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	Data	publishing,	data	management	
plans,	data	papers,	data	cita=on,	og	

stabile	iden=tetsnummer	



•  Data-kurrateringsplan (data-livssyklus) 
•  Publisere og arkivere forskningsdata 
•  Bruk felles datastandarder 
•  Skriv metadata, data dokumentasjon 
•  "Data paper" og data sitering  
•  Akademisk kreditering for data-publisering 
•  Bruk digitale, stabile og universelle 

identitetsnummer (DOI) 
 



Hvorfor lage en data 
kurrateringsplan? 

Graphics	by	Jørgen	Stamp	CC-BY		



TAP AV DATA 
Digitale data er sårbare for datatap: 
 

•  Naturkatastrofer 
•  Feil ved fysiskinfrastruktur 
•  Lagringsfeil 
•  Maskinvare havari 
•  Programvare havari 
•  Utdaterte fil-format 
•  Juridiske hindringer 
•  Mennskelig svikt og feil 
•  Ondsinnede hacker-angrep 
•  Tap av personal-kompetanser 
•  Endrede institusjonal forpliktelse 
•  Manglende av budsjettstabilitet 
•  Nye brukerforventninger 

Kilde: OpenAIRE & EUDAT, CC-BY-4.0, 2013 Image CC BY-NC-SA 2.0 by Dave Hill https://www.flickr.com/photos/dmh650/4031607067 



DATA KURRATERINGSPLAN 

•  Datadeling sikrer at dine forskningsresultater 
er reproduserbare. 

•  Datakurratering sparer deg forskningstid 
fordi du selv, dine samarbeidspartnere og 
andre finner, forstår, og får tilgang til dine 
forskningsdata. 

•  Datadeling gir deg bredere spredning og 
påvirkningskraft for din forskning. 

•  Tilrettelegging for gjenbruk av forskningsdata 
forsterker åpen og nyskjerrighets-dreven 
forskning og kan lede til uventede forsknings-
gjennombrudd! 

Graphics	by	Jørgen	Stamp	CC-BY		



"FAIR" DATA 
Findable 

–  assign persistent IDs, provide rich metadata, register 
in a searchable resource... (such as GBIF) 

Accessible 
–  Retrievable by their ID using a standard protocol, 

metadata remain accessible even if data aren’t... 

Interoperable 
–  Use formal, broadly applicable languages, use 

standard vocabularies, qualified references... (e.g. 
Darwin Core, …) 

Reusable 
–  Rich, accurate metadata, clear licences, provenance, 

use of community standards... (e.g. Dublin Core,  
EML, …) 

 
www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples  

Slide source: OpenAIRE & EUDAT, CC-BY-4.0, 2013 



Langsiktig lagring av 
dine forskningsdata  
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BACKUP OG ARKIVERING 
– IKKE SAMME SAK! 

Backup 
–  Periodiske snapshots av data i tilfelle den 

arbeidsversjonen blir ødelagt eller tapt. 
–  Backup er kopier av filer som lagres for kort elelr 

relativt kort tid. 
–  Ofte utført med regelmessig intervall. 

Arkivering 
–  Bevaring av data for historisk referanse. 
–  Vanligvis den sluttførte ferdige versjonen, langsiktig 

lagret, og vanligvis ikke erstattet av nyere versjoner. 
–  Ofte utført i sluttfasen for et prosjekt elelr ved 

oppnådde milepeler. 

 
Kilde: OpenAIRE & EUDAT, CC-BY-4.0, 2013 



ONLINE ARKIVERING I DATA-SENTER 

Fremfor å la dine forskningsdata ligge på en lokal server 
eller i en generell lagringssky, arkiver dine data i et 
digitalt datasenter. Mange data-repositorier ivaretar 
metadata og documentation for å sikre at data forblir 
godt søkbare også i fremtiden. 



DATA ONE 

Source: GBIF News story, September 2014, DataONE: http://www.gbif.org/page/8199 



NASJONALT DATASENTER 

Sigma2	AS		

Foto: CC-BY Intel Free Press (WikiMedia Commons) 
A	Peek	Inside	Facebook's	Oregon	Data	Center	

UNINETT	Sigma2	AS	driJer	et	
nasjonalt	datasenter	for	
tungregning	og	lagring	av	
forskningsdata.	
	
Et	nasjonalt	datasenter	gir	mange	
fordeler	fremfor	lokale	
ins=tusjonelle	datasenter.	
	
•  Standardiserte	protokoller.	
•  Enklere	=lgang	for	brukere	av	

data	utenfor	ins=tusjonen.	
	
Forskningsrådet	kan	bidra	=l	
videreføring	og	økt	bruk	av	Notur	
og	Norstore	tjenestene	og	Norsk	
Senter	for	Forskningsdata	(NSD).	



Metadata 



HVA ER 
METADATA? 

Foto: CC-BY ‘Metadata is a love note to the future’ by 
Cea+ www.flickr.com/photos/ centralasian/8071729256 



Ofte definert som ‘data om data’, metadata hjelper til 
med å gjøre data søkbar og forståelig. 
 
Metadata kan være: 

Beskrivende: informasjon om innhold og kontekst 

Strukturell: informasjon om datastruktur 

Administrativ: informasjon om filtyper, rettighetsregime,  
og langsiktig langringsplan 

HVA ER METADATA? 

Kilde:	CC-BY	EUDAT,	2015	



METADATA CATALOG 
Image CC-BY ‘University of Michigan Library Card Catalog’ by David Fulmer www.flickr.com/photos/annarbor/4350629792 



Detaljert metadata vil:   

•  Fasilitere data synlighet og søk. 

•  Hjelpe brukere med å vurdere egnethet for data. 

•  Muliggjør tolkning og gjenbruk av data. 

•  Muliggjør gjenbruk sammen med andre data. 

•  Unngå missforståelser og feilaktig bruk av dine data. 

•  Entydig eierskap og begrensninger for gjenbruk. 

•  Langsiktig bruksverdi uavhengig av kontakt med og 
instruksjoner direkte fra opphavsmann/dataeier. 

HVORFOR METADATA?   
 

Kilde:	CC-BY	EUDAT,	2015	



INFORMASJON ENTROPY 

Tap	av	informasjon	om	data	(metadata)	over	=d,		Michener	et	al.	1997	



Skriv metadata samtidig med datainnsamling 
 
Informasjon vil glemmes og du vil ikke ha mere tid for å  
fange metadata på et senere tidspunkt. 
 
Metadata blir mye bedre fra kvalitetskontrollrutiner på 
et så tidlig tidspunkt som mulig. 
 
 

TID ER VIKTIG! 

Foto CC-BY-SA ‘egg timer – hour glass running out’ by 
OpenDemocracy www.flickr.com/photos/opendemocracy/523438942 

Kilde:	CC-BY	EUDAT,	2015	



DATASETT TITTEL 

Tittel er en viktig help for brukere for å finne dine data 
–  Når brukere søker etter de best egnede eksterne datasett, vil 

de vanligvis benytte datasett tittel som det første kriterium for 
å vurdere om datasettet passer til deres behov.   

–  Benytt datasett tittel som en mulighet for å selge dine data. 

En komplett tittel inneholder: hva, hvor, når, hvem, og 
måleskala/metode. 
 

En informativ tittel inneholder: tema, tidsdimensjon for data, 
og spesifikk informasjon om sted og geografi. 
 
Kilde:	CC-BY	EUDAT,	2015	



HVA ER EN GOD DATASETT TITTEL? 

Elver 
eller 

Elver i Rondane nasjonalpark fra Skogsinventerings 
1:126,700 besøkskart (1961-1983) 
 
 
Elver (hva) i Rondane nasjonalpark (hvor) fra 
Skogsinventeringens (hvem) 1:126,700 (skala) 
besøkskart (1961-1983) (når) 

 
Kilde:	CC-BY	EUDAT,	2015	



SKRIV FOR MASKINER, IKKE BARE FOR MENNESKER 

Husk: en datamaskin vil også lese dine 
metadata. 

Ikke bruk symboler som kan bli misstolket: For 
eksempel: ! @ # % { } | / \ < > ~ 

Ikke bruk tabulatorer, innrykket tekst, eller 
linjebrudd. 

Når du kopierer og limer inn fra andre kilder, 
bruk en simpel teksteditor (f.eks., Notepad) for 
å elliminere skjulte tegn. 

Kilde:	CC-BY	EUDAT,	2015	



Fagfelle-evaluering før 
data-publisering: 

 
"Data paper" 



Akademisk	kredi-ering	for	data-publisering.	
Imøtekommer	bekymringer	mht	datakvalitet.	
Leverer	en	mekanisme	for	sitering	av	data.	
	

h[p://www.gbif.org/publishingdata/datapapers		

FAGFELLE-EVALUERING FOR FORSKNINGSDATA 



METADATA TEMA/ OVERSKRIFTER 

Dataset description 
Project description 
People and Organizations (including roles) 
Coverage 

•  Taxonomic coverage 
•  Geographic coverage 
•  Temporal coverage 

Methods 
Intellectual property rights, licensing 
Keywords 



HVORFOR PUBLISERE "DATA PAPER"? 

•  Akademisk publikasjon med søkbare 
metadata som beskriver et datasett. 

•  Reklamerer for dine forskningsdata 
slik at andre lettere finner dem. 

•  Akademisk kreditering for data 
kuratering og data-pblisering med en 
siterbar vitenskapelig publikasjon. 

•  Beskriver forskningsdata i en 
strukturert og lettlest form. 

•  Eventuelt tjenester og støtte for 
maskin-lesbare formater. 



Stabilt og universelt 
Identitetsnummer 



Hensikten	med	iden=tets-nummer	
	
…er	å	gi	navn	=l	=ng,		

slik	at	det	blir	mulig	å	referere	=l	dem.	
	
	
“Each	iden=fier	refers	to	one	and	only	one	thing”	(Coyle	2006).	
	
“An	associa&on	between	a	string	and	a	thing”	(Kunze	2003).	
	
“A	stated	associa&on	between	a	symbol	and	a	thing;	that	the	symbol	
may	be	used	to	unambiguously	refer	to	the	thing	within	a	given	
context”	(Campbell	2007).	



Many	things	(in	GBIF)	are	named	123	

Catalog	number:	123	
GBIF	ID:	543392241	
urn:catalog:CAS:BOT:123	
Bigelowia	juncea	

Catalog	number:	123	
GBIF	ID:	1030591721	
UAMb:Herb:123	
Sphagnum	girgensohnii	

Catalog	number:	123	
GBIF	ID:	893477175	
Parides	erithalion	

Catalog	number:	123	
GBIF	ID:	1050327334	
Cinchona	ledgeriana	 Catalog	number:	123	

GBIF	ID:	931031820	
Bromus	kalmii	

Catalog	number:	123	
GBIF	ID:	283363	
urn:occurrence:Arctos:MVZ:Egg:123:164	
Mercurialis	ovata	

Catalog	number:	123	
GBIF	ID:	231564351	
Umbrina	canariensis	

Catalog	number:	123	
GBIF	ID:	896547722	
urn:occurrence:Arctos:MVZ:Egg:123:164	
Contopus	sordidulus	veliei	

NAME AMBIGUITY:  





HTTP – PURL – UUID  
http://purl.org/nhmuio/id/41d9cbb4-4590-4265-8079-ca44d46d27c3 
 



Including	machine	
readable	formats	

urn:uuid:41d9cbb4-4590-4265-8079-ca44d46d27c3		

									dc:iden=fier	"urn:uuid:41d9cbb4-4590-4265-8079-	
ca44d46d27c3"	





Datalisens 
(maskinlesbar lisens) 



LICENSING FOR DATA PUBLISHED THROUGH GBIF 

http://www.gbif.org/terms/licences  

GBIFs	styremøte	i	2014	har	etablert	stø[e	i	GBIF	for	the	data-lisenser:	





DATA LISENS REGULERER MULIGHETER FOR 
GJENBRUK 

•  CC0  data deles uten restriksjoner eller spesifiserte og absolutte krav til 
hva brukere kan gjøre med dem. 

•  CC BY  data deles for fri bruk under forutsetning av korrekt kreditering 
av opphavsmann som kilde. 

•  CC NC  data deles for ikke-kommersielt bruk – men hvordan 
avgrense hva som er "kommersielt bruk"? 

•  CC SA  data deles under forutsetning at deriverte produkter også deles 
fritt som CC – kan begrense ønsket kommersialisering av resultater? 

•  CC ND  data deles åpent for innsyn, men tillater ingen endringer eller 
deriverte produkter (ingen gjenbruk). 



NORSK LISENS FOR OFFENTLIGE DATA (NLOD)  

•  NLOD  Norsk lisens for offentlige data er 
kompatibel med CC BY-4.0. 

•  http://data.norge.no/nlod/no/1.0 

•  Anbefaler å benytte CC BY for bredere 
kompatibilitet og forståelse også utenfor 
Norge (eventuelt oppgi begge). 



H2020 - ÅPNE DATA ER DEFAULT FRA 2017 

Kilde:	OpenAIRE	&	EUDAT,	CC-BY-4.0,	2013	



Konklusjon 



HVORFOR KURATERE OG PUBLISERE 
DINE EGNE FORSKNINGSDATA? 

•  Forenkler din egen forskning! 

•  Enklere å navigere i dine egne forskningsdata 

•  Spare data for senere bruk. 

•  Unngå mistanker om forskningsjuks eller dårlig 
dataanalyse (slik som "p-hacking"). 

•  Få akademisk kreditering for dine data. 
•  Oppfylle krav fra finansieringskilde / egen 

institusjon. 

Fordi dokumenterte forskningsdata åpner muligheter 
for gjenbruk og bidrar til bedre vitenskap! 

Kilde:	OpenAIRE	&	EUDAT,	CC-BY-4.0,	2013	
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