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iCentrale: Publiek-privaat initiatief voor transities in centrales
Hoofdgroep I
‘Prestaties en Doelen’
Hoofdgroepen II
‘Centrale Bediening en Personeel’
Hoofdgroep III
‘Data en informatie’
Hoofdgroep IV
‘Techniek en (ICT)systemen’
Hoofdgroep V-VII
‘Omgeving en Markt’
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Gereed: 19 landelijke iDiensten
Cluster 1
Centrale bediening in eigen bestaande
bediencentrale(s) slimmer en efficiënter
DCO

Private partij

7 iDiensten, o.a. iHMI desk,
multi-domein personeel,
multi-domein
informatie(verwerking)

Cluster 2

Cluster 3

Scope van centrale bediening uitbreiden Realiseren centrale bediening
in eigen bestaande bediencentrale(s) zonder eigen bediencentrale(s)
DCO

Private partij

DCO

Private partij

2x6 iDiensten, “…. as a Service” voor elk domein
o.a. Verkeersmanagement as a Service (VMaaS)
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Onze presentatie gaat over….
Cluster 1
Centrale bediening in eigen bestaande
bediencentrale(s) slimmer en efficiënter
DCO

Private partij

Cluster 2

Cluster 3

Scope van centrale bediening uitbreiden Realiseren centrale bediening
in eigen bestaande bediencentrale(s) zonder eigen bediencentrale(s)
DCO

Private partij

DCO

Private partij

3-A Multi-domein dataconcept: meer data, slimmer verwerken en combineren
tussen meerdere domeinen (Multi-domein). Daardoor slimmere triggers, betere
ondersteuning aan centralisten en deels automatische afhandeling.
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Inhoud
•

Huidig kader voor bedienen en bijbehorend dataconcept

•
•

Uitbreiding bediening met een handelingsperspectief
Automatisering van bediening

•

Van real-time naar voorspellend dataconcept
• ‘Data driven’ heuristieken voor triggers (pilot Rotterdam)

•
•

Multi-domein dataconcept binnen iDiensten
Conclusies

5

Van uni-domein naar multi-domein (iCentrale)…
Multi-domein dataconcept:
•

Bestaande en nieuwe databronnen samenbrengen

•
•

Aggregatie, fusie en verrijking voor detailinzicht
Real-time, maar ook voorspellend

•

Zelflerende heuristieken toepassen
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Huidig kader voor bedienen: meerdere niveaus

3. Bediening obv ‘expert judgement’ operator
Volledig trigger-based, met ‘context view’
2. Bediening met voorgedefinieerde scenario’s
a. obv waarneming/triggers icm handmatige inzet
b. obv triggers en automatische inzet
1. Bediening met objecten
obv waarneming, handmatige aanpassing objecten
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Welke data wordt hiervoor gebruikt?
Bronnen:
•

Publieke data uit detectie/sensoren

Publiek

•

Floating Car Data

Publiek & Privaat

•

Camerabeelden

Publiek

•

Community (incident) data

Privaat

•

Publieke meldingen (instanties/VC’s)

Publiek

•

Data NHD-en

Privaat & Publiek

•

Bestaande bediensystemen/assets

Publiek

Tbv multi-domein nog aan te vullen met:
•

OV data (incl. deelsystemen)

Publiek & Privaat

•

Weersdata

Privaat

•

Crowd/toezicht data?

Publiek & Privaat

•

‘Floating data’ andere type voer-/vaartuigen

Privaat?

•

Parkeerdata

Publiek & Privaat
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Uitbreiding met een handelingsperspectief
3. Bediening obv ‘expert judgement’ operator

Handelingsperspectief

Volledig trigger-based, met ‘context view’
2. Bediening met voorgedefinieerde scenario’s
a. obv waarneming/triggers icm handmatige inzet
b. obv triggers en automatische inzet
1. Bediening met objecten
obv waarneming, handmatige aanpassing objecten

•
•
•

Conform Landelijke Regelaanpak
(LVMB/CROW)
Perspectief voor bijv. maatregelen,
scenario’s, locatie(s)
Zelflerende heuristieken toepassen
op (verkeers)situatie & bediening
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Uitbreiding met een handelingsperspectief
Benodigde data/informatie:
•
•

Actuele (multi-domein) situatie & triggers
(historische) data handelingen bedienaar & verloop situatie

Bewerkingen:
•
•
•

Zelflerende heuristieken à patroonherkenning (deep learning algoritmes)
welke situatie & trigger tot welke bediening(en) leidt en welk effect had dit?
Op basis van patronen oplossingsrichting voor bedienaar (-- instroom, ++ uitstroom, inzet
maatregelen)

Meerwaarde voor DCO’s:
•
•
•

Bedienaar krijgt naast trigger ook een concrete oplossingsrichting aangeboden
Hij of zij kan daardoor sneller en efficiënter handelen op afwijkende situaties (trigger-based!)
Snellere afhandeling vertragingen/incidenten/afwijkingen bespaart tijd & geld en draagt bij aan de
veiligheid
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Automatisering van bediening/maatregelen
3. Bediening obv ‘expert judgement’ operator
Volledig trigger-based, met ‘context view’

‘Feedback’

2. Bediening met voorgedefinieerde scenario’s
a. obv waarneming/triggers icm handmatige inzet
b. obv triggers en automatische inzet
1. Bediening met objecten
obv waarneming, handmatige aanpassing objecten

•

Logging & terugkoppeling handelen

•

Patroonherkenning (verkeers)situatie
& bediening

•

Verschuiving van niveau 3 naar 2
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Automatisering van bediening/maatregelen
Benodigde data/informatie:
•
•

historische data triggers & handelingen bedienaar (uit systemen)
historische data verloop (multi-domein) situatie & status

Bewerkingen:
•
•
•

Ook hier: zelflerende heuristieken à patroonherkenning (deep learning algoritmes)
Op basis van patronen automatisering bediening (-- instroom, ++ uitstroom, inzet maatregelen)
Koppelen triggers aan automatische inzet scenario’s/maatregelen

Meerwaarde voor DCO’s:
•
•
•

Volledig trigger-based automatische inzet scenario’s/maatregelen ontlast bedienaar
Systeem handelt afwijkende situaties nog sneller en efficiënter automatisch af
Snellere afhandeling vertragingen/incidenten/afwijkingen bespaart tijd & geld en draagt bij aan de
veiligheid
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Van real-time naar voorspellend
Zelflerende heuristieken
• Datacollectie en –fusie icm zelflerende heuristieken (patroonherkenning)
• Om te komen tot multi-domein voorspellingen (triggers)

Hoe?
• Haalbaarheid en toepasbaarheid in de praktijk toetsen
• Over 3 assen: Techniek, Bedienaar en Impact
à Pilotproject Rotterdam met de domeinen verkeers- en parkeermanagement
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‘Data driven’ heuristieken voor triggers
•

Use case: Verkeer en Parkeren in de stad Rotterdam

•

Focus op 2 parkeerlocaties icm 2 route-opties rondom de Kuip

•

Situatie in VC:
• Weinig automatisering in domeinen
• Geen voorspellingen
2. Bediening met voorgedefinieerde scenario’s
a. obv waarneming/triggers icm handmatige inzet
b. obv triggers en automatische inzet
1. Bediening met objecten
obv waarneming, handmatige aanpassing objecten
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+/- 4 maanden
+/- 4 maanden

‘boosted decision
tree regression’ à
machine learning
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‘Data driven’ heuristieken voor triggers

Reistijden
Trigger type 1:
voorspellen drukte

Parkeerbezetting
Trigger type 1:
voorspellen drukte
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‘Data driven’ heuristieken voor triggers

Trigger type 2:
real-time wijkt af van voorspelling
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‘Data driven’ heuristieken voor triggers
Conclusies pilotproject
Techniek:
• Prestatie heuristieken is goed te noemen
• Reguliere patronen worden goed herkend, bij parkeren nog beter dan bij reistijden
Bedienaar:
• Het geven van triggers, obv heuristieken, verlaagt de werkdruk à minder actief zoeken
naar afwijkingen
• Geeft ruimte om multi-domein te bedienen en/of andere taken uit te voeren
Impact:
• Zie volgende slide
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‘Data driven’ heuristieken voor triggers
Conclusies pilotproject
Impact:

3. Bediening obv ‘expert judgement’ operator
Volledig trigger-based, met ‘context view’

Potentie met heuristieken

2. Bediening met voorgedefinieerde scenario’s
a. obv waarneming/triggers icm handmatige inzet
b. obv triggers en automatische inzet
1. Bediening met objecten
obv waarneming, handmatige aanpassing objecten

Huidige situatie
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Multi-domein dataconcept binnen iDiensten

Cluster 1:
• Dienst ‘Data & Informatie’: real-time deel van het concept (het voorspellende deel nog niet)
• Eventueel gekoppeld aan/in combinatie met ‘iHMI & Business Logic’
Cluster 2 & 3:
• Onderdeel van de diverse management-diensten (C2) maar ook bijv. VMAAS & EMAAS
(C3)
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Conclusies
Het multi-domein dataconcept: Meer data en slimmere databewerkingen!
1. Dataconcept verder uitbreiden voor multi-domein bedienkader
2. Bedienkader verder verrijken met:
• Een handelingsperspectie (oplossingsrichting, trigger-based) obv heuristieken
• Automatisering van bediening/maatregelen (trigger-based) obv heuristieken
3. Handelingsperspectief en automatisering maken bediening;
• sneller & efficiënter
• besparen tijd & geld en
• dragen bij aan de veiligheid
4. Zelflerende heuristieken voor voorspellingen (triggers) verlagen werkdruk bedienaars
en maken (nog) sneller & efficiënter bedienen mogelijk
5. Toevoegen van meer data gaat de prestaties van voorspelling verder verbeteren!
6. Directe relatie met use cases in Talking Traffic: win-win iCentrale & Talking Traffic
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Ontmoet ons ook op
•
•
•

Vakbeurs Mobiliteit 28 - 29 november 2018 in Houten
InfraTech 2018 15 - 18 januari 2019 in Rotterdam
ITS World Congress 3 - 6 juni 2019 in Eindhoven/Helmond

Alle presentaties zijn terug te vinden op: http://www.maasandmore.com/summit
Mark Grefhorst
Be-Mobile
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