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Projekto dalyviai
1. Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

2. Vytauto Didžiojo universitetas

3. Aleksandro Stulginskio universitetas

4. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

5. Valstybinis patologijos centras, viešosios įstaigos Vilniaus 

universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas

6. Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

7. Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

8. Respublikinė Panevėžio ligoninė

9. Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

10. Respublikinė Šiaulių ligoninė

11. Respublikinė Kauno ligoninė

12. Vaikų ligoninė, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės 

Santariškių klinikų filialas

13. Nacionalinis vėžio institutas
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2. MIDAS tarptautinis kontekstas (1)

Thomson Reuters:



2. MIDAS tarptautinis kontekstas (1)

Europos Sąjungoje priimti sprendimai:

• Europos Tarybos išvada Dėl mokslinės informacijos 

skaitmeniniame amžiuje: prieiga, sklaida ir išsaugojimas, 

patvirtinta 2007 m. lapkričio mėn.;

• Europos mokslinių tyrimų tarybos Atvirosios prieigos 

rekomendacijos, patvirtintos 2007 m. gruodžio 17 d.;

• Europos Komisijos komunikatas „Siekiant geresnės prieigos 

prie mokslinės informacijos: viešojo sektoriaus investicijų 

skatinimas“ ir Rekomendacijos Europos Sąjungos valstybėms 

narėms dėl prieigos prie mokslinės informacijos ir tos 

informacijos išsaugojimo, patvirtintas 2012 m. liepos 17 d.;

• Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos 

„Horizontas 2020“ gairės apie atvirąją prieigą prie mokslinių 

publikacijų ir tyrimų duomenų, patvirtintos 2013 gruodžio 11 d.



Duomenų archyvo samprata

• Mokslo duomenų archyvas – tai paslaugų komplektas, 

kurį universitetai, mokslo institutai ar kt. 

siūlo savo bendruomenės nariams mokslinių tyrimų 

empirinių ir kitų duomenų saugojimui bei platinimui.

• Mokslo duomenų archyvų tikslas – kaupti, saugoti ir 

pateikti vartotojui institucijos mokslinių tyrimų duomenis.

• Mokslo duomenų archyvai yra skirstomi: 

pagal aprėptį – instituciniai, nacionaliniai, tarptautiniai; 

pagal turinį – universalūs bei teminiai, 

pagal prieigos/panaudos galimybes –

laisvosios ar ribotos prieigos ir kt. 



Duomenų archyvų pavyzdžiai

• Australijos nacionalinė duomenų tarnyba (angl. The 

Australian National Data Service – ANDS) įkurta 2008 m.; 

• Olandijos duomenų archyvavimo ir tinklo tarnyba (angl. 

Data Archiving and Networking Services);

• Bendrinės kalbos šaltinių ir technologijų infrastruktūra 

(angl. Common Language Resources and Technology 

Infrastructure – CLARIN);

• CESSDA (http://www.nsd.uib.no/cessda/europe.html);

• Jungtinės Karalystės duomenų archyvas (UK Data 

Archyve, http://www.data-archive.ac.uk/);

http://www.nsd.uib.no/cessda/europe.html
http://www.data-archive.ac.uk/


• CISL mokslo duomenų archyvas (CISL Research Data 

Archyve, http://dss.ucar.edu/); 

• Pasaulio duomenų sistema (World Data System 

http://www.ngdc.noaa.gov/wdcmain.html); 

• DataONE (http://www.dataone.org/); 

• NACDA (http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/NACDA/);

• OPR duomenų archyvas (OPR Data Archyve, 

http://opr.princeton.edu/archive/);

• Lietuvos HSM duomenų archyvas LiDA - empirinių HSM 

duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos 

infrastruktūra (nuo 2006 m.).

Duomenų archyvų pavyzdžiai

http://dss.ucar.edu/
http://www.ngdc.noaa.gov/wdcmain.html
http://www.dataone.org/


• Pradžia – 2009 m.: VU, ŠMM, LMT, IVPK.

• 2010 m - poreikio tyrimas: atlikta apklausa mokslo 

institucijose, ar kaupia mokslo tyrimų duomenis; kokiais 

formatais, kokią PĮ naudoja; ar esama situacija tenkina 

poreikius ir kt.

• Atsakymai gauti iš 80 padalinių (20 mokslo institucijų):     

33 – situacija netenkina; 12 – situacija tenkina; 

4 – DB tik pradėta kurti; kiti – neatsakė.

• Naudojami formatai įvairūs: .doc, .xls, .sav, .jpg, .txt, .xcl, .pdf, 

.cex, .waw, .tiff, .gif, .ppt, .avi, .opj, .wma, .svs, ...

3. MIDAS archyvo idėja ir poreikis (1)



3. MIDAS archyvo idėja ir poreikis (2)

• Šiuo metu Lietuvoje yra nemažai įvairių lokalių registrų, 

duomenų bazių, kitokių vietinių talpyklų, kuriose įvairiais 

formatais, taikant skirtingas programines priemones kaupiami 

įvairių sričių mokslo duomenys;

• Mokslo duomenų kaupimas ir saugojimas yra silpnai 

reglamentuotas;

• Mokslo kolektyvai ir individualūs mokslininkai duomenų 

suvedimui ir saugojimui naudoja įvairias, kartais nepatikimas 

technines ir programines priemones;

• Prieiga prie mokslo duomenų yra galima tik iš duomenis 

kaupiančios institucijos vidaus;

• Trūksta informacijos, kokia institucija kokius duomenis yra 

sukaupusi, todėl šių duomenų panaudojimas tarpinstituciniame 

ir daugiadalykiame lygmenyje yra problematiškas.



4. MIDAS projekto tikslai

Sukurti atvirosios prieigos nacionalinį mokslinių tyrimų

duomenų skaitmeninį archyvą, leidžiantį teikti el.

paslaugas, kaupti ir saugoti visų mokslo sričių

mokslinių tyrimų duomenis ir kitą susijusią informaciją,

sudarant galimybę visiems norintiems nemokamai, lengvai

ir patogiai, nepažeidžiant autorių ir intelektinės nuosavybės

teisių, juos pasiekti internetu.

Šiame archyve bus galima sukaupti iki 3 petabaitų duomenų.



MIDAS išskirtinumas

• Nacionalinis (vartotojas ne vienas universitetas);

• Saugus (yra ir rezervinė archyvo kopija);

• Universalus (neorientuotas vienai kokiai mokslo sričiai);

• Užtikrinamas ilgalaikis duomenų saugojimas;

• Integracijos galimybė su kitomis sistemomis, 

naudojančiomis CERIF (angl. Common European Research 

Information Format) ir DICOM formatus;

• Įdiegtos duomenų apdorojimo ir analizės priemonės 

(DAMIS).



CERIF duomenų formatas (1)



CERIF duomenų formatas (2)



CERIF duomenų formatas (3)



Numatoma MIDAS projekto nauda (1)

• Bus garantuotas patikimas mokslo duomenų saugojimas ir 

efektyvus keitimasis mokslo duomenimis tarp Lietuvos mokslo ir 

studijų institucijų. 

• Turėtų didėti mokslinio darbo rezultatų kokybė, nes: a) mokslo 

darbuotojai disponuos didesniu duomenų kiekiu; b) jeigu mokslo 

duomenys bus lengviau prieinami visuomenei, su jais galės susipažinti 

daugiau mokslo bendruomenės ir kitų visuomenės narių, o tai skatins 

diskusijas dėl mokslinio darbo rezultatų tikslumo, patikimumo, 

aktualumo ir kitų aspektų. 

• Kils mokslinio darbo bei tyrimų efektyvumas, nes: a) bus išvengta 

duomenų, kurie kažkieno jau buvo surinkti, pakartotinio rinkimo laiko ir 

materialinių sąnaudų; b) bus sutaupyta laiko ir materialinių sąnaudų 

surenkant tos pačios rūšies skirtingose įstaigose saugomus duomenis, 

c) bus sutaupyta ypač daug laiko ir materialinių sąnaudų surenkant 

medicinos įstaigose kaupiamus duomenis, kurie taps prieinami el. 

priemonėmis, be specialios techninės ir programinės įrangos.



Numatoma MIDAS projekto nauda (2)

• Didės mokslinių tyrimų rezultatų apimtys ir įvairovė, nes: 

a) lengviau prieinami duomenys leis atlikti tokius tiriamuosius darbus, 

kurių dėl pernelyg didelių duomenų rinkimo laiko ir (arba) materialinių 

sąnaudų atlikti būtų neįmanoma arba ekonomiškai netikslinga; 

b) mokslo darbuotojai, doktorantai, studentai bus suinteresuoti 

įvairiau formuluoti savo darbų tikslus ir uždavinius, siekdami savo 

darbų ir rezultatų išskirtinumo ir originalumo.

• Pedagoginio darbo kokybei įtaką darys platesnės aukštųjų mokyklų 

dėstytojų, docentų, profesorių aktualiais (ne pasenusiais) tikrais (ne 

hipotetiniais) galimybės studentams pateikti tarpdisciplininiais 

duomenimis paremtas žinias ir praktines užduotis.



Infrastruktūros pagrindą sudaro virtualizavimo platforma, 

paskirstyta per 2 duomenų centrus (pagrindinį ir rezervinį):

• virtualizacijos programine įranga Vmware,

9 tarnybinės stotys IBM x3650 M4, turinčios 

po 2 procesorius po 8 branduolius bei 256 GB atmintį;

• Centralizuoto valdymo tarnybinė stotis IBM x3550 M4;

• 2 tinklo ugniasienės FortGate 800C;

• 2 metaduomenų valdymo įrenginiai Quantum M662 su 

SAS tipo diskais;

• 2 didelės greitaveikos ir talpos duomenų saugyklos HITACHI HUS 

150 turinčios 600 GB SSD, 110 TB SAS 10 K (10000 apsukų) ir 

250 TB SAS 7K (7000 apsukų) diskinės atminties;

• 2 juostiniai archyvavimo įrenginiai Quantum Scalar i6000, kuriuose 

šiuo metu yra  900 juostelių, po 2,5 TB – viso apie 2,25 PB fizinės 

atminties;

• Keturi 1 Gb, 10 Gb Ethernet bei optinio (FC) tinklo komutatoriai.

5. MIDAS techninis sprendimas (1)



5. MIDAS techninis sprendimas (2)



6. MIDAS veikimo ypatumai
www.midas.lt

http://www.midas.lt/


6. MIDAS veikimo ypatumai
Prisijungimo būdai (1)



6. MIDAS veikimo ypatumai
Prisijungimo būdai (2)



• Atskiro darbalaukio sukūrimas kiekvienam tyrimui 

(tyrimai – katalogai – failai);

• Galimybė įtraukti į tyrimo darbalaukį kitus mokslininkus 

/ tyrėjus;

• Patogus tyrimo darbalaukio duomenų, naudotojų prieigos 

teisių ir darbalaukio administravimo parametrų valdymas;

• Tyrimo darbalaukyje esančių duomenų recenzavimo 

galimybė;

• Mokslo duomenų susiejimas su eLABa publikacijomis.

6. MIDAS veikimo ypatumai
Tyrimo darbalaukio naudojimas (1)



6. MIDAS veikimo ypatumai
Tyrimo darbalaukio naudojimas (2)



• Duomenų įkėlimas / parsisiuntimas naudojant naršyklę,

sinchronizaciją su personaliniu kompiuteriu (Dropbox

alternatyva), SFTP arba lygiavertį protokolą ir

saityno paslaugas (angl. Web Services);

• Neribojamas įkeliamų duomenų formatas;

• Potencialiai nesaugių failų nustatymas;

• Duomenų transformavimo galimybė (pvz., .docx  .pdf);

• Kiekvienam naudotojui suteikiama

100 GB asmeninės erdvės, su galimybe plėstis

(be to, viešinami MIDAS duomenys – yra minusuojami iš 

skirto asmeninės erdvės kiekio).

6. MIDAS veikimo ypatumai
Duomenų įkėlimas ir parsisiuntimas



6. MIDAS veikimo ypatumai
Paprastoji ir išplėstinė paieška



• Galimybė aprašyti mokslo duomenis 

įvairiais metaduomenų formatais;

• Tarptautinių mokslo duomenų perdavimo standartų 

naudojimas;

• DOI (angl. digital object identifier) suteikimo galimybė.

6. MIDAS veikimo ypatumai
Informacijos prieinamumas ir sklaida



6. MIDAS veikimo ypatumai
MIDAS biomedicinai (1)



Biomedicininėje MIDAS informacinės sistemos dalyje galima:

• sukurti mokslinio tyrimo skaitmeninę aplinką, atlikti joje

statistinę duomenų analizę;

• sukurti multicentrines lėtinių ligų duomenų bazes;

pacientų stebėsenos ir sveikatos įvykių registravimo

sistemas;

• rinkti ir automatizuotai perduoti pacientų apklausų anketas,

tyrimų protokolus, stebėsenos protokolus, radiologinius ir

EKG vaizdus, kitas pacientų tyrimų rinkmenas;

• atrinkti ir eksportuoti duomenis statistinei analizei trečių 

šalių statistinėms programoms; gauti ir teikti tyrimų 

duomenis kitoms informacinėms sistemoms;

• automatiškai nuasmeninti mokslinius duomenis ir 

pateikti juos publikacijoms arba centriniam MIDAS archyvui.

6. MIDAS veikimo ypatumai
MIDAS biomedicinai (2)



 DAMIS yra MIDAS saugomų duomenų analizės įrankis;

 Galima rinktis lygiagrečiųjų ir paskirstytųjų skaičiavimų 

resursus (VU MII klasteris – VU MIF superkompiuteris);

 Taikomas mokslinių darbų sekų principas;

 Įgyvendinti šie duomenų analizės metodai: 

o pradinio apdorojimo (valymas, filtravimas,  skaidymas, 

transponavimas, normavimas, požymių atrinkimas),

o statistiniai primityvai (min, max, vidurkis, standartinis 

nuokrypis, mediana),

o dimensijos mažinimo (vizualizavimo),

o klasifikavimo ir grupavimo (klasterizavimo);

 Gautus rezultatus galima išsaugoti

naudotojo kompiuteryje arba MIDAS saugykloje.

6. MIDAS veikimo ypatumai
Duomenų analizė



DAMIS vartotojo sąsaja

(Dr. Olgos Kurasovos parengtos skaidrės)



Vykdomi eksperimentai

(Dr. Olgos Kurasovos parengtos skaidrės)



Duomenų įkėlimas

(Dr. Olgos Kurasovos parengtos skaidrės)



Daugiamačių duomenų pavyzdys 
(krūties vėžio duomenys)

𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 𝑥6 𝑥7 𝑥8 𝑥9 C

𝑋1 5 1 1 1 2 1 3 1 1 b

𝑋2 5 4 4 5 7 10 3 2 1 b

𝑋3 3 1 1 1 2 2 3 1 1 b

𝑋4 6 8 8 1 3 4 3 7 1 b

𝑋5 4 1 1 3 2 1 3 1 1 b

𝑋6 1 1 1 1 2 10 3 1 1 b

𝑋7 2 1 2 1 2 1 3 1 1 b

𝑋8 2 1 1 1 2 1 1 1 5 b

𝑋9 4 2 1 1 2 1 2 1 1 b

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

𝑋460 8 10 10 8 7 10 9 7 1 m

𝑋461 5 3 3 3 2 3 4 4 1 m

𝑋462 8 7 5 10 7 9 5 5 4 m

𝑋463 7 4 6 4 6 1 4 3 1 m

𝑋464 10 7 7 6 4 10 4 1 2 m

𝑋465 7 3 2 10 5 10 5 4 4 m

𝑋466 10 5 5 3 6 7 7 10 1 m

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

𝑋699 4 8 8 5 4 5 10 4 1 m

Duomenų požymiai:
𝑥1 – clump thickness,
𝑥2 – uniformity of cell size,
𝑥3 – uniformity of cell shape,
𝑥4 – marginal adhesion,
𝑥5 – single epithelial cell size,
𝑥6 – bare nuclei,
𝑥7 – bland chromatin,
𝑥8 – normal nucleoli,
𝑥9 – mitoses.

Klasės:
C – class (benign, malignant)

dimensija (matmenų skaičius) 
𝑛 = 9
objektų (duomenų elementų) 
skaičius 𝑚 = 699

(Dr. Olgos Kurasovos parengtos skaidrės)



Duomenų pirminis apdorojimas

(Dr. Olgos Kurasovos parengtos skaidrės)



Duomenų statistinės charakteristikos

(Dr. Olgos Kurasovos parengtos skaidrės)



Duomenų dimensijos mažinimas

(Dr. Olgos Kurasovos parengtos skaidrės)



Duomenų dimensijos mažinimas

 Dažnai duomenis apibūdina daug požymių, todėl jie yra 
daugiamačiai;

 Būtina sumažinti dimensiją, siekiant palengvinti tolesnę 
duomenų analizę.

 Įgyvendinti šie duomenų dimensijos mažinimo metodai:

 PCA – pagrindinių komponenčių analizė,

 SMAFOC(MDS), DMA, Relative MDS – daugiamatės skalės ir 
jų variantai,

 SAMMAN – dirbtiniai neuroniniai tinklai daugiamatėms 
skalėms,

 SOM-MDS – saviorganizuojančių neuroninių tinklų ir 
daugiamačių skalių junginys.

(Dr. Olgos Kurasovos parengtos skaidrės)



Krūties vėžio duomenų dimensijos 
mažinimas (vizualizavimas) MDS metodu

 Daugiamačių duomenų transformavimas į mažesnės 
dimensijos erdvę

(𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖9) → (𝑦𝑖1, 𝑦𝑖2)

• vienas taškas atitinka 

vieną pacientę

• vienas taškas apjungia 

visas devynias savybes

• vizualus pateikimas 

padeda lengviau suvokti 

informacijos visumą
benign

malignant

𝑦1

𝑦2

(Dr. Olgos Kurasovos parengtos skaidrės)



Duomenų klasifikavimas

(Dr. Olgos Kurasovos parengtos skaidrės)



Duomenų klasifikavimas

 Klasifikavimo tikslas – turint duomenis, kurių klasės yra 
žinomas, rasti klases duomenims, kurių klasės nėra 
žinomos.

 Klasifikavimo uždaviniai yra sprendžiami medicinoje 
(preliminari diagnostika), ekonomikoje, finansuose ir kt.

 Įgyvendinti šie duomenų klasifikavimo metodai:

 MLP – daugiasluoksnis neuroninis tinklas (perceptronas),

 C4.5– sprendimų medžiais pagrįstas klasifikatorius.

(Dr. Olgos Kurasovos parengtos skaidrės)



Duomenų grupavimas (klasterizavimas)

(Dr. Olgos Kurasovos parengtos skaidrės)



Duomenų grupavimas (klasterizavimas)

 Klasterizavimo tikslas – suskirstyti duomenis į grupes 
pagal jų panašumą, taip, kad toje pačioje grupėje 
duomenys būtų panašūs, o duomenys iš skirtingų grupių 
būtų nepanašūs.

 Dažniausiai klasterizavimo uždaviniai yra sprendžiami 
tada, kai nežinomos duomenų klasės.

 Įgyvendinti šie duomenų grupavimo (klasterizavimo) 
metodai:

 k-means – k-vidurkių klasterizavimo metodas,

 SOM – saviorganizuojantis neuroninis tinklas.

(Dr. Olgos Kurasovos parengtos skaidrės)



Rezultatų peržiūra (grafinis vaizdavimas)

(Dr. Olgos Kurasovos parengtos skaidrės)



Rezultatų peržiūra (grafinis vaizdavimas)

 Svarbu duomenis pateikti vizualia forma.

 Žmogui lengviau suvokti vizualizuotus duomenis, nei jų 
skaitinius įverčius.

 Įrankyje įgyvendinta dvimatė taškinė diagrama (angl. 
scatter plot).

 Jei vizualizuojami duomenys, kuriuos apibūdina daugiau 
nei du požymiai, galima peržiūrėti visų galimų porų 
vaizdus arba pradžioje sumažinti duomenų dimensiją 
iki dviejų ir gautus dvimačius duomenis pavaizduoti 
taškine diagrama.

(Dr. Olgos Kurasovos parengtos skaidrės)



Akies rainelės tyrimo atvejų 
grafinis vaizdavimas

(Dr. Olgos Kurasovos parengtos skaidrės)



• Integravimas su kitais duomenų archyvais ir 

registrais: 

• Lietuvos akademine elektronine biblioteka eLABa 

www.elaba.lt (ir jos sudėtine dalimi:

Lietuvos e. tezės ir disertacijos Lit-ETD etd.elaba.lt ),

• Lietuvos HSM duomenų archyvu LiDA www.lidata.eu , 

• Nacionalinė medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų 

informacinė sistema MedVAIS,

• kt.;

7. Sąsajos ir 
bendradarbiavimo galimybės (1)

http://www.elaba.lt/
https://etd.elaba.lt/
http://www.lidata.eu/


• Tarptautinio integruojamumo (remiantis CERIF 

duomenų standartu) ir  matomumo užtikrinimas;

• Tarpdisciplininiai tyrimai Lietuvos ir 

tarptautiniams projektams;

• Planuojamas bendradarbiavimas su Lietuvos 

mokslo periodikos asociacija ir Lietuvos mokslo 

žurnalų redakcijomis – paskatinant publikuojamų 

straipsnių mokslinius duomenis saugoti 

vieningame MIDAS archyve.

7. Sąsajos ir 
bendradarbiavimo galimybės (2)



• Pasaulis pereina į ypač didelių duomenų kiekių 

rinkimo, tyrimo, panaudojimo (angl. big data 

mining and analytics) erą;  priimami nutarimai 

užtikrinti viešą prieigą prie mokslo duomenų;

• Nacionalinis atvirosios prieigos mokslo duomenų 

archyvas MIDAS – skirtas mokslinių tyrimų 

duomenims kaupti, bendrinti, viešinti, cituoti, 

tarsi tyrėjų „Dropbox“ (skiriant 100+ Gb/kiekvienam 

naudotojui) su galingomis patogiomis unifikuotomis  

tvarkymo, integravimo, analizės ir paieškos 

priemonėmis;

8. Išvados (1)



• Š. m. balandžio 13-17 d. vyks naudojimosi MIDAS 

mokslo duomenų archyvu  detalūs pristatymai 

Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje; 

• Kviečiame susipažinti, naudotis, bendradarbiauti!

8. Išvados (2)



Dėkui už dėmesį!

Gintautas Dzemyda 
e.p. gintautas.dzemyda  mii.vu.lt , tel. (8~5) 210 9300 

Saulius Maskeliūnas

e.p. saulius.maskeliūnas mii.vu.lt , tel. (8~5) 210 9342

www.midas.lt

mailto:gintautas.dzemyda%20%20mii.vu.lt
mailto:saulius.maskeliūnas%20%20%20mii.vu.lt
http://www.midas.lt/



