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- Datele şi informaţiile sunt produsul fundamental al cercetării
ştiinţifice în biologie.

- În ştiinţele naturii multe informaţii au statut de unicitate,
adesea fiind imposibilă replicarea lor.
- Multe proiecte, în mod special cele care se desfăşoară
pe termen lung, necesită date de calitate, inteligibile
şi utile, pentru a servi scopului pentru care sunt
implementate; informaţiile să poată fi accesate de
alte persoane, dar să fie securizate împotriva
degradării calităţii lor, intenţionate sau nu.

Două principii pot facilita managementul iniţial
de succes al datelor:

1. Începutul să fie făcut la scară mică, modest, simplu şi flexibil;
- evitarea tehnologiilor şi a softurilor sofisticate!
2. Biologii să se implice în procesul de management al datelor
(să nu considere că este numai sarcina unor tehnicieni sau
informaticieni, de exemplu).
- orientarea sistemului de management al datelor
spre oameni şi spre soluţionarea problemelor analizate.

Iniţierea studiului
Design date şi metadate
Obţinerea şi controlul
calităţii datelor

Componentele sistemului de
management al datelor şi relaţiile
acestuia cu cercetarea

Stocarea şi menţinerea
datelor

Prelucrarea şi asigurarea
calităţii datelor
Analiza şi interpretarea
datelor
Acces şi arhivare

Publicare (valorificarea rezultatelor)

Gestiunea unitară şi adecvată a informaţiilor devine
din ce în ce mai importantă, pe măsură ce obiectivele cercetării
devin tot mai complexe şi mai pretenţioase.
Raţiuni pentru sisteme de management al datelor experimentale:
- păstrarea datelor pentru o perioadă mai lungă decât cea a
vieţii cercetătorilor;
- facilitarea recuperării datelor istorice, greu accesibile;
- ajută la pregătirea datelor în vederea realizării de cataloage,
bănci de date, revizii şi publicaţii;
- asigură accesul altor specialişti la date;
- reduc timpul şi efortul cercetătorilor interesaţi de subiect;
- creşte complexitatea scopului şi a obiectivelor viitoarelor
proiecte implementate la scară largă;
- permit achiziţiile automate de date pentru modelare.

Cerinţe ale sistemului de management al datelor:
1. inventarierea şi compilarea datelor existente şi a resurselor,
precum şi stabilirea priorităţilor de implementare;
2. design adecvat al datelor şi organizarea acestora în seturi
(baze unitare), care să faciliteze păstrarea şi prelucrarea;
3. definirea de proceduri pentru achiziţia, respectiv pentru
obținerea datelor, asigurarea calităţii şi controlul calităţii lor.
4. dezvoltarea de protocoale pentru metadate;
5. protocoale pentru arhivare şi menţinerea cataloagelor
tipărite şi electronice;
6. dezvoltarea procedurilor şi structurilor administrative,
astfel încât responsabilităţile să fie clar delimitate.

Designul datelor trebuie realizat înainte de obţinerea acestora
şi trebuie să reflecte designul experimental.
Dacă acesta este clar şi reflectă calitatea datelor experimentale,
facilitează introducerea lor într-un format electronic,
prelucrarea statistică a lor şi dezvoltarea arhivelor.
Designul se referă la organizarea logică a datelor într-un
format de tip tabel, în cadrul căruia coloanele reprezintă
variabile definite unitar, care fac obiectul unui inventar,
respectiv al unei legende separate, care să poată fi citită
de diferite softuri în vederea prelucrării şi analizei.

Controlul şi asigurarea calităţii datelor (CC/AC)
Sunt mecanisme proiectate în scopul evitării introducerii
de erori în seturile de date, proces care se mai numeşte
contaminarea datelor. Există două tipuri fundamentale de
contaminare: prin adăugare şi prin omisiune.
Procedurile de CC sunt eficiente pentru reducerea erorilor
adăugate. Sunt mecanisme aplicate înainte de obţinerea
datelor şi care cotrolează modul în care acestea sunt
achiziţonate şi înregistrate.
Procedurile de AC sunt utilizate pentru a detecta atât
omisiunile cât şi adăugările, după ce datele au fost obţinute
şi înregistrate, implicând metode grafice şi statistice.

Controlul şi asigurarea calităţii datelor implică patru activităţi:
1. definesc şi impun standarde pentru formate, coduri,
unităţi de măsură şi metadate;
2. verificarea unor modele neobişnuite sau nerezonabile în date;
3. verificarea prin comparaţie a valorilor statistice,
descriptive sau de altă natură, ale seturile de date;
4. evaluarea calităţii generale a datelor prin tehnici speciale.

Metadatele = documentarea datelor experimentale
Foarte puţine dintre datele din caietele de teren, laborator,
foi de lucru, tabele sau fişierele personale ale cercetătorilor
sunt autoexplicative.
Cei mai mulţi specialişti se bazează pe însemnări şi memorie
pentru a-şi aminti semnificaţiile şi condiţiile în care acestea au
fost obţinute, informaţii care sunt complet inaccesibile altor
profesionişti sau potenţiali beneficiari.
Din aceste motive este imperativ necesară construirea
metadatelor, adică informaţiile anexe şi conexe datelor,
care relevă semnificaţia şi valoarea lor.
Acestea includ documentaţia cu privire la conţinutul seturilor
de date, context, calitatea informaţiilor, structura
şi accesibilitatea lor.

Orice informaţie se degradează în timp şi, la un moment dat,
tinde să se piardă, proces care poartă denumirea de
entropie a informaţiei!
Longevitatea datelor experimentale este direct proporţională
cu disponibilitatea, claritatea şi exhaustivitatea
metadatelor asociate.

Categorii şi subcategorii de parametri descriptori ai metadatelor:
1.
2.
3.
4.
5.

Descriptori ai seturilor de date
Descriptori ai începuturilor cercetării.
Descriptori ai stării setului de date şi ai accesibilităţii acestora.
Descriptori ai structurii datelor.
Descriptori suplimentari.

Momentul publicării

Conţinut
informaţional

Detalii specifice

Detalii generale
Pensionare sau
schimbarea carierei
Accidente

Deces

Timp

Model al entropiei informaţionale

Baze ştiinţifice de date

O bază ştiinţifică de date este o colecţie computerizată de
informaţii, organizate astfel încât să fie accesibile pentru
investigaţii şi interogări ulterioare, precum şi pentru asistenţa
şi susţinerea studiilor pe termen lung.
Bazele de date permit interogarea seturilor diferite şi
heterogene de informaţii, precum şi utilizarea acestora în
noi modalităţi, cum ar fi de exemplu în studiile interdisciplinare
sau cele de sinteză.

În realizarea unei BD trebuie să răspundem la patru întrebări,
iar răspunsurile trebuie să fie satisfăcătoare pentru ca aceasta
să deservească scopul pentru care a fost creată:
1. De ce este necesară această bază?
2. Cine vor fi utilizatorii ei?
3. La care întrebări va trebui să răspundă baza de date?
4. Ce motivaţii sunt disponibile pentru cei care produc datele?
Mare

Imagini satelitare
Sisteme GIS
Date climatice

Studii de biodiversitate
Date economice
Date populaţionale

Relaţii între
volumul datelor
şi complexitatea
acestora

Productivitate primară

Secvenţe ale genelor
Mic(ă)

Carote de sol sau gheaţă

Complexitate/ necesităţile metadatelor

Mare

 Categorii de baze de date (BD)
Categorie

Caracteristici

BD bazate pe sisteme de fişiere
- Simplitate: poate utiliza software
Utilizează fişiere şi directoare pentru generalizat, cum ar fi procesoare de texte
organizarea informaţiilor; nu este sau organizatoare de fişiere;
considerată o BD tipică.
- Ineficienţă: creşterea numărului de
fişiere într-un director duce la scăderea
vitezei de interogare;
- Capacităţi reduse: puţine posibilităţi de
prelucrare, căutare şi analiză.

BD ierarhice
Păstrează datele într-un sistem organizat
în niveluri: de exemplu o bază de date
sistematice, cu configuraţia arborelui
filogenetic;

- Păstrarea eficientă a datelor cu structură
ierarhică;
- Optimă pentru baze de imagini;
- Relativ rigidă: necesită un proces de
planificare detaliată.

BD tip reţea
Păstrează
datele
în
unităţi
interconectate, cu puţine contrângeri
asupra tipului şi numărului de
legături;

- Mai puţine constrângeri decât BD
ierarhice;
- Legăturile sunt definite ca parte a
structurii BD;
- Reţelele pot deveni haotice dacă nu
sunt planificate corespunzător;

BD relaţionale
Datele sunt păstrate sub formă de
tabele,
legăturile
dintre
ele
realizându-se prin atribute sau
variabile de relaţionare. Exemple:
BD realizate în software ca SQL,
DBASE, FoxPro etc.

- Larg răspândite, adaptate la
tehnologia actuală (IT);
- Eficiente pentru interogare şi
generarea de rapoarte şi sinteze;
- Interfeţe standardizate;
- Posibilităţi restrânse pentru
structuri de date;

BD orientate pe obiecte
Păstrează
datele
în
obiecte
(proceduri relativ independente),
fiecare conţinând un set de metode
pentru accesarea şi prelucrarea
datelor.

- Moderne, tehnologii în plină
dezvoltare;
- largă amplitudine de posibilităţi de
definire a structurii datelor;
- pot utiliza şi defini multe tipuri de
obiecte;
- nu sunt la fel de eficiente ca BD
relaţionale pentru elaborarea de
sinteze şi rapoarte.

O altă clasificare:
BD “ADÂNCI”

BD “LARGI”

- specializate pe o singură sau
câteva categorii de date;

- conţin multe categorii diferite
de date;

- număr foarte mare de
informaţii despre o categorie de
date;

- multe informaţii diverse, dar
relativ puţine, raportate la o
anumită categorie;

- oferă unelte sofisticate pentru
interogare şi analiză;

- multe unelte pentru localizarea
datelor, dar în mod caracteristic
nu posedă proceduri pentru
analiză;

- uneltele de gestiune operează
primar asupra conţinutului
datelor.

- uneltele de gestiune operează
primar asupra conţinutului
metadatelor.

Cerinţe ale BD experimentale
1. Să conţină date necesare sau solicitate de cel puţin
un grup de utilizatori;
2. Datele să fie actualizate permanent, să fie cât mai complete,
şi să existe motivaţii sau beneficii pentru autori;
3. Informaţile rezultate din gestiunea acestora trebuie să fie
atractive pentru utilizatori;
4. Nivelul sofisticării tehnologice a sistemului trebuie să fie
pe măsura celui al utilizatorilor;
5. Să existe mecanisme prin care BD să răspundă cerinţelor
şi întrebărilor puse de utilizatori şi să identifice cele pe
care aceştia nu şi le pun.
6. Pentru ca o BD să aibă succes, toate aceste cerinţe
trebuie satisfăcute!

Arhive de date experimentale
O arhivă de date este o colecţie electronică de seturi
(baze sau bănci) de date şi metadate asociate,
stocate astfel încât să permită localizarea, obţinerea,
înţelegerea şi utilizarea informaţiilor.

Fluxul şi rolul informaţiei din perspectivă ştiinţifică urmează
două căi: cea a cercetărilor primare, care s-a dezvoltat
în sute de ani de practică, şi cea a cercetărilor secundare
(ulterioare cercetării primare, realizate de alţii, pe baza
informaţiilor produse de cercetătorii originari) care se
bazează pe refolosirea datelor preexistente şi care are o
istorie de numai 3 - 4 decenii.

Fluxul informaţional trece prin diverse stadii,
asemănătoare cu cele ontogenetice, proces care
se numeşte maturizarea datelor!
Faza juvenilă a datelor implică colectarea şi procesarea acestora.
În faza de adolescenţă datele sunt revizuite de alţii, fac obiectul
unor analize critice şi reinterpretări.
Faza adultă este una de sine stătătoare, independentă,
în care datele sunt folosite împreună cu multe altele pentru
cele mai diverse folosinţe şi obiective, cum ar fi în cercetări pe
termen lung, studii comparative la scară largă,
substituţii spaţiu-timp, sinteze etc.

Funcţiile şi componentele unei arhive de date
Funcţii

Componente

Adăugare de date

- Definirea unui cadru - ghid;
- Verificare şi confirmare a calității datelor, transferul şi formatul
acestora;
- Revizie date/metadate;
- Organizarea datelor pentru arhivare;

Păstrarea
(menţinerea)
datelor

- Copiere şi securizare;
- Sisteme de stocare;
- Migrare spre noi medii de stocare şi noi tehnologii;

Localizarea
datelor

- Sistem de indexare (standarde pentru cuvinte cheie);
- Interfeţe pentru utilizatori;
- Extragerea seturilor de interes;

Oferta de date

- Alegerea căilor (media): via www, CD - DVD, tipărite etc.

Dezvoltarea
sistemului

Hardware, software, mediul de stocare şi legăturile prin reţele.

Asistenţa
utilizatorilor

- Asistenţă şi statistică asupra utilizatorilor;
- Corectări şi actualizări;
- Reclame şi promovare;
- Finanţare pe termen lung.

Transformarea datelor în informaţii şi cunoaştere
Managementul şi procesarea datelor experimentale
se execută printr-un ansamblu de tehnici alternative,
adesea complementare, pentru a verifica ipotezele multiple
de lucru, a evalua calitatea datelor şi a rezultatelor obţinute.
Cele mai frecvent utilizate metode:
1. Sinteza şi reducerea datelor;
2. Transformarea datelor;
3. Analiza exploratorie a datelor (analiza grafică);
4. Analiza statistică;
5. Modelare!

Aspecte ale tranziţiei de la date la cunoaştere
- Valoarea intrinsecă a datelor este direct relaţionată
de capacitatea noastră de a accede la un nou nivel,
mai elevat, al înţelegerii informaţiilor şi al cunoaşterii.
- Transformarea datelor în cunoaştere nu este un proces simplu,
şi nici unul care se generează automat.
- Date înseamnă caractere şi numere, care nu posedă
semnificaţie, decât pentru cei care le obţin.
- Informaţia este un nivel superior, prin care datele primesc
atribute care le explică şi care le conferă înţeles.
- Cunoaşterea semnifică înţelegerea obţinută prin descoperirea,
semnificaţia valorii şi integrarea informaţiei;
mai abstract înseamnă erudiţie.

Cunoaşterea trebuie să conducă la noi abordări şi
definirea de noi probleme pentru ştiinţa fundamentală
şi cea aplicată.
Nu în ultimul rând, valoarea ei se stabileşte şi prin măsura
în care înţelegerea descoperirilor ştiinţifice poate fi utilizată
în folosul naturii şi al societăţii, în cele mai diverse aspecte.

Este imperativ necesară comunicarea între diverse
domenii şi stabilirea de parteneriate între științele
biologice, cele ale mediului, managementul resurselor,
administraţie şi politică.

Sunt cel puţin 7 paşi ai managementului informaţiilor,
care trebuie parcurşi în viitor:
1. Alocarea unei proporţii rezonabile de resurse din fiecare
proiect şi finanţare pentru managementul datelor şi
al informaţiilor rezultate din cercetarea ştiinţifică. În cele mai
multe cazuri, acest demers este în mod grav şi nejustificat
subfinanţat sau chiar neglijat, conducând la pierderi de date.
2. Dezvoltarea şi aderarea la standarde pentru date
şi metadate, precum şi la protocoale de bună calitate.
3. Finanţarea actualizării, regenerării şi recuperării datelor
pentru oprirea procesului de entropie informaţională.

4. Reevaluarea continuă a priorităţilor, a evaluării utilităţii
datelor, a obiectivelor cercetării şi necesităţilor managementului.
Utilizarea acestor informaţii pentru revizia programelor de
cercetare pe termen lung şi asigurarea fluxului
continuu al datelor.
5. Cooperare şi coordonarea dintre oameni, departamente,
agenţii şi instituţii, în vederea eliminării redundanţei,
a reducerii eforturilor şi cheltuielilor privitoare la obţinerea
şi managementul datelor precum şi pentru
dezvoltarea sistemelor.
6. Dezvoltarea continuă a arhivelor şi relaţionarea lor.
7. Dezvoltarea unor programe exhaustive de educaţie şi
instruire în IT (tehnologia informaţiei) şi în modelare,
în scopul asigurării bazei de resurse ştiinţifice ale viitorului.

