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Welke sporen laat ieder van ons achter? We mailen, posten op
sociale media, maken bestanden op onze computer. Al die digitale
activiteit laat sporen achter. Van sommige sporen zijn we ons
bewust, van andere heel wat minder.
In winkelstraten hangen, al dan niet slimme, camera’s die onze
bewegingen registreren op zoek naar verdacht gedrag. Ze
registreren niet alleen, maar bewaren hun gegevens ook voor
eventuele latere analyse.

• Welke digitale sporen laat ieder
van ons achter?

Langs steenwegen en snelwegen installeert de overheid steeds
meer camera’s voor trajectcontrole. Iedereen is een potentiële
verkeersovertreder en dat zullen we geweten hebben.

• Waar worden al die digitale
sporen bewaard?

Waar worden al deze data bewaard en hoe gaat dit precies in zijn

• Wat gebeurt er met al die
datasporen?

handen? Hoeveel data produceren we op één enkele dag?

werk? Wat gebeurt er met al deze data? Wie heeft die data in

Datarevolutie
De hoeveelheid digitale data die de
mensheid dagelijks genereert, tart elke
verbeelding. De opkomst van het
Internet of Things, versnelt dit nog aan
een ongezien tempo.
Het Internet of Things, “smart ”
toestellen die met het internet zijn
v e r b o n d e n , v e r z a m e l e n m a s s a’s
gegevens. In 2006 ging dit om
ongeveer 2 miljard toestellen. Op dit
moment is dit aantal al opgelopen tot
200 miljard en het neemt op elk
moment nog toe.
90% van alle beschikbare data ter
wereld is gedurende de laatste paar
jaar tot stand gekomen.
De smartrevolutie bracht ons IoT,
smartphones, digital assistants (Google
Home, Amazon Alexa…), smartwatches,
beacons, slimme auto’s, smarthomes…
alle draagt bij aan de datageneratie.

“By 2025, it’s estimated that 463 exabytes of data will
be created each day globally – that’s the equivalent
of 212,765,957 DVDs per day!”
(Bron: https://www.visualcapitalist.com/how-much-data-is-generated-each-day/)

door nieuwe data te registreren of door bestaande data te
filteren. De verzamelde data (data collection) dienen in dat
geval een onderzoeksdoel. Dat doel kan van zeer
uiteenlopende aard zijn:
• Wetenschappelijk

Data collection met een doel
Data wordt niet altijd bewust of met een reden

• Academisch
• Marketing gerelateerd
• Predictief

geproduceerd. Vaak dragen nieuwe technologieën bij tot

• Politiek

een toename van dataproductie. Anderzijds hebben data

• Juridisch

op zichzelf geen doel.

• …

Dataproductie en technologie lijken wel een bloem en een
bij die elkaar voortdurend bestuiven. De miniaturisering
van opslagmedia (harde schijven, SSD…) maakt het
mogelijk om steeds meer date te verzamelen en te
bewaren. De toenemende rekenkracht van
computersystemen, maakt analyse van grote
hoeveelheden data mogelijk. Concepten uit kunstmatige
intelligentie, zoals neurale netwerken, zijn reeds bedacht
op het einde van de jaren 1950 (John Von Neumann), maar
worden nu pas echt bruikbaar.
Data kunnen ook doelbewust verzameld worden. Dit kan

Het mag duidelijk zijn dat de Chinese overheid
datacollectie en -analyse voor andere doeleinden inzet,
dan de meeste universiteiten. Bewuste datacollectie leidt
tot analyses. Die analyses leiden tot informatievorming en
“kennis”.

Kennen, begrijpen

Kunnen

1. Waarom groeit de hoeveelheid data exponentieel?

1. Vorbeelden geven van het doel en het nut van

2. Som een aantal voorname oorzaken van de toenemende
hoeveelheid data op.
3. Wat zijn de voornaamste redenen van datacollectie?

datacollectie.
2. Een dataset kunnen vinden en openen met DBeaver.

