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De Nederlandse krijgsmacht treedt vandaag de dag meer
en meer op met buitenlandse partners. Om internationale
samenwerking tijdens operationeel optreden goed te laten verlopen, is het van belang dat de commandovoeringondersteunende systemen van de samenwerkende partijen gegevens kunnen uitwisselen op een manier die
zo weinig mogelijk belemmerd wordt. Een commandovoeringondersteunend systeem wordt in het algemeen
aangeduid als een C2-systeem (Command and Control).
Het door het Commando Landstrijdkrachten (CLAS)
gebruikte C2-systeem is ELIAS. ELIAS staat voor Essential Land-base Information and Application Services.
Dit artikel gaat in op functies in ELIAS die deze uitwisseling van C2-gegevens, ook wel interoperabiliteit genoemd, ondersteunen.
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Een C2-systeem zonder interoperabiliteit is ondenkbaar. Om interoperabiliteit
mogelijk te maken moeten C2-systemen gekoppeld kunnen worden. Omdat
een C2-systeen over het algemeen een
nationale aangelegenheid is, moeten
er afspraken zijn in de vorm van standaarden die het mogelijk maken dat C2gegevens kunnen worden uitgewisseld.
Deze standaarden zijn divers. Sommige
gaan over hoe militaire symbolen er uit
moeten zien (bijv in de Allied Procedural
Publication 6 (APP6) of de (US) Military
Standard-2525 (MilStd-2525)), andere
gaan over de vorm waarin de informatie
kan worden uitgewisseld. Meestal is een
combinatie van beide nodig, omdat van
standaarden nu eenmaal verschillende
versies in gebruik zijn en C2-systemen
verschillende symboolstandaarden gebruiken. ELIAS gebruikt de APP6C /
MilStd-2525C standaard om symbolen
op het geografisch informatiesysteem
(GIS) weer te geven.
ELIAS wordt op dit moment gebruikt in
drie verschillende gebruiksdomeinen,
statisch op MULAN, ontplooid op
TITAAN en mobiel op BMS. MULAN,
TITAAN en BMS zijn infrastructuren,
deze leveren de middelen zoals computers en verbindingen die nodig zijn
om ELIAS te kunnen gebruiken.
Dit artikel beperkt zich tot de koppelvlakken die ELIAS in het ontplooide
domein ondersteunt. In theorie kan
ELIAS de koppelvlakken in elk domein
uitbrengen, echter gezien de verschillen in rubricering (MULAN) en het ontbreken van een interoperabele (digitale)
infrastructuur in het mobiele domein is
het nog niet mogelijk of zinvol op een
andere dan de TITAAN infrastructuur
een C2-koppelvlak uit te brengen.
Dit artikel gaat niet in op koppeling van
ELIAS met training- en simulatiesystemen zoals MCTC (Mobile Combat
Training Center), NLCST (Netherlands
Command Staff Trainer, VBS3 (Virtual
BattleSpace, een z.g. Serious Game) en
TACTIS (TACtische Indoor Simulator).
Wel moet worden opgemerkt dat voor
koppelingen met deze systemen ELIAS
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gebruik maakt van dezelfde architectuur
en softwarecomponenten als voor de
C2-koppelingen.
Dit artikel geeft allereerst een globaal
overzicht van (software) architectuur
van het externe koppelvlak in ELIAS.
Vervolgens zal op een aantal ondersteunde koppelingen worden ingegaan
en komt de ontplooiing van het koppelvlak op de TITAAN infrastructuur aan de
orde. Het artikel wordt afgesloten met
een korte samenvatting.

Architectuur externe koppelvlakken in ELIAS
Figuur 1 geeft een overzicht van de architectuur van de externe koppelingen
in ELIAS.

‘pluggable’ architectuur waardoor
het eenvoudig is om providers toe te
voegen of weg te laten al naar gelang
nodig is voor de specifieke koppeling. Ook kan daardoor het toevoegen of wijzigen van een functioneel
domein in ELIAS relatief eenvoudig
worden gerealiseerd.
• Voor management en control van de
EGS is een aantal additionele componenten ontwikkeld die hier niet zijn
afgebeeld, maar die voor elk koppelvlak zijn te gebruiken.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het instellen met welke ELIAS missie de
koppeling informatie moet uitwisselen, maar ook het kunnen monitoren
van de status en performance van de
gateway(s).

Figuur 1: Architectuur externe koppelvlakken ELIAS

Niet alle in ELIAS beschikbare functionele domeinen (lees informatiestromen)
zijn weergegeven. In deze figuur zijn de
volgende elementen te herkennen:
In het linker kader:
•	
ELIAS en de verschillende services
die ELIAS biedt.
• De ELIAS Gateway Service (EGS)
die middels service specifiek providers, geïllustreerd als horizontale
rode pijlen tussen ELIAS en EGS,
zorgt voor een ELIAS onafhankelijke
interface waarover via een transportmechanisme informatie van en naar
ELIAS gestuurd kan worden.
• De EGS heeft een zogenoemde

In het middelste kader:
• Een gateway die specifiek is voor
het betreffende koppelvlak. In deze
standaard specifieke gateway worden zaken zoals symboolvertaling
tussen bijv. APP6A en MilStd-2525C
geregeld, wordt de verbinding met
de partner gateway gerealiseerd en
worden de EGS berichten vertaald
naar het voor de standaard geldende
protocol.
In het rechter kader:
• De gateway van de partner waarmee
informatie wordt uitgewisseld. Hier
wordt verder niet op ingegaan.
De verschillende ‘blokken’ in Figuur 1
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worden vertaald naar software componenten. Deze software componenten
vertalen niet een-op-een naar hardware componenten waarop ze actief zijn,
zoals BMS-platform, TITAAN-client,
TITAAN-ASB of TITAAN–IGB server
boxen (ASB: Application Server Box;
IGB: Interface Gateway Box). Ze zijn in
principe wel op elk hardware platform /
infrastructuur te installeren.

Ondersteunde koppelvlakken
Op dit moment ondersteunt ELIAS de
volgende koppelvlakken / standaarden:
• Voor uitwisseling van C2 gegevens
zijn dat MIP Baseline 3.1, NVG
1.4/1.5, ADatP36 en NFFI. De twee
laatst genoemde, zijn Friendly Force
Information (FFI) standaarden
• Voor het uitbrengen van internationale vuursteun is in combinatie met
AFSIS op ELIAS het ASCA koppelvlak beschikbaar.
Voor de betekenis van de afkortingen
wordt verwezen naar de betreffende
paragrafen.

Figuur 2: MIP subsysteem architectuur

in een 5-tal OIGs (Operational Information Groups, vergelijkbaar met een
set van overlays). Een MIP partner kan
meerdere sets van OIGs onderhouden
voor verschillende eenheden.
Figuur 2 geeft in iets meer detail de
MIP specifieke subsysteem architectuur
weer.

NVG

MIP baseline 3.1
MIP is het Multilateral Interoperability
Program. Middels implementatie van
de MIP standaarden kunnen landen
C2-gegevens uitwisselen. Baseline 3.1
is de laatste versie van de standaard.
Door de NAVO is aangegeven dat formeel alleen MIP Bl3.1 nog ondersteund
wordt. NATO zelf heeft echter haar
C2 systemen (LC2IC) daarop nog niet
aangepast en gebruikt nog MIP Baseline 2. De verschillende MIP-baselines
zijn niet backward compatibel. ELIAS
ondersteunt MIP Baseline 3.1. De MIP
standaard specificeert een gegevensmodel, JC2IEDM (Joint C2 Information
Exchange Data Model) en een uitwisselingsprotocol, DEM (Data Exchange
Mechanism). Het MIP model maakt het
mogelijk met meerdere partners tegelijkertijd C2-gegevens uit te wisselen en
het DEM protocol definieert een mechanisme dat het mogelijk maakt om na het
wegvallen en weer terugkomen van verbindingen informatie te synchroniseren.
Praktisch gezien komt het er op neer
dat C2-gegevens worden gegroepeerd

specifieke componenten te herkennen.
Ontvangen MIP gegevens kunnen door
ELIAS vooralsnog alleen binnen TITAAN
worden verspreid. De omvang van deze
gegevens is dusdanig dat deze niet
middels de bestaande Combat Net Radio netten kunnen worden verstuurd
aan eenheden lager in de operationele hiërarchie, dit i.v.m. de beschikbare
bandbreedte op deze netten.

Net zoals in Figuur 1 is het linker gedeelte in Figuur 2 het generieke deel
van het ELIAS koppelvlak. In het specifieke deel, in deze figuur het middelste en rechtergedeelte, zijn de voor MIP

NVG is de afkorting voor NATO Vector
Graphics. Deze standaard biedt een
‘lichtgewicht’ manier om C2-gegevens
uit te wisselen. Er zijn op dit moment
drie versies van de standaard in ge-
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Information (FFI). Momenteel is Edition
A, version 1 van de ADatP36 de NATO
geratificeerde opvolger van NFFI (NATO
FFI). Met het ADatP36 koppelvlak kunnen Blue Force Tracking (BFT) gegevens worden uitgewisseld. ADatP36 is
een van de services die onderdeel zijn
van interoperabiliteit ontwikkelingen
binnen NAVO FMN FFT (Federated Mission Network / Friendly Force Tracking).
Het is gericht op snel en tijdig BFT informatie uitwisselen met als belangrijkste
oogmerk om blue-on-blue te voorkomen en de Situational Awareness op
hogere niveaus in de commandovoeringsketen te verbeteren.
Figuur 3: NVG subsysteem architectuur

bruik, versie 1.4, 1.5 en 2.0. Deze verschillen in het gebruikte datamodel en
de web service interface. Alle versies
maken het mogelijk ofwel APP6A ofwel
MilStd-2525B symbolen uit te wisselen
via een web service en XML berichten.
NVG 1.4 en 1.5 bieden geen functionaliteit om bij wijzigingen van gegevens
automatisch een update te sturen.
Gateways moeten zelf periodiek gegevens opvragen bij partner gateways.
Gezien het beperkte gebruik van versie
2.0 heeft ELIAS vooralsnog alleen implementatie van de NVG 1.4 en 1.5 versie.
Een NVG gateway biedt aan gebruikers
z.g. capabilities waarin de aanbieder informatie groepeert die deze wil delen.
De naam van een capability wordt door
de aanbieder bepaald en moet door
de afnemer worden geïnterpreteerd op
relevantie. Afhankelijk van de mogelijkheden van de achterliggende C2-systemen zijn deze capabilities al dan niet op
verzoek aan te passen. ELIAS biedt de
situation overlays en de BFT overlay aan
als capabilities.
Zoals uit Figuur 3 blijkt, is de uitwisseling van C2-gegevens in ELIAS middels
NVG asymmetrisch. Dat wil zeggen dat
er in het TITAAN domein een NVG Webserver is die ELIAS C2-gegevens extern
aanbiedt (de NVG Gateway Service)
en er zijn een of meerdere NVG clients
waarmee externe NVG-informatie kan
worden opgevraagd (NVG Client Tool).
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Figuur 4: ADatP36 subsysteem architectuur

Voor het verwerken van NVG data van
een externe partner (voor ELIAS is dat
ontvangen data) heeft een ELIAS gebruiker de NVG-client add-on op zijn
TITAAN client geïnstalleerd en maakt
via deze add-on contact met de web
service van een NVG-partner. De ontvangen NVG-data wordt niet verder
buiten dat ELIAS werkstation verspreid
en vormt een aparte informatiegroep in
ELIAS.

ADATP36 (NFFI)
ADatP is de afkorting voor Allied Data
Publication, ADatP36 heeft betrekking
op de uitwisseling van Friendly Force

In Figuur 4 is de architectuur van
de ADatP36 Gateway weergegeven. In
deze figuur zijn de gemeenschappelijke en de specifieke componenten
duidelijk te onderscheiden.
Op dit moment wordt het ADatP36 koppelvlak in ELIAS met name ontwikkeld
om een bijdrage te leveren aan internationale activiteiten op het gebied van
GTMS (Ground Track Management Systems) tijdens internationale activiteiten.
Dit verhoogt de Situational Awareness
van de gebruiker van een C2-systeem
(“kunt u als commandant iets met dit
plaatje, welke betekenis heeft dat voor
u”). De ontwikkeling van de ADatP36
gateway is een gezamenlijke inspanning
van NLD en BEL.
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ASCA
Voor ondersteuning van het vuursteunproces is voor ELIAS een add-on ontwikkeld, AFSIS. AFSIS is het Advanced
Fire Support Information System, een
functionele toevoeging aan ELIAS en
maakt gebruik van ELIAS functionaliteit om gegevens af te beelden en te
verspreiden en biedt gerichte functionele ondersteuning voor de vuursteun.
AFSIS wordt door NLD en BEL vuursteuneenheden gebruikt voor optreden
met mortieren (81mm en 120mm) en
houwitsers (155mm, PzH2000). Ook de
mariniers maken gebruik van een standalone versie van AFSIS voor mortieren.
Internationaal optreden voor de vuursteun betekent dat de vraagkant (waar
de call-for-fire wordt gedaan) en de
aanbodkant (waar het vuur wordt uitgebracht) niet noodzakelijkerwijs door dat
land wordt uitgevoerd. Voor combined
optreden met vuursteun is daarom de
ASCA standaard ontwikkeld.
ASCA is de afkorting voor Artillery Systems Cooporation Activities en is een,
al sinds het midden van de jaren 90 van
de vorige eeuw, lopend programma.

munity. Recent zijn daartoe de z.g.
ASCA-023 testen doorlopen en met
succes afgerond. Vanaf maart van dit
jaar zal Nederland officieel deelnemer
zijn in het ASCA programma.
De software architectuur van het AFSIS
- ASCA koppelvlak is identiek aan die
van ADatP36. Uiteraard is de ADatP36
Gateway Service vervangen door een
voor ASCA relevante gateway.

Ontplooiing
Zoals in de inleiding van dit artikel is
aangegeven, worden de koppelvlakken vooralsnog alleen ontplooid in de
TITAAN omgeving. Omdat alle genoemde koppelvlakken een koppeling met een externe partner inhouden
speelt de IGB (Interface Gatebox) een
belangrijke rol.
Het is wenselijk dat op de IGB de onderdelen die nodig zijn voor een koppelvlak
altijd aanwezig zijn. Gebruik van de IGB
betekent dan beschikbaarheid van een
koppeling. Om deze services op de IGB
te kunnen beheren wordt met elk koppelvlak ook tooling opgeleverd waar-

“Nederland
wordt door Duitsland gesponsord
om toe te kunnen
treden tot de
ASCA-community.”
nen al dan niet naar wens de add-ons
voor de verschillende koppeling op hun
TITAAN-client geïnstalleerd krijgen. Ook
dat is een inrichtingsvraagstuk.
Een voorbeeld van de ontplooiing met
ASB en IGB is voor de ASCA gateway
in Figuur 5 weergegeven. Ontplooiing
van de verschillende koppelvlakken
op de BMS infrastructuur is nog niet
voorzien. Technisch gezien is dat wel
mogelijk maar de randvoorwaarden
voor beveiliging en benodigde bandbreedte zijn (nog) niet aanwezig in BMS.

Samenvattting
ELIAS biedt een drietal koppelvlakken
om interoperabiliteit met partners te
waarborgen. Daarnaast is een functioneel specifiek koppelvlak beschikbaar
voor de vuursteun. Voor de generieke
koppelvlakken geldt dat deze naar behoefte en mogelijkheden kunnen worden uitgebracht.

Figuur 5: ASCA ontplooiing op TITAAN

In het ASCA programma werken Duitsland, Frankrijk, Italië en Turkije samen.
Denemarken, Groot Brittannië, Noorwegen en Nederland zijn z.g. ‘sponsored’
lid en België is aspirant-lid. Nederland
wordt door Duitsland gesponsord om
toe te kunnen treden tot de ASCA-com-

mee dat beheer kan worden uitgevoerd.
Deze tooling is alleen bedoeld voor
technisch en/of functioneel beheerders
van het betreffende koppelvlak en zal alleen op hun werkstations geïnstalleerd
zijn. Welke rollen / werkstations dat zijn
is een inrichtingsvraagstuk en wordt niet
verder in dit artikel behandeld.
Gebruikers in een commandopost kun-

Voor het gebruik van deze koppelvlakken in relatie tot de ELIAS functionaliteit zullen SOPs (Standard Operational
Procedures) moeten worden ontwikkeld. Of deze SOPs echt standaard
zijn of per situatie of ontplooiing moeten worden aangepast, moet blijken.
De technische mogelijkheden zijn beschikbaar, functioneel gebruiken is een
volgende stap.
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