
Voortgangsbericht Programma Herkenning Digitale Informatie 
en Fingerprinting 

Datum: 21 juli 2010 

Aan alle betrokkenen en geïnteresseerden, 

Hierbij een voortgangsbericht over de periode maart t/m juli van het programma 
HDleF. 

Rapportages eerste fase - Inventarisatie 

In maart zijn twee onderzoeken opgeleverd. Een stakeholdersonderzoek dat de 
wensen en verwachtingen in kaart heeft gebracht en een state of the art 
onderzoek dat bestaande technieken en ontwikkelingsmogelijkheden beschrijft. 
Deze rapporten vormden de basis om tot een werkplan te komen. Een concept· 
werkplan is in april naar veel betrokkenen gezonden. Het werkplan is - na 
verwerking van enkele opmerkingen - vastgesteld door de opdrachtgever. 

Innovatiecongres 

Op 19 mei is het Innovatiecongres (BZK) gehouden. Hier is vanuit het 
programma HDIef de workshop 'Technologie en Terrorisme' gehouden. 
Tijdens de workshop zijn diverse technieken aan bod gekomen waarmee 
digitale informatie kan worden geoormerkt, herkend, doorzocht en 
bevraagd. . 

Het bedrijf Civolution demonstreerde hoe zij auteursrechtelijk 
beschermde beelden van de Olympische Spelen in 2008 door middel van 
fingerprintingtechnieken hebben omgezet in 'streepjescodes' waarna ze 
op YouTube konden worden getraceerd (en weggehaald). TNO liet zien 
hoe je video's op inhoud kan categoriseren en het Nederlands f orensisch 
Instituut ging in op de techniek van camera~fingerprinting . De NCTb had 
ook een gast uit onverwachte hoek uitgenodigd. Naast de technische 
inleiders sprak ook een vertegenwoord iger van Bits of Freedom, een 
organisatie die opkomt voor digitale burgerrechten. 

Stuurgroepen 

In mei zijn presentaties over het HDIeF programma gegeven in de stuurgroep 
'Internet en Terrorisme' en in de sponsorboard 'Veiligheid door Tnformation 
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Awareness'. Beide stuurgroepen staan formeel los van de programmastructuur 
HDleF (die een eigen, kleine stuurgroep kent) maar in beide gremia werd 
periodieke terugkoppeling over de voortgang zeer op prijs gesteld. Omgekeerd 
vormen de vertegenwoordigers van deze gremia een goede bestuurlijke 
afspiegeling van de betrokken en geïnteresseerde organisaties . 

Sta nd van zaken proj ecten 

Benchmark onderzoek TRECVID: 

Doel van dit project is het bieden van een overzicht van de internationale state of 
the art en lessons learned op het gebied van video linking op basis van de 
TRECVID benchmark. TRECVID (trecvid.nist.gov) is een toonaangevend 
Internationaal programma ter bevordering van onderzoek naar zoektechnologie 
voor video materiaal. Ze hanteren uniforme scoringsprocedures en beschikken 
over een grote verzameling testgegevens. Dit maakt het voor deelnemende 
(wetenschappelijke en commerciële) organisaties mogelijk hun testresultaten 
onderling te vergelijken. 
Op basis van geselecteerde use cases en datasets wordt videolinking in de 
praktijk beproeft. De resultaten zullen ons in staat stellen om: 

Aansluiting te vinden met een internationale wetenschappelijke omgeving. en 
daarmee met partijen die zich met vergelijkbare problemen bezighouden; 

Nederland op de kaart te zetten als voorloper op het gebied van video 
zoektechnologie in het domein van maatschappelijke veiligheid; 

]n te schatten welke technologie in de praktijk kansrijk is; 

Status: Het project is in juli 2010 gestart en de resultaten worden begin 2011 
verwacht. De uitvoering ligt in handen van TNO, en ze werken daarbij samen met 
het ministerie van Defensie. 

Internet Recherche Netwerk ORN) 

Doel is om een intelligente analyse tooi (module) te ontwikkelen die in staat is 
grote hoeveelheden (door het IRN verzamelde) informatie real time te doorzoeken 
en te analyseren. 

Status: Concept Plan van aanpak geaccordeerd, start project voorzien in 
september 2010. 

Tekst jn beeld en video; Optica l Character Recognition (OCR) 

Doel is om een korte inventarisatie te maken van bestaande technieken, 
toepassingsmogelijkheden en -beperkingen en behoefte-inventarisatie bij zoveel 
mogelijk stakeholders. Dit zou de basis moeten bieden voor mogelijk innovatief 
vervolgproject in 2011. 

Status: Plan van aanpak in voorbereiding door TNO en Belastingdienst. Dit zal een 
kortlopend project zijn (2-3 maanden), uit te voeren in najaar 2010. 

Herkennen van camera: photo Response Non Uniformitv (PRNUl 

Doel is om technieken te ontwikkelen en te verbeteren waardoor het onder 
andere mogelijk wordt om In grote databases verbanden te leggen tussen beelden 
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en de camera's waarmee de beelden zijn opgenomen. Hiermee wordt het mogelijk Directie Regie 

om aan te tonen dat bepaalde foto's of video's zijn opgenomen met dezelfde 
ca mera. Datum 

Status: Plan van aanpak in voorbereiding door Nederlands Forensisch Instituut, 
start na de zomer. 

Nieuwe projecten 

Nu al dienen zich nieuwe projecten aan die in 2011 gestart zouden kunnen 
worden. Twee daarvan lijken van belang voor opsporings- en Inlichtingendiensten 
en liggen op het terrein van datamining en persoonsherkenning. Het gaat er in 
belde gevallen om, dat op basis van beschikbare (politlêle) databases uit 
ongestructureerde data op geautomatiseerde wijze nuttige persoonsgegevens 
kunnen worden geëxtraheerd. Er liggen nog concrete geen projectplannen, een en 
ander bevindt zich in de verkennende fase. 

Innovatie in community 

Nu de eerste projecten draaien en de groep betrokkenen en geïnteresseerden van 
het programma HOIeF groeit, is het tijd om vanuit het programma actiever kennis 
en ervaringen te gaan delen. Wij gaan dat op twee manieren stimuleren. 
Enerzijds wordt gekeken of een virtuele samenwerkingsruimte (wellicht gekoppeld 
aan het Intemet Recherche Netwerk) gecreëerd kan worden en ook wordt aan het 
eind van dit jaar een mini-symposium georganiseerd waar alle geïnteresseerden 
welkom zijn. Dan kunnen ze kennis nemen van de eerste resultaten en de 
voortgang van de projecten en -nog belangrijker- In onderling overleg ldeeên 
vormen voor nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden. 
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