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Krasni 
novi svet 
kriptovalut
Čeprav je pionir bitcoin z nami že osmo leto 
in je v tem času dobil nemalo posnemovalcev, 
je šele letošnje leto mogoče označiti kot leto 
kriptovalut.

DOSJE

Zavarujmo se!
Razvoj tehnologije je omogočil, da imamo že po 
povsem dostopnih cenah na voljo najrazličnejše 
nadzorne kamere, s katerimi lahko nadziramo 
naše posestvo. Poglejmo, na kaj moramo biti 
pozorni pri izbiri. 

IZ TUJEGA TISKA

Zakaj IBMov Watson 
(še?) ni nadomestil 
zdravnikov? 
IBM je sicer pretirano poveličeval svoj 
sistem za strojno učenje Watson, a ima 
podjetje kljub temu morda na voljo še največ 
podatkov, ki so potrebni, da bi medicina 
postala pametnejša.
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anes skoraj v vsakem 
podjetju govorijo in raz-
mišljajo o rešitvah s po-

dročja poslovnega obveščanja 
in napredne analitike. Poslovna 
okolja si želijo rešitev, ki jih vi-
dijo v prospektih in na spletnih 
straneh ponudnikov – predvsem 
samopostrežne (in na prvi po-
gled vsemogočne) analitike za 
čim več poslovnih uporabnikov. 
Tehnološke konference ponu-
dnikov so polne obljub, prime-
rov iz prakse je bolj malo, pa še 
ti so večinoma res komaj kaj več 
kot osnovni. O napredni analiti-
ki v praksi ni skoraj ne duha ne 
sluha, če ne gre ravno za global-
ne velikane, ki so poleg najdraž-
jih programskih in strojnih reši-
tev »vpregli« še pregrešno drage 
podatkovne znanstvenike. Kako 
naj z njimi tekmuje povprečno 

slovensko podjetje? Ne more? 
Seveda lahko, le razmišljati 
mora znati.

Tu, dragi moji, pa je srž pro-
blema. Razmišljati je treba še ve-
liko prej, preden podpišete na-
ročilnico za to ali ono rešitev. Iz-
bira in izvedba samopostrežne 
analitike v poslovno okolje in 
njena povezava z viri podatkov 
in poslovnimi procesi še zdaleč 
ni enostavna – pristop »namesti 
in pozabi« tu preprosto ne delu-
je. Podjetja, ki v (p)osvojitev so-
dobne analitike ne vložijo po-
trebnega časa in truda, da stvari 
naredijo prav, utegnejo biti razo-
čarana. Porabila bodo zelo veliko 
denarja in časa za rešitev, ki ko-
maj daje  pozitivne rezultate (če 
sploh). V statistiki bo tak projekt 
označen kot neuspešen. Zato je 
še kako pomembno, da veste, kaj 

želite doseči, in spoznate pot in 
rešitve do cilja, drugače se ute-
gne uspeh izmuzniti.

Hitenje v analitiko pogosto 
prinaša podcenjevanje njene širi-
ne in globine. Preprosto si mora-
te vzeti čas za razvoj podrobnih 
zahtev, upoštevati analitično pi-
smenost in znanje uporabnikov 
(ter načrtovati njegovo nadgra-
dnjo), preučiti potrebe po anali-
tiki, upoštevati strategijo, se res 
posvetiti podatkom, njihovi inte-
graciji in obdelavi itd. V praksi se 
pogosto zatakne že pri temeljih – 
podatkih. Podjetja so kar naen-
krat šokirana, koliko podatkov 
je na voljo, kako hitro nastajajo 
in kako težko jih je kakovostno 
upravljati. Vsi zaposleni potrebu-
jejo podatke – tako vodstvo, po-
slovni uporabniki kot informati-
ki – a vsak izmed njih potrebuje 

»drugačne prave« podatke, če 
naj svoje delo opravlja kar najbo-
lje. Delo s podatki je umetnost v 
malem. Podatke je treba urediti, 
prečistiti, šele nato pridejo na vr-
sto podatkovni modeli in algorit-
mi ter analitična orodja. Upošte-
vati je treba vrsto dejavnikov: lo-
kacijo, stanje, točnost, izvor po-
datkov … Vizualizacija podatkov 
je samo zadnje opravilo – privla-
čen prikaz poslovnim uporabni-
kom bolj malo koristi, če izlušče-
nim podatkom in ugotovitvam 
ne morejo zaupati in na njihovi 
podlagi kakovostno odločati.

Poslovna analitika je vsekakor 
priložnost za vsako podjetje, da 
posluje znatno bolje. A lotiti se 
je je treba nadvse premišljeno in 
skrbno. Na osemtisočak se ni še 
nihče povzpel s čutaro vode in v 
sandalih ... 

Ne veš, kaj potrebuješ?  
Kako boš uspel?
MIRAN VARGA

D

   

N O V E  T E H N O L O G I J E  Z A  P O S L O V N I  S V E T

80

84

90
92

94

82
Novice iz sveta IKT
Joj, groza, spet bo treba dati nekaj 
evrov za IT
Mobilno plačevanje – revolucija s 
pridržkom
Podatkovno gnano desetletje
Amazon in Google sta pionirja rabe  
(z)govornih podatkov
Strateški pristop k analitiki

 oktober 2017 91

MONITOR PRO

azmah podatkov ne pri-
zanaša nikomur, še naj-
manj podjetjem, ki jih 

želijo osmisliti. Preglednice, na 
katere so vsaj desetletje stavili 
poslovni uporabniki, se pospeše-
no umikajo napredni vizualiza-
ciji podatkov, ki je v boljših ana-
litičnih orodjih še interaktivna. 
Vzpon t. i. samopostrežne anali-
tike prinaša demokratizacijo po-
datkovne verige. Napredna ana-
litika kar naenkrat ni več zgolj 
v domeni poslovnih analitikov. 
Ogledali smo si trende na podro-
čju množičnih podatkov, poslov-
ne analitike in poslovnega ob-
veščanja, ki bodo krojili delo za-
poslenih in poslovanje podjetij 
v prihodnjih letih. Pestro bo, res 
pestro.

Napovedna analitika 

Poslovna analitika jutrišnje-
ga dne se osredotoča na priho-
dnost, saj skuša kar se da na-
tančno odgovoriti na vpraša-
nji, kot sta: »Kaj se bo zgodilo?« 
in »Kako se lahko nekaj zgodi?« 
Napovedna analitika je praksa 

pridobivanja informacij iz obsto-
ječih podatkovnih nizov, s kate-
rimi napovemo prihodnje verje-
tnosti nastanka dogodkov. Gre 
za razširitev podatkovnega ru-
darjenja, ki se nanaša le na pre-
tekle podatke. Prediktivna ana-
litika pa vključuje še »ocenje-
ne« prihodnje podatke, zato ve-
dno vključuje tudi možnost na-
pak (beri: neuresničitve dogod-
ka). Napovedna analitika nam 
torej pokaže, kaj se bo v priho-
dnosti lahko zgodilo, in to počne 
s sprejemljivo stopnjo zanesljivo-
sti napovedi. Del takšnih analiz 
vključuje še nekatere alternativ-
ne scenarije in pripadajočo oce-
no tveganja. Napovedna anali-
tika se uporablja za analizo tre-
nutnih podatkov in zgodovin-
skih dejstev, s katerimi bi zapo-
sleni bolje razumeli stranke, iz-
delke in partnerje ter prepoznali 
potencialna tveganja in priložno-
sti za podjetje.

Različne industrije in pa-
noge gospodarstva prediktiv-
no analitiko uporabljajo različ-
no. Letalske družbe jo, denimo, 

uporabljajo za določanje nadvse 
prilagodljivih cen letalskih vo-
zovnic, hoteli za načrtovanje šte-
vila gostov v posameznem delu 
leta, tržniki za odzive potrošni-
kov na posamezne izdelke in 
možnosti vezane prodaje, ban-
ke za oceno kreditnega tvega-
nja itd.

Analitika, osredotočena zgolj 
na prihodnost, preiskuje podat-
ke ali vsebino z drugačnim na-
menom – zanima jo, katere od-
ločitve je treba sprejeti in katere 
korake je treba narediti za dose-
go predvidenega cilja. Tu stopi-
jo na prizorišče tehnike in orod-
ja, kot so analiza grafov, simu-
lacije, kompleksne obdelave do-
godkov, nevronske mreže, hevri-
stika in strojno učenje. »Predpo-
gojna« analitika skuša ugotovi-
ti, kakšen bo učinek prihodnjih 
odločitev, in tako odločevalcem 
dati možnost, da svoje odločitve 
prilagodijo, še preden jih dejan-
sko sprejmejo. Ker se prihodnji 
rezultati upoštevajo pri napove-
dovanju, takšna analitika podje-
tjem lahko pomaga optimizirati 

načrtovanje, proizvodnjo, zaloge 
in dobavne verige.

Umetna inteligenca

Analitično podjetje Gartner je 
umetno inteligenco postavilo na 
sam prestol letošnjih tehnolo-
ških trendov in zdi se, da povsem 
upravičeno. Čeprav filmi znan-
stvenofantastičnega žanra ume-
tno inteligenco pogosto kažejo 
v luči največjega lažnega prijate-
lja človeka, ki na dolgi rok vodi v 
pogubo človeške vrste, še zdaleč 
ni tako. Znanstveniki se seveda 
ubadajo s preprečevanjem črne-
ga scenarija, vmes pa nam ume-
tna inteligenca in strojno učenje 
pomagata prebirati in razumeti 
podatke. Prav zaradi tega so po-
slovna okolja lahko prešla s sta-
tičnih in pasivnih poročil, ki so 
opredeljevala posnetek nekega 
preteklega stanja, na proaktiv-
no analitiko, ki vsako sekundo 
prikaže analizo trenutnega do-
gajanja v poslovnem okolju in se 
sproti odziva na neželene dogod-
ke (alarmiranje). Napredne ne-
vronske mreže so z učenjem zgo-
dovinskih trendov in vzorcev po-
stale zelo natančne pri odkriva-
nju anomalij.

Povpraševanje po analitičnih 
orodjih, podprtih z umetno inte-
ligenco, je vse večje, sploh v luči 
naslednjega megatrenda – inter-
neta stvari, ki s seboj prinaša na 
prvi (človeški) pogled neobvla-
dljive količine podatkov. Umetna 
inteligenca pa bo predstavlja-
la osrčje algoritmov, ki se bodo 
spopadli z novo poplavo podat-
kov, in bo v svetu, kjer bodo stro-
ji delovali precej ali povsem avto-
nomno, sprejemala odločitve po 
vzoru ljudi. Podjetja pa se bodo 
morala odločiti, ali je (pol)sa-
modejno odločanje že pravšnje 
zanje. V začetku bodo verjetno 

Podatkovno  
gnano desetletje
Preteklo desetletje je med drugim zaznamovala revolucija na področju poslovnega 
obveščanja. Razmah podatkov, ki smo mu priča, splošna dostopnost oblaka in drugi trendi 
pa že rišejo sliko prihodnosti – dobrodošli v podatkovno gnano dekado.
Miran Varga
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