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Pētījuma mērķis

IKT iespējās balstītu divu digitālo lietotņu – „Datu banka” un

„Datu analīze” – prototipa kā vienota un jauna pētniecības e-

vides instrumenta izstrāde, lai automatizētu tūrisma sociāli

ekonomisko efektu mērīšanu specifiskās reģionālās teritorijās.



Automatizējamā metodoloģija
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Statistiskā analīze
1. Lineārā pāru korelācijas analīze; 

2. Lineārā regresija;

3. Kolmogorova-Smirnova

(Kolmogorov-Smirnov) tests;

4. Manna–Vitnija (Mann-Whitney) 

tests;

5. Parametriskais T-tests.

Mobilās pozicionēšanas 

datu kopas analīze

+

+
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Projekta struktūra un saturs

WP, kas šobrīd  izstrādē



Rezultāti laika plānā
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1. attēls Procesa plūsma ‘Respondentu izdevumi’ prototipa daļai ‘Datu analīze’
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2. attēls Aizpildīta anketa prototipa daļā ‘Datu banka’ 

(fragments)
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3. attēls Aizpildīta anketa prototipa daļā ‘Datu banka’ 

(turpinājums; fragments)
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4. attēls Json datu apmaiņas formātā izveidots fails – datu 

sagatavošana vizualizēšanai
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5. attēls Segmentētu un summētu datu vizualizējums ar Pyton moduli Pygal (piemērs)
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6. attēls Segmentētu un summētu datu vizualizējums – respondenti pēc rezidences 

(piemērs)



• Drupal un Jupyter mijiedarbība

Komanda, kas izsauc Python (py) failu uz Jupyter servera, kurš ģenerē 

diagrammu attēlu failus: 

shell_exec('ssh user@hostName /path/ json_data_bar.py ' 
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7. attēls Automatizēta atbilžu skaita summēšana Json datu apmaiņas formātā – Json datu izveide (piemērs)



Ciklā notiek Json datu apstrāde, rezultātā iegūstot datus Python bibliotēkai Pygal, ar 

kuras palīdzību vizualizē rezultātus 'svg' failu formātā
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8. attēls Json datu apstrādes cikls (fragments)



Python savienojas ar Drupal platformas MYSQL datubāzi prototipa daļu ‘Datu banka’ 

un ‘paņem’ atlasītos datus:

conn = mysql.connector.connect(host="hostName", user="user", passwd="password", 

db="databaseName")

cursor = conn.cursor()

cursor.execute('SELECT value as value, name FROM webform_submission_data

WHERE webform_id="da" AND name LIKE "r_result_%" AND sid = "'+sid+'" '); 
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9. attēls Datu attēlojums tabulā – lietotāja skats (fragments)
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Darbs ar tradicionālajiem

datiem;

Darbs ar MPD iesaisti –

prototipa daļa ‘Datu analīze’

priekšizpētes un daļēji arī

izstrādes stadijā

10. attēls Prototipa izstrādes taktiskais modelis automatizētai tūrisma ekonomiskās ietekmes novērtēšanai

Nopublicēts 16.12.2019. 

http://www2.llu.lv/research_conf/proceedings2019_vol_2/docs/LatviaResRuralDev_25th_2019_vol2-

232-239.pdf

http://www2.llu.lv/research_conf/proceedings2019_vol_2/docs/LatviaResRuralDev_25th_2019_vol2-232-239.pdf


CDR MPD Libērijas paraugdatu kopas struktūra:
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Avots: International Telecommunication Union (ITU) (2017). Call Detail Record Analysis Republic of Liberia. Final Report. 
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Citas aktivitātes

1. Dalība Eiropas Lielo datu vērtības asociācijas (EBDV) konferencē Big Data Value and

Public Private Partnership Summit 2019; (Rīga; 26.06.2019.)

2. Dalība Eiropas Zinātnieku naktī (Valmiera; 27.09.2019.)

3. Seminārs Drupal Camp Baltics 2019 – nekomerciāls pasākums, kur profesionāļi,

izstrādātāji, biznesa pārstāvji, pētnieki u.c. ieinteresētie dalās zināšanās, mācās,

kooperējas.



Priekšlikumi, komentāri, konstruktīva diskusija
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