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Četras zinātnes paradigmas

Empīriskā zinātne
– Dabas parādību aprakstīšana, eksperimenti

Teorētiskā zinātne
– Modeļu veidošana, novērojumu vispārināšana

Datorbāzēta zinātne (computational)
– Izmanto datorsimulācijas

Datos bāzēta zinātne (data driven; eScience; big data) 
– Vispirms (lielie) dati, teoriju veido no (lielo) datu analīzes

• Ģenerālkopas nevis paraugkopas; Nekārtīgi nevis kārtīgi; Korelācijas nevis 
cēloņsakarības

Miller, H.J., Goodchild, M.F. 2015. Data-driven geography. GeoJournal. 80: 449-461.
Bell, G., Hey, T., Szalay, A. 2009. Beyond the data deluge. Science, 323(5919), 1297–1298.
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Lielie dati

Laney, D. 2001. 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety. Application Delivery Strategies.

3V definīcija, jeb 3 pazīmes, kas piemīt lielajiem datiem
– apjoms (volume)

– ātrums (velocity)

– dažādība (variety)

Mēdz pievienot vēl pa kādam „v“ burtam
– vērtība (value), patiesums (veracity) u.c.

Praksē lieto arī „atvieglotu“ definīciju (īpaši zinātnē)
– Dati, kuru apjoms pārsniedz iespēju apstrādāt ar vienu datoru 

un tādēļ vajag speciālas apstrādes metodes
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Lielie dati ģeogrāfijā

Teiciens, ka „80 % informācijas ir ģeogrāfiska“, ir mīts
– Pētījumi liecina, ka reālais skaitlis ir tuvāks 60 %

Ģeogrāfija vienmēr ir „metusi izaicinājumu“ tā brīža iespējām
– 20.gs. 40. gados Zifs izmantoja daudzus skaitļotājus (=studentus), lai 

pētītu pilsētu izmēru likumsakarības

– 1972. gadā tiek palaists Landsat 1 satelīts
• Vidējais viena uzņēmuma izmērs ir 32 MB

• IBM 1973. g. sāk ražot cietos diskus ar 70 MB ietilpību
– cena ap 150 tūkstošiem 2019. g. dolāru

– 2014. gadā tiek palaists pirmais ESA Sentinel satelīts
• Visa sauszeme reizi 6 dienās ar radaru un tik pat bieži ar optiku

Hahmann, S., Burghardt, D. 2013. How much information is geospatially referenced? Networks and cognition. 
International Journal of Geographical Information Science, 27(6), 1171–1189
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Lielie dati un ģeogrāfija

BBC TV ziņu ģeogrāfija 2017–2018

Bērziņš, G. 2018. Latvijas reģionu ekonomiskās attīstības indekss
Leetaru, K. 2018. Television And Geography As Big Data: Mapping A Decade Of Television News. 
https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2018/11/24/television-and-geography-as-big-data-mapping-a-decade-of-television-news/ 

Zvanu dinamika LMT tīklā
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Tas, ko saucam par lieliem 
datiem, visu laiku mainās

– Mežu valsts reģistrā ir 2 362 354 
mežu nogabali – šie vairs nav lielie 
dati

– Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras (LĢIA) 1. cikla ortofoto 
karte vairs nebūs lielie dati, bet 
jaunākā – būs

– 40 567 LĢIA LiDAR datu failos ar 
kopējais punktu skaits ir 
313 445 821 890

• vidēji 7 726 621 punkti vienā failā

Lielie dati mums līdzās
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Darbs ar LiDAR datiem

2016. gadā – 16 685 LAS faili ar kopējo izmēru 5,5 TiB

Apstrāde ar GRASS GIS + Python multiprocessing:
– pa vienam failam 58 dienas

– 8 failus vienlaikus – nepilnas 3 dienas

2018. gadā – 40 567 LAS faili (8,0 TiB)+ uzlabota 
apstrādes metodika = vairāki mēneši

– līdzšinējo risinājumu nevar automātiski palaist uz vairākiem 
datoriem
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Superdators

2018. gada rudenī tiek kopā saslēgtas četras datorklases
– Klasteris ar 70 aprēķinu datoriem, 280 procesoru kodoliem, 

560 virtuālajiem procesoriem + vadības dators + datu masīvs

– Savienojums starp datoriem ir parasts 1 Gbit ethernet tīkls

– Darbina Ubuntu Linux (ielādēts no USB RAM diskā)

– Slurm darbu pārvaldības sistēma programmu palaišanai uz 
klastera datoriem

– Speciāla vadības sistēma, kas seko līdzi failu apstrādes 
sekmēm

• Aprēķinu datori var tikt izslēgti jebkurā brīdī!



25. marts, 2019 Māris Nartišs, 2019 9

Cik jaudīgs ir ĢZZF superdators?

https://www.top500.org/statistics/perfdevel/

$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
hive*        up   infinite     68  down* borg-[01-02,04-07,09-70]
hive*        up   infinite      2   idle borg-[03,08]
t208         up   infinite     18  down* borg-[01-02,04-07,09-20]
t208         up   infinite      2   idle borg-[03,08]
t209         up   infinite     20  down* borg-[21-40]
t211         up   infinite     16  down* borg-[41-56]
t212         up   infinite     14  down* borg-[57-70]

$ srun -N 2 hostname
borg-03
borg-08

Teorētiski – 26 TFLOPs
– Jaudīgākais dators pasaulē 2001. 

gadā

– Top 500 līdz 2010. gadam

Praktiski – ?
– Viena aprēķinu datora jauda ir ~120 

GFLOPs
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Secinājumi

LAS failu apstrāde jau atkal aizņem tikai dažas dienas

Iespēja izmantot arī citu uzdevumu risināšanai

Ja aprēķins ir ātrs, tīkls / disku masīvs būs kopējo ātrdarbību 
ierobežojošais faktors

– Ar pašreizējo LAS failu apstrādes pieeju nav jēgas izmantot vairāk kā 
25 datorus vienlaikus

Mūsdienās ģeogrāfam ir jābūt labām lielapjoma datu 
apstrādes prasmēm

– Zināšanas kādā no programmēšanas valodām (Python, R, SQL, 
Julia?) ir ļoti rekomendējamas



Paldies!

Pētījums finansēts no LU bāzes finansējuma
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