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Mängden data som är tillgänglig för forskning och industri ökar ständigt. Men 
hastigheten med vilken datainsamlingen ökar matchas inte alltid av 
möjligheterna inom lagring, användning och analys av insamlad data. Skulle 
utrymmet för att lagra data vara begränsat, måste man till slut antingen 
kassera insamlad data eller så har man inga möjligheter att samla in den från 
början. Och är det så att lagringen inte är problemet, så är det ofta så att data 
samlas, in, registreras och lagras i sådana mängder att det blir omöjligt att 
hinna analysera inom relevanta tidsramar. För närvarande är dessutom 
dataöverföring och -lagring en kostsam historia energimässigt för både 
datacenter och Internet-of-Things-enheter. För att få ut det mesta av den 
tillgängliga informationen på ett kostnadseffektivt sätt, och för att minska 
tiden mellan datainsamling och en insikt som kan användas i beslutsfattning 
infångandet av data och dess analys bli snabbare, mer effektiv och åtkomlig. 
Detta är en tvärvetenskaplig utmaning som kräver expertis från många 
discipliner, och där den akademiska världen kan lära sig av industrin i de 
växande ämnena realtidsdataanalys och öppen data. 
 
Denna ASG samlar fakulteterna för naturvetenskap (fysik, matematik, 
astronomi), teknik (EIT), samhällsvetenskap (psykologi) och juridik för att 
diskutera och undersöka lösningar på denna utmaning inom realtidsförvärv av 
data och dataanalys. Det traditionella datatagnings- och dataanalysparadigmet 
kräver att data lagras innan det analyseras, medan lösningarna som undersöks 
av denna avancerade studiegrupp ser ett nästan samtidigt (realtids-) 
genomförande av datainsamlingen och analysen. 
 
Öppen data är en annan möjlig lösning på underutnyttjande av data inom 
många vetenskapsområden, när data är åtkomlig också under 
insamlingsprocessen har många fler användare chansen att analysera dem. 
Nuvarande praxis är att tillgängliggöra forskningsdata i slutet av ett 
forskningsprojekt gör dock att sekundär användning av data blir mer besvärlig 
och mindre relevant, särskilt i tidskänsliga ämnen. Öppen data (realtidsdelning 
av data i insamlingsögonblicket) kan övervinna dessa svårigheter, samtidigt 
som det ökar insynen i forskning i allmänhet. 
 
Denna ASG söker bygga en solid grund för varaktiga tvärvetenskapliga 
samarbeten kring snabb, öppen och effektiv datalagring med möjligheter till 



realtidsanalys och användning. Vi kommer att arbeta tillsammans för att svara 
på frågor om databehandling och beslutsfattande i realtid. Arbetet kommer att 
äga rum inom en serie öppna seminarier med en blandning av lokala och 
inbjudna talare, efterföljt av diskussioner med praktiska kunskapsutbyte mellan 
deltagarna så att varje fält kan få erfarenhet av andra. Vi kommer att sprida 
vårt arbete genom korta white papers med tankar och rekommendationer. Vi 
kommer att kommunicera vårt arbete till olika specifika målgrupper genom att 
gemensamt delta i och presentera vårt arbete vid offentliga evenemang. Vår 
avslutande aktivitet kommer att bli en sista diskussion för att sätta scenen för 
framtida arbete. 
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