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Synthetic dataset spectrum
SOURCE: Office for National Statistics (UK)
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Synthetic datasets
Structural

 beholder kun formatet,  datatype og variabel navn

 Inneholder kun verdier som finnes i den originale datasett

 Genereres fra tilgjengelige metadata, adhoc fordelinger, og åpen kilde 

dataset

 Brukes kun i  enkle kode testing, ingen analytisk verdi og ingen 

Avsløringsrisko (Disclosure risk)
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Synthetic datasets
Valid

 Beholder format, datatype og  at variable kombinasjon er valide (ingen ansatt 
barn)

 Genereres fra tilgjengelige metadata, adhoc fordelinger, og åpen kilde 
datasett. Noe som gir valide verdier (alder fra 1 til 100), men ingen forsøk for å 
matche den reelle fordeling til dataene

 Må gjennom Validerings prosess på lik linje som den originale datasett

 Manglede verdier, feil og inkonsistens som finnes i den opprinnelige datasettet 
må legges til i den syntetiske versjonen.

 Avsløringskontroll er nødvendig fordi rekkevidden av en del variabler er 
avslørende ( f.eks fødselsdato)

 Kun benyttes i avansert kode testing, ingen analytisk verdi, minimal 
Avsløringsrisiko
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Synthetically-augmented dataset
Plausible

 Beholder formatet på rekordnivå, og reproduserer den univariate fordeling 

der det er mulig

 Genereres det opprinnelige datasettet , verdiene er generert ut fra den 

observert fordeling (+støy) men ingen forsøk på å beholde korrelasjoner 

mellom variablene

 Manglende verdier og deres frekvens beholdes.

 Avslørings kontroll er nødvendig .

 Brukes kun i utvidet kode testing, minimal analytisk verdi, en ikke

ubetydelig avsløringsrisiko
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Synthetically-augmented dataset
Multivariat plausible

 Beholder formatet på rekordnivå, og reproduserer den univariate fordeling 

per geografi på et høyre nivå.

 Genereres fra det opprinnelige datasettet , verdiene er generert ut fra den 

observert fordeling (+støy) og noen katakretiske korrelasjoner i datasettet  

beholdes.

 Avsløringskontroll er nødvendig (Case by Case)

 Brukes i undervisning og eksperimentelle metodetesting, Noe analytisk 

verdi, en høy avsløringsrisiko
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Synthetically-augmented dataset
Detaljert Multivariat plausible

 Lik en forrige, men en betydelig innsats for å  reprodusere de eksisterende 

korrelasjonene i det opprinnelige datasettet (join distributions), for 

eksempel i mindre geografiske og populasjon strukturer

 Avsløringskontroll er nødvendig (Case by Case)

 Brukes i undervisning og eksperimentell metodetesting, Noe analytisk verdi, 

en høy avsløringsrisiko
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Synthetically-augmented dataset
Replika

 Beholder format , struktur, korrelasjoner (join distributions, manglende verdi 

mønster  , Geografi på lavt nivå.

 Genereres fra den opprinnelige datasettet , verdiene er generert ut fra 

den observert  joint  eller  betinget fordeling, med Av-identifisering av 

sensitive variabler 

 Avsløringskontroll er kritisk 

 Skal brukes i stedet for det ekte  datasettet, Høy analytisk verdi, en ekstrem 

høy avsløringsrisiko, kun tilgjengelig gjennom en sikret plattform/prosess.
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Metoder

Data 

driven
Prosess 

driven

• Imputation basert 

metoder

• Full joint prediktive 

metoder; feks. 

Baysisan Networks (BN)

• Function

approximation; DNN 

(Generative 

Adversarial Networks)

• Numerisk simulering

• Monte carlo Sim

• Agent basert modeller

• Discret event

Simulerign

Matematiske 

modeller av en 

underliggende 

fysisk prosess

Generative  

modeller trent på 

ekte observert 

data
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Vendor Ecosystem
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Verktøy
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Rammeverk
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Referanser

 ONS methodology working paper series number 16 - Synthetic data pilot -

Office for National Statistics

 List of synthetic data startups and companies — 2021 | by Elise Devaux | 

Medium

 Generation and evaluation of synthetic patient data | BMC Medical 

Research Methodology | Full Text (biomedcentral.com)

 GitHub - joofio/awesome-data-synthesis: A curated list of awesome 

resources for creating synthetic data

https://www.ons.gov.uk/methodology/methodologicalpublications/generalmethodology/onsworkingpaperseries/onsmethodologyworkingpaperseriesnumber16syntheticdatapilot
https://elise-deux.medium.com/the-list-of-synthetic-data-companies-2021-5aa246265b42
https://bmcmedresmethodol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12874-020-00977-1
https://github.com/joofio/awesome-data-synthesis

