische 
aanslagen uit te voeren, dit ook daadwerkelijk kunnen doen. Hoewel menselijke emoties, 
intenties en overtuigingen duidelijk onzichtbare mentale processen zijn, beoogt gedrag 
biometrie onze intenties te scannen. Het idee erachter is als volgt: Intentie gaat normaal 
gesproken vooraf aan actie, waardoor een tijdige detectie van vijandige intentie zou leiden 
tot het voorkomen van gewelddadige handelingen. De technologie analyseert fysiologische 
kenmerken zoals oogbeweging, lichaamstemperatuur, hartslag, ademhaling en friemel 
gedrag om potentieel gevaarlijke personen te identificeren en lokaliseren. Het voorspelt 
gevaarlijk gedrag of vijandige intentie voordat het zich omzet in actie. 
 
De hoop is dat biometrie van intentie gaat fungeren als hersen-'vingerafdrukken', waarbij er 
gecontroleerd wordt op gedragsintentie. Hiervoor moeten een gedrag databank en nieuwe 
data-metende metriek worden aangemaakt met behulp van elektro-encefalografische (EEG) 
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en functionele MRI (fMRI) reacties op stimuli. EEG en fMRI zijn mechanismen om de 
menselijke hersenfunctie te onderzoeken. EEG detecteert elektrische activiteit in de 
hersenen met behulp van op de hoofdhuid geplaatste elektrodes, terwijl fMRI een 
functionele neuroimaging procedure is die hersenactiviteit in relatie tot de bloedstroom 
analyseert. Men hoopt dat, als dit betrouwbaar genoeg is, deze technologie zou kunnen 
helpen vaststellen of een angstig uitziend persoon slechts gewone, dagelijkse stress ervaart, 
of dat het daadwerkelijk een gevaarlijk persoon betreft. 
 
EEG neemt de fluctuatie in voltage op welke resulteert in een ionenstroom tussen de 
neuronen. Zo biedt een EEG-gebaseerd biometrisch systeem ‘hersen-handtekeningen’. Het 
gebruik van EEG opnames voor biometrische identificatie wordt gezien als een verbetering 
op bestaande systemen vanwege de vertrouwelijkheid en het feit dat het moeilijk te stelen 
en na te bootsen is. Recent verzamelde data liet significante nauwkeurigheid zien in het 
detecteren van bepaalde mentale taken als het uitvoeren van wiskundige berekeningen en 
ontspanning, in situaties waarin de deelnemers werd gevraagd deze taken zonder duidelijke, 
openlijke beweging uit te voeren. Hoe dan ook zal een real-time biometrisch systeem dat 
effectief gebruik maakt van EEG signalen enorme ontwikkelings- en optimalisatie 
inspanningen vereisen. 
 
Waar andere biometrisch scanning systemen een bepaalde mate van transparantie hebben 
en zichtbaar zijn voor degenen die gescand worden, kunnen systemen voor biometrie van 
intentie geïntegreerd worden in infrastructuur of meubelen. Zo zouden vliegtuigpassagiers in 
een stoel kunnen zitten die, zonder dat zij dat weten, vol zit met biometrische sensoren. 

De technologie is nog in ontwikkeling 
Wetenschappelijke onderzoeken van intentie laten nog steeds beperkte nauwkeurigheid zien 
als het gaat om het vatten van het volledige gebied van gezichtsuitdrukkingen en menselijke 
emoties. De verbanden tussen enerzijds emoties, verlangens, overtuigingen of aspiraties, en 
anderzijds intenties, zijn niet volledig duidelijk. Bepaalde bevindingen suggereren dat de 
rechter frontale kwab meer betrokken is bij negatieve emoties, en de linker bij positieve 
emoties. Toch is er meer empirisch bewijs nodig. 
 
Verder roepen de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van biometrie van intentie vragen op 
over de haalbaarheid, de risico’s van gedragsprofilering, en daarmee de kans op het 
verkeerd interpreteren van intentie. De risico’s als gevolg van miscalculaties, het volgen van 
onschuldige verdachten en onterechte beschuldigingen zijn enorm, en brengen ethische, 
morele en juridische implicaties met zich mee die nader onderzocht moeten worden. 
Ondanks dat is de biometrische branche bloeiend, zowel in het bedrijfsleven, als in 
universiteiten en overheden. We zullen zien wat de toekomst in petto heeft.  
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Axon gebruikt voorlopig geen gezichtsherkenning 
in politie bodycams 
juli 2019 

 
Bodycam bedrijf Axon uit Arizona deed afgelopen jaar iets ongebruikelijks voor een 
technologiebedrijf. De organisatie heeft een ethische adviesraad van externe experts 
samengesteld om richting te bieden wat betreft potentiële nadelen van zijn technologie. 
Afgelopen donderdag publiceerde de raad een rapport waarin zij het bedrijf aanraden 
gezichtsherkenningstechnologie niet te implementeren op zijn bodycams, die veel gebruikt 
worden door de Amerikaanse politie, gezien de ethische problemen en technologische 
beperkingen die dit met zich meebrengt. Axon zegt dat dergelijke externe ethische 
adviesraden nieuw zijn onder technologiebedrijven, en dat zij hopen dat andere bedrijven de 
ethische roadmap die zij ontwerpen kunnen nastreven. 

Problemen met gezichtsherkenning in bodycams 
De adviesraad concludeerde dat het gebruik van politie bodycams een complete 
“non-starter” was. Ze ontdekten dat de technologie nog niet betrouwbaar genoeg is om 
personen te identificeren, en dat deze met name onnauwkeurig is als het gaat om vrouwen, 
jongeren, en mensen van niet-blanke etniciteiten. Deze ongelijkheden zouden 
onrechtvaardigheden alleen maar voortzetten en verscherpen. 
Volgens het rapport zouden de tekortkomingen, met name onder wetshandhaving 
voorwaarden zoals een politie achtervolging met schuddende bodycams en slechte 
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verlichting, erger kunnen zijn. Mogelijk zijn de tekortkomingen relatief gezien onbelangrijk als 
het gaat om het vinden van een vermiste oudere in een menigte, maar real-time 
gezichtsherkenning voor het markeren van een verdachte zou ertoe kunnen leiden dat 
agenten personen als gevaarlijker waarnemen dan dat zij echt zijn, waardoor zij meer 
geweld gebruiken dan de situatie vereist. 
 
Afgelopen donderdag maakte Axon bekend dat zij het advies van de raad opvolgen, en 
voorlopig hun bodycams niet zullen voorzien van face-matching technologie (het proces 
waarbij een gezicht wordt gematcht met een beeld van een specifiek persoon in een set mug 
shots of een andere database). Axon zal samenwerken met de ethische adviesraad in hun 
onderzoek naar het beter begrijpen en oplossen van de belangrijkste kwesties die in het 
rapport naar voren kwamen. Zo zullen zij onder andere manieren zoeken om de 
vooroordelen uit de algoritmen te halen. 

Voorzichtiger omgaan met technologie 
Axons beslissing geeft weer hoe gezichtsherkenning technologie steeds controversiëler 
wordt naarmate het meer gebruikt wordt. Burgers en wetgevers zijn niet altijd blij met de 
macht die software die in staat is mensen in het openbaar te herkennen kan geven aan 
politie en overheden. Om die reden gaan Axon en andere technologiebedrijven voorzichtiger 
om met de technologie, in tegenstelling tot het gebruikelijke patroon van snel bewegen, voor 
opschudding zorgen, en het achterlaten van problemen waar de samenleving mee moet 
dealen. Zoals Axons oprichter en CEO Rick Smith aangaf in een interview zouden zij zonder 
hun ethische adviesraad mogelijk doorgegaan zijn voordat ze echt begrepen wat er mis kon 
gaan met deze technologie. Een van de elf leden van de raad, Mecole Jordan, zegt dat 
nieuwe technologieën vaak gewoonweg verkocht worden en de gemeenschappen later de 
negatieve gevolgen ontdekken. De laatste tijd is gezichtsherkenning onder de microscoop 
gekomen bij het Amerikaanse parlement en plaatselijke overheden vanwege angsten dat 
massasurveillance zal leiden tot een politiestaat waarin de overheid binnendringt in het 
dagelijks leven van onschuldige burgers, en onterecht minderheden aanwijst als criminelen. 
 
Volgens Smith was de raad geïnspireerd op speculatie die zich begon te verspreiden dat 
Axon privacy onvermijdelijk zou bedreigen door gezichtsherkenning aan hun camera’s toe te 
voegen. Smith zegt dat de organisatie alleen van plan was tools te creëren om de politie te 
helpen video’s te managen en gezichten en andere identificerende informatie te bewerken. 
Axon heeft in het verleden ook moeten strijden tegen claims dat hun technologie gevaarlijk 
is, waarbij zij in sommige gevallen schuldig zijn bevonden en een schadevergoeding hebben 
moeten betalen. Het bedrijf is een van de weinigen die met behulp van een adviesraad 
bescherming creëert tegen onbedoelde consequenties van hun technologische uitvindingen 
voordat zij ze op de markt brengen. 

Hoe bescherm jij je tegen onethische consequenties? 
Axons adviesraad bestaat uit elf leden, waaronder advocaten, technologen en 
wetshandhavings veteranen. Het is belangrijk dat een dergelijke raad wordt gevormd door 
een diverse en externe groep specialisten en vertegenwoordigers van de mensen die het 
meest getroffen worden door de technologie. Op deze manier helpt de raad ervoor te zorgen 
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dat de producten van het bedrijf op verantwoorde wijze worden ontworpen. Laat je hierdoor 
inspireren, zodat je niet alleen je eigen bedrijf beschermt tegen de consequenties van 
onethische middelen, maar je technische tools ook daadwerkelijk een waardevolle bijdrage 
leveren aan de samenleving.  
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Smart IoT voor openbaar vervoer 
juli 2019 

 
Als gevolg van de snelle groei in stedelijke bewoning is het noodzakelijk publieke diensten 
zoals het openbaar vervoer aan te passen in een poging om een consistente kwaliteit van 
ervaring te bieden. Smart cities omarmen nieuwe technologie om de dagelijkse levens van 
de bewoners te verbeteren. Omdat smart transport de kern van smart cities 
vertegenwoordigt, resulteert dit vaak in het vereenvoudigen van de manier waarop de 
bewoners toegang hebben tot het OV. Smart IoT speelt een grote rol in het verbeteren van 
het OV wat betreft betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. 

Verbeterd openbaar vervoer leidt tot duurzamere steden 
Het OV is doorgaans groener dan reizen met een privé voertuig. Helaas prefereren veel 
mensen hun privé voertuigen, zelfs als het OV goedkoper is. Dit is vanwege het feit dat het 
OV mogelijk niet zo comfortabel, gemakkelijk, betrouwbaar en snel is als privé voertuigen. 
Zo kunnen onvoorziene operationele omstandigheden de dienstregeling verstoren, wat zeer 
vervelend is als je je reis daaromheen hebt gepland. 
 
Dankzij smart IoT zijn er talloze effectieve manieren om het OV in de praktijk veel beter te 
laten functioneren. De door smart IoT gedreven verbeteringen in het OV zullen meer 
mensen stimuleren om het OV te gebruiken en zo minder lang en vaak auto te rijden. Dit 
leidt niet alleen tot rustigere steden met minder opstoppingen, maar ook tot een gigantische 
verlaging in schadelijke CO2 emissies die ons milieu vervuilen. 
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Smart cities gebruiken informatie en communicatietechnologieën om operationele efficiëntie 
te verhogen, informatie te delen met de gemeenschap, en zowel de kwaliteit van 
overheidsdiensten en het welzijn van de burger te verbeteren. Voor deze steden is het 
prioriteren van transport initiatieven een belangrijke manier om dit te realiseren. 

Hoe IoT het openbaar vervoer verbetert 
De nadelen van het OV worden langzaamaan geëlimineerd. IoT wordt steeds gebruikelijker. 
Smart verbonden OV systemen zullen vele voordelen bieden aan de passagiers. Hier volgen 
enkele daarvan. 
 
Efficiënter OV systeem 
Verbonden treinen en bussen betekenen dat er meer data wordt verzameld voor analyse. 
Managers van steden of OV experts kunnen deze data samenvoegen om voorspellende 
analytics te implementeren. Zij ontvangen een melding als er een onderdeel is dat 
onderhoud vereist, in plaats van dat er gewacht wordt tot het onderdeel kapot gaat en deze 
dan te maken, wat vaak in enorme vertragingen resulteert. 
 
IoT maken ook omleidingen voor voertuigen makkelijker in het geval onverwachte 
omstandigheden zoals wegafsluitingen en gevaarlijk weer zich voordoen. Bovendien zijn in 
smart cities de OV mogelijkheden verbonden met gebouwen, zodat transport managers 
bijvoorbeeld meer bussen en treinen kunnen inzetten na een sportwedstrijd of concert als er 
meer mensen in een bepaald deel van de stad zijn. 
 
Verbeterde veiligheidsvoorzieningen 
Het toevoegen van voorspellende analytics aan het OV betekent een veiligere reis voor 
reizigers. Als een onderdeel van een bus er bijvoorbeeld mee ophoudt terwijl er passagiers 
in zitten, kan dit leiden tot een verkeersongeluk en ernstige verwondingen. Met 
voorspellende analytics zijn managers op de hoogte als onderdelen aan vervanging of 
vernieuwing toe zijn, waardoor potentiële ongelukken worden verminderd. 
 
Tijdens noodgevallen kan IoT inwoners in contact brengen met autoriteiten die evacuatie 
procedures kunnen uitleggen en veiligere OV opties kunnen organiseren. Stadsmanagers 
kunnen daarbij aankondigingen van openbare diensten sturen naar verbonden personen in 
de stad die dan behoedzaam kunnen zijn of actie kunnen nemen zoals nodig is. 
 
Fijnere reiservaring 
OV passagiers kunnen al genieten van WI-FI, waardoor zij op weg naar hun werk 
bijvoorbeeld hun e-mail kunnen checken. In de toekomst zullen er IoT mogelijkheden zoals 
touchscreens op haltes en stations te vinden zijn, die reizigers kunnen helpen de weg te 
vinden, het weer te bekijken, en real-time aankomst- en vertrektijden in te zien. Veel van 
deze locaties zullen gratis WI-FI en USB oplaadpunten hebben. Dit soort IoT mogelijkheden 
maken reizen met het OV en wachttijden leuker en nuttiger voor de reizigers. 
 
Daarnaast zal gepersonaliseerde reisinformatie, welke door IoT technologieën gemakkelijk 
verstuurd kan worden, reizigers het gevoel geven dat er voor hen wordt gezorgd. Zo kunnen 
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vervoersbedrijven iemands reisgewoonten volgen en vaststellen welk station en/of route die 
persoon regelmatig gebruikt. Mocht er een sluiting van een station of omleiding op de 
planning staan die relevant is voor de reiziger, dan kan het vervoersbedrijf die persoon van 
tevoren op de hoogte stellen en hen helpen alternatieve regelingen te treffen in plaats van 
hen in ongewisse te laten. Met smart IoT toegang ‘on-the-go’ kunnen passagiers ook 
onderweg op tijd op de hoogte gebracht worden over de handelingen die zij dienen te 
treffen. 
 
IoT technologie maakt daarnaast real-time voertuig tracking gemakkelijk, waardoor 
passagiers op een elektronisch bord bij een halte of op hun mobiele apparaat de exacte 
voertuig locatie kunnen zien en een melding kunnen ontvangen als zij hun halte naderen, 
zodat zij zich kunnen voorbereiden om uit te stappen. 

De rol van video en beveiliging in smart openbaar vervoer 
Een stad gaat niet alleen over straten, gebouwen en transport. Ook gaat het niet alleen over 
geavanceerde technologie. Het gaat over mensen en hoe zij een kwalitatief leven kunnen 
leiden. 
 
IoT maakt onze wereld slimmer en beïnvloedt ons leven op elk aspect. Het verbeteren van 
het openbaar vervoer is een fundamenteel onderdeel van het ontwikkelen van smart cities. 
De miljoenen verkeers- en straat videocamera's in combinatie met vorderingen in video 
analytics technologieën spelen hier een belangrijke rol in. 
 
Voetgangers, automobilisten en voertuigen kunnen gedetecteerd en gevolgd worden voor 
verkeersanalyse, en gedrags- en gebeurtenis herkenning methoden kunnen de 
ondersteuning van besluitvorming automatiseren. Met de snelle vooruitgang in krachtige 
GPU servers en GPU-enabled platformen zijn automatische video analyse technologieën rijp 
voor het verbeteren van verkeerscontrole, het verminderen van opstoppingen, het 
voorkomen van ongelukken, het ondersteunen van toezicht, en het moderniseren van de 
transport infrastructuur, om onze transportsystemen veiliger, slimmer en goedkoper te 
maken. Welke rol kan jouw bedrijf in dit grotere plaatje spelen?  
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Faceter: Een gedecentraliseerd systeem voor 
videobewaking en -analyse 
juli 2019 

 
Videobewaking kan ingezet worden voor uiteenlopende doeleinden, zoals voor het opnemen 
van misdaden en het handhaven van de openbare orde, maar ook voor het inschatten van 
de menigte dichtheid in stadions en op vliegvelden, voor het monitoren van de efficiëntie van 
advertenties, voor het analyseren van verkeersopstoppingen, en voor het informeren over 
ongelukken, noodgevallen, etcetera. Daarbij zijn CCTV camera’s niet alleen eigendom van 
staatsbedrijven, maar ook van commerciële bedrijven en particulieren. Al deze systemen zijn 
nogal geïsoleerd en niet beschikbaar voor algemeen publiek. Het moderne 
videobewakingssysteem werkt eenzijdig, en het onderhouden ervan is duur. 
 
Er kunnen voordelen behaald worden door videobewakingssystemen met elkaar te 
verbinden tot een enkel groot videobewakingssysteem waarin middelen gedeeld kunnen 
worden, data van verschillende organisaties en particulieren gedeeld kan worden, en kosten 
beperkt kunnen worden. Maar het samenvoegen van verschillende systemen in het 
raamwerk van een enkel systeem is een nogal omvangrijke taak die niet alleen middelen 
maar ook software met een goede infrastructuur vereist. Dat is waar Faceter om de hoek 
komt kijken. 
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Geavanceerde, betaalbare camerabewaking voor het MKB en 
particulieren 
De huidige, klassieke infrastructuur architecturen kunnen niet gebruikt worden als 
massamarkt oplossing omdat het te prijzig is. Faceters oplossing is een gedecentraliseerd 
videobewakingssysteem. 
 
Als kleine ondernemer of particulier kan je een videobewakingssysteem installeren met 
Faceter software. Faceter is compatibel met vrijwel elke videocamera die verbonden kan 
worden met het internet. Het verwerken van de videobeelden en het doen van video 
analyses wordt, tegen een vergoeding, uitgevoerd in de fog door partijen die beschikking 
hebben over krachtige computers. Op deze manier worden gezichtsherkenning en computer 
visie technologieën die veel dure middelen vereisen wereldwijd bereikbaar voor 
huiseigenaren en eigenaren van kleine bedrijven. 
 
Standaard videobewakingssystemen nemen simpelweg gebeurtenissen op, terwijl het 
gedecentraliseerde videobewakingssysteem van Faceter gezichtsherkenning software 
gebruikt en in staat is objecten te detecteren en real-time video content analyse uit te voeren 
tegen overzienbare kosten. 

Interactieve camerabewaking: Naast opnemen ook actie ondernemen 
Vele experts zeggen dat het potentieel van video bewakingscamera's niet volledig benut 
wordt tenzij de camera’s bilaterale interactie bieden, in plaats van slechts de handelingen 
van mensen op te nemen en te archiveren. 
 
“Smart” camera’s kunnen op onafhankelijk wijze situaties evalueren die in potentie gevaarlijk 
zijn voor een bepaald persoon en hierop reageren. Als een camera bijvoorbeeld een diefstal 
of een aanvalspoging waarneemt, kan het de politie bellen. Gaat het om 
gezondheidsproblemen zoals een persoon die bewusteloos raakt, dan kan het 
hulpverleningsdiensten inschakelen. Intellectuele videobewaking is ook een perfecte 
toevoeging op smart home systemen. Denk maar aan de voordelen van het hebben van een 
onzichtbare bewaker van je huis die de situatie analyseert en hier passend op kan reageren. 
 
Het doel van Faceter is het ontwikkelen van een systeem dat videobewaking ‘smart’ maakt 
door te zorgen dat het in staat is te ‘denken’, voor efficiëntere gezichts- en objectherkenning 
en online analyse van een video stream. Al deze mogelijkheden worden samengevoegd 
zodat het systeem situaties kan ‘begrijpen’ en hierop kan reageren. Dit zal veiligheid 
verhogen en de reactietijd voor noodmaatregelen significant verlagen. 

Data delen 
Een gedecentraliseerd videobewakingssysteem kan de kosten van geavanceerde video 
content analyse flink verlagen en de snelheid en kwaliteit van het verwerken van de 
videostream verbeteren, wat het leven veiliger en comfortabeler maakt. Maar daarnaast kan 
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er ook data worden gedeeld waardoor elke deelnemer een waardevolle bijdrage kan leveren 
aan andere deelnemers van het netwerk, en hier ook winst mee kan maken. 
 
Als je een videobewakingssysteem met de Faceter software installeert, ben je in staat 
marketing data te verzamelen en delen, en de complete database van je klanten met hun 
behoeften en voorkeuren te bezitten. Op deze manier kan je effectiever marketing 
toepassen of je klanten een meer persoonlijke behandeling bieden ten behoeve van de 
klanttevredenheid. 
 
Bovendien kan je als lid van het gedeelde systeem jouw data inzetten om te helpen 
criminelen te pakken en personen op te sporen door een snelle online database vergelijking. 
In de toekomst kunnen particulieren en kleine bedrijven ook deel worden van het collectieve 
beveiligingsnetwerk, geïntegreerd met politie databases. Op deze manier kan de politie 
afbeeldingen van gezochte criminelen, vermiste kinderen, gestolen auto’s en dergelijke 
verspreiden en met behulp van de gedeelde data deze sneller opsporen. 
 
De technologie werkt zo dat er een neurale kaart van gezichten in videobeelden gemaakt 
wordt (ieder gezicht is uniek, net zoals een vingerafdruk), waarna er een getallenreeks wordt 
opgeslagen die correspondeert met die afbeelding. Op deze wijze weet men nooit hoe het 
gezicht van de persoon eruit ziet, maar kan dit gezicht wel hersteld en getraceerd worden 
als er een incident heeft plaatsgevonden. Stel je voor dat er een overval heeft 
plaatsgevonden, waarbij er bewakingscamera’s aanwezig waren, en de politie de persoon 
niet direct daarna kan vinden. Als de getallenreeks van het gezicht is opgeslagen en een 
Faceter-enabled camera weer een glimp van die persoon opvangt, dan stuurt deze een 
melding zodat de politie of het beveiligingsbedrijf de persoon kan opsporen. 
 
Faceter is dus niet alleen een betaalbare manier voor particulieren en kleine bedrijven om 
gebruik te maken van geavanceerde videoanalyses, maar het is ook een interessante 
ontwikkeling waarbij verschillende partijen die videobeelden opnemen en belang hebben bij 
de opnames krachten kunnen bundelen. Mogelijk is het interessant om je bij deze pool aan 
te sluiten om zo nog meer data en ‘ogen’ te kunnen inschakelen voor het succesvol invullen 
van jouw beveiligingsprojecten, of misschien wel om jouw apparatuur tegen een vergoeding 
ter beschikking te stellen voor de beveiligingsprojecten van andere deelnemers.  
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Faceter: Blockchain technologie voor 
videobewaking 
augustus 2019 

 
Vorige keer hebben we het gehad over Faceter, een gedecentraliseerd systeem voor 
videobewaking en -analyse. Dit systeem maakt gezichtsherkenning en computervisie 
technologieën betaalbaar voor MKB en particulieren, biedt hen interactieve camerabewaking 
die naast beelden opnemen ook actie kan ondernemen, en maakt het mogelijk om 
videobeelden en analyses te delen met andere particulieren, bedrijven of 
overheidsinstanties. Faceter is gebouwd op blockchain technologie, een van de recente 
innovaties in videobewaking, en het bedrijf is hiermee een pionier op dit vlak. Vandaag gaan 
we wat dieper in op de onderliggende technologie. 

Wat is blockchain technologie? 
Vergelijkbaar met hoe het internet de wereld voorziet van een vrije stroom aan informatie, 
biedt blockchain technologie, het onderliggende gedecentraliseerde computing platform dat 
gebruikt wordt door bitcoin en andere cryptocurrencies, ons een manier om een waardevol 
bezit direct over het internet uit te wisselen. Waardevolle bezittingen als aandelen, muziek, 
intellectueel eigendom, wetenschappelijke ontdekkingen, en veel meer kunnen allemaal 
worden uitgewisseld zonder dat daar een betrouwbare derde partij of tussenpersoon bij 
betrokken hoeft te zijn. Bij Faceter betreft het de uitwisseling van gezichtsherkenning taken 
en videostream analyse. 
 
De technologie bestaat uit een ketting van ‘blokken’ die met elkaar verbonden zijn.  Elk blok 
bevat informatie over het voorgaande blok en transactiedata. Als een blok voltooid is wordt 
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deze onderdeel van de blockchain in een lineaire, chronologische volgorde als een 
permanent register van transacties die niet kan worden gewijzigd of verwijderd. 
 
Blockchain technologie is gedecentraliseerd, wat betekent dat data niet op een enkele 
locatie of door een enkele entiteit of organisatie wordt opgeslagen. Het gevolg hiervan is dat 
de data op een blockchain bestand is tegen single point of failure. Het is niet afhankelijk van 
vertrouwen tussen partijen, omdat het geen derde partij nodig heeft en het ook niet vereist 
dat betrokken partijen zichzelf identificeren of elkaar kennen. 
 
Omdat blockchain technologie gedecentraliseerd, transparant en standvastig is, kan 
niemand de data veranderen, vervalsen of verwijderen. Transacties die op de blockchain zijn 
opgeslagen kunnen onafhankelijk worden geverifieerd en getraceerd, waardoor misdaad 
makkelijker kan worden bestreden en fraude kan worden tegengegaan. 

Miners, fog computing en tokens 
Omdat videostream analyse enorme computerkracht vereist, heeft Faceter een platform 
gecreëerd waarbij particulieren en bedrijven die hier normaliter geen beschikking tot hebben, 
hun analyse taken kunnen laten uitvoeren door krachtige computers van andere personen of 
bedrijven, welke miners worden genoemd. Deze miners, die allemaal een gedeelte van de 
transacties op de blockchain valideren, gebruiken videokaarten voor gezichtsherkenning 
taken en video analyse. In ruil voor het uitvoeren van deze berekeningen ontvangen zij 
cryptocurrencies. 
 
Het platform ecosysteem integreert de rekenkracht van verschillende miners in een 
gedecentraliseerd netwerk; de fog. (In deze blogpost lees je wat fog computing is.) Deze 
decentralisatie kan de prijs van de oplossing drastisch verlagen. De vereenvoudigde 
infrastructuur ziet er als volgt uit: 

 

Bron: https://www.newsbtc.com 
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De compensatie die de miners ontvangen is in de vorm van Faceters token; FACE. In 
sommige gevallen zijn tokens eenvoudigweg een valuta, zoals bitcoin, waarbij het 
geaccepteerd wordt als betaalmiddel voor goederen en diensten of fungeert als een 
investering. In andere gevallen is het een utility token, welke toekomstige toegang biedt tot 
de producten en diensten van de applicatie. Dit is het geval met de FACE tokens. 
 
De blockchain technologie is verantwoordelijk voor het ontvangen van betalingen van 
klanten, het vastleggen van bestellingen in smart contracten, en het overschrijven van 
cryptocurrencies naar miners. Iedere GPU bezitter kan toetreden tot het gedecentraliseerde 
fog netwerk van Faceter en FACE tokens verdienen als beloning voor het bijdragen aan de 
wereldwijde veiligheid. 
 
Het aantrekkelijke van blockchain zijn de prijs en efficiëntie factoren, welke ten slotte de 
twee grootste zorgen zijn die klanten over de hele wereld delen. Het gebruik van blockchain 
technologie kan de kosten van gezichtsherkenning systemen enorm verlagen en de snelheid 
en kwaliteit van het verwerken van videostreams verbeteren. Iedere kleine organisatie kan 
bijdragen en winst maken met Faceter technologie en de blockchain, omdat de blockchain 
uitermate geschikt is voor data uitwisseling en het onderhouden van gedeelde databases. 
Als ondernemers een videobewakingssysteem installeren met de Faceter software, zijn ze 
niet alleen in staat om marketing data te verzamelen en delen, en complete databases van 
de behoeften en voorkeuren van hun klanten te hebben, maar ook om te helpen bij het 
aanhouden van criminelen en opsporen van mensen door een snelle online database 
vergelijking.  
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Kwantumcomputers zullen machine learning, 
kunstmatige intelligentie, big data en video analyse 
praktijken revolutionaliseren 
augustus 2019 

 
Elke dag, ieder uur, iedere minuut produceren we gigantisch veel data. We beginnen toch 
echt wel de grenzen te bereiken van de data verwerkingskracht van traditionele computers, 
terwijl de hoeveelheid data alleen maar toeneemt. Transistors zijn nu zo klein als ze 
gemaakt kunnen worden met bestaande technologie. Vandaar dat bedrijven als Google, 
IBM, Microsoft en ook de EU miljarden investeren om de eerste te zijn met een goed 
werkende quantumcomputer die exponentieel krachtiger is dan de computers van vandaag 
om alle data die we iedere dag weer genereren te verwerken en steeds complexere 
problemen op te lossen. Degene die daarin slaagt, bezit de heilige graal van de 
natuurkunde. 
 
Kwantumcomputers zijn intelligente en krachtige computers die informatie op een nieuwe 
manier verwerken en op deze wijze grote en belangrijke doorbraken kunnen forceren. Er 
wordt verwacht dat kwantumcomputers deuren zullen openen naar mogelijkheden die nu 
nog ondenkbaar zijn. 
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Enorm snelle dataverwerking 
Men voorspelt dat, als een van deze bedrijven erin slaagt een commercieel levensvatbare 
kwantumcomputer te ontwikkelen, deze computer in staat zal zijn om berekeningen die de 
computers van vandaag duizenden jaren zouden kosten, binnen seconden uit te voeren. 
Volgens Google hebben zij een kwantumcomputer die 100 miljoen keer sneller is dan de 
computers van vandaag de dag. Deze snelheid is essentieel om de onvoorstelbare 
hoeveelheid data die we genereren te verwerken. 

Complexe problemen oplossen 
De complexiteit en maat van onze data sets groeien sneller dan onze computing middelen, 
waardoor er een flinke druk komt te staan op bestaande architecturen. De systemen van nu 
hebben moeite met het oplossen van bepaalde problemen, of zijn zelfs niet in staat dit te 
doen. De belofte is dat dezelfde, bijzonder ingewikkelde problemen met de kracht van 
kwantumcomputing binnen enkele seconden opgelost worden. 
 
De voorspelling is dat kunstmatige intelligentie, en dan met name machine learning, kan 
profiteren van de vorderingen in kwantumcomputing technologie. Wat nu al mogelijk is met 
machine learning, zal door kwantumcomputing algoritmen worden verbeterd. 

Oplossingen optimaliseren 
Een andere manier waarop kwantumcomputing een revolutie zal faciliteren is de 
mogelijkheid om allerlei soorten uitdagingen waar we tegenaan lopen te optimaliseren. Met 
kwantumcomputing zouden we kunnen uitrekenen wat de optimale behandeling en het 
optimale medicatie protocol is voor elk individu, hoe problemen met mobiliteit kunnen 
worden opgelost, door welke oorzaak veranderingen in het klimaat ontstaan, maar ook welk 
materiaal bij kamertemperatuur nog supergeleidend is, wat een enorme impact zou hebben 
op onze energievoorziening. 
 
Met de groei van big data zijn we op een punt beland dat er behoefte is aan een andere 
benadering voor de omgang ermee. Niet alleen is big data nu groter in omvang, maar het 
type probleem dat we proberen op te lossen is ook erg anders. Kwantumcomputers zijn 
beter uitgerust om sequentiële problemen efficiënt aan te pakken. 

Patronen ontdekken in grote datasets 
Daarnaast verwacht men dat kwantumcomputers buitengewoon snel enorme, ongesorteerde 
datasets kunnen doorzoeken om patronen of afwijkingen op te sporen, met de mogelijkheid 
dat ze alle items in je database tegelijkertijd kunnen benaderen om deze taak binnen 
seconden te kunnen voltooien. In theorie is dit vandaag de dag mogelijk, hoewel dit alleen 
uitgevoerd kan worden door parallel computers die elk item een voor een moeten bekijken, 
waardoor dit gigantisch tijdsintensief en daardoor afhankelijk van de maat van de dataset 
misschien zelfs onrealistisch is. 
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Data van verschillende datasets integreren 
Bovendien is de verwachting dat kwantumcomputers kunnen leren hoe zij data uit 
verschillende databronnen kunnen integreren, zodat het met elkaar kan worden vergeleken. 
Zeg maar appels met peren vergelijken. Dit is een van de grootste uitdagingen in 
kunstmatige intelligentie, maar met menselijke input zou het systeem getraind moeten 
kunnen worden voor de toekomst. 
 
De sleutel voor succes is dat onze echte problemen kunnen worden vertaald naar kwantum 
taal. Als dit lukt is de belofte dat kwantumcomputers enorme datasets zoals bergen aan 
rauw beeldmateriaal vliegensvlug kunnen integreren en analyseren, wat onze machine 
learning, kunstmatige intelligentie, big data en daarmee onze videoanalyse praktijken zal 
revolutionaliseren.  
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Hoe kwantumcomputers werken 
september 2019 

 
Vorige keer bespraken we dat kwantumcomputers een revolutionaliserende rol hebben in 
machine learning, kunstmatige intelligentie, big data, en ook videoanalyse praktijken, omdat 
zij de potentie hebben om berekeningen veel sneller uit te voeren dan traditionele computers 
en zelfs de supercomputers van vandaag de dag. Deze keer duiken we wat dieper in de 
werking van deze computers. 
 
De processor van een kwantumcomputer maakt gebruik van de principes van 
kwantummechanica, met de kwantumeffecten superpositie, verstrengeling en interferentie. 

Superpositie 
Traditionele computers maken gebruik van een geheugen dat informatie opslaat middels 
bits. Bits kunnen, net als een mens of voorwerp niet op twee plekken tegelijk zijn. Een bit is 
ofwel een 0 ofwel een 1 (aan of uit, ja of nee), maar nooit een 0 of 1 tegelijk. 
 
Het geheugen van de kwantumcomputer maakt daarentegen gebruik van qubits. Qubits zijn 
nanodeeltjes en zijn wel in staat om op twee plekken tegelijk te zijn. Ze kunnen een 
superpositie aannemen en zijn dus kwantum. In superpositie heeft een qubit tegelijkertijd de 
binaire waarden 0 én 1, in plaats van 0 óf 1. Eén qubit heeft dus eigenlijk de waarde van 
twee bits. 
 
De rekenkracht stijgt exponentieel met het aantal qubits. Als het aantal qubits n is, dan zal 
de processor in één keer voor alle mogelijke inputs (2^n) dezelfde berekening uitvoeren. Bij 
8 qubits is dit dus voor 256 inputs. Een traditionele computer zou hier 256 keer dezelfde 
handeling voor moeten verrichten. Dit betekent dat iets waar een gewone computer een 
paar jaar op moet rekenen, door een kwantumcomputer in een paar seconden uitgerekend 
kan worden. 
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Kwantumverstrengeling 
Een andere eigenschap die kwantumcomputers uniek maakt ten opzichte van traditionele 
computers, is het fenomeen kwantumverstrengeling. Kwantumverstrengeling van twee 
gepaarde elementaire deeltjes betekent dat er een verbinding bestaat tussen deze twee 
deeltjes, die onafhankelijk is van de onderlinge afstand. Wanneer de staat van een van de 
deeltjes gemeten wordt, weet men onmiddellijk de staat van het andere deeltje, ongeacht de 
afstand. Bijvoorbeeld: als het ene deeltje omhoog draait, dan draait het andere deeltje 
omlaag. 

Interferentie 
Bij interferentie kan het golfkarakter van een kwantumdeeltje versterkt of uitgedoofd worden 
door een ander kwantumdeeltje. Hierdoor kan je met een kwantumcomputer bijvoorbeeld 
goed zoeken in een ongeordend databestand, zoals bijvoorbeeld het zoeken van een naam 
bij een telefoonnummer. De amplitudes van de toestanden die bij de namen horen die 
interessant zijn, groeien dan veel sneller dan de andere. 
 
Door deze bijzondere eigenschappen van de kwantumcomputer is deze in staat om enorm 
snel parallelle berekeningen uit te voeren op een dataset die zelfs met de snelste 
conventionele computers niet te verwerken is. 

Kwantummechanica is moeilijk te begrijpen 
Het moeilijke van kwantummechanica is dat men niet kan zien wat er gebeurt, omdat we als 
mens niet in staat zijn om kwantum te kijken. Dus niemand begrijpt precies hoe het werkt, 
maar het werkt. 
 
Onderzoeker Leo Kouwenhoven legt aan Een Vandaag de werking van de 
kwantumcomputer uit aan de hand van een doolhof. "De kwantumcomputer heeft een 
helikopterview en zoekt van boven naar de snelste uitgang. De qubits zijn tijdens de meting 
overal tegelijk in het doolhof aanwezig en daardoor is de snelste route in een fractie van een 
seconde gevonden. Maar als we als wetenschappers zouden meegluren staan we meteen 
weer in dat tweedimensionale doolhof en is de helikopterview verdwenen. Dus we kunnen 
pas meekijken als de uitgang is gevonden. Dat maakt het ongrijpbaar maar o zo 
fascinerend." 
 
Kouwenhoven verwacht dat we dichter bij de natuur komen door de kwantumcomputer, 
omdat elke chemische reactie in ons lichaam ook kwantum is, ondanks dat we het niet 
kunnen waarnemen. 

De ontwikkeling van kwantumcomputers 
De ontwikkeling van kwantumcomputers gaat gepaard met de nodige obstakels. Qubits zijn 
namelijk erg instabiel en maken nog veel fouten. Een nadeel van processors die met qubits 
werken is dat kwantumeffecten als verstrengeling en superpositie zeer gemakkelijk 
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verstoord raken (decoherentie). De kunst is daarom om een speciale kwantumtoestand, 
waarbij de temperatuur rond het nulpunt dient te zijn en de ruimte vrijwel geluidloos, lang 
genoeg stabiel te houden om gegevens te kunnen invoeren, te verwerken, en uit te lezen om 
zinvolle uitkomsten te krijgen. Dit vormt een barrière voor de ontwikkeling van 
kwantumcomputers. Het onderzoek betreffende kwantumprocessors richt zich tot nu het 
meest op het beheersbaar maken en aanhouden van deze kwantumtoestand. De uitdaging 
is om een omgeving te creëren waarin qubits stabiel blijven, zodat deze bijzondere 
computers daadwerkelijk tot onze beschikking kunnen komen.  
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Emotieherkenning door kunstmatige intelligentie 
nog niet betrouwbaar 
september 2019 

 
Kunstmatige intelligentie helpt ons situaties te analyseren en beslissingen te nemen. En 
hoewel het bepaalde taken veel sneller en beter uitvoert dan de mens, bestaan er ook nog 
beperkingen. Er zijn tech bedrijven die emotieherkenning algoritmen verkopen die zouden 
kunnen afleiden hoe mensen zich voelen op basis van een gezichtsanalyse. Maar uit nieuw 
onderzoek blijkt dat hier geen wetenschappelijke onderbouwing voor is. Het automatiseren 
van emotionele taken kan bijvoorbeeld erg interessant zijn voor observatiesystemen die 
kijken naar potentieel gevaarlijke, boze gezichten, maar om dit op betrouwbare wijze te doen 
moeten we hier nog even op wachten totdat de emotionele intelligentie van machines van 
een hoger niveau is. 
 
Op dit moment werken de algoritmen nog te oppervlakkig. Als iemand een gefronste 
wenkbrauw en samengetrokken lippen heeft, wordt de conclusie getrokken dat de persoon 
boos is. Als iemand verwijde ogen heeft, opgetrokken wenkbrauwen en een open mond, dan 
wordt geconcludeerd dat deze persoon bang is. Enzovoorts. Maar het detecteren van een 
dreigende blik is nog niet hetzelfde als het detecteren van boosheid. Emoties worden op 
enorm veel verschillende manieren uitgedrukt, wat het moeilijk maakt om met vertrouwen 
vast te stellen hoe iemand zich voelt aan de hand van een simpele set gezichtsbewegingen. 
 
Het blijkt dat mensen gemiddeld minder dan dertig procent van de keren dat zij boos zijn ook 
daadwerkelijk een dreigende blik hebben. Dus een dreigende blik is niet DE uitdrukking van 
boosheid; het is EEN uitdrukking van boosheid. Meer dan zeventig procent van de tijd 
hebben mensen dus geen dreigende blik als zij boos zijn. Bovendien hebben ze vaak een 
dreigende blik als ze niet boos zijn. 
 
Intuïtief weet je dat emoties complex zijn. Soms schreeuw je als je boos bent, soms huil je 
als je boos bent, soms lach je, en soms zit je in stilte je wraak uit te denken. Deze 
subtiliteiten worden echter nauwelijks erkend door bedrijven die emotieherkenning tools 
verkopen. De industrie is gefixeerd op de zes basisemoties en een één op één vertaling van 
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gezichtsuitdrukkingen naar emotionele staten, terwijl de relatie tussen uitdrukkingen en 
emoties erg complex, genuanceerd en niet prototypisch is. 
 
Natuurlijk is de communicatieve kracht van gezichtsuitdrukkingen immens. Maar op 
betrouwbare manier gezichtsuitdrukkingen vastleggen als een soort vingerafdruk voor 
emoties, dat lijkt een te sterke vereenvoudiging. Los van het feit dat emoties vaak op zeer 
subtiele en variabele wijze doorschemeren in gezichten, moeten we niet vergeten dat we 
gigantisch veel meer informatie over de context van iemands emoties hebben als we 
mensen persoonlijk ontmoeten in vergelijking met een oppervlakkige gezichtsanalyse. 
 
Het gevaar als kunstmatige emotieherkenning zoals we het nu kennen gebruikelijker wordt, 
is dat we het simpelweg accepteren en ons gedrag aanpassen om tegemoet te komen aan 
de tekortkomingen, zoals gezichtsuitdrukkingen overdrijven omdat we weten dat we worden 
bekeken door machines. Toch verspreid de nog beperkte technologie zich snel. Vaak 
worden metrieken gebruikt om beslissingen te maken, niet omdat ze betrouwbaar zijn, maar 
simpelweg omdat ze gemeten kunnen worden. Op deze manier kunnen de meest onechte 
analyses gemaakt worden, met de bijbehorende onterechte conclusies. 
 
De vraag is: Wil je echt resultaten die op deze oppervlakkige manier worden voortgebracht? 
Wil je in een rechtbank, voor een medische diagnose of op een vliegveld je handelingen 
baseren op een algoritme dat het slechts één op de drie keer bij het juiste eind heeft? 
 
De gezichtsuitdrukkingen bij emoties zijn gevarieerd, complex, afhankelijk van de context, en 
voor iedere persoon anders. Hoogstwaarschijnlijk zullen we in de toekomst in staat zijn om 
emoties met meer geavanceerde algoritmen te analyseren. Maar voor nu is 
emotieherkenning door kunstmatige intelligentie nog iets om uiterst voorzichtig mee om te 
gaan.  
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Smart glasses met gezichtsherkenning voor 
publieke veiligheid 
oktober 2019 

 
Gezichtsherkenning wordt langzaamaan de norm in openbare ruimten, van treinstations tot 
vliegvelden, en van concertgebouwen tot stadions. Maar nieuwe hardware zoals smart 
glasses met gezichtsherkenning kan de technologie daadwerkelijk altijd en overal 
beschikbaar maken voor zowel private beveiliging als publieke veiligheid. 
 
iFalcon Face Control Mobile van het bedrijf NNTC uit Dubai is ‘s werelds eerste volledig 
autonome gezichtsherkenning systeem gebaseerd op kunstmatige intelligentie die 
geïntegreerd is op een draagbaar apparaat; de Augmented Reality (AR) smartglasses van 
het Amerikaanse bedrijf Vuzix. 
 
De AR smart glasses heeft een 8-megapixel camera ingebed in het montuur, welke ervoor 
zorgt dat de drager gezichten kan scannen in een menigte en deze kan vergelijken met een 
database van een miljoen beelden. Meldingen over positieve matches worden naar het 
doorzichtige display van de bril verstuurd, die ingebed is in de lens. 
 
NNTC beweert dat hun gezichtsherkenning algoritmen tot wel vijftien gezichten per frame 
per seconde kunnen detecteren, en in staat zijn een persoon in minder dan een seconde te 
identificeren, hoewel de prestaties van deze algoritmen in de praktijk altijd variëren. 
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Dit is niet de eerste keer dat gezichtsherkenning is geïntegreerd in een bril. De politie in 
China heeft vergelijkbare technologie vorig jaar al geïmplementeerd, waarbij ze gebruik 
maakten van de hardware op treinstations om verdachten uit de menigte te plukken. Ook 
werd de technologie gebruikt om mensen op de zwarte lijst zoals politieke dissidenten, 
mensenrechtenactivisten en journalisten weg te houden van een evenement met 3000 
gedelegeerden. 
 
Hoewel dit soort technologie nogal futuristisch kan lijken, wijkt zijn functionaliteit niet zo af 
van wat er al wordt gebruikt in de VS en andere Westerse landen. Maar wat de iFalcon Face 
Control glasses doen is de gehele procedure stroomlijnen. Doordat gebruikers een 
draagbaar basisstation meenemen, welke verbinding maakt met de bril en een database van 
doelwitten opslaat, hebben zij geen internet verbinding nodig om de software te laten 
functioneren. Hierdoor hebben zij meer bewegingsvrijheid, terwijl de meldingen die naar de 
ingebouwde display worden gestuurd ervoor zorgen dat de drager vrij is om interactie te 
hebben met mensen of andere plichten te vervullen. Zo kunnen wetshandhavingsinstanties 
met minder gedoe en afleidingen gebruik maken van gezichtsherkennings algoritmen in 
openbare ruimten. Als gevolg is het aannemelijk dat het op grotere schaal gebruikt zal 
worden. 
 
Natuurlijk zijn er vele bezorgdheden wat betreft privacy en burgerrechten in associatie met 
gezichtsherkenning. De algoritmen die aan de basis liggen van deze technologie zijn 
gevoelig voor vooroordelen en worden vaak nonchalant toegepast, wat kan leiden tot valse 
arrestaties en gevangenschappen, en nieuwe manieren voor politieagenten om te 
discrimineren tegen etnische minderheden. Zo is gezichtsherkenning al gebruikt om 
minderheden in China te onderdrukken. NNTC zegt dat de technologie niet anders is dan 
het ouderwetse zoeken met het blote oog als een foto van de verdachte is gepubliceerd en 
de beveiligers deze kunnen herkennen. 
 
Het bedrijf zegt dat de technologie op verschillende wijzen toegepast kan worden, 
waaronder voor publiek toezicht, het toezicht houden op immigranten en het voorkomen van 
terrorisme. Ook zegt NNTC dat hun algoritmen de leeftijd, het geslacht en emoties van 
individuen kunnen detecteren (hoewel het analyseren van emoties door gezichtsherkennings 
systemen verre van betrouwbaar is). 
 
Hoewel veel landen betere wet- en regelgeving vereisen, zal de technologie zich blijven 
verspreiden, vooral als het in dit soort hardware beschikbaar komt. Het is dus belangrijk dat 
steden en overheden goed nadenken over de implicaties van deze technologie.  
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Sunflower Labs: Drone-based terreinbeveiliging 
oktober 2019 

 
Drones gaan een steeds prominentere rol spelen in de samenleving. Zo zijn de drones van 
Wing, de eerste drone bezorgservice in de Verenigde Staten, al actief in Virginia, waardoor 
snacks en verzorgingsproducten via de lucht worden bezorgd in een kartonnen Happy 
Meal-achtige doos. Ook in de beveiliging worden drones steeds meer toegepast. Start-up 
Sunflower Labs hoopt een leider te worden in drone-based beveiliging. Voor ons kunnen zij 
een mooie inspiratie zijn voor nieuwe manieren van terreinbeveiliging. 

Sunflower terreinbeveiliging 
Het Sunflower systeem is een autonoom lucht beveiligingssysteem, wat in eerste instantie 
wordt gemaakt voor huiseigenaren, maar later ook voor de beveiligingsbranche in zijn 
geheel. Volgens de start-up ligt er niet alleen een hoop waarde verscholen in het visie 
spectrum, maar ook in het beweging- en trillingsspectrum. Het Sunflower systeem maakt 
dan ook gebruik van een aantal bewegings- en trillingssensoren in samenwerking met een 
autonome drone om alle activiteit te monitoren. 
 
Het driedelige drone beveiligingssysteem bestaat uit een drone genaamd de Bee (Bij), zijn 
basisstation de Hive (Bijenkorf) en een aantal lampen in de tuin onder de naam Sunflowers 
(Zonnebloemen) die gevuld zijn met sensoren. De sensoren kunnen mensen, huisdieren en 
auto’s detecteren. De trillingssensoren detecteren zaken als voetstappen en automotoren. 
 
De Zonnebloemen worden rond het huis ‘geplant’ om te helpen een kaart te creëren en te 
bepalen waar mensen en andere objecten zich binnen de ruimte bevinden. Het hele 
systeem werkt samen zodat de Bij zijn basisstation kan verlaten om rond het terrein te 
vliegen en videobeelden vast te leggen. 
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Als er iets onverwachts rond het huis beweegt, waarschuwt het Sunflower systeem de 
eigenaar dankzij de grondsensoren. Vervolgens kiest de eigenaar manueel of de drone 
ingeschakeld moet worden, welke dan een live 1080p video feed naar je smartphone of 
tablet streamt. De Zonnebloemen stippelen voor de Bij de weg uit, en de in de Bij 
ingebouwde camera’s en sensoren zorgen ervoor dat deze drone obstakels weet te 
vermijden. 
 
Als het tijd is om te landen, druk je op een knop op de Sunflower mobiele app, waarna de 
drone zichzelf koppelt aan het landings paneel van het basisstation, wat tevens een 
draadloze oplader is.  Als de drone weer op zijn thuishaven is, wordt de video opgeslagen in 
de cloud. 

De kracht van het Sunflower beveiligingssysteem 
In plaats van dat je terug moet gaan om te kijken wat er mis is gegaan nadat een indringer al 
heeft ingebroken, kan je nu weten wat er rond je terrein gebeurt voordat er wordt 
binnengedrongen, bijvoorbeeld als er iemand rond het terrein aan het lopen is om te kijken 
of het op een later moment een interessant doelwit kan zijn. Een bijkomend voordeel is dat 
het tevoorschijn komen van de drone vergelijkbaar is met het tevoorschijn komen van een 
beveiliger of een blaffende hond. 
 
De start-up ontwerpt het systeem op zo’n manier dat het geïmplementeerd kan worden door 
huiseigenaren en bewakingsdiensten van derden in het geval dat je slaapt of weg bent van 
huis en je je smartphone niet in de gaten kan houden op het moment dat de activiteit 
plaatsvindt. Zo heb je 24/7 een oogje in het zeil. 
 
De drone wordt ontworpen om ‘s nachts videobeelden op te nemen en om ook in het donker 
en in lastige weersomstandigheden met regen en wind autonoom te opereren. Uiteindelijk is 
het de bedoeling dat de drone zichzelf kan inschakelen, zonder dat er een handmatig 
startsein via de mobiele app gegeven hoeft te worden. Om dat voor elkaar te krijgen moet 
het gewicht van de drone nog iets verlaagd worden. 
 
De hoop is dat een drone een betere en efficiëntere manier is om een terrein te observeren, 
snel grote oppervlakten te beslaan, en te vermijden dat een indringer ongewenste 
activiteiten verricht. 

Drone-based beveiliging in opkomst 
Op deze manier vertegenwoordigt Sunflower Labs een nieuw soort drone bedrijf. Één die 
zich specialiseert in de mogelijkheden die een drone biedt als het specifiek uitgerust is om 
een bepaalde behoefte te vervullen. Het is duidelijk dat drone-based beveiliging onderweg 
is. Sunflower Labs profiteert van de snel rijpende drone markt door de belofte van lucht 
videobeveiliging zowel aan de huiseigenaar als aan de beveiligingsbranche in zijn geheel te 
verkopen. Voor ons kunnen zij een mooie trigger zijn om weer eens te brainstormen over de 
mogelijkheden met drones voor onze eigen projecten.  
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Kwaliteit boven kwantiteit: Minder data, meer 
privacy en intelligentie 
november 2019 

 
Een gebruikelijke aanname tegenwoordig is dat hoe meer data je systemen tot hun 
beschikking hebben, hoe intelligenter ze zullen zijn. Dit is echter niet altijd het geval. Als de 
aanname overheerst dat meer data een belangrijke onderscheidende factor is om mee te 
concurreren, dan worden bedrijven gestimuleerd om meer en nieuwe manieren van data 
verzamelen na te jagen. Vaak heeft dit desastreuze gevolgen. 
 
De manier waarop we data benaderen moet veranderen. In plaats van de benadering dat 
meer gelijk staat aan beter, is het belangrijk dat we focussen op het creatief omgaan met 
niet overdreven veel meer dan de hoeveelheid data die we nodig hebben om onze systemen 
intelligent te houden. In een zakelijk klimaat waarbij data wordt beschouwd als een van de 
belangrijkste bronnen voor financieel succes, gaat dit misschien tegen je gevoel in. Maar 
beschikking hebben tot veel data staat nog niet gelijk aan intelligentie. Het is nodig dat de 
focus af gaat van kwantiteit, en komt te liggen op kwaliteit. 

More is less: Problemen van te veel data 
Dagelijks in het nieuws zien we datalekken, inbreuken en blootgestelde kwetsbaarheden 
voorbij komen. We horen nare verhalen over fraude en identiteitsdiefstal, en we zien 
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bedrijven die reputatieschade, financiële schade en wettelijke straffen oplopen wegens hun 
onvermogen om de data die zij verzamelen te beschermen. 
 
Privacyschending is een van de problemen die gepaard kunnen gaan met deze 
overweldigende drang naar meer data. Bedrijven willen vandaag de dag absoluut alles 
weten over hun omgeving. Toch hebben mensen in meer of mindere mate weerstand tegen 
het idee dat iedere handeling die zij doen wordt bekeken, opgeslagen en geanalyseerd. Hoe 
meer data bedrijven verzamelen, hoe kwetsbaarder veel mensen zich voelen. Als de data 
wordt gestolen, verliest iedereen. Iedereen behalve de criminelen. 
 
Daarnaast zijn er ook substantiële kosten die geassocieerd worden met enorm grootschalige 
data acquisitie en management, waaronder rekenkosten, opslagkosten en operationele 
kosten. Ook in dit tijdperk van big data, machine learning en kunstmatige intelligentie zullen 
deze kosten gigantisch hoog oplopen als data volume wordt beschouwd als synoniem voor 
systeem intelligentie. 
 
Maar als we slimmer omgaan met de data die we verzamelen en de manier waarop we deze 
verwerken en analyseren, hebben we lang niet de hoeveelheid data nodig die we denken 
nodig te hebben. 

Less is more: De kracht van integratie 
De meest cruciale stap is om afstand te nemen van het verzamelen van en vertrouwen op 
individuele data, en te bewegen richting het verwerken en analyseren van samengevoegde 
data. Hoe meer data er op groepsniveau kan worden verwerkt, hoe minder we hoeven te 
weten over individuen. Hoewel dit tegenstrijdig kan klinken, kan er op deze wijze meer 
relevante intelligentie afgeleid worden, zelfs al vereist het minder data. 
 
Met een holistische analyse die uitgevoerd wordt op groepsniveau, kunnen patronen, trends 
en gemeenschappelijkheden ontdekt worden die op het individuele niveau niet 
waarneembaar zouden zijn. Dit zorgt ervoor dat er een unieke laag van waardevolle 
inzichten kan worden opgedaan. Een ander voordeel van afgeleide data is dat er vanaf een 
enkel datapunt meerdere additionele eigenschappen kunnen worden bepaald om de 
resultaten verder te verfijnen. Het resultaat is minder individuele data en meer algehele 
intelligentie. 
 
Het gebruik van dit soort technieken vertegenwoordigt een verschuiving en maakt het 
makkelijker om activiteiten af te stemmen op de evoluerende regels omtrent big data ethiek. 
Hoe meer inzicht er verkregen kan worden uit samengevoegde data, hoe minder er 
gevraagd hoeft te worden van individuen. 
 
Uit wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van regelgeving blijkt dat we richting meer 
privacy en transparantie bewegen, met toenemende beperkingen op het verzamelen van 
data. Gelukkig betekent dit niet een daling in de intelligentie van onze systemen. Bedrijven 
hebben vaak al de data die ze nodig hebben, maar doen alleen nog niet effectief aan data 
mining. 
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We zijn op het punt beland dat ethiek en intelligentie naast elkaar kunnen bestaan. Het is 
niet meer het een óf het ander. Door holistische data analyse en gevorderde kunstmatige 
intelligentie kunnen we hoge niveaus van intelligentie behalen terwijl de privacy van de 
mensen behouden blijft.  
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Supervised versus unsupervised machine learning 
november 2019 

 
Machine learning maakt de analyse van grote hoeveelheden data mogelijk. Het is een 
proces dat helpt patronen in big data te ontdekken die leiden tot bruikbare inzichten. Data 
scientists gebruiken vele soorten machine learning algoritmen om snel zaken als 
risicofactoren en winstgevende kansen in beeld te brengen. Deze verschillende algoritmen 
kunnen op een hoog niveau in twee groepen worden geclassificeerd gebaseerd op de 
manier waarop zij leren over data om voorspellingen te doen, namelijk supervised machine 
learning (SML) en unsupervised machine learning (UML). 

Supervised machine learning algoritmen 
SML is de meest gebruikte en expliciete vorm van de twee. Supervised machine learning 
algoritmen zijn gebaseerd op menselijke feedback. Bij SML gedraagt de data scientist zich 
als een leraar die aan het algoritme leert met welke conclusies deze behoort te komen.  
 
Vereisten voor supervised learning is dat de mogelijke uitkomsten van het algoritme al 
bekend zijn en dat de data die gebruikt wordt om het algoritme te trainen al gelabeld is met 
correcte antwoorden. Een classificatie algoritme leert bijvoorbeeld auto’s identificeren nadat 
deze is getraind met behulp van een dataset van afbeeldingen die naar behoren zijn 
gelabeld met merknamen en een aantal identificerende karakteristieken. 

Unsupervised machine learning algoritmen 
In tegenstelling tot supervised learning worden bij unsupervised learning de algoritmen niet 
getraind met behulp van gelabelde data. UML algoritmen proberen conclusies te trekken uit 
data zonder dat hier een trainer bij betrokken is, waardoor verborgen structuren en 
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onbekende patronen ontdekt kunnen worden. Omdat bij UML de computer complexe 
processen en patronen leert identificeren zonder menselijke interventie, is deze vorm 
nauwer verbonden met wat de meesten echte kunstmatige intelligentie noemen. 
 
Hoewel een supervised classificatie algoritme leert hoe deze ingevoerde labels moet 
toekennen aan bijvoorbeeld afbeeldingen van auto’s, zal een unsupervised classificatie 
algoritme kijken naar inherente gelijkenissen tussen afbeeldingen en deze aan de hand 
daarvan indelen in groepen, waarbij elke groep een nieuw, eigen label krijgt. Dit kan een 
handige tool zijn voor het segmenteren van bijvoorbeeld klanten, voorbijgangers of reizigers, 
omdat het groepen samenstelt op basis van parameters die een mens mogelijk niet in 
overweging neemt als gevolg van reeds bestaande vooroordelen. 
 
Terwijl UML te complex kan zijn voor de eenvoudige gevallen, opent het deuren voor het 
oplossen van problemen die de mens normaal gesproken nooit zouden oplossen. 
 
Om het verschil tussen supervised en unsupervised learning wat meer tot de verbeelding te 
laten spreken kan je denken aan een kindje dat kennis maakt met een hond. Als aan het 
kind wordt verteld wat we verstaan onder een hond en welke karakteristieke kenmerken 
daarbij horen, dan is het leerproces van het kind vergelijkbaar met supervised machine 
learning. Het kind krijgt te horen dat het label hond kan worden toegeschreven aan objecten 
die voldoen aan die kenmerken, en wordt op die manier getraind om te bepalen wanneer 
iets in die categorie valt. Maar het proces kan ook anders verlopen. Stel het kind komt in 
aanraking met de hond en identificeert deze zelf, zonder tussenkomst van iemand anders. 
Als het kind dan vervolgens een andere hond tegenkomt, dezelfde kenmerken ontdekt als bij 
de voorgaande hond (zoals twee oren, twee ogen en vier poten) en tot de conclusie komt 
dat dit dier tot dezelfde categorie behoort als de voorgaande hond, dan is dit leerproces 
vergelijkbaar met unsupervised machine learning. 
 
Of er beter gekozen kan worden voor SML of UML algoritmen is in principe afhankelijk van 
de structuur en het volume van de betreffende data en het type uitdaging dat er aangepakt 
moet worden. In bepaalde gevallen zal een combinatie van beide typen nodig zijn om 
complete voorspellende gegevens modellen te bouwen om te helpen beslissingen te nemen 
voor diverse zakelijke uitdagingen. 
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