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1 UVOD 
 
 
Razvoj informacijske tehnologije je bistveno vplival na razvoj celotne družbe že ob koncu 
dvajsetega stoletja. Danes pa praktično ni več področja življenja, ki ne bi bilo na tak ali 
drugačen način povezano z informacijsko tehnologijo. Za posameznike in organizacije v 
zasebnem sektorju je informacijska tehnologija pomemben dejavnik za doseganje tržnih 
prednosti. Nič manj pomembna pa ni njena uporaba v javnem sektorju: večja 
produktivnost, manjši stroški, večja kakovost storitev ter hitrejša, kakovostnejša in 
enostavnejša dostopnost statističnih podatkov so ključni cilji, ki bi jih želeli čimprej doseči. 
Vključevanje v globalno informacijsko družbo zahteva povezovanje v mednarodnem in 
svetovno primerljivem okolju. 
 
Statistične organizacije po naravi svojega dela sodijo med institucije, ki so najbolj 
neposredno povezane z razvojem informacijske tehnologije in z vključevanjem dosežkov v 
redno delo. Njihova osrednja naloga je zagotavljanje statističnih podatkov različnim 
vrstam uporabnikov. Eden ključnih pogojev za to je učinkovit informacijski sistem (IS), ki 
deluje pod pogoji (Sundgren, 1999): 
 naraščajočih potreb uporabnikov, 
 povečanega mednarodnega sodelovanja ter 
 stalnih sprememb informacijske tehnologije. 

 
Osnovni korak te naloge je statistično raziskovanje, katerega osnovna enota je dogodek. V 
okviru svojega delovnega procesa ga statistična organizacija zajame, obdela z ustreznimi 
metodami in ponudi na razpolago uporabniku kot koristno informacijo. Informacija je 
sporočilo, ki odstrani določeno stopnjo neznanja (Kljajić, 1994).  
 
Med celotnim procesom je zelo pomembna prisotnost metapodatkov, tj. »podatkov o 
podatkih«, ki uporabniku omogočajo pravilno razumevanje in interpretacijo podatkov 
(Kent; Schuerhoff, 1997). 
 
Temeljna dilema vsakega statističnega urada (angl. NSI – National Statistical Institute) je 
kako na čim lažji način pripraviti in ponuditi podatke, da jih bo uporabnik čim lažje našel, 
ustrezno interpretiral in z njimi podprl svoje načrtovanje, odločanje in ukrepanje. 
 
Metapodatki  imajo  pomembno  vlogo  v  vseh  fazah  statističnega  delovnega 
procesa (od načrtovanja raziskave pa do diseminacije1 končnih podatkov). 
Potrebujejo jih tako statistiki in uporabniki kot osebje, ki pripravlja programske rešitve, 
skratka vsi, ki kakorkoli sodelujejo pri načrtovanju, organizaciji in vodenju posameznih faz 
                                                      
1 Diseminacija je proces objavljanja statističnih podatkov na notranjim in zunanjim uporabnikom dostopnih 
medijih: statistične publikacije, diskete, zgoščenke, spletne strani itd. 
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delovnega procesa, pri snovanju programskih rešitev ter pri ocenjevanju kakovosti 
procesov in podatkov v različnih fazah obdelave. 
 
V Statističnem uradu Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) se zavedamo, da z vedno 
obsežnejšo diseminacijo statističnih podatkov preko interneta in s samostojno nadaljnjo 
obdelavo s strani končnih uporabnikov nastaja vedno večja potreba po tem, da podatke 
spremljajo številni metapodatki. Zato smo zgradili jedro za zagotavljanje kakovostne 
interpretacije podatkov in njihovo medsebojno povezovanje. Sestavna dela tega jedra sta 
klasifikacijski strežnik2 in KLASJE, ki zagotavlja nadzor nad šifriranimi podatki ter 
osrednji metapodatkovni repozitorij3 in METIS, ki vsebuje definicije in opise podatkov 
in omogoča pregled nad izvajanjem delovnega procesa obdelovanja podatkov.  
 
K obravnavi metapodatkov je bilo smiselno pristopiti čimbolj celovito. Torej tako, da so 
rešitve večnamensko uporabne. 
 
Magistrsko delo podrobneje obravnava upravljanje z metapodatki v SURS-u, ki naj bi 
bilo čimbolj avtomatizirano. Upravljanje metapodatkov zajema različne med seboj 
povezane podsisteme upravljanja s posebnimi funkcijami, ki podpirajo (Sundgren 1999): 
 zbiranje metapodatkov, 
 obdelavo metapodatkov, 
 shranjevanje in dostop do metapodatkov ter 
 diseminacijo metapodatkov. 

 

                                                                                                                                                                 
 
2 Ena od nalog Statističnega urada Republike Slovenije je oblikovanje in vzdrževanje različnih klasifikacij, ki 
se uporabljajo tako za potrebe statističnih obdelav kot tudi v poslovnem svetu.  
Klasifikacija je niz povezanih kategorij, ki se uporabljajo za razvrščanje podatkov. Klasifikacija je lahko: 
standardna, nestandardna ali neodvisna. Take klasifikacije so na primer Standardna klasifikacija dejavnosti, 
Standardna klasifikacija poklicev, Klasifikacija šol itd. 
Klasifikacije se sčasoma dopolnjujejo in spreminjajo, kar zahteva na eni strani skrb za organizirano 
oblikovanje in uveljavljanje novih verzij ter arhiviranje starih, na drugi strani pa je potrebno zagotoviti 
primerljivost rezultatov statističnih obdelav v daljšem obdobju, v katerem so bile veljavne različne verzije 
klasifikacije.  
Verzija klasifikacije je niz kategorij klasifikacije, ki se uporablja v določenem časovnem intervalu. 
Raven klasifikacije je niz kategorij v klasifikaciji, s katerimi opazovano populacijo lahko razvrstimo do 
zahtevanih podrobnosti. Vsaka klasifikacija ima vsaj eno raven. Ravni imajo lahko različna imena, kot na 
primer: področje, oddelek, skupina, razred itd. 
Verzije klasifikacij in pretvornike med njimi imamo shranjene v bazi klasifikacij. Z njimi upravljamo s 
pomočjo aplikacije KLASJE. 
 
3 Metapodatkovni repozitorij je fizična podatkovna baza, v katere tabelah so shranjeni metapodatki, ki se  jih 
poslužujejo različni uporabniki. Ta repozitorij podpira funkcije za upravljanje z metapodatki na podoben 
način kot relacijska baza podpira funkcije za upravljanje s podatki. Repozitorij je torej shramba 
metapodatkov, ki jih neka organizacija potrebuje. METIS je aplikacija, ki zajema tudi vrsto funkcij za 
upravljanje z metapodatki. 
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Navedeni podsistemi morajo omogočati nemoten, učinkovit in nadzorovan pretok 
metapodatkov, kar zagotavlja pravočasne in kakovostne rezultate statističnih raziskav (De 
Jong, 1996). 
Nekatera ključna vprašanja, na katera skuša odgovoriti magistrsko delo, so: 
 Ali je avtomatizacija polnjenja osrednjega metapodatkovnega repozitorija 

izvedljiva? 
 Ali je takšna avtomatizacija mogoča, če upoštevamo raznolikost virov 

metapodatkov? 
 Kako bo avtomatizacija vplivala na učinkovitost delovnega procesa? 

 
Na osnovi povedanega bomo testirali naslednjo delovno hipotezo: 
Polnjenje osrednjega metapodatkovnega repozitorija iz podatkovnega slovarja (Data 
Dictionary4), Oracle Discoverer5 repozitorija, repozitorija Blaise for Windows6 ter 
klasifikacijskega strežnika - KLASJA lahko v celoti avtomatiziramo. 
 
Končni cilj raziskave je potrditi ali zanikati delovno hipotezo, da se lahko v zgoraj 
opisanih delih statističnega procesa izognemo zamudnemu ročnemu vnosu metapodatkov 
in izgradimo učinkovit, standardiziran in integriran sistem za avtomatski zajem čim 
večjega dela metapodatkov, ki bo homogeno vključen v celoten informacijski sistem 
SURS-a. 
 
Podobni poskusi potekajo na danskem, kanadskem, švedskem in nizozemskem statističnem 
uradu, vendar z avtomatizacijo vnosa metapodatkov še nikjer niso povsem zadovoljni. 
 
Prispevek magistrskega dela je predvsem v: 
 analizi možnosti za avtomatsko polnjenje osrednjega metapodatkovnega 

repozitorija, 
 kompleksnem pogledu na problematiko upravljanja z metapodatki, 
 praktičnih izsledkih in analizah študij primerov ter 
 uporabnosti rezultatov za vse statistične institucije, ki se srečujejo s podobno 

problematiko. 
 
Ključne besede: metapodatki, statistični metapodatki, osrednji metapodatkovni repozitorij, 
strežnik za statistične klasifikacije, avtomatizacija upravljanja z metapodatki 

                                                      
4 Data Dictionary - Metapodatki  vsake Oracle baze. To so interne strukture, v katerih Oracle RDBMS 
shranjuje informacije o vseh baznih objektih. Do podatkov v Data Dictionary lahko dostopamo neposredno, 
če imamo ustrezne pravice. 
5 Oracle Discoverer je Oraclovo orodje za hitro poizvedovanje po Oracle bazi podatkov. Uporabniku 
omogoča tudi izdelovanje poročil in grafov ter raznih datotek  (Excel itd.) za predstavitev podatkov na 
internetu. 
6 Izčrpnejši pregled značilnosti sistema Blaise je dosegljiv na spletni strani ameriške statistične agencije 
Westat: http://www.westat.com/Blaise in na strani Statistike Nizozemske: http://neon.vb.cbs.nl/blaise 
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2 MODELIRANJE  OSREDNJEGA METAPODATKOVNEGA  
REPOZITORIJA V SURS-U 

 
 
Večina ljudi je prepričanih, da so metapodatki in metapodatkovni repozitoriji novi 
moderni pojmi, vendar njihovi začetki segajo nazaj v zgodnja sedemdeseta leta. Prvi 
komercialni metapodatkovni repozitoriji, ki so se takrat pojavili, so se imenovali 
podatkovni slovarji (angl. data dictionaries). Le-ti so bili pretežno podatkovno usmerjeni 
in so se manj usmerjali v znanje. Omogočali pa so centralizirano shranjevanje informacij 
o podatkih, kot so definicije, povezave med njimi, njihov izvor, uporabnost itd. Njihov 
namen je bil predvsem podpora administratorjem podatkovnih baz pri nadzoru, planiranju 
in ovrednotenju zbiranja, shranjevanja in uporabe podatkov. Večinoma so jih uporabljali 
za definiranje podatkovnih baz, podatkovno modeliranje, za izgrajevanje podatkovnih baz 
in za podporo podatkovnim bazam (Marco, 2000). 
 
Danes pa se pojma podatkovni slovar in metapodatkovni repozitorij medsebojno 
oddaljujeta. Metapodatkovni repozitorij poleg funkcije podatkovnega slovarja vključuje 
še veliko drugih, ki bi jih želeli izkoristiti (Marco, 2000). Glavni cilj načrtovalcev 
metainformacijskih sistemov v mnogih statističnih uradih je implementacija enotnega 
podatkovnega in metapodatkovnega sistema (t. i. metapodatkovnega repozitorija), ki služi 
tako uporabnikom kot proizvajalcem statističnih podatkov (Miklič, 2001). 
 
 
2.1 Statistični metapodatki in njihova uporabnost 
 
 
Izraz metapodatki se tako v SURS kot po svetu v zadnjem času zelo pogosto uporablja. 
Po svetu se organizirajo strokovne konference, ki so posebej posvečene obravnavi in 
uporabi metapodatkov za različne namene (Ryssevik, 2001) (glej sliko 1):  
 metapodatki za iskanje in dostop do podatkov, 
 metapodatki, ki omogočajo razumevanje statističnih podatkov ter 
 metapodatki za ovrednotenje kakovosti podatkov itd.  

 
Metapodatki so torej bistvenega pomena za učinkovito in pravilno uporabo podatkovnih 
skladišč. Za upravljanje s podatki v podatkovnih skladiščih uporabljamo različna orodja, 
ki za svoje delovanje zahtevajo različne vrste metapodatkov. Vsaj osnovni nabor 
metapodatkov je smiselno centralno voditi. V ta namen moramo metapodatke obravnavati 
celovito. 
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Slika 1: Vloga metapodatkov v povezavi s statističnimi podatki v SURS-u 

 

 
 
 
Zgraditi je torej potrebno centralno bazo metapodatkov, nad njo pa razviti programsko 
rešitev, ki omogoča avtomatsko in integrirano upravljanje z metapodatki skozi celoten 
delovni proces.  
 
To je visok in zahteven cilj, ki se mu poskušamo s tukaj opisano modularno rešitvijo 
postopoma približati. 
 

2.1.1 Definicija metapodatkov 
 
Obravnavanje metapodatkov na statističnih uradih ima dolgoletno tradicijo. Izraz 
metapodatek (angl. metadata) je prvič uporabil švedski statistik profesor dr. Bo Sundgren. 
Na področju gradnje statističnih informacijskih sistemov in statističnih 
metainformacijskih sistemov je najpogosteje citirani avtor (Klep, 2000a). 
 
Na nizozemskem statističnem uradu menijo, da so metapodatki specificirani opisi 
podatkov, na katere se nanašajo. O njih moramo skrbno razmisliti in jih eksplicitno 
specificirati že v času načrtovanja statistične raziskave. Pri tem se moramo podrediti 
splošnim standardom s polno mero upoštevanja statističnih konceptov in metodologije 
(Statistics Netherlands, 1999). 
 
V SURS-u je bila definicija metapodatkov zasnovana na osnovi priporočil, ki jih je 
objavila organizacija Združenih narodov, Ekonomska komisija za Evropo s sedežem 
v Ženevi.  Pri definiciji metapodatkov smo se oprli na naslednje trditve (UN/ECE7 
1995): 
 

                                                      
7 UN/ECE = United Nations/ Economic Commission for Europe 
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 Metapodatki fizično predstavljajo metainformacijo (osnovo za metaznanje) - 
podobno kot podatki predstavljajo informacijo (osnova za znanje). 

 Metapodatki dajejo podatke o podatkih - in o procesu zbiranja, obdelovanja in 
uporabe podatkov. 

 Metapodatki so podatki, ki jih potrebujemo za ustrezno zbiranje, obdelovanje in 
uporabo podatkov, na katere se nanašajo. 

 Podobno kot podatki dajejo informacije o objektih »realnega sveta«, metapodatki 
dajejo informacijo o informacijskih sistemih - metaobjektih (modelih realnega 
sveta). Podobno kot objekti »realnega sveta« imajo tudi metaobjekti lastnosti in so 
povezani z drugimi metaobjekti z metaobjektnimi povezavami. 

 Tako kot podatke upravljamo z informacijskim sistemom, metapodatke 
upravljamo z metainformacijskim sistemom. Metainformacijski sistem uporablja 
in proizvaja metapodatke v funkcijah, kot so »zbiranje metapodatkov«, »obdelava 
metapodatkov«, »shranjevanje metapodatkov« in »diseminacija metapodatkov«. 

 Metainformacijski sistem je lahko aktiven ali pasiven. Aktivni metainformacijski 
sistem je fizično integriran z informacijskim sistemom, pasivni pa daje le 
referenčne podatke. 

 
Zanimiva je tudi definicija, ki jo postavljata Gillman in Graves. Ločita med metapodatki, 
ki omogočajo inteligentno računalniško obdelavo in procesiranje podatkov, ter 
metainformacijo, ki olajšuje človekovo razumevanje (Graves, Gillman, 1996, str. 2). 
 

2.1.2 Definicija statističnih metapodatkov 
 
Že pred samo odločitvijo o gradnji metapodatkovnega repozitorija se je potrebno odločiti, 
kaj statistični metapodatki so in kaj mednje ne spada več. Poznati moramo njihovo 
uporabnost ter prednosti njihove uporabnosti na našem uradu (Marco, 2000). 
 
Postaviti je bilo torej potrebno definicijo statističnih metapodatkov, ki so posebna vrsta 
podatkov. Potrebujemo jih za pravilno produkcijo (zbiranje, obdelava in diseminacija), 
uporabo (dostop, priklic, razumevanje, uporaba z možnostjo analize) ter ovrednotenje 
ustreznosti oz. kakovosti statističnih podatkov za nek določen namen ali nalogo. 
Opisujejo statistične podatke, procese in orodja, vpletena v zajem, obdelavo in uporabo 
statističnih podatkov (Klep, 2000b). 
 
Za podatke o statističnih podatkih, ki uporabnikom omogočajo iskanje, 
razumevanje in interpretacijo statističnih podatkov, se je torej uveljavil izraz 
statistični metapodatki. Količina statističnih metapodatkov, ki naj bi uporabniku 
omogočala razumevanje statističnih gradnikov (referenčni in semantični kontekst), je 
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odvisna od uporabnikovega znanja, ki je objektivno in subjektivno najmočnejši 
dvosmerni filter komunikacije. Uveljavlja se spoznanje, da naj bi bili statistični 
metapodatki v obliki obsežne dokumentacije na voljo vsakemu uporabniku, kar je s 
sodobno informacijsko tehnologijo že izvedljivo (Klep, 2000b). 
 

2.1.3 Kakovost metapodatkov 
 
Kakovost metapodatkov lahko ocenimo kot stopnjo ustrezanja metapodatkov svojemu 
namenu. Med značilnostmi, ki naj bi jih imeli dobri metapodatki, so (Statistics Canada, 
2002): 
 popolnost niza metapodatkov, 
 enoten opis vsakega niza podatkov z obveznimi atributi, 
 obstoj in prilagojenost posebnih navodil pri oblikovanju definicij ter 
 popolnost klasifikacijskih shem ipd. 

 
Kakovost metapodatkov je skozi delovni proces in organizacijo dolžno zagotavljati 
statistično osebje, saj je od tega odvisna:  
 pravilna interpretacija statističnih rezultatov, 
 kakovost rezultatov primerjav dveh podobnih statističnih rezultatov med 

različnimi obdobji ter 
 kakovost rezultatov primerjav dveh podobnih statističnih rezultatov med 

različnimi populacijami. 
 
 
2.2 Pomen metapodatkov v celotnem delovnem procesu SURS-u 
 
 
Metapodatkovni repozitorij naj bi pokril aktivnosti v delovnega procesa SURS-a, ki v 
grobem zajema naslednje faze: 
 planiranje izvajanj statističnih raziskovanj, 
 načrtovanje raziskave, 
 oblikovanje vprašalnika in drugega materiala (navodila itd.), 
 načrtovanje zbiranja podatkov, 
 zbiranje podatkov na terenu ali od sekundarnega vira,  
 zajemanje podatkov z logično kontrolo,  
 obdelovanje podatkov z dodatno kontrolo, 
 agregiranje podatkov v večdimenzionalne tabele, 
 shranjevanje statističnih podatkov ter 
 diseminiranje ali objavljanje rezultatov statističnih obdelav. 
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Metapodatkovni repozitorij bo torej vseboval metapodatke, ki bodo koristili tako 
uporabnikom kot proizvajalcem statističnih podatkov. Stroge ločnice mednje ne moremo 
postaviti, kajti znanje o statistiki, ki ga potrebujejo statistiki pri produkciji statistik, se 
običajno močno prekriva s tistim, ki ga potrebujejo uporabniki za razumevanje statističnih 
gradnikov in agregatov. 
 
Tok podatkov in tok metapodatkov med delovnim procesom se tesno prepletata: 

1) S pomočjo vprašalnika in navodil za izpolnjevanje zajamemo in registriramo 
podatke določenega vzorca popisnih enot. S pomočjo metapodatkov olajšamo 
izdelavo vprašalnika z  navodili in omogočimo izdelavo vzorca, pomagamo pa si 
tudi pri drugih aktivnostih izvajanja raziskovanja. 

2) Sledi polnjenje končnega registra opazovanj s statističnimi podatki, ki smo jih 
predhodno uredili in obdelali s pomočjo specificiranih navodil in ustreznih 
postopkov (kar je del metapodatkov o načrtovanem in izvedenem procesu). 

3) Končne rezultate (t. i. statistike) predstavimo in uporabimo za diseminacijo na 
osnovi načrtovanih izhodov (publikacij, datotek itd.), po zaključenih postopkih 
imputacije, agregacije, desezonizacije itd. Tudi te postopke smo izpeljali in jih 
dokumentirali kot del metapodatkov o izvajanju statističnih raziskovanj. 

 
Sundgrenova slika delovnega procesa je črtkano dopolnjena z metapodatkovnim 
repozitorijem in tokovi metapodatkov. Tako prikazuje prepletanje podatkov in 
metapodatkov med delovnim procesom oz. statističnim raziskovanjem v SURS-u (glej 
sliko 2). 
 



 

Slika 2: Tipičen tok podatkov in metapodatkov med statističnim raziskovanjem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Vir: Prirejeno po Sundgren, 1997 
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2.2.1 Metapodatki, potrebni uporabniku statističnih podatkov 
  
V skladu s priporočili UN/ECE 1995, lahko proces uporabe statističnih podatkov 
razdelimo na tri faze (UN/ECE, 1995): 

1) uporabnik rešuje določen problem, zato išče tiste podatke, za katere meni, da mu 
bodo pomagali pri reševanju problema, 

2) uporabnik identificira določene podatke, ki se mu zdijo zanimivi in se odloči, 
da jih prikliče, 

3) uporabnik podatke analizira in jih interpretira ter potem morda ponovi del 
iskanja, priklica ali analitičnih procedur. 

 
V vsakem od teh korakov bo uporabnik potreboval določen del metapodatkov. 
Njihova širina in globina bo odvisna predvsem od njegovega predznanja, motivov, ciljev, 
naravnanosti, čustev ipd, saj imajo različne kategorije uporabnikov podatkov zelo različne 
pogoje in zahteve. Nenazadnje, odvisna bo tudi od tehničnih pogojev, v katerih dela in 
rešuje probleme. 
 
Da bi ocenil uporabnost statističnih podatkov, mora uporabnik imeti določeno znanje o: 

1) vsebini (pomenu) statističnih podatkov - na ta način bo ocenil relevantnost 
podatkov za reševanje svojega problema, 

2) točnosti (preciznosti, zanesljivosti) statističnih podatkov, oz. kako dobro 
procesi merjenja/ocenjevanja resnično merijo/ocenjujejo opazovani pojav, 

3) dosegljivosti statističnih podatkov, torej kako jih uporabnik lahko pridobi, 
4) poteku delovnega procesa ter 
5) splošnih metapodatkih, ki pokrivajo različna statistična raziskovanja. Primeri 

splošnih metapodatkov so: 
 opisi - bolj ali manj formalizirani - dostopnih statistik in registrov 

opazovanj, 
 seznami kazal - ki so dobro strukturirani in informativni ter uporabnika 

napotijo k podrobnejšim opisom podatkov, 
 stvarna kazala - indeksi k seznamom kazal in tabel ter 
 tezavri - podpirajo proces oblikovanja iskalnih vprašanj z možnostjo 

dostopa do širših, ožjih ali povezanih terminov. 
 
Pri analiziranju podatkov, ki jih je uporabnik priklical, bo potreboval tudi splošno in 
statistično znanje, na primer priročnike o uporabi metod statistične analize. 
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2.2.2 Metapodatki, pomembni za proizvajalce statističnih podatkov 
 
Statistični proces v širšem smislu pokriva celotni ciklus statističnega raziskovanja, 
vključno z načrtovanjem, implementacijo, delovanjem, vzdrževanjem in ovrednotenjem. 
Proizvajalci statističnih podatkov bodo v tem kontekstu: 

1) načrtovalci statističnih raziskovanj, statistiki (svetovalci) za posamezna 
področja in specialisti za informacijske sisteme,  

2) ponudniki informacij (npr.: knjižničarji ipd.) ter  
3) nosilci podatkov: poročevalske enote, anketiranci, kontaktne osebe ipd. 

 
Vsaka od teh skupin ima tipične zahteve po metapodatkih.  
 Načrtovalce bodo zanimale potrebe uporabnikov in oblika podobnih storitev v 

preteklosti ali v drugih statističnih uradih. Zanje so zelo pomembne tudi usklajene 
definicije in klasifikacije. 

 Anketirance bodo zanimali nameni raziskovanja ter stroški in prednosti 
sodelovanja v določenem raziskovanju.  

 Statistiki bodo potrebovali sezname in drugo produkcijsko dokumentacijo, ki 
jim bo omogočila pravilno izvajanje raziskovanja in usposabljanje novincev.  

 Ob revidiranju, posodabljanju in načrtovanju novih raziskovanj ter ob 
ovrednotenju statističnega informacijskega sistema pa bodo statistikom in 
programerjem potrebni tudi metapodatki o delovanju sistema, v katere bodo 
vključene tudi povratne informacije uporabnikov sistema.   

 
Poleg zgoraj navedenega potrebuje vsak proizvajalec statističnih podatkov tudi: 
 Vse tiste metapodatke, ki jih pri svojih obdelavah uporablja uporabnik statističnih 

podatkov. Le tako mu bo lahko svetoval in pomagal. 
 Podrobne metapodatke o statističnem procesu. 
 Povratne podatke s strani uporabnikov in virov podatkov z namenom, da izboljša 

in uravna statistični proces. 
 Splošno znanje in splošne metapodatke z namenom, da lahko vzdržuje, si 

zamišlja in oblikuje ter preoblikuje statistične procese. Zato potrebuje na primer 
metapodatke, povezane z reševanjem podobnih nalog v drugih raziskovanjih in 
drugih statističnih sistemih. Ti metapodatki naj bodo vnešeni v osrednji 
metapodatkovni repozitorij. Potrebuje tudi splošno metodološko znanje, 
vsebovano v priročnikih, enciklopedijah in ekspertnih sistemih. 
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2.2.3 Metapodatki, pomembni za graditelje podatkovnih skladišč 
 
Podatkovno skladišče (DW – data warehouse) je splošni koncept za postopno 
konstruiranje integrirane baze. Podatkovno skladišča lahko zgradimo s pomočjo na trgu 
razpoložljive programske opreme ter programov, izdelanih v lastni hiši. V tak integriran 
sistem se združujejo podatki iz različnih virov in različnih zgodovinskih obdobij, ki v 
obliki poročil in analiz omogočajo podporo odločanju.  
 
Podatkovno skladišče v SURS-u je sestavljeno iz tabel dejstev (angl. fact tables) z 
mikropodatki8, na katere so zvezdasto povezane dimenzijske tabele (časovna dimenzija, 
razne klasifikacijske dimenzije itd.). Za potrebe diseminacije iz mikro tabel9 dejstev 
zgradimo makro tabele10 z makropodatki11. V kolikor so skladišča namenjena tudi 
zunanjim uporabnikom, pazimo na pravila zaščite individualnih podatkov.  
 
Podatkovno skladišče je arhitektura dejavnikov, namenjenih pridobivanju, 
preoblikovanju, urejanju in čiščenju podatkov ter zagotavljanju podatkovnih virov in 
ključnih izhodišč za neposredno poslovno odločanje ali uporabo v rudarjenju podatkov. 
 
Namen in smisel podatkovnega skladišča je namreč preprost dostop do podatkov in 
preprosta uporaba podatkov, pri čemer je čimveč vsebinskih nejasnosti rešenih ob 
sestavljanju podatkovnega modela in med prenosom podatkov v skladišče, tako da imajo 
uporabniki čimmanj težav pri uporabi podatkov. Za dosego tega cilja pa je potrebno 
podrobno sestaviti podatkovni model, pri čemer imajo metapodatki glavno vlogo (Jug, 
2001). 
 Nekateri vsebinski metapodatki so tudi tehnični in služijo za načrtovanje in 

izgradnjo podatkovnega skladišča. Zato je smiselno, da se vodijo na centraliziran 
in standardiziran način.  

 V SURS-u smo sledili usmeritvi, da naj programske rešitve pri obdelovanju 
podatkov v čim večji meri aktivno in neposredno uporabljajo metapodatke, npr. 
pri iskanju podatkov, pripravljanju tabel, izpisov, agregacij in pri diseminaciji. To 
lahko omogočijo le strukturirani in standardizirani metapodatki, hkrati pa to lahko 
pomeni tudi pomemben motiv za kreiranje in vzdrževanje metapodatkov, kar 
seveda pomeni dodaten napor za statistike (Jug, 2001). 

 

                                                      
8 Mikropodatek je individualni podatek, ki se nanaša na eno enoto iz vzorca raziskave ali popisa. 
9 Mikro tabela je tabela z individualni podatki, ki se nanašajo na eno enoto iz vzorca raziskave ali popisa. 
10 Makro tabela je tabela z agregiranimi podatki oz. makropodatki. 
11 Makropodatek je na osnovi vrednosti vsaj treh mikropodatkov z agregacijami in izračuni pridobljen 
podatek. 
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2.2.4 Uporaba metapodatkov v različnih programskih orodjih 
 
Med prvimi programskimi orodji, ki so delovala s pomočjo metapodatkov, so bila orodja 
CASE (computer aided software engineering). Na trgu se je pojavilo v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja. To orodje podpira procese načrtovanja podatkovne baze in aplikacije 
za upravljanje s podatki v njej. Med delom orodje shranjuje in popravlja podatke o 
podatkih, s katerimi upravlja. Uporabniki so sčasoma začutili potrebo po vmesnikih, ki bi 
na enem mestu združevali metapodatke različnih CASE orodij. Razvoj je v tej smeri tekel 
naprej, vendar so bila ta orodja preveč tehnično usmerjena – vsebovala so le metapodatke, 
povezane s programskimi orodji (Marco, 2000). 
 
Ta kategorija metapodatkov obsega metapodatke, ki jih programska orodja potrebujejo za 
svoje delovanje. Primeri tovrstnih metapodatkov so faktografski (formati, opisi nizov 
podatkov, informacije o klasifikacijah, njihovih verzijah in kategorijah ipd). Pomembni  
so tudi metapodatki, ki jih orodja potrebujejo za oblikovanje diseminacijskih tabel, za 
pripravo publikacij, za avtomatsko vodenje statističnega delovnega procesa (časovne 
točke, koledar itd.). Ne smemo pozabiti na metapodatke, ki nastanejo med definiranjem 
podatkovnih baz in se uporabljajo pri pripravi fizičnih podatkovnih baz (imena in vse 
druge lastnosti tabel, kolon itd.). 
 
Vsako orodje, ki ga uporabljamo v statističnem delovnem procesu, za svoje delo zahteva 
točno določen nabor metapodatkov.  
 

2.2.5 Vloga osrednjega metapodatkovnega repozitorija 
 
Prednosti uporabe metapodatkov je veliko. Z njihovo uporabo se poveča fleksibilnost in 
integriranost različnih sistemov, podatkovna skladišča kljub širitvam ostajajo pregledna, 
uporabniki podatkov so zadovoljni in podatkom popolnoma zaupajo, pregledna 
dokumentacija omogoča nestresno zamenjavo kadrov (Marco, 2000). 
 
Iz doslej povedanega sledi, da vlogo osrednjega metapodatkovnega repozitorija lahko 
razčlenimo : 

a) z vidika uporabnikov statističnih podatkov (strank), 
b) z vidika proizvajalcev statističnih podatkov. 

 
a) Vloga metapodatkovnega repozitorija z vidika uporabnikov statističnih podatkov 

(notranjih in zunanjih):  
 Metapodatki igrajo ključno vlogo pri iskanju, razumevanju in presojanju 

ustreznosti statističnih podatkov.  
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 Metapodatki igrajo ključno vlogo pri izločanju želenega niza podatkov, 
shranjevanju in obdelavi v lokalnem okolju uporabnika, omogočajo izdelavo 
poglobljenih analiz in grafov. 
 Metapodatki omogočajo iskanje po področjih (temah) in enostavnost dostopa, 

tako do statističnih indikatorjev kot do metodoloških informacij. 
 Tako zasnovana skupna baza strukturiranih metapodatkov je osnova za 

izdelavo diseminacijskega sistema, ki omogoča avtomatsko vzdrževanje 
diseminacijskih datotek in zagotavlja konsistentnost polnjenja statističnih 
metapodatkov skupaj s statističnimi podatki. 

 
a) Vloga metapodatkovnega repozitorija z vidika proizvajalcev statističnih 

podatkov: 
 Metapodatki o statističnih objektih opazovanja, statističnih spremenljivkah in 

iz njih izpeljanih statističnih karakteristikah predstavljajo najpomembnejši del 
metapodatkovnega repozitorja vsakega nacionalnega statističnega urada. 
 Metapodatkovni repozitorij poenostavlja razvoj standardnih komponent, 

omogoča standardizacijo vhodov in izhodov, podpira drevesno strukturo 
objektov ter predstavlja pogoj za definiranje in dokumentiranje razredov 
objektov. 
 Preprečuje redundanco v zbiranju metapodatkov.  
 Omogoča integracijo podatkov iz različni virov (referenca na vprašalnik, 

vprašanje, poročevalsko enoto, dovoljene vrednosti itd.). 
 Uporaba mednarodno sprejetih šablon za prikazovanje metapodatkov 

omogoča primerjavo nacionalnih metodoloških standardov in njihovo lažjo 
uporabo. 

 
 
2.3 Izhodišča za razvoj osrednjega metapodatkovnega repozitorija v 

SURS-u 
 
 
Začetna ideja se je v SURS-u oblikovala več let. Bili smo med prvimi na svetu, ki so se 
začeli ukvarjati z metapodatki in smo z našimi dosežki še danes v samem svetovnem 
vrhu. Osrednji metapodatkovni repozitorij v SURS-u razvijamo približno eno leto s 
pomočjo zunanjih strokovnjakov in svetovalcev, pri čemer na vsebinskem področju tesno 
sodelujemo s statistiki v uradu. 
 
Pri razvoju metapodatkovnega repozitorija smo veliko informacij o metapodatkih, njihovi 
organizaciji in uporabi zbrali tudi izven SURS-a: 
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 sledili smo strokovnim priporočilom in literaturi različnih mednarodnih srečanj 
statistikov, predvsem priporočilom, ki so jih za področje metapodatkov objavili 
Združeni narodi,  

 opirali smo se na modele, ki jih v svojih delih podrobneje opisuje švedski statistik 
Sundgren, 

 izhajali pa smo tudi iz obstoječega stanja in v sedanjo verzijo rešitve integrirali in 
deloma nadgradili nekatere že delujoče delne rešitve, ki smo jih za načrtovanje in 
spremljanje statističnega produkcijskega procesa razvili v SURS-u (Šeremet, 
2000). 

 

2.3.1 Razvoj osrednjih metapodatkovnih repozitorijev v drugih državah 
  
Pred razvojem statističnega metainformacijskega sistema smo se seznanili s stopnjo 
razvoja drugih statističnih uradov na tem področju. Preučili smo njihove rezultate, 
smernice ter probleme, s katerimi se srečujejo med razvojem metapodatkovnega modela 
ter aplikacije za upravljanje z metapodatki.  
 
Ugotovili smo, da je temeljna dilema vsakega statističnega urada (angl. NSI – »National 
Statistical Institute«) kako na čim lažji način pripraviti in ponuditi podatke, da jih bo 
uporabnik našel, ustrezno interpretiral in z njimi podprl svoje načrtovanje, odločanje in 
ukrepanje.  
 
Poleg tega je cilj načrtovalcev metainformacijskih sistemov v mnogih statističnih uradih 
implementacija enotnega podatkovnega in metapodatkovnega repozitorija, ki služi tako 
uporabnikom kot proizvajalcem statističnih podatkov.  
 
Zaradi mednarodne primerljivosti podatkov statistični uradi uporabljajo skupno 
dogovorjene metodologije raziskovanj, obračunavanj in načela objavljanja statističnih 
agregatov. Pomemben del tega procesa so skupne definicije in klasifikacije lastnosti 
objektov opazovanj. Statistični uradi pri svojem delu uporabljajo okrog 2000 klasifikacij - 
čedalje več jih je mednarodno usklajenih. V sklopu delovanja delovnih skupin v okviru 
Združenih narodov je čedalje več pozornosti posvečene tudi dokumentiranju raziskovanj 
in kriterijem diseminacije ter uvajanju standardov na obeh področjih (United Nations, 
1995 in UN/ECE, 1998). 
 
Ob nastajanju metapodatkovnega modela ter metaaplikacije je bilo potrebnih mnogo 
usklajevalnih sestankov med razvijalci metaaplikacije, razvijalci podatkovnih skladišč, 
računalniškimi strokovnjaki SURS-a in statistiki z različnih statističnih področij.  Tako je 
postopoma nastajala vsebina in obseg metaaplikacije ter primerjava našega predloga 
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metapodatkovnega modela s kanadskim, nizozemskim, novozelandskim, finskim, 
eurostatovim in švedskim metapodatkovnim modelom.  
 
Analiza razlik med modeli je pokazala, da je večina podatkovnih modelov v drugih 
državah močno vezanih na reševanje problema heterogenih podatkovnih baz 
podatkovnega skladišča oz. »data martov«. V našem primeru ni tako, saj je po TOR-u 
(angl. Terms of Reference - del razpisne dokumentacije) naša rešitev vezana na enotno 
platformo. Posledica tega dejstva je, da je naš model v rdečem delu (tabele statističnih 
spremenljivk ter metapodatki o obdelavah in podatkovnem skladišču) mnogo preprostejši 
od drugih modelov. Naš model uporablja povezavo metainformacije z Oracle 
repozitorijem, ki je izredno obsežen (in ga bomo zato izkoristili, kjer bo mogoče), 
medtem ko večina drugih držav gradi svoj lasten splošen repozitorij, ki pokriva vse 
različne platforme, ki jih uporabljajo. 
 
 Eurostat12 ima celotno podatkovno skladišče implementirano v Oracle Express in 

MS Excel okolju. Statistiki metapodatke pripravljajo in popravljajo v Excelovih 
šablonah, od koder avtomatsko prenašajo v OLAP bazo. Njihov način poslovanja 
se od našega razlikuje. Eurostat namreč od drugih evropskih statističnih uradov 
dobi že agregirane, logično prekontrolirane in imputirane podatke. Vhodni podatki 
so številne relativno majhne MS Excel ali ASCII datoteke. Taka rešitev je zelo 
oddaljena od naših potreb in zahtev. Eurostat ima dobro razvit diseminacijski del 
metaaplikacije, ki pa je razvit na popolnoma njim specifičen način in je skorajda 
neuporaben za katerokoli drugo državo (Interna gradiva SURS-a). 

 
Na Eurostatu so razvili vodnik po evropski poslovni statistiki, ki vsebuje metode, 
pravna besedila in podatkovno bazo konceptov in definicij in je dostopen preko 
interneta (http://www.unece.org/stats/documents/2002/03/metis/2.add.1.e.pdf). 

 
 Razvoj švedskega statističnega urada na področju metapodatkov je zasnovan na 

treh ključnih elementih: SCBDOK šablonah za podroben opis poteka statistične 
raziskave od zajema podatkov do diseminacije statističnih podatkov, konceptu 
kakovosti in deklaracije kakovosti ter na njuni podlagi razvite šablone 
METADOK, šablone za opis »statističnega proizvoda« s kratkimi informacijami o 
kakovosti in drugih osnovnih dejstvih statističnih raziskav. Vse šablone so 
dostopne preko interneta, kar tako notranjim kot zunanjim uporabnikom omogoča 
pregledovanje metapodatkov o statističnih raziskavah in registrih, kar omogoča 
pravilno razumevanje in analiziranje statističnih podatkov. 

 

                                                      
12 Eurostat - Evropski statistični urad 
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METADOK je šablona za formalizirano dokumentacijo registrov opazovanj. 
Predstavlja računalniško orientiran niz elementov iz SCBDOC-a, ki se uporablja 
za agregacije, arhiviranje, izpisovanje podatkov o posameznikih iz vseh registrov, 
kjer se hranijo njihovi podatki itd. Šablona sledi Sundgrenovemu modelu, ki je 
dobra osnova tudi za naše potrebe. V SURS-u je bil razvit del metaaplikacije 
KLASJE, ki obvladuje vse statistične klasifikacije (šifrante), ki dobro sledi 
Sundgrenovemu modelu. Sundgrenov model smo sledili tudi v modulu s 
statističnimi spremenljivkami, dovoljenimi in skupnimi nabori vrednosti ter 
dovoljenimi vrednostmi ter povezav spremenljivk na vprašanja, kjer se vzdržujejo 
vse oblike statističnih parametrov (Andersson, 2002). V švedskem statističnem 
uradu s pomočjo teh metapodatkov in družine orodij PC-AXIS13 izdelujejo PC-
AXIS datoteke, ki vsebujejo tabele s statističnimi podatki. Te so uporabnikom 
dostopne preko interneta. Uporabniki lahko naročijo tudi posebej zanje izdelane 
tabele.  
 
Glavni deli METADOK šablone so naslednji: registri, verzije, verzije podatkovne 
baze, tabele podatkovne baze, spremenljivke, nizi veljavnih vrednosti, primarni 
ključi, tuji ključi, združevanja, intervali itd. 
 
METADOK se hitro uveljavlja tudi na statističnih uradih drugih evropskih držav, 
saj med drugim olajša prenos metapodatkov med različnimi programskimi paketi 
in dokumentacijskimi sistemi. V zadnjem času se posvečajo razvoju možnosti 
prenosa metapodatkov s pomočjo XML, kar bi pripomoglo h kakovosti 
metapodatkov in hkrati olajšalo delo uporabnikov. 
 
Švedski statistični urad ima tudi metapodatkovno bazo za izračunane podatke – 
makrobazo (angl. makro metabase). To je baza z metapodatki za izdelovanje več 
dimenzijskih tabel s statističnimi podatki. Ta baza je centralna in zajema 
metapodatke različnih poslovnih področij, pri čemer vsak oddelek skrbi za 
upravljanje z metapodatki svojega poslovnega področja (Statistics Sweden, 2002 
in  Sundgren, 2000 ter Sundgren, 2001). 

 
 Metaaplikacija finskega statističnega urada je skoraj v celoti usmerjena v 

diseminacijo, ki je zelo prijazna za zunanje uporabnike, saj poleg prikaza vsebine 
omogoča dinamično prikazovanje definicij statističnih parametrov.  

 

                                                      
13 PC-AXIS je priznana družina orodij, ki služi pripravi datotek za diseminacijo in sami diseminaciji 
statističnih podatkov, ki so organizirani v kocke ali matrike v podatkovnem skladišču. Več informacij lahko 
najdemo na internet naslovu: http://www.pc-axis.scb.se. 
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Diseminacija sloni na diseminacijski bazi StatFin, ki je del kompleksnega 
enotnega informacijskega sistema (angl. UFS - Unified file System). Le-tega 
sestavljajo opisi sistema, klasifikacije, pretvorniki, vsebina oz. metodološka 
pojasnila, arhiv in diseminacijske tabele.  

 
Enotni informacijski sistem in StatFin omogočata uporabo standardnih klasifikacij 
in metodoloških pojasnil, obdelavo oz. preoblikovanje podatkov (agregacija, 
tabelacija itd.), preoblikovanje enotnega zapisa povezav v strukturo zapisa 
StatLine, pripravo in oblikovanje publikacij s StatBuilderjem, preverjanje 
rezultatov s StatView, prenos publikacij v StatFin Services. 

 
Uporabnikom je omogočen neposredni dostop do statističnih podatkov preko 
interneta oz. intraneta ter drugih elektronskih medijev. Žal je baza v finskem 
jeziku. StatLine, programska oprema, ki podpira delovanje StatFina, omogoča več 
dimenzionalno prikazovanje podatkov, vendar žal le v finskem jeziku. Iskanje 
podatkov poteka preko uporabniških mask, ki so uporabniku prijazne in 
enostavne. Omogočen je prikaz želenih rezultatov dopolnjenih z metodološkimi 
pojasnili. Metodološka pojasnila vsebujejo informacijo o definiciji izbrane 
spremenljivke, opis tabele, izbrani časovni seriji, informacije o uporabljenih 
klasifikacijah, virih podatkov, informacije o vzorcu, primerljivost v času ter 
elektronski naslov, na katerem se dobijo dodatna pojasnila. 

 
Za posodabljanje podatkov in metapodatkov skrbijo lastniki podatkov po 
oddelkih. V vsakem oddelku je zaposlena oseba, katere naloga je vzdrževanje 
metapodatkovnega repozitorija (Interna gradiva SURS-a). 

 
 Metaaplikacija danskega statističnega urada se imenuje TIMES. TIMES ne 

zajema metapodatkov celotnega statističnega informacijskega sistema, ampak le 
opise podatkov na mikro ravni (registre s statističnimi podatki, izpise z 
mikropodatki iz administrativnih registrov ter druge datoteke z mikropodatki). 
TIMES združuje več podsistemov, ki so namenjeni le eni raziskavi. TIMES 
omogoča preprečevanje redundantnosti metapodatkov, ker omogoča povezovanje 
metapodatkov v različnih podsistemih. Prav zaradi tega je mogoče vodenje 
centralne baze statističnih spremenljivk. Vsaka je definirana le enkrat in ima 
svojega lastnika, ki jo vzdržuje. Po potrebi jo lahko uporabljajo tudi drugi 
uporabniki metapodatkov v drugih podsistemih. Cilj danskega statističnega urada 
je razviti klasifikacijsko bazo in bazo statističnih konceptov. Pogoj za nadaljnji 
razvoj sistema za upravljanje z metapodatki je podpora vodstva urada, ki ga 
moramo prepričati o velikem pomenu metainformacijskega sistema. Eden njihovih 
glavnih ciljev je vodenje statističnega delovnega procesa s pomočjo 
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metapodatkov. Osredotočili so se na procese združevanja individualnih statističnih 
podatkov in delno tudi na procese izdelovanja kock za diseminacijsko bazo. Vsaka 
transformacija iz mikropodatkov v makropodatke mora biti opisana s pomočjo 
preprostih alfa-beta-gama-tau dimenzij. 

 
 Kanadski statistični urad se je usmeril v izgradnjo splošnega repozitorija IMDB14. 

Njihovi metapodatki zajemajo metapodatke o poslovnem procesu, metapodatke o 
raziskavah, metapodatke, ki opisujejo statistične podatke. Veliko pozornost 
posvečajo kakovosti metapodatkov, ki so potrebni za pravilen opis statističnega 
raziskovanja ter za diseminacijo podatkov. Metapodatke prevzemajo iz drugih 
repozitorijev in sistemov. V ta namen so razvili kompleksno aplikacijo za vnos 
metapodatkov s posebnimi procedurami za zbiranje, ovrednotenje in konverzijo 
metapodatkov. Določene metapodatke prevzemajo tudi iz publikacij in jih v bazo 
vnašajo ročno. Za dobro ovrednotenje metapodatkov je potrebno veliko vloženega 
dela in dragocenega časa. V kanadskem statističnem uradu imajo zaradi potrebe 
po vzdrževanju metapodatkov v angleškem in hkrati v francoskem jeziku še 
dodatne težave.  
 
Na kanadskem statističnem uradu so razvili tudi bazo statističnih klasifikacij z 
XML-DBMS sistemom za prenos podatkov med XML dokumenti in relacijsko 
bazo. 
 
Njihovi statistični podatki so že dosegljivi preko intraneta in interneta ter glede na 
vrsto uporabnikov primerno zaščiteni. Statične HTML strani avtomatsko 
izdelujejo s pomočjo metapodatkov v repozitoriju. Pri razvoju za upravljanje z 
metapodatki ter rešitvah za diseminacijo podatkov so uporabili objektno-
orientirano tehnologijo, intranet in XML (Statistics Canada, 2002a in Statistics 
Canada, 2002b). 
 

 Novozelandski statistični urad je zelo velik del svojih aktivnosti usmeril v 
načrtovanje, razvoj in implementacijo sistema za centralno upravljanje s 
statističnimi klasifikacijami in drugimi standardi. Pričakovali so, da bodo tako 
zmanjšali stroške izvajanja raziskav, poleg tega pa s pomočjo računalniško 
podprte dokumentacije povečali kakovost statističnih podatkov. Sistem so 
poimenovali CARS15. Vsebuje vse standardne klasifikacije in pretvornike med 
njimi. Omogoča vnos klasifikacij in pretvornikov, njihovo popravljanje in 
zagotavlja dostopnost. Sistem omogoča dva načina vnosa: interaktivni vnos 
metapodatkov preko ekranskih mask ter avtomatski vnos metapodatkov iz zunanje 

                                                      
14 IMDB – Integrated Meta Database je kanadski metapodatkovni repozitorij 
15 CARS  - Classifications and Related Standards System 



 20

datoteke. Klasifikacije se s časom spreminjajo, zato je ena od funkcij sistema tudi 
pripravljanje različnih verzij klasifikacij. Klasifikacije lahko tudi pregledujemo, 
iščemo določene kategorije in jih izvažamo v zunanje datoteke. Sistem omogoča 
uporabo centralno zbranih in v času pregledovanja veljavnih ter vsem dostopnih 
klasifikacij (Welch, 1997). 

 
Poleg mednarodno veljavnih standardnih klasifikacij njihov sistem vključuje tudi 
posebej zanje prilagojene klasifikacije, ki jih uporabljajo posamezni oddelki. Za 
njihovo upravljanje skrbi poseben oddelek za klasifikacije in standarde z desetimi 
zaposlenimi (Welch, 1997). 
 

Marsikateremu statističnemu uradu v drugih državah se je razvoj metainformacijskega 
sistema ponesrečil (UN/ECE, 1998). Vzrokov za neuspeh je več: 
 Zbiranje metapodatkov je tog, dolgočasen, drag proces, ki zahteva veliko 

natančnosti in časa. 
 Proizvajalce metapodatkov je težko motivirati. Dokler imajo metapodatke v svojih 

rokah, jih oni sami ne potrebujejo, posebno ne metapodatkov kot formaliziran del 
sistema. 

 Po drugi strani pa uporabniki statističnih metapodatkov ne vidijo prave vrednosti 
metainformacijskega sistema, dokler metapodatkovna baza ne vsebuje 
metapodatkov večjega števila raziskav. Uporabniki namreč v analizah uporabljajo 
podatke zbrane v različnih raziskavah. 

 Na žalost obstaja razkorak med proizvajalci in uporabniki statističnih 
metapodatkov. Tisti, ki potrebujejo metapodatke, jih sami ne morejo zagotoviti. 
Na drugi strani pa tisti, ki imajo znanje o statističnih metapodatkih, ne potrebujejo 
formaliziranih in avtomatsko dostopnih metapodatkov v celotnem obsegu. 

 

2.3.2 Model švedskega statistika Sundgrena 
 
Dolgo tradicijo v negovanju in upravljanju metapodatkov in dokumentacije ima švedska 
statistika. Švedsko teoretično in praktično znanje na tem področju je cenjeno in priznano 
tudi v mednarodnih institucijah (UN, Eurostat, IMF, OECD itd.). Izredno pomembno je, 
da so švedski kolegi svoje znanje pripravljeni deliti z drugimi nacionalnimi statističnimi 
uradi. 
 
Sundgren metapodatke deli na tri sklope (glej sliko 3) (Klep, 2000a): 

1) metapodatki o kakovosti, 
2) metapodatki o procesu ter 
3) metapodatki o klasifikacijah. 
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 Model metapodatkov o klasifikacijah smo razvijali že pred tremi leti. Za zgled smo vzeli 
novozelandski model metapodatkov o klasifikacijah.  
 
Podrobneje se bomo torej posvetili metapodatkom o kakovosti, ki bodo opisovali vsebino 
statističnih podatkov, zagotavljali njihovo ažurnost, dosegljivost in primerljivost. To 
Švedje zagotavljajo z αβγτ modelom, ki je ponazorjen na sliki 3. Vsako izpeljano 
statistično spremenljivko povezujejo s štirimi glavnimi dimenzijami 
(α, β, γ in τ) (Sundgren, 2001). 
 

Slika 3: Metapodatkovni model statističnega podatkovnega skladišča 

 
Vir: Klep, 2000b 
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α dimenzija predstavlja populacijo, na katero se nanaša izpeljana statistična 
spremenljivka. β dimenzija predstavlja množico funkcij, s pomočjo katerih smo prišli do 
izpeljane spremenljivke. To je množica statističnih mer. Vsaka od njih se lahko nanaša na 
nobeno, eno ali več statističnih spremenljivk - β spremenljivk. Na primer »število« 
objektov v populaciji je funkcija, ki se ne nanaša na nobeno statistično spremenljivko. 
»Vsota« vrednosti neke spremenljivke pa se nanaša na točno eno spremenljivko. 
γ dimenzija zajema vrednosti klasifikacije, na osnovi katerih populacijo lahko razdelimo 
na več skupin (geografska dimenzija, starost, spol itd.). τ dimenzija pa specificira 
referenčno obdobje za izpeljano statistično spremenljivko. Tudi to je neke vrste 
klasifikacija s časovnimi vrednostmi (leta, meseci, šolska leta, sezone itd.) (Sundgren, 
2001). 
 
Kot prikazuje slika 3 so zelo pomembni tudi metapodatki o statističnem delovnem procesu, ki ga 
Sundgren grobo členi na načrtovanje raziskovanja, potek raziskovanja in ocenjevanje oz. 
ovrednotenje raziskovanja. 
 
Formalizirani in nestrukturirani metapodatki so shranjeni v obliki  MS Word in MS Excel 
šablon po predlogi švedske metaaplikacije SCB-DOK za vsako statistično raziskovanje 
oz. drugo obliko statistike posebej. 
 
SCB-DOK metaaplikacija je le vsebinsko in formalno vnaprej definiran način 
tekstualnega in tabelaričnega zajemanja vseh pomembnih dejstev, ki se nabirajo skozi 
zgoraj omenjeni proces v posebej za to pripravljene standardne šablone. Le-te v SCB-
DOK dokumentu predstavljajo osnovno dokumentacijo za pravilno razumevanje in 
obravnavanje vsakega statističnega raziskovanja ali druge oblike statistike. Struktura 
dokumentacijskega sistema je prikazana na sliki 4.  
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Slika 4: Dokumentacijski sistem in sistem metapodatkov SCB-DOK 

 

 
Vir: Sundgren, 2001 
 

2.3.3 Že delujoče delne rešitve v SURS-u 
 
Izhajali smo iz obstoječega stanja in v sedanjo verzijo rešitve integrirali in nadgradili 
nekatere že delujoče delne rešitve za spremljanje NPSR (Nacionalni Program Statističnih 
Raziskovanj), Planiranje dela, planiranje publikacij (Šeremet, 2000). Taka rešitev je le 
začasna. Naš cilj je popolnoma opustiti stare rešitve in njihove funkcije integrirati z 
novimi zahtevami in potrebami.  
 
 
2.4 METIS – osrednji metapodatkovni repozitorij v SURS-u 
 
 
SURS je začel s praktično implementacijo priporočil Združenih Narodov o modeliranju 
podatkov in metapodatkov ter zgradil prvo verzijo metapodatkovnega modela, ki pokriva 
faze statističnega procesa od načrtovanja raziskovanj do diseminacije statističnih 
podatkov in metapodatkov. Po določenih fazah se statistični podatki zajemajo, 
spreminjajo in arhivirajo. 

 

KONCEPTUALNI   MODEL   DOKUMENTIRANJA   STATISTIČNIH   RAZISKOVANJ 

REGISTRI 
OPAZOVANJ 

IN 
DOKUMENTACIJA 

TEORIJA O 
 KLASIFIKACIJAH 

STANDARDIZIRAN  
KONCEPT 

BAZA 
 KLASIFIKACIJ 

BAZA 
FORMALIZIRANIH  
METAPODATKOV 

DEKLARACIJE  
KAKOVOSTI 

OPISI  PRODUKTOV 

DOKUMENTACIJA PO MERI
RAZLIČNIH UPORABNIKOV



 24

Statistične metapodatke organiziramo v eno ali več komponent metapodatkovnega 
repozitorija. V mnogih pogledih jo lahko oblikujemo na isti način kot vsako drugo 
podatkovno bazo. 
 
Prva delujoča verzija SURS-ovega metapodatkovnega repozitorija, ki sledi 
Sundgrenovemu modelu (glej sliko 5), je zasnovana kot relacijska baza s 104 entitetami, 
ki imajo skupaj 626 atributov in 358 relacij.  
 

Slika 5: Metapodatkovni repozitorij SURS vključno s klasifikacijskim strežnikom 
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Za njegovo upravljanje se razvija aplikacija METIS, ki na integriran način vključuje tudi 
nekoliko modificirane aplikacije, ki so bile razvite že prej za področja dela z NPSR, 
Planom dela in Publikacijami. Slika 5 prikazuje osnovne module centralnega repozitorija 
METIS v povezavi s klasifikacijskim strežnikom KLASJE, ki je bil razvit na osnovi 
dokumentacije novozelandskega CARS sistema. 
 
Metapodatkovni repozitorij vsebuje module za tipe metapodatkov, kot so definicije, 
vprašalniki, izpeljave statističnih spremenljivk in karakteristik, merske enote, klasifikacije 
ipd. in je odprt za nadaljnji razvoj modulov za opise postopkov vzorčenja, metod 
ocenjevanja, kakovosti podatkov itd. 
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Pokritost različnih tipov metapodatkov zagotavlja trajnejše rešitve problematike,  
predstavlja osnovo za strateški razvoj bodočih metainformacijskih sistemov in 
učinkovitejše prilagajanje standardom. 
 
Model vsebuje metapodatke, ki omogočajo komunikacijo med vsemi, ki so vključeni v 
delo s statističnimi podatki. Ti so: 
 anketiranci, ki morajo pravilno razumeti vprašanja, 
 statistiki, ki so odgovorni za statistične procese ter 
 končni uporabniki, ki morajo biti sposobni poiskati, izluščiti, razumeti, ovrednotiti 

in uporabiti podatke v njihove namene. 
 
Za podporo in avtomatizacijo teh aktivnosti imamo programsko opremo, ki tudi zahteva 
določene podatke o podatkih.   
 
Osrednji del modela metapodatkov zajema statistične spremenljivke, njihove dovoljene 
vrednosti ter agregacije v statistične karakteristike. Model podpira tudi upravljanje in 
nadzor celotnega statističnega procesa - od definiranja statističnih raziskav do objavljanja 
statističnih podatkov. 
 
Med metapodatke sodijo tudi definicije objektov opazovanj ali merjenj niza lastnosti 
objekta - statističnih enot, entitet, za katere ugotavljamo stanje ali dogodke. 
 
Tradicionalne oblike podatkov, kot so na primer statistične tabele, spremljajo metapodatki 
v obliki imen tabel, imen stolpcev in vrstic, opombe, komentarji ipd. Izredno pomembno 
vlogo pri interpretiranju imajo viri, metodološka pojasnila, predvsem pa definicije in 
klasifikacije. 
 
Osrednji metapodatkovni repozitorij je tako sestavljen iz naslednjih sklopov podatkov 
oz. modulov, ki so razvidni iz slike 5: 
 NPSR - vzdrževanje NPSR-ja - Nacionalni program statističnih raziskovanj, 
 PLAN - načrtovanje in spremljanje statističnih raziskovanj in obdelav, 
 PUBLIKACIJE - načrtovanje in evidentiranje statističnih publikacij, 
 ZBIRANJE PODATKOV - VPRAŠALNIKI - seznami vprašalnikov, kazalci na 

adresarje (sezname naslovov), uporabljena vprašanja itd., 
 STATISTISTIČNE SPREMENLJIVKE IN IZ NJIH IZPELJANE 

KARAKTERISTIKE - definicije, zaloge vrednosti, načini agregacije, 
metodološka pojasnila itd. Implementirana je tudi neposredna povezava s 
strežnikom za klasifikacije KLASJE, ki tako predstavlja integralni del celotnega 
metapodatkovnega repozitorija in omogoča definiranje zalog dovoljenih vrednosti 
statističnih spremenljivk in iz njih izpeljanih karakteristik, 
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 OBDELAVE, PODATKOVNO SKLADIŠČE - seznami tabel in stolpcev z 
mikropodatki in makropodatki, seznami datotek, programov, obdelav itd., 

 TEKSTI - strukturirani del - opombe na objekte v metapodatkovnem repozitoriju 
ter 

 UPRAVLJANJE Z UPORABNIKI METIS - uporabniške skupine z različnimi 
pristojnostmi. 

 
Celotna metaaplikacija je razdeljena v več sklopov, ki povezano, pa vendar avtonomno, 
omogočajo upravljanje statističnega procesa in spremljanje stanj in dogodkov nad 
podatkovnim skladiščem SURS-a. Ti sklopi so: 

a) spremljanje statističnega procesa, 
b) nadzor statistične metodologije, 
c) nadzor podatkovnega skladišča ter 
d) nadzor diseminacijskih procesov. 

 
Za vsak sklop je organizacijsko zadolžena drugačna vloga zaposlenih: 
 spremljanje statističnega procesa se vrši centralno, s strani posebno določenega 

enega ali več referentov, ki zbirajo podatke po vseh statističnih oddelkih, 
 nadzor nad statistično metodologijo izvajajo odgovorni statistiki v okviru svojih 

profesionalnih pooblastil in statističnih področij ter 
 nadzor nad podatkovnim skladiščem izvajajo načrtovalci in izvajalci 

računalniških obdelav za skladiščno poslovanje, seveda skupaj z odgovornimi 
statistiki. 

 
Po sklopih razvrščeni metapodatki omogočajo in podpirajo izvajanje večjega števila 
funkcij. Funkcije posameznih sklopov so prikazane na sliki 6. 

 

2.4.1 Spremljanje statističnega procesa 
 
Statistični delovni proces spremljamo s pomočjo metapodatkov o klasifikacijah, 
statističnih raziskavah in publikacijah ter metapodatkov, vezanih na NPSR. Te 
metapodatke vzdržujemo s pomočjo aplikacije METIS. 

 
1) Vzdrževanje klasifikacij v  KLASJU 
Aplikacija že deluje v praksi in spremlja celoten življenjski ciklus vseh klasifikacij 
(šifrantov) v okviru verzij in ravni klasifikacij. Aplikacija KLASJE je zaradi 
pomembnosti in specifične narave dela implementirana na posebnem strežniku.  
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Slika 6: Funkcionalna razčlenitev metaaplikacije 
 

 

 
 
Vir: Interna gradiva SURS-a 
 

 
2) Vzdrževanje meta klasifikacij 
Trenutno obstaja 43 malih meta klasifikacij. Razen treh so vse klasifikacije 
popolnoma enostavne, saj vsebujejo le dva stolpca: šifro in naziv šifre. Na enak način 
kot vse druge klasifikacije se tudi te vzdržujejo v KLASJU.  

 
3) Vzdrževanje uporabniških pooblastil 
Uporabniška pooblastila se v METIS-u implementirajo na enak način kot pri KLASJU 
z upoštevanjem standardov za metaaplikacijo. 

 
4) Vzdrževanje NPSR-ja  
Evidenca in vzdrževanje NPSR-ja je programsko podprto v MS Access okolju in v 
novem modelu metaaplikacije prilagojeno novim standardom. Ker Oracle podatkovna 
baza že obstaja, je možno takojšnje polnjenje obstoječih metapodatkov iz MS Access 
okolja v Oracle bazo. Pri tem jih je potrebno temeljito pregledati in prečistiti. 
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5) Spremljanje statističnih raziskovanj 
Evidenca in vzdrževanje statističnih raziskovanj je razširjeno še na ostale statistične 
obdelave, zato je dodana nova klasifikacija »Tip_statistike«. Sklop je že programsko 
podprt v MS Access okolju in v novem modelu metaaplikacije prilagojen novim 
standardom. Metapodatke bomo polnili pod enakimi pogoji kot metapodatke o NPSR-
ja.  
 
Pri spremljanju statističnih obdelav je dodana nova entiteta »Načrt aktivnosti«, ki naj 
bi vsebovala v natančnem zaporedju vnaprej predvidene vse aktivnosti iz »Šifranta 
aktivnosti«, ki so smiselne za posamezne statistične obdelave. Na podlagi takega 
načrta aktivnosti se kasneje te aktivnosti planirajo in izvajajo, pri čemer pa ima 
odgovorni statistik vse možnosti, da konkretne plane in izvajanja priprave oz. 
obdelave statistik poljubno prilagaja novim potrebam in okoliščinam. 
 
V okviru načrta aktivnosti naj bi vsaka predvidena aktivnost imela svojo zaporedno 
številko in predvideno obvezno predhodno aktivnost, ki je katerikoli predhodna 
(določi jo odgovorni statistik) glede na zaporedno številko. Ob planiranju se lahko za 
vse aktivnosti ene obdelave vpiše en sam planski datum ali pa za vsako aktivnost svoj 
planski datum, odvisno od potrebe natančnosti spremljanja. Ob realizaciji neke 
aktivnosti se vpiše datum realizacije. Pogoj za to je vpisan datum realizacije obvezne 
predhodne aktivnosti. Na ta način bomo nadzirali sinhronizacijo in zaporednost 
realizacije aktivnosti. Če nas tako spremljanje ne zanima, lahko za vse aktivnosti 
vpišemo, da so odvisne le od prve aktivnosti.     
 
6) Evidentiranje statističnih publikacij 
Tudi ta aktivnost je že programsko podprto v MS Access okolju in je v novem modelu 
metaaplikacije prilagojen novim standardom.  
 

2.4.2 Nadzor nad statistično metodologijo 
 
Nadzor nad statistično metodologijo zajema vzdrževanje seznama adresarjev, 
vprašalnikov, vprašanj, objektov opazovanja, statističnih spremenljivk, karakteristik ter 
drugih besedil. 
 

1) Vzdrževanje seznama adresarjev 

Evidenca in vzdrževanje seznama adresarjev je funkcija, ki jo opravlja odgovorni 
statistik za posamezno statistično raziskovanje. Adresar je potrebno definirati v času 
nastajanja statistike in pred vsako njeno obdelavo. To je en zapis, ki nam pove 
velikost datoteke z naslovi poročevalskih enot, mesto kjer je shranjena itd. 
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2) Vzdrževanje seznama vprašalnikov 
Evidenca in vzdrževanje seznama vprašalnikov je funkcija, ki jo opravlja odgovorni 
statistik za posamezno statistično raziskovanje. Za vsako statistično raziskovanje je v 
času njenega nastajanja potrebno definirati navadno le en vprašalnik. Določimo mu 
ime, datum, metodo zbiranja itd.  
 
3) Vzdrževanje vprašanj 
Tudi to funkcijo opravlja odgovorni statistik za posamezno statistično raziskovanje. 
Vsako vprašanje je potrebno najprej dobro opredeliti po različnih kriterijih (šifranti) in 
ugotoviti njegovo podobnost z dosedanjimi vprašanji znotraj iste ali neke druge 
statistike. V metapodatkovnem repozitoriju vodimo centralno evidenco vprašanj, kar 
pomeni, da se neko vprašanje v repozitoriju lahko pojavi le enkrat, čeprav je 
uporabljeno na več vprašalnikih in morda celo v različnih raziskavah. Prav zaradi tega 
je govoreča identifikacija vprašanja problematična. Zaradi lažjega iskanja vprašanj v 
bazi je obvezna, vendar ni vezano na raziskavo, katere ime navadno uporabimo v 
prvem delu govorečih identifikacij. Skratka, statistike moramo motivirati, da med že 
obstoječimi vprašanji najdejo morebiti enaka ali podobna vprašanja in ne definirajo 
novih. Če podobnega vprašanja še ni v repozitoriju in je vprašanje dobro definirano, 
se ga lahko poveže z vprašalnikom. Ker znotraj ene statistike lahko nastane veliko 
vprašanj (preko 100 ali celo več 100), priporočamo, da v dobi snovanja vprašanj 
odgovorni statistik uporablja urejanje s pomočjo šablone v MS Excelu, ki se v nekem 
trenutku enostavno in v celoti prenese v Oracle tabelo. Ob nalaganju vprašanj iz MS 
Excela se vsakemu zapisu pripiše otvoritveni status. Vsa vprašanja znotraj vprašalnika 
postanejo veljavna šele kasneje, ko so preverjene in potrjene vsebine vprašanj in 
vzpostavljene določene povezave na druge tabele. Takrat vprašanj ne moremo več 
spreminjati. Potrebno jih je pravilno definirati že v času nastajanja statistike.  
 
4) Vzdrževanje statističnih objektov opazovanja 
Evidenca in vzdrževanje statističnih objektov opazovanja je funkcija, ki jo opravlja 
odgovorni statistik za posamezno statistično raziskovanje. Klasifikacija objektov 
opazovanja še ne obstaja, zato bo nastajala z izvajanjem novih raziskovanj. Vsak 
objekt opazovanja je potrebno najprej dobro definirati, šele potem lahko na njem 
definirajo statistične spremenljivke.  

 
5) Vzdrževanje statističnih spremenljivk 
To funkcijo opravlja odgovorni statistik za posamezno statistično raziskovanje. Vsako 
statistično spremenljivko je potrebno definirati po različnih kriterijih (šifranti) in 
ugotoviti njeno podobnost z že obstoječimi statističnimi spremenljivkami znotraj iste 
statistike. Šele ko je statistična spremenljivka dobro definirana, se jo lahko poveže s 
pripadajočim vprašanjem. Ker lahko znotraj ene statistike nastane veliko statističnih 
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spremenljivk (preko 100 ali celo več 100), priporočamo, da v dobi snovanja 
odgovorni statistik uporablja urejanje s pomočjo šablone v MS Excelu, ki se v nekem 
trenutku enostavno in v celoti prenese v Oracle tabelo. Kasneje naj bo možno vse 
statistične spremenljivke poljubno urejati z METIS aplikacijo. Statistične 
spremenljivke dobijo status »veljavna« šele po vzpostavitvi določenih povezav na 
druge tabele. Statistično spremenljivko je potrebno definirati v času nastajanja 
statistike, možna pa je korekcija ob vsaki njeni obdelavi, ki prinese nove verzije 
statistične spremenljivke. 
 
6) Vzdrževanje statističnih karakteristik 
Funkcijo opravlja odgovorni statistik za posamezno statistično raziskovanje na 
podlagi zahteve statističnih uporabnikov po določenih statističnih rezultatih in sicer na 
enak način kot funkcijo vzdrževanja statističnih spremenljivk.  

 
7) Vzdrževanje besedil 
Večino zgoraj omenjenih statističnih parametrov je možno še dodatno opredeliti, 
komentirati, opremiti z opombami itd., v slovenskem ali angleškem jeziku. Taka 
besedila hranimo v posebnih tabelah skupaj s šifro tipa besedila. Funkcija omogoča 
enostavno dodajanje, spreminjanje enega besedila v okviru pripadajočega statističnega 
parametra ter poljubno in selektivno pregledovanje več besedil hkrati.    

 
 
2.4.3 Nadzor nad podatkovnim skladiščem 
 
Nadzor nad podatkovnim skladiščem vključuje spremljanje vhodnih podatkov, 
spremljanje individualnih mikropodatkov ter makropodatkov, povezovanje podatkov in 
parametrov ter beleženje dogodkov nad podatki. 
 

1) Spremljanje vhodnih podatkov 
Funkcijo opravljata odgovorni statistik za posamezno statistično raziskovanje in 
odgovorni programer analitik. Z njo zagotovimo programsko kontrolo (Blaise) 
zajemanja podatkov, pri čemer se morajo imena vhodnih polj ujemati z imeni polj za 
zajem podatkov na vprašalniku. Program za vhodno in logično kontrolo (zabeležen v 
tabeli »Programi«) pripravi ASCII16 datoteko, v kateri se nahajajo kontrolni ukazi za 
SQL*Loader17, s katerim polnimo podatke iz predpisane ASCII datoteke v Oracle 
tabelo. Ti kontrolni ukazi nam omogočajo evidentiranje ASCII datotek v tabeli 
»Datoteka« in imena ter pozicije ustreznih polj v tabeli »Polje«. Kasneje je možno 

                                                      
16 ASCII datoteka je najbolj preprosta oblika tekstovne datoteke, ki poleg preprostega teksta ne vsebuje 
drugih objektov (slik in podobno). 
17 SQL*Loader je s strani Oracla podprto orodje za prenos podatkov iz različnih vrst datotek v eno ali več 
baznih tabel. Več o tem najdete na spletnih straneh: http://www.oreilly.com/catalog/orsqlloader/. 
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povezati polja z ustreznimi stolpci v tabeli »Mikro kolona« metapodatkovnega 
repozitorija. 
 
2) Spremljanje individualnih mikropodatkov 
Evidenco in vzdrževanje seznamov tabel mikropodatkov (mikro tabele s 
pripadajočimi mikro kolonami) izvaja odgovorni programer analitik. Seznami 
mikropodatkov služijo predvsem za povezavo med Oracle repozitorijem in ostalimi 
statističnimi parametri in dogodki. Metapodatki o namestitvi individualnih podatkov 
se pripravijo ob definiciji statistike na podlagi definiranih in veljavnih statističnih 
spremenljivk. Povezave med mikro kolonami in statističnimi spremenljivkami se 
izvajajo ob vsaki statistični raziskavi oz. obdelavi znotraj časovne točke. Povezave naj 
bi na zgoraj opisan način usklajeno vzpostavila odgovorni statistik in odgovorni 
programer analitik neposredno ali preko MS Excel šablone. 

 
3) Spremljanje agregiranih makropodatkov 
Evidenco in vzdrževanje seznamov tabel makropodatkov (makro tabele s 
pripadajočimi makro kolonami) izvaja odgovorni programer analitik. Seznami 
makropodatkov služijo predvsem za povezavo med Oracle repozitorijem, 
podatkovnim skladiščem in ostalimi statističnimi parametri in dogodki. Makropodatki 
so ne le materializirani pogledi18 in večdimenzionalne tabele, ampak lahko tudi 
posamezni nematerializirani pogledi (angl. view). To je odvisno od potreb in zahtev 
dostopa do podatkov. Metapodatki o namestitvi agregiranih podatkov se lahko 
pripravijo ob definiciji statistike na podlagi definiranih statističnih karakteristik in 
njihovih veljavnih mer in dimenzij. Povezave med makro kolonami in statističnimi 
karakteristikami se definirajo na enak način kot pri mikropodatkih. 

 
4) Povezovanje podatkov in parametrov 
Vsa povezovanja med adresarji in vprašalniki, vprašalniki in vprašanji, vprašanji in 
statističnimi spremenljivkami, statističnimi spremenljivkami in statističnimi 
karakteristikami, statističnimi spremenljivkami in mikro kolonami oz. polji, 
statističnimi karakteristikami in makro kolonami ali polji ter mikro kolonami in 
vhodnimi polji naj bi se po možnosti izvajale čim bolj avtomatizirano. Kljub temu pa 

                                                      
18 Materializiran pogled je pogled (angl. view), ki je v obliki tabele s podatki fizični del baze. Med 
uporabnikovimi poizvedbami optimizator bere podatke iz teh tabel. To pomeni, da prihrani ogromno časa za 
razna povezovanja in izračunavanja, kar je še posebej pomembno pri bazah z velikim številom tabel, ki 
vsebujejo ogromne količine zapisov, kot na primer v SURS-u. V tabelah naših podatkovnih skladišč imamo 
podatke iz različnih časovnih obdobij, kar še poveča količino zapisov in tako otežuje poizvedbe brez 
materializiranih pogledov.  
Slaba stran materializiranih pogledov je količina prostora, ki jo zasedejo na disku.  
Drug problem pa je sposobnost predvidevanja uporabnikovih poizvedb. V materializirane poglede ni 
smiselno dajati podatkov, po katerih nihče ne bo poizvedoval. Po drugi strani pa moramo predvideti čim več 
pogostih poizvedb, da bo čim več podatkov uporabniku dostopnih na tak način. 
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naj bi odgovorna oseba imela možnost poljubnega ročnega posega v posamezno ali 
skupinsko povezavo. 

 
5) Beleženje dogodkov nad podatki 
Nekatere aktivnosti (faze) ob nastajanju posamezne statistike oz. ob njeni obdelavi naj 
bi se planirale in spremljale njihove realizacije. Poleg datumov, odgovornih oseb in 
organizacijskih enot naj bi se vodili še nekateri dodatni metapodatki v okviru tabela: 
»Obdelava«.  
 
Za vse statistične aktivnosti, ki niso vezane na računalniško obdelavo, naj bi veljalo 
pravilo, da se v okviru razpoložljivih vsebinskih polj tabele »Obdelava« vnesejo vsi 
potrebni in relevantni metapodatki, ki kasneje omogočajo analitični pristop do 
realizacij obdelav npr. pregledovanje in primerjava obdelav iste statistike v različnih 
časovnih točkah, pregledovanje in primerjava obdelav sorodnih statistik v istih ali 
različnih časovnih točkah in druge splošne analize. Tabela »Obdelava« je primerna za 
izvajanje različnih analiz z Oracle Discovererjem. 

 
Za vse statistične aktivnosti, ki so vezane na računalniško obdelavo, naj se v tabelo 
»Obdelava« vpisujejo v okviru programa sodelujoče vhodne in/ali izhodne datoteke 
in/ali mikro tabele in/ali makro tabele. To je neke vrste povzetek računalniških 
obdelav, ki pa ga je možno zapisovati ročno ali avtomatsko, kjer in kadar je to 
mogoče. 

 
 
 
3 UMESTITEV METAPODATKOV V DELOVNI PROCES SURS 
 
 
Metapodatki nastajajo in se uporabljajo v celotnem statističnem delovnem procesu, ki 
vsebuje sledeče faze: 

1) Načrtovanje statističnega raziskovanja, ki vključuje: 
 definiranje izhodnih statističnih karakteristik, katerih vrednosti želimo 

ponuditi uporabnikom, 
 definiranje oz. izbor morebitnih že obstoječih statističnih spremenljivk, ter 

njim pripadajočih objektov opazovanja,  
 definiranje, kreiranje ali izbor klasifikacij, 
 na osnovi statističnih spremenljivk oblikujemo vprašanja, odgovore na katera 

bomo zajeli iz izpolnjenega vprašalnika v papirni ali elektronski obliki oz. iz 
administrativnih virov,  
 definiranje logičnih kontrol na mikro in makro nivoju, 
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 po potrebi definiranje metod imputacij in uteževanj, 
 definiranje drugih potrebnih metod za statistično obdelavo ter 
 načrtovanje vseh potrebnih aktivnosti izvedbe raziskovanja: metodoloških 

navodil, tehničnih sredstev, programske opreme itd. 
2) V fazi izvajanja raziskovanja (produkcija) metapodatki služijo spremljanju in 

upravljanju procesa - od zajema in logične kontrole, statistične kontrole, 
morebitnih imputacij in uteževanj, preko statističnih izračunov, analiz in 
tabeliranj do diseminacije (običajno na nivoju predhodno definiranih statističnih 
karakteristik). 

3) Sledi analiza ustreznosti raziskave, na osnovi katere se odločimo za morebitne 
spremembe izvedbe ali druge izboljšave statističnega raziskovanja. 

 
Za upravljanje z metapodatki skozi celotni delovni proces v SURS-u je bilo potrebno 
razviti aplikacijo METIS z več funkcijami: 
 neposredno polnjenje ter polnjenje iz CSV19 datotek, 
 pregledovanje zapisov, 
 brisanje zapisov, 
 potrjevanje oz. shranjevanje sprememb ter 
 izpisovanje v CSV datoteke. 

 
 
3.1 Polnjenje osrednjega metapodatkovnega repozitorija v SURS-u 
 
 
Raziskava izhaja iz dejstva, da imamo veliko procesno organizacijskih problemov že na 
samem začetku uvajanja uporabe osrednjega metapodatkovnega repozitorija v naš delovni 
proces. Predvsem je problematično polnjenje baze z metapodatki. Sami uporabniki 
metapodatkov namreč te naloge ne morejo opravljati. Proces statističnega raziskovanja 
običajno premalo poznajo oz. imajo premalo znanja o metapodatkih. Delovni proces 
najbolj poznajo statistiki in programerji, zato so prav oni najbolj usposobljeni za izvajanje 
tako pomembnih faz upravljanja z metapodatki, kot sta priprava in polnjenje le-teh. To 
opravilo smatrajo za odvečno, drago in časovno potratno in zavedamo se, da je ročno 
prepisovanje metapodatkov v bazo naporen proces, pri katerem prihaja do 
nepotrebnih napak. Z razpoložljivo računalniško tehnologijo moramo njihovo delo 
čimbolj olajšati. Najbolj jim lahko pomagamo tako, da zagotovimo avtomatsko polnjenje 
čim večjega dela osrednjega metapodatkovnega repozitorija iz drugih elektronskih 
virov, v kolikor so metapodatki že bili kje zabeleženi v elektronski obliki. 

                                                      
19 CSV - Comma separated values – Oblika datoteke, v kateri metapodatke oz. podatke v zapisu ločuje 
vejica. 
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Sodobna informacijska tehnologija in omrežno računalništvo sta povzročila razvoj novih 
možnosti prenosa podatkov med različnimi bazami podatkov ter med različnimi strežniki 
v omrežnem okolju. Učinkovita in racionalna izraba nove tehnologije naj bi zato 
omogočala tudi tekoč prehod na višjo stopnjo avtomatiziranega upravljanja z 
metapodatki. 
 
 
3.2 Analiza virov metapodatkov  
 
 
Metapodatki so obenem rezultat in vhod statističnih procesov. Osnovni, splošni princip 
upravljanja z metapodatki je, da le-te praviloma zajamemo samo enkrat in sicer takoj, ko 
je to prvič izvedljivo, torej pri viru. Na primer odločitev o oblikovanju statističnega 
raziskovanja bo vsebovala že tudi določen del metapodatkov, saj bo vsebovala definicijo 
statističnih spremenljivk. Metapodatki bodo nastajali tudi med delovanjem in 
vrednotenjem ter vzdrževanjem in preoblikovanjem statističnega procesa. Med vsemi 
temi fazami so se sprejemale različne odločitve in če so dokumentirane, so odličen vir 
statističnih metapodatkov. 
 
Analiza obstoječih virov metapodatkov je pokazala, da bi bilo mogoče metapodatke 
zajemati na različnih strežnikih: 
 kode in opise klasifikacij iz baze klasifikacij – KLASJE, 
 metapodatke iz repozitorijev mikro in makro baz, 
 metapodatke iz Oracle Discoverer repozitorija ter 
 metapodatke iz Blaise repozitorija. 

 
Raziskati moramo možnosti prenosov metapodatkov iz različnih virov v METIS, kar nam 
bo olajšalo začetno polnjenje METIS-a. Pri kasnejšem delu z metapodatki pa bomo 
morali le-te najprej vnesti v METIS, od koder jih bomo po potrebi prenašali v druge 
repozitorije programskih orodij in s tem njihovim uporabnikom olajšali delo z njimi. 
Poglobiti se bomo torej morali v obratne smeri avtomatiziranih prenosov, pri čemer bomo 
morali obliko izpisov prilagoditi zahtevam posameznih orodij. 
 
Poleg tega bomo morali poskrbeti tudi za dostop do metapodatkov preko interneta, kar 
zajema: 
 dostop do klasifikacij preko spletne aplikacije (rešitev že deluje - glej sliko 7) ter 
 predstavitev metapodatkov iz osrednjega metapodatkovnega repozitorija na 

internetu. 
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Slika 7: Internetna stran strežnika za statistične klasifikacije 

 
 
Vir: Aplikacija za pregledovanje statističnih klasifikacij na Intranetu, 2001 

 
 
3.3 Vizija - kratek opis želenega stanja 
 
 
Avtomatizacija in računalniška obdelava raziskovanj je pripeljala do dezintegracije 
podatkov in metapodatkov. V prejšnjih klasičnih sistemih je na primer izpolnjen 
vprašalnik vseboval tako podatke (odgovore na vprašanja) kot tudi pripadajoče 
metapodatke (vprašanja in navodila za izpolnjevanje). Avtomatizacija je zaradi 
racionalnosti ločila podatke od metapodatkov. Programerji, ki v kasnejših fazah 
oblikujejo uporabniku razumljive tabele, morajo metapodatke znova vnesti in tako 
pojasniti pomen podatkov v tabeli (naslov tabele, glava, čelo, opombe ipd.). Metapodatki 
v tabeli tako niso rezultat sistematiziranih, formaliziranih transformacij metapodatkov iz 
vprašalnikov. 
 
Naša želja je izogniti se takim in podobnim postopkom. Zato potrebujemo orodja, ki bi 
omogočala povezovanje podatkov z metapodatki ter omogočila njihovo interpretacijo in 
uporabo metapodatkov na vseh področjih, kjer bi olajšali, pospešili, poenostavili in 
pocenili delo statistikov. 
 
Predpogoj za tako rešitev so urejeni metapodatki, shranjeni v elektronski obliki. 
 
Vizija SURS-a je zgraditi arhitekturo analitičnega informacijskega okolja, ki bo internim 
uporabnikom statističnih podatkov omogočila učinkovito delo, zunanjim uporabnikom pa 
hiter in enostaven dostop do statističnih podatkov. Arhitektura je zasnovana na konceptu 
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podatkovnega skladišča, podprtega z metapodatkovnimi strukturami. Glavne gradnike 
takega informacijskega sistema ter pretoke podatkov in metapodatkov med njimi 
prikazuje slika 8. 
 

Slika 8: Glavni gradniki statističnega informacijskega sistema  

 

 
 
Vpliv metapodatkovno vodenih uporabniško prijaznih orodij na hitrost, neodvisnost in 
kakovost dela statistikov bo velik, zato moramo skrbeti za popolnost, ažurnost in 
kakovost osrednjega metapodatkovnega in klasifikacijskega repozitorija. Z učinkovitim 
upravljanjem z metapodatki moramo odpraviti sedanje probleme zamudnega in obsežnega 
polnjenja metapodatkov ter izgraditi učinkovit, standardiziran in integriran sistem za 
zbiranje in urejanje metapodatkov, ki bo homogeno vključen v celoten informacijski 
sistem SURS.  
 
Prvi pomemben korak k želenemu cilju je torej čim večja avtomatizacija polnjenja 
osrednjega metapodatkovnega repozitorija iz raznih repozitorijev mikro in makro baz 
statističnih podatkov in drugih elektronskih virov. 
 
Tako notranjim kot zunanjim uporabnikom bomo poskušali zagotoviti prijazno in za 
uporabo preprosto in učinkovito rešitev z že obstoječo tehnologijo. Rešitev mora biti 
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racionalna z vidika notranjega kroženja in dostopnosti dokumentacije v trenutku in na tak 
način, kot nam bo potrebna. 
 
Druga zelo pomembna smer razvoja pa je avtomatizacija postopkov prenosov 
metapodatkov v druge baze in repozitorije. 
 
 
 
4 ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI AVTOMATIZACIJE  

 
 

Aplikacija METIS za upravljanje z metapodatki je narejena z Oraclovim orodjem Oracle 
Designer. Aplikacija zaenkrat pokriva funkcije vnosa metapodatkov, pregledovanje, 
popravljanje in izpisovanje metapodatkov v CSV datoteke. Omogočena sta dva načina 
vnosa metapodatkov: 

1) ročni ter 
2) avtomatski vnos metapodatkov. 

 
V SURS-u se trudimo, da bi vnos čimbolj avtomatizirali. Z analizo virov metapodatkov 
smo ugotovili, da so pred vnosom v osrednji metapodatkovni repozitorij le-ti že marsikje 
zapisani v elektronski obliki: 

a) v Excel ali Word datotekah, 
b) v repozitoriju orodja  za pregledovanje statističnih podatkov (tabele, stolpci, 

spremenljivke itd.), 
c) v repozitoriju RDBMS Oracle (tabele, stolpci), 
d) v bazi klasifikacij – KLASJE (klasifikacije, dovoljene vrednosti) ter 
e) v Blaise repozitoriju (vprašanja, dovoljene vrednosti itd.). 

 
 
4.1      Ročni vnos metapodatkov v osrednji metapodatkovni repozitorij 
 
 
Ročni vnos metapodatkov v osrednji metapodatkovni repozitorij omogoča preko sto  
ekranskih mask metaaplikacije METIS. Vendar so te enkranske maske namenjene 
predvsem pregledovanju metapodatkov in morebitnemu popravljanju tistih, ki so že v 
metabazi.  
 
Za vnos metapodatkov se jih uporablja le v primeru vnosa manjšega števila zapisov. Na 
primer metapodatkov o vprašalniku. Navadno dokumentiramo po en vprašalnik, tj. vnos 
enega zapisa v tabelo »Vprašalniki«. V tem primeru je skoraj vseeno, če metapodatke 
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vnesemo neposredno v aplikacijo, ali pa jih vpišemo v Excel datoteko, od koder jih 
avtomatsko prenesemo v metapodatkovni repozitorij. 
 
 

4.2 Avtomatski vnos metapodatkov v osrednji metapodatkovni 
repozitorij 

 
 
Za vsako tabelo v osrednjem metapodatkovnem repozitoriju imamo svojo proceduro za 
avtomatsko polnjenje. Vsaka procedura zahteva skrbno pripravljene metapodatke v 
predpisani obliki - Excelove šablone. 
 
Večje število zapisov torej lažje in hitreje pripravimo v Excel datoteki. Excel nam ponuja 
možnost kopiranja raznih metapodatkov v več zapisov hkrati. Vsi zapisi, ki se nanašajo na 
določeno raziskavo, imajo isti metapodatek v stolpcih: Verzija, Datum, Veljavnost itd. V 
ta namen so za vsako vrsto metapodatkov pripravljene šablone v obliki tabel, v katere 
vpisujemo zapise po vrsticah. Metapodatki o statističnih spremenljivkah  (objekt, številka 
spremenljivke, ime spremenljivke, definicija spremenljivke, datum, ključ, klasifikacija, 
raven klasifikacije) so prikazani na sliki 9. Podobne šablone so izdelane za vse druge 
tabele osrednjega metapodatkovnega repozitorija (Vprašanja, Objekti opazovanja, Tabele, 
Stolpci tabel itd.). Vse šablone so ustrezno poimenovane in shranjene na lokalnih diskih, 
od koder programi za vnos prenesejo metapodatke v bazo. 
 

Slika 9: Šablona s statističnimi spremenljivkami  

 

 
 
 
Metapodatke iz Excelove datoteke prenesemo v osrednji metapodatkovni repozitorij z 
enim samim klikom na gumb v METIS aplikaciji. Načinov priprave datoteke je več: 

1) ročno vpisovanje metapodatkov v šablono, 
2) prepis metapodatkov v Excel datoteko iz drugih datotek s pomočjo procedur ali 
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3) prepis metapodatkov v Excel datoteko iz drugih repozitorijev in baz podatkov s 
pomočjo procedur. 

 

4.2.1 Ročno vpisovanje metapodatkov v šablono 
 
Metapodatke, ki v elektronski obliki še niso bili nikjer zapisani, ročno vpišemo v šablono 
- Excel datoteko. To je zamudno opravilo, ki se statistikom mogoče zdi brezpredmetno in 
pri katerem lahko nastajajo tudi tipkarske napake. 
 
Ročnega načina se zato poslužujemo le, če metapodatki še nikjer niso zapisani v 
elektronski obliki. 
 

4.2.2 Prepis metapodatkov v Excel datoteko iz drugih vrst datotek 
 
To možnost si poglejmo na primeru nastajanja vprašalnikov. 
Sedanji postopek izdelave elektronskih vprašalnikov poteka po naslednjih korakih: 
 svetovalci napišejo vprašalnik v Word dokumentu, 
 programer prepiše vprašanja v Blaise program. 

 
Predlagani način: 
 Svetovalci napišejo vprašalnik v Wordov dokument. Poleg vprašanj napišejo tudi 

njihove tipe, dovoljene vrednosti (interval, možni odgovori, ali pa navedejo, da je 
dovoljen vnos neke vrednosti oz. teksta). 

 Za osrednji metapodatkovni repozitorij je potreben le tekst samih vprašanj. Zato 
naj se Wordova oblika datoteke z vprašalnikom standardizira - svetovalec bo 
označil tekste vprašalnikov z glavo, ki jo sklop za polnjenje prepozna in ustrezno 
obdela z njo označene metapodatke. 

 V Wordu se naredi poseben Macro z WSA (angl. Windows Script Application) 
procedurami, ki bodo ob proženju tekste vprašanj najprej prenesle v Excel 
datoteko, svetovalca pa bodo obvestile, naj z delom nadaljuje v METIS  aplikaciji.  

 Če bo svetovalec zadovoljen z izpisom, bo v METIS aplikaciji sprožil prenos 
metapodatkov iz Excelove datoteke v osrednji metapodatkovni repozitorij. 

 Excelov dokument bo programer uporabil pri programiranju Blaisovega 
vprašalnika, pri čemer pretipkavanje vprašanj ne bo več potrebno. 

 
Druga rešitev: 
 Svetovalec na enak način pripravi Wordov dokument z vprašalnikom. 
 Delo nadaljuje v METIS aplikaciji, kjer sproži proceduro WS (angl. Window`s 

Script), ki je pripeta na gumb ekranske maske z vprašanji. Procedura bo prebrala 
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datoteko s standardiziranim imenom, ki bo shranjena na točno določenem mestu 
našega lokalnega diska. Analizirala in razčlenila bo zapise ter jih prenesla v 
osrednji metapodatkovni repozitorij.  

 
V drugem primeru nastane problem vzdrževanja WS, ki mora biti nameščen lokalno na 
vsakem računalniku, na katerem se bo izvajala. WS je del WSH (angl. Window`s 
Scripting Host).  
 

4.2.3 Prepis metapodatkov v Excel datoteko iz drugih repozitorijev in baz podatkov  
 
V SURS-u so bile analizirane možnosti avtomatskega polnjenja metapodatkov iz 
naslednjih repozitorijev: 

a) metapodatki iz repozitorija RDBMS, 
b) metapodatki iz Oracle Discoverer repozitorija ter 
c) polnjenje metapodatkov iz baze klasifikacij. 
 
 

a) Metapodatki iz repozitorija RDBMS 
 
V osrednjem metapodatkovnem repozitoriju imamo tabeli z metapodatki o tabelah in 
njihovih stolpcih (tabele z metapodatki o lokaciji shranjenih podatkov). Le-te povežemo s 
statističnimi spremenljivkami in karakteristikami. Tako lahko pridemo do informacije, kje 
se nahajajo podatki, na katere se nanaša določena statistična spremenljivka. Za pravilne 
informacije torej potrebujemo stoodstotno zanesljive in logično pravilne  metapodatke v 
osrednjem metapodatkovnem repozitoriju.  
 
Ti metapodatki so ažurni le v Oracle podatkovnem slovarju, v katerem najdemo (glej 
prilogo 1) : 
 metapodatke o fizičnih tabelah ter 
 metapodatke o stolpcih fizičnih tabel. 

 
 
b) Metapodatki iz Oracle Discoverer repozitorija 
 
Oracle Discoverer je Oraclovo orodje za pregledovanje baz podatkov, namenjeno 
končnemu uporabniku. Orodje Oracle Discoverer je subjektivno orientirano in uporabniki 
z njim gradijo neposredna (ad-hoc) povpraševanja po podatkih iz izbranega področja. Ob 
poznavanju delovanja orodja Oracle Discoverer si lahko uporabniki poleg pripravljenih 
vzorcev za pregledovanje individualnih podatkov pripravijo tudi svoje vzorce, pri čemer 



 41

poznavanje SQL-a ni potrebno. Oracle Discoverer namreč sam pripravi SQL stavke za 
zahtevane poizvedbe. To omogoča nivo končnega uporabnika (angl. EUL - End User 
Layer). To je plast z metapodatki, ki prekriva vso kompleksnost spodaj ležeče podatkovne 
baze in tako omogoča uporabniku komuniciranje z bazo brez posebnega poznavanja 
njenih tabel in povezav med njimi (glej sliko 10) (Powers, 1998). 
 
Za uspešno in produktivno delo z Oracle Discovererjem je potrebno premišljeno in na 
osnovi definiranih standardov poimenovanj poimenovati statistične spremenljivke, ki se 
uporabljajo tako za pregledovanje vrednosti statističnih spremenljivk kakor tudi različnih 
analitičnih podatkov. Orodje nam ponuja tudi možnost pregledovanja agregiranih 
podatkov (Powers, 1998). 
 
Poleg uporabniškega dela ima Oracle Discoverer tudi administrativni del (glej sliko 11), v 
katerem mora programer pripraviti uporabniške mape. Le-te so sestavljene iz elementov. 
Mape poveže s tabelami na eni ter z objekti opazovanja na drugi strani, elemente pa s 
stolpci na eni ter s spremenljivkami na drugi strani (Powers, 1998). 
 

Slika 10: Položaj plasti EUL na strežniku in Designerja na uporabniški strani 

 

 
 
Vir: Powers, 1998 
 
Objekte in spremenljivke svetovalci predhodno pripravijo v dveh »CSV« datotekah s 
točno določenim zaporedjem stolpcev z metapodatki. Imena objektov administrator 
uporabi za poimenovanje map, imena statističnih spremenljivk pa za poimenovanje 
elementov map. Na koncu naredi še povezave med njimi. Tako pripravljeni datoteki 
uporabimo za avtomatski vnos metapodatkov (metapodatke o objektih in statističnih 
spremenljivkah) v osrednji metapodatkovni repozitorij (glej prilogo 2). 
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EUL je del Oracle Discoverer repozitorija, ki shranjuje metapodatke, ki jih Oracle 
Discoverer potrebuje za svoje delovanje. Sestavljen je iz tabel in vpogledov, ki vsebujejo 
metapodatke o poslovnih področjih, mapah, elementih itd. Nadzor in dostop do 
repozitorija ima le administrator, ki vpoglede pripravi glede na zahteve uporabnika ali 
skupine uporabnikov.  Primer izdelave vpogleda je prikazan na sliki 12. 
 

Slika 11: Oracle Discoverer komponente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Powers, 1998 
 
Slika 12: Izdelava mape kot vpogleda na Oracle Discoverer repozitorij 
 

 
Vir: Oracle Discoverer (skrbniški del), 2001 
 
V EUL-u so torej shranjeni metapodatki, ki jih potrebujemo tudi v osrednjem 
metapodatkovnem repozitoriju.  Do njih najlažje pridemo na naslednji način: 

a) skrbnik v Oracle Discovererju odpre novo »poslovno področje«, za katero si 
Oracle Discoverer zgradi repozitorij, 

b) znotraj tega poslovnega področja pripravi dve mapi: mapo ”Tabela” in mapo 
”Kolona”in sicer s pomočjo dveh vpogledov ter filtrov na tabele repozitorija, 

 

 
 
 

Skladišče podatkov ali relacijske 
podatkovne baze 

Administrativni 
del

Nivo končnega uporabnika 

Uporabniški 
del
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c) mape pridruži uporabniku ali skupini uporabnikov, 
d) uporabnik se kadarkoli prijavi na uporabniški del Oracle Discovererja in pregleda 

podatke v pripravljenih mapah. Oracle Discoverer uporabniku omogoča 
definiranje raznih izpisov z dodajanjem morebitnih dodatnih filtrov. 

e) Na tak način pridobljeni niz metapodatkov lahko izvozi v Excel datoteko, kot je 
prikazana na sliki 13.  

 

Slika 13: Metapodatki, preneseni iz metapodatkovnega repozitorija v Excel datoteko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Polnjenje metapodatkov iz baze klasifikacij 
 
 
Novo razvojno okolje (Developer6i, Designer6i Release 2, HeadStart 6, Oracle 8.1.7 
RDBMS) nam ponuja možnosti prenosa podatkov med različnimi bazami podatkov. To 
nam omogoči avtomatsko polnjenje klasifikacij iz klasifikacijskega strežnika v osrednji 
metapodatkovni repozitorij. Na enak način lahko polnimo skupne nabore vrednosti20, 
dovoljene nabore vrednosti21 ter množice dovoljenih vrednosti22 za spremenljivke. 
 
Vsaki na novo kreirani statistični spremenljivki moramo prirediti skupni in dovoljeni 
nabor vrednosti (glej slika 14). Vsaka spremenljivka namreč lahko zavzame le določene 
vrednosti, katerih množica navadno predstavlja podmnožico vrednosti na določeni ravni 
konkretne verzije neke klasifikacije. Vsebina skupnega nabora vrednosti, dovoljenega 
nabora vrednosti in posameznih vrednosti je na sliki 15 prikazana na primeru držav. 
 
 
 

                                                      
20 Skupni nabor vrednosti  je ime kopije ravni verzije klasifikacije iz KLASJA.  
Predstavlja osnovo za dovoljene nabore vrednosti za statistične spremenljivke. 
 
21 Dovoljen nabor vrednosti  je ime podmnožice skupnega nabora vrednosti. 
 
22 Dovoljene vrednosti  so posamezne kategorije dovoljenega nabora vrednosti. 
Na sliki 13 so definicije ponazorjene na primeru držav. 
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Slika 14:  Spremenljivka s pripadajočim skupnim naborom vrednosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Aplikacija METIS, 2001 

Slika 15: Klasifikacija, skupni in dovoljeni nabor vrednosti ter dovoljene vrednosti  
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5 IMPLEMENTACIJA IN UGOTOVITVE 
 
 
Zavedati se moramo, da je METIS precej abstraktno orodje, ki ga uporabljamo na 
zahtevnem in obsežnem področju. Zaradi tega bo njegova vpeljava v redno uporabo 
zahtevna. Potreben bo precejšen vložek s strani vodilnih delavcev na vseh nivojih, 
statistikov ter drugega osebja, zadolženega za izvajanje promocije rešitve, potrebno bo 
izobraževanje, podpora uporabnikom, reševanje tekočih tehničnih problemov itd. 
 
Za pravilno implementacijo in uspešen nadaljnji razvoj bi morali zagotoviti tri sheme na 
treh različnih strežnikih: shema za razvoj, shema za testiranje, produkcijska shema. Tega 
si trenutno zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne moremo privoščiti, zato smo se 
omejili na dve shemi: 
 produkcijska shema ter 
 shema za razvoj in testiranje.  

 
Vsak uporabnik ima aplikacijo na svojem lokalnem disku, kjer ima tudi posebno delovno 
mapo, v katero shranjuje šablone z metapodatki za vnos v repozitorij. V to mapo se mu 
zapisujejo tudi datoteke z izpisanimi metapodatki iz repozitorija. 
 
V aplikacijo METIS so vgrajene številne procedure, prožilci itd, ki so zbrani v vmesniku 
METIS API (angl. Application Programing Interface) na nivoju strežnika. Le-ta povezuje 
osrednji metapodatkovni repozitorij in metaaplikacijo z drugimi bazami podatkov in 
repozitoriji (glej sliko 16). 
 

Slika 16: METIS je z drugimi bazami in repozitoriji povezan preko METIS API 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Prednost vmesnika se pokaže predvsem pri spremembah in nadgradnjah baz podatkov ter 
pri morebitnih premikih baz podatkov po strežniku. Ob takih spremembah so za pravilno 
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delovanje osrednjega metapodatkovnega repozitorija in aplikacije METIS potrebne 
marsikatere spremembe tudi na njunih procedurah in prožilcih. Taki popravki so zaradi 
obsežnosti baze in aplikacije zelo komplicirani. Procedure in prožilce, ki jih bomo morali 
prilagajati novim stanjem na strežnikih, zberemo v skupni shemi, kjer nam bodo dostopni 
hitro in na pregleden način. Osrednji metapodatkovni repozitorij in metaaplikacija pa 
ostaneta nespremenjeni. 
 
Tu sta med drugim shranjeni proceduri za vnos metapodatkov iz podatkovnega slovarja. 
Predpogoj za pridobitev pravice do izvajanja procedur so pravice uporabnika do 
pregledovanja vsebine podatkovnega slovarja, iz katerega proceduri bereta metapodatke.  
 
 
5.1 Implementacija metapodatkovnega repozitorija v SURS-u 
 
 
V SURS-u smo na začetku procesa implementacije naleteli na veliko ovir. Šele po 
predstavitvi prototipne rešitve na delujočem primeru so se stvari začele hitreje odvijati. 
Pridobili smo zaupanje in podporo statistikov in vodstva. Kljub temu ugotavljamo, da je 
implementacija osrednjega metapodatkovnega repozitorija v statistični proces dolgotrajen 
proces,  ki poleg obsežnih metodoloških znanj zahteva veliko mero natančnosti in 
vestnosti. Od nje je namreč odvisna kakovost celotnega sistema. Implementacija zahteva 
sodelovanje visokega vodstva, ki je uvedlo velike spremembe kakovosti dela zaposlenih. 
Reorganizacija je najboljši način za premostitev organizacijskih problemov.  
 
Implementacija se odvija v več korakih: 

1) ustanovitev nadzorne skupine, 
2) izdelava uporabniške dokumentacije, 
3) organizacija in izvedba tečaja za uporabnike metaaplikacije, 
4) testna uporaba METIS-a, 
5) prenos metaaplikacije v produkcijo ter 
6) pomoč uporabnikom pri uporabi metaaplikacije. 

 

5.1.1 Ustanovitev nadzorne skupine 
 
Za področje baze klasifikacij je bila nadzorna skupina že ustanovljena. Njene naloge so 
naslednje: 
 Preverja, če so nazivi in okrajšave klasifikacij pripravljeni na osnovi standardov 

za poimenovanja. 
 Klasifikacije razvršča po poslovnih področjih. 
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 Pred vnosom nove klasifikacije preverja, če morda ta že ne obstaja v tem ali 
katerem izmed drugih poslovnih področij. 

 Skrbi za nadzor nad poslovnimi področji in nadzira nastajanje novih.  
Primer: Ali je področje ”Cvetje” upravičeno? Vsaka klasifikacija bi lahko imela 
svoje področje, ki bi združevalo vse njene verzije. Vendar bi s tem izgubili 
preglednost nad področji. Število le-teh mora ostati čim manjše. Najboljša rešitev 
pa bi bila hierarhična razporeditev poslovnih področij. Vsako področje bi imelo od 
5 do 9 podpodročij, vsako podpodročje pa 5 do 9 klasifikacij. 

 Izvaja nadzor nad spreminjanjem klasifikacij. Z vsako spremembo klasifikacije 
nastane nova verzija. Nova verzija lahko vsebuje dodatne kode ali pa določene 
kode izgubi. Pomen kode pa se v nobenem primeru ne sme spremeniti. To 
pomeni, da nadzorna skupina skrbi, da določena šifra v vseh verzijah klasifikacije 
nosi samo eno vsebino. 

 
Nepogrešljivost nadzorne skupine pri implementaciji KLASJA nas je prepričala, da bo 
ustanovitev podobne skupine za področje METIS-a nujna. Ocenjujemo namreč, da bi 
koordinator oz. skupina, ki bi skrbela za enotna pravila dela, medsebojno koordinacijo in 
usklajevanje za področje metapodatkov lahko veliko prispevala k njihovi kakovosti. 
Nepogrešljiva bi bila tudi pri postopni vpeljavi rešitev v redne delovne postopke in bodoči 
razvoj na tem področju. 
 
Nadzorna skupina za metapodatke bi opravljala podobne naloge pri vnosu vseh vrst 
metapodatkov v osrednji metapodatkovni repozitorij. 
 

5.1.2 Izdelava uporabniške dokumentacije 
 
Po zaključku programiranja smo s pomočjo posnetkov ekranskih mask in podrobnih 
opisov poteka postopkov dela z metaaplikacijo, zbranih v obliki navodil v uporabniškem 
priročniku, seznanili vse zainteresirane uporabnike ter njihove vodje.  
 
V priročniku so navedeni tudi standardni postopki dela z metapodatki, standardi 
poimenovanj itd. Priročnik je preko intraneta dostopen vsem zaposlenim v SURS-u. 
Priročnik vzdržujemo in dopolnjujemo vzporedno z vsako spremembo ali dopolnilom na 
aplikaciji. 
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5.1.3 Izvedba tečaja za uporabnike metaaplikacije 
 
Zadovoljivo izpolnjevanje vloge metapodatkov pri podpori celotnega procesa zajema, 
obdelave in diseminacije podatkov ter zahteva izobraževanje in usposabljanje 
uporabnikov metapodatkov: 
 Pri procesu diseminacije ima izpopolnjevanje znanja uporabe metapodatkov 

poudarek pri analiziranju in interpretiranju podatkov. 
 Tudi načrtovalci raziskovanj in udeleženci v procesu zbiranja podatkov morajo 

biti seznanjeni z metaaplikacijo in njeno uporabo. Primerno znanje na tem 
področju jim bo olajšalo in izboljšalo kakovost načrtovanja in izvedbe zbiranja 
podatkov. Seznaniti jih moramo s pomenom njihove vloge pri posredovanju 
metapodatkov uporabnikom.  

 Pravilno izobraženi morajo biti tudi statistiki, ki pripravljajo metapodatke. 
Seznanjeni morajo biti s standardi poimenovanj in z drugimi pravili, pomembnimi 
za pripravo metapodatkov. 

 Statistiki metapodatke pravilno pripravijo in nato vnesejo v metapodatkovni 
repozitorij. Na tečaju jih torej seznanjamo z načini polnjenja, morebitnega 
popravljanja metapodatkov, izpisovanja ter z drugimi funkcijami, ki jih 
metaaplikacija ponuja. 

 

5.1.4 Testna uporaba METIS-a 
 
V okviru testne uporabe METIS-a smo naleteli na precej problemov, ki se tičejo 
organizacije dela z metapodatki, same metodologije ter standardizacije. Naleteli smo tudi 
na problem zaščite podatkov. Podobno kot pri KLASJU bomo morali poskrbeti za 
ustanovitev in vzdrževanje uporabniških skupin z določenimi pravicami na določenih 
metapodatkih. Pravice naj bi se nanašale na vse metapodatke znotraj statističnega 
raziskovanja. 
 
Rešiti je bilo potrebno tudi druge probleme, ki se nanašajo na vpeljavo novosti v delovni 
proces: 
 Kaj narediti, ko se ljudje upirajo spremembam? 
 Kako naj ocenimo čas uvajanja novosti? 
 Ali smo na uradu vajeni sprememb - kako uspevajo? 
 Kaj pričakujemo med uvajanjem sprememb? 
 Kaj narediti, če ljudje sprememb ne razumejo? 
 Ali lahko identificiramo ljudi, ki so najbolj dovzetni za spremembe? 
 Bo zaupanje igralo kakšno vlogo pri uveljavitvi sprememb? 
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Uporabniki bodo METIS sprejeli tedaj, ko bodo imeli od njega poleg dodatnega dela tudi 
dodatne (izdatne) koristi. Tudi vodstvo bo METIS sprejelo takrat, ko mu bo omogočil 
racionalizacijo in prihranke, kar lahko dosežemo z avtomatizacijo upravljanja z 
metapodatki. 
 
Na začetku se večina ljudi upira spremembam, ker se bojijo dodatnih obremenitev, 
drugačnega načina dela, za kar bodo potrebovali nova znanja. Reorganizacija dela pa jim 
bo prinesla nove odgovornosti in pristojnosti. Le peščica ljudi take spremembe podpira. 
Nekaterim pomenijo celo izziv in popestritev rutinskega dela. Zaradi različnih odzivov na 
spremembe moramo zaposlene seznaniti s prednostmi, ki jih novosti prinašajo. Zelo 
pomembne so predstavitve z rešitvami pilotnih projektov. Pri pilotnih projektih navadno 
sodelujejo ljudje, ki so nad novostmi že na samem začetku navdušeni. Za sodelovanje na 
pilotnih projektih moramo izbrati prave ljudi, ki jih navadno ni težko identificirati, saj so 
nadpovprečno zainteresirani za delo. Projekti s takšnimi ljudmi pogosteje uspejo in v 
primeru, da pilotni projekt uspe, nam ti ljudje predstavljajo idealni vir informacij za ostale 
zaposlene. Lahko jih povabimo k predstavitvam, kjer predstavijo dosedanje in nove 
rešitve, naredijo primerjave in poudarijo prednosti, ki jih prinašajo nove rešitve. Za 
uvajanje novih rešitev se bodo statistiki lažje in hitreje odločili, če bodo poznali izkušnje 
drugih, ki možnih pomanjkljivosti ne smejo prikrivati. 
 
Kljub vsemu bomo najbrž morali na določenih oddelkih posebej ukrepati in izrecno 
zahtevati uporabo novih rešitev. 
 
V SURS-u smo sprememb zaradi nenehnih novih zahtev Evropske Unije in drugih 
uporabnikov vajeni. S postopnim uvajanjem KLASJA v delovni proces smo tako 
programerji kot statistiki zadovoljni. 
 
Prav zaradi tega smo prepričani, da tudi tokrat ne bomo imeli nepremagljivih težav. Čas 
uvajanja pa je težko predvideti. Čimprej bomo morali usposobiti notranje uporabnike in 
zagotoviti podporo pri njihovem uvajanju.  
 
Pri uvajanju METIS-a v produkcijo pričakujemo težave in smo nanje pripravljeni. Tukaj 
niso mišljene le težave s kadri, temveč tudi težave z delovanjem aplikacije in baze. 
Posamezni oddelki imajo namreč specifične raziskave, pri katerih se pojavljajo specifični 
problemi in pripravljeni smo na dodatne zahteve in spremembe, ki jih bomo morali 
implementirati v aplikacijo oz. celo na bazo. 
 
Enake probleme smo imeli pri uvajanju KLASJA. Prepričani smo, da smo delo dobro 
opravili in si pridobili zaupanje zaposlenih. Gotovo nam bo ta izkušnja olajšala delo.  
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5.1.5 Prenos aplikacije v produkcijo 
 
Pred uvedbo aplikacije v produkcijo mora biti njeno pravilno delovanje preverjeno vsaj v 
okviru enega pilotnega projekta, pri čemer moramo uporabiti realne podatke neke 
dejanske raziskave. Le tako lahko odkrijemo še morebitne pomanjkljivosti in prisluhnemo 
dodatnim zahtevam uporabnikov. 
 
Prenos aplikacije v produkcijo zajema: 
 postopno uvajanje uporabe aplikacije za upravljanje z metapodatki po posameznih 

oddelkih, 
 uporabo standardnih orodij in avtomatizirane postopke za upravljanje z 

metapodatki, 
 pripravo uradne statistike na internetu, dostopne na enoten način in prijazne do 

uporabnika, 
 oskrbovanje uporabnikov z obilo visokokakovostnih metapodatkov ter 
 spodbujanje uporabnikov k obdelovanju in analiziranju uradne statistike na svojih 

računalnikih in jih motivirati k posredovanju povratnih informacij v SURS. To so 
informacije o njihovem zadovoljstvu z razpoložljivostjo, kakovostjo, 
razumljivostjo in obliko podatkov. 

 
Bolj kot bo uporaba aplikacije in metapodatkov razširjena, bolj bo statistikom jasen 
pomen metapodatkov. Z na enem mestu zbranimi statističnimi metapodatki vseh 
statističnih raziskovanj bomo v SURS-u veliko pridobili (glej sliko 17). 
 

Slika 17: METIS je orodje, ki v SURS-u omogoča upravljanje z metapodatki 
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5.2 Ugotovitve 
 
 

a) Nadaljnji razvoj metapodatkovnega modela 
 

Osrednji metapodatkovni repozitorij je obsežen. Skozi podrobnejše analize delovnega 
procesa v SURS-u je bilo ugotovljeno, da je potrebno metapodatkovni model še razširiti. 
Nadaljnje širjenje bo potrebno na določeni točki ustaviti in zagotoviti njegovo preglednost 
in obvladljivost, hkrati pa tudi celovitost in popolnost. 
 
Ta problem je bil rešen z razdelitvijo modela na manjše module. Na ta način je bila 
poenostavljena implementacija, ki se izvaja postopoma po posameznih modulih. Z 
integracijo posameznih delov in z avtomatizacijo upravljanja se bo precej povečala 
vrednost posameznih komponent. Na ta način se bodo lažje in hitreje razkrile 
pomanjkljivosti aplikacije, ki jo bo enostavneje prilagajati dejanskim uporabniškim 
potrebam. 
 
Za pravilno omejitev obsega metapodatkov v repozitoriju bi za vsakega potrebovali točen 
odgovor na vprašanja:  
 kdo ga je shranil, 
 kdo zanj skrbi ter 
 zakaj je v bazi. Vsako orodje za svoje delo potrebuje nekatere specifične 

klasifikacije in druge metapodatke. Le-te hranijo v svojih bazah. V repozitoriju so 
le tisti metapodatki, ki so skupni večjemu številu orodij ali potrebni za usklajeno 
delovanje vsaj dveh različnih orodij.  

 
V okviru projekta Stat2000 (Country Operation Program Phare, ki ga financira Evropska 
Unija) bo potrebno metapodatkovni model pregledati in dopolniti ter vključiti tudi 
metapodatke o vzorčenju in kakovosti podatkov ter diseminacijo prilagoditi različnim 
skupinam uporabnikov. Sodelovanje s SCB (statistic centralbiran - švedska statistična 
centralna pisarna) je tako na področju metapodatkovnega modeliranja kot pri uporabi 
šablon in že razvitih orodij, prilagojenih za uporabo v SURS-u, izredno dragoceno. 
 
 

b) Reorganizacija – organizacijske spremembe v SURS-u 
 

S podrobnejšo analizo delovnega procesa v SURS-u je bila definirana podrobnejša shema 
statističnega delovnega procesa (glej sliko 18), na osnovi katere bodo poenoteni delovni 
procesi vseh oddelkov, ter podrobneje določene pristojnosti in odgovornosti posameznih 
oddelkov. Zaradi tega se bodo nekateri reorganizirali, razdelili oz. na novo definirali.  
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Slika 18: Delovni proces SURS-a           
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Legenda: 
    

shramba podatkov (podatkovne baze, Excel, SAS23, ACSII datoteke itd.) 
 
 
za dodatne analize podatke pretočimo v OLAP24 

faza delovnega procesa v SURS-u  
 

 
datotečni sistem 

 tok statističnih podatkov 

 tok statističnih metapodatkov 

 tok zahtev, definicij itd. 

 osrednji klasifikacijski repozitorij 
 

osrednji metapodatkovni repozitorij 
 
 
Taka organizacijska shema s svojimi funkcijami in vlogami zagotavlja visoko stopnjo 
zanesljivosti izvajanja in koordiniranja zgornjih korakov in s tem nudi visoko kakovost 
podatkov, ki so predmet statističnih obdelav.  
 
Pri podrobni analizi delovnega procesa SURS-a smo prišli do naslednjih ugotovitev: 
 Ponovno naletimo na vedno večji pomen horizontalne koordinacije med sektorji 

- tokrat na vsebinsko metodološkem področju. 
 Ponovno naletimo tudi na pomen nadzorne skupine za metapodatke, ki naj bi 

pred polnjenjem osrednjega metapodatkovnega repozitorija pregledala in odobrila 
vse metapodatke. 

 Pri sedanjem prenavljanju statističnih informacijskih sistemov oz. delovnega 
procesa v SURS-u gre za velike in globalne spremembe: do sedaj so bili podatki 
organizirani in strukturirani glede na raziskave (angl. stovepipe organisation), 
obstoječo organizacijo podatkov bo potrebno reorganizirati glede na vsebino. To 

                                                      
23 SAS je Statistical Analysis System 
 

24 S podatkovnimi skladišči je tesno povezana tehnologija OLAP (On Line Analytical Processing), ki 
uporabniku omogoča neposredno izvajanje analitičnih obdelav. Razlikujemo tri arhitekture podatkovnega 
skladišča: 
- MOLAP – vsi podatki in agregati so v multidimenzionalni bazi 
- HOLAP – mikropodatki so v relacijski, makropodatki pa v multidimenzionalni bazi in 
- ROLAP – vsi podatki so v relacijski bazi  

 
  

 

 

KLASJE 

METIS 

 
OLAP 
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pa pomeni več integracije in usklajevanja na vseh nivojih (vsebina, organizacija 
dela, tehnologija  itd.).  

 Diseminacija je razpršena po oddelkih, kar zahteva razpršen nadzor in pomoč 
strokovnjakom za diseminacijo. Mogoče bi bilo bolje, da bi svoje moči in znanje 
združili v oddelku INDOK (informacijsko dokumentacijski center), kar bi 
pripomoglo h kakovostnejšemu in učinkovitejšemu opravljanju njihovega dela. 

 
Vzporedno z reorganizacijo delovnih procesov se bodo zamenjala tudi programska 
orodja, ki jih bomo poskusili čimbolj poenotiti glede na funkcije v posameznih 
podprocesih celotnega statističnega procesa. Podatki vseh statističnih področij bodo tako 
pridobljeni in obdelani na enak način. V prilogi 3 so navedeni statistični podprocesi z 
vsemi orodji in programskimi rešitvami, ki so bili do sedaj v uporabi, ter vizija uporabe 
programskih paketov, katerih število v posameznem podprocesu naj bi bilo čim manjše. 

 
 
c) Popolna avtomatizacija ni potrebna 
 

Uporabniki metapodatkov so pričakovali še večjo avtomatizacijo upravljanja z 
metapodatki, predvsem pa večjo avtomatizacijo pri njihovi uporabi. 
 
Vendar pa celotna avtomatizacija upravljanja metapodatkovnega repozitorija zaradi 
relativno majhnega števila razvijalcev v primerjavi z številom razvijalcev v  statističnih 
uradih drugih držav zaenkrat ni mogoča. Izdelava orodij za avtomatizirano uporabo 
metapodatkov (izdelava vprašalnikov, oblikovanje publikacij itd.) je naloga, s katero se v 
drugih državah ogromne skupine programerjev spoprijemajo več let. Nekateri naši 
uporabniki statističnih metapodatkov so pričakovali preveč. Po vnosu metapodatkov v 
repozitorij bi z enim samim klikom radi natisnili že popolnoma oblikovan vprašalnik oz. 
publikacijo. Zavedati se moramo, da metapodatkovni repozitorij ni orodje za izdelovanje 
vprašalnikov, publikacij itd., ampak centralna metapodatkovna baza v SURS-u. 
 
 

d) Ustanovitev nadzorne skupine za metapodatke 
 

Dobro sodelovanje in razumevanje med nadzorno skupino za statistične klasifikacije in 
nadzorno skupino za druge metapodatke je pogoj za samo uveljavitev in koristno uporabo 
obeh repozitorijev. Problematika na obeh straneh se prepleta, zato bi centralizirano 
reševanje problemov gotovo prineslo boljše in zanesljivejše rezultate. 
 
Primerna organizacijska oblika reševanja te problematike bi torej lahko bila centralna 
strokovna skupina za metapodatke ali celo samostojna služba. Pod vodstvom nosilnega 
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metodologa za področje metapodatkov bi združevala še programerje, sistemskega 
inženirja in predstavnika statistikov. Njene naloge bi bile: 
 postavljanje poslovnih pravil na področjih, kjer je možnih več načinov 

obravnavanja enakih metodoloških problemov na področju metapodatkov. To je 
povezano tudi z vpeljavo enotne terminologije in enotnega načina uporabe 
METIS-a, 

 postopna vpeljava metaaplikacije v redni delovni proces:  
 iskanje rešitev glede organizacije dela - horizontalne koordinacije med 

sektorji vzdolž celotnega statističnega procesa,   
 priprava uporabniškega priročnika, 
 organiziranje in izvajanje tečajev, izobraževanj in seminarjev za širjenje 

uporabnikovih znanj upravljanja z metapodatki ter znanj za njihovo 
uporabo,  
 nadaljnje predstavitve METIS-a za statistike s poudarkom na motivacijskih 

elementih za njegovo uporabo ter 
 postopno uvajanje: 

- na izbranih pilotnih raziskavah se statistiki po sektorjih seznanijo s 
prednostmi, ki jih prinaša uporaba metaaplikacije, 

- v vsakem sektorju postopoma glede na prioritete, 
 vpeljava novih vlog: potrebno bo vsebinsko skrbništvo nad osrednjim 

metapodatkovnim repozitorijem (skrbniki skupnih objektov itd.) itd. 
 reševanje tekoče problematike v zvezi z metapodatki, 
 tehnična podpora za delovanje in vzdrževanje novih rešitev, 
 podpora in pomoč statistikom pri polnjenju in vzdrževanju metapodatkov, 
 podpora in pomoč notranjim in zunanjim uporabnikom podatkov, 
 obveščanje uporabnikov o novostih, 
 zagotavljanje dosegljivosti metapodatkov – v primeru problemov mora biti 

skupina na voljo uporabniku, 
 spremljanje razvoja na področju metapodatkov v drugih državah, 
 zbiranje mnenj in zahtev po dodatnih funkcijah aplikacije s strani notranjih in 

zunanjih uporabnikov, 
 načrtovanje nadaljnjega razvoja metapodatkovnega modela in metaaplikacije v 

smeri izboljšanja njene uporabnosti, 
 dodelava uporabniškega priročnika in navodil za delo uporabnikov predvsem z 

vsebinsko-konceptualnega vidika obravnavanja metapodatkov, 
 koordinacija in vodenje vseh teh aktivnosti ter 
 vzdrževanje baze uporabnikov statističnih podatkov preko interneta. Ti bi ob 

prijavi vpisali nekaj svojih podatkov. Na osnovi tega bi izvajali analize 
prijavljenih, ugotavljali, po čem sprašujejo in česa na naših straneh ne najdejo. 
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e) Drugo 
 

Osrednji metapodatkovni repozitorij omogoča, da se na enem mestu na standardiziran in 
strukturiran način vodi osnovni nabor metapodatkov. Zasnovan je modularno in je odprt 
za dograjevanja in povezovanja. Poudariti je potrebno, da je aplikacija METIS le orodje, 
ki omogoča enoličnost vnosa statističnih spremenljivk, karakteristik in vprašanj, ne more 
pa sama po sebi zagotoviti vsebinske enoličnosti. V primeru, da statistik dve vsebinsko 
enaki spremenljivki različno poimenuje, sta to s tehničnega stališča dve različni statistični 
spremenljivki. Za vsebinsko pravilnost lahko skrbijo le uporabniki aplikacije, oz. v 
medsebojni koordinaciji s skrbniki drugih statističnih področij, kjer se uporabljajo iste 
statistične spremenljivke in definicije.   
 
Med implementacijo METIS-a je bilo ugotovljeno, da smo se preveč posvečali 
avtomatizaciji polnjenja metapodatkovnega repozitorija. S tem smo sicer rešili odpor 
statistikov do začetnega polnjenja repozitorija z že obstoječimi metapodatki. V bodoče pa 
bo aktualen proces v nasprotni smeri. Metapodatki se morajo najprej pojaviti v 
metapodatkovnem repozitoriju, kjer se že pri vnosu in pred uporabo ustrezno prečistijo, 
uredijo in povežejo. Druga orodja bodo nato prevzemala tiste metapodatke, ki jih bodo 
potrebovala. Potrebno bo avtomatizirati izpisovanje metapodatkov iz repozitorija v 
primernih oblikah glede na zahteve posameznih orodij. 
 
Uporabnost metapodatkovnega repozitorija postaja problematična zaradi prevelikega 
poudarka na avtomatizaciji in popolni integraciji. Pri razvoju je bilo danega premalo 
poudarka na: 

• sam namen metainformacijskega sistema in njegove strukture, 
• sodelovanje z nadrejenimi,  
• sodelovanje z uporabniki sistema – statistiki, od katerih smo na začetku dobili 

premalo informacij o poteku raziskav, obdelav in diseminacije ter 
• želje in potrebe statistikov. 

 
Že na začetku bi bilo potrebno dobro definirati potek celotnega delovnega procesa v 
SURS-u, določiti odgovornosti in pristojnosti posameznih organizacijskih enot. Izrednega 
pomena je izbira orodij, ki bodo uporabljena v posameznih fazah delovnega procesa. 
Vsako orodje namreč za delovanje potrebuje svoje specifične metapodatke. 
 
Uporaba XML-a je v tem trenutku problematična. Težave nastajajo predvsem zaradi 
neprestanega dopolnjevanja in spreminjanja standardov – danes razvita rešitev čez nekaj 
mesecev morda ne bo več uporabna.  
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Pojavljajo se težave z Blaise, ki nima točno definiranih spremenljivk in dovoljenih 
vrednosti. Zato je bolje, da stvari uredimo v METIS-u in od tukaj metapodatke izvažamo 
v Blaise, Questor25 in druga orodja. S pomočjo XML lahko naredimo tudi SQL stavek za 
izdelavo tabel, vendar je to zaenkrat le ideja. Imena tabel in stolpcev z vsemi njihovimi 
lastnostmi najprej vnesemo v METIS. V naslednjem koraku pa XML generira ukaze, s 
katerimi pripravimo fizične tabele v shemah, kamor bomo shranjevali vse statistične 
podatke.  
 
Iskanje metapodatkov je zaradi ogromne količine le-teh včasih dolgotrajno in naporno. 
Zaradi centralne baze vprašanj mora statistik na novo generiranemu vprašalniku prirediti 
morebitna že obstoječa vprašanja v bazi. Iskanje le-teh bi mu olajšali še boljši iskalniki na 
osnovi ključnih besed. 
 
Uporabniki metapodatkov so deloma sicer že seznanjeni z njihovo koristnostjo pri 
diseminaciji in ponovni uporabi. Vedo tudi, da imajo velik pomen za urejenost in 
preglednost, točnost ter razumevanje statističnih podatkov. V času testiranja bo potrebno 
izpeljati celoten proces polnjenja kot tudi uporabe metapodatkov ter tako uporabnike in 
proizvajalce statističnih metapodatkov prepričati o velikem pomenu in koristnosti le-teh. 

 
Pri pripravi metapodatkov je potrebno biti pozoren na: 
 standarde poimenovanj, 
 izbiro ustrezne standardne šablone (CSV in Wordove datoteke) za vnos 

določenega tipa metapodatkov, 
 standardizacijo poteka priprave metapodatkov, 
 standardno zaporedje vnosa različnih vrst metapodatkov ter 
 sodelovanje nadzorne skupine. 

 
 
 

                                                      
25 Programski paket Questor je za SURS razvilo podjetje Jabolko d.o.o. Njegov namen je oblikovanje 
vprašalnikov v SURS-u in sicer na osnovi metapodatkov, izpisanih iz naše baze metapodatkov. 
 



 58

6 AVTOMATIZACIJA DELA Z METAPODATKI NA PRIMERU 
POPISA VRTNARSTVA  

 
 
V SURS-u smo avtomatizacijo dela z metapodatki prvič testirali v okviru pilotnega 
projekta Razvoj programske opreme za upravljanje s podatki vrtnarstva v SURS-u. Pilotni 
projekt je bil del projekta Razvoj programske opreme za upravljanje s podatki SURS-a. Ta 
pa je kot eden izmed projektov v okviru PHARE programa v SURS-u potekal pod 
vodstvom ICON-INSTITUT GmbH iz Nemčije. 
 
Pilotski projekt je bil vsebinsko omejen na področje vrtnarstva oz. na vprašalnik VRT 
2000. Poskušal pa je vključiti tudi druge vidike uporabe in raznolikost metapodatkov, ki 
bodo pomembni pri drugih podprojektih.  
 
Glavni namen pilota je postavitev postopka za skladiščenje in agregiranje statističnih 
podatkov in utemeljitev uporabljenih orodij za dosego tega cilja. Pilotska rešitev obravnava 
tako skladiščenje in pregledovanje statističnih podatkov v mikro bazah kakor tudi 
izgradnjo agregiranih podatkov v makro bazi, za kar je nujno pomembna uporaba 
metapodatkov. Ti se začnejo pojavljati takoj na začetku priprave nove raziskave. Takrat je 
potrebno definirati cilje raziskave, na kakšni populaciji bomo raziskavo izvedli ter kdaj in 
na kakšen način. 
 
Metapodatkovni repozitorij je bil napolnjen z metapodatki. Nato je bil na osnovi 
metapodatkov o vprašalniku, vprašanjih, o klasifikacijah, o statističnih spremenljivkah 
oblikovan podatkovni model. Najpreprostejši podatkovni model za ta namen je zvezda. V 
sredini je tabela dejstev, na katero so povezane dimenzijske tabele in tabela z naslovi 
anketirancev. Podatkovni model je bil napolnjen s testnimi podatki, na osnovi katerih so 
bili oblikovani izpisi individualnih podatkov z Oracle Discovererjem. 
 
Na področju kmetijskih statistik zajemamo podatke na dva načina: 

1) zbiranje podatkov na terenu s statističnimi anketami in popisi s pomočjo Blaise 
aplikacij ter 

2) prevzemanje podatkov iz sekundarnih virov, ki jih hranimo v SURS-u ali jih 
dobimo od drugih ustanov, kot so Ministrstvo za kmetijstvo in podobno. (glej sliko 
19). 

 
Za pregledovanje podatkov je bilo izbrano orodje Oracle Discoverer. Z njim je mogoče 
rešiti vse pričakovane zahteve uporabnikov, čeprav je morda uporabniško manj prijazen in 
ne ponuja dovolj možnosti, predvsem lepotnega oblikovanja izpisov in končnih poročil. 
Priprava podatkov zanj pa je dokaj preprosta in ne zahteva posebnih administratorskih 
posegov. 
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Oracle Discoverer uporabniku omogoča pripravljanje ad-hoc povpraševanj po podatkih iz 
izbranega področja. Ob poznavanju delovanja orodja Oracle Discoverer si lahko 
uporabniki poleg pripravljenih vzorcev za pregledovanje individualnih podatkov pripravijo 
tudi svoje. 
 

Slika 1: Pri analiziranju podatkov z Oracle Discovererjem so nujno potrebni metapodatki 

 

 
 

 
 
6.1 Skrb za kakovost metapodatkov 
 
 
Metapodatki so uporabni le, če so dovolj kakovostni. Kakovost metapodatkov v osrednjem 
metapodatkovnem repozitoriju je zagotovljena preko treh načinov obravnave vsakega 
metapodatka: 
 Vsak metapodatek se vpisuje s pomočjo metaaplikacije za vzdrževanje 

metapodatkov v točno določeno tabelo. Tabele imajo aktivirane vse primarne in 
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tuje ključe ter vgrajene številne druge omejitve vnosa v posamezne stolpce, kot so 
format, dolžina polja in podobno. 

 Nadzor kakovosti metapodatkov zagotavljajo prožilci in programska logika, 
vgrajena v metaaplikaciji. 

 V tistih poljih, kjer je le mogoče, smo vnos omejili z omejenimi zalogami 
vrednosti. Tako se izognemo tipkarskim in drugim napakam. Ta način nam vnos 
tudi poenostavi in pospeši, poleg tega pa je uporabniško zelo prijazen. 

 
Zaradi povezav med tabelami so tudi metapodatki v njih med seboj vsebinsko povezani. 
Pri polnjenju metapodatkov moramo upoštevati pravila referenčne integritete in 
metapodatke polniti po pravilnem vrstnem redu in sicer v smeri puščic, kot je prikazano na 
sliki 20. 
 

Slika 2: Zaporedje vnosa metapodatkov v osrednji metapodatkovni repozitorij  
 

 
 
Ugotovljeno je bilo, da je med definiranjem nove raziskave potrebno paziti še na naslednje, 
kar tudi pripomore h kakovosti metapodatkov: 

a) Pri kreiranju novih metapodatkov je potrebno preveriti, če osrednji metapodatkovni 
repozitorij obravnavani metapodatek že vsebuje v povezavi z drugimi metapodatki. 

b) Okrajšave in poimenovanja: 
I. Identifikacija ali šifra mora zadostiti naslednjim zahtevam: 
 dovoljene so velike tiskane črke razen Č, Š, Ž, 
 dovoljeni so vsi znaki razen presledka, 
 namesto presledka se uporablja podčrtaj,  
 namesto presledka se uporablja pomišljaj le v identifikacijah objektov 

opazovanja, 
 predpona pred pomišljajem nam pove, kateri raziskavi objekt pripada. V 

ostalem besedilu pa moramo uporabljati podčrtaj. Tak način smo izbrali 
predvsem zaradi uporabe teh identifikacij v Oracle Discovererju, kjer 
pomišljaji ostanejo, podčrtaji pa se nadomestijo s presledki. Tako so imena 
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lažje berljiva in bolj estetsko prikazana in takšna bodo vidna tudi preko 
interneta, 
 že sama identifikacija mora kar največ povedati o metapodatku: o njegovi 

vsebini, pomenu itd., pa naj bo to klasifikacija, statistična spremenljivka ali kaj 
drugega. 
 
 

II. Naziv novega metapodatka 
Tudi pri poimenovanju metapodatkov veljajo določena pravila. 
 Naziv metapodatka mora biti sestavljen tako, da vsebuje specifično vsebino 

novega metapodatka. Ime mora biti čim bolj govoreče, nazorno in stvarno. Pri 
poimenovanju si lahko pomagamo z imeni podobnih metapodatkov, ki so že v 
bazi. 
 Imena naj bi bila napisana z velikimi tiskanimi črkami. Problemi nastajajo pri 

imenih verzij klasifikacij, in sicer pri izboru verzij za izvoz v Excel. Pri 
uporabniškem vmesniku je namreč polje za ime verzije občutljivo na male in 
velike črke. 

 
III. Vsaka spremenljivka je enolično določena ne glede na objekt opazovanja, 

na katerega je povezana 
 

Vsaka spremenljivka bi bila lahko povezana z različnimi objekti opazovanj in 
tako enolično določena šele v povezavi z njimi. V tem primeru bi imeli manjše 
število spremenljivk. To bi pomenilo lažji nadzor nad vsebino repozitorija ter 
hitrejše iskanje. Po drugi strani pa bi imeli statistiki več težav pri postavljanju 
definicij spremenljivk ter povezav med spremenljivkami in objekti opazovanja.   
 
Prav zato je vsaka spremenljivka lahko povezana le z enim objektom 
opazovanja in sama po sebi enolično določena. Boljši nadzor nad zaradi tega 
veliko večjim številom spremenljivk bomo zagotovili tako, da bo vsak oddelek 
imel pravice upravljanja le z svojimi lastnimi spremenljivkami.  
Primer: »Starost prebivalca«, »Starost pridelovalca vrtnarske pridelave«  in 
»Starost sadjarskega pridelovalca« so tri različne spremenljivke, ki so 
povezane vsaka na svoj objekt opazovanja. V tem primeru bi lahko definirali 
eno samo spremenljivko »Starost«, ki bi bila preko povezave mnogo-proti-
mnogo povezana na tri različne objekte: »Prebivalec«, »Pridelovalec vrtnarske 
pridelave« in »Sadjarski pridelovalec«. Tako bo oddelek za kmetijstvo 
upravljal s spremenljivkama »Starost sadjarskega pridelovalca« in »Starost 
pridelovalca vrtnarske pridelave«, oddelek za demografijo pa s spremenljivko 
»Starost prebivalca«. 
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6.2 Definiranje objektov opazovanja in statističnih spremenljivk 
 
 
Osnova vsakega statističnega raziskovanja so objekti opazovanja z njihovimi lastnostmi 
oz. statističnimi spremenljivkami. Lastnosti objektov opazovanja raziskujemo z vprašanji. 
Na eno lastnost se lahko nanaša več vprašanj. Iz njihovih odgovorov z izračuni in drugimi 
metodami dobimo vrednosti statističnih spremenljivk. 

 

6.2.1 Objekti opazovanja in njihova hierarhija 
 
Objekte opazovanja lahko razporedimo hierarhično. Tako jih razdelimo na osnovne 
objekte in na različnih nivojih njim podrejene podobjekte. 
 
Osnovni objekt opazovanja na mikro ravni običajno temelji na adresarju raziskave. Prvi 
objekt opazovanja je vir podatkov. To je poročevalska enota. V našem primeru so to  
sadjarski pridelovalci, katerih lastnosti nas zanimajo. 
 
Razdelitev nastane zaradi različne ravni podrobnosti raziskovanja njihovih lastnosti.  

a) Kandidat za novi objekt opazovanja je objekt, za katerega nas zanimajo dodatne 
lastnosti (glej sliko 21).  
Primer: Podatki o pridelavi sadjarskega pridelovalca so na bolj podrobni ravni kot 
podatki pridelovalca. Pridelavo namreč še podrobneje opazujemo glede na vrsto 
sadnih dreves, te pa glede na sadne sorte. 
Primer: Nek sadjarski pridelovalec ima več SADOVNJAKOV s svojim 
spremenljivkami, v katerih ima posajenih po več VRST sadnih dreves.  
Primer: Spremenljivke Jagodičje predstavljajo podmnožico spremenljivk sadne 
sorte. Jagodičje torej lahko smatramo kot nov objekt opazovanja. 

Slika 3: Primer hierarhične razporeditve objektov opazovanj 
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b) Pogosto je vzrok za nastanek drugega objekta opazovanja nek drug podatkovni vir, 

pa čeprav so podatki na enaki ravni podrobnosti.  
 

Primer je objekt »Delovne ure«. Nov objekt je definiran zato, ker je podatkovni vir 
za delovne ure vzorčna raziskava, pri pridelovalcih pa imamo registrski vir in s tem 
popolno zajetje. 

 

6.2.2 Statistične spremenljivke kot osnova vsakega statističnega raziskovanja 
 
Zelo pomemben korak izvedbe nove raziskave je definiranje statističnih spremenljivk. 
Statistiki morajo določiti objekte in vsebino merjenj, da bodo na osnovi zbranih podatkov 
ter z morebitnimi agregacijami in drugimi izračuni prišli do želenih informacij. 
 
Spremenljivki lahko določimo vrednost v obliki teksta (kvalitativna spremenljivka) ali 
števila (kvantitativna spremenljivka).  
 
V statističnih raziskovanjih poznamo tri  vrste spremenljivk: 

a) Aditivne spremenljivke so spremenljivke, ki zavzemajo numerične vrednosti. Le-
te je smiselno agregirati, izračunavati njihova povprečja in rezultate drugih funkcij. 

b) Delno aditivne numerične spremenljivke so spremenljivke, katerih vrednosti je 
smiselno seštevali le v določenih primerih.  
Primer take spremenljivke je »Število zaposlenih« v podjetju. Števila zaposlenih 
namreč ni smiselno seštevati po časovnih točkah, lahko pa jih seštevamo po 
prostorskih dimenzijah. 

c) Neaditivne spremenljivke so tiste, za katerimi stoji določena klasifikacija v bazi 
klasifikacij. Za spremenljivke te vrste moramo določiti raven klasifikacije in 
dovoljene vrednosti, ki jih spremenljivka lahko zavzame. Iz vrednosti teh 
spremenljivk lahko izračunamo razne agregate. To so vrednosti izpeljanih 
spremenljivk oz. karakteristik na višjih nivojih izbrane klasifikacije.  

 
Vrsta spremenljivke pove ali gre za osnovno ali za izpeljano spremenljivko. Iz vrednosti 
spremenljivk lahko izračunamo vrednost izpeljane spremenljivke. Te bodo lahko 
izračunane že v Blaise ali kasneje pri obdelavah v SAS-u, lahko pa šele na koncu s 
pomočjo prožilcev v Oracle bazi. Vrednost izpeljane numerične spremenljivke dobimo z 
agregiranjem podatkov na višje ravni klasifikacije oz. se izračuna iz vrednosti osnovnih 
numeričnih spremenljivk. 
 
Skratka, statistične spremenljivke odražajo karakteristiko objekta opazovanja, ki je lahko 
kvalitativna ali kvantitativna (glej sliko 22). Na enak način z njimi določimo lastnosti tudi 
vsem podrejenim objektom opazovanja. 
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Slika 4: Statistična spremenljivke in objekti opazovanja 

 
 
Primer: Statistične spremenljivke pridelovalca so spol, starost, izobrazba, stalno 
prebivališče itd.  
Primer: Vsaka vrsta sadnih dreves ima svoje spremenljivke ter svoje sorte, ki imajo tudi 
svoje specifične spremenljivke: podlaga, gojitvena oblika, leto sajenja, kot je prikazano na 
sliki 22.  
 
Iz podatka o letu sajenja izračunamo velikostni razred za starost sorte. Raven podrobnosti 
ni sorta, ampak sorta glede na gojitveno obliko, sorta glede na starost. 

 

6.2.3 Polnjenje osrednjega metapodatkovnega repozitorija  
 
Polnjenje osrednjega metapodatkovnega repozitorija z objekti opazovanja in statističnimi 
spremenljivkami zajema pripravo vsebinskega predloga, polnjenje osrednjega 
metapodatkovnega repozitorija z objekti opazovanja, statističnimi spremenljivkami in 
povezavami med njimi. 
 

 Priprava vsebinskega predloga: 
 Metapodatke o objektih opazovanja vpišemo v šablono za objekte 

opazovanja. Obvezni so tudi metapodatki o nadrejenih objektih, da se bodo 
objekti pravilno razvrstili v hierarhijo. Datoteko shranimo kot CSV datoteko s 
standardiziranim imenom v lokalni delovni mapi konkretnega uporabnika. 
 Metapodatke o statističnih spremenljivkah vpišemo v šablono za statistične 

spremenljivke in shranimo kot CSV datoteko v lokalni delovni mapi 
konkretnega uporabnika. 

LETO SAJENJA
GOJITVENA OBLIKA

SADJARSKI
PRIDELOVALEC

PRIDELOVALEC PRIDELAVA

VRSTA SADNIH
DREVES

SADNE SORTE

JAGODIČJE

PREBIVALIŠČE

IZOBRAZBA

STAROST

ŠTEVILO LETO SAJENJA

VRSTA

ŠTEVILO

SORTA

PODLAGA

PODLAGA
GOJITVENA OBLIKA

LETO

NAMEN
SPOL 

LETO SAJENJA
GOJITVENA OBLIKA

SADJARSKI
PRIDELOVALEC

PRIDELOVALEC PRIDELAVA

VRSTA SADNIH
DREVES

SADNE SORTE

JAGODIČJE

PREBIVALIŠČE

IZOBRAZBA

STAROST

ŠTEVILO LETO SAJENJA

VRSTA

ŠTEVILO

SORTA

PODLAGA

PODLAGA
GOJITVENA OBLIKA

LETO

NAMEN
SPOL 



 65

 Obe datoteki pregleda nadzorna skupina za metapodatke. 
 

 Če nadzorna skupina potrdi vsebino pripravljenih datotek, se delo nadaljuje na 
ekranski maski (glej sliko 23) za upravljanje z objekti opazovanj ter njihovimi 
podobjekti opazovanja v aplikaciji METIS.  

 

Slika 5: Stroškovni nosilec s svojimi hierarhično razvrščenimi objekti opazovanja 

 
 
Vir: Aplikacija METIS, 2001 

 
S pomočjo procedure za vnos objektov opazovanja se metapodatki o objektih 
opazovanj iz CSV datoteke prenesejo v osrednji metapodatkovni repozitorij. 
Določeno skupino hierarhično odvisnih objektov opazovanja neke raziskave 
priredimo stroškovnemu nosilcu, v okviru katerega poteka raziskava. 

 
 V naslednjem koraku vnesemo v metapodatkovni repozitorij vse statistične 

spremenljivke določenega statističnega raziskovanja (glej sliko 24). Vsaka 
statistična spremenljivka ima definiran objekt opazovanja, ki ga opisuje. Objekti 
opazovanja so torej povezani z večjim številom statističnih spremenljivk, lastnosti 
objektov pa so določene z vrednostmi posameznih spremenljivk.  
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Slika 6: Ekranska maska, skozi katero vidimo statistične spremenljivke določenega objekta 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Aplikacija METIS, 2001 

 
d) Aplikacija nam omogoča sočasen vnos vseh statističnih spremenljivk, ne glede na 

objekt opazovanja, na katerega se nanašajo in ne glede na nosilca raziskave, ki mu 
pripadajo. Pri pripravi CSV datoteke je potrebno paziti na pravilno šifriranje 
metapodatkov o spremenljivkah. Datoteko se shrani v delovno mapo,  pravilno 
poimenuje in zapre. Vsebina tako pripravljene datoteke se prenese v 
metapodatkovni repozitorij preko aplikacije METIS. V primeru napak (včasih na 
primer vpišemo vrednosti tujih ključev, ki ga baza ne sprejme itd.) nas aplikacija o 
tem obvesti v posebnem izpisu, kjer je napake mogoče popraviti, temu pa sledi 
ponovni vnos. 
 
Povezave med objekti opazovanja in statističnimi spremenljivkami se navadno 
pripravljajo v CSV datotekah. Tipkarskih napak, ki nastanejo pri vnosu, ni mogoče 
odstraniti z nobeno proceduro, niti s prožilcem ne.  
 
Primer: Aplikacija zazna napako, če ima statistična spremenljivka v polju za šifro 
objekta opazovanja vpisano napačno šifro, ki ne pripada nobenemu objektu v bazi. 
Če pa je spremenljivka prirejena napačnemu objektu (šifra je napačna, vendar 
objekt s takšno šifro v bazi obstaja), baza sprejme zapis kot pravilen in veljaven. 
 
Povezave se lahko vnašajo tudi ročno, neposredno v aplikacijo, pri čemer je z 
listami vrednostmi omejen vnos v posamezna polja, ki sprejmejo le vrednosti iz 
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seznama dovoljenih vrednosti. Ta način vnosa parov je počasnejši, vendar 
zanesljivejši, čeprav se še vedno lahko pojavijo napake pri generiranju parov. Tak 
način je pri majhnem številu zapisov verjetno bolj priporočljiv. 

 
Tudi spremenljivke in objekte opazovanja se lahko vpisujejo neposredno oz. ročno 
v osrednji metapodatkovni repozitorij skozi zgoraj navedeni ekranski maski METIS 
aplikacije. 

 

6.2.4 Določanje nabora vrednosti statistični spremenljivki 
 
Največkrat statistična spremenljivka ne more ali ne sme dobiti poljubne vrednosti. V ta 
namen lahko določimo nabor dovoljenih vrednosti, ki jih bo spremenljivka lahko zavzela. 
To je dovoljeni nabor vrednosti (glej sliko 15). S tem hkrati omejimo in poenostavimo 
vnos.   

a) Primeren dovoljeni nabor vrednosti lahko v repozitoriju že obstaja in ga samo 
izberemo iz seznama (glej sliko 25). Tak nabor uporabimo, čeprav je prirejen že 
neki drugi spremenljivki.  
 

b) V kolikor ima dovoljeni nabor vrednosti poleg vseh zahtevanih še odvečne 
kategorije, ki jih spremenljivka gotovo ne bo zavzela, pripravimo nov dovoljen 
nabor vrednosti. Njegovo ime, verzija in raven bodo enaki kot pri že obstoječem 
naboru, le njegova zaporedna številka se bo ustrezno povečala. Novi nabor 
avtomatsko prevzame vse kategorije, izmed katerih lahko nepotrebne odstranimo. 
 

c) V primeru, da nobeden od obstoječih dovoljenih naborov vrednosti ne vsebuje vseh 
vrednosti, ki jih bo spremenljivka zavzemala, pogledamo na seznam skupnih 
naborov vrednosti. Iz primernega nabora odstranimo posamezne vrednosti in 
naredimo nov dovoljen nabor. Poimenujemo ga v skladu s standardi poimenovanj 
in ga priredimo spremenljivki. 
 
Aplikacija omogoča pregledovanje vrednosti v definiranem dovoljenem naboru 
vrednosti (glej sliko 26). Primeren nabor vrednosti ima naslednje lastnosti: 
 vsebuje vse kategorije, ki jih potrebujemo za novo spremenljivko in hkrati 
 ne vsebuje nobenih odvečnih kategorij. 
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Slika 7: Statistična spremenljivka z listo dovoljenih naborov vrednosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Aplikacija METIS, 2001 
 

d) V kolikor niti med skupnimi nabori vrednosti ne najdemo takega, ki bi zajel vse 
potrebne dovoljene vrednosti, moramo narediti nov skupni nabor vrednosti. V ta 
namen prekopiramo en nivo konkretne verzije določene klasifikacije iz 
KLASJA v METIS.  

Slika 8: Seznam dovoljenih vrednosti izbranega dovoljenega nabora vrednosti 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vir: Aplikacija METIS, 2001 
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Povežemo se na KLASJE in prikaže se nam seznam vseh razpoložljivih ravni vseh 
verzij klasifikacij v KLASJU, ki še niso vpisane v osrednji metapodatkovni 
repozitorij. Iz seznama izberemo primerno raven ustrezne verzije klasifikacije in 
sprožimo prenos ravni verzije v osrednji metapodatkovni repozitorij (glej sliko 27). 
 

Slika 9: Prenos skupnega nabora vrednosti iz KLASJA v METIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Aplikacija METIS, 2001 

 
Na enak način kot v primeru, ko smo iz obstoječega skupnega nabora vrednosti v 
METIS-u naredili novi dovoljeni nabor vrednosti, tudi v tem primeru pogledamo 
seznam dovoljenih vrednosti. Iz njega izločimo vse tiste kategorije, ki jih 
spremenljivka ne bo zavzela (glej sliko 28).  
 

Slika 10: Brisanje za spremenljivko nepotrebnih vrednosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Aplikacija METIS, 2001 
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Tako narejen dovoljeni nabor vrednosti poimenujemo v skladu s standardi 
poimenovanj in ga priredimo spremenljivki, za katero smo ga pripravili. 
 

e) Lahko pa se zgodi, da niti v bazi klasifikacij ne obstaja klasifikacija, ki  bi na 
določeni ravni vsebovala zahtevane vrednosti. V tem primeru je potrebno najprej 
definirati ustrezno klasifikacijo in jo vnesti v bazo klasifikacij. V bazo lahko 
shranimo le prečiščene, na osnovi poslovnih pravil in standardov urejene 
klasifikacije. Podobno kot v METIS-u, nam popolnost vsebine baze klasifikacij 
tudi v KLASJU zagotavljajo bazne kontrole ter vgrajene procedure in prožilci, ki 
opozarjajo na morebitne napake v vsebini klasifikacije. 

  
Vnos v bazo klasifikacij je dokaj zahteven proces, za katerega morajo biti 
uporabniki posebej usposobljeni in imeti posebne pravice za vpisovanje v bazo. 
Uporabniki, ki bodo upravljali s klasifikacijami oz. bodo pri svojem delu kakorkoli 
uporabljali aplikacijo KLASJE, se morajo udeležiti dvodnevnega tečaja, ki ga po 
potrebi organiziramo v SURS-u. 
 
Statistik, ki pripravlja nove statistične spremenljivke, mora poznati tudi 
klasifikacije iz svojega področja dela. On je edini, ki lahko izbere primerno raven 
klasifikacije z zahtevanimi vrednostmi. Navadno pozna tudi klasifikacije, ki jih na 
njegovem področju uporabljajo v Evrostatu. Če v SURS-u določena klasifikacija še 
ne obstaja, jo statistik lahko prevede, v skrajnem primeru pa sam sestavi povsem 
novo klasifikacijo s statusom interne SURS-ove klasifikacije. 

 
 
6.3 Priprava vprašalnika  
 
 
Za izvedbo vsake raziskave potrebujemo vprašalnik, ki je lahko v papirni ali elektronski 
obliki. Oblika je odvisna od načina izvajanja raziskave: 
 za telefonsko anketiranje uporabljamo elektronske vprašalnike, 
 za anketiranje na terenu uporabljamo obe vrsti vprašalnikov, 
 anketiranje preko interneta je možno le preko elektronskih vprašalnikov, 
 popisi pa se zaenkrat izvajajo na terenu, pri čemer se uporablja vprašalnike v 

papirni obliki. 
 
Vprašalnike v elektronski obliki pripravljamo s programskim orodjem BLAISE, 
vprašalnike v papirni obliki pa oblikujemo s QUESTOR programskim paketom. Pri 
pripravi vprašalnikov je potrebno slediti naslednjim korakom: 

1) Priprava vsebinskega predloga: statistiki pripravijo vprašalnik v Wordovi 
datoteki in s posebej za to predpisano obliko označijo besedila vprašanj. 
Poimenovali smo jo "Vprašanje". 
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2) Vprašalnik pregleda nadzorna skupina. 
3) S strani nadzorne skupine pregledan in odobren vprašalnik statistiki lahko naložijo 

v osrednji metapodatkovni repozitorij: 
a) Pred proženjem vnosa vprašanj je potrebno v metapodatkovni repozitorij vnesti 

metapodatke o vprašalniku (številka vprašalnika, ime, verzija, status, datum). 
Metapodatke ročno vpišemo v ta namen pripravljeno šablono (glej sliko 29), od 
koder jih s pomočjo procedure v metaaplikaciji prenesemo v metapodatkovni 
repozitorij. 

 

Slika 11: Šablona za metapodatke o vprašalnikih  

 
VPR_VPRNIK     

VPR_ID_OZN VPR_IME VPR_ID_VERZIJA VPR_STATUS VPR_DTM_VLJ 

Identifikacija Naziv Verzija Status Datum Veljavnosti 

POPIS-VRT-0646 Popis vrtnarstva v RS v letu 2000 1 1 23.02.2001 

     

  
 V primerih, da vnašamo le en zapis, je metapodatke lažje vnesti neposredno skozi 

ekransko masko za vnos metapodatkov. V tem primeru uporabimo ekransko masko 
»Vprašalniki«, ki je prikazana na sliki 30. 

Slika 12: Ekranska maska z metapodatki o vprašalnikih 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vir: Aplikacija METIS, 2001 

 
Vnos v posamezna polja je olajšan s pomočjo pripetih list dovoljenih vrednosti. To 
so vsebine metaklasifikacij oz. klasifikacij, ki se uporabljajo izključno pri delu z 
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metapodatki. Kot posebne tabele so sestavni deli metapodatkovnega modela. Ena 
izmed njih je metaklasifikacija »Stroškovni nosilci«, ki je prikazana na sliki 31.  

Slika 13: Lista dovoljenih vrednosti za polje Stroškovni nosilec 

:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Aplikacija METIS, 2001 

 
Na ta način na poljih omejimo vnos z določenimi vrednostmi. Tako pospešimo 
vnos metapodatkov ter se izognemo morebitnim tipkarskim napakam. 

b) V naslednjem koraku se s pomočjo makroja vprašanja iz Word datoteke prepišejo v 
CSV datoteko.  

c) V zadnjem koraku pa se s proceduro na ekranski maski ”Vprašanja”. vsebina CSV 
datoteke prenese v ustrezne tabele metapodatkovnega repozitorija. 

 
4) Ko imamo metapodatke o vprašalniku in njegovih vprašanjih v metapodatkovnem 

repozitoriju, lahko začnemo z orodjema Questorjem oz. Blaise oblikovati 
vprašalnik. Obe orodji za svoje delo potrebujeta približno enake vrste 
metapodatkov iz metapodatkovnega repozitorija. Glede na orodje za oblikovanje so 
pripravljeni različni vpogledi v repozitorij in na njihovi osnovi povsem avtomatsko 
pripravljamo izpise z metapodatki o vprašalnikih, o poglavjih, tabelah in 
vprašanjih. V METIS aplikaciji izberemo zahtevan vprašalnik in preko procedure 
se pripravijo zahtevani izpisi.  
 
Poleg metapodatkov iz METIS-a vsako orodje za oblikovanje vprašalnika potrebuje 
še druge definicije, ki so specifične le za to orodje, zato jih ne hranimo v METIS-u, 
ampak jih Questor in Blaise sama hranita v svojih bazah (Slika 32). To so 
metapodatki, ki se nanašajo na oblikovanje vprašalnika: izgled, oblika črk v 
posameznih delih vprašalnika, dodatni teksti, črte, pojasnila k vprašanjem in 
pojasnila k vprašalniku, zakonske osnove itd. Le na takšen način je mogoče 
zagotoviti enoten izgled vprašalnikov v SURS-u. 
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Slika 14: Questor z metapodatki 

 
 
S pomočjo metapodatkov pridobijo orodja za izdelovanje vprašalnikov iz 
podatkovnega skladišča potrebne podatke za predtisk na vprašalnike. To so podatki, 
s katerimi že razpolagamo, in bodo določenim anketirancem olajšali izpolnjevanje 
vprašalnika oz. pomagali bolje definirati in specificirati vprašanja. Taki podatki so: 
naslov, seznam družinskih članov itd. 
 
 

6.4 Ocena in pomen pilotnega projekta za nadaljnji razvoj 
 
 
Na začetku razvoja centralnega metapodatkovnega repozitorija je bilo potrebno veliko 
energije za premagovanje raznih ovir in veliko truda smo vložili, da smo zaposlene 
seznanili o prednostih, ki nam jih repozitorij prinaša. Toda odobravanja in podporo smo 
začutili šele po prvih konkretnih rezultatih. Po uspešno končanem pilotnem projektu smo 
možnosti zelo enostavnega dostopa do statističnih podatkov kmetijskih statistik predstavili 
pomembnim in vplivnim zaposlenim v SURS-u. Navdušenje je tako med njimi kot med 
statistiki od takrat veliko in upajmo, da ne le trenutno. 
 
Ocenjujem, da je naše delo uspešno in da teče v pravo smer, kajti statistiki se že zavedajo 
velikega pomena urejenih in popolnih metapodatkov. Zanimajo se za uvajanje novih 
postopkov priprave vprašalnikov tudi na njihova področja dela, medtem ko je 
Klasifikacijski strežnik že povsod v uporabi. Statistiki so spoznali, da je njihovo delo 
hitreje in kakovostneje opravljeno kljub nekoliko povečanemu obsegu dela pri urejanju in 
vnašanju klasifikacij v bazo klasifikacij. Klasifikacije s pravilno oštevilčenimi ter 
poimenovanimi in po nivojih razvrščenimi kategorijami pripomorejo k točnosti rezultatov 
statističnih analiz, omogočajo metodološko usklajevanje in primerljivost z drugimi 
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raziskavami, ki obravnavajo iste objekte opazovanj. Omogočajo tudi primerljivost 
podatkov skozi več časovnih točk, za kar uporabljamo pretvornike1.  
 
Problem absorbiranja novih tehnologij je vsekakor splošen. Hkrati s povečevanjem 
pomena metapodatkov se pojavlja problem dobrih kadrov. Velik je tudi vpliv na 
organizacijo celotnega delovnega procesa. 
 
Projekt kljub manjšim zapletom med potekom lahko ocenimo pozitivno. Na osnovi 
njegovih rezultatov smo statistikom in vodstvu dokazali, da so kakovostni in urejeni 
metapodatki velikega pomena. Vendar je potrebno opozoriti na naslednje: 

a) Metapodatkovni repozitorij je bil na začetku projekta prazen in ga je bilo potrebno 
med potekom projekta napolniti z vsemi potrebnimi metapodatki. Tako 
pripravljeni metapodatki bodo delo statistikom lajšali šele v naslednjih projektih. 

b) Uporabniki so se z delom z metapodatki šele seznanjali. Kljub temu je priprava in 
definiranje metapodatkov potekalo presenetljivo hitro in brez večjih zapletov. 

c) Med projektom smo naleteli na marsikateri problem, na katerega prej nismo 
računali. V aplikaciji in na bazi so bili potrebni popravki, zato se je bilo potrebno 
večkrat vračati za korak ali dva nazaj. To je podaljšalo trajanje projekta, vendar 
smo s tem rešitev izboljšali in jo prilagodili zahtevam in potrebam uporabnikov ter 
orodjem, ki se uporabljajo pri izvajanju statističnega procesa. 

 
Sami rezultati projekta pa so statistike in vodstvo dobesedno navdušili: 
1) Uporabniki statistične klasifikacije lahko pregledujejo preko interneta 

(http://surs.gov.si/klasje/). Za lažje iskanje klasifikacij smo le-te razvrstili na 
področja, ki so prikazana na levi strani na sliki 33. Na desni strani pa so navedene 
klasifikacije izbranega področja.  

 
 
 
 
 
 

                                                      
1 S pretvornikom povežemo dve verziji ene klasifikacije ali dve verziji različnih klasifikacij, in sicer tako, da 
določimo pare kategorij izvorne in ciljne verzije, pri čemer moramo poznati kriterije pretvorbe. 
Pri enostavnih pretvornikih se ena kategorija izvorne verzije poveže samo z eno kategorijo ciljne verzije ali 
pa se več kategorij izvorne verzije poveže z isto kategorijo ciljne verzije. V tem primeru podatke lahko 
neposredno pretvorimo iz ene verzije klasifikacije v drugo. V primeru, da pretvornik ni enostaven, se pravi, 
da se ena kategorija izvorne verzije poveže z več različnimi kategorijami ciljne verzije, potrebujemo 
pretvorno orodje, ki je lahko v numerični obliki (na primer odstotki). 
Pretvornike podobno kot statistične klasifikacije pripravljamo v CSV datotekah in jih preko aplikacije 
KLASJE avtomatsko vpisujemo v bazo, pri čemer morata biti izvorna in ciljna verzija že prej vpisani v bazi. 
Vsebovati morata vse kategorije, ki nastopajo v parih pretvornika. 
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Slika 15: Področja statističnih klasifikacij na internetu 

 
Vir: http://surs.gov.si/klasje/ 

 
Vsaka klasifikacija ima več verzij. Medmrežna aplikacija nam omogoča   
pregledovanje kategorij vsake verzije klasifikacij in pretvornikov med njimi. Na 
sliki 34 je prikazana klasifikacija »Vrtnarska izobrazba« v slovenskem in 
angleškem jeziku. Z medmrežno aplikacijo klasifikacije lahko samo pregledujemo. 
Za upravljanje s klasifikacijami pa uporabljamo interno aplikacijo KLASJE. 
 

Slika 16: Klasifikacija v angleškem in slovenskem jeziku na internetu 

 
Vir: http://surs.gov.si/klasje/ 
 

http://surs.gov.si/klasje/
http://surs.gov.si/klasje/
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2) Pregledovanje in analiziranje statističnih podatkov z Oracle Discovererjem je zelo 
enostaven in hiter ter uporabnikom prijazen proces. Do sedaj so statistiki svoje 
zahteve po tabelah pošiljali programerjem, ki so bili prisiljeni v ta namen pisati 
dolge in zahtevne PL/SQL stavke. Še posebej so bile problematične oblikovne 
zahteve ter zapletene vsebinske definicije. Danes Oracle Discoverer statistikom 
omogoča samostojno pregledovanje statističnih podatkov. Na sliki 35 je prikazan 
primer tabele s podatki o poklicni usposobljenosti vrtnarskih pridelovalcev, za kar 
je obvezna prisotnost klasifikacije »Vrtnarska izobrazba«. Njene kategorije v tem 
primeru predstavljajo vrste izobrazbe, ki jih Oracle Discoverer prebere iz posebne 
dimenzijske tabele v podatkovnem skladišču. Pri oblikovanju tabele se odločimo 
ali bomo izdelali tabelo s slovenskimi ali angleškimi opisi oz. metapodatki.  

 
Z Oracle Discoverer pripravljeno tabelo lahko prenesemo v Excel datoteko (glej sliko 36), 
kjer jo uporabnik lahko dodatno oblikuje in dopolnjuje. 

 

Slika 17: Z orodjem Oracle Discoverer pripravljena tabela s statističnimi podatki  

 
 

Slika 18: Excelova datoteka s statističnimi podatki 

 
 

3) Tabele s podatki statističnih raziskovanj so preko Oracle Discoverer orodja 
dostopne samo notranjim uporabnikom. Od švedskega statističnega urada pa smo 
prevzeli družino PC-AXIS, ki vsebuje orodje PX-WEB2, s katerim na hiter in 

                                                      
2 PX-WEB je eno izmed orodij družine PC-AXIS, ki omogoča prenos PC-AXIS datotek na internet. 
Omogoča tudi navigacijo med temi datotekami in njihovo pregledovanje, pri čemer lahko datoteke odpiramo 
v različnih oblikah: MS-Excel, text, html ali PC-AXIS. 
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enostaven način objavimo tabele na internetu. Vsak zunanji uporabnik ima dostop  
do  na  poseben  način  zaščitenih  statističnih  podatkov,  na  osnovi katerih ne 
more določiti vrednosti individualnih podatkov 
(http://surs.gov.si/pxweb/Database/Slovenija/slovenija.asp).  

 
Za lažje iskanje tabel so le-te združene po področjih. Danes so poleg podatkov 
kmetijskih raziskav na internetu objavljene še številne tabele drugih področij (glej 
sliko 37). 

 

Slika 19: Statistični podatki, dostopni preko interneta 

 
Vir: Aplikacija za pregledovanje statističnih podatkov na Intranet strežniku SURS-a 

 
Na osnovi podatkov popisa vrtnarstva je bilo na področju delovne sile in 
dopolnilnih dejavnosti pripravljenih več tabel s statističnimi podatki (glej sliko 38). 
 
Tabele lahko izpisujemo v celoti ali po delih oz. po različnih nivojih podrobnosti. 
Tabela vrtnarske izobrazbe slovenskih vrtnarskih pridelovalcev vsebuje podatke po 
regijah. Orodje omogoča različne oblike izpisov. Oblike izpisov določajo izbrane 
kombinacije vrednosti metaklasifikacij: vrsta datoteke, vrsta ločila med 
statističnimi podatki itd. Slika 39 prikazuje primer določanja oblike izpisa s 
statističnimi podatki o strokovni izobrazbi pridelovalcev vrtnarske pridelave v 
Sloveniji leta 2000 (vrtnarska izobrazba in pridelovalci vrtnarske pridelave). 
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Slika 20: Tabele s podatki za področje Popisa vrtnarstva  

 
Vir: Aplikacija za pregledovanje statističnih podatkov na Intranet strežniku SURS-a 

 

Slika 21: PC-AXIS s pomočjo metaklasifikacije omogočajo izbiro oblike izpisa  

 
 
 

Orodje omogoča izpise števila pridelovalcev vseh ali samo določenih stopenj 
vrtnarske izobrazbe v določeni regiji ali v celotni Sloveniji. Statistične podatke 
lahko izpiše v različnih oblikah: Excel datoteka, tekstovna datoteka, z navednicami 
razmejena datoteka, html datoteka itd.  
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Eden od možnih oblik izpisov je tabela s statističnimi podatki v Excel datoteki. 
Tako dobimo preprosto preglednico, ki je opremljena z različnimi vrstami 
metapodatkov: ime tabele, leto popisa, področje popisa, vrednosti za spremenljivko 
»Strokovna izobrazba pridelovalcev« (Poklicna vrtnarska izobrazba, Srednja 
vrtnarska izobrazba itd.) ter objekt opazovanja »Pridelovalci vrtnarske pridelave« 
(glej sliko 40). Preglednico uporabnik lahko naprej oblikuje po svoje. 
 

Slika 22: Primer preko interneta dostopne tabele s statističnimi podatki 

 
 
 
 
 

7 SKLEP 
 
 
METIS je standardno orodje za upravljanje z metapodatki v SURS-u, ki ga uporabljajo 
tako statistiki kot analitiki. 
 
Trenutno je narejena analiza rezultatov razvoja metapodatkovnega repozitorija in določena 
vizija nadaljnjega razvoja na področju avtomatizacije upravljanja z metapodatki.  
 
Definirani so tudi koraki in naloge pri implementaciji METIS-a v delovni proces 
statističnega urada. 
 
Osrednji metapodatkovni repozitorij omogoča popolno integracijo metapodatkovnega in 
podatkovnega sistema, saj med metapodatki najdemo tudi povezave na tabele s podatki. 
 
Poudariti je potrebno, da je to orodje, ki omogoča: 
 reševanje problemov na področju poenotenja različnih definicij, 
 nastajanje skupnega in enotnega kataloga statističnih spremenljivk, 
 nastajanje skupnega in enotnega kataloga vprašanj, 
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 poenoten način dokumentiranja na enem mestu, 
 zaradi strukturiranosti shranjenih podatkov obstaja možnost, da jih uporabljajo tudi 

različni programski paketi (npr. za diseminacijo, urejanje podatkov). 
 
Zaradi naštetega dolgoročna uporaba skupne baze pomeni dvig produktivnosti, na krajši 
rok pa je potreben večji vložek (predvsem zaradi poenotenja različnih definicij, deloma pa 
tudi zaradi privajanja novemu načinu dokumentiranja in vnosa metapodatkov). 

 
Osrednji metapodatkovni repozitorij bomo morali sprejeti kot ključno komponento 
statističnega informacijskega sistema. Le-ta pa ima pravo vrednost le, če imamo v njem 
metapodatke različnih statističnih raziskav, ki se nanašajo na celotni delovni proces 
statističnega urada. Le popolni in kakovostni metapodatki zagotavljajo notranjim in 
zunanjim uporabnikom pravilno razumevanje in kakovostno analiziranje statističnih 
podatkov. 
 
Celovitost in popolnost metapodatkov nam lahko zagotovijo proizvajalci statističnih 
metapodatkov. Njihovo vlogo navadno opravljajo statistiki. V prvih korakih 
implementacije metapodatkovnega repozitorija bo prišlo do velikih sprememb načina in 
vsebine njihovega dela.  
 
Da med statistiki ne bi naleteli na odpor do sprememb, moramo s predstavitvami skrbeti za 
osveščanje o pomenu njihovega dela tako za celotni SURS kot tudi za vedno številnejše 
zunanje uporabnike. H kvaliteti in učinku predstavitev pripomorejo že doseženi rezultati na 
pilotnih projektih. Ogromno pa lahko prispevajo tudi v teh projektih sodelujoči statistiki, ki 
ostale seznanijo s prednostmi uporabe metapodatkov pri njihovem delu.  
 
V SURS-u je bila na osnovi zelo obsežnega in zapletenega metapodatkovnega modela 
razvita aplikacijo METIS za upravljanje z metapodatki. Vanjo so vgrajeni številni 
mehanizmi, ki omogočajo uporabniku prijazno in čimbolj avtomatsko delo.  
 
Z analizo virov metapodatkov v drugih repozitorijih je bilo ugotovljeno, da necenjeno in 
zamudno delo statistikov lahko v veliki meri avtomatiziramo. Kljub različnim virom 
metapodatkov je le-te v elektronsko obliko potrebno vpisati le enkrat. Pri začetnem 
polnjenju metapodatkov se metapodatki iz drugih repozitorijev v metapodatkovni 
repozitorij torej lahko prenesejo avtomatsko.  
 
Zelo pomemben dosežek je vzpostavitev povezave med KLASJEM in METIS-om. Prenos 
vrednosti za statistične spremenljivke iz METIS-a v KLASJE je namreč popolnoma 
avtomatiziran. Kontrola kvalitete vrednosti, ki so hierarhično povezane v statističnih 
klasifikacijah, je vgrajena v bazi in v aplikaciji za upravljanje s statističnimi klasifikacijami 
– KLASJE. 
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Najkakovostnejši so tisti metapodatki, ki se v elektronski obliki prvič pojavijo prav v 
metapodatkovnem repozitoriju. Tukaj so namreč vgrajene vse omejitve in implementirane 
avtomatske kontrole kakovosti metapodatkov: podvajanje metapodatkov, konsistentnost 
itd. Z reorganizacijo dela v SURS-u bo potrebno zagotoviti, da se bodo metapodatki 
najprej vpisali v METIS. Iz METIS-a pa jih bodo na avtomatiziran način prevzemala druga 
orodja, ki jih bodo potrebovala za svoje delovanje. Poleg metapodatkov iz 
metapodatkovnega repozitorija pa orodja za svoje delovanje potrebujejo tudi samo zanje 
specifične metapodatke, ki jih shranjujejo v lastnih repozitorijih. 
 
Avtomatizacija dela z metapodatki bo pozitivno vplivala na celotni delovni proces v 
SURS-u. Z njihovo pomočjo bomo proces pospešili, ter ga lažje in kvalitetnejše vodili in 
nadzirali. V ta namen je bilo potrebno delovni proces poenotiti in standardizirati za vse 
statistične raziskave ter definirati metapodatke, povezane s statističnim delovnim 
procesom. 
 
Na področju avtomatizacije dela z metapodatki so zelo pomembna tri dejstva: tehnologija, 
znanje in ugled. 
 Delo z metapodatki mora biti funkcionalno in uporabniku prijazno. V ta namen 

moramo poskrbeti za nadaljnji razvoj že obstoječih aplikacij in povezav ter 
razvijati nove, v kolikor je to potrebno. Zelo pomembna je uporaba metapodatkov 
med statističnim delovnim procesom. 

 Na področju metapodatkov je zelo pomembno izobraževanje in usposabljanje 
uporabnikov za uporabo razpoložljivih orodij in šablon. 

 Delo z dokumentiranjem in metapodatki je že od nekdaj označeno za dolgočasno in 
je zelo slabo ovrednoteno. Povečanje ugleda je dolgotrajen proces, vendar nujen za 
dosego vseh ciljev povezanih z uporabo metapodatkov. 

 
Za nadaljnji razvoj metapodatkovnega repozitorija in vpeljevanje rešitev v redni delovni 
proces je v veliki meri odgovorno vodstvo SURS-a, ki mora v prvi vrsti razumeti njegov 
dolgoročnejši pomen. To je pogoj, da bodo podprte aktivnosti nadaljnjega razvoja. 
 
Za kvalitetno izvajanje vseh nalog v skladu z metapodatkovnim repozitorijem bo potrebna 
celotna reorganizacija dela v SURS-u. Poleg vodstva k uspehu lahko veliko doprinese 
primerno sestavljena nadzorna skupina za metapodatke.  
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Priloga 1 
 
 
Metapodatki o fizičnih tabelah 
 
Vsak uporabnik s preprostim SELECT stavkom iz podatkovnega slovarja prebere 
metapodatke o vseh tabelah v svoji shemi (tabelah, katerih lastnik je). 
 
 
    SELECT * from user_tables; 
 
Za vsako tabelo lahko najde metapodatke, kot so količina prostora na disku, ki ga tabela 
zavzema, lokacija, na kateri se določena tabela nahaja  itd. 
 
Iz vpogleda o uporabnikovih objektih (»user_objects«) pa dobimo datum kreiranja objekta, 
status objekta ter druge metapodatke, ki se nanašajo na objekte v uporabnikovi shemi. 
 
   SELECT * from user_objects 
   WHERE OBJECT_NAME = '<ime objekta>'; 
 
 
Uporabnik lahko uporablja tudi vpogleda »all_tables« in »all_objects«, preko katerih poleg 
tabel, katerih lastnik je, pregleduje tudi vse sinonime (objekte z javnim sinonimom lahko 
vidi vsak uporabnik) in temu uporabniku dodeljene objekte (nas zanimajo le tabele). 
 
 
Metapodatki o stolpcih fizičnih tabel 
 
Za pregledovanje stolpcev pa obstajata druga dva vpogleda: »user_tab_columns« in 
»user_col_comments« oz. »all_tab_columns« in »all_col_comments«.  
 
Naša ideja je, da bi uporabnik metaaplikacije sprožil proceduro za pregledovanje 
metapodatkov o tabelah kar na ekranski maski v metaaplikaciji. Ta procedura bi vsebovala 
»SELECT« stavek z določenimi pogoji in povezavami med tabelami. Podobno proceduro 
bi nam vrnila metapodatke o stolpcih fizičnih tabel. 
 
Tabela 1 prikazuje povezave med stolpci v osrednjem metapodatkovnem repozitoriju ter 
stolpci vpogleda v podatkovnem slovarju. Poleg teh metapodatkov v proceduro lahko 
navedemo tudi nekatere parametre, ki jih ob izvajanju procedura sama poišče v sistemu oz. 
jih uporabnik vpiše pred izvedbo procedure. Take vrste  metapodatkov so označene z 
»***«. 
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Tabela 2 pa prikazuje metapodatke o tabelah, ki jih v osrednji metapodatkovni repozitoriji 
lahko prenesemo iz podatkovnega slovarja. Na enak način kot nekatere metapodatke o 
stolpcih, lahko tudi nekatere metapodatke o tabelah napolnimo s parametri. 

 

Tabela 1: Tabela z metapodatki o stolpcih v podatkovnem slovarju 

 
METAPODATKI O STOLPCIH 

METAPODATKOVNI 
REPOZITORIJ 

PODATKOVNI SLOVAR 

S26_ID_SHEMA            *** 
 MIT_IME_MIK_TAB         USER_TAB_COLUMNS.TABLE_NAME 
 MIT_ID_VRZ              *** 
 MIK_IME_MIK_KOL         USER_TAB_COLUMNS.COLUMN_NAME 
 MIK_ZAP_STV             USER_TAB_COLUMNS.COLUMN_ID 
 MIK_TIP_KOL             USER_TAB_COLUMNS.DATA_TYPE  
 MIK_DLZ_KOL             USER_TAB_COLUMNS.DATA_LENGTH 
 MIK_STATUS              USER_TAB_COLUMNS.GLOBAL_STAT. 
 MIK_TIMESTAMP           *** 
 MIK_USER                *** 
 MIK_DTM_VLJ             *** 
 S06_ID_TIP_PLJ           
 S31_ID_STR_NOS           
 STA_ID_OBR               
 STA_ID_VRZ               
 OBO_ID_OBJ_OPZ           
 STS_ID_STA_SPR           
 VLP_ID_KLS               
 VLP_ID_VRZ               
 VLP_ID_RVN               
 VLS_ID_VAL_SET           
 MIK_OPIS                USER_COL_COMMENTS.COMMENT 
 MIK_DTM_UKN              
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Tabela 2: Tabela z metapodatki o tabelah v podatkovnem slovarju 

 
METAPODATKI O TABELAH 

METAPODATKOVNI 
REPOZITORIJ 

PODATKOVNI SLOVAR 

S26_ID_SHEMA *** 
 MIT_IME_MIK_TAB            USER_TABLES.TABLE_NAME 
 MIT_ID_VRZ              *** 
 MIT_STATUS              *** 
 MIT_TIMESTAMP           USER_OBJECT.TIMESTEMP 
 MIT_USER                *** 
 MIT_DTM_VLJ             USER_OBJECT.LAST_DDL_TIME 
 S32_ID_TIP_TAB           
 ZAP_ID_MATICNA           
 S04_ID_PER_CAS          *** 
 MIT_OPIS                USER_TAB_COMMENTSCOMMENT 
 MIT_DTM_UKN              
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Priloga 2 
 
 
Nekateri elementi baz podatkov, Discoverer repozitorija in osrednjega metapodatkovnega 
repozitorija so si ekvivalentni (glej tabelo1).  
 
Tabela 1: Ekvivalentnost elementov treh repozitorijev 
 
Podatkovna baza Discoverer repozitorij Metapodatkovni repozitorij 
Stolpec Element (Item) Spremenljivka 
Tabela Enostavna mapa (Simple Folder) Objekt (le včasih) 
Vpogled Sestavljena mapa (Complex Folder) Objekt  

 
Za osrednji metapodatkovni repozitorij potrebujemo le majhen delček metapodatkov, 
shranjenih v Discoverer repozitoriju. Na njegove tabele naredimo dva vpogleda. Prvi 
vsebuje metapodatke o tabelah, drugi pa metapodatke o stolpcih. Poleg teh metapodatkov v 
proceduro lahko navedemo nekatere parametre, ki jih ob izvajanju vpiše v vsak zapis. Spet 
druge metapodatke iz sistemskih podatkov procedura lahko prebere sama (uporabnik, 
datum itd.). Ti dve skupini metapodatkov sta označeni z »***«. Tabela 2 prikazuje 
povezave med metapodatki o stolpcih v osrednjem metapodatkovnem repozitoriju ter na 
drugi strani njim ekvivalentnimi metapodatki, ki so nam na voljo v Discoverer repozitoriju.  
 

Tabela 2: Metapodatki o stolpcih v Discoverer repozitoriju  

 
METAPODATKI O STOLPCIH 

METAPODATKOVNI 
REPOZITORIJ 

DISCOVERER VPOGLED 

 S26_ID_SHEMA            TABLE_COMPONENTS (1. part) 
 MIT_IME_MIK_TAB         FOLDER.DB.OBJECT_NAME 
 MIT_ID_VRZ              *** 
 MIK_IME_MIK_KOL         ITEM.EXTERNAL_COLUMN 
 MIK_ZAP_STV              
 MIK_TIP_KOL             ITEM.DATA_TYPE  
 MIK_DLZ_KOL             ITEM.MAX_DISPLAY_WIDTH 
 MIK_STATUS              *** 
 MIK_TIMESTAMP            
 MIK_USER                *** 
 MIK_DTM_VLJ             *** 
 S06_ID_TIP_PLJ           
 S31_ID_STR_NOS          *** 
 STA_ID_OBR              *** 
 STA_ID_VRZ              *** 
 MIK_OPIS                ITEM_DESCRIPTION 
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Tabela 3 pa ponazarja povezave med metapodatki o tabelah v osrednjem 
metapodatkovnem repozitoriju ter njim ekvivalentnimi metapodatki v Discoverer 
repozitoriju. 
 

Tabela 3: Metapodatki o tabelah v Discoverer repozitoriju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METAPODATKI O TABELAH 
METAPODATKOVNI 

REPOZITORIJ 
DISCOVERER VPOGLED 

 S26_ID_SHEMA            TABLE_COMPONENTS (1. part) 
 MIT_IME_MIK_TAB         FOLDER.DB_OBJECT_NAME 
 MIT_ID_VRZ              *** 
 MIT_STATUS               
 MIT_TIMESTAMP            
 MIT_USER                *** 
 MIT_DTM_VLJ             *** 
 S32_ID_TIP_TAB           
 ZAP_ID_MATICNA           
 S04_ID_PER_CAS          *** 
 MIT_OPIS                FOLDER.DESCRIPTION 
MIT_DTM_UKN              
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Priloga 3 
 
 
Namesto sedanjih parcialnih in slabo povezanih rešitev moramo zgraditi učinkovit, 
standardiziran in integriran sistem za zbiranje in urejanje podatkov statističnih 
raziskovanj, ki bo homogeno vključen v celoten informacijski sistem SURS-a. Za to 
nalogo bomo uporabili Blaise for Windows kot specializirano orodje za podporo vhodnim 
korakom statističnega procesa in Visual Basic* kot splošno orodje za izgradnjo sistemov 
(angl. systems development) in uporabniškega okolja. Izbira primernih in dovolj 
zmogljivih programskih orodij je ena od ključnih postavk pri izgradnji novega sistema za 
zbiranje in urejanje podatkov. V SURS-u že od leta 1993 uporabljamo programski paket 
Blaise for Windows (Kozjak, 2001). Glede na naše in tuje izkušnje želimo to orodje 
obdržati in nadgraditi pridobljeno znanje. Dodatni razlogi za to so razširjenost uporabe v 
statistično razvitih okoljih ter ugodne perspektive nadaljnjega razvoja in podpore. 
Splošnost, fleksibilnost in uporabnost pa so bili razlogi za izbiro Visual Basica kot orodja 
za izgradnjo lupine celotnega sistema in uporabniških vmesnikov na različnih nivojih. 
Takšna izbira orodij poleg osnovne funkcionalnosti omogoča tudi integracijo zbiranja in 
urejanja podatkov v celoten statistični informacijski sistem. Tabela 1 in tabela 2 
prikazujeta orodja, ki jih v SURS-u uporabljamo v posameznih fazah statističnega procesa. 
Poleg tega pa so navedena orodja, ki naj bi se uporabljala v bodoče. Tabeli sta narejeni na 
podlagi naših izkušenj, temeljitih analiz in testiranj delovanja orodij. 
 

Tabela 1: Orodja za izvajanje posameznih faz priprave podatkov 

 
 

ORODJA V FAZAH 
STATISTIČNEGA 

PROCESA 
 

VRSTA 
PROCESIRANJA

TRENUTNO 
UPORABLJENA 

ORODJA 

VIZIJA 
UPORABE 
ORODIJ 

Shranjevanje VSAM, DBMS Rapid, 
GODER Oracle 

Razvoj COBOL, Rapid, PL/1, 
GODAR Blaise, Visual basic 

 
PRIPRAVA 

ADMINISTRATIVNIH 
PODATKOV 

 
 Zajem podatkov Blaise,  PL/SQL Blaise,  Oracle 

Discoverer 

Shranjevanje VSAM, DBMS RAPID, 
GODER Oracle 

Razvoj COBOL, PL/1, GODAR RDBMS Oracle, 
Pridobivanje  Blaise Blaise 
Izločanje SAS, COBOL SAS 
Urejanje  Blaise Blaise, SAS 
Makro kontrole SAS SAS 

PRIPRAVA 
STATISTIČNIH 

PODATKOV 

Imputacije1 SAS SAS 
 

                                                 
1 Vpisovanje manjkajočih statističnih podatkov na osnovi vrednosti drugih podatkov 
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Tabela 2: Orodja za izvajanje posameznih faz obdelave končnih statističnih podatkov 
 

 
ORODJA V FAZAH 
STATISTIČNEGA 

PROCESA 
 

VRSTA 
PROCESIRANJA 

TRENUTNO 
UPORABLJENA 

ORODJA 

VIZIJA 
UPORABE 
ORODIJ 

Shranjevanje VSAM, RAPID, GODER Oracle 
Razvoj COBOL, PL/1, GODAR RDBMS Oracle 

Analiza (Ad hoc) TPL, COBOL, TPL-SQL, 
Oracle Designer 

 Oracle Doscoverer, 
SAS 

Agregacije 
(Tabelacije) 
 

TPL, TPL-SQL, RDNMS 
Oracle, PL/SQL 

Excel, SAS, TPL, 
TPL-SQL,  PC-AXIS 

PRIPRAVA 
KONČNIH 

MIKRO 
PODATKOV 

Estimacije2 TPL, TPL-SQL, SAS, PL/SQL PC-AXIS 
Shranjevanje VSAM, RAPID, GODER Oracle 
Razvoj COBOL, PL/1, GODAR RDBMS Oracle 

Analiza (Ad hoc) TPL, COBOL, TPL-SQL, 
Oracle Designer Oracle Discoverer 

Agregacije 
(Tabelacije) 

TPL, TPL-SQL, RDBMS 
Oracle, SQL 

MS SQL Server AS 
8OLAP), MC  
Access, Excel, SAS, 
TPL, TPL-SQL. PC-
AXIS  

PRIPRAVA 
KONČNIH 
MAKRO 

PODATKOV 

Izločanje 
TPL, COBOL, TPL-SQL, 
Oracle Designer 
RDNMS Oracle, SQL 

Access, Excel, SAS, 
TPL, TPL-SQL. PC-
AXIS  

Shranjevanje Beta, BSP Oracle 

Priprava publikacij Cobol, PL-SQL, TPL PX-AXIS, Oracle 
Discoverer, Excel, 

WEB  PX-AXIS 
zgoščenke, diskete Cobol, PL-SQL, TPL PC-AXIS 

DISEMINACIJA 
STATISTIČNIH 

PODATKOV 

Elektronska izmenjava   

 

                                                 
2 Estimacija – ocenjevanje izračunanih približnih vrednosti statističnih podatkov 
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Slovarček tujk 
 
 
Analiza statističnih podatkov  Statistical data analysis 
Popis     Census     
Diseminacija podatkov  Dissemination 
Dovoljena vrednost                Permissible value 
Klasifikacija    Classification 
Makropodatek    Macrodata 
Metapodatek    Metadata 
Metapodatkovna baza   Metadatabase 
Metapodatkovni repozitorij  Metadata repository 
Mikropodatek    Microdata 
Nabor vrednosti     Valueset 
Nivo končnega uporabnika   End User Layer 
Obdelava podatkov raziskovanja Survey data processing 
Objekt opazovanja   Observation object 
Podatkovna baza   Database 
Podatkovni slovar   Data dictionary 
Pretvornik    Concordance 
Proces     Process 
Raziskovanje    Survey 
Statistična spremenljivka  Statistical variable 
Statistični metapodatki  Statistical metadata 
Statistični podatki   Statistical data 
Tabela dejstev    Fact table 
Vprašalnik    Questionnaire 
Vprašanje    Question 
 
 
 
 




