
studentenVincent Traag, PierreDeville en
AdelineDecuyper een opvallendBelgisch
stempel drukt ophet organiserend comité.
De patronen in tweeëneenhalfmiljard

gsm-activiteiten – telefoontjes en tekstberich-
ten – uit Ivoorkust liggen op tafel voor de
onderzoekers.Het zijn anoniemepatronen,
uiteraard – niemands privacy komt in het
geding.Het is de eerste keer in dewereld van
‘gsm-datasetmining’ dat er kanworden
gespeurdnaar samenhang opbasis van
mobiele patronenwaar zo’n schier oeverloze
hoeveelheid gegevens van telefoongebrui-
kers achter steekt, taxeert Blondel.

Demeest opwindende onderzoeksopties
zijnwat hembetreft demedische toepas-
singen. In de nabije toekomstmoet het zo
goedmogelijkworden te voorspellen hoe
een virus zich verspreidt in een arm land.
Waar dat voorheenmeer gokkenwas,

door gebrekkige overheidsinstanties
en infrastructuur.

Stel je voor, zegt profes-
sor Blondel. In het oosten
van Ivoorkustwordt een
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oorspelbarewezens, dat zijn
we.Of je in België nu in een
dynamische stadwoont of op
het rustig voortkabbelende
platteland, demeeste dingen
die je doet volgen een vast

patroon.Donderdagavondnaar de super-
markt omde grote boodschappen in te slaan,
vrijdagavondop café, zaterdag naar de sport-
club, zondag opde bank of in de tuin.
Maandag tot vrijdag naar hetwerk of naar je
opleiding.
Verrassing?Niet echt natuurlijk, als je er

even bij stilstaat.Maar het is toch aardig te
weten dat het nu ook via demoderne techniek
is vastgesteld datmensen gewoontedieren
zijn. Onderzoekers vandeUCL inLouvain-la-
Neuve enhetAmerikaanseMassachusetts
Institute of Technology (MIT) hebben vijftien
maanden lang de gsm-bewegingen van ander-
halfmiljoenmensen in een klein Europees
land – de onderzoekers noemengeennaam,
maar het zoumakkelijk België kunnen zijn –
geanalyseerd.
Mensen lopenweek inweekuit langs

gebaande paden, zo blijkt uit de gegevens van
de ruimzesduizend gsm-zendmasten die het
land rijk is. In theorie kun je danmet 95 pro-
cent zekerheid voorspellenwat gsm-gebrui-
kerXde volgendeweek gaat doen, en zelfswie
hij of zij is.Want, en dat is tochweer verras-
send, bijna elkmens blijktwel een eigen,
uniek gewoontepatroon te hebben.

Privacy blijft overeind

Dat klinkt als een pleidooi voor onverminderd
goede privacyregels,want anders gaande
telefoonbedrijven straks handelen in onze
bewegingspatronen.Waardoor gebruikerX
straks, op de zaterdagse gangnaar de sport-
club, op zijn schermpje of op eendigitaal
reclamebord langs deweg opeenswordt
geconfronteerdmet een zeer gerichte
reclame: ‘Bent uniet eens toe aannieuwe
sportschoenen?’ Omvan ergere toepassingen
maar te zwijgen.
Is een dergelijke digitale inbreuk opde per-

soonlijke levenssfeer eenwerkelijk gevaar?
Nee, zegt professorVincent Blondel, die
namenshet Instituut voor Informatie- en
Communicatietechnologie vandeuniversiteit
in Louvain-la-Neuve een leidende rol in het
gsm-onderzoekheeft. “De privacyregels in
België zijn gebaseerd opdeEuropese regelge-

ving, die zijn goed.”Ook in de toekomst zullen
bedrijven in Europa geen kans krijgen per-
soonlijke gsm-informatie uit te baten, bena-
drukt hij. “De privacy blijft overeind in het
mobiele tijdperk, absoluut.”
Het is hier immers geenChina,waar bij-

voorbeeld de geheimedienst naar eigen goed-
dunkendissidenten in de gaten kanhouden.
Dat gaat simpel via de zendmastgegevens van
de staatstelefoonbedrijven die aangevenwaar
de dissidentemobieltjes uithangen – een
reden voormenige kritische burger daar om
de smartphone soms thuis te laten of de tele-
foon tijdelijk buiten gebruik te stellen, door de
batterij en de simkaart eruit te halen.
Dat soort spionage kan inBelgië alleenmet

zeer uitzonderlijke gerechtelijke toestem-
ming. Het is een geruststellende gedachte, in
demaanddat de gsmzijn veertigste verjaar-
dag viert. Begin april 1973 pleegden twee
medewerkers vanhet technolab vanMotorola
hun eerste draadloze telefoontje, tien jaar
later kwamhet eerste gsm-toestel op demarkt
– een kolossaal apparaat dat daaromdebij-
naam ‘de baksteen’ verwierf.
Tegenwoordig heeft bijna iedereen een

mobieltje en rukt de smartphone sneller op
danooit. Tot diep in de binnenlanden van
Afrika heeft de gsmzich ontpopt als een bijna
onmisbaar instrument in het dagelijkse leven.
Endat isweer heel interessant voor onderzoe-
kers als professor Blondel.

Gsm’s in Ivoorkust

Wantmet bewegingspatronen van gsm-
gebruikers kun je ookmaatschappelijk nut-
tige dingendoen, is zijn insteek. Blondel en
zijn onderzoeksgroep zijn daaromsamenmet
telefoonbedrijf Orange, Amerikaanse,
Afrikaanse en andere datawetenschappers
bezigmet een groot analyseproject in
Ivoorkust.
De bewegingspatronen van vijfmiljoen

gsm-gebruikers in Ivoorkust zijn gedurende
vijfmaanden verzameld, en onderzoekers en
studentenuit de helewereld zijn via een open
onlineforum, deD4DChallenge, uitgenodigd
om te bedenkenwat ermet die berg gegevens
kanworden gedaan.
“Het is geweldigwat voor voorstellen er

zijn binnengekomen”, zegt Blondel. De beste
voorstellen zullen beginmeiworden gepre-
senteerd opdeNetMob-conferentie ophet
MITbij Boston,waar Blondelmet zijn PhD-

Demobiele telefoonbestaat dezemaand veertig
jaar. De immense berg bel- en sms-gegevens die
demensheid voortbrengt kannuttig zijn bij
rampen enbesmettelijke ziekten. Ende privacy
hoeft geen gevaar te lopen, zegtUCL-professor
Vincent Blondel. HansMoleman

V

uitbraak van een gemene besmettelijke ziekte
geconstateerd. Dan is hetmogelijk aande
hand vande bewegingspatronen van gsm-
gebruikers uit die streek te beoordelenhoe
een virus zich kan verspreidennaar andere
delen vanhet land.
InKenia is inmiddels zo’n eerste gsm-

onderzoek gedaan,waarbij de verspreiding
vanmalariawerd gevolgd enbelangrijke
‘transportroutes’ van de parasietwerden
opgepikt.

Vluchtbewegingen

Aandehand vandergelijke gegevensanalyse
zullen gezondheidsdiensten, ngo’s en instan-
ties als deWereldgezondheidsorganisatie
beter kunnen gaanplannenwaar, hoe enmet
hoeveelmiddelen ze een bestrijdingscam-
pagne dienen te voeren.Hetzelfde kan opgaan
bij hulpverlening nanatuurrampen.
Voorbeeld: bij de aardbeving van 2010 in

Haïti leken veel inwoners vande getroffen
hoofdstad Port-au-Princeweg te trekkennaar
familie ophet platteland. Via gsm-bewegings-

‘Na een

aardbeving

laten gsm-

patronen

zien waar de

mensen heen

vluchten.

Daardoor kun

je de hulp

efficiënter

organiseren’

VINCENT BLONDEL
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