ir. Teus van der Plaat
DMO/JIVC/KIXS/I&O

De beurs is zo gigantisch groot (9 hallen) en telt zoveel deelnemers (93.000) en leveranciers (1900), dat het
onmogelijk is alles in kaart te brengen. Onderstaand is
dus slechts een summiere persoonlijke impressie van
die zaken waar ik mee in aanraking gekomen ben...

Zondag 1 maart Unpack event Samsung
presentatie van de S6
Het is een hele happening. In de zaal met vele duizenden
mensen vanuit de hele wereld hangt een bijzondere sfeer,
de spanning is voelbaar. Er zijn Amerikanen, Koreanen, Europeanen, Japanners, Arabieren, werkelijk alle landen zijn vertegenwoordigd. In de zaal tel ik wel 20 TV camera‘s, de één

Samsung Galaxy S6

nog indrukwekkender dan de ander. Om ons heen bevindt
zich een enorm podium, waarop een 360 graden experience
getoond wordt op alle wanden. We zitten er midden in.
Met veel bombarie wordt door een slecht Engels sprekende
dame de CEO van Samsung aangekondigd. Die spreekt zo
mogelijk nog slechter Engels, waardoor vele details uit zijn
verhaal aan mij voorbij gaan. Hij presenteert ons de nieuwe Samsung Galaxy S6. De conclusie is dat zo ongeveer
alles aan dit apparaat het Beste in de Wereld is: het scherm,
de batterijduur, de oplaadtijd, de processing snelheid, de
camera, zowel voor als achter, de security, en ga zo maar
door. Kortom een geweldig apparaat! Andere sprekers uit de
Samsung-gelederen volgen elkaar op; zij gaan meer in detail

De hamvraag is natuurlijk wat er nu daadwerkelijk zo vernieu-

in op de eigenschappen van deze smartphone.

wend en innovatief is aan deze Smartphone.

Na dit verbale en visuele geweld mogen we in een andere

In mijn ogen zijn de volgende elementen te noemen. Ten eer-

zaal zelf even het apparaat vasthouden. In deze zaal is ook de

ste is het gewoon een hele mooie telefoon, met name de S6

Samsung versie van de Oculus rift virtual reality bril aanwezig.

edge, de verlichte rand, waarbij je vijf verschillende kleuren

Je kunt een VR-bril maken met deze Samsung Galaxy S6.

kunt programmeren die je koppelt aan een contactpersoon.

Heel leuk en ik zie er zeker toepassingen voor.

Zo kun je zien wanneer je vrouw of geliefde belt, dan kleurt

12
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de rand van je telefoon bijvoorbeeld rood!

plus en de nieuwe Samsung Galaxy S6.

beeld is blijkbaar dat men te laat is met

Als je manager belt, dan kleurt de telefoon

Volgens de spreker is hierbij niet gefaked.

het adopteren of zetten van nieuwe stan-

groen. Het scherm van deze telefoon is

Er is een enorme verbetering te zien, wer-

daarden. Zo werd er gesteld dat, als we

prachtig en zeer scherp en het is gemaakt

kelijk verbluffend is het verschil in kwaliteit

niet oppassen, er vijf verschillende 5G

van het allersterkste Gorilla glas en ook

die de Samsung S6 laat zien. Dat komt

standaarden ontstaan. De Koreanen wil-

de stalen rand is extra sterk.

door een nieuwe lens met een F1.9 lens

len in 2018 al 5G demonstreren, en ook

Het mooist vind ik het draadloze opladen,

waarde, die meer licht ontvangt dan de

de Amerikanen, de Duitsers (Frauenhofer)

waarbij een leuk detail is dat IKEA al meu-

gemiddelde camera van een smartphone.

en de EU (Metis) zijn allemaal bezig te in-

bels op de markt brengt, waarmee dit

Het enige dat tegenvalt is de prijs van de

vesteren in pre-5G technieken. Daarnaast

kan. Dat duurt dan wel even, maar als je

nieuwe S6 telefoons, die naar ik hoorde

zijn ook alle grote leveranciers als Erics-

snel wilt kan hij in vijf minuten (met snoer)

neerkomt op 600 a 800 euro?! Samsung

son, Alcatel, Huawei, ZTE en vele ande-

voor vier uur opladen, wat werkelijk een

heeft de lat in ieder geval hoog gelegd!

ren druk met 5G bezig en showen soms

prestatie genoemd kan worden.

al producten. De voorlopers in de carrier
wereld zijn er ook mee bezig, waarbij we-

Starbucks draadloze oplaadpunten zul-

Maandag 2 maart Network
2020 seminar, mobilizing
the all ip future

len creëren, waardoor mensen tijdens het

We begonnen maandagochtend met een

laten zien; ook operators als T-Mobile, Vo-

koffiedrinken draadloos of met een kabel-

sessie waarin diverse hot shots van de

dafone en AT&T lieten zich niet onbetuigd

tje hun telefoon kunnen ‘bijtanken’. Niet

GSMA de toekomst schetsten van het all

met demo’s op de beurs.

alleen koffie dus, maar ook stroom.

IP netwerk. Iedereen investeert fors in 5G

Een indrukwekkende vernieuwing is de

om de boot in de toekomst niet te mis-

Een aantal inhoudelijke zaken worden ge-

kwaliteit van de camera op deze smart-

sen. In dit werkveld is het letterlijk eten of

noemd. We moeten de complexiteit van

phone. In een demo zien we een verge-

gegeten worden. Zowel in deze sessie als

het ‘beest’ IMS (De integrale mobile ar-

lijking tussen camerabeelden in low light

op de hele beurs zie je veel bedrijven die

chitectuur, waarop alle applicaties draai-

condities zonder flits tussen een iPhone6-

allemaal haast hebben. Het grote schrik-

en) niet onderschatten. VoLTE (Voice

De verwachting is dat organisaties als

derom de Koreanen als SK telecom en KT
telecom zeer interessante toepassingen

intercom | jaargang 44 | 1
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over LTE), roaming en interconnectie zijn
grote uitdagingen waar overigens hard
aan gewerkt wordt, maar zeker nog niet
algemeen aanwezig. GSMA verwacht een
doorbraak van VoLTE roaming in 2015
(minimaal 40 operators). Allereerst zal dit
binnen landen gerealiseerd moeten worden, tussen de diverse operators in een
land en daarna zal e.e.a. ook internationaal gaan plaatsvinden.
KPN doet al een proef met China Mobile
met VoLTE roaming. Ook verwacht men
dit jaar implementatie van IMS interconnect en RCS op minimaal vijf markten.
RCS (Rich Communication System) is
het gestandaardiseerde antwoord van de
operators op de zo genoemde OTT (Over
The Top) spelers als What’s App, Viber,
Facebook en dergelijke. Een van de vragen waar oude operators mee worstelen
is of er nog interoperabiliteit gerealiseerd
moet worden naar de oude 2G en 3G
netwerken. Sommige operators plannen
in 2017 al 2G en 3G netwerken uit te
gaan zetten!
China Mobile (CM) geeft zijn visie op IMS.
Madam Huang Yu Hong geeft deze visie
weer. Met 950 miljoen abonnees en meer
dan 500.000 LTE base-stations is China

“Qualcomm is zeer
belangrijk in de mobiele
industrie, omdat meer dan 90%
van alle smartphones chipsets
van Qualcomm gebruiken.”

Mobile een factor van belang in de wereld. Men gaat bij CM volledig voor inter-

tente eindgebruikers belevenis hebt. Over

gebruiken. Er is wel enige concurrentie

nationale standaarden. Men ondersteunt

deze onderwerpen wordt een interes-

van Intel, maar we kunnen constateren

RCS (5.3) en VoLTE. De traditionele

sante discussie gevoerd door Vodafone,

dat Intel op het gebied van chipsets in

spraak loopt hard terug, in twaalf steden

T-Mobile USA, China mobile en Ericsson.

mobiele telefoons de markt gemist heeft.

heeft CM al VoLTE operationeel.

Voor defensie is gebruik van standaarden

Qualcomm werkt zeer nauw samen met

In Q4 zullen VoLTE en RCS volledig in

cruciaal. Door de ontwikkeling van RCS

netwerkleveranciers als Huawei, Erics-

heel China in productie zijn; al meer dan

en VoLTE bij de operators en het gebruik

son, Nokia en anderen en is zeer actief in

tien modellen smartphones ondersteunen

op smartphones wordt dit voor defensie

het zetten van de internationale standaar-

RCS. Er zijn ook uitdagingen, men heeft

en andere bedrijven ook een zeer inte-

den op mobiel gebied. De belangrijkste

te maken met een gefragmenteerde mar-

ressante en te prefereren standaard, die

demo’s die men gaf gingen over IOT (The

ket in RCS, daarom is interconnect moei-

leveranciersonafhankelijk is.

internet of Things).

lijk en is de gebruikerservaring per terminal verschillend.

Men is drijvende kracht achter het All

Bezoek Qualcommstand

Seen consortium van inmiddels 200 be-

Zoals elk jaar is de Qualcommstand een

drijven die met elkaar het All Joyn pro-

Men wil leren van wat er met internet is ge-

bron van nieuwe innovaties. Ook dit jaar

tocol hebben ontwikkeld om devices als

beurd, alles zo open mogelijk maken, dan

worden vele interessante zaken getoond.

gloeilampen,

komt er succes. National interconnect is

Qualcomm is zeer belangrijk in de mobie-

koffiemachines enz. te voorzien van een

de belangrijkste eerste stap, omdat je dan

le industrie, omdat meer dan 90% van alle

internetverbinding. Er worden mooie

in ieder geval binnen je land een consis-

smartphones chipsets van Qualcomm

demo’s gegeven op dit vlak, waarbij de

14
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stopcontacten,

fruitpers,

conclusie is dat ongeveer elk device

stimuleren en er zijn ook vele zakelijke

CEO. Het ontbreekt thans nog aan vol-

waarin een stroombron kan worden on-

toepassingen voor deze techniek te be-

doende vertrouwen in de markt over de

dergebracht deel kan gaan nemen aan

denken. Op zowel de Qualcomm stand

levensvatbaarheid van Blackberry zei hij.

het IOT netwerk. Verder toont men de-

als bij diverse andere leveranciers (Hua-

Hij benadrukt dat inmiddels 40 autofabri-

mo’s van het gebruik van LTE A in unlicen-

wei, Ericsson, Alcatel Lucent ) wordt LTE

kanten gekozen hebben voor het fault to-

ced spectrum in combinatie met licenced

release 13 getoond. Het bijzondere aan

lerant QNX operating system in de auto’s

spectrum. Men geeft een demo waarin

LTE release 13 is het feit dat bijna alle

en dat er inmiddels 15 miljoen, meestal

men een licenced kanaal combineert met

Tetra functies (=C2000 functies) beschik-

duurdere auto’s’, met dit besturingssys-

vijf kanalen van 20 MHz in de 5GHz band.

baar komen in de normale LTE release.

teem rondrijden. Het besturingssysteem

Hiermee bereikt men een download snel-

Op termijn zouden in principe LTE net-

wordt ook gebruikt in de eigen Blackberry

heid van bijna 1 gigabyte per seconde.

werken de functies van C2000 kunnen

smartphones. Om te bewijzen dat de fir-

In Nederland zou dus de combinatie van

overnemen. In sommige landen (Austra-

ma springlevend is, is er een vloed aan

de LTE band in de Dectguard band sa-

lië) gebeurt dit al. In Nederland zal dit nog

nieuwe aankondigingen van Blackberry.

men met het gebruik van de 5 GHz band

wel even duren, maar is in de toekomst

Ook de door Blackberry overgenomen

een enorme bandbreedte in unlicenced

niet uit te sluiten.

Duitse security firma Secusmart staat on-

spectrum tot gevolg kunnen hebben.

der eigen naam op de beurs. Zij leveren

Security

vele secure devices voor de Duitse over-

Door meerdere technici op de Qualcomm

Op het gebied van beveiliging van de

heid. Deze zijn goedgekeurd door de BSI,

stand wordt nog eens benadrukt dat LTE

smartphones is er van alles te zien en te

de Duitse inlichtingendienst en evenknie

veel efficiënter is dan wifi. Men hanteert

doen op de beurs. Wijd en zijd is duidelijk

van het Nederlandse NBV.

een factor 2 bij gelijke condities. 2x meer

dat security een zeer belangrijk ontwikkel-

bandbreedte in het zelfde spectrum en

punt is in de gehele mobiele markt. Ener-

een 2 x grotere afstand die overbrugd

zijds vanwege de daadwerkelijke hacks

kan worden. Dit wordt veroorzaakt door

die plaatsvinden, maar anderzijds ook

enerzijds de gebruikte modulatietechniek

door alle Snowden-onthullingen.

en anderzijds door het veel gevoeliger zijn

sung toont zijn nieuwe versie van de

van de LTE-ontvangst die wel 20 Db ge-

Samsung KNOX security oplossing, die in

voeliger is dan bij wifi. Hierdoor wordt de

gebruik is bij een aantal overheden.

te overbruggen afstand veel groter, vol-

Er is in de USA een NIST approval on-

Op de beurs wordt op diverse plekken

gens de specialisten van Qualcomm.

derweg. Samsung kondigt een nauwe sa-

ook duidelijk dat de FIDO Alliance dui-

Sam-

menwerking aan met vele MDM (Mobile

delijk terrein aan het winnen is. Blijkbaar

Verder heeft men een zeer interessante

Device Management) leveranciers, zoals

worden de security oplossingen en stan-

demo van het stabieler maken van video-

Airwatch, Mobile Iron en ook met Black-

daarden, die door dit consortium van

beelden. Door wiskundige bewerkingen is

berry. De BES12 van Blackberry kan

meer dan 200 bedrijven – waaronder

men instaat een stabiel beeld te creëren

naast IPhones en Blackberry ook Android

Google, worden gecreëerd door meerde-

uit vele schokkerige beelden zoals deze

apparaten, waaronder de Samsung te-

re partijen opgepakt en worden daadwer-

vaak opgenomen worden door een smart-

lefoon, goed beheren. Men gebruikt ook

kelijk implementaties gemaakt.

phone. Zeker ook heel goed toepasbaar

elkaars patenten.

Zo toont Gieseke en Devrindt een FI-

in vele OOV toepassingen. De vertraging

DO-certificaat op een simkaart, dat ge-

die de verwerking oplevert is 16 millise-

Samsung is er duidelijk mee bezig het ter-

bruikt kan worden in Android-toepassin-

conde. Er is ook een leuke applicatie in

rein van Blackberry te veroveren en men

gen op de smartphone. Hierdoor heeft

samenwerking met LEGO, de speelgoed-

zegt dat ook gewoon min of meer open-

men een veilig element buiten de smart-

fabrikant. Door middel van beeldherken-

lijk. Aan de andere kant zeggen velen,

phone dat veel extra veiligheid kan toe-

ning kan een tablet het bouwsel dat met

waaronder Blackberry zelf, dat ze niet

voegen ten opzichte van een soft-certifi-

steentjes is opgebouwd herkennen en

uitgeteld zijn en dat men grote ambities

caat, waar overigens ook vele toepassin-

op het tablet gaat men als het ware di-

heeft op security gebied. We hebben een

gen worden gedemonstreerd op diverse

gitaal verder met het fysieke bouwsel. Zo

bijeenkomst met de CEO van Blackberry

stands. Apple weigert overigens FIDO

kan men digitaal verder bouwen met een

waarin hij hun strategie duidelijk maakt.

standaarden te ondersteunen.

LEGO creatie, die fysiek begonnen is. Men

‘Het bloeden is gestopt, we gaan nu weer

De aankondiging door Google van Goog-

wil hiermee de creativiteit van kinderen

groeien’ was een uitspraak van deze

le for Work, die vlak voor de beurs
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wat we willen hebben draaiend staan.
Gemaakt door de Chinese firma ZTE is er
een paneel te zien met 128 antennes met
direct achter de antennes geïntegreerd
de radiomodules. Die zenden uit met laag
vermogen (ca. 200 milliwatt per antenne),
maar door het grote aantal en de mogelijkheid 12 verschillende beams (met 5
graden openingshoek) te produceren is
er een factor zes capaciteitsvergroting
bereikt.
Het systeem draait op de beurs met een
demo met twaalf smartphones die in het
plafond zijn gemonteerd en die gezamen-

werd gedaan is door vele leveranciers

periode, om de overstap van oude ver-

genoemd als een platform waarmee men

sies naar nieuwe zeer laagdrempelig te

zijn security oplossing gaat integreren.

maken. De conclusie is dat er heel veel

Google for Work maakt een scheiding

aandacht is voor security, dat er vele pro-

tussen de bedrijfsomgeving en de pri-

ducten op de markt komen, maar dat we

vé-omgeving. Door parametrisering kan

er zeker nog niet zijn.

de bedrijfsomgeving volledig worden afgeschermd van de open omgeving en

Dinsdag 3 maart LTE

kan ook gemakkelijk aangesloten worden

Allereerst wordt ten behoeve van de mo-

op bestaande Citrix en VMWare omgevin-

biele LTE ontwikkelingen voor het project

gen zoals deze vaak bij bedrijven aanwe-

Promise een bezoek gebracht aan een

zig zijn. Er wordt dan buiten de Google

van de belangrijkste antennebouwers

cloud om een versleutelde tunnel opgezet

ter wereld, de Duitse firma Kathrein. We

naar de bedrijfsomgeving. Het blijkt dat er

spreken daar met een professor die naast

zeer veel belangstelling is voor deze op-

zijn baan op de universiteit ook hoofd is

lossing van Google, omdat het enerzijds

van de R&D afdeling van Kathrein. Deze

een hoge mate van security oplevert, ter-

firma levert een fors aandeel van alle

wijl anderzijds de kosten voor bedrijven

GSM-antennes, zoals deze wereldwijd

relatief laag gehouden kunnen worden.

worden toegepast.
Onze interesse gaat uit naar de zoge-

Google baseert zich nagenoeg volledig

naamde beamforming antennes, waar-

op de HTML5 responsive design archi-

mee je elke smartphone zijn eigen beam

tectuur, waardoor deze oplossing bijna

kunt geven. Hierdoor wordt het bereik

op alle platforms – inclusief Apple – goed

vergroot, is e.e.a. minder gevoelig voor

kan draaien. Overigens bieden andere

storingen en wordt het benodigde zend-

lijk een data rate halen van tussen de 400

leveranciers als Microsoft soortgelijke

vermogen zowel aan zend- als ontvangst-

en 500 Mbits per seconde in een 10 MHz

oplossingen, die echter wel altijd uitgaan

kant teruggebracht. Het is ook onderdeel

brede 2,6 GHz band. We zijn verbluft over

van het gebruik van Microsoft besturings-

van het 5G standaardisatieprogramma.

het feit dat de Chinezen blijkbaar al heb-

systemen aan de cliënt zijde. Windows 10

De conclusie van het gesprek is dat al-

ben draaien waar de anderen nog twee

gaat hier grote stappen in zetten.

les wat wij voorzagen op termijn van ca.

jaar ontwikkeltijd voor nodig hebben.

Onder druk van de open source com-

2 jaar in demo operationeel zou kunnen

In september is het systeem te koop en

petitie gaat Microsoft steeds meer soft-

zijn. Als we vervolgens iets later de stand

kan zo in bestaande 4G netwerken geïn-

ware gratis weggeven, voor een beperkte

van China Mobile oplopen zien we exact

tegreerd worden.

16
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Wifi in vliegtuigen
ZTE heeft een mooie oplossing bedacht
voor het gebruik van wifi in vliegtuigen,
die op 10 km hoogte vliegen. Men heeft
in China als proef op twee vliegroutes
van ca. 3000 km elk de grondgebonden
basisstations uitgerust met een anten-

“Small cell is een van de
methoden om aan de vraag
naar bandbreedte te voldoen.”

ne die letterlijk de hemel in straalt. Deze
worden gemonteerd boven op bestaande

via SATCOM werken en die dus duur en

singen en een volledige managementom-

LTE-masten. De vliegtuigen schakelen om

traag zijn. Het nadeel is dat als het vlieg-

geving. Er worden diverse interessante

de ca. 20 km om van het ene basisstation

tuig van de route afwijkt de verbinding

4G/5G demo’s gegeven. Men heeft zeer

naar het andere. Aan het vliegtuig is een

wegvalt en dat e.e.a. bijvoorbeeld boven

grote (2G/3G/4G) netwerken gereali-

antenne gemonteerd die het LTE-signaal

oceanen, waar geen basisstations staan

seerd, waaronder bij AT&T en KPN. Alles

van de grond opvangt, en die maakt er in

niet toepasbaar is. Het schijnt in China

is echter ook schaalbaar naar kleine om-

het vliegtuig een wifi-netwerk van.

een groot succes te zijn. Wederom een

gevingen. Door de vergaande virtualisatie

toepassing waarin de Chinezen voorlo-

kan alles ook op kleine footprint draaien.

pen op de westerse wereld.

Veel ondersteuning van ALU zit in Antwerpen, vlak over de grens. ALU verwerkt

Small cells

basisstations in reclameborden, zodat ze

Deze zijn thans definitief doorgebroken.

niet zichtbaar zijn en er zijn minder pro-

Op bijna alle stands zijn producten te zien,

blemen geschikte opstelpunten te vinden.

er zijn standaarden en de toepassingen
methoden om aan de vraag naar band-

Open source en mobiele
telefoons

breedte te voldoen. Men verwacht im-

Firefox, de bekende browserfabrikant,

mers een toename van de data transport-

staat met een grote stand op de beurs.

behoefte met een factor 1000 tot 2020

Men brengt in al meer dan 20 landen met

en dat kan naast andere middelen vooral

succes de zogenaamde WEBos Firefox

bereikt worden door massaal hergebruik

smartphones op de markt. Ruwweg zijn

van het spectrum door het toepassen van

deze telefoons vooral bedoeld voor de

lage vermogens netwerk acces punten. In

derdewereldmarkt. De goedkoopste 2G

de USA zijn sommige operators begon-

telefoon kost ca. 20 dollar, de 3G ver-

nen met een inside out beleid, waarbij de

sie kost 40 dollar en de 4G versie kost

in huizen aanwezig small cells moeten

60 dollar. Overigens worden de duurdere

zorgen voor de dekking op straat. Hierbij

(4G) Firefox telefoon inmiddels ook al in

gebruikt men dan LTE. E.e.a. is vergelijk-

Duitsland en Frankrijk op de markt ge-

baar met wat ZIGGO in Nederland doet

bracht. De vraag is wat je ermee kunt.

met zijn 3 miljoen wifi-hotspots. Alleen is

Het antwoord is relatief simpel; elke

het LTE protocol veel beter geschikt om

HTML5 applicatie draait op deze tele-

ook snelle handovers buiten af te hande-

foons. Dat zijn er al zeer veel. Er is ove-

len en is het bereik groter.

rigens een soort theologische discussie

zijn wijd verbreid. Small cell is een van de

De passagiers kunnen zo high speed

gaande over de voors en tegens van na-

wifi gebruiken in het vliegtuig. Het grote

Alcatel Lucent

tive applicaties op de telefoon en de op

voordeel van deze oplossing is dat het

Met de gehele defensieploeg wordt een

HTML5 gebaseerde applicaties. Door de

bestaande aardse LTE-netwerk en -spec-

bezoek gebracht aan Alcatel Lucent, de

evolutie van HTML5 wordt het verschil in

trum worden gebruikt, dat de oplossing

leverancier van het NAFIN netwerk. Het

end user experience tussen deze twee

relatief voordelig is en dat aanzienlijke

bleek dat ALU een zeer compleet portfo-

methoden steeds kleiner. Ook HTML5

snelheden bereikt kunnen worden in de

lio heeft in de mobiele sector. Complete

kan in toenemende mate gebruik maken

wifi-netwerken in het vliegtuig. Dit in te-

(HSS/EPC/IMS) core netwerksystemen,

van data die lokaal op de telefoon aan-

genstelling tot andere oplossingen die

basisstations, pico cellen, telefonie oplos-

wezig is, maar de geïntegreerdheid
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Het gedistribueerde datacentre concept in de praktijk en draagbaar

met de lokaal draaiende APP in bijvoorbeeld een iPhone is nog
niet 100% vergelijkbaar. Deze discussie laait steeds weer op als
je praat met App bouwers en ook bedrijven. Zo heeft bijvoorbeeld IBM zich vastgeketend aan Apple en heeft inmiddels al
meer dan 250 line of business Apple applicaties gemaakt, die
niet kunnen draaien op Android, Blackberry of Microsoft devices. IBM maakt hierin een hele duidelijke en bewuste keus. Men

domein ook het defensie Telestick image gedraaid worden. Er

kiest zeer bewust voor hoge prijs en kwaliteit, omdat volgens IBM

kan een eigen defensie-image op geladen worden via Canonical.

Apple de beste user interface heeft.

Er zijn dan ook demo’s te zien waarbij de telefoon werkt als telefoon, maar ook als desktop computer waarbij het scherm een

Hoewel deze applicaties voor een groot deel lokaal draaien op

tablet kan zijn of een gekoppelde HDMI display. Hiermee is dus

een Apple tablet of een iPhone kunnen ze niet zonder backend

bereikt dat we als defensie in principe de huidige, (net geïnstal-

systemen. Ook IBM gebruikt hier in hoge mate Ubuntu Open

leerde) thin client devices zouden kunnen vervangen door smart-

Stack en Cloudfoundry open source systemen. Men is hier-

phones. Als iedereen een dergelijke smartphone zou krijgen en

in niet alleen want van alle grote bedrijven is ca. 60% van de

je op locatie werkt zet je de smartphone in een houder en koppel

cloud-omgevingen gestandaardiseerd op deze OSS software.

je hem aan het toetsenbord en beeldscherm en als je op weg

Van de mobiele operators is naar schatting 80% op deze om-

gaat neem je hetzelfde device mee als smartphone, tot je thuis

geving gestandaardiseerd. Alle software pakketten, die deze

komt waarna je de smartphone weer in een standaard kan zetten

operators kopen moeten op dit platform kunnen draaien, anders

en dan via het Telestick principe weer een beveiligde defensie

worden ze niet meer aangeschaft.

werkplek tot je beschikking hebt. Voorwaar een oplossing waar

Op de Ubuntu stand worden hierover diverse demo’s gegeven

we het nodige (CD&E) onderzoek naar moeten doen.

en is ook het transportabele orange box systeem te zien.
Dit is zeer succesvol en is zeker goed toepasbaar in ontplooide

NXP

omgevingen. Binnenkort verschijnt er een nieuwe versie die meer

Ook NXP, de voormalige chipdivisie van Philips, is met een in-

dan 80 cores bevat (600 Watt) enkele terabytes aan SSD ge-

teressante stand aanwezig. Tijdens de beurs wordt bekend ge-

heugen, een geïntegreerde netwerk switch, wifi acces point en

maakt dat het bedrijf Freescale een US chipbakker heeft over-

een beheerplatform dat zowel in een box Linux als Windows

genomen, waardoor het een bedrijf is geworden dat met 60.000

systemen kan beheren. Een complete militaire eenheid van

medewerkers wereldwijd de vierde in grootte is geworden bij

enkele honderden mensen zou hier alle benodigde computer

het maken van chips in mobiele telefoons, auto’s en vele andere

resources, inclusief de mobiele gevirtualiseerde LTE core, mee
kunnen invullen. (Titaan?)

Ubuntu Smartphone
Naast de Orange Box en Open Stack toepassingen toont Ubuntu
(na 2 jaar vertraging) de eerste Ubuntu smartphones. Deze draaien een afgeslankte Ubuntu (snappy) versie en zijn thans leverbaar
in de 3G versie terwijl de 4G versie (ca. 300 euro) wel getoond
wordt, maar die is pas in de zomer leverbaar. Op deze telefoons
kan in principe naast de standaard applicaties in het publieke
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de flitser. Hiermee kan voor 30 euro elke
smartphone omgetoverd worden tot een
vingerafdrukscanner. Verder zijn er vele
soorten slimme opladers met en zonder
zonnecellen, vloeistofaccu’s, krasbestendigheid op basis van nanotechnieken,
waterdichte oplossingen door nanovloeistof, elektrische tandenborstels die via
een spiegel kinderen advies geven over
de plaats en duur van het poetsproces,
VR-brillen in alle soorten en maten waar
bij steeds meer de smartphone als VR-bril
gaat functioneren en vele honderden telefoons, die op bestelling gemaakt kunnen
worden. Een goede 4G telefoon op maat
en kleur gemaakt koop je al voor 78 dollar
bij een afname van minimaal 5000 stuks,
toepassingen. Samen met ASML zijn ze

zeer slimme systemen die de autonoom

kortom de concurrentie op met name het

inmiddels bijna groter geworden dan de

zelfrijdende (vracht-) auto mogelijk ma-

Android-platform is zeer groot en de prij-

oude moeder Philips! NXP legt zich toe

ken.

zen zijn zeer scherp. Er is ook een demo

op kleine specialistische chips in auto’s

van aansturing via hersenactiviteit. Eerst

en bijvoorbeeld gehoortoestellen. Men

Frauenhofer

wordt de hersenactiviteit in rust in kaart

heeft een primeur met een magnetische

Deze Duitse variant op het Nederlandse

gebracht, daarna moet men sterk aan

datalink met een afstand van ca. 50 cm

TNO timmert stevig aan de weg met 5G

een ding/iets denken en daarna aan iets

tussen twee gehoortoestellen; met een

systemen in het kader van het EU Metis

anders. Door middel van denken kan men

vermogen van minder dan 1 milliwatt kan

programma. Men probeert mede de 5G

vervolgens bijvoorbeeld een auto laten

deze toepassing meer dan twee jaar de

standaards te definiëren. Beam forming

rijden en stoppen.

audioverbinding storingsvrij d.m.v. snel

antennes en phased array demo’s zijn

Dit is slechts een greep uit de dingen die

wisselende velden overbrengen. De ge-

ruim aanwezig. Frauenhofer heeft zich

we zien; het zal duidelijk zijn dat met 1900

hoorapparaten

nog

volledig op 5G toegelegd. Alle 4G acti-

vertegenwoordigde leveranciers met elke

beter worden omdat vier audio streams

viteiten zijn gecommercialiseerd in een

vele producten dit verslag een fractie

wiskundig gecorreleerd kunnen worden

aparte firma genaamd Coralnetdynamics.

van het aanbod behandelt. Wat wel dui-

waardoor de drager omgevingsgeluid

Deze brengt op open source gebaseerde

delijk is, is dat deze industrie razendsnel

goed kan scheiden van het geluid uit een

4G systemen op de markt met onder-

groeit, dat de omzetten en de concur-

richting, dat hij of zij wil horen. De combi-

steuning, met zeer lage licentiekosten

rentie enorm zijn en dat we nog lang niet

natie met hersenactiviteit gestuurde tech-

en inmiddels in gebruik bij meer dan 50

aan het eind der ontwikkelingen zijn. De

nieken is snel gemaakt. NXP maakt ook

operators, waaronder de BundesWehr,

komende jaren zullen er steeds nieuwe

chips voor smartcards en simkaarten.

de Duitse spoorwegen en T-Mobile. Dit

toepassingen komen, die in een klap een

is zeker ook voor de NL situatie een zeer

gehele industrie op zijn kop kunnen zet-

interessante optie om te bestuderen.

ten. In dat opzicht is de verwachting dat

kunnen

hierdoor

Verder is er een zeer interessante demo

vooral de auto-industrie enorme veran-

van geïntegreerde chips en antennes die

deringen zal doormaken, omdat daar de

auto die wel met zeven verschillende kor-

Kleine vingerprint scanner en
andere kleine toepassingen

te en lange afstandsradarsystemen zijn

Op vele plaatsen worden al of niet geïnte-

vervangen door software en elektriciteit.

omgeving in de gaten houdt. Mensen,

greerde vingerprint scanners getoond. Dit

Beide zijn goedkoop te maken en in com-

fietsen, auto’s en dieren worden allemaal

is duidelijk een volwassen toepassing aan

binatie met de geavanceerde radarsenso-

scherp onderscheiden. Men verwacht de

het worden. Er is zelfs een firma die op-

ren zal de zelfrijdende auto de wereld op

komende jaren een doorbraak in de zelf-

zet vingerafdrukscannertjes levert die met

vele fronten voorgoed gaan veranderen.

rijdende auto en NXP is er helemaal klaar

behulp van de smartphonecamera de

Dit zal uiteraard ook grote impact op de

voor om de auto-industrie te voorzien van

vingerafdruk leest door het aanzetten van

werkgelegenheid hebben in die sector.

toegepast gaan worden in de zelfrijdende

mechanica en olie steeds meer worden
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