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Dati 

neapstrādātas, pasauli 
reprezentējošas formas (cipari, burti, 
simboli, elektromagnētiskie viļņi, biti 
u.tml.), no kurām tiek radīta 
informācija un zināšanas

Reprezentatīvi
Arī netieši vai atvasināti
Var tikt glabāti gan analogā, gan 
digitālā formā

 Jēgpilni neatkarīgi no formāta, medija, 
valodas, radītāja un konteksta

Preanalītiski un prefaktuāli



Diskrēti un skaidri

Agregatīvi

Ar saistītiem metadatiem

Var tikt sasaistīti ar citām datu 
kopām, tādējādi iegūstot 
jaunu, plašāku informāciju

Augstas 
kvalitātes 
dati



Datu 
neitralitāte

Taksonomiska

Tipoloģiska

Ģenētiska



Datu iedalījums

Forma

kvalitatīvi

kvantitatīvi

Struktūra

strukturēti

daļēji strukturēti

nestrukturēti

Avots

iegūti

blakusdati

īslaicīgi

atvasināti

Ieguvējs

primārie

skundārie

terciārie

Tips

metadati

indeksa

atribūtu



GudrībaZināšanasInformācijaDati GudrībaZināšanasInformācijaDati

Globālais Lokālais Personiskais

Konteksts

Radītāji Patērētāji

Pieredze









Pētniecības dati



Pētniecības 
dati

Tiek vākti, novēroti vai radīti, lai iegūtu 
vai validētu oriģinālus pētījumu rezultātus

Digitāli vai digitalizēti

Tiek uzskatīti par tādiem atkarībā no 
situācijas un mērķa



Pētniecības 
dati

 Dokumenti, izklājlapas

 Laboratorijas un lauka pētījumu piezīmes; dienasgrāmatas

 Anketas un transkripti

 Audio un video ieraksti

 Fotogrāfijas un filmas

 Testa jautājumu atbildes 

 Slaidi, artefakti, paraugi 

 Pētniecības procesā iegūtu un radītu digitālu objektu 
kopums

 Statistikas un citu datu faili

 Datubāzu saturs (video, audio, teksts, attēli)

 Modeļi, algoritmi un skripti

 Metodoloģijas, darbplūsmas u. c.



… un papildus 

 Sarakste (elektroniskā un papīra formā)

 Projekta faili

 Grantu pieteikumi

 Pētniecības ētikas pieteikumi un dokumenti

 Tehniskie ziņojumi un pielikumi

 Pētniecības pārskati

 Publikācijas

 Dalībnieku parakstītas piekrišanas formas

 Sociālo mediju komunikācija



Klasifikācija

Novērojumu

Eksperimentāli

Simulācijas

Atvasināti vai kompilēti

References vai kanoniski



Lielie dati

Tik lieli datu apjomi (kopas), 
kuras nav iespējams adekvāti 
apstrādāt ar tradicionālajām 
datubāzu vadības sistēmām

Volume (apjoms)

Velocity (ātrums) 

Variety (daudzveidība)

Veracity (ticamība)

Value (vērtība)



Pētniecības 
datu 
pārvaldība

Būtiska atbildīgas pētniecības daļa

 Ietver visus datu radīšanas, 
izmitināšanas, piegādes, uzturēšanas, 
arhivēšanas un saglabāšanas aspektus 



Ieguvumi

 Atbilstība finansētāju prasībām

 Pētniecības integritāte un reproducējamība

 Augstāka pētniecības efektivitāte

 Precīzi, pilnīgi, autentiski un uzticami pētniecības dati

 Laika un resursu taupīšana ilgtermiņā

 Datu drošums un samazināts datu zuduma risks

 Ļaujot citiem izmantot datus, novērsts dubults darbs un 
pūles

 Atbilstība nozares praksei

 Pārmaiņu analīze, salīdzinot dažādos laika periodos iegūtus 
datus



Pētniecības 
datu 
dzīvescikls

Radīšana

Dokumentēšana

Lietošana

Glabāšana

Kopīgošana

Saglabāšana



Divdesmit 
jautājumi 
pētniecības 
datu 
pārvaldībai

1. Uz kādu disciplīnu jūsu pētījumu dati attiecas? 

2. Kāds ir precīzais jūsu pētījuma datu raksturs (diapazons, 
apjoms)? 

3. Kādā formātā jūs glabāsiet savus datus īstermiņā pēc to 
iegūšanas?

4. Kam pieder dati, kas izriet no jūsu pētījuma, un intelektuālā 
īpašuma tiesības uz tiem?

5. Kā jūsu pētījumu datu kopas tiks aprakstītas?

6. Kā šie aprakstošie metadati tiks radīti vai saglabāti?

7. Ar ko jūs īslaicīgi dalīsieties ar sava pētījumu datiem, pirms 
publicēsiet jebkādu pētījumu, kas izriet no to 
interpretācijas?

8. Kur jūs īslaicīgi glabājat savus datus pēc to iegūšanas?

9. Kurš ir atbildīgs par jūsu pētījuma datu tūlītēju un ikdienas 
pārvaldīšanu, glabāšanu un dublēšanu?

10. Cik bieži jūsu pētījumu dati tiks dublēti īslaicīgas datu 
saglabāšanas nolūkā?

David Shotton, University of

Oxford



Divdesmit 
jautājumi 
pētniecības 
datu 
pārvaldībai

11. Kur jūsu pētniecības dati tiks arhivēti ilgstošai uzglabāšanai?

12. Kad jūsu pētniecības dati tiks pārvietoti uz drošu arhīvu ilgtermiņa 
glabāšanai un publicēšanai?

13. Kurš izlems, kurus no jūsu pētījumu datiem ir vērts saglabāt?

14. Kā jūs nodosiet sava pētījumu datu kopas ilgtermiņa arhīvā, 
atsevišķas trešās puses kuratoru, piemēram, datu repozitorija 
aprūpē?

15. Cik ilgs būs jūsu noteiktais piekļuves lieguma laiks jūsu pētījuma 
datiem, pēc tam, kad tie būs publicēti?

16. Kāpēc sabiedrības piekļuve jūsu pētījuma datiem jāierobežo (ja tā 
tiešām ir)?

17. Saskaņā ar kādu datu koplietošanas licenci jūs publicēsiet sava 
pētījuma datus?

18. Kādi pastāvīgi identifikatori tiks izmantoti, lai pareizi varētu citēt 
jūsu datu kopu?

19. Kādi metadati tiks publicēti ar datiem, lai padarītu tos 
interpretējamus un atkārtoti lietojamus?

20. Kurš būs atbildīgs par jūsu datiem, kad atstāsiet savu pašreizējo 
pētniecības grupu?

David Shotton, University of

Oxford



Datu 
pārvaldības 
plāns

 Administratīvā informācija

 Datu vākšana

 Dokumentācija un metadati

 Ētika un atbilstība normatīvajiem aktiem

 Glabāšana un rezerves kopēšana

 Izlase un saglabāšana

 Datu kopīgošana

 Atbildība un resursi



Professor Michal Kosinski

 Stanford University





Digital records of behavior 
expose personal traits.
Michal Kosinski, David Stillwell,
Thore Graepel

Proceedings of the National 
Academy of Sciences Apr 
2013, 110 (15) 5802-
5805; DOI:10.1073/pnas.121877
2110





Statement from the 
University of Cambridge 
about Dr Aleksandr Kogan

 https://www.cam.ac.uk/no
tices/news/statement-from-
the-university-of-cambridge-
about-dr-aleksandr-kogan



 Deep neural networks are more accurate than humans at 
detecting sexual orientation from facial images

 https://osf.io/zn79k/

https://osf.io/zn79k/

