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In deze whitepaper leest u hoe u Video Content 
Analyse optimaal inzet en hoe innovatieve 
technologieën de software nog slimmer maken.
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Video Content Analyse (VCA) maakt 
videobewakingssystemen slimmer, 
accurater en beter beheersbaar. Niet voor 
niets speelt de technologie een steeds 
belangrijkere rol in beveiliging. In deze 
whitepaper leest u hoe u VCA optimaal 
inzet en hoe innovatieve technologieën de 
software nog slimmer maken.

Van het bewaken van voorwerpen, het 
opsporen van personen tot het monitoren van 
verkeersstromen: met videoanalyse software 
kunnen beelden snel en efficiënt worden 
doorzocht op specifieke informatie zoals 
gebeurtenissen of kenmerk. VCA analyseert 
opgenomen en realtime camerabeelden, 
herkent situaties en genereert indien nodig 
een alarm. 

Wat is VCA? 
Video Content Analyse is een technologie 
waarmee relevante informatie uit digitaal 
beeld kan worden ingewonnen. Door middel 

van VCA is het onder andere mogelijk om 
objecten en personen te:

• Detecteren 

• Karakteriseren 

• Identificeren

• Herkennen

Videoanalyse gebruikt algoritmes om 
videobeelden om te zetten in metadata. 
Metadata zijn gegevens die de karakteristieken 
van bepaalde gegevens beschrijven, 
informatie over informatie als het ware. Deze 
metadata wordt geanalyseerd en vergeleken 
met ingestelde zoekcriteria (parameters) en 
met de gegevens in databanken. Zo kunnen 
de meeste VCA systemen achtergelaten 
objecten, personen, vuur, rook en zelfs 
sabotage herkennen.
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Analysesoftware toepassen 
Videoanalyse kan zowel live (realtime) 
als achteraf worden toegepast. Als de 
techniek live wordt ingezet, zal het systeem 
onmiddellijk in actie komen zodra een 
afwijking wordt gedetecteerd. Camera’s met 
VCA komen van pas in kantooromgevingen 
en op bedrijventerreinen waar ze worden 
ingezet om verdachte bewegingen na werktijd 
te detecteren. Daarnaast wordt de techniek 
ingezet voor uiteenlopende toepassingen 
waaronder:

Perimeterbeveiliging 
De nieuwste perimeterbeveiligingsoplossingen 
zijn gebaseerd op thermische camera’s 
met ingebouwde videoanalyse software. 
De camera’s kunnen zelfs in het donker 
bewegende personen of voertuigen 
detecteren die (digitale) barrières en grenzen 
overschrijden. 

Gezichtsherkenning 
Camera’s met gezichtsherkenningssoftware 
hebben slechts milliseconden nodig om 
gezichten van realtime videobeelden te 
matchen met een database van eerder 
opgeslagen afbeeldingen. De technologie 

wordt onder andere gebruikt voor 
toegangscontrole en het lokaliseren van 
gezochte of ongewenste personen.

Crowd management 
Videoanalyse kan ook worden ingezet 
voor crowd management: het tellen van 
personen in een bepaald gebied, bijvoorbeeld 
op luchthavens, in musea en tijdens 
evenementen. En ook in de detailhandel wordt 
people counting toegepast om het aantal 
bezoekers in winkels en bij kassa’s te tellen. Zo 
krijgen ondernemers inzicht in hoe (en waar) 
het aantal klanten fluctueert en kunnen op 
basis daarvan de bedrijfsvoering aanpassen. 

Nummerplaatherkenning 
Automatische nummerplaatherkenning 
(ANPR) is niet goedkoop. Tegenwoordig is het 
echter mogelijk om standaard IP-camera’s te 
gebruiken in combinatie met analysesoftware. 
Dit maakt de techniek goedkoper en 
verbetert de schaalbaarheid. Het maakt 
nummerplaatherkenning mogelijk voor een 
groter aantal toepassingsgebieden waaronder 
toegangscontrole en het automatisch in- en 
uitrijden van parkeerterreinen.



Voordelen van VCA 
De voordelen van Video Content Analyse zijn 
groot. Wij zetten er enkele op een rij.

•  Realtime waarschuwingen: genereert 
de analysesoftware een alarm, dan krijgt 
de operator gelijk specifieke beelden 
aangeboden met betrekking tot de 
afwijking. Dit maakt het mogelijk om snel 
en efficiënt te reageren op incidenten.

•  Tijdsbesparing: videoanalyse stelt 
gebruikers in staat om specifieke 
gebeurtenissen in opgenomen 
videomateriaal binnen enkele seconden 
te lokaliseren. Doordat gebruikers 
zoekparameters kunnen selecteren, zoals 
tijd, activiteit en locatie, hoeven ze alleen 
die beelden te bekijken die aan de eisen 
voldoen.

•  Rapportage: door middel van 
videoanalyse kunnen gebruikers 
gegevens in kaart brengen. Dit kan zowel 
de veiligheid als het zakelijk succes 
vergroten. Zo kunnen winkeliers – door 
mensenstromen in kaart te brengen – 
meten wanneer de drukte in de winkel het 
grootst is en ze het best extra personeel 
inschakelen. 

•  Kosten besparen: dankzij functies zoals 
realtime waarschuwingen en intelligent 
zoeken, kunnen (loon)kosten worden 
bespaard wat een snelle return on 
investment oplevert.

•  Beperkte netwerkbelasting: slimme 
camera’s met analysesoftware sturen 
alleen informatie naar de server door 
als ze verdachte activiteiten detecteren. 
Hierdoor is de netwerkbelasting beperkt. 

Video Content Analyse installeren 
Analysesoftware kan zowel op een 
camera zelf (edge-based) als op een Video 
Management Systeem (VMS) (server-based) 
worden geïnstalleerd. Beide mogelijkheden 
hebben voor- en nadelen. Wij zetten de 
verschillen voor u op een rij:

Edge-based bij realtime analyse 
‘Edge’-oplossingen zijn ideaal om analyses 
uit te voeren op live videobeelden. De term 
edge-based duidt erop dat de software zich 
aan de rand van het netwerk bevindt. De 
analysesoftware bevindt zich in dat geval op 
de camera zelf. De software kan zo worden 
ingesteld dat er alleen informatie wordt 
verzonden over verdachte incidenten. Zo 
wordt het netwerk minder belast. Elke camera 
staat dan in voor zijn eigen verwerking en 
analyse. 

Kies je bij realtime videoanalyse voor een 
centrale architectuur, dan bestaat de kans 
dat de server of het netwerk overbelast 
wordt. Uiteraard hangt dit af van het aantal 
aangesloten camera’s, de verwerkingskracht 
van de server en de bandbreedte van het 
netwerk.



Server-based bij post-processing 
Wil je beelden achteraf analyseren, dan is het 
verstandig om te kiezen voor een centrale server-
based oplossing, eventueel in combinatie met 
edge. Zo is het mogelijk grote hoeveelheden 
opgenomen videomateriaal te doorzoeken, met 
verschillende parameters. Dit is bijvoorbeeld 
handig als grote hoeveelheden videomateriaal 
moeten worden doorzocht in het kader van een 
politieonderzoek. 

Bestaande infrastructuur 
Wilt u uw bestaande infrastructuur optimaliseren 
en voorzien van analytische eigenschappen, dan 
kiest u het beste voor integratie van videoanalyse 
op een centrale server. In dat geval hoeft u niet alle 
camera’s te vervangen. 

Technologie een boost geven 
Niet alleen technologische ontwikkelingen hebben 
een boost gegeven aan het optimaliseren van VCA, 
ook de groeiende aandacht voor beveiliging draagt 
bij tot extra investeringen in de technologie.

De belangrijkste optimalisatietrend is het reduceren 
van het aantal valse alarmmeldingen. Dit is een 
aandachtspunt bij VCA. Stel je VCA te nauwkeurig 
in dan ontstaan er valse alarmen. Doe je dat niet 
dan bestaat het risico dat afwijkend gedrag wordt 
gemist. Met name in een dynamische omgeving 
loop je het risico dat je regelmatig  aan het 
bijregelen en het bijstellen bent.

Vals alarm tegengaan 
Een typisch probleem met videodetectie is dat 
de bewegingsmaskers, die tijdens de installatie 
zijn ingesteld, zich automatisch aanpassen, 
bijvoorbeeld als een boom groeit. Dit kan ertoe 
leiden dat opnames de toegewezen schijfruimte 
overschrijden. Zelflerende analysesoftware kan 
hier rekening mee houden en zelfs waarschuwen 
als een drempel wordt overschreden. Zo zorgt 
machine learning voor minder valse alarmen.

Machine learning 
Machine learning is een vorm van 
kunstmatige intelligentie (KI) waarmee 
softwaretoepassingen nauwkeuriger worden in 
het voorspellen van resultaten zonder expliciet 
te worden geprogrammeerd. Dit kan met 
behulp van algoritmes die door mensen worden 
geprogrammeerd. 

De algoritmes gebruiken statistische analyse om op 
basis van bepaalde startgegevens een voorspelling 
te doen over de resultaten. De achterliggende 
processen van machine learning doorzoeken 
gegevens om patronen te herkennen en op basis 
hiervan bepaalde acties uit te voeren. Analyses 
gebaseerd op machine learning werken hun 
datamodellen voortdurend bij waardoor ze rekening 
houden met veranderingen in de omgeving die 
‘normaal’ zijn.

https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
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Human-assisted deep learning 
Human-assisted deep learning oftewel learning 
by example is een andere manier om het aantal 
valse alarmen te beperken. Hierbij is er wel 
menselijke feedback nodig om het analytisch 
systeem te trainen. Door de feedback verbetert 
de nauwkeurigheid van de analyses die worden 
gebruikt om te bepalen of een alarm echt of 
vals is. Na verloop van tijd leert het systeem de 
omstandigheden kennen en focust het systeem 
zich op wat echt belangrijk is waardoor het aantal 
valse alarmmeldingen kan worden teruggedrongen. 

Stroomversnelling 
Hoewel de praktische toepassing van VCA  lang op 
zich heeft laten wachten, is de implementatie de 
laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. En 
deze ontwikkeling is nog lang niet ten einde. Grote 
vooruitgang wordt geboekt in verwerkingskracht, 
(geheugen)snelheid en kunstmatige intelligentie 
(KI). VCA zal in de toekomst daarom een 
steeds belangrijker rol gaan spelen in de 
beveiligingssector. 

VCA in de praktijk 
Met de ontwikkeling van Video Content 
Analyse (VCA) worden bewakingscamera’s 
steeds slimmer. Door het instellen van de 
juiste parameters en algoritmes herkennen ze 
pijlsnel afwijkend en ongewenst gedrag.

Met perimeterdetectie bijvoorbeeld wordt 
het betreden van verboden terrein flink 
bemoeilijkt. Slimme camera’s weten precies 
waar de grens ligt en wanneer deze wordt 
overschreden. Staat een slimme camera 

gericht op een kostbaar voorwerp in een 
museum? Dan slaat deze alarm zodra hij 
verdachte activiteiten detecteert.

Ergens te lang rondhangen met te veel 
mensen is ook geen goed idee met slimme 
camera’s in de buurt. Slimme camera’s kunnen 
alarmeren, lichten activeren, microfoons in 
werking stellen én elkaar waarschuwen. Zo 
brengen ze verdachte situaties van a tot z in 
kaart. 
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