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Plan wystąpienia 

• Komunikacja piśmiennicza 

• Analiza wizualna 

• Sieci społeczne 

• Komunikacja on-line 

• Altmetrics 

• Przykłady 
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Komunikacja piśmiennicza 
• Współautorstwo (co-authorship) 

• Współcytowania (co-citation analysis) 

• Bibliografie łączone (bibliographic coupling) 

• Wspólna tematyka (co-categories) 

• Wspólna afilacja 
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Wizualizacja sieci 

• Grafy 

http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2012/10/start/womens-health-connections/viewgallery/290198
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Network Science 

 • Nauka o sieciach – nauka 21 wieku! (teoria 
grafów, matematyka, statystyka, data mining, metody 
wizualizacji informacji) 

• Początki: Euler 1736 r.  

 

 

 

 

• Zastosowanie: informatyka, telekomuni- 

kacja, biologia, informatologia, nauki społeczne 

• Od 2000 r. 

1. Masowość danych i ich ogólny dostęp 

2. Zainteresowanie sieciami społecznymi 

• Analiza cytowań “who cites whom” 

 

Koncepcja 

wykorzystania 

powiązań między 

jednostkami nie jest 

nowa, ale dopiero 

nowe zbiory danych 

i nowe metody 

obliczeniowe 

umożliwiły 

zastosowanie SNA 

na wielką skalę  
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Analiza sieci społecznych (SNA) 

• Siła wiązania - > waga 

– częstotliwość interakcji 

– subiektywna ocena 

– koszt komunikacji 

– Kombinacje pow. : 

 

• Problemy: 

– siła wiązania 

– węzeł centralny 

– miary podobieństwa, 
spójności  

• Węzły    -> Gracze 

• Krawędzie - > relacje społeczne 

     interakcję 

     podobieństwo 
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Interpretacje praktyczne 

• Lider społeczności  

• Grupy i podgrupy 

 

 

• Współpraca 

 

 

• Struktura powiązań 

 

• Mosty, kliki,  węzły 
pośrednictwa (algorytm 
PageRank) 

Kto jest najwięcej cytowany? 

Kto założył szkołę, kto jest 

powiązany z nowym 

paradygmatem? 

Wspóautorstwo, współcytowania, 

bibliografie łączone. 

Jak szybko propagowana jest 

informacja w sieci? 

 Kto jest osobą łączącą różne 

szkoły? Jest to osoba kluczowa w 

komunikacji pomiędzy kim a kim? 
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Sieci społeczne- praktycznie 

Homofilia 
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Juan przyjął rolę infobrokera, ponieważ przy jego udziale przepływała 

informacja do pracowników  

Sieci społeczne- praktycznie 
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Naukowiec na Facebooku 

Metadane: 

• Ilość Linków - stopień 

• Ilość linków in, linków out 

• Nazwy (imię, nazwisko, pseudonim) 

• Ilość postów 

• Ilość komentarzy 

• Ilość „lajków” 

• Ilość przyjaciół 
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Stopień PageRank 
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• Tradycyjne filtry: recenzje, cytowania, h-indeks, 
JIF 

• Altmetrics (metrics 2.0) miernikiem popularności w mediach 

społecznościowych 

– Przegląd publikacji 

– Ściągalność plików 

– Komentarze na blogach 

– „Lubie to” na FB 

– Aktywność dyskutujących – 

• Adresaci  
wydawcy, bibliotekarze, badacze 

Od bibliometrii do altmetrii 
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Indykator Altmetrics  

artykuł 

www.altmetrics.com 

 

 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0039464
http://www.altmetrics.com/
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Semantyczne narzędzia alt 

• Środowisko do wymiany zasobami 
naukowymi i ich semantycznego 
wyszukiwania (Cornel University).  

• Mierniki naukowe na poziomie lokalnym  

http://vivo.iu.edu/    
• CrowdoMeter - „crowdsourcing of tweets”  

 wyświetla mierniki tweetów o artykułach 
naukowych i pozwala dodawać 
semantyczne informacje. 

• CiTO (Citation Typing Ontology), ontologia 
do opisu cytowań. 

http://vivo.iu.edu/
http://www.essepuntato.it/lode/http:/purl.org/spar/cito
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Zalety altmetrics 

– Urozmaicenie 

– Otwartość technologii 

– Szybkość 

– Dostosowane do semantycznych treści 

– Mierzenie szumu informacyjnego 

complement to traditional citation metrics 

 

Źródło:altmetric.org 
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Pytania i problemy 

• Czy altmetrics – dominującą miarą 

komunikacji naukowców?  

• Jak prezentować dynamikę zmian? 

• Sieci społeczne w nauce: nowe 

ilościowe charakterystyki? 

• Jak badać społeczności naukowe?  

Naukowcy Naukowcy ––  gracze gracze   

o pieniądze na badaniao pieniądze na badania  
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www.umk.pl/~wieo 

 

http://www.umk.pl/~wieo

