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Fig 1. Datastroom Camera Opzr;t SAN 

Stap Toelichting Beveiligingsaspecten 

1 Kentekenregistratie De IRCamera kent geen specifieke beveiliging. 
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Een infrarood videocamera (IRCamera) filmt vol 
continu het verkeer op de rijstrook waarop de 
camera is afgesteld. 

Het IRCamera beeld is een volledig beeld dat 
gemaximaliseerd is op de herkenning van het 
kenteken. De omvang en infrarood instelling van 
het beeld zijn geoptimaliseerd op maximale 
herkenning van de kentekenplaat van de auto. 

De IRCamera is geplaatst boven of langs de weg. 

Kentekenfilter 
Een op de camera aangesloten computer (de 
TripStar) filtert het kenteken uit de videobeelden en 
slaat het kenteken lokaal op. 

Dat filteren resulteert in de volgende parameters: 
kenteken: 

e datum: 
tijd: 

a locatieregistratienummer. 

Eens per 2 uur wordt van 1 registratie het 
videobeeld (1 frame) opgeslagen ter ondersteuning 
bij probleemdiagnose 

Het resultaat wordt normaliter met een gemiddelde 
van 1 keer per minuut doorgestuurd. Het maximaal 
aantal te versturen kenteken-gegevens bedraagt 
2500 per uur per rijstrook. 

Na versturen worden de gegevens gewist van de 
lokale opslag 

Het gaat daarbij om analoge camera's die geen 
beelden vasthouden. 

Afstelling en focus van de camera maken dat in 
principe aileen het kenteken herkenbaar in beeld 
is. 

De TripStar is geplaatst in een afgesloten 
metalen kist. 

De op de harde schijf aanwezige data bevat geen 
andere dan hiernaast genoemde informatie. 

De op de harde schijf aanwezige data bestaat 
niet Ianger dan 1 tot 5 minuten. 

Er is geen andere informatie dan een 
kentekennummer in combinatie met een locatie 
en tijdstip te achterhalen. 
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De TripStar is onderdeel van de unit die langs de 
weg staat. 

3 Kenteken aggregatie 
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Aile resultaten van de diverse camera's worden 
naar een centrale database doorgezet en 
verzameld. 

Deze centrale database staat op de ARS co
locatie. 

Kenteken analyse 
De verzamelde kentekens worden globaal 
gevalideerd op correctheid voor verdere 
verwerking. Dit gebeurt door medewerkers van 
ARS SE (India) via een beveiligde VPN verbinding. 

Verificatie en validatie hebben betrekking op 
samenstelling kentekenregistratielijsten (bijv. 
Totaal aantal registraties). 

Deze centrale database staat op de ARS co
locatie. 

5 Gegevenskoppeling t.b.v. beloningssysteem 
De gecontroleerde kentekens worden in dit 
systeem gematched met de aanwezige 
persoonsgegevens t.b.v. vastgestelde 
beloningsmethodiek. 
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De in het systeem aanwezige persoonsgegevens 
zijn die gegevens die door de deelnemers zelf zijn 
verstrekt. 

Deze centrale database staat op de ARS co
locatie. 

Steekproef 
Om zeker te stellen dat opname gegevens juist zijn 
is er een secundaire videocamera die gedurende 
een maand opnames maakt van het totale 
verkeersbeeld. 

De videobeelden worden elke maand handmatig 
ter plaatse gecollecteerd. Uit de beelden wordt een 
uur video per rijstrook geselecteerd en doorgezet 
richting ARS SE. Daar vindt centrale plaats tussen 
opname en de data die via het IRCamera kanaal is 
verzameld. 

Na controle worden de opnames gearchiveerd. 

De secundaire videocamera is geplaatst boven de 
weg, de recorder is onderdeel van de unit die langs 
de weg staat. 

[;3 ARS T&TT 

Communicatie- en database server staan in een 
beveiligd extern datacenter. 

De FTP verbinding wordt gelegd over een 
beveiligde VPN verbinding 

De informatie bestaat nog steeds aileen uit een 
set "willekeurige" kentekens met datum en 
tijdsregistratie. 

De database in deze stap koppelt voor het eerst 
persoonsgegevens met kentekengegevens. 

Deze database bevindt zich binnen het beveiligd 
externe datacenter. 

lnformatie is beveiligd en niet extern of 
ongeautoriseerd benaderbaar. 

De secundaire videocamera kent geen specifieke 
beveiliging. 

Het is een analoge kleuren videocamera met 
recorder die materiaal 30 dagen vasthoudt. 

Afstelling en focus van de camera maken dat 
zowel de hele verkeerssituatie als het kenteken 
in beeld is. lndividuele personen zijn niet te 
herkennen. 
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