Sensoren en Internet
of Everything in smart GIS
Smart werken is de nieuwe trend. Organisaties ontdekken dat data inzicht geeft
en helpt om slimmer te opereren. Er wordt tegenwoordig steeds meer gemeten
met behulp van sensoren zoals slimme camera’s, meetstations van verkeersstromen of temperatuurmeters. Deze sensoren leveren een continue stroom aan
gegevens (data) op, die realtime geanalyseerd kunnen worden zodat inzichten
ontstaan. In smart communities of smart city-projecten worden op het juiste moment gerichte beslissingen gemaakt op basis van deze inzichten. Dit whitepaper
legt uit hoe u met ArcGIS het optimale uit sensordata kunt halen en daardoor
slimmer kunt werken.

Verschillende type sensoren

Analysemogelijkheden

Het aanbod van sensoren is sterk in ontwikkeling, er is
een gevarieerd aanbod van wegwerpsensoren tot zeer
kostbare systemen. Ook de bevestigingsplaats varieert:
sensoren kunnen bevestigd zijn op één locatie (bijvoorbeeld voor geluid, fijnstof of trillingen) maar er zijn ook
sensoren die van locatie veranderen (zoals GPS-trackers).
Al deze sensoren winnen continue of periodiek gegevens in, die uitgelezen of verzonden kunnen worden.

Verschillende stromen van informatie
Alle sensoren leveren een stroom aan informatie op.
Deze informatiestromen kunnen over verschillende
netwerken verzonden worden, zodat al deze apparaten
verbonden zijn en een groot sensornetwerk vormen,
het zogenaamde Internet of Everything (IoE). Afhankelijk van het type sensor en de situatie die gemonitord
wordt, zijn verschillende netwerken beschikbaar voor
het verzenden van de sensorinformatie.
Wifi
Bij sensoren die qua locatie dicht bij elkaar staan kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een Wifi-netwerk, waarin veel bandbreedte is. Bij sensoren in het
veld kan ook gebruik gemaakt worden van 3G of 4G,
waarbij ook veel bandbreedte is. Het verzenden van informatie over deze netwerken kost relatief veel energie,
en daarom zijn deze netwerken minder geschikt.
LoRa
Voor relatief kleine sensoren, die voor stroom afhankelijk zijn van een batterij of een zonnecollector, kan een
LoRa-netwerk gebruikt worden. Met LoRa kunnen over
een afstand van meer dan één kilometer kleine pakketjes gegevens worden verzonden naar een ontvanger.
Dit kost weinig energie. Telecomaanbieders werken aan
een landelijke dekking voor het LoRa-netwerk, zodat er
geen eigen ontvangers geplaatst hoeven te worden om
gebruik te maken van dit netwerk.
Continue datastroom
Alle waarnemingen vanuit de sensoren leiden tot een
continue datastroom. Dit kan zorgen voor enorme hoeveelheden aan data (big data). Veel organisaties staan nu

voor een uitdaging: hoe kom je van verschillende datastromen tot een bruikbaar inzicht?

Van datastromen naar inzicht
Om een goed inzicht te krijgen wat op een bepaalde locatie of meerdere locaties afspeelt, is het belangrijk (sensor)
data op een geografische manier bij elkaar te brengen.
Deze locaties worden in ArcGIS weergegeven op een
kaart. Dit biedt direct geografisch inzicht in alle meetgegevens en maakt het mogelijk om grote hoeveelheden
(sensor)data uit verschillende bronnen te combineren,
integreren en vervolgens op te slaan, te visualiseren en
te analyseren. Hiermee worden ruimtelijke patronen zichtbaar en hierdoor ontstaan nieuwe inzichten.

Realtime monitoring en data visualisatie
Met realtime GIS zijn sensordata en andere live feeds
direct zichtbaar op een interactieve kaart. ArcGIS
GeoEvent Server kan dynamische sensoren (zoals auto’s,
vliegtuigen en schepen) volgen maar ook vaste sensoren (zoals het weer en camera monitoring) integreren.
Met het Operations Dashboard for ArcGIS is het vervolgens mogelijk om deze datastromen realtime te volgen,

te monitoren en te evalueren. Met behulp van widgets
kunnen deze realtime gegevens direct op een eenvoudig te begrijpen manier inzichtelijk worden gemaakt
door deze te koppelen aan KPI’s of door alerts in te stellen als grenswaarden overschreden worden.

Big Data-analyse
Met het realtime monitoren van sensoren en bewegende objecten verzamelt ArcGIS niet alleen grote hoeveelheden data, maar ook data van allerlei verschillende typen. GeoEvent Server helpt bij het filteren, structureren
en opslaan van deze data. Door het opslaan van deze
data, ontstaat big data – een hoeveelheid aan data die
niet efficiënt in traditionele databases is op te slaan en/
of te analyseren is. Voor het opslaan van deze data biedt
ArcGIS Enterprise de Spatiotemporal Big Data Store.
Deze database, op basis van Elastic, is in staat om echt
grote hoeveelheden data gedistribueerd op te slaan op
een manier dat deze efficiënt te visualiseren en goed te
analyseren is. Voor het analyseren van big data uit de
Spatiotemporal Datastore, biedt Esri ArcGIS GeoAnalytics
Server. Deze server biedt analysetools specifiek voor
big data, zodat snel tijd-ruimte-analyses gedaan kunnen worden door middel van gedistribueerde berekeningen. Denk hierbij aan het reconstrueren van paden
uit miljarden GPS-locaties of het vinden van verdachte
transacties uit logs met honderden miljoenen transacties. GeoAnalytics en de Spatiotemporal Big Data Store
stellen organisaties in staat een speld in een hooiberg
van big data te vinden.

Interactief inzicht
Big data analysetools zijn krachtig bij het beantwoorden
van een vooraf gedefinieerde vraag zoals: hoeveel auto’s hebben in de afgelopen maand een bepaald punt
gepasseerd? Niet altijd zijn de vragen die we stellen aan
onze data zo vast omlijnd. In dergelijke gevallen helpt
het om interactief te kunnen grasduinen door een verzameling data. Insights for ArcGIS vereenvoudigt het
verkennen en het analyseren van uw data door dat op
een zeer interactieve en intuïtieve manier mogelijk te
maken. Administratieve en ruimtelijke gegevens kunnen worden ingelezen vanuit databases, spreadsheets
en vanuit ArcGIS Enterprise. Insights for ArcGIS stelt
gebruikers in staat om deze data inzichtelijk te maken
op diverse ‘cards’ in de vorm van tabellen, grafieken en
kaarten en op zoek te gaan naar patronen, relaties en
correlaties’. Op een intuïtieve manier kunnen deze gegevens gevisualiseerd, geanalyseerd en gecombineerd

worden op basis van de ruimtelijke eigenschappen om zo al grasduinend door de data tot nieuwe inzichten te komen. De pagina’s met
‘cards’ kunnen eenvoudig interactief gedeeld worden met collega’s of
publiek op een website.

Meer informatie
Overal om ons heen zijn sensoren en deze hebben altijd een locatie. Het ArcGIS-platform integreert (big)
datastromen uit deze sensoren en maakt ruimtelijke
analyses mogelijk, om zo tot nieuwe inzichten te komen.
Zo kunnen er in smart communities of smart city-projecten op het juiste moment gerichte beslissingen worden
gemaakt, op basis van deze inzichten. Bent u benieuwd
hoe ArcGIS u kan helpen om slimmer te werken? Kom
met ons in contact via contact@esri.nl voor een advies
op maat.

