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Alles over de IP-camera

Meer dan een miljoen beveiligingscamera’s hangen er in Nederland. En daar 
komen naar verwachting de komende jaren nog eens honderdduizenden bij. 
Een groot deel daarvan zullen IP-camera’s zijn: camera’s die gebruik maken 
van het Internet Protocol. Een goede reden om deze camera eens onder de 
loep te nemen.

Het digitale beeld van IP-camera’s is scherp en biedt een 
betere resolutie dan analoge camera’s

IP-camera’s worden ook wel netwerkcame-
ra’s genoemd. Ze streamen geluid en beeld 
rechtstreeks via het internet waardoor het 
mogelijk is de beelden overal ter wereld live 
te bekijken. Het digitale beeld van IP-came-
ra’s is scherp en biedt een betere resolutie 
dan analoge camera’s. Gegevens kunnen 
eenvoudig worden opgeslagen op een SD-
card in de camera of op de harde schijf van 
een computer of netwerkrecorder. Met een 
veilige gegevensoverdracht  door codering, 
de mogelijkheid van het integreren van 
audio én het toevoegen van software aan de 
camera zelf, hebben IP-camera’s ongekend 
veel mogelijkheden. 

De camera ontleed
Netwerkcamera’s hebben veel overeenkom-
sten met analoge camera’s. Maar verschillen 
zijn er ook. Zo beschikken IP-camera’s niet 
alleen over een basisonderdeel als een lens, 
ze beschikken ook over een chip die het mo-
gelijk maakt analysesoftware rechtstreeks op 
de camera zelf te plaatsen. De belangrijkste 
onderdelen van de IP-camera zijn: 
  De lens
  De chip
  De software

De lens 
Het kiezen van de juiste lens is belangrijk. 
De lens is essentieel voor de beeldkwaliteit 
en de manier waarop de omgeving wordt 
vastgelegd. Zo kan een IP-camera een nor-
maal, telelens- of groothoekbeeldveld heb-
ben. Het beeldveld wordt bepaald door de 
brandpuntafstand van de lens. Bij een grote 
brandpuntafstand wordt het beeld dichterbij 
gehaald, maar valt een deel van het beeld 
weg. Groothoek geeft een brede hoek, maar 
kan beeldvervorming (fisheye) veroorzaken. 
Bij telelensweergave zijn weliswaar veel 
details te zien, maar is het beeld smaller. 

Vaste, varifocus en zoomlenzen
Voor IP-camera’s bestaan er drie typen 
lenzen: vaste lenzen, varifocuslenzen en 
zoomlenzen. Een lens met een vaste brand-
puntsafstand heeft één kijkhoek die niet kan 
worden aangepast. In- of uitzoomen is niet 
mogelijk. Deze lens is met name geschikt 
om stilstaande objecten te observeren. 
De varifocuslens kan voor meer doeleinden 
worden gebruikt. De lens bevat verschil-
lende brandpuntafstanden die automatisch 
of met de hand kunnen worden ingesteld. 
Het nadeel van dit type lens is dat deze na 
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elke wijziging opnieuw moet worden scherp 
gesteld.
Dit nadeel kent de zoomlens niet. Deze kan 
onbeperkt in- en uitzoomen. De zoomlens 
wordt veel gebruikt in PTZ-camera’s.  
De afkorting PTZ staat voor Pan Tilt Zoom. 
Naast het in- en uitzoomen kunnen deze 
camera’s van links naar rechts en van boven 
naar beneden bewegen. 

PTZ -camera:
 

De chip
Achter de lens zit een van de belangrijkste 
onderdelen van de IP-camera: de beeldsen-
sor, ook wel de ziel van de camera genoemd. 
De beeldsensor is een chip bestaande uit 
een klein plaatje van silicium met lichtgevoe-
lige schakeringen die de beelden van de lens 
verwerken tot digitale signalen. Dit is nodig 
om de beelden vast te kunnen leggen en ze 
te bekijken op computer, tablet of telefoon. 
Hoe beter de sensor, hoe meer details  
worden weergegeven.
Hoewel nog veel gebruik gemaakt wordt van 
de relatief dure CCD-chip (Charge Coupled 
Device) is de ontwikkeling van de chip in 
volle gang. Het voordeel daarvan is dat de 
techniek goedkoper wordt en hierdoor meer 
mensen IP-camera’s kunnen aanschaffen. 
Nu al is er concurrentie van de CMOS, die 
goedkoper wordt geproduceerd en zuiniger 
is in gebruik. 
Daarnaast is sinds kort de ARTPEC-5, een 
beeldsensor van een halve inch (ongeveer 

1,27 centimeter) te vinden in diverse came-
ra’s van Axis, marktleider in netwerkvideo. 
De ARTPEC-5 chip zorgt voor optimale 
beeldprestaties in situaties met weinig licht, 
beschikt over een groter cachegeheugen  
en een hogere geheugendoorvoer.  
Daarnaast presteert de chip beter op het 
gebied van videoprocessing en videoanalyse-
toepassingen. 

Chip ARTPEC-5:

De software
De mogelijkheid tot het toevoegen van 
software aan de camera zelf maakt deze 
slimmer dan ooit. Netwerkcamera’s kunnen 
worden uitgerust met bewegingsdetectie, 
geluidsdetectie en sensoren. Met de juiste 
software kunnen ze rekenen, tellen, patro-
nen, nummerborden en gezichten herken-
nen. De camera’s kunnen situaties ter plekke 
analyseren en zelfs alarm slaan. 
Door een IP-camera gericht van informatie te 
voorzien, kan deze niet alleen mensen, maar 
ook andere zaken snel detecteren en defi-
niëren. Tal van parameters kunnen worden 
ingesteld om exact te weten wat er speelt 
en om te bepalen of een camera al dan niet 
alarm moet slaan. 
Zo kan worden ingesteld dat een camera  
niet bij elke beweging reageert, maar 
bijvoorbeeld pas op het moment dat een 
actie een bepaalde tijd duurt, de beweging 
in een verboden zone plaatsvindt, en wordt 



veroorzaakt door een object zo groot als een 
mens. Een van de grootste voordelen van 
het instellen van parameters en nauwkeuriger 
analyse is dat het aantal loze alarmmeldingen 
flink kan worden teruggedrongen. 

Netwerk en bandbreedte
Een stabiel netwerk is belangrijk bij het 
opzetten van een IP-beveiligingsoplossing. 
Dit is meestal eenvoudig en voordelig te 
realiseren omdat de infrastructuur vaak al 
aanwezig is. Veel bedrijven hebben een 
IP-netwerk waardoor de aanleg van een 
IP-camerasysteem minder kosten met zich 
meebrengt dan de aanleg van een analoog 
systeem. Voor een analoog systeem moeten 
eerst coaxkabels worden gelegd voordat  
de videoverdracht via de kabels kan plaats-
vinden. 

Bij de keuze voor IP is het echter wel 
belangrijk om rekening te houden met de 
beschikbare bandbreedte. Bij een veelei-
sende beveiligingsoplossing met meer-
dere IP-camera’s en het transporteren van 
beelden met hoge resoluties is vaak een 

tweede speciaal videonetwerk nodig om 
netwerkproblemen te voorkomen. Een an-
dere mogelijkheid om het netwerk minder 
te belasten is het uitvoeren van analyse op 
de camera’s zelf. Daarvoor zijn echter  
camera’s met krachtiger chips en meer 
digitaal geheugen nodig. 

Het verwerken van de informatie (beeld, 
audio) op IP-camera’s kan op verschillende 
manieren:
  Als een chip veel rekenkracht heeft, kan 

worden gekozen voor analyse op de camera 
zelf: edge based analytics. Het voordeel 
daarvan is dat er minder bandbreedte 
nodig is omdat beelden met hoge resolutie 
niet voortdurend voor analyse getranspor-
teerd hoeven te worden. Voor een camera 
met als doel bijvoorbeeld alleen het tellen 
van mensen is dit een voordelige oplossing.
  Analyse kan ook op krachtiger servers 

plaatsvinden, in dat geval is er sprake 
van server based analytics. De camera 
streamt dan informatie over de beelden 
(metadata) naar de server. Het zwaardere 
rekenwerk vindt vervolgens niet op de 
camera zelf, maar op de server plaats.

IP-camera’s kunnen met de juiste instellingen zelf op  
verdachte situaties inzoomen, andere camera’s activeren 
en beelden rechtstreeks doorzetten naar de alarmcentrale 
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Kiezen voor IP-technologie
Bij de keuze voor een IP-camera is het 
belangrijk om met verschillende factoren 
rekening te houden. Zoals het doel van de 
camera en het toepassingsgebied. De eisen 
die aan het beeld worden gesteld bijvoorbeeld 
zijn belangrijk voor de keuze van chip en lens. 
Net als dat omstandigheden zoals klimaat en 
vandalisme belangrijk zijn voor de keuze van 
de behuizing van de camera. 
Om optimaal gebruik te maken van de 
voordelen die IP-camera’s kunnen bieden, 
is het daarom verstandig om goed naar de 
specificaties te kijken. Stel uzelf vragen als: 
Heeft de camera wel of geen infrarood? Heeft 
de camera een vaste lens of varifocus? Zijn er 
in- en output contacten aanwezig? Bestaat de 
mogelijkheid van het laden van softwareap-
plicaties? Is de camera geschikt voor binnen 
of buiten? Het achteraf uitbreiden van een 
draadloze camera kan vaak niet.
Interessante mogelijkheden bieden IP- 
camera’s ook op het gebied van akoestische 
beveiliging. Want hoewel audiobeveiliging bij 
analoge systemen alleen mogelijk is met apar-
te audiokabels, kunnen netwerkcamera’s met 
geïntegreerde audio draadloos geluid registre-
ren en synchroniseren met de video data.

Veilige overdracht
Een voordeel van IP-camera’s vergeleken 
met analoge camera’s is de veiligere over-
dracht van beeldgegevens. Bij netwerk-
camera’s worden videobeelden gecodeerd 
overgedragen waardoor gegevens niet snel 
door derden kunnen worden opgeroepen 
of gemanipuleerd. Dit in tegenstelling tot 
analoge camera’s waarbij de videosignalen 
zonder authenticatie of codering via de 
coaxkabel worden verzonden. Signalen kun-
nen daardoor eenvoudig worden omgeleid 
of vervangen.

Real time weergave
Toch is een van de belangrijkste redenen 
van het succes van IP-camera’s wel dat 
beveiligen met netwerkcamera’s vanaf 
vrijwel elke locatie mogelijk is. Er is slechts 
internettoegang nodig en een op internet 
aangesloten terminal. Live beelden kunnen 
op elke computer, tablet of telefoon in real 
time worden bekeken. Er kan in de beelden 
worden gezocht en camera’s kunnen zelfs 
op afstand worden bediend. 

Lees ook de whitepaper Effectief beveiligen 
met mobiele applicaties.

Eén van de belangrijkste redenen van het succes van 
IP-camera’s is dat beveiligen met netwerkcamera’s vanaf 
vrijwel elke locatie mogelijk is
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