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Deel 4: 
Storage: Langetermijngeheugen – data

oen ik in 1991-1992 mijn thesis intikte, schreef ik eerst nog 
alles uit met de hand, met balpen op een massa velletjes papier.
Een vriend beschikte toen reeds over een prille Applecomputer, 

tikte mijn teksten in (hij moet wel vaak hebben gegromd toen hij twee 
maanden lang stapels handgeschreven en moeilijke leesbare teksten 
onder de neus geduwd kreeg) en drukte de 200 A4-pagina's van mijn 
eindwerk af. Foto's moest ik er echter nog manueel aan toevoegen: 
foto kopiëren op een witzwartkopieermachine, uitknippen, plakken en 
het geheel nogmaals kopiëren. Niet veel anders gebeurde het bij de 
kranten. The times they are a-changin'. 
Het grote voordeel van digitalisering is dat je de data ook achteraf 
kan bewerken. We bewaren al onze bestanden en gooien steeds minder
weg, ook al is het dan virtueel. Seagate, de producent van harde 
schijven, verkocht in 2011 een totale capaciteit van 330 exabyte aan 
harde schijfruimte. Behoorlijk wat. Het world wide web zou in 2013 
meer dan 3 zettabyte33 aan data hebben bevat en dat is sindsdien 
exponentieel toegenomen. 
In dit deel bekijken we hoe die overvloed aan data wordt bewaard. 
Hoe bewaart een digitaal systeem bestanden? 

T

33 1 ZB = 10007 bytes = 1021 bytes = 1000000000000000000000 bytes = 1000exabytes = 1 billion terabytes = 1 trillion gigabytes. (Bron: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Zettabyte)
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4.1 Tekstbestanden of binaire bestanden?
Je tikt een tekst op je computer. Ongetwijfeld gebruik je hiervoor een tekstverwerker. Nadien bewaar je het als 
een bestand, want je wil het in de toekomst nog gebruiken of eventueel aanpassen. Hetzelfde doe je met die 
digitale foto waarvan je net de rode ogen hebt weggewerkt. Zowel je tekstdocument als de foto krijgen een 
plaats op je computer als een bestand op de harde schijf. 

4.1.1 ASCII
De computer bewaart beide bestanden binair, als een reeks nullen en enen, want dat is de enige code die een 
computer verstaat. Elk bestand bestaat uit een vaak erg lange, maar toch eindige reeks nullen en enen op het 
opslagmedium van je computer. We staan er niet vaak bij stil, maar het gebeurt wel verbazingwekkend snel. 
Terwijl ik deze zin intik op mijn toetsenbord, vertaalt de computer de toetsaanslagen in nullen en enen, in bits 
die op hun beurt gegroepeerd zijn in bytes. Eén byte is een “groepje” van acht bits, de leer a vertaalt de 
computer bijvoorbeeld als de byte 01100001, in decimale getallen is dit 97. Elke toets en ook combinatie van 
toetsen (bijvoorbeeld  SHIFT + A voor de hoofdleer A) krijgt zo een byte toegewezen. Vermits één byte uit 8 
bits bestaat, beschikken we over 28 combinaties (2 tot de achtste macht) want elke bit kan ofwel 1 ofwel 0 zijn. 
In totaal zijn op die manier 256 combinaties te vormen. Op die manier gebruiken we alle combinaties tussen 

00000000 = 0
en

11111111 = 255

Hiervoor zijn er natuurlijk afspraken gemaakt. In principe kan je om het even welk toetsenbord op om het even
welk digitaal systeem dat tekstinvoer toelaat, aansluiten, en de toetsaanslagen worden herkend. Dit komt 
omdat ze zo goed als allemaal ASCII
ondersteunen. ASCII (American Standard
Code for Information Interchange) is een
standaard om Latijnse leers, cijfers,
leestekens en een aantal andere tekens en
een reeks stuurcodes34 te koppelen aan een
getal. 

De ASCII-tabel is een tweedimensionale rij
of tabel. Zoek het gewenste teken en neem
de binaire code die in de kop van de rij is
aangeduid. Plak daarachter vervolgens de
inhoud van de kolomkop. 

Een spatie bestaat dus uit 0010 gevolgd door
0000 of samengevoegd 00100000, wat
overeenkomt met het decimale getal 32. 

Test: bewaar eens een bestand met een
teksteditor (zoals bijvoorbeeld Kladblok) en
tik er welgeteld één teken in. Kijk vervolgens
naar de bestandsgrooe.

34 Stuurcode: Tot in de jaren 1970 werden digitale bestanden bewaard op ponskaarten, kaarten waarin een reeks gaten die énen of nullen 
representeerden konden worden aangebracht. Soms werd er per ongeluk een gat gemaakt waardoor er een fout in het “bestand” sloop. Men kon 
het gat natuurlijk niet meer dichtmaken. Daarom drukte men achter zo'n fout de stuurcode DEL die uit een reeks van 8 gaten bestond. Hierdoor 
werd het voor het systeem duidelijk dat het vorige teken mocht worden genegeerd. 
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4.1.2 UNICODE en UTF-8
ASCII werkt zoals je merkt perfect, maar pakweg Arabieren, Chinezen en Japanners, kortom iedereen die geen 
standaard Europees georiënteerde taal schrij, bleef met ASCII wel aardig op zijn honger zien. Er bestonden 
geen binaire codes voor het Arabisch of Chinees (een Chinese Jan met de pet kent ongeveer 7000 verschillende 
karakters)35. Uitbreidingen op de de ASCII-tekenset waren noodzakelijk. De noodzaak om alle andere 
taalsystemen en codes op te nemen leidde tot UNICODE. 
De UNICODE-tekenset maakt het gebruik van alle mogelijke denkbare alfabeen en schrisystemen in één 
document mogelijk. Niet dat je dit vaak nodig hebt, want je schrij of tikt niet alle dagen in het Pau Cin Hau, 
het Bamum of Sharada, maar het gebruik van dingbats, wiskundige symbolen enz. kom je al wat vaker tegen. 
UNICODE is een ISO-standaard36. 
De meest bekende tekenset van UNICODE is UTF-8  (8-bit Unicode Transformation Format). Moderne 
webpagina's zijn volgens deze norm gecodeerd waardoor ze om het even welk symbool standaard kunnen 
weergeven. 

4.1.3 Platte tekst en/of binaire bestanden
Alle bestanden zijn binair (alle bestanden bestaan uit nullen en enen), maar toch maakt men vaak het 
onderscheid tussen PLAIN TEXT (plae tekst)-bestand en BINAIRE bestanden. Een plae tekst bevat enkel 
tekst (in ASCII) en regeleindes, maar geen informatie over opmaak, leertypes enz. Een PLAIN TEXT-bestand 
kan je openen in een teksteditor zoals Kladblok (je merkt dat het nog ergens goed voor is) en de inhoud ervan 
zal leesbaar zijn voor ons mensen. Webpagina's, CSV-bestanden, XML enz. zijn leesbaar vermits opgesteld met 
ASCII- of UTF-8-tekensets. Wanneer je een foto zou openen in een teksteditor, zal dit ook zonder problemen 
lukken, maar veel zal je er niet uit
opmaken. Hetzelfde geldt voor
bijvoorbeeld PDF, ZIP-bestanden of
uitvoerbare bestanden (exe).

Afbeelding: een foto geopend in een
teksteditor. 

35 China has always been “larger than life” when it comes to numbers and quantities. After all, it has the largest population out of any other 
country. It is no wonder then, that its language has become just as extensive! But exactly how big is it? The Chart of Generally Utilized 
Characters of Modern Chinese defines the existence of 7000 characters! If you think this number is high, you'll be shocked to hear that according
to the Great Compendium of Chinese Characters or “Hanyu Da Zidian” (汉语大字典; Hànyǔ dà zìdiǎn), the number of existing characters is 

actually 54,678! But if you’re the kind of person that loves a challenge then there's the Dictionary of Chinese Variant Form (中华字海; 

Zhōnghuá zì hǎi). This work, also called the “Yìtǐzì zìdiǎn” (异体字字典), contains definitions for 106,230 Chinese characters!
GARZA, J., “How many Chinese characters are there”, (http://www.hutong-school.com/how-many-chinese-characters-are-there), Geraadpleegd 
op 6 september 2015. 

36 De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is een internationale organisatie die normen vaststelt. De organisatie is een 
samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 164 landen. 
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_Organisatie_voor_Standaardisatie)
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Wanneer men het over BINAIRE bestanden hee, dan gaat het over bestanden die niet volgens de ASCII-
tekenset zijn gecodeerd. En er bestaan meerdere goede redenen om dit niet te doen. 

Een voorbeeld: een leer “a” (niet de hoofdleer) op je toetsenbord vertaalt zich als de byte  01100001. Eén 
teken wordt vervangen door een reeks van 8 nullen en/of enen. Een computer gebruikt in dit geval dus 8 bits 
waar een mens  slechts één teken nodig hee. Dit geldt ook voor de cijfers op je toetsenbord. Tik je een 0 dan 
wordt dit volgens de ASCII-regels 00110000 en een 1 wordt 00110001. Het getal 256 behandelt hij volgens de 
ASCII-tekenset als 3 afzonderlijke ASCII-karakters of 3 bytes en ziet er dan als volgt uit: 00110010 00110101 
00110110. Een nogal gekke manier van doen als we enkel getallen willen bewaren, want intern maakt ASCII 
reeds de vertaalslag naar decimale cijfers door aan elke toets of karakter een decimaal getal te koppelen. 

Getallen kunnen veel eenvoudiger bewaard worden door ze niet als een reeks afzonderlijke karakters, maar als 
één geheel, als een echt getal te bewaren. 256 zal er dan uitzien als 00000001 00000000. 

Zoals eerder gezegd kan één enkele byte 256 verschillende waardes bevaen. Gaan we naar 4 bytes dan krijgen 
we 4 miljard mogelijke combinaties (232). Het getal 4000000000 (4 miljard) zou op die manier slechts 4 bytes in 
beslag nemen. Bewaren we het als ASCII, dan zou het 10 bytes aan ruimte oppeuzelen.37 

Om die reden gebruikt men heel wat vormen van codering. Het zou ronduit dom zijn om bijvoorbeeld 
een afbeelding als een reeks ASCII-waardes  (weliswaar binair gecodeerd) te bewaren. Een afbeelding van 1024 
bij 768 pixels telt in totaal 786432. Stel dat elke pixel zou kunnen bestaan uit een mix van 256 waardes rood, 256
waardes groen en 256 waardes blauw, dan zou het gecodeerd volgens de ASCII-tekenset onwaarschijnlijk veel 
ruimte in beslag nemen. 

Toch hebben PLAIN TEXT-bestanden één bijzonder groot voordeel. 

1. Ze zijn heel makkelijk uitwisselbaar 

2. en niet strict gebonden aan een bepaald soort soware. 

3. Het is zelfs mogelijk om er gestructureerde gegevens in te bewaren. 

Praktisch:

Tijdens de les oefenen we met CSV, HTML, XML en SQL. 

37 AZAD, K., "A little diddy about binary file formats", (http://betterexplained.com/articles/a-little-diddy-about-binary-file-formats/), 
Geraadpleegd op 6 september 2015. 
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4.2 Bestandssystemen

4.2.1 Opslagmedium in blokjes
We tasten nog grotendeels in het duister over hoe die massa neuronen die in ons hoofd schuilt, herinneringen 
vasthoudt. We begrijpen nog niet volkomen hoe elektrische pulsen herinneringen vastleggen en hoe nadien 
gegevens opnieuw worden geadresseerd en opgeroepen. Voor computers hebben we bestandssystemen 
aangelegd, waardoor het bewaren en opzoeken van gegevens wordt vergemakkelijkt. Losse bestanden, 
bijvoorbeeld teksten, audio, film en foto’s bewaren computers op elektromagnetische opslagmedia, zoals 
magneetbanden en harde schijven. Optische media zoals cd’s en dvd’s vormen het moderne equivalent van de 
ponskaarten, waar patronen van putjes de binaire codes voorstellen. Een laserstraal leest de putjes tegen een 
onwaarschijnlijke snelheid uit en reconstrueert de originele bestanden. Gestructureerde data bewaren we in 
relationele databanken. In het vorige onderdeel hebben we bekeken hoe digitale bestanden worden bewaard. 
Maar hoe krijgen al die bestanden en mappen een plaatje op een opslagmedium en hoe vindt een digitaal 
bestand al die brokjes binaire informatie terug? M.a.w. er is een systeem nodig om 

1. al die data een plaats te geven 

2. en die plaats snel terug te vinden. 

We hebben het over een bestandssysteem of FILE SYSTEM. Het zou handig zijn indien hiervoor één 
standaard zou bestaan, maar die is er niet, omdat diverse leveranciers en ontwikkelaars hun eigen systeem 
ontwikkelden. Niet elk systeem is bovendien voor elke vorm van opslag even geschikt én de evolutie van de 
hardware schept vaak ook nieuwe mogelijkheden die er vroeger niet waren. 

Wie een Windowscomputer gebruikt en het meemaakte dat de computer crashte, hee wellicht ooit al eens 
gehoord over het begrip FORMATTEREN.  Formaeren is een proces waarbij het besturingssysteem of een 
stuk andere soware, de harde schijf of het opslagmedium gaat indelen. Zo'n beetje zoals een architect op een 
plan een huis indeelt in kamers.  Trouwens: formaeren blij niet beperkt tot MS Windows, ook een Apple- of 
Linuxcomputer moet zijn harde schijf of opslagmedium indelen om er bestanden op te kunnen bewaren. 

We maken even de vergelijking met een architect die een hotel uiekent. De architect tekent verschillende 
verdiepingen (een harde schijf bestaat eveneens uit verschillende schijfjes bovenop elkaar) die hij indeelt in 
kamers (blocks). Elke kamer is exact even groot en adresseerbaar met een kamernummer. Elke hotelgast komt 
in zo een kamertje terecht. Soms komt een gans gezin op bezoek en is één zo'n kamertje te klein. Dan moet de 
hotelbaas (het besturingssysteem) meerdere kamers (blocks) toewijzen. Dat kan een aanpalende kamer zijn, 
maar misschien zijn alle naburige kamers reeds bezet door andere gasten (bestanden) en verhuisd een deel van 
het gezin naar een verderaf gelegen kamer of eentje op een ander verdiep. Grote gezinnen (bestanden) kunnen 
op die manier over meerdere kamers en/of verdiepingen verspreid zien. De hotelbaas had de architect ook de 
opdracht kunnen geven om een aantal grotere kamers te voorzien, maar dat zou betekenen dat sommige 
kamers maar voor een stuk zouden bezet zijn. De hotelbaas houdt een lijst bij van alle kamers en de aanwezige 
gasten. Die lijst moet hij voortdurend aanpassen. Soms vertrekt een hotelgast (verwijderen van een bestand), 
soms brengt hij de dag nadien een vriendin of losse scharrel mee (bestand wordt groter)…

Op een gelijkaardige manier werkt een bestandssysteem: het opslagmedium wordt ingedeeld in gelijke “blocks”.
Het zou handig zijn om alle bestanden samen te houden, maar dat lukt niet. Immers, soms werkt je computer 
simultaan (multitasking) meerdere taken af en bewaart hij meerdere bestanden op ongeveer hetzelfde moment.
Je kan ook onmogelijk voorspellen hoe groot een bestand gaat worden vooraf. Als je vandaag een tekst intikt in
een tekstverwerker, dan neemt dit bijvoorbeeld één block in. Wanneer je het morgen opnieuw opent en er nog 
wat tekst en afbeeldingen aan toevoegt, wordt het bestand groter, maar is het aanpalende block misschien al 
bezet door een ander bestand. Als je een bestand verwijdert, komt één of meerdere blocks vrij. Na een tijdje ziet
een opslagmedium er uit als een virtuele gaatjeskaas. Daarom raadt men computergebruikers ook aan om na x 
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tijd de harde schijf te defragmenteren m.a.w. alle stukjes bestanden samenvoegen in aanpalende blocks. 

Defragmentatie is onder Linux veel minder een probleem dan onder
Windows. Ten eerste bewaart Linux bestanden niet in volgorde (dus
niet automatisch in een aanpalend blok). Denk weer aan de
hotelbaas: niemand verplicht hem om klant 1 in kamer 1 op het
gelijkvloers te zeen, en klant 2 in kamer 2 op het gelijkvloers. Hij kan
klant 2 ook in kamer 1 op het tweede verdiep plaatsen. Dan vormt het
minder een probleem als er een gans gezin komt opdagen. Ook Apple
beweert hetzelfde te doen. Ten tweede plaatst Linux de leeskop van
de harde schijf meteen in het midden van de “plaer” (het plaatje
van de harde schijf) waardoor het systeem sneller bestanden kan
vinden.38

Afbeelding 39

4.2.2 Bestanden terugvinden
Hoe onthoudt een computer nu waar al die fragmentjes zich bevinden? Hoe vindt de computer snel alle 
fragmenten van één bestand terug en maakt hij er weer één geheel van? En als hij er één geheel van maakt, 
waar bewaart hij dan dat tijdelijke geheel? Om op deze laatste vraag te antwoorden: het tijdelijke geheel 
bewaart hij in het “tijdelijke” werkgeheugen, het RAM-geheugen. 

Tip: als je aan een document werkt, bewaar het dan meteen als een bestand en druk af en toe op de 
toetsencombinatie CTRL+S (CMD+S op Mac). Zo niet blij het gehele bestand enkel in het RAM-geheugen en 
vertraagt de computer aanzienlijk. Als je te lang wacht (bijvoorbeeld bij het werken aan een beeld in Adobe 
Photoshop) kan het RAM-geheugen zo vollopen dat je computer crasht en je je bestand kwijt raakt. 

Dan blij over onze eerste vraag: Hoe vindt de computer snel alle fragmenten van één bestand terug en 
maakt hij er weer één geheel van? Dat hangt een beetje af van het gebruikte bestandssysteem. 

Het meest bekende en verbreide bestandssysteem is FAT (van Microso) dat ook door andere 
besturingssystemen kan gelezen worden. Het FAT is dan wel bekend en kent brede ondersteuning, maar het 
hee ook tal van grote beperkingen. Dat merk je meteen wanneer je een bestand probeert op te zoeken. Dat 
kan ergerlijk veel tijd in beslag nemen, zeker als je gewend bent informatie te zoeken op Google. 

Net zoals een hotelbaas houdt FAT een tabel bij (File Allocation Table = bestandstoewijzingstabel) waarin hij 
bijhoudt welk bestand op welk block staat. 

Block Bestand

1 Hond.jpg (1)

2 Eindwerk.doc (1)

3 Hond.jpg (2)

4 Hond.jpg (3)

5 Eindwerk.doc (2)

6 Puntenlijst.xls (1)

… ...

38 MAY, P., "How to Defrag Your Hard Drive", (http://electronics.howstuffworks.com/how-to-tech/how-to-defrag-hard-drive2.htm), Geraadpleegd 
op 7 september 2015.

39 Ibid.
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Om alle onderdelen van het bestand terug te vinden moet het OS heel de tabel doorlopen, en alle onderdelen 
vervolgens samenvoegen. Bij elke zoekopdracht doorzoekt het OS m.a.w. heel de tabel. Het is duidelijk dat dit 
bijzonder vertragend werkt en dat er een betere manier moet bestaan om een bestandssysteem op te bouwen. 
Niet alleen het file system, maar ook de hardware kan hier vertragend werken. Een harde schijf is immers een 
mechanisch toestel (he hoort de schijfjes draaien. Het is dus niet echt één schijf, eerder een reeks “harde 
schijfjes”) dat moet draaien langs een aantal leeskoppen. Het kan dus even duren vooraleer de mechanica en 
het file system alles hebben gevonden en samengevoegd. 

UNIX en bij uitbreiding Linux en Mac OS X-systemen gebruiken JOURNALING FILE SYSTEMS en ook 
Microso deed zijn duit in het zakje met NTFS (New Technology File System). Het probleem van 
journalingsystemen is dat ze niet zonder meer uit te lezen en nog veel minder te “beschrijven” zijn door andere 
besturingssystemen. 

Tip: wanneer je een harde schijf koopt voor gebruik onder Windows, dan past elke gewenste schijf. Koop je er 
eentje die je ook wil gebruiken onder Mac OS X, dan moet je goed opleen dat de schijf niet als FAT is 
geformaeerd. Linux en Mac kunnen NTFS vaak wel “lezen”, maar er niet naar “schrijven”. 

*-NIX-besturingssystemen (UNIX, Linux, Mac OS X…) gebruiken journaling filesystems. Ze bewaren twee 
soorten informatie: 

1. “metadata” over de bestanden en mappen

2. de bestanden zelf

Met “metadata” bedoelen we algemene informatie over het bestand zelf zoals de aanmaakdatum, de laatste 
bewerkingsdatum, de maker (gebruiker), gebruikersrechten… Per bestand wordt die informatie vastgehouden in
een inode, op zichzelf ook een soort “bestand”. Naast de metadata bevat zo'n inode ook een lijst met 
verwijzingen naar de plaatsen waar de onderdelen van het bestand zich op het opslagmedium bevinden.40 Een 
“journaling” filesystem houdt in dat het eveneens de wijzigingen aan de bestanden bijhoudt (net zoals in een 
“journal”). Op die manier kan het bestandssysteem zich ook relatief makkelijk herstellen (naar een vorige staat)
na een crash.41

4.2.3 Soorten bestandssystemen

Bestandssysteem Kenmerken

NTFS New Technology File System, werd als opvolger voor FAT ontwikkeld door Microso. Het
is een “journaling” systeem. Ondersteuning voor bestanden tot een grooe van 16 TB. 

HFS+ “Journaling” bestandssysteem ontwikkeld door Apple voor gebruik onder Mac OS. Het 
werkt gelijkaardig als NTFS, maar beide systemen zijn niet compatibel. Het biedt 
ondersteuning voor bestanden en volumes tot meer dan 1 miljoen TB. Ook 
Linuxsystemen kunnen overweg met HFS, Windows niet. 

ext4 Het “journaling” bestandssysteem ext4 (opvolger van ext2 en ext3) is het meest gebruikte 
bestandssysteem onder Linux. Het ondersteunt bestanden met een grooe tot  16 TiB 
(tebibyte!) en volumes tot 1 EiB (exbibyte). Vermits het grootste deel van de webservers 
(computers waarop websites worden “geplaatst”) op UNIX- en Linux-systemen draait, is 
ext4 zeker niet te onderschaen.42 

40 LAYTON, J.B., "What’s an inode?", (http://www.linux-mag.com/id/8658/), Geraadpleegd op 7 september 2015. 
41 MILBERG, K., "How does a journaling filesystem work?", (http://searchenterpriselinux.techtarget.com/answer/How-does-a-journaling-

filesystem-work), Geraadpleegd op 7 september 2015.
42 "Usage statistics and market share of Linux for websites", (http://w3techs.com/technologies/details/os-linux/all/all), Geraadpleegd op 7 

september 2015. 
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btrfs Lees je als “B-Tree FS”, “Beer FS”, of “Buer FS”, is een alternatief voor ext onder Linux 
en groeit aan populariteit. De maximaal ondersteunde bestandsgrooe is 16 EiB. Btrfs 
hee een aantal andere krachtige eigenschappen zoals “data pooling (bestanden 
spreiden over meerdere harde schijven), compressie en encryptie, het maken van 
snapshots, data-deduplicatie enz. 

ZFS ZFS is enkel bekend in de UNIX-wereld. Het biedt ondersteuning voor bestanden tot 16 
Exabyte. Net zoals Btrfs ondersteunt het compressie, encryptie, data-dediplicatie en 
daarnaast ook ondermeer bescherming tegen datacorruptie. Ook OS'en zoals MAc OS X 
10.5 Server en een aantal Linuxversies ondersteunen ZFS. Toch is het eerder in gebruik 
bij grote ondernemingen dan bij thuisgebruikers. 

4.3 Databanken

4.3.1 Tabellen met relaties
Sorry als je dit altijd hebt gedacht, maar een spreadsheetprogramma zoals MS Excel is geen 
databanktoepassing, ook al gebruiken heel wat mensen zo'n soware nu net met dat doel. In een databank 
bewaar je gestructureerde informatie door ze te bewaren in een of meerdere tabellen. 

Ga je regelmatig winkelen in een zaak waar men ook klantenkaarten uitdeelt? Heel vaak zal men je bij een 
aankoop eerst vragen naar je postcode. Hieronder kom je te weten waarom dit zo is. 

Een eenvoudige adressenlijst zouden de meeste mensen meteen in één tabel bewaren. Die zou er dan als volgt 
kunnen uitzien:

Naam Voornaam Straat Huisnummer Gemeente Postcode

Jan Pieters Bondgenotenlaa
n

900 Leuven 3000

An Janssens Naamsesteenwe
g

1234 Heverlee 3001

… … … … … …

Vaak volstaat zo'n simpele databank niet, en ook in het geval van het bovenstaande voorbeeld kan het beter. 
Immers: als je adressenlijst aangroeit, moet je wellicht vaak dezelfde gemeente en postcode en dezelfde 
straatnaam invoeren. We zouden het bovenstaande voorbeeld op die manier in 3 tabellen kunnen 
onderbrengen. 

Een tabel voor de gemeentes (tbGemeentes)

ID Gemeente Postcode

1 Leuven 3000

2 Heverlee 3001

… … …
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Een tabel voor de straten (tbStraten):

ID Straatnaam Gemeente_ID

1 Bondgenotenlaa
n

1

2 Naamsesteenwe
g

2

… … …

Een tabel met de personen (tbAdressen):

Naam Voornaam Straat_ID Huisnummer

Jan Pieters 1 900

An Janssens 2 1234

… … … …

In deze tabellen gaan we ervan uit dat één persoon slechts op één huisnummer woont. De straatnaam hoeven 
we niet in te vullen. We kunnen enkel verwijzen naar een unieke “id” (identiteit) die de straat krijgt in de tabel 
“straten”. Elke straat kan slechts in één gemeente liggen. Ik hoor je al denken dat meerdere gemeentes een 
“Dorpsplein” hebben, maar dat doet in deze databank niet terzake. Vanaf het moment dat je Straat_ID=1 kiest, 
weet de databank dat Straat_ID=1 in Gemeente_ID=1 ligt. Op die manier kom je automatisch bij de juiste 
gemeente terecht. 

In de gebruikersinterface vraagt men eers om bijvoorbeeld de postcode. Eens je die heb ingevoerd of 
geselecteerd, kies je de gemeente. Vervolgens krijg je een lijst van alle straten in die gemeente. Wanneer je de 
straat kiest, krijg je een overzicht van al je adressen in die straat. Een bijkomend voordeel is dat wanneer een 
straat van naam verandert, de straatnaam automatisch een update krijgt in alle adressen. 

Omdat databanken beschikken over technieken om verschillende tabellen aan elkaar te koppelen of in relatie te
brengen (denk aan Gemeente_ID, Straat_ID…) spreet men in dit geval over RELATIONELE DATABANKEN. 

Relationele databanken worden in bedrijven, webshops, diensten, websites, elektronische leeromgevingen… 
massaal gebruikt. Zulke databanken maken het mogelijk om de inhouden die voor de gebruikers worden 
gepresenteerd, zinvol te bewaren. Lijsten met studenten, lijsten met punten in een digitale leeromgeving. 
Verkoopsartikelen, merknamen, kleuren en maten in een webshop. Facturen, betalingen en offertes in een 
boekhoudprogramma… Ook sociaal netwerksites zoals Facebook en Twier en zoekmachines zoals Google 
bewaren hun resultaten en index in grote databanken. 
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4.3.2 CRUD
Een databank moet aan een aantal voorwaarden (de zogenaamde CRUD-voorwaarde) voldoen om een 
databank genoemd te worden. Meteen zal je duidelijk worden waarom een spreadsheetprogramma geen 
“databank” kan/mag genoemd worden:

C create Duurzame opslag van gegevens. Gegevens mogen niet dubbel opgeslagen worden. Een 
ID moet bijvoorbeeld altijd behouden blijven. Als je een rij verwijdert, behouden de 
andere rijen hun oorspronkelijke ID. Anders zijn de “relaties” om zeep. 

R read Eenvoudig opzoeken en filteren van gegevens.

U update Gegevens moeten eenvoudig kunnen aangepast worden 

D delete Gegevens moeten verwijderd kunnen worden. 

Uiteraard moeten er op een databank gebruiksrechten worden ingesteld. Niet iedereen mag het recht hebben
om gegevens te verwijderen of aan te passen, of zelfs toe te voegen. Toepassingen waar dit wel kan, zoals 
Wikipedia, bewaren nog steeds een bewerkingsgeschiedenis en hebben een controlemechanisme ingebouwd 
om misbruik of fouten te voorkomen. 

Om CRUD-commando's uit te voeren, ondersteunen de meeste databanken de taal SQL (structured query 
language = gestructureerde opvraagtaal). 

Indien we de gegevens uit onze adressenlijst zouden filteren op straat, dan zou dit in SQL kunnen klinken als 

SELECT * FROM tbAdressen WHERE Straat_ID=1
of

DELETE * FROM tbStraten WHERE Gemeente_ID=2

4.3.3 Kleine en grote databanken
Databanksoware voor huis-, tuin- en keukengebruik zoals bijvoorbeeld MS Access of Filemaker Pro, bieden 
een gebruiksvriendelijke interface voor CRUD-commando's. Accessdatabanken kunnen echter ook gebruikt 
worden voor databankopslag achter bedrijfssoware die bijvoorbeeld geprogrammeerd is in Visual Basic of 
Visual C++. 

Grote toepassingen die heel veel data moeten kunnen verwerken, vereisen natuurlijk navenante 
databanksystemen. Op websites is de databank MySQL de grote nummer één. Het databanksysteem is open 
source en gratis te gebruiken. 

Zeer grote toepassingen zoals ERP-soware43 kunnen gebruik maken van MySQL of ORACLE DATABASE.

Databanken kunnen ook geautomatiseerd informatie verzamelen. In een aantal gevallen roept dit ernstige 
vragen op over schendingen van de privacy. De USA, Groot-Briannië, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland 
luisteren wereldwijd communicatiekanalen af via het spionagenetwerk ECHELON. Het marketingbedrijf 

43 Het begrip ERP staat voor enterprise resource planning, waarmee in de regel een computerprogramma ofwel software wordt bedoeld. Dit soort 
computerprogramma's wordt voornamelijk binnen organisaties gebruikt ter ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf. Een ERP-
programma bestaat meestal uit kleine deelprogramma’s (modules) die allemaal een specifieke taak ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan 
computerprogramma’s die worden gebruikt om de financiële administratie te voeren of de voorraden bij te houden. Waarbij voorheen veel 
bedrijven gebruikmaakten van verschillende programma’s om hun bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, kunnen in een ERP-programma een heel 
groot aantal processen (afdelingen) worden ondergebracht. Een gevolg van een dergelijk ERP-systeem is dat gegevens van bijvoorbeeld klanten 
en producten (denk aan adresgegevens van klanten) binnen de organisatie slechts eenmaal ingevoerd hoeven te worden, omdat een enkele 
database wordt gehanteerd. Naast dat de kans op inconsistente data wordt verkleind kan een ERP-systeem veel andere voordelen bieden zoals 
een efficiëntere manier van werken, betere communicatie en soms zelfs kostenreductie.
“Enterprise resource planning”, (https://nl.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning), Geraadpleegd op 7 september 2015).
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Doubleclick probeert te achterhalen welke e-mailadressen achter IP-adressen verborgen zien. Voor bedrijven 
zijn zulke data veel geld waard. 

4.4 Gestructureerde of semantische data voor informatie-
uitwisseling

4.4.1 HTML en XML
Bekijk dit stukje HTML: 

<div>
<h1>Niet van gisteren</h1>
<p>
Techniek en technologie omringen ons, van de wastafel 's morgens tot de televisie
's avonds, van de auto die ons naar het werk brengt tot de wekker die we zetten 
voor het slapengaan. Sommige uitvindingen lijken alsof ze nog maar recent in ons 
dagelijks leven zijn binnengekomen. Toch is het vaak net anders. Veel technieken 
en technologische concepten zijn ouder dan je denkt, zelfs eeuwenoud, of kennen 
hun voorgangers eeuwen of zelfs millennia geleden.
</p>
<p>Kris Merckx</p>
<p>Prijs: &euro; 27</p>
<p>Leuven, 2013</p>

</div>

Bekijk dit stukje XML: 

<book>
<title>Niet van gisteren</title>
<description>

Techniek en technologie omringen ons, van de wastafel 's morgens tot de 
televisie 's avonds, van de auto die ons naar het werk brengt tot de 
wekker die we zetten voor het slapengaan. Sommige uitvindingen lijken 
alsof ze nog maar recent in ons dagelijks leven zijn binnengekomen. Toch 
is het vaak net anders. Veel technieken en technologische concepten zijn 
ouder dan je denkt, zelfs eeuwenoud, of kennen hun voorgangers eeuwen of 
zelfs millennia geleden.

</description>
<author>Kris Merckx</author>
<price currency=”euro”>27</price>
<edition>

<date>2013</date>
<location>Leuven</location>

</edition>
</book>

Misschien klap je al dicht of begint je hoofd al te tollen, maar doe even de moeite en je bemerkt wel een 
verschil.

Laat ons eerst even stilstaan bij de gelijkenissen. Als je goed kijkt, merk je dat de onderdelen van de tekst in 
beide gevallen zijn afgesloten door markeringen. Daarvoor staat ook de ML in HTML en XML. ML betekent 
MARKUP LANGUAGE of markeertaal. Je markeert het begin en het einde van elk onderdeel. Men spreekt in 
dit geval ook wel van “tagging”. Net zoals je in Facebook aanduidt of tagt welke personen op een foto staan, zo 
markeer je hier het begin en einde van een element met code. Het opzet is vrij eenvoudig. Je begint met 
<tagnaam> en je eindigt met </tagnaam>. Zoals je merkt, kan je markeringen/tags ook in elkaar stoppen, alsof 
je kleinere dozen in grotere dozen stopt. 
De bedoeling van markeertalen is dan ook inhoud die voor mensen relatief duidelijk is te structureren voor 
computers. Een computer weet immers niet waar een bepaald tekstonderdeel zoals een titel of alinea eindigt. 
Daarom vertellen we dit aan het toestel met markeringen. 

Beide voorbeelden bevaen in wezen dezelfde inhoud, maar toch is er voor computers een belangrijk verschil. 
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Beeld je in dat beide voorbeelden zouden bekeken worden door iemand die geen Nederlands spreekt, dan merk 
je het meteen. Bij het eerste voorbeeld zou de Engelstalige misschien door hebben dat de <h1> staat voor een 
titel en de <p> voor een paragraaf (dat is ook de betekenis), maar hij/zij zou geen idee hebben over de inhoud. 
Het XML-voorbeeld structureerd niet alleen de inhoud, maar vertelt ook iets over de inhoud. Het gaat over een 
… (ja!) boek.

Vanuit het standpunt van informatie-uitwisseling is XML dus veel handiger, maar voor computers is het 
eigenlijk één pot nat, want dat toestel “begrijpt” al evenmin wat een boek is. Gestructureerde semantische44 
markeringen zijn dus vooral zinvol bij informatie-uitwisseling tussen computers, met die voorwaarde dat er 
steeds mensen komen bij kijken die zulke programmeercode schrijven dat ze dit soort uitwisselingsformaten 
handig kunnen gebruiken. 

Om informatie uit databanken te ontsluiten zijn XML-gebaseerde talen zeer handig. Er is echter nog een groot 
verschil tussen HTML en XML. De markeringen voor HTML liggen vast, ze zijn internationaal afgesproken. Elke
webontwikkelaar weet waarvoor <h1> en <p> staat (en zo zijn er nog een hoop tags). Een XML-taal kan door de
ontwikkelaar zelf bedacht worden. In plaats van <book> had hij evengoed <dog> of <product> kunnen 
gebruiken.  De X in XML staat immers voor Extensible of Extended. 

4.4.2 Met goedkeuring en zonder goedkeuring stelen
Moest alle informatie over boeken op een website als Amazon of BOL.com opgebouwd zijn in het XML-formaat
zoals hierboven aangeduid, dan zouden andere ontwikkelaars heel snel die informatie kunnen overnemen, 
filteren en gebruiken. Onzichtbaar voor de gewone gebruiker gebeurt dit ook. Heel wat online diensten bieden 
een REST-service aan waardoor ze anderen toegang geven tot hun data. 

REST is een bijzonder krachtig instrument omdat het je toelaat niet alles te moeten gaan zoeken, filteren, 
kopiëren en plakken in je eigen databanken. Met REST kan een webontwikkelaar geautomatiseerd zijn eigen 
pagina's opvullen met informatie die afkomstig is van andere websites en internetbronnen. 

Wanneer een interessante online dienst geen REST-service of REST-api aanbiedt, dan kan de ontwikkelaar nog 
steeds krachtige SCRAPING-methodes programmeren. Dat zijn programmeertechnieken die een beetje lijken 
op reguliere expressies, waardoor geautomatiseerd inhouden van andere webpagina's kunnen gekopieerd en 
bewaard worden. 

Bekende uitwisselingsformaten op basis van XML zijn ondermeer RSS (voor nieuws), Podcasts (voor muziek) en
Vodcasts (film). Ook voor afspeellijsten gebruikt soware vaak een XML-gebaseerd formaat. Een ander bekend 
formaat dat veelvuldig in de code van webpagina's wordt gebruikt, is JSON (Javascript Object Notation). Als je 
het onderstaande voorbeeld bekijkt, zal je al snel vaststellen dat XML vloer leesbaar is:

{
    "book": {
        "title": "Niet van gisteren",
        "description": "\nTechniek en technologie omringen ons, van de wastafel s 
morgens tot de televisie s avonds, van de auto die ons naar het werk brengt tot de 
wekker die we zetten voor het slapengaan. Sommige uitvindingen lijken alsof ze nog maar
recent in ons dagelijks leven zijn binnengekomen. Toch is het vaak net anders. Veel 
technieken en technologische concepten zijn ouder dan je denkt, zelfs eeuwenoud, of 
kennen hun voorgangers eeuwen of zelfs millennia geleden.\n\t",
        "author": "Kris Merckx",
        "price": {
            "_currency": "euro",
            "__text": "27"
        },
        "edition": {
            "date": "2013",
            "location": "Leuven"
        }
    }
}

44 “Semantiek”, (https://nl.wikipedia.org/wiki/Semantiek), Geraadpleegd op 7 september 2015.
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4.5 Big data
De term “big data” duikt veelvuldig op in de pers. Het is geen computertechniek, maar slaat op de gigantische 
hoeveelheid digitale informatie die wereldwijd beschikbaar is. In 2016 zullen datacenters (plaatsen waar 
internetservers staan opgesteld) wereldwijd 16000 ha oppervlak innemen. De gezamenlijke datacapaciteit is dus
enorm en naar schaing is op dit moment slechts 0.5% van die gegevens geanalyseerd. “Men” hoopt hiervan 
binnen enkele jaren tijd tot 33% te taggen en analyseren. 

Waarom is zo'n analyse “nodig” of beter gezegd: Wie vindt zo'n analyse nodig?

De redenering lijkt eenvoudig: hoe meer data, hoe nauwkeuriger de analyses, hoe efficiënter de beslissingen 
van bedrijfsmensen en overheden. Hierdoor kan men kosten drukken en risico's reduceren. 

“Big data” is een modewoord en vaak gebruikt men het ten onrechte of in een verkeerde context. Drie factoren 
zijn cruciaal volgens industrieel analyst Doug Laney45:

Volume De hoeveelheid gegevens. 

Snelheid De snelheid waarmee informatie kan opgevraagd en ingevoerd kan worden.
Hoe sneller, hoe sneller en efficiënter kan gereageerd worden. 

Diversiteit Diverse soorten gegevens worden geanalyseerd: gestructureerde data uit 
bijvoorbeeld databanken, sensoren, informatie uit sociale media, video's 
van YouTube, financiële transacties, beursgegevens enz. 
Diverse data kunnen elkaar ook tegenspreken waardoor een grondige 
analyse erg complex wordt. Hoe bepaal je welke bron de meest correcte 
informatie bevat? Hoe kan je bovendien op een zinvolle manier al die 
verschillen datatypes zinvol analyseren en combineren? 

Om te kunnen spreken over “Big data” moeten minstens twee van deze factoren zijn voldaan. 

Bij big data gaat het dus niet zo zeer over de hoeveelheid data die je verzamelt, maar eerder over wat
je met die data doet. Analyse van big data kan leiden tot 

1. kostenbesparing

2. tijdsbesparing 

3. nieuws producten of productoptimalisatie 

4. betere besluitvorming 

5. optimalisatie van producten, transport enz. 

6. frauduleuze transacties ontdekken46

7. …

De hoeveelheden data zijn zo groot dat ze met reguliere databanken niet kunnen opgeslagen en geanalyseerd 
worden. Bovendien groeit de hoeveelheid beschikbare data exponentieel, ondermeer door de sociale media 

45 META Group. "3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety." February 2001.
46 "Big Data What it is & why it matters", (http://www.sas.com/en_us/insights/big-data/what-is-big-data.html), Geraadpleegd op 7 september 2015.
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zoals Facebook en YouTube. Daarnaast verzamelen steeds meer toestellen zelf data en wisselen die ook uit 
(denk aan het Internet of things). RFID-chips zijn de intelligente opvolgers van de traditionele streepjescodes 
en kunnen eveneens in dit proces van “datamining” worden ingezet. Al die gegevens vormen een schat aan
informatie voor marketingdoeleinden. Datamining is het gericht zoeken naar statistische verbanden tussen
gegevens. Men probeert op die manier profielen op te stellen zoals het aankoopgedrag van consumenten, 
verpreiding van ziektes enz. Dankzij datamining en profilering kan men het gedrag van mensen, netwerken, 
groepen of systemen “voorspellen”. Maar soms slaat men de bal toch wel aardig mis. 

De analyse en verwerking van big data vraagt niet alleen om nieuwe soware, databanken en 
bestandssystemen, maar ook om gespecialiseerde beroepen zoals dat van “datascientist”. Met nieuwe 
algoritmes probeert men onbekende verbanden tussen data te ontdekken. Omdat de data uit zeer diverse 
bronnen komen en in zeer verschillende formaten, volstaan traditionele algoritmes en programmeertechnieken 
niet meer. De soware moet zelf leren uit de gevonden informatie (machine learning) en besluiten trekken 
(lees: voorspellingen doen). In de programmeercode maakt men ondermeer gebruik van neurale netwerken 
waarbij men de manier waarop menselijke hersenen leren, probeert na te bootsen. 

Wie anders dan Google is erg bedreven in het verzamelen en analyseren van gigantische hoeveelheden 
informatie. Zij introduceerden MapReduce, een programmeerframework voor het uitvoeren van analyses op 
grote hoveeheden gegevens. MapReduce splits een zoek- of analyseopdracht op in meerdere kleinere taken en 
verdeelt die over meerdere computers. Als één van de computers tijdens dit werk de “geest gee”, neemt een 
andere computer automatisch die openstaande taak over. De Apache Hadoop-omgeving volgt met enige 
fantasie ook het IPOS-model: 

1. de invoer bestaat uit “big data”, 

2. het Hadoop Distributed File System (HDFS) staat in voor de opslag van de gegevens (op meerdere 
servers, blockgrooe van 64 mb), 

3. MapReduce zorgt voor de “verwerking” en het 

4. resultaat is een analyse.

Soms loopt het ook wat “mis”:

Voorbeelden:

“De Amerikaanse winkelketen Target kwam in het nieuws, doordat ze folders 
over babybenodigdheden naar een vrouw hadden gestuurd, nog voordat haar 
familie wist dat ze zwanger was. Het bedrijf wilde zich bewust op zwangeren
richten omdat zwangerschap een van de weinige periodes in iemands leven is 
waarin de vastgeroeste winkelpatronen doorbroken kunnen worden. Via 
statistische analyse was het bedrijf in staat zwangeren te herkennen aan 
hun veranderde aankoopgedrag. Critici stelden dat het bedrijf weliswaar 
babyfolders naar zwangeren stuurde, maar mogelijk ook veel van die folders 
naar niet-zwangeren had gestuurd.

Toen in 2009 de Mexicaanse griep toesloeg, kon Google de verspreiding 
volgen door te zien in welke regio's naar griepgerelateerde klachten werd 
gezocht. Deze analyse werd wel vertroebeld doordat veel mensen die via het 
nieuws over de ziekte hadden gehoord, al gingen zoeken terwijl ze (nog) 
niet ziek waren.”47

47 "Big data", (https://nl.wikipedia.org/wiki/Big_data), Geraadpleegd op 7 december 2015.
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4.6 Gegevens kleiner maken
We kunnen ondertussen zo goed als alle data digitaliseren en bewaren op optische of magnetische 
opslagmedia. Geluid, bewegend en stilstaand beeld, tekst, 3D-gegevens … alles kan door de digitale mallemolen
en voor de ‘eeuwigheid’ bewaard worden. Via het wereldwijde netwerk van computers dat we het internet 
noemen, kunnen we die digitale data met elkaar uitwisselen. Enkel de opslagcapaciteit en de snelheid van de 
datanetwerken vormde lange tijd een probleem. Hiervoor ontwikkelden programmeurs 
compressietechnieken, waardoor digitale gegevens minder ruimte innemen op een medium, maar toch geen 
merkbare informatie verliezen. 

Test: Als je over een computer met tekstverwerker beschikt, kun je zelf een compressietechniek bedenken door de 
meest voorkomende woorden in een tekstdocument met een ‘zoek-en-vervang’-opdracht te vervangen door een getal 
(waarvan het aantal tekens wel korter moet zijn dan die van het woord zelf) of de eerste leers. Wanneer je twee 
versies van het document bewaart, zul je merken dat de tekst met compressie minder opslagruimte in beslag neemt. 
Je moet natuurlijk een decoderingsmechanisme voorzien zodat de gebruiker weet voor welk woord elk getal staat. 

Uiteraard werken moderne compressietechnieken volgens zorgvuldig uitgekiende wiskundige algoritmes. Tot de
bekendste compressiealgoritmes behoren mp3 (geluid), jpeg (beelden) en zip. 

Karlheinz Brandenburg (1954) kan terecht de vader van het mp3-formaat worden genoemd, maar het succes 
van mp3 is zeker niet aan hem te danken. Een Australische hacker ‘kocht’ de demo-soware voor het coderen 
van mp3 met een gestolen creditcardnummer en schreef er een nieuwe interface voor. Vervolgens publiceerde 
hij zijn programma op het internet, waar iedereen het gratis mocht downloaden. Het gaf duizenden mensen de 
mogelijkheid om muziek van audio-cd’s te halen en te converteren naar het mp3-formaat. Al snel kwam er 
soware beschikbaar waarmee mensen overal ter wereld hun muziekcollectie konden ‘delen’. Muziek van 
internet halen werd een fluitje van een cent – tot groot ongenoegen van de muziekmaatschappijen. 
Rechtszaken volgden en daarbij werden vooral de producenten van de verdeelsoware geviseerd. Er er vielen 
rake klappen: hoe succesvol soware als Napster ook was, het kon niet op tegen de gerechtelijke machine. 

Mp3 maakt de benodigde opslagcapaciteit voor het bewaren van gedigitaliseerde audiogegevens 
beduidend kleiner. Een mens hoort tijdens het beluisteren van muziek niet alles. Wanneer twee luide tonen 
heel dicht tegen elkaar liggen, registreert hij enkel bewust de luidste toon. Het mp3- algoritme filtert de iets 
lagere toon er gewoon uit. Het hee ook weinig zin om tonen te bewaren die hoger of lager zijn dan wat het 
menselijk gehoor kan waarnemen. mp3 sluit ook klassieke compressietechnieken in zoals joint stereo, waarbij 
audiogegevens die in het linker- en rechterkanaal voorkomen slechts één keer worden opgeslagen. Deze 
techniek hee echter wel wat nadelen: mp3 en jpg (jpeg) zijn ‘lossy’. Dit betekent dat de gegevens die tijdens 
de compressie worden weggelaten, niet meer kunnen worden teruggehaald. Bij beelden gebeurt een 
gelijksoortige compressie. Aangezien het menselijk oog veel gevoeliger is voor verschillen in helderheid dan 
voor kleurverschillen, worden bij jpeg-compressie veel kleurverschillen weggelaten. Hoe meer verschillen 
worden weggelaten, hoe groter de compressie. 

Bij analoge film wordt elk beeldje afzonderlijk opgeslagen, ook al richt je je camera een uur lang op hetzelfde 
schilderij. Bij digitale compressie gaat de soware op zoek naar patronen in de opeenvolgende beelden. Enkel 
die beeldfragmenten van het beeld die werkelijk veranderen, worden opgeslagen. Maar ook daar kan 
compressie gebeuren. Stel je voor dat je een landschap filmt vanaf een vast statief. Door het landschap rijdt een
auto. Het algoritme zal enkel die onderdelen van het landschap die wijzigen onthouden, maar de pixels van de 
auto blijven ondanks hun veranderde positie in het beeld vrijwel ongewijzigd. Dus: wanneer je je camera een 
uur lang op hetzelfde schilderij hee gericht, zal de film na compressie bijzonder klein zijn. De soware 
vergelijkt voortdurend opeenvolgende beelden. Compressietechnieken worden eveneens gebruikt wanneer in 
een massa digitale gegevens moet worden gezocht naar bepaalde patronen. Bij computer vision is een machine 
in staat om informatie uit afbeeldingen of beelden af te leiden. Implementaties zijn niet moeilijk te bedenken: 



Kris Merckx Hello <digital/> World! 101

het sturen of besturen van robots, tellen van voetgangers, afbeeldingen indexeren en organiseren, interactie 
met de omgeving en vele andere.

4.7 Rotte gegevens en dataverlies
Nauwelijks twintig jaar geleden maakte ik mijn teksten in de tekstverwerker WordPerfect onder het 
besturingssysteem Windows 3.11. Omdat ik bang was gegevens kwijt te spelen, bewaarde ik steevast een kopie 
(backup) op een kleine diskee. Gelukkig bleven op die manier mijn kostbare data bewaard voor het nageslacht
(ook al zit er vermoedelijk niemand op te wachten)! Vandaag heb ik problemen met die gegevens. In de eerste 
plaats is het besturingssysteem al lang naar het sowarekerkhof verhuisd. Daarnaast kan zelfs de nieuwste 
versie van WordPerfect de bestanden van zijn verre voorloper niet meer correct openen. Omdat ik wel wat it-
ervaring heb (denk ik toch) en de moed niet te snel opgeef, blijf ik proberen. Uiteindelijk gaan die oude 
bestanden wel weer open, maar de lay-out ziet er niet meer uit. Kolommen zijn verschoven en de soware 
meldt problemen met ontbrekende of onbekende leertypes. Bovendien moet ik hiervoor een ietwat oudere 
computer met een diskeestation van de zolder halen, want de moderne generatie computers beschikt al lang 
niet meer over de benodigde uitleesapparatuur. Ook bedrijven botsen dagelijks tegen dit probleem aan. De 
firma’s achter de uitleesapparatuur en/of de uitleessoware bestaan vaak al lang niet meer en/of de gegevens 
kunnen niet meer geopend worden. Vaarwel informatie en sorry voor al dat dure en tijdrovende invoeren van 
informatie. De harde schijf met magnetische opslag lijkt de reddende engel, maar ook daar stuiten we op 
problemen. De manier waarop de bestanden op de harde schijf worden opgeslagen, hangt af van de gebruikte 
soware en het besturingssysteem. Een harde schijf die is ‘ingedeeld’ door het systeem Windows, kan je niet 
zonder problemen uitlezen en gebruiken onder bijvoorbeeld Linux of Mac os en omgekeerd. Uiteraard bestaan 
er altijd wel oplossingen voor dit soort problemen, maar je moet ze natuurlijk ook kennen en kunnen hanteren. 
Een crash van de soware of het besturingssysteem of een technisch mankement aan de schijf kan eveneens 
leiden tot een onherroepelijk verlies van data. Tot slot is geen enkel optisch of magnetisch opslagmedium het 
eeuwige leven beschoren. Ook zij verliezen stukje bij beetje de opgeslagen informatie onder invloed van allerlei 
fysische omstandigheden. De technische term voor al deze vormen van verlies van digitale gegevens heet ‘bit 
rot’, ook al moet je hierbij natuurlijk niet meteen denken aan schimmels. Digitalisering biedt op zich een zeer 
robuuste vorm van opslag, maar vaak is ‘miniaturisering’ de boosdoener. Eén bit wordt vastgehouden door een 
paar honderd elektronen. Hoe kleiner (hoe minder elektronen per bit), hoe fragieler de informatie wordt. Alle 
voordelen van digitale opslag ten spijt, zit er dus ook een keerzijde aan de medaille. Het moderne Alexandrië 
vergaat dus niet door een brand, maar van binnenuit, als door een klein ‘vuurtje’ dat de data van binnenuit kan 
opvreten. 

En de toekomst, wat brengt die? Wat gebeurt er met alle data die jij gisteren, vandaag, morgen… invoer(t)(de) 
in digitale leeromgevingen, webapplicaties, sociale media? Blijven die data bewaard? Gaan ze een eigen leven 
leiden? Heb je er zelf nog weet van of toegang toe? 


