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Принципи на FAIR /справедливи/ данни 

Findable - /откриваеми/- лесно за намиране данни 
както от хора, така и от компютърни системи и въз основа 
на задължително описание на метаданните, които 
позволяват откриването на селектирани набори от данни 
за нуждите на потребителите. 

Accessible - /Достъпни/ - Съхраняват се за 
дългосрочен период, така че да могат лесно да бъдат 
достъпни и/или изтеглени с добре дефинирани 
лицензионни условия и условия за достъп (Отворен 
достъп, когато е възможно), независимо дали са на ниво 
метаданни или на ниво на действително съдържание на 
данни. 

 Interoperable - /оперативно съвместими/ - Готови за 
комбиниране от хора и компютърни системи с  други 
набори от данни. 

 Reusable - /повторно използваеми/- Готови да бъдат 
използвани за бъдещи изследвания и да въдат 
обработвани  с различни изчислителни методи.  

3 

Принципите се отнасят до три типа образувания: 
•  данни (или който и да е цифров обект), 
•   метаданни (информация за този цифров обект),  
•   инфраструктура (ресурс за търсене). 
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Findability / Откриваеми/  

Първата стъпка в (повторното) използване на данни е тяхното 
намиране. Метаданните и данните трябва да бъдат лесни за намиране 
както за хора, така и за компютри. Машинночитаеми  метаданни са от 
съществено значение за автоматично откриване на набори от данни и 
услуги. 

F1. (Мета) данните - глобално уникални и с постоянен идентификатор 
(PID) (10 начина, показващи как идентификаторите могат да помогнат 
за интегрирането на данни) 

F2. Данните да се описават с богат набор от метаданни (дефинирани 
чрез принцип  R1) 

F3. Метаданните ясно и експлецитно да включват идентификатор на 
данните 

F4. (Мета)данните да са регистрирани или индексирани в ресурс за 
търсене ( хранилище, инфраструктурен елемент). 
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2. Accessibility /Достъпност/ 

След като потребителят намери необходимите данни, той трябва 
да знае как тези данни могат да бъдат достъпни, включително да 
получим автентификация и оторизация. 

A1. (Мета) данните да се извличат чрез идентификатора им, 
като се използва стандартизиран комуникационен протокол  
A1.1 Протоколът е отворен, безплатен и универсално изпълним 

A1.2 Протоколът позволява процедура за удостоверяване и 
разрешаване, където е необходимо 

A2. Метаданните  да са достъпни, дори когато данните вече не 
са достъпни  
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3. Interoperability / Оперативна съвместимост/ 

Данните обикновено трябва да бъдат интегрирани с други данни. В 
допълнение, данните трябва да взаимодействат с приложения или 
работни процеси за анализ, съхранение и обработка. 

 I1. (Мета) данните да използват формален, достъпен, споделен 
и широко приложим език за представяне на знания. 

 I2. (Мета) данните  да използват речници, които следват FAIR 
принципите  

 I3. (Мета) данните  да включват квалифицирани препратки към 
други (мета) данни  
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https://www.go-fair.org/fair-principles/i1-metadata-use-formal-accessible-shared-broadly-applicable-language-knowledge-representation/


4. Reuse  / повторна употреба/ 

Крайната цел на FAIR е да се оптимизира повторната употреба на данни. 
За да се постигне това, метаданните и данните трябва да бъдат добре 
описани, така че да могат да бъдат репликирани и / или комбинирани в 
различни настройки. 

R1. (Мета) данните да  са богато описани с множество точни и 
подходящи атрибути. 
 R1.1. (Мета) данните  да се освобождават с ясен и достъпен лиценз за 

употреба на данни. 
 R1.2. (Мета) данните да са свързани с подробен произход 
 R1.3. (Мета) данните  да отговарят на подходящи  за общността стандарти.  

Повече информация за FAIR данни и принципи: 
https://www.go-fair.org/fair-principles/ 
https://www.go-fair.org/resources/ 
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Услуги подкрепящи FAIR данни  /Разграничение 1/ 

 Услуги/, които поддържат  FAIR данни, означават всичко, което ви 
помага да увеличите откриването, достъпността, оперативната 
съвместимост или повторната употреба на вашите данни…. и това е 
много! 
Необходимо е да се обърне внимание на принципите, свързани с гъвкавостта 

и достъпността, които изискват най-вече технически опит, който може да 
бъде адресиран от общи услуги (например PID, каталогизиране, откриване и 
съхранение); 

Необходимо е да се обърне внимание на принципите, свързани с 
оперативната съвместимост и повторната употреба, които изискват услуги, 
които отговарят на дисциплинарни нужди с конкретна експертиза в областта 
на домейните (например онтологии, кураторство и управление, осигурени от 
хранилища на домейни). 
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  Услуги подкрепящи FAIR данни /Разграничение 2/ 

 Услуги, които могат да ви помогнат преди да започнете вашите 
изследвания, като услуги за управление на изследователски 
данни и услуги за планиране на управление на данни. 

 Услуги, които ви помагат по време на вашите изследвания, като 
системи за организация на знанието (KOS) или PID услуги. 

 Услуги, които ви помагат след вашите изследвания като 
инструменти за оценяване на FAIR  или хранилища с данни със 
специфични услуги. 
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FAIR  услуги / преди изследвания 
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Essentials 4 Data Support: (Основи за подръжка на данни) 
https://datasupport.researchdata.nl/en/ 

Безплатна онлайн версия  

 
The MOOC: Delivering Research Data Management Services 

(Предоставяне науслуги за управление на 
изследователски данни) 

 https://www.futurelearn.com/courses/delivering-research-data-management-
services 

Новият  MООС стартира от 24.02.2020  
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FAIR  услуги / преди изследвания 
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Coursera:  Управление на данни 
https://www.coursera.org/learn/data-management 

Не е безплатен, няколко опции за записване . 

 
За повече информация:  

Обучение за дигитална курация http://www.dcc.ac.uk/training 

  OpenAIRE  обучение https://www.openaire.eu/frontpage/webinars 
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FAIR  услуги за съществуващи данни /след изследвания 
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 Услуги за оценка на FAIR данни: 

 

 

 

 

 

https://ardc.edu.au/resources/working-with-
data/fair-data/fair-self-assessment-tool/ 
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FAIR  услуги за съществуващи данни /след изследвания 
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 Обучение  за оценяване на FAIR данни  

 Контролен списък „Колко са справедливи вашите данни? 

 “A Checklist produced for use at the EUDAT summer school to discuss how FAIR the participant's research data were…” 

„Контролен списък, изготвен за използване в лятното училище на EUDAT, за да се обсъди доколко са били FAIR  

изследователските  данни на участника…“ 

 https://zenodo.org/record/1065991#.Xkz6rS2ZOL4 

 FAIRdat услуга,  „Използвайки тази услугат, вие ще можете да оцените „FAIRness“ на набор от данни. 

 https://www.surveymonkey.com/r/fairdat 

  Достатъчно FAIR? Контролен списък за оценка на FAIRness на данните (набори) 

 Предоставено от DANS 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7t1Z9IOBoj5GgWqik8KnhtH3B819Ch6lD5KuAz7yn0I0Opw/viewform 
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Чеклист за оценка доколко данните са FAIR 

 

 

Чеклистът ви помага да 
установите какво е 
качеството (доколко 
отговарят на FAIR 
принципите) на 
данните ви и 
надеждността 
(trustworthiness) на 
хранилището, което сте 
избрали 
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FAIR  услуги  / текущи изследвания  
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 Обучение при използване на  FAIR услуги  

    Основни категории тук са:  

Избор на правилни постоянни идентификатори (PID): Постоянна 
политика за идентификатори за EOSC 

https://www.eoscsecretariat.eu/eosc-symposium2019/pid-policies 

 

 Използването на системи за организация на знанието (KOS)  

 

 Избор на подходяща платформа за данни / хранилище на данни 
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FAIR  услуги  / текущи  изследвания  
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 Обучение за използване на системи за организация 

на знанието (KOS) 

Бъдете изобретателни! 
 

Например, разработване на 
упражнения около  KOS услугите за 
етапи на текущи изследвания….   

 Като начало може да се започне от 
уебсайта на Съвета за библиотечни и 
информационни ресурси (CLIR): 

https://www.clir.org/pubs/reports/pub9
1/1knowledge/ 

 

 

- Речници 

- Стандарти за 
данни 
- Таксономии 

- Онтологии 
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FAIR  услуги  / текущи изследвания  
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● Обучение върху платформи за данни и хранилища  
 

 

Изборът на подходяща платформа/хранилище определя 
правдивостта на съхранените данни  

Провеждани упражнения/ обучения  върху платформата 
re3data.org често разрешават  проблемите, които изискват 
повишено внимание (метаданни, сертифициране и т.н.), но 
не са лесно достъпни .. 

https://www.re3data.org 

 

17 

https://www.re3data.org
https://www.re3data.org


Как и къде да изберем подходящите FAIR услуги 

Бази данни: 
За всички: 

Open Science MOOC 
Research Data Alliance 
400+ Tools and innovations in scholarly communication 

За партньори по NI4OS: 
NI4OS Box tools  
NI4OS Box ORDM 
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Избор на  подходящите FAIR услуги 

Какви аспекти се взимат предвид, когато 
търсим правилниата услуга?  

 Жизнен цикъл на научните данни  

 Кои дисциплини  

 Възможностите и очакванията на 
дадената институция  

 Очаквания към публикацията   

 

Picture: https://blogs.ntu.edu.sg/lib-datamanagement/data-lifecycle/ 
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FAIRsharing 

 

Добре организиран, информативен и образователен ресурс за стандартите за данни и 
метаданни, свързани с бази данни и политики за данни. 
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RDA директория за стандарти за метаданни (RDA Metadata Standards 
Directory) 

Основната цел е да се разработи съвместна, отворена директория на 
стандартите за метаданни, приложими към научните данни, които да 
помогнат за справяне с инфраструктурните предизвикателства.  
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ARGOS 

ARGOS е онлайн инструмент в подкрепа на автоматизирани процеси за 
създаване, управление, споделяне и свързване на платфомрми за 
управление на данни (DMP) със съответните научни артефакти.  
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AMNESIA 

Amnesia е инструмент за анонимизиране на данни, който позволява да се 
премахне идентифициращата информация. Amnesia не само премахва 
директни идентификатори като имена, SSN и т.н., но също така трансформира 
вторични идентификатори като дата на раждане и пощенски код, така че 
хората да не могат да бъдат идентифицирани в данните. 
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B2SHARE 

B2SHARE предоставя удобен и надежден начин за съхранение и 
публикуване на научни данни от малък мащаб и разнороден 
контекст от страна на учени, научни общности и граждани.  

 

Уебинар  обучение за изграждане на национален капацитет в областта на отворената наука, 22.07.2020 24 



Zenodo 

Zenodo е отворено хранилище, предоставящо възможност на учени от 
всички дисциплини да споделят и запазват научните си резултати    
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Управления на изследователски данни  

 Управление на данните от научните изследвания се отнася до 
разработването, изпълнението и надзора на (изследователски) 
планове, политики, програми и практики, които контролират, 
защитават, доставят и повишават стойността на изследванията  и 
информационни активи. 

 Защо  това е важно: 
Спестява се време и ресурси 
Помага за предотвратяване на грешки и повишава качеството на 

изследванията 
Позволява валидиране и повторение на констатациите 
Улеснява споделянето на данни 
…. 
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Структура на Управление на изследователски данни 

 Планове за Управление на изследователски данни  

 Политики за Управление на изследователски данни 

 Услуги за Управление на изследователски данни 

 Стандарти  за Управление на изследователски данни 

 Инструменти за Управление на изследователски данни 

 

Източник: https://www.fosteropenscience.eu/resources#tab-9 
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Работна група по FAIR  

 РГ предоставя на EOSC секретариата препоръки по:  

 
 Разработване и приемане на стандарти за данни и споделяне на 

споразумения за споделяне между доставчици на данни  
 Най-добри практики, които вече се прилагат в конкретни научни области или 

държави и могат да бъдат възприети на мултидисциплинарно и европейско 
равнище 

 Рамка за оперативна съвместимост на EOSC, която обхваща дисциплинарни 
подходи и насърчава изследователските инфраструктури да бъдат 
оперативно съвместими по проект 

 Изисквания при създаване на услуги на FAIR внедряване, свързани с 
Работната група по архитектура 

 Постоянна политика за идентификатор (PID) за EOSC 
 Рамки за оценка на FAIR данни и сертифициране на услуги, които позволяват 

FAIR, включително съпоставяне на резултатите, напр. каталози на 
сертифицирани хранилища 

 Международното измерение на принципите на FAIR, сближаване към 
общоприети рамки 

 

 Председател:  Sarah Jones 

 Съпредседател:  Francoise Genova 

 https://www.eoscsecretariat.eu/working-groups/fair-working-group 
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 Благодаря за вниманието!  
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https://ni4os.eu/ 

https://twitter.com/NI4OS_eu 

https://www.facebook.com/NI4OS/ 
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“Turning FAIR data into reality”, Interim report from EC EG on FAIR 
data, June 2018, https://doi.org/10.5281/zenodo.1285272  
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