
Het MWC (Mobile World Congres) werd dit jaar bezocht 

door meer dan 80.000 deelnemers uit 201 landen. Er wa-

ren meer dan 1800 leveranciers aanwezig op de beurs 

die gehouden werd in 9 zeer grote tentoonstellingshal-

len. De getallen die getoond werden zijn wederom zeer 

indrukwekkend. Er zijn op dit moment ca. 3,5 miljard 

gebruikers van mobiele telefonie, daarvan zijn er meer 

dan 1 miljard smartphone gebruikers, er zijn 120 live 

LTE netwerken in de wereld, er zijn ca. 7 miljard actieve 

sim-kaarten – wat betekent dat de gebruikers gemiddeld 

2 devices bezitten. 

Er is nog veel te doen, want de GSMA wil voor 2020 nog 1 

miljard nieuwe mensen aansluiten op het mobiele netwerk. 

De groei zit bijna uitsluitend in de opkomende markten als 

Afrika, Azië en Latijns America. Inmiddels is er op ruim 90% 

van het aardoppervlak waar mensen wonen sprake van  

minimaal 1 mobiel netwerk dat gebruikt kan worden. Er wer-

ken in de mobiele industrie 10,5 miljoen mensen en de mo-

biele markt draagt gemiddeld wereldwijd 3,7% aan het Bruto 

Nationaal Product bij. Een groei van 10% in de mobiele markt 

veroorzaakt een groei van ca. 1% in een BNP. In 2020 zullen 

50 tot 70 miljard devices verbonden zijn met het internet. 

Vanuit Defensie bezochten we de beurs met medewerkers 

van het Promise project, VAM, OPS en KIXS. Gezien de enor-

me omvang en de grote diversiteit van de lezingen en leve-

ranciers hebben wij slechts een fractie van de leveranciers en 

onderwerpen kunnen behandelen. Er is vooral gekeken naar 

die zaken die voor defensie specifiek van belang zijn. 

Het grote voordeel van de beurs is dat werkelijk alle bedrijven 

die iets betekenen in deze industrie aanwezig zijn, hetgeen 

een enorme tijdwinst oplevert t.o.v. het maken van afspraken 

in Nederland met de bedrijven. Het zal duidelijk zijn dat dit 
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daard. Dit lijkt de defacto standaard te 

worden/zijn voor cloud toepassingen. 

− Samsung KNOX 2.0 lijkt een stuk meer 

volwassen dan de vorige versie.

In de navolgende punten zal in willekeuri-

ge volgorde meer specifiek worden inge-

gaan op de diverse onderwerpen. 

IOT (the Internet Of Things), 
NFC badge 
The Connected world, ook wel the Inter-

net of Things, was een thema dat in vele 

facetten op de MWC aan de orde kwam. 

Werkelijk alles wordt vroeg of laat ver-

bonden met het internet om data door te 

geven. In het oog springend was bv. de 

annoncering van de nieuwe Ford Focus 

die NIET op de autobeurs in Genève werd 

geannonceerd, maar op het MWC omdat 

de auto verwordt tot een ‘rijdende smart-

phone’. Vele tientallen sensors zijn in 

verslag slechts de zaken vermeldt die wij 

gezien hebben en dus beslist niet com-

pleet is, want dat is onmogelijk gezien de 

vele onderwerpen.

Als generieke bevindingen kan gesteld 

worden dat op de beurs blijkt dat: 

− Nederland als land helemaal NIETS 

voorstelt op het gebied van mobiele 

netwerken. Alles is groter, sneller, inno-

vatiever, massaler etc., dan wat er in 

NL gebeurt.

− De grote trend dit jaar was het IOT (In-

ternet Of Things), ook wel the connec-

ted world genoemd. Overal waar een 

stroompunt is komt een sensor die 

draadloos wordt verbonden. 

− LTE, Long Term Evolution is massaal 

doorgebroken in de wereld. Er vindt 

een enorme LTE uitrol plaats, waar-

bij het summum is China Mobiel (950 

miljoen klanten), die in 2014 een half 

miljoen base stations gaat voorzien 

van LTE. Grootschalige uitrol van Volte 

vindt plaats in 2015. 

− Korea loopt op alle fronten ca. 2 tot 3 

jaar voor op de rest van de wereld. De 

verdienmodellen voor operators daar 

wijken sterk af van die in Nederland. 

Men heeft meer inkomsten uit added 

services. 

− Er komen massa’s low cost devices op 

de markt met als uitschieter de simpe-

le Firefox smartphone van 25 dollar, 

maar ook onder de 100 euro zijn reeds 

zeer fraaie smartphones van Chinese/

Taiwanese makelij te krijgen, eventueel 

op bestelling en met eigen specs.  

− Er is een groeiende hoeveelheid nieu-

we mobiele operating systemen op 

de markt. Firefox, Tizen, Ubuntu, 

naast Android, IOS, Windows en QNX 

(Blackberry). 

− De OTT spelers als Facebook , Whats 

app, Viber, krijgen hevige concurrentie 

van Aziatische bedrijven als Telegram, 

KaKao Talk en NTT Docomo, die on-

voorstelbare hoeveelheden games, 

gadgets, value added services, bling 

bling in hun aanbiedingen stoppen en 

die daar ook veel geld mee verdienen.  

− Bijna alle software leveranciers voor de 

mobiele markt maken hun pakketten 

(of zijn reeds) geschikt voor de Open 

Source Open Stack (Iaas) cloud stan-



Dit is slechts een voorbeeld, want ook de intelligente energieme-

ters komen eraan. Dit is ook een voorbeeld van het IOT. Mag-

netrons, tv’s, weegschalen, lantaarnpalen, cv-ketels, rolstoelen, 

etc. worden met sensors uitgerust, die met het internet gaan 

communiceren. De firma Qualcomm had een voorbeeld van the 

connected home, een voorbeeld hoe in huis in de toekomst wer-

kelijk alle apparatuur op intelligente wijze draadloos met elkaar 

verbonden wordt. Er is een nieuwe standaard in ontwikkeling, het 

AllJoyn open source project, voor de koppeling van de personal 

netwerk sensors, door de AllSeen Alliance. Vele bedrijven zijn er 

lid van en het doel is de creatie van open standaarden waar alle 

leveranciers hun producten op kunnen aansluiten. 

Op de beurs waren ook vele smartmatches te zien, van vele ver-

schillende leveranciers. De enigen die hier nu nog ontbreken zijn 

Apple en Google, die waarschijnlijk later dit jaar ook met smart-

matches op de markt komen. In het algemeen zijn deze smart-

matches verbonden met de smartphone via bluetooth en zien 

er toch wel een beetje lomp uit. In hoeverre dit een succes zal 

worden valt te bezien. 

Op de beurs werd wederom veel ruimte ingeruimd voor near 

field communication (NFC). Het lijkt erop dat NFC op doorbreken 

staat, met name door de push vanuit de banken voor NFC be-

talingen met de smartphone. Ook in Nederland lopen hier enige 

proeven mee. Ook de toegang tot de beurs kon gedaan worden 

met een NFC enabelde smartphone, waar we uiteraard gebruik 

van gemaakt hebben. Door het opstarten van de GSMA app kon 

men geautoriseerd worden binnen te komen. De app liet een foto 

zien die getoond moest worden en verder werd de persoon ge-

registreerd. In combinatie met een strong authenticatie mecha-

nisme zou e.e.a. ook bij defensie goed toepasbaar moeten zijn. 

Naast bovengenoemde IOT voorbeelden zijn er nog een zeer 

belangrijke sectoren voor IOT. Dat zijn de medische en fitness 

sector. Er waren diverse leveranciers die werkelijk alle denkba-

re sensors aan de smartphone hadden gekoppeld. Bijvoorbeeld 

meten van het luchtvolume van de longen, hartslag, bloeddruk, 

vetgehalte, cholesterolgehalte, zuurstofgehalte bloed, tempera-

tuur, en in de fitness sector was er een aanbieding tot voordelig 

kopen van een fitbit pols sensor. Inmiddels heb ik dit ding ook 

in gebruik en het is indrukwekkend wat men kan aflezen van 

een eenvoudig armbandje met intelligente sensor. De sensor is 

via bluetooth verbonden met de smartphone en daar kan men 

zijn bewegingen per uur/dag, calorieverbruik, afgelegde afstand, 

slaapconditie etc. goed mee aflezen. Ook is er een wifi weeg-

schaal die automatisch het dagelijkse gewicht doorgeeft en de 

app verrekent e.e.a. met het caloriegebruik. Met een batterij die 

slechts eenmaal in de vijf dagen hoeft te worden opgeladen. Zo 

de auto verwerkt. Zo is er een rijdend wifi acces point in de auto 

en is het display een 22-inch led scherm waarop alle informatie 

gedeeld kan worden. De dealer krijgt via het netwerk te horen 

welke problemen er zijn met de auto; de computers in de auto re-

gistreren werkelijk van alles. Er zit ook een compleet amusement-

centrum in de auto, er worden videobeelden gestreamd voor de 

kids op de achterbank en navigatie is uiteraard realtime aanwe-

zig. Daarnaast worden de wettelijke eisen geïmplementeerd – die 

o.a. door de EU zijn gesteld – om binnen enkele jaren elke auto 

te voorzien van een collision detect systeem. Twee auto’s, die 

met hoge snelheid op een kruispunt aanrijden maken draadloos 

verbinding met elkaar in milliseconden, wisselen positie en snel-

heid met elkaar uit en vervolgens zal de boordcomputer in beide 

auto’s gaan ingrijpen om een botsing te voorkomen. 

Dit gebeurt via een volledig mesh netwerk, waarbij andere au-

to’s als relay kunnen worden gebruikt. Alles gaat razendsnel, 

want binnen een paar seconden zijn de auto’s elkaar weer kwijt 

en maakt de auto verbinding met een andere auto. NXP is een 

van de firma’s die de chips levert voor deze prachtige techniek, 

(802.11P 5 Ghz), die ook binnen defensie heel goed gebruikt kan 

gaan worden. E.e.a. leidt uiteindelijk tot zelf sturende zeer veilige 

auto’s zoals Google hier al lang mee bezig is, maar ook alle an-

dere autofabrikanten zijn met zelfrijdende auto’s bezig. Als eerste 

fase hierin wordt in 2015 de radar collision detectie ingevoerd, 

die veel minder geavanceerd is en in de bumpers is verwerkt.

Verder werden er andere toepassingen getoond onder het thema 

the connected car. Zo was er een interessante ontwikkeling uit 

Zweden. Omdat de auto connected is kan men deze ook op 

afstand openen. Er was een voorbeeld waarbij een webshop de 

bestelde (vers-) goederen afleverde bij de achterbak van de (Vol-

vo) auto op het parkeerterrein van het werk. Men zet de goederen 

na autorisatie direct in de achterbak zodat de medewerker deze 

kan meenemen naar huis. De eigenaar van de auto geeft eenma-

lig toestemming aan de webshop om met een code de achterbak 

te openen. Gezien het grote aantal mensen dat overdag werkt en 

waarvan de auto geparkeerd staat bij het werk, misschien een 

interessante ontwikkeling. 
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baseerd op hun WebOs, dat uitsluitend 

HTML5 applicaties kan draaien maar 

waarvan de prijs laag is (70 euro). Deze 

telefoons worden in West-Europa niet 

op de markt gebracht. Je kunt er heel 

veel mee: e-mailen, chatten, WhatsApp, 

browsen, video calls maken. Het sum-

mum was de aankondiging van een Fire-

fox smartphone van 25 dollar, die overi-

gens nog gemaakt moet worden. Hoewel 

ze hier niet verkocht worden hebben deze 

telefoons wel een prijsdrukkend effect op 

de gehele markt. Het werd duidelijk dat 

het relatief simpel is een ‘eigen’ defensie 

specifieke smartphone te laten maken. 

De Chinese smartphone bedrijven staan 

in de rij om een speciaal model te ma-

ken mits er maar 10.000 of meer in een 

keer aangeschaft worden. Zo’n merkloze 

(Android) smartphone zou ca. 70 dollar 

per stuk gaan kosten. Mogelijk een alter-

natief voor het BYOD programma? Geen 

gedoe, iedereen een eenvoudige, veilige, 

smartphone, met uitsluitend defensie 

apps uit de defensie app store, waar je je 

werk mee kan doen en als je wat anders 

wilt koop je zelf maar een dure (I-Phone). 

In de pers stonden recent berichten dat 

Boeing in de USA hetzelfde doet voor zijn 

medewerkers. We konden zo tien demo 

modellen krijgen van een firma.

Naast telefoons was er ook een grote 

stand van het merk GoPro, die waterdich-

te HD camera’s maakt voor rond de 300 

euro, die veel gebruikt worden bij onder-

water (wildlife) programma’s (Oostvaar-

dersplassen film) en die zeker ook voor 

defensie zeer veel mogelijkheden heeft. 

De beelden zijn werkelijk schitterend en 

haarscherp. Er zit ook een goede groot-

hoeklens in. De camera werkt stand 

zijn er legio voorbeelden in de medische 

sector die ongetwijfeld een grote vlucht 

gaan nemen.  

Handset ontwikkelingen, 
GoPro
Op de beurs werden massa’s nieuwe 

telefoons aangekondigd en tentoonge-

steld. De belangrijkste was wel die van 

de Samsung Galaxy S5, maar ook Sony, 

LG, Huawei, Alcatel en Nokia waren aan-

wezig met een scala aan fraaie telefoons 

voor prijzen die beginnen rond de 250 

euro. Op de stand van Ericsson was een 

vitrine gevuld met native Volte telefoons. 

Voice over LTE telefoons zijn telefoons 

die native voice ondersteunen over een 

IP netwerk. Er zijn thans zeker al een 

twintigtal telefoons op de markt die Volte 

ondersteunen. De meeste operators met 

LTE netwerken gebruiken deze uitsluitend 

voor data. Als er een voice call binnen-

komt schakelt men terug naar het oude 

3G/2G netwerk. De nieuwe LTE netwer-

ken, zoals in Nederland Tele2, beginnen 

vanaf het eerste moment met Volte 

hetgeen voor de consument een 

veel kortere opstarttijd betekent 

en een HD spraakkwaliteit. Ver-

der was er ook de secure black-

phone, waar veel aandacht voor 

was. 

Een bijzondere ontwikkeling is de 

goedkope smartphone voor ont-

wikkelingslanden. 

Met name Firefox kwam hier in 

samenwerking met ZTE en LG 

met een hele serie telefoons, ge-

“Een bijzondere ontwikkeling is de goed-
kope smartphone voor ontwikkelingslanden.”
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De ARM driver voor de Defensie Smartcard wordt nu ontwikkeld, 

dus de authenticatie zou ook mogelijk moeten zijn.

Tizen

Samsung probeert met Tizen ook een 

alternatief te creëren voor Android. Na een aantal malen uitstel 

was er dan nu het eerste device met Tizen. De nieuwe smart 

watches en fototoestellen van Samsung zijn met dit OS uitgerust. 

Er was een grote stand ingericht met partners van Samsung die 

apps maken voor het Tizen operating systeem. Bij doorvragen bij 

enige standhouders bleek echter dat men voornamelijk gebruik 

maakt van uit gegenereerde apps, die ook op andere platformen 

draaien. Native Tizen applicaties waren schaars en kwamen vnl. 

van Samsung zelf af. 

Blackberry/QNX

Tot mijn verbazing waren er met name 

bij de automotive stands medewerkers 

van Blackberry aanwezig die het QNX operating systeem presen-

teerden. Veel grote autofabrikanten gebruiken QNX. Er stonden 

een Mercedes en een Lexus die beide met QNX waren uitgerust 

en tijdens de beurs werd bekend dat ook Ford, naast Lexus be-

sloten zou hebben QNX te gaan gebruiken. De reden hiervoor is 

de zeer strenge regelgeving die men aan de veiligheid van auto’s 

stelt. 

Zelfrijdende auto’ s kunnen geen ‘blauw scherm’ gebruiken. QNX 

wordt toegepast in vliegtuigen, kernenergiecentrales, spoorwe-

gen en dus nu ook in toenemende mate in auto’s. Alle apps die 

op de Blackberry werken werken op QNX en men is bijna zover 

dat ook alle Android apps erop kunnen draaien. Overigens zijn 

ook Apple, Google en Microsoft zeer actief op het front van In Car 

applications, omdat men dat ziet als een nieuwe groeimarkt. Er is 

in deze markt nog nauwelijks sprake van enige standaardisatie. 

Iedereen wil dat zijn systeem de standaard wordt. 

HTML5

Hoewel formeel geen operating system 

is er een nog steeds groeiende sup-

port voor HTML5. De applicaties die de 

browser alleen gebruiken zijn veel minder afhankelijk van het on-

derliggende operating system. 

Opvallend was dat de meeste chipfabrikanten in hun specifica-

ties alle genoemde operating systemen ondersteunen. Op diver-

se stands van chipbakkers (Qualcomm, Mindspeed, Freescale, 

etc.) was dat te lezen aan de specs van de chips.

De conclusie is dus dat Android en IOS nog steeds de platformen 

alone en neemt beelden op een Micro SD-kaart op tot enkele 

uren speelduur.

MOBIELE OPERATING SYSTEMEN 

Windows

Er waren diverse Nokia telefoons te zien 

met Windows als operating systeem. 

Ook een paar andere hardware leveran-

ciers kwamen met Windows phones, maar er is zeker nog geen 

sprake van enige bedreiging van de hegemonie van Android of 

IOS. Met enige bijzondere aandacht bekeken we de Nokia met 

Android OS, maar met Windows look. Het verkoopargument is 

dat ook alle Android programma’s erop draaien, maar hij kon ons 

en velen met ons niet enthousiast maken.

Android

Wereldwijd draait inmiddels bijna 80% 

van alle smartphones op Android. Er is 

sprake van grote marktdominantie, om-

dat iedere hardware fabrikant start met 

een Android telefoon. Er zijn inmiddels meer dan 1 miljoen apps 

voor Android op de markt. Het streven van Google is elke nieuwe 

versie van Android veiliger te maken. Uiteindelijk wil men uitge-

breide encryptie en two factor authenticatie gaan toepassen.

Firefox

Omdat Android zo’n dominantie heeft 

komen er Linux achtige alternatieven, 

zoals het redelijk succesvolle Firefox. In samenwerking met tien-

tallen operators en hardware fabrikanten zijn er inmiddels zo’n 20 

soorten Firefox telefoons op de markt. Echter bijna uitsluitend low 

cost en niet in West-Europa op de markt. 

Ubuntu

Ubuntu toonde zijn eerste twee tele-

foons op het MWC. Na de mislukking 

van medio vorig jaar om 32 miljoen dol-

lar te vergaren via crowdsourcing is Canonical zelf aan de slag 

gegaan met een tweetal hardware fabrikanten, die de twee te-

lefoons gaan maken. Het sterke punt van Ubuntu is dat op alle 

platformen, server, desktop, laptop, settopbox en smartphone 

hetzelfde image OS gebruikt wordt. Men heeft een advisory 

group verzameld rondom de Ubuntu smartphone met een aantal 

zeer grote operators als lid. 

De telestick software zou dus theoretisch zo op de Ubuntu smart-

phone moeten kunnen draaien. Over enkele maanden kunnen 

we de telefoons gaan testen en kijken of dit iets voor defensie is. 



is de beschikbaarheid van LTE-direct in 

toekomstige LTE releases. Hoewel func-

tioneel iets anders dan Tetra geschiedt de 

call set up initieel via centrale systemen. 

Dit biedt de mogelijkheid van directe user 

to user communicatie zonder tussen-

komst van de Cell Tower. Met name in 

defensie- en OOV-applicaties kan dit zeer 

interessant zijn en begint e.e.a. te lijken 

op Tetra functies. Overigens zijn er ook 

LTE oplossingen met nagenoeg de volle-

dige Tetra functionaliteit beschikbaar, van 

o.a. Huawei. Diverse leveranciers zijn be-

zocht en bijna allemaal bieden ze appara-

tuur die in meer of mindere mate gebruikt 

kunnen worden in de ‘vrije’ LTE band op 

1800 MHz in Nederland of op de 2,6 GHz 

band, die we als defensie voor proef van 

ZIGGO mogen gebruiken. LTE op vele 

andere banden is ook beschikbaar en 

opvallend is dat de opkomst van TDD 

LTE. TDD wil zeggen dat in een band zo-

wel upstream als downstream wordt ge-

combineerd. Dit in tegenstelling tot FDD, 

waarbij twee gescheiden banden nodig 

zijn, een voor het upstream en een voor 

het downstream verkeer. Met name China 

Mobile geeft wereldwijd een enorme push 

aan TDD omdat dat in China veel meer 

gebruikt wordt. Voor militair gebruik is 

mogelijk TDD ook een goede oplossing. 

Er zijn ook vele pico en femto cel syste-

men te koop. Ook hier loopt Korea voorop 

met de meeste uitgebreide implementa-

ties van LTE femto cellen. KT telecom en 

SK telecom gebruiken dit zeer uitgebreid. 

Vele tienduizenden femto cellen zijn in 

gebruik van verschillende (Koreaanse) le-

veranciers. Een voorbeeld is de firma 

of choice zijn, dat Microsoft verwoede po-

gingen doet runner up te worden, maar 

dat Firefox in feite de meest succesvolle 

runner up is en dat QNX onverwacht een 

grote aantrekkingskacht heeft voor zeer 

betrouwbare omgevingen. Met name 

QNX zou voor fault tolerant defensietoe-

passingen wel eens interessant kunnen 

zijn, omdat vele autofabrikanten ook die 

kant opgaan. Zodra er Android apps op 

QNX gedraaid kunnen worden zou dat 

eventueel een fault tolerant alternatief 

kunnen zijn. 

NETWERK CORE 
APPARATUUR
HSS, EPC, IMS, V(irtual), etc.

Door tientallen leveranciers werden core 

netwerksystemen aan de man gebracht. 

De twee firma’s die wereldwijd het groot-

ste marktaandeel hebben zijn Ericsson en 

Huawei. Samen beheersen ze 80% van 

de markt. Op de stand van Ericsson wa-

ren tientallen interessante demo’s te zien, 

van lantaarnpalen functionerend als ba-

sestation tot radio dot systemen waarin 

men pico cellen zo groot als een kleine 

gevulde koek met ethernet connectie 

toonde. De trend is dat alle specialisti-

sche hardware die men in het verleden 

gebruikte voor de core radio systemen 

wordt vervangen door een cloud based 

(open stack) onderlaag, die schaalbaar is 

door er gewoon eenvoudige Intel servers 

bij te plaatsen. Ook IMS is als gestandaar-

diseerde architectuur door bijna iedereen 

geaccepteerd. Een firma als Mavenir doet 

het heel goed in de IMS markt. Men levert 

voor bijna alle carriers de Volte oplossing. 

Naast Mavenir zijn alle leveranciers bezig 

hun systemen geschikt te maken voor 

open stack. Dus hieruit kan een conclusie 

getrokken worden: De Defensie interne 

cloud moet gebaseerd zijn op het open 

source open stack platform, omdat wer-

kelijk alle leveranciers van software bezig 

zijn dit platform te omarmen. Overigens is 

de meest gebruikte Linux distributie voor 

open stack gebaseerd op Ubuntu. 

Naast deze zeer grote leveranciers van 

core netwerk systemen zijn er zeker een 

tiental kleinere niche spelers op dit vlak, 

die allen min of meer dezelfde functi-

onaliteit bieden voor met name rurale 

omgevingen als olie en gas, defensie, 

OOV, afgelegen gebieden, schepen, etc. 

Te noemen hierbij zijn firma’s als Polaris, 

Quortus, NEC, Airspan, Juni. De con-

clusie is dat er vele alternatieven zijn om 

autonome LTE netwerken te creëren van 

10 tot 100.000 gebruikers. Deze firma’s 

richten zich op deze markt, die de grote 

spelers als Ericsson laten liggen. Voor de-

fensie is hier dus keus genoeg, al hebben 

veel van deze leveranciers geen vertegen-

woordiging in Nederland. 

NETWERK RADIO-
APPARATUUR 
Enode B, Femto cell, Pico Cell, 

Airspan, Polaris, Athena, JUNI 

De vruchten van de standaardisatie in-

spanningen van de 3 GGP die de LTE 

standaarden heeft vastgelegd worden 

vooral zichtbaar bij de aanbieders van 

(LTE) radio-apparatuur. Vele tientallen be-

drijven bieden gestandaardiseerde radio-

systemen aan. De eNode B wordt door 

velen ondersteund, met LTE versies vanaf 

release 8 tot en met 10. Iedereen heeft 

de volgende LTE releases (11, 12, 13) op 

de roadmap staan, waarmee multicarrier 

aggregation (=optellen signalen van ver-

schillende basestations) ter beschikking 

komt. (4x4 en 8x8, d.w.z. 2 tot 4x meer 

capaciteit vanuit dezelfde bandbreedte, 

maar met 4 of 8 antennes.) Een andere 

voor defensie interessante ontwikkeling 
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“Vele tientallen bedrijven 
bieden gestandaardiseerde 
radiosystemen aan.”
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Juni, die voor een aantrekkelijke prijs een volledige HSS, EPC, 

femto cel oplossing biedt schaalbaar tot 10 duizenden femto cel-

len in de 1800 MHz LTE band die in Nederland is vrijgegeven. 

De firma Airspan biedt zeer robuuste systemen die gebruikt kun-

nen worden in zeer koude of warme omstandigheden. Ook deze 

firma is gespecialiseerd in systemen tot 100.000 gebruikers en 

kan een prima oplossing voor defensie/OOV zijn.

Antennes, Wifi Beam forming, 5G 
beamforming, Ruckess, Galtronics Israël
Op antennegebied zijn er ook de nodige ontwikkelingen. In de 

5G specs worden onder andere beam forming antennes gestan-

daardiseerd in diverse frequentiebanden. Er worden in feite elek-

tronisch gestuurde richtantennes in toenemende mate gebruikt. 

Bijvoorbeeld Ruckess wireless heeft een antenne array voor wifi 

waarmee maximaal 4096 verschillende beams gemaakt kunnen 

worden per sector antenne. Elke gebruiker krijgt hierbij zijn ‘ei-

gen’ beam waardoor de onderlinge beïnvloeding door storingen 

enorm wordt teruggedrongen. Ruckess heeft hiermee vooral 

succes in stadions en op stations waar massa’s mensen plotse-

ling een wifi signaal willen hebben als men bv. de trein uitstapt. 

Het nadeel van de Ruckess oplossing is dat het alleen om het 

zendsignaal gaat en niet om het ontvangstsignaal.

Dit is wel opgelost door de Israëlische firma Galtronics die tot 16 

beams uit een acces sector laat komen waardoor men zeer grote 

gebieden kan voorzien van wifi, maar ook met heel veel gebrui-

kers op een kleine oppervlakte. Met hun kleine array bereikt men 

een gain in alle richtingen van 9 dB (= factor 8 hogere zend- en 

ontvangstgevoeligheid) en met hun carrier grade apparaat be-

reikt met zelfs 16 dB (= factor 40). Er is thans ook een ontwikke-

ling om beamforming toe te passen in de handsets. De smartp-

hone heeft een elektronische richtantenne die tot 6 dB gain kan 

geven, hetgeen bij massale toepassing grote verbetering in de 

ontvangstkwaliteit van mobiele netwerken kan betekenen.

OTT-spelers, Facebook, WhatsApp, Viber, 
RCS ontwikkelingen
Op het congres waren weer vele Over The Top-spelers (OTT) 

aanwezig. De belangrijkste waren de CEO van Facebook, Mark 

Zuckerberg en de CEO van WhatsApp, Jan Koum.

Facebook ging door op de trend van vorig jaar waarin men 

aankondigde overeenkomsten gesloten te hebben met wel 20 

operators. Hierbij is dan de deal dat Facebook een tarief betaalt 

voor het datagebruik van de Facebook gebruikers. Dus een ge-

bruiker die Facebook gebruikt belast hiermee niet zijn databun-

del. Zuckerberg deed een beroep op met name de operators in 

de ontwikkelingslanden om gratis Facebook aan te bieden. Dit 

initiatief staat bekend onder internet.org (Internet.org is a global 

partnership dedicated to making internet access available to the 
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Joyn is de invulling van RCS standaarden 

en levert de services: 1:1-chat, group 

chat, MSRP file sharing en video sharing 

(gedurende een circuitgeschakelde ver-

binding), HTTP file sharing, location sha-

ring, group file sharing, en andere capabi-

lities als store and forward. 

Dit is het ‘gestandaardiseerde’ antwoord 

van de mobiele operators op de hege-

monie van WhatsApp, Viber, Telegram en 

KaKoo. Er komen steeds meer operators 

die RCS 5.2 implementeren, waaronder 

Vodafone en T-Mobile, maar het blijft de 

vraag of men in staat is de bovenge-

noemde OTT-spelers naar de kroon te 

steken. Qua standaardisatie zou het voor 

defensie te overwegen zijn om RCS als 

standaard te adopteren, omdat het een 

internationale standaard is en verder ko-

men er in toenemende mate leveranciers 

die programma’s gaan schrijven op de 

genoemde standaard. 

Applicatieontwikkeling
HTML5, AppMachine (Heerenveen), 

Firefox Webos, Intel, ARM, Trustzonic

Trustzonic heeft een apart plekje onder 

de app makers. Het is een bedrijf dat 

ontstaan is uit samenwerking tussen Ge-

malto, G&D en ARM en richt zich volle-

dig op veilige apps in de ARM Trustzone. 

ARM trustzone is de oplossing die door 

ARM geboden wordt om applicaties op 

de smartphone veiliger te maken. O.a. 

Samsung KNOX maakt gebruik van de 

trustzone. 

Er was een complete hal van het MWC 

gewijd aan app ontwikkelingen en ont-

wikkelaars. Dit strekt zich uit van het ont-

wikkelen van apps direct op de hardwa-

re van de chip vendors als Freescale en 

Mindspeed, maar ook Intel en ARM, tot 

het high level genereren van code door 

een app generator ,die in een klap dezelf-

de applicatie genereert voor in ieder ge-

val IOS en Android, maar in toenemende 

mate ook voor Windows. Bij HTML5 is 

dit probleem kleiner, want een goe-

two thirds of the world not yet connec-

ted.) Facebook zou dan een deel van de 

rekening willen betalen. Dit geldt uiteraard 

ook voor WhatsApp, dat zoals bekend nu 

onderdeel van Facebook is geworden – 

na betaling van 19 miljard dollar. In feite 

gaan hiermee de OTT-spelers meebeta-

len aan de investeringen in infrastructuur 

die de operators moeten doen voor 4G 

LTE netwerk upgrades. De TELCO’s de-

den wederom een klemmende oproep 

aan overheden om de regelgeving zoda-

nig te veranderen dat de (investerings-)

rekening ook bij de OTT-spelers gelegd 

kan worden. 

Jan Koum vertelde dat hij binnenkort ook 

voice gaat bieden via WhatsApp. Men 

heeft er anderhalf jaar aan gewerkt om 

er een goede kwalitatieve dienst van te 

maken. Gezien het enorme gebruik van 

WhatsApp (450 miljoen gebruikers) is dit 

werkelijk de laatste doodsteek van het 

verdienmodel van operators als KPN, 

omdat men dan helemaal niet meer gaat 

verdienen met bellen en SMS-en. Jan 

Koum complimenteerde de CEO van de 

Tele2 groep, die aankondigde in al hun 

abonnementen in 10 landen (waaronder 

Nederland) uitsluitend de databundel in 

rekening te brengen. Bellen en SMS-en 

worden ‘gratis’, ze gebruiken alleen data 

uit de databundel. In Nederland is onlangs 

het eerste abonnement van Tele2 geko-

men dat deze uitspraak onderstreept. 

Voor 25 euro heeft men onbeperkt bellen 

en SMS-en en een databundel van 1 gi-

gabyte per maand.

Veel operators zijn lid van het Joyn con-

sortium en die zijn de supporters van het 

RCS (Rich Communication Services) initi-

atief. Dit initiatief beoogt het creëren van 

open standaarden t.b.v. de onderlinge 

communicatie: RCS For consumers. “It 

has the potential to combine voice and 

SMS with instant messaging or chat, live 

video sharing and file transfer across all 

devices and networks”.
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fabriek voorzien van een niet verwijderbare sim-kaart. Hierop 

staat een zogenaamd bootstrap besturingssysteem dat geleverd 

word door de sim-kaart leverancier (G&D, Gemalto, Oberthur).Op 

het moment dat het apparaat in de winkel is verkocht wordt de 

operator naar keuze geladen op de sim-kaart. Tijdens de levens-

duur van de kaart en het apparaat kan gewisseld worden van 

operator. Dit proces duurt ca. 1 minuut. Deze ontwikkeling sluit 

uitstekend aan op de ideeën die leven rondom de eigen defensie/

OOV sim-kaart. 

De extra security features, die wij op de sim-kaart willen heb-

ben zoals Mobile PKI kunnen zo geleverd worden door de diver-

se sim-kaart fabrikanten. Er zijn zelfs al EAL4+ gecertificeerde 

sim-kaarten voorhanden. De operators positioneren de embed-

ded sim-kaart vooral voor de M2M industrie, maar navraag bij 

alle sim- kaart leveranciers leverde het resultaat dat er geen enkel 

verschil is in technische zin tussen een gewone sim-kaart en een 

embedded sim-kaart. Het wisselen van operator zonder vervan-

ging van sim-kaart is technisch geen enkel probleem en er is 

geen verschil tussen beide varianten. In beide situaties moet de 

MNO er wel aan mee willen werken. 

Gezien de relatief hoge mate van beveiliging die mobiele netwer-

ken bieden op het gebied van gebruikers authenticatie is er in de 

derde wereld een groeiende markt om betalingen te doen via de 

mobiele telefoon zonder de tussenkomst van banken. In Afrika 

heeft men TIGO en in Azie Kakao, die beiden money transfer 

bieden zonder dat mensen een bankrekening hebben. Op zich 

de app geschreven in HTML5 kan draaien op alle platformen en 

brouwers die HTML5 ondersteunen. Dat zijn er inmiddels zeer 

veel geworden. Dus de keus door defensie om te standaardi-

seren op HTML5 waar dat mogelijk is, is beslist geen verkeerde 

keus geweest. Ook het Firefox Web OS gebruikt HTML5 als stan-

daard ontwikkelomgeving. Naast de gewone app ontwikkeling 

is er in toenemende mate ook ontwikkeling op het gebied van 

netwerkprotocollen zoals de 802.11p standaard. Deze standaard 

is ontwikkeld voor snel rijdende auto’s die met elkaar in millise-

conden moeten kunnen communiceren. 

Een interessante Nederlandse firma was de firma AppMachine uit 

Heerenveen die een app platform heeft waarmee je tegelijk in drie 

platformen code genereert, en men heeft ook een interessant 

onderhoudsmodel. Voor 49 euro per maand wordt een app door 

hun bijgehouden als de releases van het OS wijzigen. 

Tot vijf Android en IOS releases terug onderhoudt men de app in 

de diverse app stores. Alles is gratis tot het moment dat je besluit 

een app te publiceren in de app stores. Dan gaat het maandelijks 

onderhoudsbedrag in. Men doet dit ook voor HTML5 applicaties, 

voor 19 euro per maand.

Sim-kaart ontwikkelingen
Embedded SIM alliance, Gemalto, Gieseke en Devrint, 

Oberthur 

Op sim-kaart gebied zijn er zeer veel ontwikkelingen. De em-

bedded sim-kaart is doorgebroken en alle grote operators on-

dersteunen deze. Een apparaat (auto, tablet, etc.) wordt in de 
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vormt dit (nog) geen bedreiging voor het 

westerse banksysteem, waar iedereen 

een bankrekening heeft, maar als e.e.a. 

enorm aanslaat wordt het moeilijker voor 

banken om hun toegevoegde waarde aan 

te tonen in het geldverkeer. Op termijn 

zou dit een bedreiging voor de banken 

kunnen betekenen. 

Security Smartphones, 
KNOX 2.0
Op de beurs waren vele smartphone se-

curity systemen te zien. De belangrijkste 

aankondiging voor defensie was wel die 

van Samsung KNOX 2.0. In het systeem 

zijn veel verbeteringen aangebracht (snel-

lere provisioning, geen noodzaak meer 

van wrappen van apps, multiple VPNs 

(dus VPN per app) mogelijk). Op dit mo-

ment is nog niet te voorspellen of men 

volledig aan de eisen voldoet voor een se-

curity classificatie door het NBV. Er is een 

nauwe samenwerking met diverse MDM 

leveranciers als Airwatch, Mobile Iron en 

SOTI. Zonder deze connectie kan het se-

curity systeem niet functioneren. Naast 

KNOX waren er ook andere systemen. Te 

noemen valt GOOD, dat bij de vele over-

heidsdiensten in gebruik is en ook Citrix 

en VMware hebben hun eigen imple-

mentaties. Alle MDM partijen, waaronder 

Samsung, proberen elkaar af te troeven 

door steeds meer nieuwe features aan te 

bieden die het BYOD CYOD gedachten 

goed ondersteunen. Daarnaast ontstaan 

steeds nieuwe samenwerkingsverbanden 

in de MDM markt, waarvan o.a. Gartner 

zegt dat hij zeker nog niet volwassen is. 

Een nieuwe speler was een Chinees be-

drijf dat een dual OS telefoon op de markt 

brengt genaamd 960 Dual OS. Dit sys-

teem bestaat uit twee Android kernels die 

op dezelfde hardware draaien. 

De ene kernel is volledig vrij te gebruiken 

door de eindgebruiker, terwijl de andere 

kernel volledig beheerst wordt door de 

security afdeling van een bedrijf. Men 

kan hier alle security settings centraal 

regelen. Voor de eindgebruiker is dit een 

redelijk klantvriendelijke oplossing omdat 

men nauwelijks last heeft van de security 

maatregelen van het bedrijf. Men beweert 

dat er geen onderlinge besmetting kan 

plaatsvinden vanuit de privé omgeving. In 

de verte lijkt deze aanpak op de Black-

berry 10 oplossing. Omdat het een onbe-

kend Chinees bedrijf is acht ik de kans op 

goedkeuring in Nederland niet zeer groot. 

Mogelijk zou een oplossing m.b.v. een 

Trustzonic app in de Trustzone hier een 

oplossing kunnen geven. 

Shared spectrum 
Wederom was er aandacht voor het sha-

red spectrum gebruik. Blijkbaar wordt er 

thans in de omgeving van München in 

Duitsland een proef genomen met shared 

gebruik van het 2,3 GHz spectrum. 

Dit spectrum is in gebruik bij defensie, 

maar het gebruik is beperkt. Drones ge-

bruiken deze band bijvoorbeeld voor het 

oversturen van video. Binnen 30 secon-

den tot 1 minuut kan het spectrum nu 

vrijgemaakt worden voor militair gebruik 

binnen bepaalde geo locaties. Men is al 

ver met de techniek. De commerciële ge-

bruikers worden er uitgegooid als er mili-

tair gebruik noodzakelijk is. NSN is samen 

met Qualcomm hier druk mee bezig. 

Conclusies
Er zijn vele conclusies te trekken, de be-

langrijkste zijn de architectuur conclusies. 

Uit de vele gesprekken en discussie met 

leveranciers in de mobiele wereld zijn de 

volgende standaarden naar voren geko-

men, die ook voor defensie heel belangrijk 

zijn en waar we op zouden moeten stan-

daardiseren.

- LTE als draadloos protocol met de 

eNode B als radio systeem;

- Open Stack als open source cloud 

platform;

- RCS, (Rich Communication System) 

als standaard voor client functies als 

IM, Chat, video, etc.;

- IMS als system architectuur voor vaste 

en mobiele omgevingen; 

- HTML5 als standaard voor apps op de 

smartphone en 

- Android is het meest gebruikte mobie-

le (open) operating system. 

Dit verslag is tot stand gekomen met 

bijdragen van Ferry Sarneel (KIXS),  

Yasin Bozkurt (VAM), Teco Boot (Promi-

se), Paul de Rop (OPS) en Teus van der 

Plaat (KIXS). 

intercom | jaargang 43 | 2 43

“De embedded 
sim-kaart is 
doorgebroken 
en alle grote 
operators onder-
steunen deze.”


