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Danske IT-advokater 

› Medlemsorganisation under Danske 
Advokater 

 

› Medlemskab af Danske IT-Advokater 
kræver certificering som IT-advokat. 

 

› Beskæftiger sig med IT-ret i betydeligt 
omfang (”… teknologien udgør et 
relevant retsfaktum i sagen”) 

 

› Besidder og opretholder en stor viden 
indenfor IT-jura og IT-branchen 

 

 

› http://itadvokater.dk/ 
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Hvad er IT? 

› Teknologi der bruges til at 

› skabe,  

› gemme,  

› udveksle og  

› anvende  

› information/data 

 

› IT (applikationer) vokser og 

udvikler sig hele tiden (ca. 10 

% om året) 
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Udvikling og IT? 

› Hvad “skabes”, “gemmes” og 
“udveksles” der af data? 

 

› Indtil 2003: 5 milliarder gigabytes 
– kilde IDC, Digital universe 

 

› I 2011 blev der skabt samme 
mængde data på 2 dage – kilde 
Gantz og Reinsel, The Digital 
Universe in 2020 

 

› Hvis udvikling er fortsat så 5 
minutter i 2015 … 

 

› Gartner: 26 milliarder IoT’s i 2020 
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10% af verdens befolkning  

– 1.500 ”pieces of information” 



Udvikling og IT? 

› Hvordan “udveksles” og 

“anvendes” data? 

 

› Mulighedernes synes 

ubegrænsede – hvad sker der 

i 2030? 

 

› Moores Law (1975) – 

Transistorer eller 

komponenter fordobles hvert 

andet år 
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Udvikling og IT? 

› Hastig teknologisk udvikling skaber 
muligheder og udfordringer i morgen, som 
vi ikke kan forudse i dag 

 

› International Data Corporation (IDC) 
forudser, at IoT’s belastning vil stige med 
750 % i 2014-17 (IBM investerer 3 
milliarder USD næste fire år) 

 

› Mængden af information/data skaber nye 
muligheder 

 

› Muligheden for at udveksle data med ny 
teknik 

 

› Hvad gør man ved anskaffelsen, herunder i 
projektet? 
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”390.000 nye unikke angrebsformer om dagen” 



Udvikling 
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2007: (8 gb) 

2014: (128 gb) 

5GB, 500 MhZ, 

wifi/bluetooth: 

1987: 0,5 mio. km 

(månen) 

2005: 0,25 mia. km 

(solen) 

2000: 6GB, 366 

MhZ, modem: 

http://www.extremetech.com/wp-content/uploads/2014/01/intel-edison-sd-card-in-hand.jpg


Udvikling 
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Diagnose: 90% mod 50% 


