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Agenda

• Deel 1: Wat houden big data en artificial
intelligence in het algemeen in en waarom zijn 
zij juist nu zo belangrijk?

• Deel 2: Wat Defensie hiermee? 
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Legende schaakbord en graankorrels
In totaal benodigd:

18.446.744.073.709.551.615

(18,4 x 1018) graankorrels

• Meer dan mensen intuïtief 
verwachten

• Meer dan alle graan op de 
wereld

• Achter elkaar gelegd 
ongeveer 10 lichtjaar
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1 2 4 8 16 32 64 128

256 512 1024 2048 4096 8192 16 38432 768

65 536 131K 262K 524K 1M 2M 4M 8M

16M 32M 67M 134M 268M 536M 1G 2G

4G 8G 17G 34G 68G 137G 274G 549G

1T 2T 4T 8T 17T 35T 70T 140T

281T 562T 1P 2P 4P 9P 18P 36P

72P 144P 288P 576P 1E 2E 4E 9E



Exponentiële versus lineaire groei
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traditionele 
lineaire groei
(menselijke 
verwachting)

exponentiële 
groei
(veel IT)

teleurstelling

verbazing



Exponentiële groei in 
informatietechnologie

• Wet van Moore (1965): 
aantal transistoren op integrated circuit (IC) 
verdubbelt elke twee jaar

• Opslagcapaciteit geheugenchips

• Resolutie digitale camera’s en
andere sensoren

• Aantal internetaansluitingen 
(Internet of Things)

• Hoeveelheid data
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Big data: hype of realiteit?
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Gartner’s
hype cycle 2015:
big data komt 
niet meer voor!



Artificial intelligence: hype of realiteit?

• Sinds jaren ‘60 een 
onvervulde belofte 
(teleurstelling-zone)

• Sinds jaren ‘90 meer succes door 
verschuiving van programmeren 
naar leren (machine learning, in 
het bijzonder deep learning)

• Bevorderd door big data 
(analytics)
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Intelligence, surveillance & 
reconnaissance (ISR) nieuwe stijl
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Autonome (wapen)systemen
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Voorbeelden in Nederland

• Informatiegestuurd optreden Kon. Marechaussee

• Voorbereidingen invoering F-35

• CLSK big data garagebox

• Experiment samenvoegen sensor data van 
verschillende platformen

• Experiment AI in simulatoren

• Experiment big data analyse van social media

• Predictive maintenance

• Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid militairen
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Uitdagingen voor Defensie
• Toenemende rol van IT in alle wapensystemen, daarop aanpassen van 

IT-infrastructuur en organisatie
• Van leiden van innovaties naar volgen van innovaties
• Andere manier van verwerven met meer flexibiliteit en meer 

samenwerking met markt (co-creatie)
• Open innovatie ook met andere dan gebruikelijke partners - gouden 

driehoek/triple helix wordt ecosysteem
• Van gestructureerde data in functionele zuilen naar integrale 

benadering van ongestructureerde data 
• Open architecturen en modulaire opbouw systemen, meer upgrades 

gedurende life cycle
• Meer experimenteren met betrokkenheid eindgebruikers (Concept 

Development & Experimentation)
• Andere competenties personeel
• Aandacht voor ethische, privacy en beveiligingsaspecten
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Vragen?
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