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Internet of Things komt dichterbij

Het idee van een Internet of 
Things bestaat al enkele jaren 

als paradigma: als we alle objecten 
van ons dagelijkse leven (van yog-
hurtpotjes tot jumbo jets en zelfs 
mensen) op een verstandige manier 
elektromagnetisch labelen, dan kun-
nen we die objecten met elkaar ver-
binden zoals we vandaag computers 
verbinden. Naar analogie met het 
Internet spreken we dan van een 
Internet of Things. In dat IoT kunnen 
triljoenen objecten hun locatie, iden-
titeit, herkomst en doel communice-
ren via draadloze netwerken. Dat 
lijkt misschien pure science fiction, 
maar het idee is intussen al geruime 
tijd omarmd door wetenschappers 
én beleidsmensen in de hele wereld. 
De International Telecommunication 
Union (ITU) van de Verenigde Naties 
publiceerde er in 2005 een rapport 
over en stelde zonder omwegen: 
er wordt geestdriftig aan het IoT 
gewerkt en het zal onze bedrijfs-
wereld, onze maatschappij en onze 
persoonlijke leefwereld diepgaand 
veranderen. 

Slimme handtassen en 
autobanden met privacy-optie
Als je alle objecten elektronisch 
labelt, wat voor toepassingen gaat 
dat dan opleveren? “Die vraag is 
heel interessant,” vindt ir. Yolande 
Berbers, Hoogleraar aan het Depar-
tement Computerwetenschappen 
van de KU Leuven. “We zien al toe-
passingen ontstaan in goed contro-
leerbare omgevingen zoals opslag-
plaatsen of ziekenhuizen.” In de 
medische sector wordt bijvoorbeeld 
dure apparatuur gelabeld om de 
locatie en het technisch onderhoud 

ook veel meer informatie bevatten 
dan barcodes. Actieve RFID’s worden 
zelfs uitgerust met een eigen voe-
ding en sturen zelf signalen uit. De 
belangrijkste hindernissen liggen nu 
in de miniaturisatie en de kostprijs, 
want als we werkelijk alle objecten 
zo willen labelen, dan mag dat zo 
goed als niets kosten, moeten de 
tags uiterst klein zijn en toch van op 
grote afstand leesbaar zijn. 
In het IoT worden de tags gescand 
door netwerken van draadloze sen-
soren, ook dat staat al vast. Maar 
die ontwikkeling is nog niet hele-
maal rond. De sensoren moeten 
nog kleiner worden, liefst zonder 
batterij werken en erg goedkoop op 
de markt komen (bijvoorbeeld aan 
maximaal 1 dollar). De draadloze 
netwerken moeten bovendien kun-
nen omgaan met een dynamische 
omgeving waarin zowel sensoren 
als RFID-tags voortdurend van plaats 
kunnen veranderen. Daarom werkt 
de industrie onder meer aan stan-
daards voor draadloze netwerken. 
Zo werkt de zogenaamde ZigBee 
Alliance aan communicatiestan-
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ervan te monitoren. Men gaat ook 
patiënten elektronisch identifice-
ren als ze een heelkundige ingreep 
moeten ondergaan. De betrokken 
afdelingen weten dan altijd waar 
de patiënt zich bevindt en welke 
onderzoeken er al uitgevoerd zijn. 
“Maar dat is slechts een eerste aan-
zet,” zegt Berbers. “Want als je in 
het dagelijkse leven werkelijk alles 
labelt, dan krijg je plots gigantisch 
veel mogelijkheden. Je kunt bijvoor-
beeld een slimme handtas bedenken 
die nagaat of je bij het buitengaan 
van je huis de sleutels niet vergeten 
bent, zulke zaken.” 
Het ITU-rapport van 2005 prikkelde 
al de verbeelding met een fictief ver-
slag van een dag in het leven van 
een studente in het jaar 2020: hoe 
haar auto haar vertelt dat ze naar 
de garage moet, hoe ze de senso-
ren op haar nieuwe banden in ‘pri-
vacy-mode’ zet zodat niemand kan 
achterhalen waar ze naartoe rijdt, 
hoe ze een wintersportjas koopt die 
zich aan de weersomstandigheden 
aanpast. “Dat soort toepassingen 
opereert in een erg onvoorspelbare 
omgeving,” zegt Berbers. 

Kleiner, goedkoper, 
dynamischer
De ontwikkelingen in hardwaretech-
nologie zorgen intussen alvast voor 
enig optimisme. Het staat al vast dat 
de labeling van objecten zal gebeu-
ren met Radio Frequency Identifica-
tion Tags (RFID). RFID-tags vervangen 
steeds meer de vertrouwde barcodes 
op apparatuur en zelfs op verbruiks-
goederen omdat ze aan hoge snel-
heid gescand kunnen worden zon-
der visueel contact. RFID’s kunnen 

S coop

“Om objecten op een zinvolle manier 
met elkaar in verbinding te brengen 
moeten we ook nieuwe software- 
systemen bouwen die de informatie 
succesvol filteren, bundelen en 
exploiteren.” 
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moeten IoT-toepassingen voortdu-
rend informatie filteren. En ze moe-
ten dat on-the-fly doen, want er is 
geen tijd om iteratief alle beschik-
bare informatie in de omgeving te 
lezen en te analyseren.” Om daarop 
een antwoord te vinden verricht 
het Departement Computerweten-
schappen van de KU Leuven onder-
zoek naar contextbewuste software-
systemen. “Dat is cruciaal voor het 

IoT,” zegt Berbers. “We moeten niet 
alleen de nieuwe technologieën ver-
der ontwikkelen maar ook nieuwe 
softwaresystemen bouwen die al die 
informatie succesvol filteren, bunde-
len en exploiteren.” 
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daards voor goedkope energiezui-
nige RF-netwerken. Ook op andere 
vlakken zijn er standaarden in ont-
wikkeling maar vaak is het nog niet 
zeker welke norm het pleit gaat 
winnen. 

Op zoek naar contextbewuste 
softwaresystemen
RFID’s en draadloze netwerken zijn 
één ding, maar echte IoT-toepas-
singen bouwen is nog een ander 
verhaal. Yolande Berbers ziet twee 
grote technologische uitdagingen 
voor ontwikkelaars van dergelijke 
applicaties: de enorme schaal en het 
dynamische karakter van de omge-
ving. Zelfs als alle objecten gelabeld 
zijn, weet je nog niet vooraf welke 
voorwerpen er op een bepaald 
moment in de buurt kunnen zijn en 
wat je daarmee kunt doen. “In het 
IoT heb je altijd te maken met een 
hele wolk van objecten,” zegt Ber-
bers. “Je moet voortdurend filteren 
welke objecten interessant zijn voor 
je toepassing en welke informatie 
je daarvan kunt gebruiken. Daarom 

Software voor het IoT moet bouwen op nieuwe concepten

Zonder nieuwe softwareconcepten zou-
den toepassingen in het IoT hopeloos 

verloren lopen. Volgens Berbers zijn daar 
meerdere redenen voor. Zo is het noodza-
kelijk om van elk object in het IoT ook de 
functionele eigenschappen te kennen. Waar-
toe dient het? Wat kan het? Al die aspecten 
moeten op de een of andere manier kenbaar 
gemaakt worden in het IoT. Ook de plaatsbe-
paling van een object kan problematisch zijn. 
Voor IoT-toepassingen volstaat het niet om 
de x,y-coördinaten te kennen. Je moet soms 
ook weten of en hoe het vanaf een bepaald 
punt fysiek toegankelijk is. En ook dat is rela-
tief, want toegankelijk in het regenwoud kan 
iets anders betekenen dan in een kantoor-
gebouw. Het IoT zal trouwens uit meerdere 
triljoenen objecten bestaan en veel daarvan 
zullen mobiel zijn. De lokale context van een 
toepassing zal dus voortdurend veranderen. 

Bovendien is onzekerheid de regel. Voor 
bepaalde taken moeten objecten en toepas-
singen kunnen rekenen op de aanwezigheid 
van andere objecten, maar daar kunnen ze 
nooit zeker van zijn. 

Nieuwe manieren om naar de 
digitale wereld te kijken
De onderzoeksgroep van Berbers stelt 
daarom een nieuw softwareparadigma voor 
gebaseerd op de concepten Dual World 
en Window on the World. De Dual World 
is eigenlijk een softwarelaag bovenop de 
fysieke wereld van objecten met RFID-tags. 
In de Dual World heeft elk fysiek object een 
digitale tegenhanger waarin beschreven 
wordt welke eigenschappen het object heeft 
en waartoe het in staat is. Dit gaat natuurlijk 
om een gigantische hoeveelheid informatie 
waarvan elke applicatie maar een deel nodig 

heeft. Daarom gebruiken toepassingen een 
soort filter of Window on the World. In deze 
softwarelaag wordt de informatie van de 
objecten gefilterd om ze praktisch bruikbaar 
te maken. “De moeilijkheid is dat die filters 
heel dynamisch moeten zijn,” zegt Berbers. 
“Hoe dan ook gaan we moeten ontwikkelen 
in een consequente SOA-architectuur (Service 
Oriented Architecture).” SOA is gangbare 
praktijk in de huidige softwareontwikkeling: 
ontwikkelaars selecteren en gebruiken ser-
vices die door providers kenbaar gemaakt 
worden in een gegeven softwareomgeving 
(bijvoorbeeld Windows). Dankzij dat con-
cept kunnen toepassingen in de loop der 
jaren gemakkelijk uitgebreid worden met 
nieuwe functies zonder het geheel te moe-
ten herschrijven. Maar in het IoT volstaat dat 
niet. “Het probleem is dat je daar vooraf niet 
weet welke objecten, providers en services je 
in een bepaalde context kunt tegenkomen. 
Het is alsof je toepassingen steeds on-the-fly 
moet ontwikkelen op basis van de providers 
en services die je lokaal tegenkomt. We zoe-
ken daarom naar nieuwe manieren om zo’n 
aanbod aan services te ontdekken en er 
selecties uit te maken.” 

Software ontwikkelen voor het Internet of Things is geen ‘business as usual’.  “De 
bestaande softwareparadigma’s volstaan niet,” zegt Yolande Berbers.  “Toepas-
singen moeten bestand zijn tegen de enorme schaal, de grote dynamiek en de 
voortdurende onzekerheid die ze in het IoT tegenkomen.”  Daarom ontwikkelde 
de onderzoeksgroep van Berbers twee nieuwe concepten: Dual World en Window 
on the World. 

Miniaturisatie van RFID-tags en sensoren is een technologische voorwaarde voor een Internet of Things.


