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Overordnet agenda 

• Hva mener vi med stordata (Big Data)? 
• Forskning på stordata i Norge  

– Nå 
– Fremover  

• Oppsummering med litt rundt 
kompetanseoppbygning 
 
 
 
 



Big Data – one definition of the field 
Boyd and Crawford  define Big Data as a cultural, 
technological, and scholarly phenomenon that rests on the 
interplay of: 
• Technology: maximizing computation power and 

algorithmic accuracy to gather, analyze, link, and compare 
large data sets. 

• Analysis: drawing on large data sets to identify patterns in 
order to make economic, social, technical, and legal claims. 

• Mythology: the widespread belief that large data sets offer 
a higher form of intelligence and knowledge that can 
generate insights that were previously impossible, with the 
aura of truth, objectivity, and accuracy. 
 



Big Data V’s –  
example from the media area  

• Volume: larger volumes of data are available to be analysed relative to understanding what 
is happening -> Data driven journalism 

• Velocity: Important to quickly be able to come up with a structured news article based on 
different sources, including automatic writing of news articles in specific domains, such as 
Quakebot 

• Variety: One can now analyse and bring together data of different types such as messages, 
social media conversations, photos, sensor data, video and voice recordings.  In big data 
ecosystems, data per definition resides and is controlled and evolved by many different 
organizations 

• Veracity: In the media industry  this becomes increasingly acute with the mix of journalistic 
and public sources of news. Although a source is regarded as good, it might be based on 
other less reliable sources as illustrated on the coverage of the Boston Bomber 

• Value: to have value in the news area, it is important to be able to report quickly based on 
what is happening. It can also be an issue as for the rights of reusing existing data to create 
value from the data 
 

• -> Need for appropriate visualization of data 
 

• Mange av problemstillingene er kjent fra informasjonsforvaltning, nye utfordringer i 
kombinasjonen av ulike momenter 
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Motivation: BigData and Society 
Health & 
Medicine 

Emergency 

Tax 

Security & 
Intelligence 

Transportation 

Social & 
Welfare 

Common 
challenges ✦ BigData characteristics 
✦ Available tools 
✦ Data formats & platforms 
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Hvorfor visualisering? 

• Presentation of data in a 
pictorial or graphical format. 

• To understand information 
more easily and quickly 
• Faster for people to grasp the 

meaning of many data points 

• Thus, potentially faster 
decision 

• Visualisering er abstraksjon 
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How to process BigData? 

The BigData reference architecture 



Norsk forskning på stordata 
• Videreutvikling av IKT-forskning innen  

– AI (Maskinlæring, data mining, anbefalelsesystemer etc) 
– Databaser og datavarehus 
– Information management 
– Data-visualisering 
– Beregningsvitenskap 
– Informasjonssystemer (data-drevne digitale øksosystem) 

• Innen ulike anvendelsesområder 
– Helse, ‘Smarte byer’, Media, krisehåndtering, 

transport/logistikk ….. 
• Med basis i annen muliggjørende teknologi 

– Statistikk, matematikk 



Noen eksempler på større satsninger 
fra NTNU 

• Fyrtårn innen Big Data på tvers av Datateknikk og 
statistikk/matematikk http://www.ntnu.edu/ime/bigdata 
– Industri-relevant innovasjon 
– Bedre helsevesen (pasientjournal informasjon/bioinformatikk)  

• Også tematikk i annet fyrtårn : Open and Autonomous digital 
ecosystems (OADE) http://www.ntnu.edu/ime/oade 

• Professor i Big Data Cybernetics –gaveprofessorat fra Kongsberg-
gruppen 
– kombinere kunnskap om kjemometri*og datateknikk  for å sette 

mennesket i sentrum av analyse- og beslutningsprosessene når store 
datamengder – «Big Data» - skal tolkes og forstås) 

•  Tidligere SFI iAD – Information access disruption, deltager på ny SFI 
(ledet av UiO):  SIRIUS (se under) 

 
• *Kjemometri, bruk av matematiske og statistiske metoder, såkalt multivariabel dataanalyse, til analyse av måleresultater 
 

 

http://www.ntnu.edu/ime/bigdata


Eksempler på nasjonale prosjekter ved 
NTNU 

• FRIPRO: Exploring new dimensions in Big Data 
(ExiBiDa) - exploratory analysis of data containing such 
spatiotemporal-textual (STT) contents, and develop 
frameworks and scalable techniques for supporting 
analytical queries on such data. 

• VERDIKT: Digital Oil – Miljøovervåkning knyttet til 
aktiviteter i petroleumsindustrien 
http://research.idi.ntnu.no/doil/doku.php 
http://lovedev.azurewebsites.net/ 

• BIA: Personalisert medieinnhold – Prosjekt med blant 
annet Adresseavisa (Bruk av Big Data teknikker i 
forhold til sanntids tolkning av datastrømmer) 

http://research.idi.ntnu.no/doil/doku.php
http://lovedev.azurewebsites.net/


Eksempler på EU-prosjekter ved NTNU 

• EU-projects: AMIDST - Analysis of MassIve Data 
Streams: http://amidst.eu/ Domener  
– Maneuver-recognition in highway traffic 
– Real time pattern recognition in drilling logs 
– Efficient and accurate risk prediction for credit operations 

• PRESIOUS http://www.presious.eu/  
– predictive geometric augmentation technologies for cultural heritage  

• Climate KIC CTT – Carbon  Track and Trace 
– Med blant annet Trondheim kommune: Hvordan samle inn 

og prosessere data for å beregne en by sitt 
karbonfotavtrykk (samt virkningen av tiltak) 

 

http://amidst.eu/


Andre prosjekter og initiativ 

• SINTEF- IQMULUS-programmet  bruk av store 
heterogene geografisk datasett  - e.g. for 
krisehåndtering,  

• UiS/Stavanger kommune:  
– Smart Cities and Communities-prosjekt Triangilum 

- stordata og energieffektivisering som et område 
– CIPSI - Centre for IP-based Service Innovation 

• welfare technology and e-health 
• smart-grid 
• integrated operations 

 



Prosjekter ved UiO/NR/Oslo 
Univ.sykehus 

• H2020: UiO er med i Optique-prosjektet som skal ta fram en portefølje av verktøy 
for å kunne utnytte stordata bedre blant annet innen helsevesenet 
 

• SIRIUS – ny SFI : UiO, NTNU, petroleumsindustrien. Focus on:  
– Integrated access to textual, semi-structured, streaming data 
– Scalable access to big volumes of data (e.g. seismic)/real-time streams of 

sensor data 
– Complex data accessible through end-user interfaces 
 

• Big Insight : NR-ledet SFI (NAV, Skatteetaten og Oslo Universitetssykehus)  
– utvikle nye statistiske metoder og modeller for bedre å kunne predikere fenomener som er 

ustabile, forstå uforklarte mekanismer og sammenhenger, avdekke skjulte mønstre, 
 

• Mye arbeid innen helsesektoren, journal, medisinske og genom-data 
 
• BYTE: The Big data roadmap and cross-disciplinary community for addressing 

socieTal Externalities : H2020 IFI, UiO med fra Norge 



BYTE case-studier 
• Kultur: På dette området utvikles det ontologier som i neste 

omgang kan gjøre det mulig å få lettere tilgang til kulturdata 
• Olje og gass:  Reservoarsimulering etc 
• Miljø – jordobservasjon/satellittobservasjon:  Værmelding, klima, 

miljøovervåkning 
• Shipping transport: Kystverket, bransjen henger etter 
• Helse: BYTE har funnet at stordata primært utnyttes for 

forskningsformål særlig knyttet til genetikk og for eksempel 
forskning på arvelige sykdommer.  

• Krisehåndtering: I denne sektoren er det fokus på dataintegrasjon 
mellom mange datasett  

• Smarte byer: På dette området er det i ferd med å vokse fram 
anvendelser i forbindelse med å styre bilkøer, kartlegge 
forsamlinger, ha oversikt over ventetider, styre transport-logistikk, 
kartlegge karbonfotavtrykk etc. 



Nærmer Big Data seg toppen  
av hype-kurven ? 

• Fra google trends 



Data4D- Data EnableD Digital Ecosystems 
for Sustainable urban Development 

Ensuring 
resilient  
networks and 
solutions 

Ensuring 
carbon- 
neutral 
urban  
areas 
 

Provide  
tailored  
education  
and learning 

Information  
services for  
sustainable  
action 

Resource  
optimization  
using  
mobility  
pattern 

Other  
application  
domains 

RA1     RA4  
 
RA2     RA3 

Center border 

1. Information and 
system quality 

2. Anomaly detection 
3. Resilience and 

security 

RA1: Data  
analytics 
 

RA3:System 
of systems  
science 

RA4: ISD  
for urban  
development 

RA2:  
Information 
science 



Oppsummering 
• ‘Big Data’ bygger på etablerte områder  (databaser, data mining, 

statistics,information management)  
• Videreutvikler disse, spesielt i forhold til kombinasjoner av v-ene 
• Mange prosjekter som delvis 

– Bruker stordata-teknikker for (deler av) anvendelsene 
– Utvikler nye generiske (stor)data-metoder 

• Utdanningsmiljøene tar disse aspektene inn (med å videreutvikle eksisterende fag 
og lage nye) 

• Men uansett større behov for denne type IKT-kompetanse som mye annen IKT-
kompetanse enn det som finnes tilgjengelig 

– I både offentlig og privat sektor 
 

• Big insight: « Stordata medfører at man trenger enda mer kompetanse på 
modellering og statistisk analyse enn tidligere. Utopisk å tro at maskinene kan lage 
analyse-modellene».  (men det jobbes i denne retningen, nemlig å la maskinene 
‘data-modellere’ dvs. lage klasser utifra instanser)   

• Data er modeller (dvs. abstraksjoner). Det er ingen ‘sannhet’ i data 
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