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Beroepsvereniging Fine
Fine (www.finenet.nl) is een nieuwe beroepsvereniging voor professionals die gespecialiseerd zijn in 
de toepassing van intelligente data-analyse op het gebied van safety en security. via Fine kunnen 
professionals hun kennis en ervaring uitwisselen. Dat kan via het jaarlijkse congres bijvoorbeeld op 
23 januari 2014 maar ook via werkgroepen waarin actieve leden informatie verzamelen op het terrein 
van r&D, arbeidsmarkt en opleidingen, diensten en juridische aspecten in kaart brengen. Het initiatief 
om Fine op te richten is voortgekomen uit contacten tussen professionals afkomstig van bedrijven en 
overheden die samenwerken in projecten die worden uitgevoerd in het Kennis- en expertise Centrum 
voor intelligente Data Analyse (KeCiDA) bij het nederlands Forensisch instituut. KeCiDA helpt over-
heidsdiensten in de sector openbare orde en veiligheid bij het evalueren van nieuwe oplossingen voor 
intelligente data-analyse.

Bedrijven en overheden die intelligente 
data-analyse willen toepassen, hebben in de 
meeste gevallen hun gegevens nog in eigen 
informatiesystemen opgeslagen. Voor deze 
partijen zijn publieke cloud- en high-perfor-
mance-computingoplossingen niet bruikbaar 
als het gaat om safety- en securitytoepassin-
gen. De traditionele aanbieders van analyse-
tools schieten te hulp met nieuwe versies die 
zijn gebaseerd op dezelfde high-performance-
computingtechnieken. Daarmee kunnen 
klanten in hun eigen omgeving data analyseren 
(zie kader Leveranciers).
De sleutel tot intelligente data-analyse zit 
kennelijk enerzijds in een overdadig aanbod 
aan grote hoeveelheden zeer diverse data 
waarvan de structuur (nog) niet bekend is, 
maar anderzijds ook in de beschikbaarheid van 
high-performance-computingtechnieken die 
in staat zijn om die data realtime te verwerken. 
Maar de analyse wordt pas echt intelligent als 
er interactie is met de gebruikers. Dat is in feite 
alleen mogelijk door gebruik te maken van 
visualisaties waarmee gebruikers interactief 
het analyseproces kunnen sturen (zie kader 
Datavisualisatie).
De vraag is niet of maar hoe het werk in het 
safety- en securitydomein getransformeerd zal 
worden door de introductie van deze nieuwe 

D
e afgelopen jaren zijn er talloze 
gebruikers op internet bijgekomen 
die met laptops, tablets en 
smartphones onvoorstelbaar veel 
data zijn gaan delen. Toch staan we 

nog maar aan het begin van de echte informa-
tierevolutie. Na gebruikers is het nu de beurt 
aan apparaten om online te gaan en zal er een 
‘internet of things’ ontstaan. Niet alleen zullen 
er veel meer onlineapparaten komen, de 
apparaten zullen ook veel meer data genereren 
zoals het volgende voorbeeld illustreert.
Een Boeing 777 heeft 15.000 sensoren. Eén 
vlucht levert 30 terabyte aan data op. Een 
Boeing 787 heeft 100.000 sensoren en 
genereert een veelvoud van 30 Tb aan data. 
Door deze data realtime te analyseren kunnen 
onderdelen preventief vervangen worden. De 
kostenbesparingen op het reguliere onderhoud 
zijn enorm maar deze werkwijze vereist wel 
een enorme rekenkracht om alle informatie 
van alle motoren van General Electric van alle 
vliegtuigen en van alle vluchten op te slaan en 
(realtime) te analyseren om storingen te 
voorspellen.

Veiliger met intelligente data-analyse
Met nieuwe technieken kunnen we realtime analyses uitvoeren en resultaten visualiseren

Intelligente data-analyse 
bepaalt in toenemende mate 
onze veiligheid. mensen 

die interne onderzoeken bij 

bedrijven doen, advocaten, 

forensische accountants en 

rechercheurs bij opsporings-

diensten kunnen veel effec-

tiever werken als zij gebruik 

maken van de beschikbare 

technologie om digitale data 

te analyseren, zegt Hans 

Henseler. Wat is er te koop?
door: Hans Henseler    beeld: anP

Datascientist
In september legde Wico Mulder in de 
Automatiseringgids uit dat er een nieuw soort 
ICT’er aan het ontstaan is: de datascientist. De 
nadruk in zijn verhaal lag op de verschuiving 
van de ICT’er met een beetje domeinkennis 
naar de domeinexpert met een beetje 

ICT-kennis. Twee maanden later benadrukken 
Jaap van den Herik en Joost Kok de innovatie-
kracht van Big Data. We hoeven niet meer met 
steekproeven genoegen te nemen als we 
eenvoudig alle data kunnen analyseren en 
vooral ook die data kunnen correleren. Het 
nieuwe beroep van datascientist lijkt geboren 
(zie kader Datawijsheid). Met de nieuwe 
generatie intelligente data-analysetechnieken 
die op ons afkomt, wordt het mogelijk om naar 
alle (zowel gestructureerde als ongestructu-
reerde) data te kijken van alle mogelijke 
bronnen, zonder dat we een datamodel hoeven 
te kennen, en over een veel langere periode 
dan we gewend zijn. Waar we gewend waren 
om data in batches te analyseren, kunnen we 
nu realtime analyses uitvoeren en de resulta-
ten visualiseren. Het doel is verbanden leggen 
en patronen herkennen, bijvoorbeeld het 
voorspellen van een vliegtuigmotorstoring aan 
de hand van sensordata, met weinig tot geen 
voorkennis van de onderliggende data.

Hans Henseler 

is lector E-Discovery aan de 

Hogeschool van Amster-

dam en partner bij FoxIT 

(j.henseler@hva.nl). 

Op 23 januari vindt het 

congres Forensic Intelligence 

2014 ‘Safety en 

Security’ plaats. Het 

programma bestaat uit presentaties over trends 

en toepassingen in high-performance computing, 

Big Data-analytics en visualisatie in toepassin-

gen voor safety en security. 

Voor meer informatie: www.finenet.nl.

DAtAvisuAlisAtie
Als vooraf niet bekend is hoe data eruit zien (er is geen datamodel) en op wat voor manier er verban-
den aanwezig kunnen zijn, dan is het belangrijk om de evaluatie van resultaten door menselijke experts 
zo intuïtief mogelijk te maken. een plaatje zegt meer dan duizend woorden en het ligt voor de hand 
om gebruikers door middel van datavisualisatie interactief een realtime analyseproces te laten sturen. 
onder leiding van google zijn de afgelopen jaren spectaculaire geografische visualisaties beschikbaar 
gekomen die inmiddels breed inzetbaar zijn en waarvoor inmiddels ook offline alternatieven beschik-
baar zijn. De visualisatie van niet-geografische data blijft lastig maar ook daar komen eerder genoem-
de leveranciers met visual analytics-oplossingen die direct geïntegreerd zijn met de analysetools. i2 
Analyst notebook is een visueel analysetool die door veel informatie-analisten in het kader van safety 
en security wordt gebruikt. iBM heeft i2 Analyst notebook overgenomen en is nu druk om deze tool 
te integreren met het intelligent Analysis platform. Detica netreveal en palantir zijn inmiddels andere 
bekende tools in de wereld van banken, verzekeringen, politie, veiligheids- en inlichtingendiensten 
waarmee grote hoeveelheden vooral relationele informatie visueel doorzocht kan worden.

DAtAwijsHeiD
Datawijsheid (data literacy) is het vermogen om data te vinden, te evalueren en te gebruiken als infor-
matie. Met de explosieve groei van digitale data zal intelligente data-analyse een belangrijk hulpmid-
del worden om datawijsheid mogelijk te maken. Het omzetten van data in waarde is een thema dat ook 
in nederland in opkomst is getuige de oprichting van speciale datakenniscentra. Zo werd op 13 novem-
ber jl. het Data science research Center (DsrC) in Amsterdam en een paar weken later op 2 december 
het Data science Center in eindhoven (DsC/e) opgericht. Het DsrC is een gezamenlijk initiatief van de 
uvA en de vu met als doel om data als wetenschap verder te ontwikkelen. tijdens de lancering waren 
er presentaties over information retrieval, machine learning, high-performance computing en Big Data. 
Het DsC/e doet vergelijkbaar onderzoek en opende met visual analytics, mining en social computing. 
Beide initiatieven hebben sterke tradities in de intelligente data-analyse binnen safety en security. 
Zo staat de tu eindhoven al jaren bekend om het onderzoek naar procesmining en datavisualisatie en 
heeft de uvA een sterke reputatie op het gebied van text mining en multimedia-retrieval.

Leveranciers
IBM is bezig om met het Intelligent Analysis Platform, SPSS en hun Big Insights-
strategie een stevige positie in te nemen op het gebied van intelligente safety- en 
securitytoepassingen. IBM Watson is, na het succes in de gezondheidssector, inmid-
dels ook beschikbaar als een commerciële service en de kunstmatige intelligentie 
van Watson kan nu aan het werk gezet worden in ieder willekeurig domein voor 
specifieke klanten. SAS timmert hard aan de weg met visual analytics met speci-
fieke oplossingen voor fraudebestrijding waarbij gebruik gemaakt wordt van high 
performance-analyse om grote hoeveelheden informatie realtime te analyseren. 
EMC Pivotal beschikt over gedistribueerde oplossingen om in een Hadoop-omge-
ving queries te distribueren en efficiënt uit te voeren. Autonomy is met de IDOL 
engine traditioneel sterk op het terrein van patroonherkenning en text mining in 
multimediagegevens bij overheden en bedrijven. Inmiddels kunnen ze dat met Big 
Data-technieken ook realtime doen zodat onder andere intelligente videosurveil-
lance mogelijk is. Ten slotte biedt ook Oracle analytics oplossingen aan en hebben ze 
met succes systemen ontwikkeld om crime hot spots te voorspellen en om pre-paid 
calling card-fraude te detecteren.

technologieën. Het realtime-aspect en de grote 
mate van detail in de informatie maakt een 
heel gerichte analyse mogelijk. Waar voorheen 
onderzoekers weken tot maanden nodig 
hadden om het onderzoek op basis van 
steekproeven uit te voeren en te rapporteren, 
wordt het mogelijk om in slechts enkele uren 
een probleem vast te stellen en realtime alle 
beschikbare data te analyseren. De menselijke 
interpretatie blijft echter van wezenlijk belang 
en de uitdaging is om de experts op te leiden 
tot getrainde datascientists die met deze 
nieuwe technieken sneller, slimmer en 
consistenter data kunnen analyseren.

Eén vlucht met een boeing 777 levert 30 terabyte aan data op. Door deze data 

realtime te analyseren kunnen onderdelen preventief vervangen worden. 

menselijke interPretatie blijft 
Van Wezenlijk belang


