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Mobiele operating systeMs
Zoals altijd schitterde Apple door zijn af-
wezigheid op de beurs. Het bedrijf was 
echter indirect in vele facetten aanwezig, 
omdat iedereen in presentaties en andere 
uitingen onmiddellijk refereert naar het 
grote marktaandeel dat Apple heeft. Veel 
ontwikkelaars van applicaties ontwikkelen 
eerst voor het IOS-platform en daarna voor 
Android. Een toenemend aantal ontwikke-
laars ontwikkelt overigens uitsluitend voor 
Apple en Samsung. Samsung is de grootste 
in het gebruik van het Androidplatform en 
concurreert hevig met Apple in de strijd wie 
de grootste smartphone vendor is. Samen 
beheersen Apple en Samsung een groot deel 
van de markt.
Op zich is Android qua aantallen veruit het 
grootste mobiele operating system, want 3 
van de 4 verkochte smartphones gebruikt 
het Androidplatform.

Omdat het aandeel van Android op de markt 
steeds groter wordt, is er een aantal nieuwe 
(op Linux gebaseerde) mobiele operating 
systems aangekondigd. 

Webos
WebOS ven Firefox trok veel aandacht op het 
congres. Het is aangekondigd als een brow-
ser only based operating system en wordt 
gesupport op 4 handsets door inmiddels 22 
operators. Het is gebaseerd op het principe 
dat alle applicaties het HTML5-platform ge-
bruiken. De operators brengen telefoons uit 
met een aantal standaard applicaties en daar-
naast is via internet elke HTML5 gebaseerde 
applicatie benaderbaar. Na een uitgebreide 
toelichting op de stand van Firefox werd dui-
delijk dat dit WebOS vooral bedoeld is voor 
de “emerging” markets. Men wil vooral zeer 
goedkope smartphones maken die weinig re-
sources vragen. China Mobile komt ook met 
een operating system, genaamd Tizen, dat 
ook op Linux is gebaseerd. 

UbUntU op sMartphone en 
tablet
De andere grote annoncering die werd ge-
daan, was de aankondiging van Canonical 
die een nieuwe versie van Ubuntu aankon-
digde. Het bijzondere hiervan is dat met 1 
software image op alle platformen gewerkt 
kan worden. Door Mark Shuttlewood, de 
oprichter, werd verteld dat Ubuntu inmid-
dels het belangrijkste operating system is 
van de Amazon, de Rackspace, de Sales-
force.com. Ook de Linux-faciliteit in Azure 
van Microsoft maakt gebruik van Ubuntu. 
Daarnaast draaien applicaties als Dropbox, 
Facebook en Twitter op Ubuntu.
Ubuntu wordt daarnaast gedraaid (onder 
water) bij veel set top boxen die de tv’s aan-
sturen en uiteraard op de desktop. Zo heeft 
het Braziliaanse leger en de Franse gendar-
merie beiden meer dan 60.000 desktops in 
gebruik die met Ubuntu draaien. De aan-
kondiging bestond eruit dat men nu ook een 
mobiele versie uitbrengt die een alternatief 
voor Android moet vormen. Op de smart-
phone kunnen hierdoor ook alle desktopap-
plicaties gedraaid worden naast de normale 
smartphone-applicaties. Ubuntu is wereld-
wijd het meest gebruikte operating system 

voor developers. Men gokt erop dat deze 
developers ook gaan ontwikkelen voor het 
Ubuntu-platform. Men gaat nadrukkelijk 
geen emulator maken voor Android, zoals 
Blackberry en anderen het doen, maar men 
wil dat de developers zelf kiezen voor het 
platform. Het kost overigens zeer weinig 
moeite om een Androidapplicatie om te zet-
ten, maar men moet er wel wat voor doen. 
 Er was een grote stand van Nokia waarop 
Windows 8 groot aanwezig was, maar de 
CEO van Nokia baarde vooral opzien door 
het aankondigen van een Nokia-telefoon 
voor de opkomende markten van 15 dollar. 
Deze telefoon draait echter geen Windows 
8. Nokia profileert zich vooral als een maker 
van massa ‘s goedkope telefoons. In hoeverre 
Windows 8 een succes wordt, is de vraag. 
Men hoort gemixte berichten in positieve 
en negatieve zin. 
Blackberry schitterde dit jaar door afwezig-
heid op de MWC. Door de annoncering van 
KNOX van Samsung wordt de dreiging voor 
Blackberry groot. Dit wordt verderop toe-
gelicht. 
Concluderend kan dus gesteld worden dat 
IOS en Android nog steeds het leeuwendeel 
van de operating systems vormen op mobiele 
telefoons, maar dat er van meerdere kanten 
geprobeerd wordt vooral het Android-plat-
form aan te vallen met een low end open 
source operating system voor zeer goedkope 
smartphones (Web OS), de Chinezen een 
eigen Linuxvariant (Tizen) introduceren en 
ten slotte het meest developer friendly opera-
ting system dat op desktop, laptop, Thin Cli-
ent, tv en smartphone gebruikt kan worden 
door Ubuntu. De toekomst van Windows 8 
en Blackberry is ongewis, de markt is echter 
zeer groot en wordt nog steeds groter, dus 
er is mogelijk ruimte voor meerdere partijen. 

beveiliging van 
sMartphones 
Op het congres en in de stands was te zien 
en horen dat er een grote behoefte is om 
het fenomeen BYOD (Bring Your Own De-
vice), CYOD (Choose Your Own Device) 
en de scheiding van zakelijk en privé op een 
smartphone voldoende veilig aan te kunnen 
bieden. Elk bedrijf dat security belangrijk 
vindt, zowel in de overheid als de commer-
ciële sector is hiernaar op zoek. Voor mij was 
de grote verrassing dat er grote vorderingen 
in aanbod zijn op dit gebied. 

Mobile Device ManageMent 
airWatch
Allereerst is er de razendsnelle opkomst van 

colUMn verslag MWc 2013

Dit jaar was het Mobile World Congress (MWC) weer groter dan ooit. Bezochten 
vorig jaar 60.000 mensen het congres en de expositie, dit jaar waren het er 70.000 
die het congres in Barcelona bezochten. Ondanks de recessie in West-Europa waren 
er meer bezoekers en Teus was een van die bezoekers. Al snel is duidelijk waar 
dit door wordt veroorzaakt; de groei van mobiele communicatie in Azië, Latijns 
Amerika en Afrika is enorm. Veel groter dan in West-Europa, waar de markt ver-
zadigingsverschijnselen heeft. Immers, bijna iedereen is daar al mobiel bereikbaar. 
Aangezien er honderden lezingen werden gegeven en er in 8 hallen meer dan 1500 
leveranciers aanwezig waren, is het onmogelijk een compleet beeld te geven van het 
MWC. Daarom belicht ik in willekeurige volgorde een aantal onderwerpen die voor 
Defensie interessant zijn en een paar globale ontwikkelingen die zijn opgevallen. 

Ir. Teus van der Plaat, IVENT Research en Innovatie Centrum
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inmiddels in staat om allerlei (overheids) 
smartcards te koppelen aan Android en I-
phone devices via een goedkope reader die in 
de mini usb of in de I-Pad- of I-Phonestekker 
past. Deze reader kost 6 euro . Er zijn ook 
iets duurdere versies die de smartcardrea-
der plaatsen achter het smartphone device 
en daarmee weinig ruimte in beslag nemen. 
Men koppelt een en ander via de mini usb-
ingang van de telefoon. In feite komt het 
erop neer dat er in mijn visie een goede com-
binatie te maken is om een alternatief te gaan 
ontwikkelen voor de secure Blackberry op-
lossing. Het fenomeen BYOD of CYOD kan 
hiermee ingevoerd worden. Echter, het zal 
zeker niet zo zijn dat elke telefoon goed zal 
werken. In mijn visie zullen we dus voor een 
beperkte lijst van gesupporterde telefoons 
moeten kiezen (bijv. 10 of 15 modellen). In 
de praktijk komen er per maand thans ruim 
70 verschillende toestellen uit, dus het is in 
feite wel een beperkte subset van alles wat op 
de markt verschijnt. Dit is ook noodzakelijk 
om de juiste werking van het Javaprogramma 
op de SIM-kaart te garanderen. Dit is nodig 
voor het presenteren van de PKI-sleutel en 
de IMSI (International Mobile Subscriber 
Identity) switching die nodig is. Een en 
ander zal verderop worden toegelicht. 

Concluderend kan dus gesteld worden dat er 
op beveiligingsgebied enorm veel veranderd is 
in een jaar en dat het er thans sterk op lijkt 
dat er goede oplossingen zijn op het niveau 
van Departementaal Vertrouwelijk en dat 
hogere beveiligingsniveaus zeer waarschijn-
lijk op komst zijn. Dit is ook cruciaal voor het 
gebruik van smartphones te velde. Als er géén 
gedegen beveiliging is, wordt dat een groot 
afbreukrisico. 
Uiteraard zijn dit slechts globale indrukken 
en alle oplossingen zullen aan een gedegen on-
derzoek door de BA en het NBV moeten worden 
onderworpen alvorens er ook maar sprake kan 
zijn van enige certificering. 

siM-kaartontWikkelingen  
Op de beurs waren alle grote leveranciers 
van SIM-kaarten aanwezig. Het gaat hierbij 
om firma’s als Gemalto, Gieseke en Devrint, 
Oberthur en anderen. Op SIM-kaartgebied 
is de grote doorbraak het Over The Air Pro-
visioning (OTAP) van SIM-kaarten. Deze 
trend werd vorig jaar al ingezet, maar nu 
kunnen alle leveranciers ook systemen daad-
werkelijk leveren en werden er door alle drie 
bovengenoemde firma’s demo’s gegeven. 
Over The Air Provisioning wordt gebruikt 
in de machine to machine communicatie. 
De operators melden vaak dat het uitslui-
tend voor dat doel gebruik zou kunnen 
worden, maar technisch is er volgens alle 
SIM-kaartleveranciers geen enkel probleem 
om het ook toe te passen op de “normale” 
SIM provisioning. Er zit technisch en qua 
security geen enkel verschil in deze OTAP-
techniek. 

Samsung in de fabriek hardware matig in elke 
telefoon wordt aangebracht. Bij initialisatie 
wordt het complete operating system door 
General Dynamics uitgewist en een nieuw 
Android operating system aangebracht, ge-
baseerd op secure Linux. Dit is ontwikkeld 
door het US DOD. Er wordt door de PKI- 
leverancier aan te leveren key een trusted 
omgeving gecreëerd op de telefoon in de 
ARM trustzone area. Nadat dit proces heeft 
plaatsgevonden (over the air) is de telefoon 
volledig onder controle van het bedrijf dat 
de key levert (bijv. Defensie). General Dy-
namics heeft uitsluitend een rol bij de ini-
tialisatie en bij eventuele operating system 
updates. Men neemt hierin de taak van 
Samsung volledig over. Het streamen van 
de (secure) applicaties gebeurt door middel 
van het Airwatch-MDM-programma, maar 
in de toekomst kan dat ook met Mobile Iron 
en andere MDM-programma’s. 
In de beveiligde omgeving kunnen vervol-
gens secure applicaties worden opgestart. 
Men heeft bijvoorbeeld een secure Voice 
oplossing met dubbele encryptie, zowel de 
packets van het Voip-signaal worden geën-
crypt en daarnaast worden deze door een 
VPN-tunnel geleid naar de centrale sip ser-
ver die een bedrijf heeft staan voor de call 
afhandeling. Op deze wijze kan ook secure 
email, browser etc. worden aangeboden 
via VPN-tunnels uit de bedrijfsomgeving. 
Hoewel men er verder niets over wilde zeg-
gen, is duidelijk dat er gewerkt wordt aan 
secret oplossingen. Naar mijn inschatting 
kan het Airwatchproduct, in combinatie met 
strong authenticatie, voor een gemiddelde 
telefoon Departementaal Vertrouwelijk als 
niveau halen en kan de samenwerking met 
de Samsung KNOX oplossing misschien wel 
het niveau STG Confidentieel halen. 

pki-sleUtel op siM-kaart
In elke beveiligingsoplossing van het niveau 
Departementaal Vertrouwelijk zal “strong 
authentication” moeten worden toegepast. 
Er zijn vele manieren waarop de sleutel ter 
beschikking gesteld kan worden. Bijvoor-
beeld door een Micro SD kaartje in de tele-
foon of door de koppeling van een smartcard 
met PKI-sleutel zoals in de telestick wordt 
gebruikt. Een nieuwe mogelijkheid is het ter 
beschikking stellen van een PKI- sleutel met 
een beveiligd stuk op de SIM-kaart. Deze op-
lossing is relatief eenvoudig te realiseren en 
geeft voor de gebruiker weinig overlast. Het 
enige dat de gebruiker gevraagd zal worden, 
is het intoetsen van een extra pincode als de 
beveiligde sessie wordt opgestart. Zowel de 
SIM-kaartleveranciers als de integrators als 
General Dynamics, Radisys en Fox-It vin-
den dit een hele mooie oplossing die echter 
niet voor iedereen is weggelegd, omdat men 
hiervoor wel het beheer moet hebben van 
de SIM-kaart. 
Een tijdelijke oplossing is ontwikkeld door 
een Belgisch bedrijf. Dit kleine bedrijf is 

het bedrijf Airwatch. Dit bedrijf is afgelo-
pen jaar gegroeid van 500 medewerkers naar 
1200 en krijgt er momenteel 600 klanten 
per maand bij. Zeer recent zijn volgens het 
bedrijf het Pentagon, Witte huis, NATO en 
vele meer op security gerichte bedrijven zoals 
General Dynamics klant geworden. Naast 
veel overeenkomsten is het grote verschil 
tussen het product van Airwatch en de con-
currenten als Fixmo, Mobile Iron en Good 
Technologies het feit dat Airwatch applica-
ties in en buiten de Enterprise kan beveiligen 
door signing (hash code). Hiermee wordt 
de integriteit van het programma bewaakt. 
Als er bepaalde bedrijfsapplicaties zijn die 
beschermd moeten worden, worden deze 
(voordat ze gestreamd worden) naar de mo-
biele telefoon voorzien van een digitale hash 
code, die permanent gecheckt kan worden. 
De gebruiker is volledig vrij om eigen APPs 
te downloaden en te installeren, maar zodra 
er een infectie dreigt of er wordt wat veran-
derd in de code van een bedrijfsapplicatie 
volgt een waarschuwing of onmiddellijke 
verwijdering. Daarnaast kan het pakket de 
data vercijferd opslaan en integreert men 
gemakkelijk een CA (Certificate Authority) 
van het bedrijf zelf. Hierdoor kan men een 
volledig gescheiden omgeving creëren voor 
privé en zakelijk gebruikte APPs. 

saMsUng knoX

Het beveiligingssysteem kan vervolgens nog 
verder uitgebreid worden door de samen-
werking met het op de beurs aangekondigde 
Samsung KNOX systeem. KNOX gebruikt 
de ARM trustzone beveiligingsarchitectuur 
die in de chip hardware is ondergebracht. 
Deze omgeving wordt beschermd door een 
sleutel en encryptie die door de firma Ge-
neral Dynamics erop wordt gezet. General 
Dynamics is een gerenommeerde en gecerti-
ficeerde Defensie contractor, die wereldwijd 
actief is. Wat men doet, is het overnemen van 
de hardware root encryptie sleutel die door 
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van GSM-netwerken ter wereld die wordt 
bijgewerkt door een Zweeds bedrijf. Dit 
bedrijf heeft wereldwijd 50.000 (parttime) 
medewerkers die niets anders doen dan een 
APP actief hebben op hun smartphone waar-
mee men gegevens verzamelt over de locatie 
van de masten, de veldsterkte op de GPS-
locatie en de frequenties die een specifieke 
mast gebruikt. Hiermee wordt (BIG DATA) 
een gigantische hoeveelheid data verzameld 
waarmee men met grote nauwkeurigheid de 
locatie kan bepalen zonder de GPS van een 
telefoon in te schakelen. Immers, gebruik 
van GPS trekt relatief veel stroom op een 
device. Men gebruikt zeer slimme wiskun-
dige algoritmes om te berekenen waar men 
zit en als men een extra nauwkeurige fix wil, 
schakelt de GPS even in. Het bijzondere van 
het programma is dat een en ander draait op 
de SIM-kaart en dat het gebruik maakt van 
gegevens die toch al standaard in elke tele-
foon aanwezig zijn. Hierdoor kan men tot 
39 dagen zonder batterij opladen de locatie 
bepalen. Omdat de positie voor een groot 
deel bepaald wordt door de ontvangst van 
de GSM-signalen heeft dit systeem het grote 
voordeel dat het ook werkt in gebouwen 
waar de GPS-signalen niet doordringen.

sMall cell ForUM 
Op de beurs waren tientallen bedrijven aan-
wezig die zich bezighouden met het feno-
meen Femto- of Pico-cell. Dit zijn kleine 
base-stations die met beperkt vermogen uit-
zenden voor gebruik in house of in gebieden 
met een hoge populatie zoals winkelcentra, 
treinstations, stadions. Alle leveranciers 
van de chipsets, zoals Freescale, Mindset 
en Qualcomm hebben ARM chipsets be-
schikbaar waarmee Femto- en Pico-cellen 
gemaakt kunnen worden. Er werden tien-
tallen modellen geshowd op de beurs. 

Deze activiteit is gecoördineerd vanuit het 
zo genaamde small cell forum waar vele tien-
tallen leveranciers lid van zijn. Qualcomm 
toonde een demomodel van de kleinste Fem-
tocell ter wereld. 

Dit apparaat is een demomodel en is be-
doeld om max. 100 dollar te kosten. Met 
17 van deze cellen kon Qualcomm op hun 
campus (500 x 500 meter) met 7 kantoor-
gebouwen in San Diego zowel binnen als 
buiten dekking geven. Een rondrijdende 

Technisch is dit geen enkel probleem en het 
swappen gaat heel snel en soepel. Het ge-
hele swapproces is volledig door de GSMA 
gestandaardiseerd. De finale definitieve vast-
stelling van de standaard wordt in mei 2013 
verwacht. Er is grote druk uit de industrie 
om een en ander snel vast te leggen, immers 
alle slimme energiemeters, auto’s en vele an-
dere devices zullen vanaf fabriek met deze 
SIM-kaarten worden uitgerust. De wens die 
Defensie heeft een en ander te combineren 
met een eigen IMSI, die vast op de kaart 
staat, is dus geen enkel probleem. Alle le-
veranciers hebben verklaard dat dit zonder 
meer mogelijk is. 
Bij het aanbrengen van een PKI-sleutel op de 
SIM-kaart adviseert iedereen een integratie 
te doen met de bestaande CA (Certificate 
Authority) die Defensie reeds heeft voor de 
Defensie Smartcard. Veel firma’s hebben 
ervaring met dergelijke integraties. Radisys, 
General Dynamics en Broadsoft verklaarden 
allen dat dit geen enkel probleem is en dat 
men dat geregeld uitvoert. 

Concluderend kan dus gesteld worden dat 
het thans goed praktisch uitvoerbaar is over 
te gaan tot een eigen Defensie SIM en waarbij 
afhankelijk van de uitkomst van de Europese 
tender de operator die de tender wint te ver-
zoeken OTAP hun IMSI op de Defensie SIM-
kaart te zetten. Als er dan over 2 a 4 jaar 
weer een nieuwe tender volgens EU-regelge-
ving moet worden uitgeschreven, kan op dat 
moment in 1 minuut per telefoon eventueel 
een andere operator op de SIM-kaart geladen 
worden. Het switchen tussen IMSI’s in de day 
to day operatie is thans ook algemeen toegepast. 
De SIM-kaart dient dan wel Java enabeld te 
zijn en er zal altijd een beperkte set geteste 
apparaten moeten zijn, omdat van de 700 
smartphones die per jaar uitkomen er altijd 
wel een aantal bij is die problemen geeft. De 
meest gangbare telefoons geven in het alge-
meen echter geen probleem met het switchen 
van IMSI’s.
Als de Defensietelefoon kan worden uitgerust 
met een SIM met PKI is het vervolgens zeer 
eenvoudig deze te gaan gebruiken voor “strong 
authentication” op alle devices met deze SIM. 
Dit kunnen ongeveer alle gangbare smartp-
hones en tablets zijn. In combinatie met een 
product als Airwatch en de secure oplossin-
gen van bijvoorbeeld Samsung KNOX, die 
gebruik maakt van de ARM trustzone, is zo 
een ijzersterk security framewerk te definiëren. 

location baseD services
Voor Defensie en OOV (Openbare Orde 
en Veiligheid) is dit een cruciaal onder-
deel van de smartphonecapaciteiten. Op de 
beurs waren vele leveranciers aanwezig die 
zich specifiek richten op dit segment in de 
smartphonemarkt. Het Belgische bedrijf Ar-
tilium heeft hiervoor een prachtige oplossing 
met vele opties. Men is geabonneerd op een 
database van gegevens van alle zendmasten 

De autofabrikanten passen een en ander 
thans massaal toe. Waar een en ander eerst 
een fenomeen was voor uitsluitend “dure” 
merken als Mercedes, Audi en BMW, ver-
klaren thans allen bekende automerken dat 
men vanaf eind dit jaar ook in Europa alle 
automobielen gaat voorzien van in de fabriek 
ingebouwde SIM-kaarten. 

De CEO van General Motors verklaarde dat 
ook alle Opels eind dit jaar vanuit de fabriek 
vast voorzien zullen worden met niet te ver-
wijderen SIM-kaarten. Ook Ford, Peugeot 
en Renault gaven demo’s op de stands van 
de SIM-kaartleveranciers van dit fenomeen. 

Een SIM-swap duurt ongeveer 1 minuut. De 
TTP’s in dit proces zijn de SIM-kaartleveran-
ciers. Alle operators in Nederland gebruiken 
SIM-kaarten van bovengenoemde leveran-
ciers en hun logo’s prijken op de folders 
waarmee men adverteert. Ter plekke werd 
ons een demo gegeven van een SIM-swap 
van Telefonica naar Orange. Fascinerend om 
dit te zien. 

Het uitrusten van SIM-kaarten met een PKI 
is geen enkel probleem. Dit wordt veelvul-
dig toegepast in met name mobile payment 
(Near Field Communication of kortweg 
NFC) omgevingen. 
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iedereen afstemmen. Zijn visie is, dat als je 
voor de consument alles gratis maakt, het 
niet uitmaakt of een en ander is gestandaar-
diseerd. Dit in tegenstelling tot de operators 
die soms jarenlang aan het discussiëren zijn 
voordat er een internationale standaard is. 
Veelal is een dergelijke standaard dan een 
compromis dat zeker niet alle mogelijkhe-
den dekt. Vaak zijn er commerciële over-
wegingen volgens de CEO van Viper die 
een dergelijke standaard niet ideaal maken. 
De snelheid van de ontwikkelingen in een 
dergelijke niet gestandaardiseerde oplossing 
is fenomenaal. In zeer korte tijd wordt een 
rijke functionaliteit neergezet, die onmid-
dellijk voor alle gebruikers is te benaderen. 
Het business model is ook heel anders. Een 
zodanig pakket als Viper maakt 2 jaar na start 
nog geen winst, maar een operator moet on-
middellijk de aandeelhouders tevreden stel-
len, anders keldert de koers van het bedrijf. 

steeDs kleiner en the neXt 
Wave
Op de beurs waren kleine items te zien die 
mogelijk in de toekomst goed gebruikt kun-
nen worden. Met name zie ik mogelijkheden 
in operationeel gebruik van het horloge dat 
met Blue Tooth verbonden is met de smart-
phone. Een voorloper van de I-Watch van 
Apple en een horloge van Google, waarover 
veel gespeculeerd wordt, waren te zien op 
de beurs. Het is een groot uitgevallen pols-
horloge dat in encrypted verbinding staat 
met de smartphone. 

Op het horloge zijn de laatste e-mails, chat-
berichten, (GPS) locatie en sms-berichten 
te zien. Daarnaast kan vanaf de telefoon 
gebeld worden naar nummers, wat wel een 
beetje lastig is om ze in te voeren, maar veel 
gebruikte nummers kunnen door middel 
van grotere symbolen worden opgeroepen. 
Deze gadgets staan nu al op de meer stijl en 
mode gevoelige stands. 

Ook de software voor een 4G core is inmid-
dels gedownscaled zodat een en ander kan 
draaien op ARM-processors. Er waren twee 
leveranciers die een en ander gerealiseerd 
hadden voor special forces met een totaal 
vermogen van 10 watt voor de Pico-cell en 
de centrale 4G software en alles gebaseerd 
op ARM-processors. Een eenheid die op pad 
is, kan hierdoor zeker 24 tot 48 uur met 
een battery pack op stap zonder opladen. 
Dit biedt zonder meer perspectieven voor 
operationele uitgestegen scenario’s.

viper en DropboX 
Door de CEO’s van deze bedrijven werden 
presentaties gegeven op het congres over de 
spanning die er is tussen de operators en de 
OTAP-players (over the top). De OTAP-
players zijn bedrijven als Google, Apple, 
Netflix, What’s up, Viper, Dropbox en vele 
anderen die zelf geen netwerk bezitten, maar 
wel intensief het netwerk gebruiken. Rene 
Oberman, de CEO van T-Mobile, was met 
hen in discussie en het ontlokte hem de 
bekende uitspraak “I do the investments, 
You take the profit”. De operators moeten 
vele miljarden investeren (vgl. KPN in Ne-
derland, alleen al 1,4 miljard voor de fre-
quenties), terwijl de OTAP-players zonder 
te betalen deze netwerken volduwen met 
hun data. Er was op de beurs op dat vlak een 
doorbraak te melden. Facebook heeft een 
contract gesloten met een tiental operators, 
waarbij de afspraak is dat uitsluitend het data-
verkeer veroorzaakt door Facebookgebrui-
kers op die netwerken wordt betaald door 
Facebook. Dit is gunstig voor de operators, 
want die ontvangen extra geld. En het is 
ook gunstig voor de Facebookgebruikers, 
want hun Facebookgebruik gaat niet in min-
dering op hun databundel. Aangezien niet 
alle operators willen meedoen, ontstaat hier 
een interessante nieuwe competitie. Immers, 
gebruikers die veel Facebook willen gebrui-
ken, zullen geneigd zijn over te stappen op 
de operator die de rekening naar Facebook 
stuurt en niet naar de gebruikers. In hoe-
verre een en ander ook in Nederland wordt 
ingevoerd, is onbekend, maar het is wel 
een belangwekkende ontwikkeling die per-
spectief biedt aan operators om hun zware 
investeringen sneller terug te verdienen. In 
dezelfde sessie was er een discussie over het 
thema innovatie versus standaardisatie. De 
CEO van Viper (soort what’s up), inmid-
dels met 150 miljoen “ vrienden “, vond 
innovatiesnelheid belangrijker dan alles met 

auto met videocamera was live verbonden 
met Barcelona. Het beeld was haarscherp 
en er werden downloadsnelheden van ca. 
10 tot 20 mb per seconden bereikt. Ook 
vele andere leveranciers boden Femtocellen, 
waarbij bleek dat met name de leveranciers 
uit Korea zoals Juni en Contela modellen 
hadden die daadwerkelijk al in gebruik zijn in 
Korea op de 1800 MHz band. Daar zijn nl. 
twee operators; KT(Korea telecom) en SK 
die beiden duizenden Femtocellen hebben 
uitgerold in hot spot areas.

Deze apparatuur is dus zonder meer toe-
pasbaar in de dect guard band zoals deze 
per 28 februari dit jaar beschikbaar is voor 
ongelicenceerd gebruik in Nederland. Ove-
rigens bleek dat alle Chip vendors chipsets 
gepland hebben die binnen enkele maanden 
op de markt komen voor de 1800 MHz LTE 
band. Deze Femtocellen bedienen 8, 16 of 
32 simultane gebruikers. Sommige chipsets 
hebben ook ingebouwde wifi. Dus deze 
Femtocellen kunnen dan zowel LTE als wifi 
doen. Aangezien men een explosie verwacht 
van het datagebruik is iedereen het unaniem 
met elkaar eens dat een en ander niet ge-
realiseerd kan worden zonder Femtocellen. 
Een dergelijke ontwikkeling is voor Defensie 
met zijn eigen netwerkcode dus een hele 
mooie mogelijkheid om een en ander zowel 
in statische situatie als in mobiele scenario’s 
te gebruiken. 
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gen alle EU-landen mee hebben ingestemd. 
Het commerciële netwerk kan dynamisch 
banden in gebruik nemen en weer afstaan. 
Er dient een afspraak te zijn, ook op tech-
nisch vlak, waarbij de overheidsdiensten op 
elk moment de frequentieband kunnen op-
eisen. Echter, wanneer de band niet of nau-
welijks gebruikt wordt, nemen een of meer 
commerciële operators de band in gebruik 
voor overload situaties. Dus men heeft een 
“normaal” netwerk met toegewezen spec-
trum en daarnaast kan men gebruik maken 
van bijvoorbeeld het militaire spectrum. Er 
werden simulaties getoond hoe dat in zijn 
werk gaat. 

Het ziet er mooi uit. Nu zal de eerste reactie 
van onze spectrumbeheerders waarschijnlijk 
afwijzend zijn, echter het heeft ook voorde-
len. Immers als de commerciële providers 
deze banden in gebruik gaan nemen, komen 
er ook goedkope handsets die in die banden 
werken. Daar kunnen wij dan van profiteren, 
zodat we geen duurdere militaire apparaten 
hoeven aan te schaffen. De eerste band die 
men met deze methode wil gaan gebruiken, 
is de 2,3 GHz band die thans in heel Eu-
ropa voor militair gebruik is bestemd. Het is 
zeer belangrijk om deze ontwikkeling goed 
te blijven volgen, want ondanks het feit dat 
alle EU-landen hiermee al zouden hebben 
ingestemd, was ons er niets van bekend. 
Shared frequentiegebruik is een van de drie 
manieren waarmee Qualcomm denkt het ca-
paciteitsprobleem op te lossen. De tweede 
is massaal gebruik van Femtocellen en de 
derde optie is gebruik van meer efficiënte 
modulatietechnieken. 

conclUsies
Concluderend kan gesteld worden dat 
hier slechts een kort overzicht is gegeven 
van belangrijke ontwikkelingen, echter de 
ontwikkelingen gaan zo snel dat het bijna 
niet meer is bij te houden wat er allemaal 
verandert. Tevens is duidelijk dat de groot-
ste en snelste ontwikkelingen thans buiten 
Europa plaatsvinden. In Azië en de ontwik-
kelingslanden groeit de economie hard en 
worden daardoor ook de meest innovatieve 
oplossingen snel geïmplementeerd, omdat 
men daar geen last heeft van 100 jaar tele-
comgeschiedenis zoals wij. 

Het eerste contact met internet voor die 
mensen is mobiel. Men slaat daar dus 100 jaar 
telecomgeschiedenis, zoals wij die kennen, 
over. De annoncering van de Nokia-telefoon 
van 15 dollar was hiervan een voorbeeld. 
Maar ook het al genoemde Firefox WebOS 
speelt hierop in voor goedkope smartphones 
van minder dan 50 dollar. Echter, het kan 
altijd goedkoper, want lopend over de beurs 
kwam ik langs een van de tientallen Chinese 
hardware fabrikanten met een enorm scala 
aan goedkope white label smartphones en te-
lefoons. De dame achter de stand lachte heel 
vriendelijk toen ik haar reactie vroeg op de 
15 dollar Nokia-telefoon. Haar reactie was: 
“Sir, we have cheaper... : 6 dollars”. Het was 
een dualband GSM die er best aardig uitzag. 
Voor een paar dollar meer heb je al een quad 
band en voor 38 dollar was daar de eerste 
smartphone te koop. Ook Mifi-hotspots, 
Wifi-routers en batterijen zijn allemaal voor 
zeer lage prijzen te koop. Opvallend is dat 
de prijzen die op de beurs genoemd worden 
vaak maar 30 tot 60 % van de prijs zijn die we 
via onze reguliere verkoopkanalen in Neder-
land betalen. Als men een prijs noemt, is dat 
wel vanaf de haven van Shenzhen in China. 
De transportkosten zijn tegenwoordig laag, 
want een volle container transporteren uit 
die plaats naar Rotterdam kost ca. 1000 dol-
lar. Daar kunnen heel wat 6 dollar telefoons 
in. Met deze prijzen gaat het zeker lukken 
ook “the next billion” aan te sluiten op het 
wereldwijde netwerk. 

FreqUentie sharing, een Win 
Win ?! 
Zoals bekend, is er een enorme druk vanuit 
de commerciële wereld om meer frequentie-
ruimte te scheppen voor mobiele diensten. 
Qualcomm gaat ervan uit dat het datatrans-
port door de lucht tot 2020 met een factor 
1000 x gaat groeien. Op de stand van Qual-
comm was een demo te zien hoe men zich 
dat voorstelt. 
Men is er van doordrongen dat het vol-
ledig weggeven van frequenties voor bij-
voorbeeld Defensie op grote problemen 
stuit. Echter, deze banden worden volgens 
metingen slechts voor minder dan 5 % ook 
daadwerkelijk gebruikt. Ze liggen vaak in 
frequentiebanden die zeer interessant zijn 
voor commerciële mobiele communicatie. 
In een EU-initiatief wordt er thans een voor-
stel uitgewerkt waar inmiddels volgens zeg-

Hetzelfde is het geval met de bril van Google 
waar nu ook de design-industrie van Goo-
gle de opdracht heeft om meer gestileerde 
modellen te gaan ontwerpen. Deze bril staat 
via Blue Tooth in verbinding met de smartp-
hone en kan beelden laten zien in een klein 
schermpje vlak boven het oog, en daarnaast 
is er een stemherkenningsprogramma waar-
mee via stem commando’s/acties uitgevoerd 
kunnen worden. Ook voor ouders die hun 
kind in de gaten willen houden, zijn er zeer 
kleine trackers beschikbaar die op gezette 
tijden of continu de positie van hun kind 
kunnen doorgeven. Deze apparaten zouden 
kunnen werken als “blue force tracker” mits 
uitgerust met encryptie. 
Een geheel andere ontwikkeling werd ge-
schetst door de directeur van de American 
Heart Association. Volgens haar zijn we aan-
geland in de derde golf van medische toepas-
singen met mobiele devices. De eerste golf 
was Search, de tweede golf was Tracking, de 
derde golf is Treatment. Ze vertelde dat er, 
mede door financiering uit haar organisatie, 
een zendertje zo groot als een rijstkorrel ge-
implementeerd kan worden in de bloedbaan 
van hartpatiënten. Deze “smart korrels” ana-
lyseren permanent de samenstelling van het 
bloed en kunnen tot 14 dagen van tevoren 
waarschuwen voor een komende grote kans 
op een hartaanval. 
Een andere ontwikkeling op medisch ge-
bied is de uitrusting van de monitor van 
de hartfunctie die patiënten bij zich dragen 
met een SIM-kaart uit te rusten waardoor 
op gezette tijden een hartdiagnose wordt 
gemaakt. Deze wordt doorgestuurd via het 
netwerk naar een team van 37 cardiologen 
die in 7 x 24-uursdienst in Polen hartfilm-
pjes bekijken van patiënten die over de hele 
wereld aangesloten zijn op het systeem. Van 
Amerika, Japan en Europa wordt van deze 
dienst gebruik gemaakt. Als er dan wat aan de 
hand is, volgen er twee berichten. Een gaat 
naar de betrokken patiënt en de ander gaat 
naar het ziekenhuis waar de patiënt wordt 
behandeld. De patiënt dient zich dan zo snel 
mogelijk bij zijn cardioloog te vervoegen en 
die is inmiddels op de hoogte van de pro-
blematiek.Deze miniaturisering biedt voor 
militaire operators ook grote toekomstmo-
gelijkheden. 

steeDs goeDkoper; “We have 
cheaper”
De uitdaging voor de mobiele wereld is het 
aansluiten van “the next billion”. Hiermee 
wordt bedoeld het aansluiten van mensen 
in onderontwikkelde landen die weinig geld 
hebben om dure telefoons aan te schaffen. 
Inmiddels is er radiodekking in 92% van de 
gebieden op de wereld waar mensen wonen. 
Steeds meer gebieden op de wereld worden 
voorzien van commerciële mobiele netwer-
ken en diverse sprekers gaven aan dat een 
mobiel netwerk vaak de enige infrastructuur 
is die in die gebieden aanwezig is. 


