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DATA REDDEN OF 
VERLIEZEN
Ben je al eens wat data kwijtgeraakt? Je smartphone is om 
zeep en je bent al je foto’s kwijt. Of je maakt een bestand 
op één computer en je kan het bestand op een ander 
toestel niet openen omdat je daar niet beschikt over de 
benodigde software. 

Zullen we de bestanden die we nu maken, over pakweg 10 
of 20 jaar nog kunnen openen?  

We maken massa’s foto’s en films, meer dan ooit tevoren, 
maar kan je in die gigantische hoeveelheid bestanden net 
die foto van je kleine zusje terugvinden van net 5 jaar 
geleden?
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Rotte gegevens en 
dataverlies 
Nauwelijks 25 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 diskette. 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 softwarekerkhof 
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 van mezelf) en de moed niet 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 software meldt 
problemen met ontbrekende of onbekende lettertypes. 
Bovendien moet ik hiervoor een ietwat oudere computer 
met een diskettestation van de zolder halen, want de 
moderne generatie computers beschikt al lang niet meer 
over de benodigde uitleesapparatuur.  

Ook bedrijven botsen regelmatig tegen dit probleem aan. 
De firma’s achter de uitleesapparatuur en/of de 
uitleessoftware bestaan vaak al lang niet meer en/of de 
gegevens kunnen niet meer worden geopend. 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 software 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, kunnen hanteren 
en goedkoop zijn ze niet altijd. 

Een crash van de software 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.
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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 eenpaar 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. De moderne bibliotheek van 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?  

‘Obsolete’, buiten gebruik geraakte, digitale media (ponskaarten, 
magnetische opslag, optische opslag…). 
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SEMANTISCHE EN 
GESTRUCTUREERDE 
DATA
HTML, XML, JSON… 

Leerstof tweede en derde jaar (nog niet beschikbaar)
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BESTANDSSYSTEMEN

Hoe bewaart een operating system zoals Android, iOS, 
Mac OS X, Linux, Windows… bestanden op een harde 
schijf of een SSD-geheugen? Zelfs al bewaar je bestanden 
in de “cloud”, dan nog staan ze ergens op een 
opslagmedium?  

Hoe gaat dit in zijn werk? Hoe kan een computer zoveel 
gegevens op een minuscuul schijfje krijgen? Hoe kan een 
digitale camera uren filmmateriaal op een verwaarloosbaar 
klein SD-kaartje opslaan?  

Daar komt geen magie aan te pas, maar verbazend is en 
blijft het natuurlijk wel. Waarom gaan opslagmedia soms 
gewoon stuk? Kan je de gegevens dan nog redden 
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Bestanden een plaats geven 
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, 
a u d i o , fi l m e n f o t o ’s b e w a re n c o m p u t e r s o p 
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. 

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.  

File system en formatteren 
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, heeft wellicht ooit al eens 
gehoord over het begrip FORMATTEREN. Formatteren is 
een proces waarbij het besturingssysteem of een stuk 
andere software, de harde schijf of het opslagmedium 
gaat indelen. Zo'n beetje zoals een architect op een plan 
een huis indeelt in kamers. Trouwens: formatteren blijft niet 
beperkt to t MS Windows, ook een Apple- o f 
Linuxcomputer moet zijn harde schijf of opslagmedium 
indelen om er bestanden op te kunnen bewaren. 
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Een filesystem vormt een 
virtueel hotel voor data 
We maken even de vergelijking met een architect die een 
hotel uittekent. 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 zitten. 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.  
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Virtuele gatenkaas: tijd voor 
defragmentatie 
Na een tijdje ziet een opslagmedium er uit als een virtuele 
gaatjeskaas. Daarom raadt men computergebruikers ook 
aan om na x 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 zetten, 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 “platter” (het plaatje van de 
harde schijf) waardoor het systeem sneller bestanden kan 
vinden. 

De werking van schijfdefragmentatie. 
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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 blijft 
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 blijft onze eerste vraag: Hoe vindt de computer snel 
alle fragmenten van één bestand terug en maakt hij er weer 
één geheel van?  

D a t h a n g t e e n b e e t j e a f v a n h e t g e b r u i k t e 
bestandssysteem. Het meest bekende en verbreide 
bestandssysteem is FAT (van Microsoft) dat ook door 

andere besturingssystemen kan gelezen worden. Het FAT 
is dan wel bekend en kent brede ondersteuning, maar het 
heeft 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)

7 …
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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 Microsoft 
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 opletten dat de schijf niet als FAT is geformatteerd. 
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 
b e w e r k i n g s d a t u m , d e m a k e r ( g e b r u i k e r ) , 
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 
relatief makkelijk herstellen (naar een vorige staat) na een 
crash. 
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Soorten file systems 
FAT File allocation system, bestandssysteem gebruikt in oude Windowsversies en op heel wat externe harde schijven. 

exFAT (Extended File Allocation Table) is een bestandssysteem speciaal bedoeld voor flash-schijven. 

NTFS New Technology File System, werd als opvolger voor FAT ontwikkeld door Microsoft. Het is een “journaling” systeem. Ondersteuning voor bestanden tot een grootte 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 grootte 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 onderschatten.

Btrfs Lees je als “B-Tree FS”, “Better FS”, of “Butter FS”, is een alternatief voor ext onder Linux en groeit aan populariteit. De maximaal ondersteunde bestandsgrootte is 16 EiB. Btrfs 
heeft 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. 

ISO9660 Bestandssysteem van CD en DVD. Joliet, Rock Ridge en El Torito zijn hier "uitbreidingen" van. 

UDF Universal Disk Format, open vendor-neutraal file system. Vooral gebruikt bij DVD, BluRay en andere optische media.

HDFS Hadoop Distributed File System, voor gedistribueerde opslag en verwerking van grote hoeveelheden data (big data). Andere big data-opslagsystemen zijn Quantcast File 
System, Ceph, Lustre, GlusterFS, PVFS.


