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DEEL 4 
OPSLAG VAN 
DATA 
• Hoe kan een computer informatie 

bewaren? 

• Wat zijn databanken? 

• …
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TEKSTBESTANDEN

Sorry, je begrijpt het verkeerd. Met tekstbestanden 
bedoelen we in dit geval niet de documenten die je intikt 
in MS Word of LibreOffice. Uiteraard hebben ze wel wat 
elkaar gemeen. Een bestand uit MS Word is een 
teksverwerkerbestand. Als je het bewaart op je harde 
schijf, wordt het een binair of een gecomprimeerd 
bestand.  

Als we het over tekstbestanden hebben in de titel, dan 
doelen we op “platte tekst”-bestanden. Bestanden die 
enkel karakters bevatten die je op een toetsenbord kan 
intikken, maar geen opmaak of afbeeldingen. 

Als multimedia-expert in spe is het van bijzonder groot 
belang dat je weet wat we met platte tekst bedoelen. Als 
webontwikkelaar of programmeur zal je sowieso in 
teksteditors met platte tekstbestanden werken. Wat dit 
precies is, lees je zo meteen…
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ASCII 
De computer bewaart alle bestanden binair, als een reeks 
nullen en enen, want dat is de enige code die de meeste 
moderne computers verstaan. Elk bestand bestaat uit een 
vaak erg lange, maar toch eindige reeks nullen en enen. 
De computer bewaart ze op een opslagmedium (harde 
schijf, USB-stick…). 

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 letter 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 hoofdletter 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 kan je op die manier 256 combinaties vormen, of 
alle combinaties tussen 

00000000 = 0 en 11111111 = 255 

Hiervoor zijn natuurlijk afspraken gemaakt. In principe kan 
je om het even welk toetsenbord op om het even welk 
digitaal systeem dat tekstinvoer toelaat, aansluiten. De 
toetsaanslagen worden automatisch herkend. Dit komt 
omdat ze zo goed als allemaal ASCII ondersteunen. ASCII 
(American Standard Code for Information Interchange) is 
een standaard om Latijnse letters, cijfers, leestekens en een 
aantal andere tekens en een reeks stuurcodes 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.
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In een teksteditor kan je enkel ASCII-tekens (of UTF-8-
karakters, waarover later meer) invoeren. Je kan er je 
tekst niet mee opmaken of er bijvoorbeeld foto’s aan 
toevoegen. Ik hoor je al denken: wat is daarvan het nut? 

Het grote voordeel is dat dit soort bestanden perfect 
uitwisselbaar zijn. Je hebt er geen speciale software voor 
nodig om de inhoud van die documenten te kunnen 
lezen. Een eenvoudige editor zoals Windows Kladblok of 
Adobe Brackets volstaan om het bestand te openen. 
Programmeercode of webpagina’s kan je perfect in een 
editor openen, omdat ze enkel karakters kunnen 
opnemen die ondersteund worden door de ASCII of 
UTF-standaarden. 

Afbeelding: een tekst in de editor Adobe Brackets.

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

naar de bestandsgrootte (zie afbeelding links).
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UNICODE en UTF-8 
ASCII werkt zoals je merkt perfect, maar pakweg 
Arabieren, Chinezen en Japanners, kortom iedereen die 
geen standaard Europees georiënteerde taal schrijft, bleef 
met ASCII wel aardig op zijn honger zitten. Er bestonden 
geen binaire codes voor het Arabisch of Chinees (een 
Chinese Jan met de pet kent ongeveer 7000 verschillende 
karakters). 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 alfabetten en schriftsystemen in één 
document mogelijk. Niet dat je dit vaak nodig hebt, want 
je schrijft 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-standaard. 

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. 

Je hebt het misschien al meegemaakt. Je kopieert een 
tekst van Wikipedia en je plakt het in een MS 
Worddocument. Ook alle links die in de webpagina 
zaten en de opmaak, zijn mee gekopieerd. Wil je dit 
vermijden, dan plak je de tekst eerst in een teksteditor. 
Op die manier heb je enkel de “platte tekst”.

Als je een tekst van een webpagina kopieert en plakt in een 
tekstverwerker, kopieer je ook heel de opmaak mee.
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BINAIRE BESTANDEN

Ook al bieden ASCII-bestanden heel wat voordelen, toch is 
het niet altijd de beste manier om bestanden te bewaren.  

Wanneer men het over BINAIRE bestanden heeft, dan 
gaat het over bestanden die niet volgens de ASCII-
tekenset zijn gecodeerd. En er bestaan meerdere goede 
redenen om dit niet te doen. 

Voor het bewaren van de meeste bestanden zoals foto’s, 
documenten uit een tekstverwerker, presentaties, films… 
gebruikt men een “binaire codering”. ASCII zou in dat 
geval leiden tot te grote bestanden. 

Heel vaak gebruikt men bovendien compressietechnieken 
om bestanden een stuk kleiner te maken zodat ze minder 
ruimte in beslag nemen. Denk maar eens hoe snel je 
smartphone vol is, als je alle dagen foto’s of filmpjes maakt. 
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Waarom geen ASCII? 
Een voorbeeld: een letter “a” (niet de hoofdletter) 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 heeft. 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.  

Eén enkele byte 256 verschillende waardes bevatten. 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. 

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 pixels. 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. 

Een binair bestand (PNG-afbeelding) in een teksteditor.
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BESTANDEN 
VERKLEINEN EN 
CONVERTEREN
Je weet al waarom niet alle bestanden worden bewaard in 
ASCII-formaat. Soms is het nuttige om bestanden binair te 
coderen zodat ze minder ruimte in beslag nemen. 
Sommigen bestanden, afbeeldingen en films bijvoorbeeld, 
nemen echter uit zichzelf al veel plaats in. Een afbeelding 
kan immers bestaan uit miljoenen pixels. Elk van die pixels 
bevat een 8-bits waarde voor rood, groen en blauw. Voor 
een eenvoudige afbeelding moet er dus al snel heel wat 
informatie bewaard worden. De hoeveelheid opslagruimte 
neemt bovendien nog toe naargelang de resolutie van de 
afbeeldingen. Hoe vaak krijg je niet te maken met een 
gebrek aan opslagruimte bij het maken van foto’s met een 
smartphone? De meeste afbeeldingsformaten passen 
daarom algoritmes toe om de hoeveelheid data te 
verkleinen.  

Ook om bestanden te mailen, kan het handig zijn ze eerst 
te verkleinen. Dat kan, zelfs zonder kwaliteitsverlies.
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Afbeeldingen comprimeren 
Afbeeldingen nemen veel plaats in door verschillende 
redenen: 

• Hoeveelheid pixels (resolutie). 

• Aantal verschillende kleuren voor RGB. 

Als je één van die twee vermindert, verkleint eveneens de 
benodigde opslagruimte.  

1.  Je kan het aantal pixels in een afbeelding reduceren. 
Met beeldbewerkingssoftware kan je het aantal pixels 
verlagen. Zo kan je een afbeelding van 1920 pixels 
breedte, verlagen naar bijvoorbeeld 300 pixels. Deze 
techniek wordt vaak toegepast bij het klaarstomen van 
afbeeldingen voor het gebruik op internet. Ook het 
aantal pixels per inch kan verlaagd worden (dpi of dots 
per inch). Voor drukwerk heb je afbeeldingen nodig van 
300 dpi, voor internet volstaan afbeeldingen met een 
resolutie van 72 dpi. Het aantal pixels of dpi verhogen is 
eveneens mogelijk, maar dit betekent niet dat de kwaliteit 
van de afbeelding groter wordt. De software voegt dan 
kunstmatig pixels toe door bepaalde pixels te 
verdubbelen. Verloren informatie kan echter niet worden 

“toegevoegd”. In politieseries op TV zie je bijvoorbeeld 
hoe men een “duidelijk” beeld tevoorschijn tovert uit een 
lageresolutiebeeld van een digitale camera. Dit kan in 
feite niet. 

2. Je zou het aantal beschikbare kleuren kunnen 
verminderen. BIj het RGB-kleursysteem kan elke pixel 
ingekleurd worden met 265 waardes voor rood, 256 voor 
groen en 256 voor blauw. Dit betekent dat je voor elke 
pixel over 16 777 216 verschillende combinaties beschikt, 
want 256 * 256 * 256 = 16 777 216. 

Je zou kunnen afspreken dat je niet alle combinaties 
mogelijk maakt. Dat is precies wat het GIF-formaat doet. 
Een GIF-afbeelding laat je enkel toe om in totaal 256 
verschillende combinaties te gebruiken. Dit zorgt ervoor 
dat de afbeelding een pak kleiner wordt. Immers, je kan 
niet meer kiezen uit een "verfwinkel" met 16,7 miljoen 
verschillende kleuren. In de GIF-"verfwinkel" kan je enkel 
kiezen uit 256 verschillende kleuren.  

3. Als je twee afbeelding met even veel pixels met elkaar 
vergelijkt, zal je merken dat ze meestal niet even veel 
ruimte in beslag nemen. Immers, niet alle afbeeldingen 
bevatten even veel kleuren. 
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foto van een grasveld bevat minder kleurvariatie dan een 
foto van een schilderij van Pieter Paul Rubens.  

Het aantal pixels reduceren in Adobe Photoshop. 

4. Het menselijk oog is gevoeliger voor helderheid dan 
voor kleur. Door hier op in te spelen, kan je de 
bestandsgrootte van een afbeelding verkleinen. Een JPEG-
afbeelding behoudt de helderheid van de pixels, maar laat 
heel wat kleurvariatie weg. Simpel voorgesteld: een jpeg 
verdeelt een afbeelding in een raster waarbij gemiddelde 
waardes worden gemeten. Veel variatie in kleur wordt 
weggelaten. Hoe meer verschillen weggelaten worden, 
hoe groter de compressie. 

5. Men past in de meeste gevallen dis wiskundige 
algoritmes toe om afbeeldingen te comprimeren. 
Afbeeldingsbestanden kunnen op diverse manieren 
bewaard worden. TIFF, jpg, gif, png... zijn bekende 

bestandsformaten voor pixelafbeeldingen. Ze hebben 
allemaal hun specifieke doeleinden, maar eveneens voor- 
en nadelen. Een TIFF-afbeelding kan je zonder compressie 
bewaren, d.w.z. dat alle pixelinformatie en alle informatie 
over de kleuren behouden blijft in het bestand. Uiteraard 
zorgt dit ervoor dat een TIFF-bestand veel meer ruimte 
inneemt op een opslagmedium. 

Bij andere afbeeldingsformaten past de gebruikte digitale 
camera of software een compressiealgoritme toe. In zo 
goed als alle gevallen betekent dit dat bepaalde 
pixelinformatie verloren gaat en nadien niet meer kan 
worden toegevoegd. 

Opties voor JPEG-compressie in Adobe Photoshop. 
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Tekstinformatie 
comprimeren 
Niet elke vorm van compressie leidt tot dataverlies. Heel 
wat compressie-algoritmes werken verliesloos (lossless). 
Neem bijvoorbeeld de volgende zin: 

"Ask not what your country can do for you -- ask what you 
can do for your country.” 

Die zin kan je eenvoudig comprimeren door een lijst op te 
stellen van alle woorden of tekstfragmenten die meer dan 
één keer voorkomen.  

Eerst maken we een genummerde lijst van alle woorden of 
fragmenten die meerdere keren voorkomen. Vervolgens 
vervangen we in de originele zin/tekst de woorden/
fragmenten door hun corresponderend cijfer in de lijst.  

1. ask  
2. what you  
3. can do for you  
4. country  
5. -- 

De gecomprimeerde zin ziet er nu uit als volgt: 

"1 not 2r 4 3 5 1 2 3r 4.” 

Wil je het originele bestand opnieuw herstellen 
(decomprimeren), dan moet je de omgekeerde beweging 
doen.  

Uiteraard zal ons voorbeeld niet veel data uitsparen, want 
je moet ook het lijstje met woorden bewaren. Maar bij 
lange tekstbestanden, kan op die manier heel veel “ruimte” 
uitgespaard worden. Een bekende compressietechniek 
die hiervan gebruik maakt, is ZIP. 

Een ander voordeel van het ZIP-formaat is dat je er 
meerdere bestanden tegelijk mee kan comprimeren in één 
enkel ZIP-bestand. Dit vergemakkelijkt het uitwisselen van 
ganse mappen met bestanden. 

Het gratis en open source 7zip ondersteunt diverse compressietechnieken. 
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Geluid comprimeren 
Ook bij geluidsopname kan een algoritme het geluid 
digitaal comprimeren: 

• Het menselijk gehoor (dat bijzonder goed is), kan 
bepaalde geluiden niet waarnemen. 

• Sommige geluiden kunnen beter waargenomen worden 
dan andere. 

• Wanneer twee geluiden tegelijkertijd hoorbaar zijn, 
horen we enkel het luidste. 

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 heeft 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 heeft 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. 

Film comprimeren 
Bij analoge film (25 beelden per seconde) wordt elk 
beeldje afzonderlijk opgeslagen, ook al richt je je camera 
een uur lang op hetzelfde schilderij. Bij digitale compressie 
gaat de software 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 
heeft gericht, zal de film na compressie bijzonder klein zijn. 
De software vergelijkt voortdurend opeenvolgende 
beelden. Als er geen verschil tussen twee opeenvolgende 
beelden zit, zal het algoritme geen nieuwe informatie meer 
opslaan.
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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…). 


