co l u m n

‘Communicatie is
voor ons letterlijk
van levensbelang’
ir. Teus van der Plaat

KPN Critical Communications

Verzeker u van continuïteit
in vitale communicatie

Door mensen te verbinden wanneer elke seconde telt, kunnen
we levens redden. Daarom ontwerpt, installeert en beheert
KPN communicatiesystemen die de gebruikers in staat stellen
altijd en overal hun werk te doen. Onder alle omstandigheden.

Kijk op kpn.com/criticalcommunications

Ik wil in deze column zeker niet de suggestie wekken dat wie dan ook in staat is te voorspellen waar
de ontwikkeling van dit device naar toe gaan. Als
je terugkijkt in het vrij recente verleden en je ziet
thans de rijke functionaliteit van de nieuwste
smartphones, vraag ik me af wie dat een paar
jaar geleden had kunnen voorspellen...
Als we naar de huidige marktsituatie kijken dan zien we dat
deze markt wordt gedomineerd door twee firma’s namelijk Apple en Google, die beide een verschillend business

model hanteren om aan inkomsten te komen. Apple moet
het hebben van de fancy sexy designs en vraagt hier een
zeer hoge prijs voor. Verder is dit een echte stove pipe oplossing, derden kunnen maar marginaal invloed uitoefenen
op het gebruik en het design. Apple dicteert alles. Hierdoor
realiseert Apple gigantisch hoge winstmarges en de kaspositie van dit bedrijf is inmiddels opgelopen tot meer dan
200 miljard dollar. Je kunt dus zonder meer stellen dat
Apple alles wat ze bedenkt kan ontwikkelen, geld is geen
enkele beperkende factor. Het gaat uitsluitend en alleen om
de goede ideeën en de mensen om deze te ontwikkelen.
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Ontwikkeling sensoren

Daarnaast spelen uiteraard ook de acceptatie door de consument, de hype,
het design en het imago een grote rol.
Dat geld zeker niet de alles bepalende factor is bij succes of falen van een
smartphone hebben we recent gezien
bij het terugtreden en afschrijven van
meer dan 7 miljard dollar door Microsoft bij hun mislukte overname van
Nokia. Ondanks het feit dat Microsoft
nog steeds zeer veel geld in kas heeft
– meer dan 90 miljard dollar – is het bedrijf niet instaat om een smartphone te
maken die aanslaat bij het grote publiek.
Andere voorbeelden van mislukking zijn
de pogingen van Blackberry een nieuwe succesvolle telefoon te maken die
aanslaat bij het grote publiek. Zelfs nu
beschikt Blackberry nog over miljarden
in kas, maar men gaat steeds meer de
beveiligingskant op in plaats van nieuwe
hardware te ontwikkelen.
Ook bijna vergeten is het feit dat een paar
jaar geleden Symbian de belofte voor de
toekomst was met een marktaandeel
toen van meer dan 50%, waar thans
weinig meer van over is. Een eerste conclusie die dus getrokken kan worden bij
de toekomstige smartphone is dus dat
geld niet de bepalende factor is in de
ontwikkeling van de smartphone.
Aan de andere kant van het spectrum
hebben we te maken met Google (70
miljard in kas) die het Android operating
system als open source product op de
markt brengt. Het geld wordt verdiend
met reclames; het platform wordt tegen
lage kosten ter beschikking gesteld aan
iedereen. Dit heeft voor- en nadelen. Aan
de ene kant is er een enorm divers aanbod van smartphones die Android draaien. Er zijn naar verluidt al meer dan 200
verschillende bedrijven die hardware op
de markt brengen met Android als operating system. De meest bizarre ontwikkelingen zijn er te zien.
Het gevolg is naast concurrentie op het
aantal en soort sensoren en displays,
ook een enorme concurrentie op prijs.
Er zijn inmiddels Android smartphones
op de markt van ca. 50 euro, terwijl de
duurste telefoons in prijs concurreren
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Er zijn inmiddels meer dan 60 verschillende sensoren bekend die een signaal
kunnen omzetten in nullen en enen, bijvoorbeeld temperatuur, luchtvochtigheid, de samenstelling van je bloed,
urine, zweet, allerlei chemische stoffen,
magnetisch veld, veldsterkte, trillingen,
versnelling, weerstand, kortom teveel
om op te noemen. Ik verwacht dat vroeg
of laat al deze sensoren in een of andere vorm een interface naar de smartphone krijgen.

met de duurste Apple-modellen. Het
gevolg van deze concurrentie is dat
de positie van bijvoorbeeld Samsung
als grootste Androidleverancier wordt
uitgehold door aanbieders als Huawei,
Xiaomi, One plus One en vele anderen.
De winstgevendheid van al deze bedrijven staat onder druk door de grote
prijsconcurrentie. Het voordeel hiervan
is dat de consument voor een relatief
lage prijs hele mooie telefoons kan kopen, aan de andere kant is het ook een
beetje een (rat) race to the bottom.

Welke richting gaan de ontwikkelingen op? Een paar trends
Allereerst zie ik de panelen schuiven op
het vlak van het gebruik van de smartphone in de auto-industrie. De CEO van
Ford noemde de auto van de toekomst
een paar jaar geleden op het MWC in
Barcelona al ‘een smartphone op wielen’. Daar lijkt het nu in toenemende
mate van te komen. De overname door
het consortium van Duitse autofabrikanten van het kaartplatform Here van
Nokia voor bijna 3 miljard dollar wijst

hierop. Men wil niet afhankelijk worden
van Google en Apple bij het ontwikkelen
van nieuwe auto’s. Zoals bekend worden door deze beide bedrijven zelfrijdende auto’s ontwikkeld. Ik zie een toenemende integratie komen van wel en
niet zelfrijdende auto’s en smartphones.
Wereldwijd zijn autofabrikanten doodsbang dat ze straks naar de pijpen moeten dansen van Apple en Google.
De zelfrijdende auto bevat straks nog
maar een paar mechanische onderdelen (de elektromotoren en de accu)
en rest is een koetswerk en software.
De grote vraag is of de auto-industrie
de ideeën en mensen heeft om slimme
software te ontwikkelen.
Het gaat straks niet meer om alle (mechanische) skills die ze in huis hebben,
maar om slimme software design en
programmeurs bij de auto’s die aanslaan bij het grote publiek. Als ze niet
oppassen gaan de grote automerken
dezelfde kant op als Symbian, Microsoft, Palm, Blackberry en vele anderen.

De huidige smartphones bezitten al veel
sensoren, bijvoorbeeld mijn Samsung
Galaxy S6 heeft er nu al meer dan 20!
Als de Google ARA (een smartphone
met zelf te ontwikkelen hardware modules die in een gestandaardiseerd frame
passen) een succes wordt kan iedereen tegen lage kosten zelf een sensor
ontwikkelen en die in het systeem opnemen; zelfs voor zeer kleine doelgroepen kunnen dan specifieke sensoren
ontwikkeld worden, die in de smartphone
geïntegreerd kunnen worden. Vooral in
de game en medische wereld zie ik
hiervoor veel toepassingen. Wat thans
nog onderdeel is van een intensive care

“Wereldwijd zijn autofabrikanten doodsbang dat ze
straks naar de pijpen moeten
dansen van Apple en Google.”
afdeling zou zomaar voor een groot
deel in een ordinaire smartphone ondergebracht kunnen worden. Uiteraard
moet er dan wel een goede en deskundige analyse op plaatsvinden, maar dat
is een ander onderwerp.

Big data, robot, smartphone ?!
Al deze sensoren leveren verschrikkelijk
veel data. Doordat in de cloud al veel
data beschikbaar is en ook de zeer
grote rekenkracht om ermee om te
gaan voorzie ik een smartphone met
tientallen sensoren verbonden via
snelle netwerken met de cloud waarin
razendsnel op basis van de beschikbare sensordata berekeningen en voorspellingen kunnen worden gemaakt van
dingen die gebeuren rondom de smartphone. Dit zal zeker de oorlogvoering beïnvloeden; ook in
de auto-industrie, medisch
en op vele andere gebieden zijn toepassingen
denkbaar. De technische ingrediënten
zijn al aanwezig:
snelle netwerken,

sensoren, analytics en big data cloudoplossingen. Een toepassing die in dit
kader zeker een vlucht zal nemen is de
robot. Immers een robot kan zeer veel
sensoren bevatten en op basis van
deze sensordata kan hij zelf of in the
cloud beslissingen nemen. De robot
kan bijvoorbeeld goed in de zorg gebruikt worden om ouderen te ondersteunen. Het is te hopen dat de robot
juiste beslissingen zal nemen, want
meer dan 1000 wetenschappers zijn
recent in het geweer gekomen tegen
het ontwikkelen van militaire robots, die
tot een autonome, niet gecontroleerde, niet gewenste oorlogsvoering zouden kunnen leiden. Als dit niet goed in
de hand gehouden wordt zou hiermee
de mensheid aan zijn eigen intelligentie ten onder kunnen gaan. Dit roept
apocalyptische beelden op, die door
sommige godsdiensten zijn voorspeld,
maar waar we op dit moment maar niet
teveel aan moeten denken. Nu is de
robot geen smartphone, want er zitten zeer veel mechanische onderdelen
in. Aan de andere kant zullen de
sensoren die in smartphones gebruikt
worden zeker ook hun weg vinden in
de robots. Denkbaar zijn oplossingen
waarbij veel sensordata uit de smartphones gedeeld en verwerkt worden
met data vanuit de robot en zijn omgeving. Als de robots en smartphones
onderling verbonden zijn door middel
van zeer snelle ad hoc netwerken (via
drones?) kunnen zeer interessante oplossingen ontstaan, zeker ook voor militaire toepassingen, waar we een andere
keer eens over kunnen filosoferen.
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