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Ozadje in motivacija

• Kaj predstavlja big data?

• Ali bi morala uradna statistika izkoristiti big data za proizvodnjo statističnih 

rezultatov, katerih?

• Kakšne so nevarnosti, če bo uradna statistika ostala neodzivna?

• Kakšni so izzivi uradne statistike z vidika varovanja informacijske zasebnosti, 

organizacije dela, kadrov, metodoloških in tehnoloških izzivov?

• Možni primeri uporabe big data tehnologij v uradni statistiki
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Uradna statistika

• Uradna statistika je nepogrešliv del informacijskih sistemov v sodobnih 
demokratičnih družbah, ki zagotavlja državi, gospodarstvu in javnosti , g j , g p j
uporabne in nepristranske podatke o ekonomskih, demografskih in socialnih 
pojavih ter o okolju 

• Izvajalci: državni statistični uradi (+pooblaščeni izvajalci), Eurostat, Svetovna 
banka, OECD, IMF in Združeni narodi  

• Globalni standardi, metodologije in sistemi za proizvodnjo dobrih, 
mednarodno primerljivih in zanesljivih statističnih podatkov 

• Zbiranje, statistična obdelava in objavljanje statističnih podatkov

• Osnovni koncepti so populacije, vzorci ter vzorčenje te in verjetnost domnev.Osnovni koncepti so populacije, vzorci ter vzorčenje te in verjetnost domnev. 
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Kaj predstavlja big data?

• Natančna definicija (še) ne obstaja

• Obseg, hitrost, raznolikost, spremenljivost (angleško 4V)

• PB, EB podatkov in več, zelo majni časovni intervali

• Kompleksnost (nepopolni metapodatki, zahteva po čiščenju, povezovanju, 

enoličnem določanju...)

• Podatki, ki jih ni mogoče obdelati s klasičnimi, relacijskimi programskimi 

orodji in strojno opremo

• Spletni iskalniki, spletne strani, družbena omrežja, telekomunikacije, mobilne 

naprave in senzorji, itd.
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Živimo v eksponentnem svetu!

27 kratna

2011:

27 kratna 
rast v 
naslednjih 50,000 EB 

d 20201800 EB 
digitaliziranih 
podatkov na

j
9 letih do 2020

p
Internetu

EB =  1018 B

Zakaj?
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Kakšne so nevarnosti, če bo uradna statistika ostala 
neodzivna?eod a
• Google: Google price index, Google trends, Public data explorer,

• Pricestat.com,

• Podatki v realnem času, podatkovno rudarjenje po velikih količinah podatkov, , p j j p p ,
prilagojene metodologije

• Privatni sektor se zaveda vrednosti podatkov, povezovanje podatkovPrivatni sektor se zaveda vrednosti podatkov, povezovanje podatkov

• Privatni sektor poskuša izračunati lastne statistične proizvode, take, ki so bili 
še do nedavnega izključno domena uradne statistikeše do nedavnega izključno domena uradne statistike
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Vplivi uporabe big data na procese v uradni statistikip upo abe b g data a p ocese u ad stat st
STRUKTURA OPISA PROCESA, SURS, december 2011
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• Definiranje ciljne populacije, statistik in statističnih domen (tradicionalni 
pristop - določitev vzorčnega načrta in zbiranje podatkov, big data pristop –
podatki nastali za drug namen se uporabijo za pripravo statistik)

Priprava tabel

Statistična zaščita 
podatkov

podatki nastali za drug namen se uporabijo za pripravo statistik)

• Potrebni novi procesi: podatkovno rudarjenje, strojno učenje in napredne 
vizualizacijske metode narediti big data majhne in jih povezati s
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Izzivi pri uporabi BIG DATA v uradni statistikip upo ab G u ad stat st

• Zakonske podlage za dostop do podatkovnih baz: Zakon o državni statistiki in p g p p
veljavni programi statističnih raziskovanj (srednjeročni in letni)

• Varovanje informacijske zasebnosti in statistične zaupnosti. j j p

• Organizacijski: novi procesi in standardi, pridobivanje in izobraževanje 
zaposlenihzaposlenih
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Možnosti za uporabo big data v uradni statistiki

• Kvaliteta in primernost za uporabo: natančnost, pravočasnost, popolnost, 
dolgoročna stabilnost, dostopnost

Klasični  vzorčni pristop Big data pristop : twitter

Prometni senzorji Mobilne naprave
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Tehnološki izzivi pri uporabi big data v uradni statistikie o oš p upo ab b g data u ad stat st

Uvedba porazdeljenih datotečnih• Uvedba porazdeljenih datotečnih 
sistemov (Hadoop, HDFS)

• Paralelno procesiranje, ki ni vezano 
na programski jezik (MapReduce, 
vmesniki za programska orodja)vmesniki za programska orodja)

• Podatkovne baze z ohlapnimi p
strukturami podatkovnih modelov, ki 
se lahko hitro prilagodijo 
spreminjajoči strukturi podatkov Not GOTO 1982spreminjajoči strukturi podatkov, Not 
only SQL baze: Hbase, Hive, 
BigTable (na račun točnosti!)

GOTO 1982
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Uporabnost big data tehnologijUpo ab ost b g data te o og j

• Kompleksne tehnologije, ki zahtevajo dobro usposobljene IT strokovnjake za 
vzpostavitev in vzdrževanje, oblačna infrastruktura

• Statistiki morajo pridobiti znanja o novih poizvedovalnih in analitičnih 
pristopih za delo z nosql bazami

11• Analiza uporabnosti takih zbirk podatkov je lahko zelo zahtevna



Zaključeka juče
1. Big data podatki omogočajo:

• Nove statistike, ki jih uradne statistike še ne izračunavajo
• Hitrejši odzivi na spremembe
• Možna finančna razbremenitev uradnih statistik
• Razbremenitev enot opazovanja

2. Big data tehnologije omogočajo:2. Big data tehnologije omogočajo:

• Učinkovitejše in hitrejše izvajanje procesno zahtevnih statističnih postopkov 
(record linkage)(record linkage)

• Nove načine izvajanja logičnih kontrol in urejanja podatkov (izpeljava logičnih 
kontrol na podlagi vzorcev big data podatkov, odprava nekonsistentnosti 
klasičnih virov s povezovanjem z big data podatki)klasičnih virov s povezovanjem z big data podatki)

3. Potrebno bo vzpostaviti nove procese in metodologije in osvojiti nove 
tehnologije
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Hvala za vašo pozornost !

V š j ?Vprašanja?

Pripombe?Pripombe?

Predlogi?g

tomaz.speh@gov.si
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