Golden demo's of Commit/
Toegepast informatica- en elektronica-onderzoek in publiek-private
samenwerking
Binnen het nationaal onderzoeksprogramma Commit/ wordt door overheid, industrie en universiteiten samengewerkt aan verschillende projecten. In Amsterdam werd een vijftigtal applicaties getoond, variërend van
'interactieve speelruimten' tot 'automatisch software testen'. Die zijn en
worden ontwikkeld door instellingen en bedrijven als de TU Delft of het
Rijksmuseum, of beide, samen met nog andere.
HANS VAN THIEL

H

et doel van het Commit/ onderzoeksprogramma is om maatschappelijk
belanghebbenden toegang te verschaffen tot (academisch) ICT-onderzoek.
Die belanghebbenden krijgen dan een realisatie of implementatie van hun concept,
en leveren daarmee aan de wetenschappers
een specifieke context voor hun onderzoek.
Commit/ research is dus altijd toepassingsgericht en varieert van de toepassing van
embedded systems tot 'big data'. Daarbij is
er een meer dan gemiddelde inbreng van de
zogenoemde creatieve sector.
Commit/ is een nationaal programma met
een omzet, over zes jaar, van 110 miljoen
euro. Ongeveer de helft daarvan is overheidssubsidie, een kwart bestaat uit bijdragen van universiteiten en onderzoeksinstellingen, en een kwart komt direct van de
industrie. Het programma loopt tot 2016,
maar krijgt waarschijnlijk een vervolg binnen het topsectorenbeleid, aldus Commit/
bestuursvoorzitter Arnold Smeulders.

Gouden demo's

Figuur 1. De Commit/ presentatie bestond uit demonstraties, lezingen, een aansluitend forum en een 'afterparty'.
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Begin oktober 2014 werd in Amsterdam
onder de naam 'The Big Future of Data' een
vijftigtal toepassingen, om precies te zijn
59, gepresenteerd aan een breder publiek.
Voor de naar schatting 1000 bezoekers was
er ook een programma van lezingen met
aansluitend een forum, en vervolgens nog
een 'after party'.
De 59 Commit/ demo's zijn door de organisatie kort beschreven in een programmaboek. Elk project krijgt hierin twee bladzijden. In een marge aan de onderkant van de
pagina's staan gegevens over de onderzoekers en de ondersteunende instellingen dan
wel ondernemingen.
Elk onderzoek is ondergebracht in een
van zes 'science clusters'. Daarnaast
is het gecategoriseerd als een van vier
'societal topics'. Daarbij betekent 'S' 'Secure
Societies', 'l' is 'Information Services', 'F' is
'Future Internet' en 'H' staat voor 'Health
& Well-Being'. Bovendien is er rekening gehouden met de verschillende invalshoeken
van de bezoekers.
Zo krijgen de vier groepen 'General Public',
'Product Developer', 'Innovation Manager'
en 'Scientist' elk een op hen gerichte korte samenvatting van ieder onderzoeksproject. Alle bezoekers van de 'Golden demo's

of Commit/', zoals de tweede titel luidde,
kregen ook een badge met een icoontje dat
een van de vier doelgroepen aanduidde.
Het centrale idee van Commit/, om wetenschappelijke onderzoeksprojecten in maatschappelijke contexten te plaatsen, was
dus ook terug te vinden in de presentatie
en communicatie.

Healthcare
Software voor kapitaalintensieve machines moet dikwijls gedurende 15 ... 20 jaar
worden onderhouden. In een gezamenlijk
project van ESI-TNO en Philips wordt geprobeerd om automatisch uit bestaande
software een kennismodel te genereren.
Uit dat model kan dan een domeinspecifieke taal (DSL) worden gegenereerd, en vervolgens ook de vernieuwde code.
Een ander Commit/ project van Embedded
Systems Innovation TNO, nu samen met
Axini, omvat de automatisering van softwaretesten, ook weer modelgebaseerd. In
beide projecten wordt gebruik gemaakt van
de 'Xtext' tooi voor het automatisch genereren van een DSL met bijbehorende geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE).
ESI-TNO, Philips en de TU/e werken binnen
Commit/ ook samen aan modellering met
Poosl (Parallel Object-Oriented Specification Language). Doel is om in een vroeg stadium software te kunnen valideren. Door
modellering van de vermogensregeling van
een röntgenapparaat konden zo enkele ontwerpfouten worden opgespoord.
Het bedrijf Inreda Diabetic werkt samen
met Waag Society aan een kunstmatige
alvleesklier voor diabetespatiënten. Het
apparaatje wordt op het lichaam gedragen
en meet voortdurend de glucosespiegel. Op
basis daarvan wordt, ook weer automatisch,
glucagon en insuline geïnjecteerd. Het huidige ontwerp is ongeveer zo groot als een
pakje sigaretten, maar volgende generaties worden kleiner. De bijdrage van Waag
Society, een 'institute for art, science and
technology', ligt vooral in het ontwerp van
het gebruikersinterface. Een belangrijke
doelstelling is om het leven van diegenen
die aan suikerziekte lijden te veraangenamen.
TNO heeft samen met EagleScience , speciaal voor mkb-ondernemingen in de ICT, een

Figuur 2. Tools van TNO (onder meer) helpen om de eindgebruiker van een applicatie te betrekken
bij het ontwerp daarvan.

'Include Toolbox' ontwikkeld. Deze ondersteunt het inschakelen van de eindgebruiker binnen het ontwerpproces zelf. Een van
de functies is om herontwerp van bestaande toepassingen te vergemakkelijken, of
ontwerp voor een nieuwe groep gebruikers.
Het pakket is al gebruikt bij twee apps, een
die kinderen in de buurtomgeving ondersteunt en een voor bejaarden in het kader
van zorgorganisatie. In lijn met de beoogde
toepassing kunnen belangstellenden binnenkort participeren in de eindevaluatie
van de toolbox.

Creatieve Sector
Wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd om de resultaten beschikbaar te
stellen aan vakgenoten. Om op dat werk
voort te kunnen bouwen moeten anderen
het kunnen reproduceren, en daarvoor zijn,
in het algemeen, de oorspronkelijke data
nodig. Dikwijls zijn die basisgegevens echter niet toegankelijk voor derden, omdat
zij in een afwijkend formaat zijn of omdat
interpretatie niet goed mogelijk is omdat
documentatie onbreekt.
De VU en de UvA werken met figshare,
Elsevier en Dans aan automatische detectie van metadata en aan tools die het voor
wetenschappers eenvoudiger maken om
standaarden en 'best practices' te volgen.

Een toepassing uit dezelfde wetenschappelijke hoek is 'data provenance', het kunnen
nagaan waar de data vandaan komt en hoe
precies de resultaten zijn bereikt. In een
Commit/ project van VU en UvA is op basis
van de PROV W3C standaard een visuele
tooi ontwikkeld, PROV-0-Viz.
Ook 'Fido' dient voor de ontsluiting van
data, en specifiek voor extractie van relevante gegevens uit de enorme dossiers die
uit de de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur)
kunnen voortkomen. Met 'Freedom of Information Document Overview' kunnen journalisten, bijvoorbeeld, bepaalde relaties
tussen persoonsnamen of andere categorieën opsporen en soms visualiseren. Fido
is in principe meertalig en is ook bedoeld
voor andere toepassingen van tekstanalyse.
Het is een project van Erasmus Universiteit
Rotterdam, CWI, Spinque, Radboud University Nijmegen, Universiteit Twente en startup De Taalmonsters.
'Tikkertje 2.0' is een elektronisch spel
waarin de spelers automatisch gevolgd
worden door geprojecteerde lichtcirkels.
Het kan gebruikt worden om, zoals de naam
al zegt, tikkertje te spelen, maar ook voor
zaalsporttraining. Uiterlijk (kleur), grootte, positie, en bewegingssnelheid van de
cirkels zijn interactief te beïnvloeden door
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de spelers en de spelregels zijn programmeerbaar. Dit project is ontwikkeld door
de Universiteit Twente, Kitt Engineering en
Noldus.

Kunstobjecten
Het Rijksmuseum stelt zich ten doel zoveel
mogelijk van zijn miljoen kunstobjecten
toegankelijk te maken via het web. Een van
de hulpmiddelen daarbij is om het (wereldwijde) publiek in te schakelen bij het toelichten (annoteren) van het beeldmateriaal.
Onder de vlag van 'crowd sourced content
annotation' wordt door negen instellingen
gewerkt aan web technologie hiervoor.
De betrokken organisaties zijn, TU Delft,
VU, CWI, Rijksmuseum, Beeld en Geluid,
Cit, Koninklijke Bibliotheek, Gridline en
Museum Prinsenhof. Het door hen ontwikkelde 'Accurator' platform kan ook gebruikt worden in kennisnetwerken zoals dat
van IBM en audio-visuele archieven zoals
'Frontwise'. •

http://www.commit-nl.nl/
Figuur 3. Gezondheid en leefstijl zijn belangrijke toepassingsgebieden voor informaticaresearch.

