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Daži fakti

• Pēdējos 2 gados radīto datu apjoms ir lielāks par 
visā cilvēces vēsturē iepriekš radīto datu apjomu

• 1.7 MB jaunu datu sekundē uz katru planētas 
iedzīvotāju tiks radīti 2020.gadā

• 50 miljardi tīklam pieslēgtu gudro ierīču būs pēc 5 
gadiem

• 0.5% no visiem datiem ir apjoms, kas jebkad ir 
izmantots vai analizēts

• Boeing 737 ģenerē ap 240 TB datu vienā lidojumā



• Visa informācija, kas rodas, kad mēs savās darbībās 

atstājam digitālas pēdas

• Lielas/sarežģītas datu kopas

• Neder tradicionālās apstrādes metodes

• Liels apjoms, rašanās ātrums un dažādība

Lielie dati ir …



Lielie dati rodas …

• Gan automātiski, gan apzināti tos radot

• Mobilās iekārtas – sarunas, atrašanās vieta, foto, video, sarunas, SMS

• Sensori - piemēram, viedpulksteņi, IoT un daudzi citi

• Datorsistēmas – ievadītie dati, darbību žurnāli

• Kameras – video novērošana, seju atpazīšana, auto numuru 
atpazīšana

• POS termināli – karšu transakcijas

• Jebkuras citas iekārtas, kas reģistrē datus



Pieci lielo datu V

• Volume – liels datu apjoms

• Velocity – liels datu rašanās ātrums

• Variety – liela datu dažādība, nav strukturēti

• Veracity – dažāda kvalitāte un uzticamība

• Value – spēja no šiem datiem gūt labumu

V



Izaicinājumi

• Ātra datu uzkrāšana

• Liela datu apjoma analīze

• Datu meklēšana

• Privātums



Lielo datu izmantošanas piemēri

• Gudrās pilsētas

• Transporta plūsmu prognoze

• Pilsētas funkciju plānošana

• Pircēju paradumu analīze

• Preču piegāžu plānošana, pamatojoties uz sociālajām tendencēm

• Slimību uzliesmojumu prognozēšana

• Drošības situācijas monitorēšana

• Finanšu transakciju monitorings

• Sportistu snieguma analīze



• Speciālas datu glabātuves
• No-SQL DB – MongoDB, ClusterPoint

• Objektu krātuves – Amazon S

• Analīzes rīki
• IBM Watson

• Datu meklēšanas rīki
• Google Search

• Dažādi mākoņdatošanas risinājumi

Tehnoloģiju piemēri
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