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Situational Awareness



Object Based Intelligence DataLake
 Innovation pilot “Situational Awareness”

 42 companies signed in to participate

 7 made it to the implementation phase

 3 made it into the live demonstration

 We were awarded “most innovative solution”

 Based on experience with well known agencies



Situational Awareness
 Bomaanslag op burgemeester van “Kuldorp”

 Twitter & 112 gaan los

 Man in Kamoeflage broek wordt gezien

 Doorzoeken van recente 112 history leert : 

 Oud Militair(Afganistan ganger) heeft psychische problemen,

 Vriendin van de man heeft recent 112 gebeld.

 Via RDW kenteken voertuig van de man in ANPR

 Voertuig wordt gesignaleerd in Amsterdam

 Man kaapt voertuig, gijzelt bestuurder, AE ter plaatse...



Calamiteit: 
Explosie in centrum Culemborg
Officier van dienst opent de applicatie en 
maakt een nieuwe case aan



Een nieuwe calamiteit, de OVD maakt een 
nieuw LOODS werkblad aan



Op basis van deze korte beschrijving worden er op de 
achtergrond regels klaar gezet die het datalake 
automatich bevragen. Bij een 'hit' onstaat er een alert. 
Gemarkeerde kentekens, die worden gezien door ANPR 
genereren ook een realtime alert.





Alerts

 Op enig moment begint het datalake vol te stromen

 Het systeem gebruikt een blackboard design pattern , externe 
systemen pushen data naar het datalake (Twitter, ANPR, GMS 112)

 De eind gebruiker wordt automatsch gealarmeerd.
 Het bel icoon verandert van kleur bij nieuwe feiten.



Alarm!































Alarm wordt gegenereerd op basis van de inhoud van 
de vastgepinnede tweet op het LOODS werkblad





























Wat hebben we nu gezien?
 Innovatie pilot “Situational Awareness”

 Object Based Intelligence uit een Data Lake

 Gebaseerd op ervaring van Amerikaanse Intelligence Agencies

 Bewezen in live situatie

 Realtime informatie analyse

 Twitter
 ANPR
 GMS /112

 Alerting op basis van geo-fencing en complexe regel logica

 Realtime Object Based Intelligence cockpit 7 W 's





Vragen ? 

Hugo Koopmans 
hugo.koopmans@dikw.com
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