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Voorwoord 
Dit boek bundelt alle blogposts van Stellar Security Computing, geschreven van december 
2019 tot en met november 2020. 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 Human Pose Estimation, edge computing en deep learning. 
 
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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Wat is Human Pose Estimation? 
december 2019 

 

Rigid Pose Estimation en Human Pose Estimation 

Pose Estimation is een belangrijk onderdeel op het gebied van computervisie. Het is een 
computervisie taak die de houding afleidt van een object in een afbeelding of video. 

Pose Estimation verschilt op een aantal manieren van andere gebruikelijke computervisie 
taken. Hoewel een taak als object detectie ook objecten binnen een afbeelding lokaliseert, is 
deze lokalisatie meestal grof gekorreld en wordt er gewerkt met een begrenzend vakje 
waarbinnen het gehele object zich bevindt. Pose Estimation gaat verder. Het identificeert, 
lokaliseert en volgt heel precies een aantal kernpunten van het object. 

Wat objecten betreft kan je hierbij denken aan hoekpunten of andere typerende 
eigenschappen. De meeste levenloze objecten zijn stijf. Zo liggen de hoekpunten van een 
baksteen altijd even ver uit elkaar, ongeacht de oriëntatie ervan. Het voorspellen van de 
positie van dit soort objecten staat bekend als Rigid Pose Estimation. 

Mensen vallen in een categorie van flexibele objecten, omdat onze kernpunten een andere 
positie ten opzichte van elkaar hebben als wij onze armen of benen buigen. Als er met 
mensen wordt gewerkt vertegenwoordigen deze kernpunten belangrijke gewrichten zoals 
ellebogen, polsen en knieën, en noemen we het Human Pose Estimation. Het doel van 
machine learning modellen is het volgen van deze kernpunten in afbeeldingen en video’s. 

Toepassingen van Human Pose Estimation 

Stel je voor dat je in staat bent om iedere kleine beweging van een persoon te volgen en in 
real time een biomechanische analyse uit te voeren. Met Human Pose Estimation zijn we in 
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staat om één persoon of meerdere personen automatisch en zeer gedetailleerd te volgen. 
Deze technologie zal enorme implicaties hebben en een brede selectie van toepassingen 
openstellen. Van virtuele sport coaches en personal trainers tot het volgen van bewegingen 
op fabrieksvloeren voor het waarborgen van de veiligheid van de werknemers; Pose 
Estimation heeft de potentie om een nieuwe golf aan geautomatiseerde tools te creëren voor 
het precies meten van menselijke beweging. 

De toepassingen van het volgen van menselijke beweging zijn dynamisch en verreikend. 
Denk bijvoorbeeld aan een AI-powered personal trainer die met behulp van een op de 
sporter gerichte camera en een Human Pose Estimation model aangeeft of een gegeven 
oefening correct wordt uitgevoerd. Zo’n personal trainer maakt veilige en effectieve training 
routines mogelijk, en kan de hoge kosten die gepaard gaan met personal training drukken. 

Het volgen van menselijke bewegingen met behulp van Human Pose Estimation zou ook 
een positieve impact kunnen hebben op andere situaties, waaronder: 

● Video observatie 
● Begeleid wonen 
● AI-powered sport analyse 
● Het monitoren van activiteit op de werkplek 
● Het tellen en volgen van menigten, bijvoorbeeld voor warenhuizen en op stations 
● Geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) 

Dit is natuurlijk geen complete lijst, maar hij bevat enkele van de primaire manieren waarop 
Human Pose Estimation onze toekomst vormgeeft. Wat blijkt is dat deze computervisie 
techniek flinke impact kan hebben in uiteenlopende industrieën. De komende tijd zullen we 
daarom dieper op dit onderwerp ingaan.  
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Vormen van Human Pose Estimation 
december 2019 

 

Er bestaat niet een enkele vorm van Human Pose Estimation. Afhankelijk van de situatie kan 
er een samenstelling van vormen gemaakt worden die het meest geschikt is om het 
gewenste doel te bereiken. In deze post bespreken we daarom een aantal factoren die een 
rol spelen bij het creëren van een Human Pose Estimation oplossing. 

Aantal mensen dat wordt gevolgd 

Er is een onderscheid te maken tussen het detecteren van één of meerdere personen in een 
afbeelding of video. Deze twee benaderingen van Human Pose Estimation worden 
respectievelijk Single-Person en Multi-Person Estimation genoemd. Single-Person Pose 
Estimation (SPPE) is met de garantie op slechts een enkel persoon aanwezig in het beeld 
de eenvoudigere. Daarentegen moet Multi-Person Pose Estimation (MPPE) het extra 
probleem van overlap van mensen in het beeld oplossen. Initiële activiteiten in Pose 
Estimation focusten vooral op SPPE, maar met de beschikbaarheid van enorme 
multi-person datasets krijgen MPPE en de bijkomende uitdagingen steeds meer aandacht. 

Input modaliteit 

Er zijn verschillende vormen van input waarmee gewerkt kan worden bij Pose Estimation. 
Op basis van het gemak van de beschikbaarheid zijn dit de top drie vormen van input: 

● Rood-Groen-Blauw afbeelding: De meest gebruikelijke vorm van input for Pose 
Estimation zijn RGB afbeeldingen. Modellen die werken met alleen RGB input 
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hebben een enorm voordeel over andere modellen met betrekking tot de mobiliteit 
van de input bron. Dit vanwege het feit dat camera’s die RGB afbeeldingen nemen 
gemakkelijk beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen deze modellen op vele apparaten 
gebruikt worden. 

● Time of flight afbeelding: In een Time of flight afbeelding wordt naast lengte en 
breedte ook diepte waargenomen in het beeld. De waarde van een pixel is 
gerelateerd aan de afstand tussen het object en de camera. Het wordt steeds 
gemakkelijker om dit soort beelden te verkrijgen, doordat camera’s met Time of flight 
sensoren steeds vaker voorkomen. Time of flight afbeeldingen kunnen RGB 
afbeeldingen complementeren om complexere en nauwkeurigere computervisie 
modellen te creëren. Modellen die alleen met Time of flight werken worden met name 
gebruikt als privacy van belang is. 

● Infrarood afbeelding: Bij IR afbeeldingen wordt de waarde van een pixel bepaald 
door de hoeveelheid infrarood licht die er wordt weerkaatst naar de camera. Proeven 
in computervisie op basis van infrarood afbeeldingen zijn minimaal in vergelijking met 
de twee andere input modaliteiten. 

Statische afbeelding versus video 

Een video is natuurlijk een verzameling van afbeeldingen, van frames. De basis van de 
meeste video compressie technieken is dat een gigantisch deel van de informatie die twee 
opeenvolgende frames bevatten gelijk is. Deze tijdsafhankelijkheid in video’s kan worden 
benut voor het uitvoeren van Pose Estimation. Het leuke is dat het probleem van 
overlapping van personen voor een video mogelijk zelfs makkelijker is op te lossen door de 
aanwezigheid van voorgaande en toekomstige frames waarin het lichaamsdeel niet wordt 
overlapt. Het algoritme moet wel rekenkundig efficiënt zijn om grote hoeveelheden frames te 
kunnen verwerken. 

Als tijdsafhankelijkheid geen belangrijke rol speelt, is het mogelijk om statische Pose 
Estimation toe te passen op elk frame. De resultaten schijnen echter over het algemeen niet 
zo heel goed te zijn in verband met onregelmatigheden. 

2D versus 3D Pose Estimation 

Er is ook een belangrijk onderscheid te maken tussen 2D en 3D Pose Estimation. 2D Pose 
Estimation schat simpelweg de locatie van kernpunten als gewrichten in 2D ruimte in 
verhouding tot een afbeelding of video frame. Het model schat een X en een Y coördinaat 
voor elk kernpunt. 

De meeste 3D Pose Estimation modellen voorspellen eerst 2D Pose, en proberen deze dan 
te liften naar 3D Pose. 3D Pose Estimation werkt door een object in een 2D afbeelding naar 
een 3D object te transformeren door een Z-dimensie aan de voorspelling toe te voegen. Er 
zijn echter ook enkele end-to-end 3D Pose Estimation technieken die direct 3D Pose 
voorspellen. 
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3D Pose Estimation stelt ons in staat de daadwerkelijke ruimtelijke positionering van alle 
lichaamsdelen van een persoon in het beeld te voorspellen als uiteindelijke output. Zoals je 
misschien al verwacht is 3D Pose Estimation een uitdagender probleem voor machine 
learners wegens de complexiteit die vereist is bij het creëren van datasets en algoritmen die 
rekening houden met een variëteit aan factoren, zoals de achtergrond van een afbeelding of 
video, lichtomstandigheden, etcetera. 

Lichaamsmodel 

Elk Pose Estimation algoritme beslist op voorhand over een lichaamsmodel. Zo kan het 
algoritme het probleem van Human Pose Estimation vertalen naar het schatten van de 
parameters van het lichaamsmodel. De meeste algoritmen gebruiken een eenvoudig N-joint 
kinematisch skelet model, waarbij N meestal 13 tot 30 kernpunten van het lichaam 
vertegenwoordigt. Kinematische modellen kunnen worden weergegeven als een grafiek, 
waarbij elk hoekpunt V een gewricht vertegenwoordigt. Daarbij kunnen randen E 
beperkingen of voorafgaande overtuigingen over de structuur van het lichaamsmodel 
coderen. 

Voor de meeste toepassingen is zo’n soort model voldoende. Een ander nogal primitief 
lichaamsmodel is een shape-based lichaamsmodel, waarbij lichaamsdelen worden 
benaderd met behulp van geometrische vormen. Daarentegen is voor toepassingen als 
animatie mogelijk een uitgebreider model nodig. Sommige technieken gebruiken 
bijvoorbeeld zeer gedetailleerde mesh models die het gehele lichaam met een puntenwolk 
vertegenwoordigen. 

Aantal camera’s 

Ten slotte bepaalt het aantal camera's waarmee gewerkt wordt hoe het Human Pose 
Estimation model eruit komt te zien. Een groot gedeelte van het onderzoek naar Pose 
Estimation maakt gebruik van input van een enkele camera. Toch zijn er ook algoritmen die 
proberen data van meerdere camera’s en standpunten te combineren om nauwkeurigere 
poses te genereren en beter om te gaan met overlappingen. Het onderzoek naar 
multi-camera Pose Estimation is helaas nog wat beperkt, met name vanwege het ontbreken 
van goede datasets.  
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Hoe werkt Human Pose Estimation? 
december 2019 

 

Nu we een beetje weten wat Human Pose Estimation is, waarvoor het gebruikt kan worden, 
en welke verschillende vormen er zijn, kunnen we eens wat dieper ingaan op hoe het 
eigenlijk werkt. 

Voorverwerking 

Voordat er overgegaan kan worden tot het schatten van de pose van de te analyseren 
perso(o)n(en), moet er eerst wat voorverwerking plaatsvinden. Zo is het mogelijk nodig om 
de achtergrond te verwijderen om de persoon van de achtergrond te scheiden of om ruis te 
verwijderen. Daarnaast creëren sommige algoritmen, met name bij Multi-Person Pose 
Estimation, begrenzende vakjes voor elke persoon die in het beeld aanwezig is. Elk vakje 
wordt apart geëvalueerd voor het schatten van de poses. In het geval dat er gebruik wordt 
gemaakt van meerdere camera’s is het bovendien nodig om de beelden te registreren. 

Feature Extraction 

Vervolgens wordt er overgegaan op feature extraction. Feature extraction in machine 
learning refereert naar de creatie van waarden die van ruwe data zijn afgeleid en kunnen 
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worden gebruikt als input voor een leeralgoritme. Deze waarden kunnen expliciet of impliciet 
zijn. 

Onder expliciete waarden vallen waarden die gebaseerd zijn op conventionele 
computervisie. Deze waarden worden expliciet berekend voordat deze als input naar het 
opvolgende leeralgoritme worden gestuurd. 

Impliciete waarden zijn op deep learning gebaseerde feature maps zoals outputs van 
complexe Deep Convolutional Neural Networks (CNN’s). Deze feature maps worden nooit 
expliciet gecreëerd, maar zijn onderdeel van een compleet end-to-end proces. 

Inference 

Over het algemeen zijn deep learning architecturen die geschikt zijn voor Pose Estimation 
gebaseerd op variaties van CNN’s. Een gebruikelijke manier om gewricht locaties te 
voorspellen is het produceren van confidence maps voor elk gewricht. Confidence maps zijn 
kansverdelingen over het beeld, die de zekerheid van de locatie van het gewricht voor 
iedere pixel weergeven. 

Er zijn twee overkoepelende benaderingen: Een bottom-up benadering en een top-down 
benadering. 

Bottom-up benadering: Bij bottom-up benaderingen worden eerst de kernpunten van één of 
meerdere personen in het beeld gedetecteerd, waarna er groepen van kernpunten worden 
samengevoegd in skeletten die worden geassocieerd met een bepaald persoon. Het 
algoritme voorspelt dus eerst alle gewrichten die aanwezig zijn in het beeld. Gewoonlijk volgt 
hierop een formulering van een grafiek, gebaseerd op het lichaamsmodel, welke gewrichten 
verbindt die bij dezelfde persoon horen. Deze grafiek wordt vaak gecreëerd met integer 
linear programming (ILP) of bipartite matching. 

Top-down benadering: Top-down benaderingen zijn het omgekeerde. Bij deze benaderingen 
gebruikt het netwerk eerst een object detector om een vakje om elk object te vormen, en 
schat daarna de kernpunten binnen elke afgebakende regio individueel. 

Top-down Pose Estimation kan worden onderverdeeld in generative body-model based en 
deep learning based benaderingen. Bij generative body-model based benaderingen wordt er 
getracht een lichaamsmodel op het beeld te passen, waardoor de uiteindelijke voorspelling 
menselijk is. Deep learning based benaderingen voorspellen direct de locaties van de 
gewrichten, waardoor er geen garantie is dat de uiteindelijke voorspelling menselijk is. 

Nabewerking 

Veel algoritmen hebben geen beperking met betrekking tot de uiteindelijke output. Dit 
betekent dat een algoritme dat locaties van gewrichten voorspelt op basis van een input 
beeld geen enkele filter heeft voor het afkeuren of corrigeren van onnatuurlijke menselijke 
poses. Dit kan voor Human Pose Estimation soms vreemde resultaten opleveren. 
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Om dit op te lossen bestaat er een aantal nabewerking algoritmen die onnatuurlijke 
menselijke poses afkeurt. De output van iedere Pose Estimation pijpleiding gaat hierbij door 
een leeralgoritme die elke pose punten geeft op basis van waarschijnlijkheid. Poses die 
onder een bepaalde drempel scoren worden genegeerd tijdens de testfase. 

De afgelopen tijd is het een opmerkelijke trend geweest in Human Pose Estimation dat er 
gebruik wordt gemaakt van deep learning, en dan met name CNN gebaseerde 
benaderingen. Een van de belangrijkste redenen hiervoor zijn de superieure prestaties van 
deep learning door de beschikbaarheid van grote hoeveelheden training data.  
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Model architecturen voor Human Pose Estimation 
januari 2020 

 

Er bestaat een overvloed aan model architecturen voor het tackelen van Human Pose 
Estimation. Het zijn er teveel om nu allemaal te bespreken, maar hierbij een kennismakings 
overzicht van een aantal robuuste, betrouwbare architecturen die een goed begin vormen. 

Convolutional networks 

Convolutional networks genereren heatmaps door een beeld parallel door meerdere 
resolutie banken te halen om er tegelijkertijd kenmerken op verschillende schalen uit te 
halen. Een heatmap voorspelt de kans dat het gewricht voorkomt voor elke pixel. Dit 
heatmap output model is erg succesvol in vergelijking met regressie outputs. 

Convolutional Pose Machines 

Convolutional Pose Machines (CPM) bestaan uit een reeks convolutional networks die 
herhaaldelijk 2D heatmaps voor de locatie van elk lichaamsdeel produceren. In elke fase bij 
CPM worden beeldkenmerken en heatmaps die geproduceerd zijn door de voorgaande fase 
gebruikt als input. De heatmaps bieden de volgende fase een expressieve, niet 
parametrische codering van de ruimtelijke onzekerheid van de locatie voor elk lichaamsdeel, 
waardoor de CPM rijke beeld afhankelijke ruimtelijke modellen van de relaties tussen de 
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lichaamsdelen kan leren. Convolutional Pose Machines zijn volledig differentieerbaar en 
kunnen van begin tot eind getraind worden. Het sequentiële voorspellingsmodel van CPM's 
is zeer geschikt is voor Human Pose. 

Iterative Error Feedback 

De globale werking van Iterative Error Feedback (IEF) is relatief eenvoudig: Voorspel wat er 
mis is met de huidige schattingen en corrigeer ze iteratief. In plaats van dat de outputs direct 
in één keer worden voorspeld, wordt er een zelfcorrigerend model gebruikt dat een initiële 
oplossing progressief verandert door foute voorspellingen terug te koppelen. Met iedere stap 
wordt de pose verfijnd. 

Stacked Hourglass Networks 

Stacked Hourglass Networks hebben recentelijk uitstekend gepresteerd op het gebied van 
Human Pose Estimation. Het is een intuïtieve architectuur die al zijn voorgaande methoden 
verslaat. De architectuur ontleent zijn naam aan de stappen van pooling en upsampling 
lagen waaruit hij bestaat, die eruit zien als een zandloper die op elkaar gestapeld zijn. Het 
ontwerp van de zandloper komt voort uit de behoefte om op elke schaal informatie te 
verzamelen. Hoewel lokaal bewijs cruciaal is voor het identificeren van kenmerken als 
handen en gezichten, vereist een uiteindelijke Pose Estimation globale context. De oriëntatie 
van personen, de coördinatie van hun ledematen, en de relaties van aangrenzende 
gewrichten bevinden zich onder de vele zaken die het best herkend worden op verschillende 
schalen in het beeld. 

Het netwerk voert herhaaldelijk bottom-up verwerking (van hoge resoluties naar lage 
resoluties) en top-down verwerking (van lage resoluties naar hoge resoluties) uit. Door 
middel van het overslaan van verbindingen wordt ruimtelijke informatie bij elke resolutie 
behouden, en wordt het doorgestuurd voor upsampling verderop in de zandloper. Voor elke 
fase van de zandloper is er tussentijds toezicht in plaats van alleen voor de laatste 
zandloper voorspellingen. 

Omdat de zandloper op elke schaal informatie verzamelt, wordt globale en lokale informatie 
compleet verzameld en door het netwerk gebruikt om voorspellingen te leren. Dit is waarom 
het zo goed werkt. 

Mask Regional Convolutional Neural Network 

Als je meerdere poses moet detecteren is een Mask Regional Convolutional Neural Network 
(Mask RCNN) een veelzijdige architectuur die begrenzende vakjes (bounding boxes) voor 
objecten voorspelt, om vervolgens de poses binnen de afgebakende regio's te voorspellen. 
Het is een populaire architectuur gericht op het uitvoeren van semantic en instance 
segmentation. 

Er zijn twee fases van Mask RCNN. Ten eerste genereert Mask RCNN voorstellen over de 
regio's waar een object zou kunnen zijn op basis van het input beeld. Ten tweede voorspelt 
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het de klasse van het object, verfijnt het het begrenzende vakje, en genereert het een 
masker in pixel niveau van het object op basis van het voorstel van de eerste fase. 

Deze methode lijkt op de top-down benadering, maar de persoon detectie fase wordt parallel 
aan de ledematen detectie fase uitgevoerd. Met andere woorden, de kernpunten detectie 
fase en persoon detectie fase zijn onafhankelijk van elkaar. 

Deep High-Resolution representation learning 

De High-Resolution Network (HRNet) architectuur is de meest recente methode, en heeft 
alle bestaande modellen overtroffen wat betreft Keypoint Detection, Multi-Person Pose 
Estimation en Pose Estimation taken in de COCO dataset. 

Waar de meeste van de eerder genoemde methoden van hoog, naar laag, naar hoge 
resolutie representatie gaan, behoudt HRNet een hoge resolutie representatie gedurende 
het gehele proces, wat erg goed werkt. 

Het model begint in de eerste fase met een hoge-resolutie subnetwerk, en voegt geleidelijk, 
één voor één, hoge-tot-lage resolutie subnetwerken toe om meer fases te vormen en de 
multi-resolutie subnetwerken parallel te verbinden. 

Door informatie over de subnetwerken herhaaldelijk uit te wisselen gedurende het gehele 
proces, worden herhaalde meerschalige fusies uitgevoerd. Deze architectuur gebruikt in 
tegenstelling tot de Stacked Hourglass geen tussentijdse heatmap toezicht, wat kan worden 
beschouwd als een voordeel.  
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Deep learning methode voor Human Pose 
Estimation: OpenPose 
januari 2020 

 

Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation is een belangrijk onderdeel om machines een 
begrip te laten hebben van mensen in afbeeldingen en video's. Human Estimation heeft zich 
primair gefocust op het vinden van lichaamsdelen van individuen. Het afleiden van de pose 
van meerdere mensen in beelden gaat gepaard met een unieke set uitdagingen. Ten eerste 
kan ieder beeld een onbekend aantal mensen bevatten die op iedere positie en schaal 
kunnen verschijnen. Ten tweede veroorzaken interacties tussen mensen complexe 
ruimtelijke interferentie als gevolg van contact en overlappingen, waardoor het verbinden 
van bij elkaar horende lichaamsdelen lastig wordt. Ten derde neigt de complexiteit van de 
runtime groter te worden naarmate de hoeveelheid mensen in het beeld toeneemt, waardoor 
real time performance een uitdaging wordt. 

OpenPose is een van de populairste bottom-up benaderingen voor Multi-Person Human 
Pose Estimation, deels vanwege hun goed gedocumenteerde GitHub implementatie. Het is 
een realtime benadering om de 2D pose van meerdere personen in een beeld te detecteren. 
Het heeft een architectuur dat lichaamsdelen zowel detecteert als associeert. De methode 
gebruikt een expliciete niet parametrische representatie van de kernpunt associatie die 
zowel de positie als de oriëntatie van menselijke ledematen codeert om te leren 
lichaamsdelen met individuen in het beeld te associëren. Het is de eerste bottom-up 
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representatie van associatie scores via Part Affinity Fields (PAFs), een set van 2D vector 
velden die de locatie en oriëntatie van ledematen over het beeld domein codeert. 

Zoals met vele bottom-up benaderingen detecteert OpenPose eerst de lichaamsdelen (in 
totaal 135 kernpunten) die bij alle personen in het beeld horen, waarna de lichaamsdelen 
worden toegewezen aan de verschillende individuen. Het OpenPose netwerk leidt eerst 
kenmerken van een beeld af met behulp van de eerste paar lagen. Vervolgens worden de 
kenmerken in de twee parallelle takken van convolutionele lagen gestopt. De eerste tak 
voorspelt een set van achttien confidence maps, waarbij elke map een specifiek onderdeel 
van het human pose skelet vertegenwoordigt. De tweede tak voorspelt een set van 
achtendertig Part Affinity Fields die de mate van associatie tussen de onderdelen 
vertegenwoordigt. 

Daaropvolgende fasen worden gebruikt om de voorspellingen die door elke tak zijn gemaakt 
te verfijnen. Met behulp van de confidence maps van de lichaamsdelen worden tweedelige 
grafieken gevormd tussen paren van lichaamsdelen. De PAF waarden helpen zwakkere 
verbindingen uit de tweedelige grafieken te filteren. Met behulp van deze stappen kan er een 
schatting worden gemaakt van de aanwezige menselijke pose skeletten, en kunnen deze 
toegewezen worden aan de personen in het beeld. 

De OpenPose methode laat zien dat een greedy parsing algoritme voldoende is om hoge 
kwaliteit ontledingen van lichaam poses te produceren, en behoudt zijn efficiëntie ongeacht 
het aantal mensen. Eerder werden PAFs en het schatten van de locaties van de 
lichaamsdelen tegelijkertijd verfijnd over de trainingsfases. OpenPose daarentegen 
demonstreert dat een PAF-only verfijning veel belangrijker is dan PAF en lichaamsdeel 
locatie verfijning gecombineerd. Dit resulteert niet alleen in een significante toename in 
runtime performance, maar ook in nauwkeurigheid. Bovendien laat OpenPose zien dat het 
combineren van lichaams- en voet estimation in een enkel model de nauwkeurigheid van elk 
individueel component verhoogt en de inference tijd verminderd ten opzichte van als ze 
sequentieel worden gedraaid. 

Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation is een essentieel onderdeel om machines 
mensen en hun interacties visueel te laten begrijpen en interpreteren. OpenPose is het 
eerste open-source realtime systeem voor Multi-Person 2D Pose Detectie, inclusief 
lichaams-, voet-, hand, en gezicht kernpunten, en daarmee een geschikte optie voor vele 
Human Pose Estimation projecten.  
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Deep learning methode voor Human Pose 
Estimation: DeepCut 
februari 2020 

 

DeepCut is net als het vorige keer besproken OpenPose een deep learning methode voor 
Human Pose Estimation. Deze methode voert gelede Human Pose Estimation uit voor 
meerdere mensen in echte beelden. Het is een benadering die gezamenlijk de uitdagingen 
van detectie en Pose Estimation oplost. DeepCut leidt het aantal personen in een beeld af, 
identificeert afgesloten lichaamsdelen, en verwijdert dubbelzinnigheden wat betreft 
lichaamsdelen van mensen die dichtbij elkaar zijn zodat duidelijk wordt welk lichaamsdeel 
van wie is. Deze gezamenlijke formulering is in contrast met voorgaande methoden, die de 
taak uitvoeren door eerst mensen te detecteren en daaropvolgend hun pose te schatten. 

Belangrijke uitdagingen die inherent zijn aan Multi-Person Human Pose Estimation zijn de 
kansen dat sommige mensen slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn, dat er een significante 
overlap van bounding box (begrenzende vakjes) regio's van mensen zijn, en dat het aantal 
mensen in een beeld onbekend is. Om die reden moet het aantal personen afgeleid worden, 
en moeten detecties van lichaamsdelen toegewezen worden aan personen terwijl 
geometrische en uiterlijke beperkingen worden gerespecteerd. 

Hoewel de meeste methoden een tweetraps inferentieproces gebruiken om eerst te 
detecteren en vervolgens poses te schatten, zijn veel van deze methoden beperkt tot 
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situaties waarin mensen voldoende ver van elkaar weg zijn en geen overlappende 
lichaamsdelen hebben. Deze methoden zijn niet geschikt voor situaties waarin mensen in 
directe nabijheid van elkaar zijn. Dit omdat zij gelijktijdige toewijzing van dezelfde 
lichaamsdeel kandidaten aan meerdere mensen toestaan. DeepCut stelt daarom een model 
voor Multi-Person Human Pose Estimation voor dat gezamenlijk de poses van alle in een 
beeld aanwezige mensen schat door het minimaliseren van een gezamenlijk doel. De 
formulering is gebaseerd op het verdelen en labelen van een eerste poel van lichaamsdeel 
kandidaten in subgroepen die corresponderen met sets van wederzijds consistente 
lichaamsdeel kandidaten en die zich houden aan wederzijdse consistentie en uitsluitings 
beperkingen. 

DeepCut is een bottom-up benadering voor Multi-Person Human Pose Estimation die de 
taak uitvoert door de volgende problemen op te lossen: 

1. Produceer een set lichaamsdeel kandidaten. Deze set vertegenwoordigt alle 
mogelijke locaties van lichaamsdelen voor elke persoon in het beeld. Selecteer een 
subgroep van lichaamsdelen van de bovengenoemde set lichaamsdeel kandidaten. 

2. Label elk geselecteerd lichaamsdeel met een van de lichaamsdeel klassen. De 
lichaamsdeel klassen vertegenwoordigen de typen lichaamsdelen, zoals 'torso', 'arm' 
en 'been'. 

3. Scheid lichaamsdelen die tot dezelfde persoon behoren van andere. 

De belangrijkste bijdrage van de DeepCut strategie is het feit dat bovengenoemde 
problemen gezamenlijk worden opgelost door ze in een Integer Linear Programming (ILP) 
probleem te modelleren. Deze formulering voert impliciet non-maximale onderdrukking uit op 
de set van lichaamsdeel kandidaten, en groepeert ze zodat ze configuraties van 
lichaamsdelen vormen die geometrische en uiterlijke beperkingen respecteren. Daarnaast 
worden twee CNN gebaseerde lichaamsdeel detectors gebruikt om de verdeling- en labeling 
formulering van een set van lichaamsdeel hypotheses te genereren. Experimenten met vier 
verschillende en uitdagende datasets leveren state-of-the-art resultaten, met significante 
verbeteringen ten opzichte van alle voorgaande methoden; niet alleen voor Multi-Person 
Pose Estimation, maar ook voor Single-Person Pose Estimation. 

Gelede Pose Estimation van meerdere mensen in ongecontroleerde beelden uit de echte 
wereld is uitdagend maar wel van wezenlijk belang. DeepCut biedt een nieuwe formulering 
als een gezamenlijke 'subset partitioning and labeling problem' (SPLP). In tegenstelling tot 
voorgaande tweetraps benaderingen die de stappen van detectie en het schatten van de 
pose van elkaar scheiden, leidt de SPLP methode gezamenlijk het aantal mensen, hun 
poses, ruimtelijke nabijheid en lichaamsdeel overlappingen af. De geweldige resultaten die 
deze strategie produceert demonstreren dat een gezamenlijke formulering cruciaal is om 
dubbelzinnigheid uit meerdere en potentieel overlappende personen te elimineren.  
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Deep learning methode voor Human Pose 
Estimation: Regional Multi-Person Pose Estimation 
februari 2020 

 

Zoals we in de afgelopen twee posts hebben besproken is Human Pose Estimation een 
grote uitdaging voor computervisie. Het herkennen van de pose van meerdere personen in 
real-life is namelijk een stuk complexer dan het herkennen van de pose van een enkel 
persoon in een afbeelding. Ondanks het feit dat state-of-the-art human detectors goede 
resultaten hebben geleverd, zijn kleine fouten wat betreft lokalisatie en herkenning 
onvermijdelijk. Deze fouten kunnen resulteren in mislukkingen voor een Single-Person Pose 
Estimator (SPPE). Deze keer bespreken we daarom een derde deep learning methode voor 
Human Pose Estimation, namelijk een Regional Multi-Person Pose Estimation (RMPE) 
methode. 

RMPE (AlphaPose) is een populaire top-down methode voor Pose Estimation. Top-down 
methoden zijn doorgaans afhankelijk van de nauwkeurigheid van de persoon detector, 
omdat Pose Estimation wordt uitgevoerd op de regio waar de persoon gelokaliseerd is. 
Vandaar dat fouten in lokalisatie en dubbele bounding box voorspellingen ervoor kunnen 
zorgen dat het pose extractie algoritme sub-optimaal presteert. RMPE is in staat om om te 
gaan met onnauwkeurige bounding boxes en overtollige detecties. 
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Er zijn twee soorten structuren die recente methoden toepassen. Of er wordt gebruik 
gemaakt van een tweestaps raamwerk die eerst bounding boxes detecteert en vervolgens 
de pose binnen elke box onafhankelijk van elkaar voorspelt, of er wordt gebruik gemaakt van 
een deel-gebaseerd raamwerk die eerst de lichaamsdelen onafhankelijk van elkaar 
detecteert en deze daarna samenvoegt om meerdere menselijke poses te vormen. Beide 
raamwerken hebben hun eigen voor- en nadelen. Bij het tweestaps raamwerk is de 
nauwkeurigheid van de Pose Estimation sterk afhankelijk van de kwaliteit van de 
gedetecteerde bounding boxes. Daarentegen zijn de samengevoegde menselijke poses bij 
het deel-gebaseerde raamwerk dubbelzinnig als twee of meer personen te dicht bij elkaar 
zijn. Ook verliest het deel-gebaseerde raamwerk de mogelijkheid om lichaamsdelen vanuit 
een globaal pose standpunt te herkennen vanwege het feit dat slechts tweede-orde 
lichaamsdeel afhankelijkheid wordt gebruikt. 

De twee belangrijke problemen van voorgaande methoden zijn dus het lokalisatie fout 
probleem en het overtollige detectie probleem. In feite is Single Person Pose Estimation 
(SPPE) nogal kwetsbaar voor bounding box fouten. Zelfs voor de situaties waarin de 
bounding boxes als juist worden beschouwd, kunnen de menselijke poses nog steeds 
incorrect zijn. Aangezien SPPE een pose voor elk gegeven bounding box produceert, leiden 
overtollige detecties tot overtollige poses. 

De RMPE methode volgt het tweestaps raamwerk en kan deze problemen aanpakken. Deze 
methode verbetert de prestaties van SPPE-gebaseerde Human Pose Estimation algoritmen, 
waarbij nauwkeurige human poses zelfs bij onnauwkeurige bounding boxes worden 
gedetecteerd. 

Een Symmetric Spatial Transformer Network (SSTN) wordt gebruikt om een hoge kwaliteit 
enkel persoon regio van een onnauwkeurige bounding box af te leiden. In deze afgeleide 
regio wordt een Single Person Pose Estimator (SPPE) gebruikt om het menselijke pose 
skelet voor die persoon te schatten. Een Spatial De-Transformer Network (SDTN) wordt 
gebruikt om de geschatte menselijke pose opnieuw toe te wijzen aan het originele 
beeldcoördinatenstelsel. Ten slotte wordt een parametrische pose Non-Maximum 
Suppression (NMS) techniek gebruikt om het probleem van overtollige pose afleidingen op 
te lossen. Deze parametrische pose NMS elimineert overtollige poses door een pose 
afstand metriek te gebruiken om pose gelijkenissen te vergelijken. Een data-driven 
benadering wordt toegepast om de pose afstand parameters te optimaliseren. 

Bovendien hebben de ontwikkelaars van de methode een Pose Guided Proposals Generator 
(PGPG) geïntroduceerd voor het verhogen van het aantal trainingsvoorbeelden dat beter 
kan helpen om de SPPE en SSTN netwerken te trainen. Het opvallendste kenmerk van 
RMPE is dat deze techniek kan worden uitgebreid naar elke combinatie van een persoon 
detectie algoritme en een SPPE. 

De RMPE benadering overtreft de state-of-the-art methoden voor Multi-Person Human Pose 
Estimation significant in termen van nauwkeurigheid en efficiëntie. Deze methode bevestigt 
de potentie van tweestaps raamwerken (mensen detector + SPPE, als SPPE wordt 
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aangepast aan een mensen detector), is algemeen en is toepasbaar voor verschillende 
mensen detectors en Single-Person Pose Estimators.  
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2D en 3D datasets voor Human Pose Estimation 
maart 2020 

 

Om met behulp van kunstmatige intelligentie iets zinnigs te zeggen over de poses van 
mensen in beelden, moeten de algoritmen getraind worden aan de hand van datasets. 
Hierbij een korte introductie van een aantal veelgebruikte datasets voor 2D en 3D Human 
Pose Estimation. 

Datasets voor 2D Human Pose Estimation 

MPII: De MPII Human Pose dataset is een multi-person 2D Pose Estimation dataset 
bestaande uit ongeveer 25 duizend beelden die meer dan 40 duizend mensen bevatten met 
geannoteerde gewrichten. De beelden zijn systematisch verzameld met behulp van een 
gevestigde taxonomie van dagelijkse menselijke activiteiten. Overall omvat de dataset 410 
menselijke activiteiten en elk beeld is voorzien van een activiteits label. Elk beeld is afgeleid 
van een YouTube video en voorzien van voorafgaande en opvolgende niet-geannoteerde 
frames. Bovendien zijn voor de testset rijkere annotaties inclusief lichaamsdeel 
overlappingen en 3D torso en hoofd oriëntaties verworven. 

MPII was de eerste dataset die zo'n divers bereik aan poses bevatte. De MPII Human Pose 
dataset is een state-of-the-art benchmark voor het evalueren van uitgesproken Human Pose 
Estimation. 
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COCO: The COCO keypoints dataset is een multi-person 2D Pose Estimation dataset met 
beelden die verzameld zijn van Flickr. COCO is een van de grootste 2D Pose Estimation 
datasets en wordt gezien als een benchmark voor het testen van 2D Pose Estimation 
algoritmen. COCO is ontwikkeld voor object detectie, segmentatie, menselijke kernpunt 
detectie, segmentatie van spullen, en bijschrift generatie. 

LSP: Deze dataset bevat 2000 pose geannoteerde beelden van met name sportmensen. 
Ook deze beelden zijn verzameld van Flickr met behulp van de tags Athletics, Badminton, 
Baseball, Gymnastics, Parkour, Soccer, Tennis en Volleyball. De beelden zijn zo geschaald 
dat de meest prominente persoon grofweg 150 pixels in lengte is. Elk beeld is geannoteerd 
met 14 gewricht locaties. Linker en rechter gewrichten zijn consistent gelabeld vanuit een 
persoonsgericht gezichtspunt. 

FLIC: Flic is een dataset bestaande uit 5003 beelden die automatisch zijn verzameld van 
populaire Hollywood films. De beelden zijn verkregen door een state-of-the-art persoon 
detector te draaien op elke tiende frame van 30 films. Mensen die met hoge zekerheid 
waren gedetecteerd (ongeveer 20 duizend kandidaten) werden vervolgens naar de 
crowdsourcing marktplaats Amazon Mechanical Turk gestuurd om etikettering van 
grondwaarheden te verkrijgen. Elk beeld werd door vijf 'Turkers' voor 1 dollarcent per stuk 
geannoteerd om 10 gewrichten van het bovenlichaam te labelen. De mediaan-van-vijf 
labeling werd gedaan in elk beeld om robuust te zijn tegen het annoteren van uitschieters. 
Ten slotte werden beelden handmatig geweigerd als de persoon werd overlapt of als deze 
ernstig niet-frontaal was. 

Datasets voor 3D Human Pose Estimation 

HumanEva: HumanEva was de eerste 3D Pose Estimation dataset van substantieel 
formaat. Het is een Single-person 3D Pose Estimation dataset die video sequenties bevat 
die zijn opgenomen met gebruik van meerdere RGB en grayscale camera's. De HumanEva-I 
dataset bevat 7 gekalibreerde video sequenties (4 grayscale en 3 kleur) die worden 
gesynchroniseerd met 3D lichaam poses die verkregen zijn van een motion-capture 
systeem. De database bevat 4 personen die 6 gebruikelijke activiteiten uitvoeren, zoals 
lopen, joggen en gebaren maken. De foutstatistieken voor berekeningsfouten in 2D en 3D 
pose worden verstrekt aan deelnemers. De dataset bevat training, validatie en testen (met 
ingehouden grond waarheid) sets. Grond waarheid 3D poses worden vastgelegd met 
marker-based motion capture (mocap) camera's. 

Human3.6M: Human3.6M is een Single-person 2D/3D Pose Estimation dataset, die video 
sequenties bevat waarin 11 professionele acteurs (6 mannen, 5 vrouwen) 17 verschillende 
scenario's uitvoeren (discussiëren, roken, foto's nemen, bellen) die werden opgenomen in 
hoge resolutie 50Hz video van 4 gekalibreerde camera's. 3D gewricht posities werden 
nauwkeurig verkregen van een hoge snelheid motion capture systeem. Voor elke 
configuratie zijn er 24 lichaamsdeel labels op pixel niveau. Daarnaast bevat deze dataset 
time-of-flight bereik gegevens en zijn er 3D laser scans van de acteurs. Bovendien is de 
achtergrond nauwkeurig verwijderd en zijn er bounding boxes voor de personen. 
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Human3.6M is en van de grootste echte 3D Pose Estimation datasets. 

MPI-INF-3DHP: MPI-INF-3DHP is een training set voor Human Pose Estimation van 
monoculaire beelden van echte mensen die de grond waarheid verkrijgt met een 
multi-camera marker-less motion capture systeem. Hij complementeert bestaande datasets 
met een grotere diversiteit in pose, menselijk uiterlijk, kleding, overlapping en 
gezichtspunten, en maakt een grotere omvang van augmentatie mogelijk. Hij heeft ook een 
nieuwe benchmark die outdoor en indoor scenes omvat, en levert betere in-the-wild 
prestaties dan bestaande geannoteerde data.  
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4 manieren waarop AI de ouderenzorg zal 
revolutionaliseren 
maart 2020 

 

Wereldwijd neemt het aantal ouderen sneller toe dan iedere andere leeftijdsgroep. Binnen 
iets meer dan dertig jaar zal bijna een op de vier mensen zestig jaar of ouder zijn; het 
dubbele van vandaag de dag. Het is dan ook niet verrassend dat belanghebbenden in de 
gezondheidszorg begrijpen hoe ingrijpend de zorg voor een verouderende bevolking de 
gezondheidszorg zal beïnvloeden. Door het beleid van langer thuis wonen groeit ook de 
behoefte aan een andere invulling van wonen en zorg. Woonvormen die tussen zelfstandig 
thuis wonen en wonen in een zorginstelling in zitten, zoals thuishuizen en 
woongemeenschappen, krijgen een impuls. 

Het zal een uitdaging zijn voor de ouderenzorg om om te gaan met deze groeiende vraag. 
Dit is waar kunstmatige intelligentie (AI) om de hoek komt kijken. Omdat AI de manier 
waarop mensen denken, leren en werken simuleert, kunnen systemen die aangedreven 
worden door AI de overload aan taken opvangen die normaal gesproken worden uitgevoerd 
door mensen. Zo heeft AI de potentie om wonen voor senioren en de ouderenzorg te 
revolutionaliseren. 
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Als je rondkijkt in het dagelijks leven van veel ouderen realiseer je je snel hoe AI zou kunnen 
assisteren. Hierbij 4 manieren waarop kunstmatige intelligentie en impact zal hebben op de 
ouderenzorg: 

1: AI zal familieleden geïnformeerd en up-to-date houden 

Met behulp van mobiele applicaties of web-based platformen, zullen familieleden of 
bewoners in staat zijn om gemakkelijk toegang te krijgen tot informatie betreffende de zorg 
voor hun dierbaren. AI gebaseerde systemen zullen hen relevante updates kunnen geven en 
zelfs vragen kunnen beantwoorden. Deze systemen zullen met name waardevol zijn voor 
familieleden die niet dichtbij de zorginstelling of andere woonomgeving van hun dierbare 
wonen of niet in staat zijn regelmatig op bezoek te gaan. Het delen van de door AI 
gefaciliteerde informatie zal families helpen op afstand bij elkaar betrokken te zijn. Dit kan de 
gemoedsrust van de familieleden enorm doen toenemen, omdat zij ervan verzekerd kunnen 
zijn dat hun dierbare de juiste zorg ontvangt en gezond blijft. 

2: AI zal bewoners sociaal betrokken houden 

AI kan worden gebruikt om bewoners te helpen meer sociaal betrokken te zijn, wat het risico 
op cognitieve achteruitgang of dementie kan helpen verminderen. Een Israëlisch bedrijf 
heeft een AI-aangedreven metgezel robot ontwikkeld die gesprekken kan voeren met 
patiënten, hen eraan kan helpen herinneren om hun medicijnen te nemen, en hen kan 
begeleiden tot het doen van lichte fysieke activiteiten om hun fysieke en mentale gezondheid 
te verbeteren. De robot kan ook worden geïntegreerd met verschillende berichten- en social 
media platformen, om op die manier gebruikers in staat te stellen berichten en foto's te 
sturen en ontvangen zonder te hoeven rommelen met een mobiele telefoon. 

3: AI zal de efficiëntie van de zorg verhogen 

Er zal de komende tijd een breed scala aan AI-aangedreven middelen zijn die zorgpersoneel 
zal helpen efficiënter te werken. Middelen als robots, sensoren en software zullen het 
probleem van het tekort aan geschoolde hulpverleners opvangen. Nieuwe monitoring 
technologie zal het zorgpersoneel in staat stellen om data betreffende patiënten 
gemakkelijker te verzamelen, en smart software met stemherkenning zal het voor hen 
mogelijk maken efficiënter te worden in dagelijkse taken. 

Het roosteren van maandelijkse kalenders en bewoners op de hoogte brengen van 
aankomende evenementen, maaltijden en afspraken zal veel gemakkelijker worden met een 
AI-gebaseerd systeem. Een andere verbetering is het automatisch verzamelen en 
analyseren van data door sensoren, wat een enorme hoeveelheid papierwerk zal elimineren. 
Digitale assistenten met stemherkenning mogelijkheden zullen onder andere het personeel 
in staat stellen notities te dicteren en berichten aan zorgverleners of familieleden te sturen. 

Deze technologieën zullen voor alle betrokken partijen in de branche voordelen kunnen 
opleveren. Door tijd in de eerder genoemde gebieden te besparen, zal het personeel meer in 
de gelegenheid zijn om de bewoners persoonlijke zorg te bieden en persoonlijke updates te 
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geven aan hun familieleden. Voor het personeel zal het gemak in hun werk en het overbodig 
maken van grote hoeveelheden papierwerk als het gevolg van AI hun werktevredenheid 
verhogen en het personeelsverloop verminderen. 

4: AI zal de kwaliteit van de zorg bevorderen 

De gezondheidszorg is een van de gebieden waarin AI de meeste impact zal hebben. Met 
behulp van sensoren en monitoring apparatuur krijgen professionals beter inzicht in de 
gezondheid van de bewoners, en de toegenomen dataverzameling zal hen de mogelijkheid 
bieden om nauwkeurigere diagnoses te maken en bepaalde potentiële risico's op fysieke, 
mentale en cognitieve gezondheid te voorkomen. 

Een voorbeeld van een praktische toepassing van deze technologie is een tool die 
polsfracturen kan detecteren. Doordat AI real-time monitoring, detectie en analyse kan 
uitvoeren, is het mogelijk dat er onmiddellijk updates verstuurd worden naar personeel en 
familieleden als er veranderingen of risico's worden gedetecteerd. Deze proactieve 
benadering stelt bewoners in staat om hulp te krijgen voordat risico's zich ontwikkelen tot 
serieuze problemen. 

Een andere praktische toepassing heeft betrekking op de inname van medicijnen. Een 
constante uitdaging voor ouderen is om hun medicijnen te nemen volgens de voorschriften 
van de dokter. Voor dit soort kwesties bestaat er bijvoorbeeld een smartphone app die 
gebruik maakt van smartphone camera's en een AI algoritme om medicijninname te 
monitoren. 

Ook bestaan er bewegingssensoren in gangen, doorspoel-detectoren in toiletten en bed 
sensoren voor het monitoren van de slaap. Elke significante afwijking van de normale 
activiteit patronen kunnen een geautomatiseerd alarm laten afgaan bij geautoriseerde 
verpleegkundigen of artsen. Dit soort oplossingen biedt ouderen de gemoedsrust die zij 
anders zouden krijgen van een privé verpleegkundige. 

Bovendien bestaan er systemen die de gezondheidsindexen van ouderen bijhouden om 
proactief risico's te identificeren. Door machine learning algoritmen te gebruiken om 
historische data te analyseren kunnen onderzoekers onbekende en voorspellende 
verbanden ontdekken, zoals de correlatie tussen onregelmatige toiletbezoekjes en het risico 
op vallen. Op deze manier streeft het systeem ernaar vroege waarschuwingssignalen te in 
kaart te brengen die mogelijk extra aandacht vereisen. 

AI in de ouderenzorg is een blijvertje 

Het aantal toepassingen van kunstmatige intelligentie blijft groeien. Het is een kwestie van 
tijd voordat de ouderenzorg, aangespoord door AI technologieën, gigantische veranderingen 
zal ondergaan. Natuurlijk zullen de veranderingen wennen zijn, maar de voordelen die deze 
met zich meebrengen zijn enorm. En dan is dit nog maar het topje van de ijsberg. Terwijl het 
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onderzoek en de ontwikkelingen op het gebied van AI doorgaan, zullen de technologieën en 
de voordelen die zij opleveren alleen maar blijven verbeteren.  
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Kunstmatige hulp-verpleegkundige: Tracking en 
Human Pose Estimation in de ouderenzorg 
april 2020 

 

Het aantal ouderen en het tekort aan geschoolde zorg nemen drastisch toe, terwijl steeds 
meer verpleegkundigen overwerkt raken. Kunstmatige intelligentie in de vorm van Tracking 
en Human Pose Estimation kunnen hier een oplossing vormen. 

Een van de meest functionele innovaties op het gebied van computer visie is real time video 
analyse voor het detecteren, identificeren en volgen van mensen. Vaak is het een probleem, 
met name in zorgomgevingen, om efficiënt objecten (patiënten in dit geval) te volgen voor 
toezicht. In bejaardentehuizen bijvoorbeeld moet het personeel veel moeite doen om hun 
patiënten niet uit het oog te verliezen. Dit omdat ouderen vatbaarder zijn voor ongelukken 
zoals vallen, die hen ernstige verwondingen kunnen opleveren of zelfs hun dood kunnen 
betekenen. Naast het detecteren van ongevallen is het ook belangrijk dat andere potentieel 
gevaarlijke situaties zoals rondzwervende ouderen en activiteiten waarbij mogelijk de hulp 
van een verpleegkundige vereist is tijdelijk opgemerkt worden, zodat hier juist op gehandeld 
kan worden. 

Een geautomatiseerd videobewakingssysteem voor betrouwbare Human Pose Estimation, 
menselijke tracking en ongeluk detectie kan een aantal cruciale taken gedeeltelijk 
overnemen van verpleegkundigen. Door zo'n systeem kan er toezicht op patiënten worden 
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gehouden op afstand of zelfs als er geen gezondheidszorg personeel aanwezig is, worden 
verpleegkundigen ontlast, en kan de kwaliteit van de zorg flink verbeteren. 

Menselijke activiteiten interpreteren 

Zorg software met Tracking en Human Pose Estimation kunnen live video streams van 
camera's bekijken, en lichaamsbewegingen en menselijke activiteiten interpreteren. Denk 
hierbij aan het detecteren van vallen, het detecteren of de patiënt op de rand van het bed of 
op de grond zit, en het herkennen als de patiënt de badkamer ingaat en hoeveel tijd deze 
daar spendeert. Andere zaken die zulke software zou kunnen herkennen is als de patiënt 
moeite heeft uit bed te komen, als de patiënt de kamer verlaat om te gaan rondzwerven, of 
als deze te lang in de badkamer is. 

Alarm slaan 

Als de software in het geval van een echte val of echt ongeluk een verpleegkundige kan 
alarmeren, hoeft de verpleegkundige niet onnodig de kamer van de patiënt in om te 
controleren of alles goed gaat. Is de software geïntegreerd met de telefoon van de 
zorgverlener, dan kunnen meldingen via bijvoorbeeld SMS de zorgverlener waar en 
wanneer dan ook bereiken. 

Activiteitsrapporten 

Activiteitsrapporten kunnen de activiteiten van de patiënten in het camerabeeld bijhouden. 
Dit soort rapporten stellen doktoren in staat de volgorde van gebeurtenissen die een 
bepaalde patiënt zijn overkomen vlak voor en vlak na een val of alarmerend incident te 
ontdekken. Op die manier zullen zij nauwkeurigere diagnoses kunnen stellen gebaseerd op 
de huidige en werkelijke conditie van de patiënt zoals deze opgenomen is door het 
videobewakingssysteem. 

Methoden 

Er kunnen verschillende methoden gebruikt worden om menselijke activiteiten te 
interpreteren. Bepaalde onderzoeken focussen alleen op een enkele actie, zoals een 
valbeweging, terwijl andere alleen een enkel persoon in een huidig statisch videocamera 
beeld in acht nemen. Hoe dan ook is het belangrijk dat classificaties van menselijke poses 
die relevant zijn in een zorgomgeving in acht worden genomen, zoals staan, zitten en liggen, 
en dat alle onderwerpen die aanwezig zijn in het videobeeld worden gevolgd. 

Verder zullen er stappen plaatsvinden als Human Detection, waarbij de patiënt 
onderscheiden moet worden van de achtergrond. Uitdagingen hierbij zijn o.a. veranderingen 
in verlichting en andere bewegende objecten zoals schaduwen. Ook zal er iets van 
ruisonderdrukking plaatsvinden en een bounding box gevormd worden die de bewegende 
persoon insluit. 
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Human Pose Recognition bepaalt de pose die binnen de bounding box wordt weergegeven 
en dus door de patiënt wordt aangenomen. Feature extraction en het vormen van een 
algemeen kenmerk type zullen worden ingediend bij een getrainde classificator voor pose 
herkenning. De classificator bepaalt tot welke categorie, zoals staan, zitten of liggen, de 
pose behoort. Vervolgens zullen de resultaten worden gebruikt om de beweging van het 
menselijk lichaam te volgen. 

Dit soort computer visie en machine learning zorgsoftware vervangt bestaande, ouderwetse 
alarmsystemen en domotica die veel valse alarmen genereren, zonder dat het privacy risico 
wordt verhoogd. Ook ontlast deze kunstmatige hulp-verpleegkundige de schaarse 
verpleegkundigen, en staat het hen toe meer te focussen op het geven van zorg. 
Zorgmedewerkers ervaren daardoor minder stress en krijgen weer plezier in hun werk. Als 
er daarbij automatische rapporten gemaakt worden van alle geregistreerde activiteiten 
bespaart dat de verzorgers nog meer tijd. Bovendien komen er zo interessante inzichten met 
betrekking tot het gedrag van de patiënt aan het licht die gebruikt kunnen worden bij het 
opstellen van een zorgplan, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert.  
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Het belang van video gebaseerde valdetectie voor 
ouderen 
april 2020 

 

Binnen de ouderenzorg is de detectie van een val van groot belang, want vallen zijn zeer 
schadelijk voor ouderen. Onder de mensen van 65 jaar en ouder ervaart zo'n een op de drie 
een val, en velen van hen vallen elk jaar minstens een keer. Rond de twintig procent van de 
vallen veroorzaakt ernstige verwondingen, zoals heupfracturen, gebroken botten of 
hoofdletsel. 

Een op de vijf mensen die een heup breekt overlijdt binnen een jaar aan de breuk. In de 
meeste gevallen is de schade te wijten aan het feit dat er een handeling nodig is van de kant 
van de gevallen persoon om hulp in te schakelen, wat niet in alle gevallen praktisch is. Naast 
het in de eerste plaats voorkomen van vallen, is het cruciaal om zo snel mogelijk vallen te 
detecteren en de gevallen persoon te behandelen. Ongeveer de helft van de personen die 
langer dan een uur op de grond liggen overlijdt binnen zes maanden na de val, ook al heeft 
de persoon geen direct lichamelijk letsel opgelopen. In zulke gevallen is de doodsoorzaak 
doorgaans bronchopneumonie, uitdroging of onderkoeling. Met andere woorden; het is zeer 
belangrijk dat een val onmiddellijk wordt gedetecteerd. 
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Om dit probleem op te lossen bestaan er grofweg twee technologische manieren van 
valdetectie: De draagbare sensor en video gebaseerde systemen. 

De voordelen van video gebaseerde systemen t.o.v. draagbare 
sensoren 

Veel bestaande benaderingen doen een poging om de betreffende persoon te voorzien van 
een apparaat gebaseerd op een draagbare sensor. De sensoren waar deze apparaten 
gebruik van maken zijn bijvoorbeeld versnellingsmeters en gyroscopen, of zelfs een 
combinatie van meerdere sensoren. De meeste van zulke systemen maken gebruik van 
versnellingsmeters voor abnormale veranderingen in hoogte oriëntatie naar een horizontale 
positie en snelheid om een alarm te activeren. 

Deze systemen zijn over het algemeen nauwkeurig in het detecteren van vallen, maar ze 
hebben allemaal één nadeel: Ze moeten gedragen worden. Dit brengt twee problemen met 
zich mee. Ten eerste kan het zijn dat de betreffende persoon vergeet om de sensor te 
dragen. Ten tweede kan de persoon terughoudend zijn in het dragen van de sensor wegens 
ijdelheid of ongemak. Ondanks de moeite die is gedaan om stijlvolle en comfortabele 
ontwerpen te creëren, is het bereiken van gebruikers acceptatie voor zulke draagbare 
oplossingen nog steeds problematisch. 

Dit soort systemen is in staat om automatisch een alarm te genereren gebaseerd op een 
valincident. Er bestaat ook een subcategorie van draagbare sensoren die puur manueel 
werken. Het belangrijkste verschil is dat zulke systemen geen val detecteren, maar dat ze 
volledig door de ouderen worden bediend. Op het moment dat de persoon hulp nodig heeft, 
kan er op een knop gedrukt worden om om hulp te vragen. Naast de al genoemde nadelen 
van draagbare sensoren, bieden deze apparaten geen oplossing in situaties waarin de 
persoon niet in staat is om het apparaat te bedienen, bijvoorbeeld vanwege 
bewusteloosheid, botbreuken of andere verwondingen. 

Gelukkig bestaan er ook oplossingen gebaseerd op computervisie. Video gebaseerde 
systemen bieden vele voordelen ten opzichte van systemen die gebaseerd zijn op 
draagbare sensoren. Zo hoeft de oudere zich niet druk te maken over het gebruik van het 
apparaat. Als de video gebaseerde oplossing eenmaal geïnstalleerd en ingesteld is, wordt 
deze onderdeel van hun huis. Er is geen fysiek contact met de oudere nodig. Camera's 
monitoren het huis passief en zonder invasief te zijn, ter voorbereiding op het detecteren van 
een valincident. In geval van een val kan er een videofragment of livestream naar een 
familielid of dienstverlener voor ouderenzorg gestuurd worden om het valincident te 
beoordelen voordat er medische assistentie wordt ingeschakeld. 

Nadelen overwinnen 

Video gebaseerd systemen komen echter met hun eigen nadelen, waaronder privacy 
bezorgdheden die gepaard gaan met het gebruik van video om vallen te detecteren. Met 
name de badkamer is een cruciale locatie, omdat dit zowel een locatie met een hoog 
valrisico als een plek voor privé situaties is, wat het oncomfortabel kan maken voor de 
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gefilmde oudere. De persoon moet volledig op de hoogte zijn van de situatie en het is 
belangrijk dat privacy heel serieus wordt genomen. Zo moet de video niet beschikbaar zijn 
voor welke vorm van een derde partij dan ook, behalve voor de bekende partijen. Ook moet 
het systeem de optie hebben om de livestream anoniem te maken door bijvoorbeeld de 
gevallen persoon inclusief geslachtsdelen in het beeld te vervagen. 

Een andere belangrijke beperking van video gebaseerde systemen is de dekking. Een val 
kan alleen gedetecteerd worden waar de camera kijkt. 360 graden dekking kan worden 
nagestreefd met behulp van omnidirectionele bewakingscamera's of meerdere overlappende 
camerabeelden. Het gebruik van vaste camera's die op de muur of het plafond zijn 
gemonteerd kunnen echter onbetrouwbaar zijn door occlusies door meubelstukken en 
beperkingen van camera gezichtspunten. Dit kan worden opgelost door een camera op een 
autonome robot te monteren. Intelligente robots die voorzien zijn van een camera kunnen 
deze problemen verbeteren door de relatieve flexibiliteit die ze bieden in termen van 
positionering. Bovendien zijn ze over het algemeen acceptabeler voor de gebruiker, omdat 
hun mensachtige eigenschappen een meer soepele interactie met mensen mogelijk maakt.  
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Moeilijkheden bij valdetectie voor ouderen 
mei 2020 

 

Valdetectie voor ouderen brengt een aantal moeilijkheden met zich mee. Ten eerste moet 
duidelijk gemaakt worden wanneer een persoon precies als gevallen wordt aangemerkt. Ten 
tweede moeten diverse obstakels overwonnen worden die de detectie bemoeilijken. 

De definitie van een val 

Om een val te detecteren moet eerst bepaald worden wat wordt verstaan onder een val. Als 
het gaat om het voorkomen van vallen bij ouderen kan een val worden gedefinieerd als 
onbedoeld op de grond of een ander lager niveau terechtkomen. Er kunnen verschillende 
typen vallen worden onderscheiden: Vallen vanuit slapen (bijvoorbeeld van een bed vallen), 
vallen vanuit een zitpositie (bijvoorbeeld van een stoel of bank vallen), en vallen vanuit lopen 
of staan (bijvoorbeeld over het randje van het tapijt struikelen). Sommige systemen 
benaderen een val als een liggende pose, en voeren valdetectie uit door het herkennen van 
een liggende pose. Echter, een van de meest beschrijvende kenmerken van een val is de 
plotselinge vermindering van de hoogte van het hoofd of een persoon waarvan het hoofd 
zich dicht op het grondvlak bevindt voor een bepaalde tijd. 
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Moeilijkheden bij valdetectie 

De uitdagingen voor valdetectie zijn flink. Los van de uitdagingen van detectie van mensen 
die rechtop staan, brengt het herkennen van liggende poses extra moeilijkheden met zich 
mee. 

Occlusies 

Occlusies zijn een veelvoorkomend probleem in de valdetectie context. Met name als 
iemand op de grond ligt kan het zicht op de persoon versperd worden door meubelstukken, 
maar ook door andere voorwerpen, kledingstukken, en zelfs door de lichaamsdelen van de 
persoon zelf. In een scenario waarin een persoon slechts half zichtbaar is en de capuchon 
van een badjas draagt, moet het systeem een besluit nemen op basis van slechts een aantal 
aanwijzingen. Ook moet het systeem kunnen detecteren dat iemand niet gevallen is 
wanneer deze gewoon in bed ligt met een slaapmasker op, en dat de persoon wel gevallen 
is als deze bedekt door een deken op de grond ligt. Het overkomen van problemen door 
occlusies speelt daarom een belangrijke rol in effectieve valdetectie. 

Lastige lichaamshoudingen 

Ook lichaamshoudingen die moeilijk te interpreteren zijn of lichaamshoudingen die lijken op 
vallen kunnen een correcte detectie bemoeilijken. Zo kan een gevallen persoon met het 
gezicht naar beneden lastiger geanalyseerd worden, en kan een knielend persoon soms 
onterecht worden beschouwd als gevallen. 

Bijzonder grondvlak 

Verder doet men vaak de aanname dat de gevallen persoon altijd op de grond moet liggen. 
Het is echter ook mogelijk dat een persoon ineenstort op een bank waarbij het bovenlichaam 
naar beneden is gegleden maar de benen op de bank zijn gebleven. Bovendien is het 
mogelijk dat een persoon op een helling terecht is gekomen. Ook in het geval dat de 
persoon gevallen is maar niet horizontaal ligt, dient het systeem de val te detecteren. Hieruit 
blijkt het belang van een juiste grondvlak detectie. Als het systeem de helling als grondvlak 
beoordeelt, kan de persoon terecht als gevallen worden benoemd. 

Rommelige omgevingen 

Andere situaties die valdetectie lastig kunnen maken zijn rommelige omgevingen. Hoe meer 
voorwerpen er aanwezig zijn in het beeld, hoe meer ruis er ontstaat en hoe lastiger het wordt 
om de betreffende persoon te onderscheiden van zijn of haar omgeving en iets zinnigs te 
zeggen over de pose. 
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Andere objecten in het beeld 

Naast het feit dat rommel in het algemeen het detectie proces kan tegenwerken, kunnen 
bepaalde objecten in het beeld specifiekere problemen veroorzaken. Denk hierbij aan 
wandelstokken die verward kunnen worden voor lichaamsdelen. 

Meerdere mensen in het beeld 

In tegenstelling tot beelden waar slechts een enkel persoon in voorkomt, maken beelden 
waarin meerdere mensen tegelijk aanwezig zijn het detectie proces intensiever. Deze 
personen moeten namelijk allemaal tegelijk verwerkt worden. 

Reflecties op de grond 

Ten slotte kan licht een verstorende rol spelen bij het in kaart brengen van vallen. Zo kunnen 
licht reflecties op de grond erin resulteren dat er geen diepte kan worden geschat, terwijl 
dieptebepaling toch een belangrijke rol speelt bij valdetectie. 

Zoals je ziet gaat valdetectie bij ouderen niet zonder slag of stoot, en zijn er bij de 
ontwikkeling van een gedegen valdetectiesysteem complexe factoren die in acht genomen 
moeten worden. In de post van volgende keer bespreken we verschillende methoden die 
valdetectiesystemen gebruiken om dit soort moeilijkheden te overkomen en de rol van 
Human Pose Estimation hierin.  
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Methoden voor valdetectie 
mei 2020 

 

Systemen pogen om valdetectie zo goed mogelijk uit te voeren, waarbij Human Pose 
Estimation vaak een belangrijke rol speelt. In dit artikel bespreken we een aantal methoden 
voor valdetectie die verschillende systemen gebruiken. 

Background subtraction 

De meeste vision-based valdetectie systemen gebruiken een vorm van background 
subtraction om ten eerste onderscheid te maken tussen de persoon en de omgeving, en ten 
tweede te beredeneren of een persoon is gevallen. Met background subtraction worden er 
full body afbeeldingen gedetecteerd en gekarakteriseerd met het gevectoriseerde silhouet 
van hun vorm. 

Sommige systemen die gebaseerd zijn op background subtraction gebruiken beweging om 
de persoon te detecteren. De grootte en geometrische vorm van de bounding box wordt 
gebruikt om te bepalen of een persoon is gevallen, waarbij de evaluatie wordt uitgevoerd op 
nogal simplistische scenario's met minimale rommel en zonder occlusies. 
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Andere systemen voeren op tamelijk eenvoudige wijze de detectie van een val uit met een 
multi-camera setup, door de bewegende persoon van de achtergrond af te leiden en de 
hoogte-breedteverhouding uit te rekenen om te bepalen of een persoon is gevallen of niet. 

Ook zijn er vision-based valdetectie systemen die gebaseerd zijn op voorgrond detectie met 
behulp van background subtraction en een enkele groothoek overhead camera. Hierbij 
worden silhouet kenmerken in combinatie met drie classificaties gebruikt om vallen te 
detecteren. Met logistic regression, neural network en support vector machines worden dan 
vall en niet-val gebeurtenissen geclassificeerd. 

Occlusie oplossen 

Bepaalde benaderingen lossen het probleem van occlusie op door een multi-camera setup 
te gebruiken, ervan uitgaande dat de gevallen persoon in minstens één camera frame niet is 
afgesloten. Deze benaderingen gebruiken een appearance-based object tracker met kleur 
en geometrie aanwijzingen om mensen te identificeren. Verschillende menselijke houdingen 
kunnen hierbij worden geclassificeerd, zoals staan, kruipen, zitten en liggen. 

Andere benaderingen gebruiken head tracking. Het probleem van occlusie van het lichaam 
van een persoon door zelf-occlusie of occlusie door andere objecten zoals dekens wordt 
hierbij aangepakt door het hoofd te volgen, waarbij ervan uit wordt gegaan dat het hoofd van 
de persoon minimale occlusies zal ondergaan. 

Human Pose Estimation 

Men gelooft dat het identificeren van de menselijke pose cruciaal is om te bepalen of de 
persoon is gevallen. Veel systemen maken dan ook gebruik van voorgrond detectie om de 
zoekruimte voor de afbeelding te verkleinen. Elk voorgrond masker wordt gebruikt om Pose 
Estimation uit te voeren met behulp van de methode van gelede lichamen. Ruimtelijke 
informatie is hierbij niet essentieel, en het detecteren van het grondvlak zou valse alarmen 
kunnen helpen afwijzen. 

Er bestaan ook systemen die de menselijke pose detecteren op basis van een ellips die 
wordt gemonteerd op de gedetecteerde persoon, waarbij de houding wordt geschat door het 
berekenen van de ellips assen. Een support vector machine wordt gebruikt om verschillende 
menselijke houdingen te classificeren. Hierbij kan de pose en zijn verhouding tot de grond 
gebruikt worden om een gevallen persoon te detecteren. 

Verder zijn er benaderingen gebaseerd op 3D-puntenwolken die gebruik maken van de 
Microsoft Kinect sensor. Met puntenwolk clustering kunnen verschillende ledematen worden 
gedetecteerd, en voor ruimtelijke verhoudingen wordt het grondvlak gesegmenteerd. Wat 
ook mogelijk is met de Microsoft Kinect sensor is dat de 3D bounding box van een persoon 
wordt uitgerekend met behulp van background subtraction en diepte gegevens. Voor de 
duidelijkheid; deze methoden behandelen de gebeurtenis van een persoon die valt, niet van 
een gevallen persoon. Het is ook mogelijk met de Microsoft Kinect sensor dat een gevallen 
persoon wordt gedetecteerd. Gewricht informatie van het skelet wordt dan gegenereerd van 
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de sensor. Met de hoogte van de gewrichten ten opzichte van de gedetecteerde grond kan 
dan bepaald worden of een persoon is gevallen. 

Het gebruik van Human Pose Estimation betekent dus niet direct dat een gevallen persoon 
wordt gedetecteerd. Het betekent alleen dat de menselijke pose wordt geschat. Om te 
beredeneren of een persoon gevallen is zou een algemene 2D Human Pose Estimator in 
combinatie met diepte informatie gebruikt kunnen worden om 3D menselijke kernpunten te 
schatten, het grondvlak in 3D uit te rekenen, en meerdere metingen te doen. Een dergelijk 
systeem kan geïnstalleerd worden in een stationaire, multi-camera setup of op een actieve 
observator zoals een autonome robot. 

In de afgelopen jaren is deep learning steeds populairder geworden. De meeste moderne 
Human Pose Estimators vertrouwen er dan ook op. Rijke training datasets zijn openbaar 
beschikbaar om nieuwe deep learning benaderingen als Human Pose Estimation te 
ontwikkelen en te trainen. Vele Human Pose Estimators maken gebruik van deze datasets 
en behalen indrukwekkende resultaten met een gemiddelde nauwkeurigheid van zo'n 90 
procent. Hou er wel rekening meer dat het voor deep learning methoden belangrijk is om te 
werken met de benodigde hardware om deze algoritmen te ondersteunen.  
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Unsupervised machine learning voor objectiviteit, 
privacy en minder data 
juni 2020 

 

Machine learning helpt patronen in big data te ontdekken die leiden tot bruikbare inzichten. 
Zoals eerder besproken zijn machine learning algoritmen in grote lijnen te verdelen in twee 
groepen gebaseerd op de manier waarop zij leren over data om voorspellingen te doen, 
namelijk supervised machine learning (SML) en unsupervised machine learning (UML). 

Terwijl supervised machine learning algoritmen gebaseerd zijn op menselijke feedback 
waarbij de data scientist met behulp van gelabelde data het algoritme traint met welke 
conclusies deze behoort te komen, proberen unsupervised machine learning algoritmen 
conclusies te trekken uit data zonder menselijke interventie, waardoor verborgen structuren 
en onbekende patronen ontdekt kunnen worden. 

Enkele toepassingen van unsupervised machine learning technieken zijn: 

● Clustering: Clustering split de dataset automatisch in groepen gebaseerd op 
overeenkomsten 

● Onregelmatigheidsdetectie: Deze vorm van detectie kan ongebruikelijke datapunten 
in je dataset ontdekken. Dit is nuttig voor het vinden van frauduleuze transacties of 
andere abnormaliteiten. 
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● Associatie mining: Deze vorm van mining identificeert sets van items die regelmatig 
samen voorkomen in je dataset. 

Met het veranderen van de realiteit rondom data acquisitie en management, wordt de 
waarde van unsupervised machine learning snel duidelijker, met name in vergelijking met 
supervised machine learning. Terwijl SML in zekere mate logisch klinkt in de context van 
een eindeloos data-rijke omgeving – hoe meer we willen weten, hoe meer data we onze 
algoritmen voeden – zijn er significante problemen die gemoeid gaan met dit 
ongecontroleerde tempo van data acquisitie. 

Minder data, meer privacy 

Met UML kunnen we het paradigma veranderen, omdat we de informatie die we moeten 
verwerven van individuen kunnen verminderen. Zonder UML ligt de focus op het gebruiken 
van de kennis die we hebben over een individu om het toekomstige gedrag van die persoon 
te voorspellen. Daarbij moet er keer op keer door dit proces gegaan worden, individu voor 
individu. Dit is een extreem data-intensieve benadering. Met UML kunnen mensen op 
groepsniveau worden beoordeeld en kan er waardevolle kennis van geobserveerde 
correlaties en patronen tussen mensen en acties worden afgeleid. Uiteindelijk is er slechts 
een aantal datapunten over een individu nodig om hen te matchen aan een subgroep, om 
vervolgens het toekomstige gedrag van de subgroep te voorspellen. Dit heeft rechtstreeks 
gevolgen voor privacy. 

Objectiviteit 

Er zijn ook duidelijke voordelen als het gaat om zaken als vooroordelen. Bij SML wordt er 
gebruikt gemaakt van gelabelde data, wat vooroordelen kan toevoegen aan de algoritmen. 
UML, daarentegen, is objectief. Het voert groeperingen uit puur gebaseerd op de patronen 
die het ontdekt in ongestructureerde data. Het stelt ons in staat nieuwe patronen te 
identificeren die een traditionele methode als SML zou missen. 

We zien al dat de bank- en betalingssector proactief omgaat met deze nieuwe 
mogelijkheden. Financiële dienstverleners, bijvoorbeeld, begrijpen direct de waarde die UML 
te bieden heeft. Inbreuk op de privacy en verhoogde beveiligings- en verificatiemaatregelen 
zijn altijd geassocieerd geweest met een groei in frictie voor klanten. Met UML zijn deze 
organisaties in staat om de voorbeeldige ervaringen te leveren die de klant van hen 
verwacht, zonder dat zijn onnodige wrijving veroorzaken. 

De juiste balans vinden tussen klantervaring, risicomanagement en ethische data acquisitie 
is kritiek, niet alleen voor financiële organisaties maar voor vele andere bedrijven de digitale 
economie van vandaag de dag. UML helpt ons daarbij.  
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Semi-supervised machine learning 
juni 2020 

 

Zowel supervised machine learning (SML) als unsupervised machine learning (UML) hebben 
hun voor- en nadelen. Een groot nadeel van SML is dat doorgaans slechts een fractie van 
data daadwerkelijk is gelabeld, algoritmisch dan wel handmatig. Een groot nadeel van UML 
is dat je geen precieze informatie kan krijgen met betrekking tot het sorteren van gegevens. 
In een poging om te profiteren van de voordelen van SML en UML, en de nadelen te 
minimaliseren bestaat er een middenweg; Semi-supervised machine learning. 

Semi-supervised learning is de tak van machine learning die zich bezighoudt met het 
gebruik van zowel gelabelde als ongelabelde data om bepaalde leertaken uit te voeren. 
Conceptueel ligt deze vorm van machine learning tussen supervised en unsupervised 
learning in, en maakt deze het mogelijk om grote hoeveelheden ongelabelde data die in veel 
gevallen beschikbaar is, in combinatie met meestal kleinere sets van gelabelde data, te 
benutten. Dit is nuttig voor een aantal redenen. 

Ten eerste is het proces van het labelen van gigantische hoeveelheden data voor SML vaak 
tijdrovend en onbetaalbaar. Ten tweede kan een teveel aan labeling het model infecteren 
met menselijke vooroordelen. Het toevoegen van veel ongelabelde data tijdens het 
trainingsproces kan er daardoor voor zorgen dat de nauwkeurigheid van het uiteindelijke 
model verbetert terwijl er minder tijd en kosten hoeven te worden gespendeerd aan het 
maken van het model. Om die reden is semi-supervised learning een win-win voor situaties 
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als het classificeren van webpagina's, spraakherkenning en zelfs voor genetische 
sequentiebepaling. In al deze gevallen hebben data scientists namelijk toegang tot grote 
hoeveelheden ongelabelde data, terwijl het proces van het daadwerkelijk toewijzen van 
toezicht informatie aan alle data een onoverkomelijke taak zou zijn. 

Normaal gesproken proberen semi-supervised learning algoritmen de performance van SML 
of UML taken te verbeteren door gebruik te maken van informatie die over het algemeen 
geassocieerd wordt met de ander. Bij het oplossen van een classificatie probleem, 
bijvoorbeeld, zouden additionele data punten van welke het label onbekend is gebruikt 
kunnen worden om te helpen bij het classificatieproces. Aan de andere kant zou de leer 
procedure baat kunnen hebben bij de kennis dat bepaalde data punten tot dezelfde klasse 
behoren. 

Voor machine learning in het algemeen is een grote meerderheid van het onderzoek naar 
semi-supervised learning gefocust op classificatie. Dus laten we classificatie als voorbeeld 
gebruiken en vergelijken hoe deze drie benaderingen in de praktijk werken: 

● Supervised classificatie: Het algoritme leert labels toe te wijzen aan typen 
webpagina's gebaseerd op de labels die werden ingevoerd door een persoon tijdens 
het trainingsproces. 

● Unsupervised clustering: Het algoritme kijkt naar inherente overeenkomsten 
tussen webpagina's om ze in groepen te plaatsen. 

● Semi-supervised classificatie: Gelabelde data wordt gebruikt om te helpen 
identificeren dat er specifieke groepen van webpagina typen aanwezig zijn in de data 
en wat deze zouden kunnen zijn. Het algoritme wordt vervolgens getraind op 
ongelabelde data om de grenzen van die webpagina typen te definiëren en zou zelfs 
nieuwe typen webpagina's kunnen identificeren die niet gespecificeerd waren in de 
bestaande menselijk ingevoerde labels. 

Semi-supervised classificatie methoden zijn met name relevant voor scenario's waarbij 
gelabelde data schaars is. In die gevallen kan het moeilijk zijn om een betrouwbare 
supervised classificator te construeren. Als er voldoende ongelabelde data beschikbaar is en 
onder de juiste aannames over de distributie van de data, kan de ongelabelde data helpen 
bij de constructie van een betere classificator. In de praktijk worden semi-supervised 
learning methoden ook toegepast op scenario's waarbij er geen significant gebrek aan 
gelabelde data bestaat. Als de ongelabelde data punten additionele informatie bieden die 
relevant is voor voorspelling, dan kunnen deze namelijk potentieel gebruikt worden om 
verbeterde classificatie prestaties te bereiken. 

Over het algemeen kost het labelen van data tijd en geld. Dit is niet altijd een probleem, 
omdat sommige datasets al labels hebben. Maar als je veel data hebt, waarvan alleen een 
klein gedeelte is gelabeld, dan kan semi-supervised learning een goede techniek zijn om uit 
te proberen. Semi-supervised learning zou echter niet moeten worden gezien als een 
gegarandeerde manier om verbeterde voorspellingen te doen door louter de introductie van 
ongelabelde data. Het zou eerder gebruikt moeten worden als een andere richting in het 
proces van het vinden en configureren van een learning algoritme voor de betreffende taak.  
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Snelheid en interconnectiviteit met AI in de edge 
juni 2020 

 

AI heeft praktische implicaties die de manier waarop bedrijven dingen voor elkaar krijgen 
aan het veranderen is. Ontwikkelaars zijn manieren aan het ontdekken om AI te combineren 
met de Internet of Things om bedrijven te helpen profiteren van de data die door verbonden 
apparaten wordt gegenereerd. Het ultieme doel hiervan is om productiemogelijkheden te 
verbeteren, efficiëntie te behalen en operationele kosten te verminderen door in real-time 
data van meerdere punten te duiken en bruikbare inzichten te genereren. 

Naarmate de hoeveelheid edge apparaten in de markt toeneemt, is het behandelen van de 
data van al deze apparaten niet langer geschikt voor centrale server architecturen. 
Wereldwijd zijn er honderden miljoenen CCTV camera's, en daarnaast nog allerlei andere 
IoT edge apparaten. Het valt te begrijpen dat het moeilijk begint te worden om deze allemaal 
door servers te leiden voor verwerking, als dat al niet het geval is. Bij het ontwikkelen van 
oplossingen is het belangrijk om in overweging te nemen welke infrastructuur de 
mogelijkheid van AI om deugdelijke, real-time besluitvorming te stimuleren het best 
ondersteunt. In veel gevallen is cloud computing niet de meest effectieve en efficiënte 
oplossing wegens het feit dat de IoT industrie groeit en de hoeveelheid edge apparaten zo 
gigantisch wordt. 
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Het belang van interconnectiviteit tussen apparaten 

Data die van een enkel IoT apparaat verzameld wordt heeft op zichzelf beperkte waarde. 
Bovendien blijft volgens onderzoek de helft tot driekwart van de data in een organisatie die 
gebruikt kan worden voor analyse onbenut. Echte waarde wordt afgeleid door het 
combineren van data van meerdere apparaten om patronen te ontdekken die kunnen 
worden gebruikt om toekomstige prestaties te voorspellen. In plaats van te kijken naar de 
data van een enkel apparaat of van ieder apparaat op zich, kan het analyseren van data van 
alle apparaten tezamen een holistisch beeld geven van wat er gaande is. 

AI maakt het mogelijk dat de technologie grote hoeveelheden data verwerkt en patronen erin 
herkent. Met behulp van krachtige algoritmen past AI zich aan nieuwe inputs aan en maakt 
beslissingen gebaseerd op wat het met verloop van tijd heeft geleerd. Via deze manier biedt 
het automatische, nauwkeurige feedback, zodat er gefundeerde beslissingen genomen 
kunnen worden. Het is de tool die waarde toevoegt aan alle data die verzameld wordt door 
IoT apparaten. AI doet zijn voordeel met de verzameling en opeenhoping van big data om 
meer te kunnen doen dan slechts in kaart brengen wat er in het verleden is gebeurd. Wat AI 
doet is analyses produceren over manieren waarop processen kunnen worden verbeterd en 
voorspellen wat er op basis van verschillende scenario's zou kunnen gebeuren. 

Het collectieve gebruik van data is hetgeen ervoor zorgt dat AI machine learning kan 
uitvoeren; een essentieel onderdeel van de technologie. Machine learning maakt gebruik 
van algoritmen die het vermogen hebben om van data te leren en aan de hand van 
additionele inputs zich zelfstandig aan te passen. Op die manier produceren AI en machine 
learning bruikbare inzichten op basis van data analyse om abnormaliteiten te helpen 
detecteren, voorspellingen te genereren, operationele efficiëntie te verhogen, downtime te 
verminderen, en risicomanagement te verbeteren. Waar in de infrastructuur die analyse 
plaatsvindt kan de waarde van de verkregen inzichten en timing van de resulterende 
handelingen significant beïnvloeden. 

Het belang van snelheid 

Momenteel wordt de meeste data van verbonden apparaten in het IoT ecosysteem 
verzameld en overgedragen naar de cloud voor verwerking en analyse. De data wordt 
samengevoegd bij de computerkracht in de cloud, waar AI-aangedreven beslissingen 
worden gemaakt. Ondanks dat deze methode betrouwbaar is gebleken, introduceert de 
hoeveelheid tijd die het neemt om de data overdracht van en naar de cloud te volbrengen 
latency problemen die real-time besluitvorming kunnen benadelen. Hoe verder weg een 
cloud datacenter geografisch is gelegen, hoe meer latency er ontstaat. Voor iedere 160 
kilometer die data reist, verliest het zo'n 0.82 milliseconde aan snelheid. Hoewel cloud 
computing vlug is, kan het niet blijven voldoen aan de groeiende eisen van zware workload 
IoT apparaten voor branches zoals de zorg en transport. 

Terwijl cloud oplossingen nog alle krantenkoppen krijgen doet latency ertoe, en is het 
wachten op datacenters die kilometers verderop staan om ter plekke instant besluitvorming 
aan te drijven niet haalbaar voor vele applicaties. In veel gevallen is edge computing het 
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antwoord. Opkomende voortgang in de hardware en modules die nodig zijn om progressie 
van AI in de edge een zetje te geven voeden de mogelijkheden. Edge apparaten en 
gateways-to-edge apparaten zijn nu krachtiger en maken de lokale verzameling, opslag en 
analyse van data mogelijk, zonder te hoeven wachten op waarde die verkregen moet 
worden uit de cloud en vervolgens weer terug naar het apparaat moet worden gestuurd. 
Door het combineren van AI en edge computing zijn IoT oplossingen krachtiger, omdat de 
latency problemen met cloud computing worden geëlimineerd. 

Ondanks de vele voordelen die edge computing biedt ten opzichte van cloud computing als 
het gaat om AI en IoT, is edge computing niet per definitie altijd de beste oplossing. 
Volgende keer behandelen we daarom een checklist voor het maken van een keuze tussen 
cloud computing en edge computing.  
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AI activiteiten in de edge of in de cloud? 
juli 2020 

 

Vorige keer hebben we het gehad over het belang van edge computing voor AI activiteiten in 
een IoT omgeving. Ondanks de belangrijke rol die edge computing nu speelt, staat cloud 
computing met al zijn voordelen zeker niet op het punt om te verdwijnen. Wat we graag 
willen is the best of both worlds benutten. De vraag is daarom: Welke AI activiteiten willen 
we naar de edge verplaatsen en welke houden we in de cloud? 

Voordelen van AI in de cloud 

Indien je gegevens afkomstig van allerlei verschillende locaties met elkaar wilt vergelijken en 
verwerken met behulp van kunstmatige intelligentie, dan zijn we gewend dat de cloud 
daarvoor de aangewezen plek is vanwege voordelen als deze: 

Wendbaarheid IT middelen 

Doordat de cloud een poel aan IT middelen is, kunnen deze middelen gebruikt worden voor 
welke activiteiten ze ook nodig zijn en kunnen ze heel efficiënt worden ingezet. De 
samenvoeging van deze middelen leidt niet alleen tot significante schaalvoordelen maar 
betekent ook dat je beschikking hebt over een immense hoeveelheid rekenkracht. 
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Gemakkelijk toegang tot data en computing middelen 

Indien gewenst kunnen de data en computing middelen vanaf elke locatie, op elk moment, 
met verschillende apparaten bereikt worden, mits er een internet connectie is. Een groot 
voordeel is dat dit de mobiliteit en productiviteit verhoogt. 

Schaalbaarheid IT middelen 

Bij bepaalde cloud modellen kun je vrijwel ongelimiteerd op- en terug schalen aan de hand 
van de behoefte. Een belangrijk voordeel is dat je hierdoor geen dure middelen hoeft aan te 
schaffen voor taken die veel capaciteit nodig hebben maar slechts eenmalig of infrequent 
voorkomen. 

Uitbesteed beheer 

Als het beheer van de infrastructuur wordt uitbesteed aan een cloud provider, dan wordt dit 
werk hoogstwaarschijnlijk door specialisten gedaan. Het is aannemelijk dat het beheer dan 
goed gebeurt en u hoeft hiervoor dan zelf geen werknemers in dienst te hebben. 

Hoge kwaliteit binnen bereik? 

Sommige AI technologieën kunnen te prijzig zijn voor bepaalde bedrijven om op te hoesten. 
Als zij clouddiensten afnemen van een provider kunnen ze er misschien toch van profiteren, 
doordat de kosten ervan over alle gebruikers wordt verdeeld. Zo kun je misschien ineens 
gebruikt maken van state-of-the-art AI technologieën. 

Voordelen van AI in de edge 

Edge computing brengt zijn eigen voordelen met zich mee. Edge computing verplaatst de 
verzameling, opslag en analyse van data die verzameld is van IoT apparaten voor real-time 
beslissingen van de centrale cloud naar de lokale edge. Terwijl AI in de cloud wordt beheerd 
door één groot verwerkingscentrum, wordt AI in de edge uitgevoerd door krachtige 
computerapparaten die lokale data-geïnformeerde beslissingen mogelijk maken. 

Real-time response 

Door het elimineren van de noodzaak om data naar de cloud te sturen voor verwerking, 
worden ook de latency problemen die de geldigheid van real-time besluitvorming kunnen 
beïnvloeden geëlimineerd. Dit is waardevol voor bepaalde applicaties op het gebied van 
bijvoorbeeld medische beeldvorming en crowd-management, waarbij real-time respons 
kritiek is en AI-gebaseerde beslissingen de real-time prestaties van de IoT apparaten 
beïnvloeden. 

Betrouwbaardere activiteiten? 

In de edge worden beslissingen over processen, activiteiten en de gezondheid van de 
machines allemaal lokaal gemaakt met minder zorgen betreffende connectiviteit. Real-time 
informatie kan processen ononderbroken laten door het voorkomen van storingen en 
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plotselinge gebreken. De parameters die voorspellen wanneer onderhoud plaats moet 
vinden zijn geïntegreerd in de IoT oplossing. 

Verbeterde beveiliging? 

Edge computing houdt gevoelige data in de lokale infrastructuur, waarbij 
beveiligingsproblemen die gemoeid gaan met de public cloud vermeden worden. AI 
oplossingen zijn ook in staat om abnormaliteiten in de edge te detecteren als 
cyberaanvallers proberen toegang te krijgen tot het netwerk via IoT apparaten, en 
implementeren snel mitigatie tactieken. Alle mogelijke punten van binnenkomst voor 
cyberaanvallers worden middels risicoanalyse bepaald, en er worden proactieve plannen 
opgesteld om beveiligingsproblemen te verzachten als deze ontstaan. 

Lagere computing kosten? 

Zaken als intelligente videoanalyse betekenen hoge resolutie, wat op zijn beurt serieuze 
bandbreedte en latency betekent. Omdat edge computing data lokaal verzamelt in plaats 
van het naar de cloud te sturen, is dure bandbreedte voor connectiviteit minder nodig. 

Met de toename in IoT apparaten groeit de behoefte aan AI activiteiten in de edge 
exponentieel. Het zal niet langer haalbaar zijn om volledig op de cloud te vertrouwen voor de 
verwerking en analyse van data voor real-time besluitvorming. Nu edge computing AI 
algoritmen en machine learning lokaal kan uitvoeren zonder de inherente latency die cloud 
computing met zich meebrengt, zal deze keuze in veel gevallen interessant zijn. Dit terwijl de 
cloud blijft doen waar hij goed in is: Centraal grootschalige analyses uitvoeren. Als 
beslissers de waarde van AI in de edge evenals de waarde van AI in de cloud begrijpen, 
kunnen zij geïnformeerde vragen stellen over welke infrastructuur hun operationele doelen 
het best ondersteunt. 

Kort samengevat zal cloud computing, met de doorlopende groei in het aantal en de 
bruikbaarheid van AI-aangedreven IoT oplossingen, een belangrijk onderdeel van het IoT 
ecosysteem blijven als het aankomt op complexe, grootschalige en historische data 
verwerking waar veel rekenkracht voor vereist is, mits er voldoende bandbreedte 
beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan analyses van grote hoeveelheden beeldmateriaal van 
grote aantallen camera's die op verschillende locaties hangen, met het doel patronen te 
ontdekken. Voor real-time besluitvorming waarbij snelheid een cruciale rol speelt en netwerk 
downtime uit den boze is, zoals bij video-gebaseerde valdetectie in de ouderenzorg, is edge 
computing echter de betere benadering.  
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Edge video analytics voordelen, nadelen en 
voorzorgsmaatregelen 
juli 2020 

 

Edge video analytics is een toepassing van edge computing. Als een edge grafische data of 
video data produceert, dan kan deze een ‘video edge’ genoemd worden. Doorgaans zijn 
deze edges videocamera’s die bewegingen van de omgeving waarnemen/opnemen. Wat 
video edges betreft kan edge computing ons helpen met analytics, onregelmatigheid 
detectie, object identificatie, en verschillende real-time zaken, op een manier die niet 
mogelijk is met een cloudgebaseerde oplossing. 

Use case beveiligingscamera’s 

Stel je voor dat er honderden beveiligingscamera’s in een regio zijn geïnstalleerd, waarbij 
elke camera grote hoeveelheden gigabytes opneemt. Tezamen genereren deze camera’s 
dagelijks een aantal terabytes aan data. Als deze data direct naar de cloud wordt 
doorgestuurd kan dit overweldigend worden voor de cloud om te verwerken. De 
netwerkbandbreedte kan al snel een flessenhals worden en dramatische gevolgen 
opleveren door vertragingen in dataverwerking, wat voor beveiligingscamera’s niet 
acceptabel is. 
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Edge video analytics kan een oplossing zijn voor dit probleem, doordat het verwerken van 
de data (video) hierbij in de edges (camera’s) plaatsvindt, en alleen de relevante informatie 
wordt doorgestuurd naar de cloud. Natuurlijk gaat dit gemoeid met een aantal voordelen, 
nadelen en voorzorgsmaatregelen om rekening mee te houden. Laten we er een aantal 
bespreken. 

Voordelen 

Locatie bewustzijn: De beveiligingscamera's zijn zich bewust van hun omgeving, locatie en 
de context waarin ze werken. Dit kan helpen bij het aanpassen van de camera's om 
verschillende doelen te dienen. 

Heterogeniteit: Verschillende typen camera's kunnen samenwerken in de vorm van fog 
computing, waarbij geprofiteerd kan worden van de synergetische waarde die door deze 
samenvoeging ontstaat. 

Minder data: Bij edge computing zijn de edges intelligent. Gedistribueerde intelligentie 
vermindert de hoeveelheid data (in dit geval beeldmateriaal) die naar de cloud gestuurd 
wordt. 

Lokale/Offline beschikbaarheid: Zelfs als de verbinding tussen de edge en de cloud is 
verbroken, zullen de camera's operationeel blijven. 

Beveiliging: Gevoelige beelden of privégegevens die worden verzameld worden lokaal 
verwerkt. Omdat alleen de relevante informatie naar de cloud wordt gestuurd worden er 
minder veiligheidsrisico's genomen. 

High Definition camera's: Bij cloud computing moet er een balans gezocht worden tussen 
hoge kwaliteit beeldmateriaal en een netwerk dat niet overbelast raakt. Met edge computing 
zijn camera's met een hoge resolutie geoorloofd, omdat het grootste gedeelte van de 
verwerking in de edge plaatsvindt. 

Lage latency: Natuurlijk is de lage latency die edge computing realiseert door niet alles naar 
de cloud te sturen, die druk bezig is met andere aanvragen te verwerken, een enorm 
voordeel van edge video analytics. De beveiligingscamera verwerkt de beelden nu lokaal en 
stuurt alleen relevante informatie door. 

Snelle besluitvorming: Ten slotte kunnen door de lage latency real-time beslissingen 
worden genomen aan de hand van de beveiligingsbeelden. 

Nadelen 

Infrastructuurkosten: Om elke camera of groep camera’s intelligent te maken dient er 
lokaal een verwerkingseenheid geïnstalleerd te worden. Dit kan duur zijn als er intensieve 
berekeningen als Image Processing moeten worden uitgevoerd. 
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Onderhoudskosten: Bij edge video analytics nemen de onderhoudskosten en het aantal 
mensen die de camera’s moeten onderhouden toe. 

Updates: Het is relatief ingewikkeld om fog nodes en edges van nieuwe versies van de 
software en algoritmen te voorzien. 

Ontwerpbeperkingen: Als je teveel druk op de edge zet, overbelast je de kleinere 
processor en opslag platformen die daar aanwezig zijn met gemak. Beperkingen in 
vermogen en formaat zijn factoren die de limieten stellen. 

Voorzorgsmaatregelen 

Dit gezegd hebbende is het handig om bij edge video analytics een aantal 
voorzorgsmaatregelen te treffen. 

Reliable Network Protocol: Omdat slechts extracten van data naar de cloud worden 
gestuurd, moet dit met behulp van een Reliable Network Protocol worden gedaan. In het 
geval de data niet erkend wordt, dient deze opnieuw verzonden te worden. 

Secure Communication Protocol: Het communicatie protocol moet zorgen voor beveiliging 
en cryptografie, zodat de geëxtraheerde informatie, die in platte tekst kan zijn, aan beide 
uiteinden gecodeerd en gedecodeerd moet worden. 

Secure Network Protocol: Het netwerk protocol zou packet sniffing of andere hacking 
activiteiten moeten tegengaan. 

Betrouwbare stroom: AI oplossingen in de edge van het netwerk hebben betrouwbare 
computing mogelijkheden nodig om real-time besluitvorming te leiden. Momenteel worden 
de meeste IoT apparaten aangedreven door batterijen, welke niet in staat zijn om op 
betrouwbare wijze de voortdurende verzameling en analyse van data te ondersteunen. Met 
de tijd zullen bedrijven de overgang moeten maken naar nieuwe AI IoT apparaten die hun 
stroom van de bedrade infrastructuur krijgen. De behoefte aan betrouwbare stroom neemt 
toe met de introductie van nieuwe edge apparaten die meer verwerkingscapaciteit hebben. 
In de gezondheidszorg, bijvoorbeeld, kunnen camera’s 24×7 patiënten data verzamelen. Dit 
is met name nuttig voor scenario’s betreffende zorg op afstand, die real-time monitoring van 
patiënten met chronische ziekten mogelijk maken om hun behoefte aan proactieve 
behandelingen vast te stellen. In dit soort situaties is het kritiek dat IoT gateways die de data 
doorsturen een betrouwbare stroombron hebben. 

Deze voor- en nadelen en voorzorgsmaatregelen in acht nemende, kun je werken naar een 
weloverwogen en geplande beslissing om edge video analytics al dan niet te implementeren. 
Ter aanvulling hierop zullen we volgende keer ingaan op architecturen die geschikt zijn voor 
edge video analytics.  
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Architecturen voor edge video analytics 
augustus 2020 

 

We kunnen de lage latency en hoge verwerkingscapaciteit van edge computing benutten 
voor videoverwerking. Dit stelt camera’s in staat om real-time analytics te produceren, die 
gebruikt kunnen worden voor toezicht, onregelmatigheids detectie, tracking, het verzamelen 
van inzichten uit beelden, en vele andere taken. Edge video analytics kan in verschillende 
architecturen worden geïmplementeerd. 

Edges en fogs 

Een edge zou een autonome auto, vliegtuigmotor, beveiligingscamera, of welk andere 
apparaat dan ook kunnen zijn. In AI zijn deze edges ook wel bekend als agents. Een edge is 
een apparaat die actie onderneemt op basis van het detecteren van zijn omgeving. Zoals 
vorige keer besproken kan een edge een video edge worden genoemd als deze grafische 
data of video data produceert. Gewoonlijk betreft het dan videocamera’s die bewegingen uit 
de omgeving waarnemen/opnemen. In IoT en AI is het concept van domme en intelligente 
agents populair. Een edge wordt beschouwd als intelligent als het voldoende 
computerkracht bevat en in staat is de meeste beslissingen zelf te nemen. 

Een fog of een fog node verwijst naar een groep edges die informatie en berekeningen met 
elkaar delen met gebruik van een willekeurige server node of door peer-to-peer 
verbindingen. In de afbeelding bij deze post wordt de fog ‘Edge’ genoemd, en de edges 
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‘Internet of Things’. Fogs en edges worden nogal eens door elkaar gebruikt. Dit hoeft geen 
probleem te zijn omdat ze in feite hetzelfde zijn. Beiden hebben betrekking op het benutten 
van de computing mogelijkheden binnen een lokaal netwerk om berekeningen uit te voeren 
die normaal gesproken door de cloud zouden zijn uitgevoerd. 

Architecturen voor edge video analytics 

Formeel gezien is edge computing een system-level horizontale architectuur die middelen 
en diensten van computing, opslag, beheer en netwerken waar dan ook langs het continuüm 
van cloud naar edge distribueert. De meeste berekeningen en opslag worden of binnen de 
edge of dichtbij de edge volbracht. Edge computing kan architectonisch worden 
georganiseerd als peer-to-peer computing, autonoom (self-healing) computing, grid 
computing, en andere vormen die gedecentraliseerde beschikbaarheid impliceren. 

Fog nodes 

In veel gevallen kunnen de edges/camera's samengevoegd worden in een fog, waarbij elke 
fog zich op dezelfde locatie bevindt als de camera's en een of meer lokale processors heeft 
om de aanvragen van de heterogene camera's te verwerken. Het doorsturen naar de cloud 
zou ook via de fog nodes kunnen plaatsvinden. 

 

De apparaten waar de processors en opslag zich bevinden in een fog worden fog nodes 
genoemd. Verschillende video analytics en machine learning algoritmen kunnen in deze fog 
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nodes worden geïmplementeerd. Deze fog nodes scheiden op intelligente wijze 
videoverwerking van de camera's en de cloud. 

Het samenvoegen van de edges maakt het systeem kostenefficiënt. Het nadeel van deze 
architectuur is echter dat er maximale beschikbaarheid van de lokale processors en opslag 
gerealiseerd dient te worden. 

Hiërarchische fog nodes 

Een variant op de bovengenoemde architectuur is een architectuur met hiërarchische fog 
nodes/top level fog nodes die verscheidene andere fog nodes met elkaar verbindt en de 
informatie die van hen wordt ontvangen verenigt. 

Verwerkingsunit voor iedere edge 

Wat ook mogelijk is is dat iedere camera een eigen verwerkingsunit heeft. Hoewel dit 
resulteert in zeer lage latency, kan het de totale kosten van de infrastructuur en het 
onderhoud doen toenemen. 

Netwerk van edges 

Bovendien is het een optie om camera's binnen een fog node met elkaar te laten 
communiceren en een netwerk te laten vormen. 

Net als dat er diverse architecturen ontworpen kunnen worden voor edge video analytics, 
kunnen er ontelbaar veel manieren zijn waarop deze ontwerpen worden geïmplementeerd. 
Waar de keuze naar uitgaat is afhankelijk van de case en de haalbaarheid. Ook de 
verantwoordelijkheden van de componenten (cloud, fog nodes en edges) kunnen afhankelijk 
van de situatie variëren. 

Edge video analytics is trending en met het goedkoper worden van de hardware en 
computing kosten wordt het steeds meer realiseerbaar. Door gebruik te maken van de 
nieuwere hardware, stellen de AI algoritmen ons in staat om betekenisvolle informatie uit 
beelden en video streams op te maken. Op deze manier hoeven niet alle videobeelden die 
gegenereerd worden door edge devices als camera's direct naar de cloud gestuurd te 
worden, maar wordt alleen relevante informatie verstuurd. Het resultaat: Snellere respons en 
besluitvorming.  
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Starten met een deep learning project: Bepaal 
jouw business- en data behoeften 
augustus 2020 

 

Bij het uitvoeren van een AI project komen vele factoren kijken. Zo hangt het succes van het 
project niet alleen af van het bij elkaar brengen van een gekwalificeerd team, maar 
bijvoorbeeld ook van het selecteren van de juiste infrastructuur. Wegens de complexiteit kan 
de kritieke rol die data speelt in het proces gemakkelijk onderschat worden. Doorgaans 
wordt echter de meeste tijd van een AI project aan data-gerelateerde taken besteed, zoals 
het verzamelen, labelen, laden en het doen groeien van de data. Bij het starten met een 
deep learning project is het dus nodig om na de business behoeften direct de data 
behoeften te bepalen. 

Bepaal jouw business behoeften: Start met een use case? 

In vele branches begint AI een fundamentele rol te spelen. Om levensvatbaar te blijven is 
het daarom handig om stappen op dit gebied te maken. De eerste stap voor elk AI project is 
het in kaart brengen van de business behoeften. Veel bedrijven beginnen, met name als het 
hun eerste AI project is, met een use case die heersend is in hun branche. Een idee is om 
een use case te kiezen die een goede kans van slagen heeft binnen een relatief korte tijd, 
om hier vervolgens op uit te breiden in andere delen van de organisatie. 
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Bepaal jouw data behoeften 

Als de use case eenmaal gekozen is, is de volgende stap het kritisch beoordelen van de 
data die je ter beschikking hebt om de use case te ondersteunen. Heb je niet de beschikking 
tot de benodigde dataset, dan is het zaak uit te vinden hoe je deze data toch kunt 
bemachtigen. Is dit de eerste keer dat de organisatie een AI project in gang zet, dan is dit 
het moment om alle data van de organisatie te evalueren. Om ervoor te zorgen dat de 
datasets beschikbaar, bruikbaar en consistent zijn zodra deze nodig zijn, is het essentieel 
om het juiste bestuursbeleid klaar te hebben, en ervoor te zorgen dat er wordt voldaan aan 
belangrijke voorschriften voor databescherming en privacy. 

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat niet alle datasets op dezelfde manier behandeld 
kunnen worden. Er zijn namelijk veel verschillende soorten data, waaronder afbeeldingen, 
video, audio, time-series data, tekst en grafieken. Elke datasoort heeft eigen bronnen waar 
je ze vandaan kunt halen. Zo bestaan er bijvoorbeeld grafiek databases. En elke soort kan 
op een unieke wijze worden opgeslagen. Het is mogelijk dat jouw use case slechts een 
enkele soort data vereist, maar het is ook mogelijk dat deze meerdere soorten vereist die 
met elkaar geïntegreerd moeten worden. Ook bepalen de soorten data die je gebruikt de 
benodigde software tools voor elk stadium. 

Verder is het mogelijk dat je met data moet werken die al verzameld is, terwijl je daarnaast 
data streamt van video camera's, sensoren, applicaties, etcetera. Misschien vereist het 
algoritme dat je traint alleen data van interne bronnen, maar het is ook mogelijk dat je data 
verkrijgt uit externe bronnen, zoals data betreffende het weer of demografische data. Voor 
elke bron is het van belang dat je zorgt dat je recht op de data hebt, dat je geen richtlijnen of 
voorschriften schendt, en dat je toegang hebt tot de data in een consistent formaat en 
binnen het nodige tijdsbestek. 

De nauwkeurigheid van het AI model wordt direct bepaald door het volume, de 
verscheidenheid en de waarachtigheid van de data, omdat AI leert van de kenmerken en 
attributen van de data. Over het algemeen geldt dat hoe groter het datavolume is, hoe beter 
de deep learning resultaten; hoe gevarieerder de data is, hoe nauwkeuriger het model kan 
generaliseren; en hoe correcter de data gelabeld is, hoe accurater het AI model. 

Ter afsluiting zijn er nog twee punten om in acht te nemen. Ten eerste: Denk eraan dat de 
data zo goed mogelijk de specifieke realiteit reflecteert waar je edge apparaten aan worden 
blootgesteld. En ten tweede: Het is niet code maar data dat van primair belang is voor deep 
learning systemen.  
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Starten met een deep learning project: Breng data 
van edge naar fog en bereid het voor op training 

september 2020 

 

Breng data van edge naar fog 

De opname van data is een belangrijke overweging voor iedere deep learning use case, 
maar het is met name cruciaal voor use cases waarbij databronnen die zich bij de edge 
bevinden betrokken zijn. Data stroomt vaak van edge apparaten, het initiële punt van 
dataverzameling en -aggregatie, naar fog datacenters of naar de public cloud voor training. 

Sommige data typen lenen zich voor een batch benadering van data opname, waarbij je 
data opslaat en periodiek doorstuurt. Daarentegen vereisen andere data typen een 
streaming benadering. Beide benaderingen zullen alle data op een gemeenschappelijke plek 
verzamelen, waar je de data kan onderzoeken en omvormen indien nodig. 

Als regel bestaat er een indeling tussen het type data dat wordt opgenomen en de methode 
van datastroom die is vereist. Zo hebben bijvoorbeeld tekst en numerieke data de neiging 
om een streaming methode te gebruiken, terwijl afbeeldingen, video en audiobronnen zowel 
een streaming methode als een batch methode zouden kunnen gebruiken. 

Als je eenmaal een deep learning model traint en implementeert, zou je kunnen beslissen 
om over te gaan van een streaming naar een batch data opname methode. Je kan 
bijvoorbeeld alle afbeeldingen die nodig zijn om een computervisie model te trainen initieel 
streamen. Zodra je echter een getraind model hebt geïmplementeerd bij de edge, kan je 
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overgaan op het lokaal opslaan van data en het doorsturen van alleen de ‘interessante’ 
afbeeldingen, zoals degenen waar het model moeite mee heeft. 

Prepareer data voor training 

De data preparerende fase van de AI pijpleiding omvat een aantal functies. Het doel hiervan 
is het creëren van een dataset die geschikt is voor het trainen en valideren van een deep 
learning model. Het prepareren van de data is niet perse een discrete functie. Je kunt wat 
voorverwerking doen bij de data opname, je kunt wat voorverwerking doen voorafgaand aan 
de training, maar je kan ook alle data preparatie in lijn met het trainingsproces doen. 

Data preparatie kan het volgende omvatten: 

● Verkennen van de data: Wat is de hypothese voor je model, en welke kenmerken 
van de data zijn vermoedelijk voorspellend? 

● Datatypen en dataformaten opschonen: Het trainen van het deep learning model 
gaat waarschijnlijk vlotter als de data consistent is. Maar pas op; je wilt niet dat het 
veel meer consistent is dan het live verkeer dat het model ontvangt. 

● Aanpassen van de training dataset: Zorg ervoor dat het kenmerk waarop je het 
model traint voldoende vertegenwoordigd is. Zo kan je niet een effectief model voor 
anomaliteiten detectie trainen als je dataset alleen bestaat uit afbeeldingen van 
‘goede’ onderdelen. 

● Datasets labelen: Voor supervised learning heb je gelabelde datasets nodig. 
● De dataset splitsen in training-, validatie- en testsets: Je hebt genoeg data nodig 

om te voorzien in een trainingset, een aparte validatie set die wordt gebruikt tijdens 
de training maar waar het model niet op wordt getraind, en een testset om de 
prestaties van het getrainde model te beoordelen. 

Data preparatie, met name in de beginfases van de ontwikkeling van het model, is op 
zichzelf vaak een iteratief, verkennend proces, gericht op het begrijpen welke processen de 
beste resultaten genereren. 

Veelvoorkomende data preparatie stappen voor afbeeldingen zijn: 

● Zorgen dat alle afbeeldingen dezelfde maat en resolutie hebben 
● Zorgen dat alle afbeeldingen zwart-wit dan wel full-color zijn 
● Kenmerken in de afbeeldingen labelen 
● Data onevenwichtigheden corrigeren (oversampling, undersampling, data 

augmentation, class weights) 

Veelvoorkomende data preparatie stappen voor video zijn: 

● JPEGs of BMPs van ieder frame extraheren 
● Het beeld vergroten of verkleinen 
● Data onevenwichtigheden corrigeren (oversampling, undersampling, data 

augmentation, class weights) 
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Omdat data preparatie zo tijdrovend is, specialiseert een aantal bedrijven zich in het helpen 
stroomlijnen van het proces. Bij veel deep learning use cases is supervised learning 
betrokken, wat gelabelde data vereist. Het labelen van data is dan ook een groot probleem 
bij veel deep learning projecten. Zelden bestaan gelabelde datasets met de specificiteit die 
jouw use case vereist, dus het labelen van data is vaak een arbeidsintensief manueel 
proces. Gelukkig kunnen business proces outsourcing bedrijven efficiënte manieren bieden 
om het manueel labelen van data uit te voeren.  
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Starten met een deep learning project: Breng data 
naar training platform 
september 2020 

 

In de afgelopen twee posts hebben we de eerste stappen van een deep learning project 
doorgenomen. Na het bepalen van de business- en data behoeften, hebben we besproken 
hoe je de data van de edge naar de fog kunt bewegen. Als de data vervolgens eenmaal 
voorbereid is op training, is het tijd om je model te trainen. De volgende stap is dan ook de 
beweging van de data richting het trainingsplatform. 

Voor grote deep learning modellen bestaat het trainingsplatform doorgaans uit een cluster 
van systemen met meerdere GPU’s die in parallel draaien. Er zijn drie manieren om data 
naar het trainingsplatform te krijgen: 

1. Kopieer de data naar het trainingsplatform 
2. Verleen het trainingsplatform toegang tot de aanwezige data 
3. Tier de data naar het trainingsplatform 

Welke methode je gebruikt is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de locatie waar je 
data wordt opgeslagen, hoe groot je dataset is, en de mogelijkheden van je 
trainingsplatform. 

Kopieer de data naar het trainingsplatform 

De methode om data op het platform te krijgen die in zo’n 90 procent van de gevallen wordt 
gebruikt, is simpelweg het kopiëren van de training dataset naar het trainingsplatform. De 
dataset wordt gebruikelijk gereed gemaakt in een data lake en gekopieerd naar het platform. 
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Als je geen centrale data lake hebt, dan kun je er ook voor kiezen om data van de 
verschillende databronnen indien nodig naar het trainingsplatform te kopiëren. Mocht dit niet 
praktisch zijn vanwege de hoeveelheid data ten opzichte van het geheugen en/of de 
opslagcapaciteit van je trainingsplatform, dan is het ook een optie om de data van de 
verschillende bronnen op snelle storage te cachen dichtbij het trainingsplatform. Een andere 
mogelijkheid is dat je de data direct bij de data opname naar het trainingsplatform kopieert. 
Bij bepaalde streaming data brokers kan een data producent meerdere data consumenten 
hebben, zodat je de opgenomen data tegelijkertijd naar een data lake en naar je 
trainingsplatform kan sturen. 

Verleen het trainingsplatform toegang tot de aanwezige data 

Een minder vaak voorkomende variatie is om het trainingsplatform toegang te verlenen tot 
de aanwezige data. Ook hier is de toegang doorgaans van een data lake, maar het kan ook 
direct van andere databronnen afkomstig zijn. Deze optie is geschikt als de dataset wordt 
opgeslagen op hoge performance storage apparatuur en het formaat van de dataset de 
capaciteit van het trainingsplatform overschrijdt. Het toevoegen van een hoge performance 
cache is een alternatief voor databronnen die zelf geen gedegen performance kunnen 
leveren. 

In theorie maakt dit het mogelijk om een enkele kopie van dezelfde data te delen voor zowel 
big data analytics als machine learning en deep learning. In de praktijk zul je echter de data 
moeten voorbereiden en transformeren voor deep learning op unieke manieren, waar een 
aparte kopie voor nodig is. Een kloon van de data is een alternatief voor een volledige 
fysieke kopie. Een kloon consumeert alleen incrementeel extra ruimte als er veranderingen 
plaatsvinden, in bepaalde gevallen zonder impact op de performance. 

Tier de data naar het trainingsplatform 

Ten slotte bestaat er de mogelijkheid om datasets voor training te leveren met gebruik van 
een tiering oplossing. Deze optie is geschikt als je data van cold storage binnenhaalt. In die 
situatie zou het kunnen dat je veel tijd en moeite spendeert puur aan het krijgen van de data 
op de plek waar je het nodig hebt. Tiering oplossingen brengen data van cold storage op 
transparante wijze zodra er toegang tot wordt verkregen, waardoor de noodzaak voor 
manuele of gescripte data beweging geëlimineerd wordt. Naarmate een model rijpt en 
herhaaldelijk wordt omgeschoold, is tiering een goede manier op toegang tot eerdere versies 
van training datasets te behouden. Je kunt bijvoorbeeld data tieren tussen on-premises en 
cloud object storage. Afhankelijk van je trainingsplatform kan je data direct naar het 
trainingsplatform of er dichtbij tieren.  
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Starten met een deep learning project: Train en 
implementeer een deep learning model 
oktober 2020 

 

In de voorgaande posts hebben we stuk voor stuk de stappen van het starten met een deep 
learning project doorgenomen. Deze week bespreken we de laatste stappen van het project: 
Het trainen en implementeren van het deep learning model. 

Het trainen van een deep learning model 

Voor goede resultaten, maar ook voor minimale computationele overhead, is de training 
vrijwel zonder uitzondering afhankelijk van trial and error. Het trainen van deep learning 
modellen bestaat uit drie onderdelen: 

● Het bepalen van de beste architectuur 
● Het schalen van berekeningen 
● Het accommoderen van grote training datasets 

Doorgaans gaat de training gepaard met veel experimenteren. Verschillende bijdragers van 
het deep learning model bekijken het model van een verschillend perspectief, en hun 
ontdekkingen en voorkeuren moeten met elkaar geïntegreerd worden. Zo willen data 
scientists mogelijk de meest innovatieve model architecturen testen, zijn infrastructuur 
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engineers geïnteresseerd in de laatste parallellisatie technieken om berekeningen te 
schalen, en werken data engineers aan het ontwikkelen van nieuwe en grotere datasets. 

Model validatie en evaluatie 

Voor de data scientist is het bepalen of het model voldoende heeft geleerd van de data het 
meest cruciale onderdeel van het trainingsproces. Dit gebeurt aan de hand van model 
validatie en evaluatie. 

Model validatie bepaalt of een model computationeel kan schalen. Hierbij worden vragen 
gesteld als ‘Heeft het model voldoende computing, netwerk, storage en 
beveiligingsmiddelen?’ en ‘Is de kans aanwezig dat de boel crasht?’. Indien de validatie 
mislukt is het de taak aan de operations engineer om de computationele vereisten van het 
model te herzien. 

Daarentegen betreft model evaluatie het in kaart brengen van de statistische prestaties van 
het deep learning model. Vragen die hierbij worden gesteld zijn ‘Hoe nauwkeurig is het 
model met live data?’ en ‘Hoe nauwkeurig was het model voor een subset van data?’. Mocht 
de evaluatie mislukken, dan is het de taak aan de data scientist om het ontwerp te 
analyseren om de herkomst van de data en de architectuur van het model onder de loep te 
nemen. 

Model implementatie 

Als de initiële training eenmaal is afgerond en het model naar wens gevalideerd en 
geëvalueerd is, is het tijd voor de laatste stap van de start van een deep learning project: 
Het implementeren van het deep learning model. In deze fase van de data pijpleiding gaat 
het model over van ontwikkeling naar productie. Vanaf nu gaat het proces minder over data 
science en meer over lifecycle management. 

Het proces van operationalisatie omvat vaak de volgende onderdelen: 

● Optimaliseren van het model voor inferencing prestaties 
● Implementeren van het model, eventueel bij de edge 
● Periodieke hertraining met de laatste data, zodat het model actueel blijft 
● Integreren van model output en software op maat 
● Managen van model versies en training, validatie en testing datasets 

Naarmate de schaal van de activiteiten verandert, veranderen ook de vereisten. Onder 
nieuwe vereisten vallen: 

● Beheren van een multitenant omgeving: Het kan zijn dat er meer dan één deep 
learning model in de pijpleiding zijn. Hierbij is het belangrijk dat er toegangscontrole 
is, om te zorgen dat niet iedereen toegang heeft tot alles. 

● Versiebeheer van datasets: Alle training, validatie en testing datasets behoeven 
zorgvuldige versiebeheer. 
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● Model management: Elke keer als het model wordt hertraind, wordt er een nieuwe 
versie gecreëerd. Mogelijk heb je verschillende versies van hetzelfde model nodig, 
geoptimaliseerd voor verschillende inferencing hardware. 

● Automatisering: Om flessenhalzen en fouten te vermijden zouden deze processen 
zoveel mogelijk geautomatiseerd moeten worden. 

Wat betreft clusters zou je een enkel dedicated cluster kunnen behouden voor model 
validatie, evaluatie en implementatie, maar je kunt ook kiezen voor twee aparte clusters. 

Hiermee sluiten we de serie 'Starten met een deep learning project' af. Hopelijk heeft deze 
serie inzicht gegeven in wat je staat te wachten als je wilt beginnen met een deep learning 
project en mogelijk een eventuele drempel verlaagd. Ten slotte zal het gebruik van deep 
learning projecten in de beveiligingsindustrie een steeds prominentere rol gaan spelen.  
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Gezichtsherkenning bij het dragen van 
mondkapjes 
oktober 2020 

 

Het coronavirus heeft erin geresulteerd dat bijna iedereen in publieke ruimtes een 
mondkapje draagt in de hoop het virus af te weren. Voor video observatie vormt dit een 
probleem. Mondkapjes gaan niet alleen in zekere zin Covid-19 tegen, ze gaan ook in 
bepaalde mate gezichtsherkenning tegen. Kort gezegd worstelen de gezichtsherkenning 
algoritmen die voor de pandemie zijn ontworpen met het herkennen van gezichten achter 
mondkapjes. De algoritmen leren echter snel. 

Gezichtsherkenning problemen door mondkapjes 

Het probleem dat ontstaat door het dragen van mondkapjes is niet verrassend. 
Gezichtsherkenning algoritmen worden over het algemeen getraind om mensen te 
identificeren op basis van hun gezicht geometrie, terwijl een mondkapje een groot gedeelte 
van wat het algoritme probeert te analyseren, namelijk je neus en mond, verbergt. 

Mondkapjes die de neus, de mond en een gedeelte van de wangen van een persoon 
verbergen, kunnen de nauwkeurigheid van gezichtsherkenning algoritmen dermate 
aantasten dat slechts de helft van de personen kan worden geïdentificeerd. Sommige 
algoritmen presteren beter dan andere, en de prestaties variëren aan de hand van de vorm 
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en kleur van het mondkapje. Zo is gezichtsherkenning over het algemeen nauwkeuriger bij 
personen die ronde mondkapjes dragen, maar minder nauwkeurig als de mondkapjes zwart 
zijn in vergelijking met lichtblauwe kapjes. 

Krachtigere gezichtsherkenning technologie 

Criminelen en terroristen kunnen hiervan profiteren, maar deze onnauwkeurigheden zijn 
waarschijnlijk tijdelijk. Bedrijven die gezichtsherkenning technologie produceren zijn namelijk 
sinds het begin van de pandemie al in een wereldwijde race om hun algoritmen te 
verbeteren om beter om te kunnen gaan met gezichtsbedekkingen, en mensen die 
mondkapjes dragen te kunnen herkennen. Deze pandemie laat zien hoe het dragen van 
mondkapjes ertoe kan leiden dat gezichtsherkenning technologie nog krachtiger wordt dan 
het al was. 

Met voldoende onderzoek en ontwikkeling inspanningen zou het nauwkeurigheid probleem 
vast opgelost kunnen worden. Zo zijn er onafhankelijke onderzoekers die online geplaatste 
foto’s gebruiken van mensen die mondkapjes dragen om databases van afbeeldingen te 
bouwen, met de bedoeling hun gezichtsherkenning algoritmen te helpen verbeteren. Hoe 
meer mondkapjes data er is om de algoritmen op te trainen, hoe beter de prestaties zullen 
zijn. 

Natuurlijk zijn er naast het dragen van een mondkapje meerdere zaken die 
gezichtsherkenning flink ingewikkeld maken. Draagt iemand naast een mondkapje ook nog 
een zonnebril, dan worstelen de algoritmen nog meer om de identiteit van de persoon te 
achterhalen. In dit geval is namelijk alle belangrijke gezichts informatie verloren. 

Toch zijn er mensen die denken dat we op een punt zullen komen dat camera’s zo 
overvloedig zijn en de technologie zo krachtig is, dat vrijwel iedereen, te allen tijde, met wat 
voor bedekkingen dan ook herkenbaar is. Of dit wenselijk is, is de vraag. Met het krachtiger 
worden van gezichtsherkenning technologie nemen namelijk ook de bijbehorende gevaren 
toe. Maar dat de technologie steeds nauwkeuriger gaat worden, dat is een ding dat zo goed 
als zeker is.  
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Databeveiliging middels tokenization 
november 2020 

 

Gevoelige data kan niet worden verzonden zonder bescherming, aangezien de beveiligings 
bedreigingen er vandaag de dag simpelweg te veel zijn. Hoewel data encryptie krachtige 
bescherming kan bieden, is het niet onfeilbaar. Steeds meer bedrijven gebruiken dan ook 
meerdere data beveiligingsmethoden. Data encryptie is een bekende methode die al 
tientallen jaren met succes wordt gebruikt, maar het feit dat het door het ontwerp 
omkeerbaar is maakt het een kwetsbare optie. Als gevolg is tokenization opgekomen als een 
van de top technologieën om dataveiligheid te verzekeren. Laten we eens kijken hoe deze 
populairder wordende data beveiligingsmethode je kan helpen je databescherming 
behoeften te vervullen. 

Wat is tokenization? 

Tokenization is het proces van het veranderen van een betekenisvol, gevoelig stukje data, 
zoals een bankrekeningnummer, in een willekeurige rij van karakters genaamd token die 
geen betekenisvolle waarde heeft als deze lekt. Tokens fungeren als een referentie naar de 
originele data, maar kunnen niet worden gebruikt door fraudeurs om de waarden te raden. 
Het is een unieke identifier die alle relevante informatie over de data bevat zonder de 
veiligheid te compromitteren. Bij tokenization hoeft de waardevolle data niet door meerdere 
systemen met verschillende beveiliging te passeren. Een tokenization systeem linkt de 
originele waardevolle data aan de token, maar biedt geen enkele manier om de token te 
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ontcijferen en de originele data te onthullen. Dit is in tegenstelling met encryptiesystemen, 
die het wel toestaan om de data te ontcijferen met behulp van een geheime sleutel. 

Hoe data tokenization werkt 

Een veelgebruikt voorbeeld om uit te leggen hoe tokenization werkt betreft online betalingen. 
Tokenization, in relatie tot betalingsverwerking, vervangt een creditcard- of 
bankrekeningnummer met een token. De token op zichzelf heeft geen nut en is niet 
verbonden aan een account of individu. 

Het bankrekeningnummer van de klant wordt vervangen door een willekeurig en op maat 
gecreëerd alfanumeriek ID. Het tokenization proces verwijdert iedere connectie tussen de 
transactie en de gevoelige data, wat blootstelling aan data inbreuk beperkt. 

Tokenization van data beschermt creditcard- en bankrekeningnummers in een virtuele kluis, 
zodat organisaties data veilig kunnen verzenden via draadloze netwerken. Wil tokenization 
effectief zijn, dan dienen organisaties een betalingsgateway te gebruiken om gevoelige data 
veilig op te slaan. Een betalingsgateway is een handelaarsdienst die aangeboden wordt 
door een applicatie dienstverlener die directe betalingen of creditcard verwerking toestaat. 
Deze gateway slaat creditcardnummers op veilige wijze op en genereert de willekeurige 
token. 

Zo wordt NL12 INGB 0003 4567 89 bijvoorbeeld vervangen voor 6b8%gf37hfUa. De 
handelaar kan de token ID gebruiken om gegevens van de klant te verkrijgen, zoals 
6b8%gf37hfUa is verbonden aan Jan Jansen. Vervolgens wordt de token overgedragen aan 
de betalingsverwerker die de ID de-tokenizet en de betaling bevestigt. Zo wordt 
6b8%gf37hfUa vertaald naar NL12 INGB 0003 4567 89. 

De betalingsverwerker is de enige partij die de token kan lezen; het is betekenisloos voor 
ieder ander. Daarbij is de token alleen nuttig bij die enkele handelaar. 

Toepassingsgebieden voor de video- en beveiligingsindustrie 

Naast dat deze beveiligingsmethode steeds meer gebruikt wordt voor online betalingen, zijn 
er tal van andere toepassingsgebieden. Voor de video- en beveiligingsindustrie en hun 
klanten zullen over het algemeen grote voordelen liggen op het gebied van het beschermen 
van gevoelige data van eindgebruikers, zoals gezondheidsinformatie van patiënten en 
niet-openbare persoonlijke gegevens van burgers, leden en andere personen die mogelijk 
op videobeelden te zien zijn. 

Voordelen van tokenization 

Afhankelijk van de manier waarop tokenization wordt ingezet biedt de methode belangrijke 
voordelen voor het beveiligen van gevoelige data. Twee van de voordelen die in principe 
altijd gelden zijn: 
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● Tokenization reduceert risico’s van data inbreuken: Hackers richten zich op 
onveilige systemen die intelligentie bevatten, en verkopen de gestolen data of 
gebruiken het zelf om frauduleuze handelingen uit te voeren. Tokenization helpt 
organisaties te beschermen tegen de negatieve financiële impact van datadiefstal. 
Door het gebruik van tokenization hoeven organisaties hun gevoelige informatie niet 
in hun input terminals te bewaren, in interne databases op te slaan, of te verzenden 
via hun informatie systemen. Dit beschermt organisaties tegen 
beveiligingsinbreuken. Zelfs al vindt er een inbreuk plaats, dan is de gevoelige data 
simpelweg niet aanwezig om gestolen te worden. Tokenization kan je organisatie niet 
beschermen tegen een data inbreuk, maar het kan de financiële schade van een 
potentiële inbreuk wel flink reduceren. 

● Tokenization helpt het vertrouwen bij klanten te bevorderen: Klanten hebben 
altijd behoefte aan veiligheid en beveiliging als het hun gevoelige data betreft. Het 
opbouwen van vertrouwen en loyaliteit met klanten begint met hun betalings- en 
andere persoonlijke gegevens veilig houden. 

Nu we weten wat tokenization is en welke voordelen het met zich meebrengt, ontstaat de 
vraag welke data beveiligingsmethode beter is; tokenization of encryptie. Volgende keer 
zullen we deze methoden dan ook met elkaar vergelijken.  
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Tokenization versus encryptie: Kies de juiste data 
beveiligingsmethode 
november 2020 

 

Tokenization en encryptie zijn beiden manieren om data te beveiligen als het over het 
internet wordt verstuurd of wordt bewaard. Hoewel zowel tokenization als encryptie een 
effectieve databeveiliging technologie is, zijn deze methoden niet identiek en niet 
inwisselbaar. Elke technologie heeft zijn eigen krachten en zwakten. Op basis daarvan zou 
een van de twee de voorkeur moeten krijgen om data onder verschillende omstandigheden 
te beschermen. In sommige gevallen worden beide methoden gebruikt om het end-to-end 
proces te beveiligen. 

Hoewel tokenization vaak veiliger is dan encryptie, is deze technologie niet altijd een goede 
oplossing. Laten we eens kijken wat de voor- en nadelen van tokenization versus encryptie 
zijn, om te ontdekken welke methode geschikt is voor jouw organisatie. 
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Encryptie 

Data encryptie is het proces van het gebruiken van een algoritme in combinatie met een 
unieke code om data te vertalen naar een vorm die niet lijkt op het origineel en welke geen 
betekenis bevat in de afwezigheid van de unieke code of decodeersleutel. 

Iets langer dan een jaar geleden zei US surveillance klokkenluider Edward Snowden dat 
encryptie de enige bestaande methode was voor het op betrouwbare wijze beschermen van 
de informatie van de wereld. Als sterke cryptosystemen op de juiste manier worden 
geïmplementeerd, zijn deze zeer betrouwbaar. 

Toch is de aard van encryptie dat het omgekeerd kan worden, waarbij de data onthuld 
wordt. Dit kan gebeuren als men met brute kracht poogt de encryptie sleutel te achterhalen. 
Hierin ligt de kwetsbaarheid van versleutelde data. De eigenlijke data wordt verstuurd en kan 
daardoor illegaal worden onthuld door een vastberaden persoon. 

Tokenization 

Data tokenization heeft een andere benadering. Zeer gevoelige data wordt vervangen door 
een token die op unieke wijze de data identificeert, zonder de gevoelige informatie te 
bevatten. Tokens hebben geen wiskundige relatie met de originele data die zij 
vertegenwoordigen en hebben geen intrinsieke waarde of betekenis. Wel maken ze het 
mogelijk voor transacties om plaats te vinden, aangezien de tokens verwijzen naar 
betekenisvolle data. De gevoelige data zelf wordt niet verstuurd, maar blijft veilig 
opgeslagen. Dit brengt grote voordelen met zich mee. Toch kan tokenization 
arbeidsintensief zijn en praktische hindernissen presenteren, in tegenstelling tot data 
encryptie. 

Welke methode is de juiste? 

Welke methode de juiste is, is afhankelijk van de use case. Omdat tokenization het 
versturen van gevoelige data vermijdt, kan het een veiliger alternatief zijn voor encryptie. 
Tokenization is echter niet geschikt voor ongestructureerde data of grote hoeveelheden 
data. 
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Wanneer encryptie geschikt is 

Data encryptie kan op efficiënte wijze een beschermingslaag aanbrengen op grote 
hoeveelheden data zonder het versturen van de data te belemmeren en zonder 
toegang door de ontvanger. In feite biedt data encryptie voor veel algemene 
databeveiliging use cases de beste combinatie van gemak, bruikbaarheid en 
veiligheid. Je kunt data encryptie in overweging nemen voor de volgende scenario’s: 

● Ongestructureerde, grote hoeveelheden data: Waar de organisatie grote 
hoeveelheden data als afbeeldingen of videobeelden verstuurt, kan encryptie 
effectieve bescherming bieden zonder hoge kosten met zich mee te brengen. Ook 
waar data het type structuur mist dat vereist is voor tokenization, zoals ID nummers 
en persoonsgegevens, is encryptie een geschikte keuze. 

● Lagere nalevingsvereisten: Sommige datasets vereisen bijzondere bescherming 
volgens specifieke richtlijnen. Andere datasets vereisen 'gewoon' adequate 
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bescherming. Voor de laatste gevallen is encryptie de meest kostenefficiënte 
beveiligingsmaatregel. 

Wanneer tokenization de betere optie is 

Bepaalde datasets vormen zo’n groot risico op datadiefstal dat het gewoonweg beter is om 
het versturen van de originele data te vermijden en in plaats daarvan tokenization in te 
zetten. Tokenization kan passend zijn voor de volgende gevallen: 

● Gestructureerde data: De mate van beveiliging en de moeite die ermee gepaard 
gaat brengen altijd een compromis met zich mee. Echter, waar data een 
voorspelbare structuur heeft wordt tokenization gemakkelijker toe te passen. Het is 
goed om tokenization in overweging te nemen als de data duidelijk gestructureerd is. 

● Erg strenge nalevingsvereisten: Bij erg strenge nalevingsvereisten kan het beter 
zijn om de gevoelige data helemaal niet te behandelen. Tokenization biedt voor deze 
situaties de mogelijkheid om transacties te verrichten zonder de data te behandelen, 
waardoor blootstelling aan de vereisten beperkt wordt. 

● Waar bestaand gebruik bewezen is: Terwijl encryptie gestandaardiseerd en 
gemakkelijk toe te passen is, vereist beveiliging door middel van tokenization een 
uitgebreidere heroverweging van bestaande systemen en procedures. Dit kan snel 
obstakels opleveren. Gelukkig zijn er gevallen waar tokenization al heeft bewezen 
dat het werkt. Voor soortgelijke gevallen kan jouw organisatie gevestigde praktijken 
overnemen om dezelfde beveiligings voordelen te genieten. 

Encryptie en tokenization worden tegenwoordig beiden regelmatig gebruikt om data 
opgeslagen in de cloud of in applicaties te beschermen. Zoals we hebben ontdekt kan een 
organisatie encryptie, tokenization, maar ook een combinatie van beide methoden inzetten 
om verschillende typen data te beveiligen en aan verschillende vereisten te voldoen. Zo is er 
voor elke situatie een passende oplossing. 
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