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Informa ii proiect e-IDSM
Titlul proiectului

Elaborarea cadrului conceptual şi metodologic
pentru e-infrastructura de date în sfera CDI din
Republica Moldova (e-IDSM)

Caracterul Cercetarii

Aplicativ

Domenii de cercetare

Ingineria informa iei

Profilul de acreditare

Proiect nou

Direc ia strategic

Patrimoniu national si dezvoltare a societatii

Volumul de finan are/an

128 100 MDL

Aloca ii de la buget/an

102 500 MDL

Cofinan are/an

25 600 MDL

Termen de realizare

2018 - 2019

Programul de Stat
18.07.10A/PS50

Dezvoltarea e-Infrastructurii de date din sfera
cercetării, dezvoltării i inovării din Republica
Moldova

Echipa proiectului e-IDSM

Rusu Andrei, director de proiect

Cojocaru Igor, cerc. t. sup.
Grecu Mihai, cerc. t. sup.
urcan Nelly, cerc. t. princ.
Co uleanu Ion, cerc. t.

Cujbă Rodica, cerc. t.
tefăni ă Anastasia, cerc. t. stagiar
Friptuleac Lilian, cerc. t. stagiar
Antoci Cristina, cerc. t. stagiar

Obiective
Obiectiv general

Crearea la nivel na ional a unui nou model
conceptual de infrastructură (e-Infrastructură) de
date tiin ifice

Obiective specifice

Cartografierea solu iilor informatice pentru datele
CDI utilizate în institu iile de cercetare din RM
Elaborarea de modele de date tiin ifice în baza
cercetărilor teoretice i a bunelor practici
Elaborarea unui Studiu privind experien a i
bunele practici europene i interna ionale
Elaborare proiecte de acte normative privind
dezvoltarea i managementul infrastructurii de
date CDI

Date de cercetare
Date ale observa iilor

Date înregistrate în timp real: datele senzorilor,
date din sondaje, date de probă, imagini
neurologice

Date experimentale

Date ale echipamentele de laborator: secven e de
gene, cromatograme, date despre câmpul
magnetic toroid

Date de simulare

Date generate de modelele de testare: modele
climatice, modele economice etc.

Date derivate/
compilate:

Date reproductibile: date din mineritul de text i de
date, baze de date compilate, modele 3D

Date de referin /
canonice:

Conglomera ii (statice sau organice), colec ii de
seturi de date (avizate): baze de date pentru
secven e de gene, structuri chimice, portaluri de
date spa iale.

Situa ia actual privind infrastructura datelor de cercetare
 Dezvoltarea unui mare număr de infrastructuri de date
specifice cercetării în cadrul unei discipline
 Realizarea de lucrări de tip alb, rapoarte privind foile de
parcurs i rapoarte de politică la nivel înalt.
 Asigurarea interoperabilită ii infrastructurilor de date
tiin ifice
 Ra ionalizarea proceselor de dezvoltare a infrastructurilor
de date

 Dezvoltarea de noi metode de modelare a (meta)datelor i
instrumente avansate i noi sisteme de gestionare a datelor
pentru aplica ii tiin ifice
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Date tiin ifice deschise

Datele tiin ifice deschise (D D) reprezint un
tip de date deschise, axate pe publicarea
observa iilor i a rezultatelor activit ilor
tiin ifice, disponibile oricui pentru analiz i
reutilizare

D D se referă la date tiin ifice disponibile în mod liber pentru
reutilizare, dincolo de scopul pentru care au fost ini ial colectate
Datele tiin ifice deschise contribuie la noi descoperiri, procesul de
cercetare devenind astfel mai eficient din punct de vedere al costurilor
i mai fiabil
Datele tiin ifice deschise fac parte dintr-o schimbare mai largă: tiin a
bazată pe date ca fundament al Științei Deschise

Cercetarea bazat pe date
Schimbare de paradigm
Oamenii de tiin ă i cercetarea sunt supu i unei schimbări de
paradigmă. Evolu iile software-urilor statistice, instrumentelor i
tiin elor bazate pe date, cum ar fi biologia computa ională i chimia
computa ională, au condus la o nouă genera ie de oameni de tiin ă
care se concentrează pe analiza i interpretarea datelor ob inute

Proiecte de cercetare bazate pe
date:
• Large Hadron Collider,
• Hubble Telescope
• Human Genome

FAIR pentru ma in

i pentru oameni

eScience eviden iază două substraturi distincte pentru
descoperirea cuno tin elor.
 Datele reale, care, de regulă, depă esc capacitatea
intelectuală umană de analiză i

 "Explicitome" (tot ce s-a făcut deja explicit până în prezent:
text, baze de date i orice alt format).

Esen a eScience este că datele existente interconectate din punct de
vedere func ional i combina iile de seturi de date "relativ mici" generate
recent conduc la noi perspective.
Un pas esen ial îl reprezintă "'pattern recognition" (recunoasterea
formatelor) asistată de calculator în domeniul datelor, urmată de studiul
"conformational" uman al Explicitomei pentru a ra ionaliza modelele
(formatele) i a determina ipotezele testabile.
Analiza computa ională a seturilor de date masive, dispersate ini ial i
variabile, este o etapă crucială în orice proces eScience.

Principii FAIR privind datele tiin ifice
Una dintre marile provocări ale tiin ei intensive bazate pe date
este de a facilita descoperirea cuno tin elor prin asistarea
oamenilor i a ma inilor (calculatoarelor) în descoperirea, accesul
la, integrarea i analiza datelor tiin ifice adecvate sarcinilor,
algoritmilor i fluxurilor de lucru asociate acestora.

FAIR – este un set de principii
directoare pentru a face datele
detectabile, accesibile,
interoperabile i re-utilizabile
(Findable, Accessible, Interoperable,
and Reusable – FAIR).

Principii FAIR

Datele tiin ifice trebuie s fie Detectabile (Findable):
F1

(meta)datelor le sunt atribui i identificatori unici i
persisten i

F2

datele sunt descrise cu metadate suficient de bogate

F3

(meta)datele sunt înregistrate sau indexate într-o
resursă care poate fi căutată

F4

metadata specifică identificatorul unei date

Principii FAIR

Datele tiin ifice trebuie s fie Accesibile (Accessible):
A1

(meta) datele sunt recuperabile prin identificatorul lor
folosind un protocol de comunica ii standardizat

A1.1 Protocolul este deschis, gratuit i universal
implementabil
A1.2 Protocolul permite o procedură de autentificare i
autorizare, acolo unde este necesar
A2

Metadatele sunt accesibile, chiar i atunci când
datele nu mai sunt disponibile

Principii FAIR

Datele tiin ifice trebuie s fie Interoperabile
(Interoperable):
I1

(meta) datele utilizează un limbaj formal, accesibil,
comun i aplicabil pentru reprezentarea cuno tin elor

I2

(meta) datele folosesc vocabulare care respectă
principiile FAIR

I3

(meta) datele includ referin e calificate la alte (meta)
date

Principii FAIR

Datele tiin ifice trebuie s fie Reutilizabile (Reusable):
R1

(meta) datele au o pluralitate de atribute precise i
relevante

R1.1 (meta) datele sunt eliberate cu o licen ă clară i
accesibilă de utilizare a datelor
R1.2 (meta) datele sunt asociate cu provenien a lor
R1.3 (meta) datele respectă standardele comunitare
relevante pentru domeniu

Principii FAIR – P r i interesate

În ecosistemul eScience, provocarea de a
facilita utilizarea optimă a datelor i a
metodelor de cercetare este una complexă,
existând mai multe păr i interesate:
•

Cercetătorii care doresc să partajeze datele i interpretările lor

•

Editori de date profesionali care oferă servicii, creatorii de software i instrumente
care oferă servicii de analiză i prelucrare a datelor

•

Agen iile finan atoare care se ocupă tot mai mult de gestionarea corectă a datelor
(Data Stewardship); i comunitatea (pentru) date tiin ifice care se ocupă de
căutarea (mining), integrarea i analizarea rezultatelor pentru a promova
descoperirile tiin ifice

Analiza computa ională pentru a descoperi modele semnificative în seturile de date
masive interconectate devine rapid o activitate de cercetare de rutină

Date tiin ifice deschise HORIZON 2020
Provocare

Accesul larg la date factologice i cuno tin e tiin ifice
ajută cercetătorii, inovatorii i publicul să găsească i
să reutilizeze datele precum i să verifice rezultatele
cercetării:
Să ofere o valoare mai bună fondurilor UE pentru
cercetare (un beneficiu public)
Să încurajeze cercetarea în domenii tiin ifice
(esen iale pentru rezolvarea provocărilor societale
complexe)
Soluţie
Orizont 2020 mandatează accesul deschis la toate publica iile tiin ifice:
Din anul 2017, datele de cercetare sunt deschise în mod implicit, cu
posibilită i de op iune pentru renun are

Paradigmele cercet rii tiin ifice
“One of the greatest challenges for 21st‐century science is how we
respond to this new era of data‐intensive science. This is recognized as
a new paradigm beyond experimental and theoretical research and
computer simulations of natural phenomena—one that requires new
tools, techniques, and ways of working.”
Douglas Kell, University of Manche

Paradigma I

tiin a experimentală

Paradigma II

tiin a teoretică

Paradigma III

tiin a computatională (recentă).

Paradigma IV

tiin a datelor - analiza seturilor masive de
date

O nou paradigm a cercet rii – Paradigma IV

(Tony Hey The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery.
https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/fourth-paradigm-data-intensive-scientific-discovery/ )

18

Principii i orient ri pentru accesul la date de
cercetare din fonduri publice (OECD)
A.

Deschidere

B.

Flexibilitate

C.

Transparen ă

D.

Conformitatea juridică

E.

Protec ia proprietă ii intelectuale

F.

Responsabilitate formală

G.

Profesionalism

H.

Interoperabilitate

I.

Calitate

J.

Securitate

K.

Eficien ă

L.

Responsabilitate

M.

Sustenabilitate

Platforma SCIFORM: Nivelul datelor

Platforma SCIFORM: Nivelul metadatelor

Platforma SCIFORM: Nivelul serviciilor

La arhitectura Platformei-pilot SCIFORM
(Variantă)
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La infrastructura de date CDI
(Variantă de lucru IDSI)

Managementul metadatelor CDI
(Variantă de lucru IDSI)

Common European Research Information Format
(CERIF)

Australian research data infrastructure
strategic framework
OBJECTIVE

ACTION

FOCUS

SUSTAINED PRIORITY COLLECTION AND INFRASTRUCTURE

SUSTAIN

research infrastructure support

COLLECT
data from
research
data for research

PRIORITISE

investment and
plans

ENABLING GOVERNANCE AND ACCESS ARRANGEMENTS
COORDINATE

ORGANISE

ACCESS

investment and
activity

governance and
collaboration

policy and
arrangements

ENHANCED OUTCOMES FROM RESEARCH TECHNOLOGY VALUE
GROW
research infrastructure and data
specialists

USE

TRANSFORM

cross-infrastructure and user base

value of
research data

Apel la ac iuni
(Gim Gray: la paradigma IV privind cercetarea)

1. Finan are pentru dezvoltarea i mentenan a instrumentelor software
2. Investi i la toate nivelurile "piramidei“ (de cercetare)
3. Fonduri pentru sisteme generice de management al informa iilor
4. Finan are cercetări în managementul, analiza i vizualizarea datelor
tiin ifice, noi algoritmi i instrumente

5. Bbiblioteci digitale care sus in anumite tiin e (ex., NLM - U.S.
National Library of Medicine)
6. Fonduri pentru noi instrumente de creare (authoring tools) i
modele de publicare

7. Dezvoltare biblioteci de date digitale care con in date tiin ifice (nu
doar metadate) i sprijină integrarea cu literatura publicată

Matematica aplicat pentru buna în elegere a datelor
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