
Internet of Things'
ontwikkelaars van alle
markten thuis
loT Developers Day 2015 trekt deelnemers - van multinational tot
eenpitter

In de congresruimte Supernova van de Jaarbeurs Utrecht werd in april de

loT Developers Day gehouden. Het Internet of Things bracht onder meer

Capgemini, de Nederlandse Spoorwegen, de ING bank, Amazon en zelf-

standige ontwikkelaars bij elkaar. loT gaat, zo is de verwachting, de infra-

structuur vormen voor allerlei nieuwe diensten.

HANS VAN

THIEL Met IPv6 worden internetadressen
128 bits lang en met die 2128 mo-
gelijke locaties kan elke wasma-

chine ter wereld, en ook elke gloeilamp,
een eigen internetadres krijgen. Elk tele-
visietoestel, elke mobiele telefoon en elke
deurbel, waar ook ter aarde, kan met een

eigen adres via het internet worden aan-
gestuurd en zelf de eigen status of andere
data doorgeven.
Dit nieuwe internetprotocol IPv6 is de ba-
sis van het 'internet der dingen' waarmee
dus allerlei devices op afstand kunnen
worden gevolgd, preventief onderhoud

mogelijk wordt, net als software-updates
van televisietoestellen vanuit Korea en
ook, inderdaad, het bekende voorbeeld
van koelkasten die hun eigen voorraden
bijhouden.

Maar door het 'internet of things' zullen
ook nieuwe toepassingen mogelijk worden
buiten de sfeer van techniek en devices,
onder meer in de financiële wereld en die
van gegevensverwerking. Dat is althans de
verwachting van bedrijven als Capgemini,
Ordina, CGI, ING en het 'European Business
Process Institute' (EBPI) - die alle met lezin-
gen en demonstraties aanwezig waren op
de loT Developers Day.
De dag vond half april plaats in het con-

loT Developers Day in congresruimte Supernova van de Jaarbeurs, (foto's: Hans van Thiel)

42 elektronica 5 2015 e_ecmoMcs



loT

grescentrum Supernova in de Jaarbeurs in
Utrecht en trok zo'n 500 ontwikkelaars.
Naast de genoemde bedrijven waren de
Nederlandse Spoorwegen en SafeNet
(thans Gemalto) aanwezig met presenta-
ties en demonstraties. Zo'n tiental, bijna
de helft van het totaal aan lezingen, werd
echter verzorgd doo individuen en/of klei-
ne zelfstandigen. Ook Nederlandse gebrui-
kersgroepen zoals die voor Java en die voor
Android mogen niet onvermeld blijven, en
ook Linux Magazine en Computer Idee,
tijdschriften die zich op de hobbyist rich-
ten, waren aanwezig. De grens tussen be-
roeps en vrijwilliger wordt de laatste jaren
veel minder scherp, zo viel ook op de loT
developers day te concluderen.

loT Academy
Een voorbeeld van die trend is de loT Aca-
demy die op deze dag aan de openbaarheid
werd gepresenteerd. Dit opleidings/voor-
lichtingsinstituut wordt bestuurd door een
stichting met ondersteuning van KPN en
de RDM Makerspace in Rotterdam. Maker-
spaces zijn, in algemene zin, ruimten, vaak
in voormalige industrieloodsen, waar ieder-
een machines kan huren om zijn of haar
eigen projecten te realiseren. Meestal is er
ook een 'community' waarin kennis uitge-
wisseld kan worden en deelnemers elkaar
behulpzaam kunnen zijn. Vijf of tien jaar
geleden was er nauwelijks een verbinding
geweest tussen het 'echte' bedrijfsleven
en dergelijke initiatieven. De loT Acadamy,
daarentegen, waar iedereen aan kan deel-
nemen, is betrokken bij de 'Fokker Smart
Factory Challenge', een initiatief om exter-
nen te betrekken bij de optimalisatie van
het productieproces van vliegtuigonder-
delen.

Een ING hypotheek met behulp van Google Glass (of een smart watch of phone).

KPN wil ook via de loT Academy (onder
meer) zijn inspanningen in LoRa (Long
Range) WAN-technologie (speciaal voor
M2M-verbindingen) onder de aandacht
brengen en LoRa toepassingen bevorderen.

loT hardware
Onder de naam 'Cloudsensor' houdt engi-
neer en ondernemer Hans Grijns zich bezig
met 'electronics design, prototypes en pro-
duction startup'. Hij ontwierp en produ-
ceerde onder andere een apparaatje (prijs-
indicatie 15 euro) dat bij een kamerplant
aangeeft wanneer die water nodig heeft.

loT ontwikkelaars konden (met eigen laptop) een practicum volgen.

In zijn presentatie 'How to build loT Hard-
ware' behandelde Grijns het hele ontwik-
kelproces van idee tot product vanuit het
standpunt en de mogelijkheden van een
individuele ontwerper. Het gaat dan dus
om basale producten (wat betreft de 'bill
of materials'), een korte 'time to market'
en kleine series. In dit kader werden Rasp-
berry Pi en Arduino met BLE (Bluetooth
Low Energy) genoemd, en ook, als relatief
high end alternatief, de Intel Edison. Voor
het elektronica- ontwerpproces en voor de
besturing zijn dikwijls open source tools
beschikbaar die voldoende mogelijkheden
hebben voor dergelijke 'eenvoudige' pro-
ducten.

De door Cloudsensor gerealiseerde Grolsch
Popnetics is een voorbeeld van zo'n pro-
duct, in dit geval een marketing device. Het
apparaatje detecteert een Grolsch bierfles-
je, luistert naar het geluid als het geopend
wordt en verstuurt dat vervolgens over het
internet. Een voorbeeld van het toenemend
gebruik van elektronische 'speeltjes' in de
reclamewereld.

Prototyping en productie worden veelal
uitbesteed aan (Oost) Europese bedrijven.
Voor de behuizingen werkt Hans Grijns
veelal samen met 'Tweetonig', twee Rot-
terdamse ontwerpers die gespecialiseerd
zijn in het spuitgieten van kunststof
materialen. Tweetonig is ook betrokken bij
de 'Wunderbar' van het Duitse Relayr die
eerder is besproken in dit blad.
Het open karakter van dit alles wordt ver-

6L6CTROMCS elektronica 5 2015 43



der gerealiseerd door de maandelijkse
Sensemakers Meetup in Amsterdam. On-
der de naam 'Internet of Things, Arduino
and talks' wordt onderling van gedachten
gewisseld en worden ook gezamenlijk pro-
jecten opgezet.

Hypotheek
Een internationaal softwarehuis als Capge-
mini organiseert regelmatig bijeenkomsten
voor eigen ontwikkelaars die toegankelijk
zijn voor derden. Op de loT day werd een
virtual reality toepassing gedemonstreerd
en bezoekers konden een prijs winnen met
CapHunY, een app met beacons die zowel
in de App Store als op Google play beschik-
baar is.

ING ontwikkelde een prototypetoepassing
die met 'beacons' werkt die op het inter-
net kunnen zijn aangesloten. De elektro-
nische bakens zijn geplaatst op huizen die
te koop staan. Een ING-klant met Google
Glass of een smart phone of een smart
watch die zo'n huis voorbijkomt (en een
woning zoekt) kan niet alleen informatie
krijgen over dat huis en de prijs, maar ook
over de mogelijkheden en beperkingen die
voor hem of haar zouden gelden met be-

trekking tot een ING hypotheek voor dat
huis.

De Nederlandse Spoorwegen zien weer
andere mogelijkheden voor loT. Het is de
bedoeling dat niet alleen allerlei informatie
over treinen en wissels en dergelijke over
het internet beheerd gaat worden, maar
ook de reizigersinformatie en de reisplan-
ner.
Op de loT Developers Day werd aangekon-
digd dat er een API (application program-
ming interface) wordt vrijgegeven voor
dergelijke gegevens zodat externe ontwik-
kelaars die kunnen gaan gebruiken in aller-
lei applicaties.
NS verwacht hier veel van, zo werd gezegd
op de drukbezochte 'Internet of Trains' pre-
sentatie.

Verdienmodel
Een goed werkend systeem van authorisa-
tie en beveiliging is cruciaal voor loT, en
biedt ook mogelijkheden voor een nieuw
verdienmodel, aldus de spreker van het
door Gemalto overgenomen SafeNet. Een
robot voor een autofabriek, bijvoorbeeld,
kan met de SafeNet beveiliging volledig met
software worden ingesteld (op afstand) zo-

dat de autofabrikant alleen features krijgt
(en betaalt) die hij echt wil hebben in een
bepaald stadium van de productiecyclus.
De fabrikant van de robot kan zo met min-
der modellen toe, wat goedkoper kan zijn
dan het eenmalig verkopen van een exem-
plaar met minder mogelijkheden dat dan
later misschien vervangen moet worden.
In plaats van eens in de zoveel jaar een
groot bedrag en daartussen in niets kan
zo, al naar gelang de in gebruik genomen
features, aan de robot worden verdiend.
Dat geldt natuurlijk niet alleen voor robots,
maar voor high tech kapitaalgoederen in
het algemeen, aldus SafeNet/Gemalto.

De cloud
Het loT kan ook een grote groei betekenen
voor cloud-diensten zoals die van Amazon
Web Services. Individuele apparaten en
sensoren leveren allemaal gegevens die op
de een of andere manier samengebracht
en verwerkt moeten worden, en dat kan
heel goed op gedistribueerde servers in de
cloud. Dat geldt ook voor toepassingen die
gemaakt zijn met de bendoo box, een leer-
pakket dat speciaal bestemd is voor jeugdi-
ge gebruikers. Ook hiervoor was plaats op
de loT Developers Day. •


