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Obfitość danych, wynikająca ze wzrostu liczby urządzeń podłączonych do globalnej sieci, stawia nowe wy-
zwania dla technologii ich gromadzenia, ale przede wszystkim ich przetwarzania. Stwarza też nowe możli-
wości łączenia danych, ujawniające ciekawe, nieoczywiste zależności. W sposób szczególny, ze względu na 
szeroki wachlarz zastosowań, interesujące są cyfrowe ślady aktywności społecznej ludzi – obserwowane 
wprost, albo poprzez informacje z otoczenia, w którym żyją. 

Celem projektów studenckich realizowanych w ramach przedmiotu „Techniki Analizy Sieci Społecznych” 
jest tworzenie aplikacji lub analiz wydobywających dodatkową wiedzę z połączenia ogólnodostępnych da-
nych. Zestaw proponowanych tematów projektowych został dobrany tak, aby studenci mieli możliwość 
zetknięcia się z całym wachlarzem problemów związanych z pozyskiwaniem i łączeniem danych heteroge-
nicznych, takich jak: 
- brak interfejsu programistycznego do danych (API), 
- ograniczenia przepustowości kanału dostępu do danych, 
- niespójność i zanieczyszczenie danych, 
- niejednoznaczność złączenia danych z dwóch i więcej źródeł, 
- niezgodność API z dokumentacją, 
- ilość danych utrudniająca lub uniemożliwiająca ich analizę i wizualizację za pomocą standardowych pro-

cedur. 
Studentom pozostawiono dowolność w doborze technologii, stawiając za priorytet przezwyciężenie proble-
mów i dostarczenie wyników choćby w minimalnym zakresie. 

W dalszym ciągu zostaną zaprezentowane projekty i ich rozwiązania, w ustandaryzowanej formie. Każdy 
opis charakteryzuje się: 
- tematem zadania, 
- listą wykorzystanych źródeł danych i sposobem ich pozyskania, 
- sposobem połączenia danych z różnych źródeł, albo wewnętrznego złączenia danych z jednego źródła, 
- opisem implementacji, zawierającym nazwy użytych kluczowych technologii, rozwiązań autorskich, od-

stępstw od zakresu zadania oraz problemów związanych ze źródłami danych bądź z samymi danymi, 
- możliwościami dalszego wykorzystania wyników projektu, 
- najciekawszymi wynikami projektu, najczęściej – wizualnymi. 
Przedstawione projekty dzielą się na dwie zasadnicze kategorie, ze względu na ich produkt. 
1. Projekty dostarczające aplikacji interaktywnych, zasadniczo pobierających i analizujących niezbędne 

dane na bieżąco, a zatem, siłą rzeczy, w ograniczonym zakresie. 
2. Projekty analityczne, łączące i przetwarzające jednorazowo wszystkie pobrane dane, w celu znalezienia 

odpowiedzi na pewne zagadnienia  badawcze. 
W dalszej części raportu, formularze dotyczące obu typów projektów zostały wyróżnione kolorami: grana-
towym dla projektów aplikacyjnych, a brązowym – dla analitycznych. 
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1 
Weryfikacja popularności donie-
sień na podstawie alternatywnego 
serwisu społecznościowego 

 

Źródła danych 

 ×  

Doniesienia użytkowni-
ków o wydarzeniach 

Serwis społecznościo-
wy; krótkie informacje 

Pozyskanie danych 

Analiza HTML API, max. 100 wia-
domości naraz 

Złączenie danych 

URL źródła wiadomości 

Uwagi implementacyjne 

Przyjęto, że współczynnik popularności wiadomo-
ści jest ważoną sumą popularności w Wykopie 
(liczba wykopań) oraz liczby retransmisji (retweet) 
na Twitterze. Wykonano aplikację sieciową w 
Javie. 

Możliwe zastosowania 

Stworzenie usługi agregatora doniesień o wyda-
rzeniach, z wewnętrzną weryfikacją i rankingiem 
popularności wydarzeń. 

Ilustracje działania 

 

2 
Weryfikacja rzetelności opisów 
znalezisk na podstawie porównania 
tekstu streszczenia z oryginalnym. 

 

Źródła danych 

 × 
 

Doniesienia użytkowni-
ków o wydarzeniach 

Oryginalne strony 
www z wydarzeniami 

Pozyskanie danych 

Makieta ReST serwisu 
wykop.pl 

Analiza HTML 

Złączenie danych 

Odległość Lewensztejna oraz podobieństwo cosi-
nusowe dla słów 

Uwagi implementacyjne 

Wykonano aplikację sieciową w Javie. Wykorzy-
stano serwis mockable.io do stworzenia namiastki 
API serwisu Wykop. Słowa treści wiadomości 
sprowadzane są do formy podstawowej za pomocą 
Morfologika. 

Możliwe zastosowania 

Stworzenie usługi agregatora doniesień o wyda-
rzeniach, z wewnętrzną weryfikacją rzetelności 
zgłoszeń o wydarzeniach. 

Ilustracje działania 
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3 
Wyświetlenie wiadomości o wyda-
rzeniach w pobliżu określonej loka-
lizacji 

 

Źródła danych 

 ×  

Doniesienia użytkowni-
ków o wydarzeniach 

Podkład mapowy 

Pozyskanie danych 

Analiza HTML API 

Złączenie danych 

Zbiór nazw miejscowych w pobliżu określonej 
lokalizacji 

Uwagi implementacyjne 

Wykonano aplikację graficzną w Pythonie i Ja-
vaScript. Dla zadanej nazwy lub współrzędnych, 
pobierany jest z Google Maps zbiór nazw okolicz-
nych miejscowości – następnie wykorzystany jako 
kryterium wyszukiwania w Wykopie. 

Możliwe zastosowania 

Stworzenie usługi agregatora doniesień o wyda-
rzeniach, uwzględniającego ich lokalizację. 

Ilustracje działania 

 

 
 
Mapa wydarzeń zaprezentowana użytkownikowi. 
 

4 
Pokazanie powiązań między arty-
kułami The New York Times dla 
zadanych słów kluczowych, z wy-
korzystaniem kryteriów klasyfika-
cji określonych przez wydawcę 

 

Źródła danych 

 
Prasowy serwis informacyjny 

Pozyskanie danych 

API o ograniczonej wydajności 

Złączenie danych 

Poprzez współwystępowanie słów kluczowych 
przypisanych do artykułów, z uwzględnieniem ich 
istotności wg. dostawcy treści 

Uwagi implementacyjne 

Wykonano aplikację graficzną w Pythonie. Wiele 
artykułów NYT nie ma przypisanych słów kluczo-
wych i dlatego do budowy grafu powiązań byłoby 
potrzebne wyszukiwanie pełnotekstowe. 

Możliwe zastosowania 

Mechanizm rekomendacji nowych artykułów. 

Ilustracje działania 

 

 
Okno wyszukiwania artykułów 
 

 
Okno wyboru możliwych opcji generowania grafów 
 

 
Graf połączeń między artykułami ze względu na 
słowa kluczowe 
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5 
Pokazanie grafu użytkowników 
gry Warcraft dla wybranego „kró-
lestwa”, pogrupowanych wg podo-
bieństwa 

 

Źródła danych 

 
Portal tematyczny wow-heroes.com 

Pozyskanie danych 

Analiza HTML  

Złączenie danych 

Wskazany przez użytkownika podzbiór możliwych 
atrybutów: rasa, klasa, specjalizacja, gildia, króle-
stwo 

Uwagi implementacyjne 

Wykonano aplikację konsolową w Pythonie. Do 
grupowania węzłów w dużym grafie zastosowano 
algorytm k-prototypes, bazujący na k-means: 
http://www.cs.ust.hk/~qyang/Teaching/537/Papers/huang98extensions.pdf  
Możliwe zastosowania 

Doradztwo specjalistyczne dla graczy ws. doboru 
własnych bohaterów w grze. 

Wyniki działania 

Wśród najlepiej radzących sobie bohaterów gry, 
dominuje jedna i ta sama rasa. Pozostałe atrybuty 
mają mniejsze znaczenie. 
 

 

6 
Pokazanie grafu ego generowanego 
przez traceroute do predefinio-
wanego zestawu adresów 

 

Źródła danych 

traceroute × 
 

Aplikacja raportująca 
parametry trasy do 
adresu IP 

Serwis badający popu-
larność adresów inter-
netowych 

Pozyskanie danych 

Wielokrotne urucha-
mianie na maszynie 
użytkownika aplikacji 

Archiwum 10 tys. naj-
popularniejszych adre-
sów wg kategorii 

Złączenie danych 

Docelowe adresy IP 

Uwagi implementacyjne 

Wykonano aplikację graficzną w Pythonie, ale nie 
zinterpretowano w pełni wyników traceroute. 

Możliwe zastosowania 

Narzędzie do badania wydajności i niezawodności 
własnego połączenia z internetem. 

Ilustracje działania 
 

 
Okno wyboru parametrów analizy, tj. rodzaju i 
liczby adresów docelowych. 
 

 
Uzyskana struktura połączeń. 
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7 
Implementacja wyszukiwania peł-
notekstowego w recenzjach książek 

 

Źródła danych 

 
Portal społecznościowy czytelników 

Pozyskanie danych 

Analiza HTML (JSoup) 

Złączenie danych 

Zaimplementowane wewnętrznie przez silnik 

 (schemat TF-IDF) 

Uwagi implementacyjne 

Wykonano aplikację sieciową z użyciem front-endu 
angularJS, komunikacji ReST, back-endu Java EE 
+Spring+PostgreSQL. Zbadano gruntownie wy-
dajność aplikacji. Zaobserwowano znaczny spadek 
wydajności serwisu lubimyczytać przy pobieraniu 
kolejnych stron wyszukiwania o wysokich nume-
rach. 

Możliwe zastosowania 

Mechanizmy rekomendacji i grupowania książek. 

Ilustracje działania 

 

 
Ekran wyników wyszukiwania. 
 

8 
Wyznaczenie trasy omijającej 
miejsca niebezpieczne 

 

Źródła danych 

 
× 

 
Rejestr zdarzeń nie-
bezpiecznych 

Podkład mapowy 

Pozyskanie danych 

Analiza HTML API 

Złączenie danych 

Lokalizacja GPS 

Uwagi implementacyjne 

Wykonano aplikację w postaci JavaScriptu. Wo-
bec problemów z implementacją własnego algo-
rytmu trasowania, wykorzystano usługę OSRM 
(router.project-osrm.org). Do nałożenia warstwy na pod-
kład użyto biblioteki OpenLayers. Z powodu od-
stępstw, aplikacja ma ograniczoną funkcjonalność. 

Możliwe zastosowania 

Rozwinięcie aplikacji, umożliwiające omijanie 
miejsc niebezpiecznych ze względu na kategorię 
zagrożenia, porę dnia i środek komunikacji. 

Ilustracje działania 

 

 
Mapa z wyznaczoną trasą. 
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9 
Ukazanie połączeń pomiędzy 
dwiema osobami związanymi za-
wodowo 

 

Źródła danych 

 
Broker danych z Krajowego Rejestru Sądowego 

Pozyskanie danych 

Analiza HTML (BeautifulSoup) 

Złączenie danych 

Współwystępowanie 2 osób w tej samej organiza-
cji 

Uwagi implementacyjne 

Wykonano aplikację konsolową w Pythonie. Nie-
stety, nie rozwiązano problemu ujednoznacznienia 
osób o tych samych imionach i nazwiskach. 

Możliwe zastosowania 

Analiza powiązań pomiędzy osobami. 

Ilustracje działania 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 
Pokazanie lokalizacji określonych 
klubów piłkarskich; pokazanie 
klubów, z którymi rozgrywa spo-
tkania wskazany klub 

 

Źródła danych 

 × 
 

Portal piłkarski Podkład mapowy 

Pozyskanie danych 

Analiza HTML API 

Złączenie danych 

Siedziba klubu 

Uwagi implementacyjne 

Wykonano aplikację graficzną Javy. Aplikacja 
używa technologii: CouchDB, JSoup, oraz Nomi-
natim – serwisu geokodowania. Problemem jest 
brak integralności struktury stron serwisu Łączy-
naspiłka. 

Możliwe zastosowania 

Rekreacyjne lub uatrakcyjnienie innych serwisów. 

Ilustracje działania 
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11 
Wyszukanie patentów osób 
o wskazanym nazwisku, z ujedno-
znacznieniem osób 

 

Źródła danych 

 
Amerykański urząd patentowy 

Pozyskanie danych 

Analiza HTML 

Złączenie danych 

Imię, nazwisko i adres (docelowo – lista współau-
torów; obecnie nie obsługiwana) 

Uwagi implementacyjne 

Wykonano aplikację sieciową w PHP, wykorzystu-
jąc architekturę 

 
Zaimplementowano cache zapytań z użyciem 
MySQL, aby przyspieszyć działanie, gdyż wydaj-
ność źródła danych okazała się zbyt mała. 

Możliwe zastosowania 

Aplikacja działa pod adresem 
www.tass.iplasota.vot.pl. Można ją wykorzystać do 
dalszej analizy kontaktów, działalności publikacyj-
nej i biznesowej wynalazców. 

Ilustracje działania 

 

 

 
Przykładowe wyniki wyszukiwania. 
 

12 
Wizualizacja lokalizacji darczyń-
ców i kwot darowizn na rzecz 
kandydatów wyborach, z uwzględ-
nieniem pośrednictwa komitetów 
wyborczych 

 

Źródła danych 

 
×  

Komisja wyborcza 
USA 

Podkład mapowy 

Pozyskanie danych 

Pliki tekstowe do po-
brania 

API 

Złączenie danych 

Lokalizacja darczyńcy 

Uwagi implementacyjne 

Wykonano aplikację graficzną w JavaScript i ar-
chitekturze AngularJS, współpracującą z danymi 
z FEC umieszczonymi uprzednio w bazie Co-
uchDB. Interaktywne pobieranie danych z FEC 
okazało się zbyt wolne; natomiast takie same dane 
udostępniane przez The NY Times przez API są 
ograniczone do pierwszych 100 pozycji. Geolokali-
zacja poprzez statyczną, lokalną bazę kodów pocz-
towych GreatData. 

Możliwe zastosowania 

Prezentacja preferencji politycznych i hojności 
darczyńców w aspekcie geograficznym. Analiza roli 
komitetów wyborczych. 

Ilustracje działania 
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13 
Zarekomendowanie nowego filmu, 
na podstawie preferencji użytkow-
ników portalu wobec zadanej listy 
filmów 

 

Źródła danych 

 
Portal społecznościowy opinii o filmach 

Pozyskanie danych 

Analiza HTML (JSoup) 

Złączenie danych 

Imię, nazwisko i adres (docelowo – lista współau-
torów; obecnie nie obsługiwana) 

Uwagi implementacyjne 

Wykonano aplikację graficzną w Javie, z wykorzy-
staniem technik: gradle, JPA+PostgreSQL 
i Spring. Dla każdego z zadanych filmów, aplika-
cja wyszukuje z forum filmu użytkowników zado-
wolonych i sporządza ranking średnich ocen fil-
mów wysoko przez nich ocenianych. 

Możliwe zastosowania 

Autorski, alternatywny system rekomendacji. 

Ilustracje działania 

 
 

 

14 
Wyszukanie instytucji naukowych 
realizujących w określonym dniu 
projekty badawcze i zweryfikowa-
nie wpływu projektów na działal-
ność publikacyjną kierowników 
tych projektów 

 

Źródła danych 

 
× 

 
Ośrodek Przetwarzania 
Informacji 

Wyszukiwarka publi-
kacji naukowych 

Pozyskanie danych 

Analiza HTML API (nieoficjalne) 

Złączenie danych 

Personalia kierowników projektów 

Uwagi implementacyjne 

Wykonano aplikację konsolową w Pythonie, 
z wykorzystaniem BeutifulSoup, Mechanize i gi-

thub.com/ckreibich/scholar.py. Nie zaimplementowano 
wyszukiwania aktywnych projektów po dacie, bo 
OPI tego nie umożliwia. 

Możliwe zastosowania 

Analiza pożyteczności programów badawczych. 

Ilustracje działania 
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15 
Wyszukanie informacji i zdjęć 
piłkarzy o określonym nazwisku 

 

Źródła danych 

 × 
 

Portal piłkarski Wyszukiwarka publi-
kacji naukowych 

Pozyskanie danych 

Analiza HTML API 

Złączenie danych 

Imię, nazwisko, wiek, nazwa i adres klubu, druży-
na 

Uwagi implementacyjne 

Wykonano aplikację graficzną w Javie z użyciem 
JSoup. Ograniczeniem jest szybkość działania 
serwisu Łączynaspiłka. Konieczne okazało się 
dodatkowe filtrowanie wyszukanych zdjęć, 
uwzględniające dane w opisie zdjęcia. 

Możliwe zastosowania 

Rekreacyjne. 

Ilustracje działania 

 

 

16 
Pokaż lokalizację osób lubiących 
wskazaną książkę 

 

Źródła danych 

×  

Portal społecznościowy 
czytelników 

Podkład mapowy 
GADM 

Pozyskanie danych 

Analiza HTML Pliki do pobrania 

Złączenie danych 

Nazwa geograficzna 

Uwagi implementacyjne 

Aplikacja sieciowa napisana w Pythonie + Beauti-
fulSoup, MongoDB, Google Geocoding. Podkład 
mapowy został pobrany do użytku lokalnego. 
Dane z Lubimyczytać zostały pobrane również do 
użytku lokalnego (ok. 20 tys. stron).  

Możliwe zastosowania 

Wsparcie przy organizowaniu imprez tematycz-
nych, kampanii reklamowych, inicjatyw społecz-
nych. 

Ilustracje działania 

 

 
Czytelnicy Terry’ego Prachetta 
 

 
Czytelnicy serii „Zmierzch” 
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17 
Wizualizacja obszaru i intensyw-
ności działania firm realizujących 
zamówienia publiczne 

 

Źródła danych 

 ×  

Baza zamówień pu-
blicznych 

Podkład mapowy 

Pozyskanie danych 

Pliki tekstowe do po-
brania 

API 

Złączenie danych 

Lokalizacja kontrahenta 

Uwagi implementacyjne 

Wykonano aplikację graficzną w Javie, z wykorzy-
staniem mxGraph. Pozyskane dane o kontraktach 
często okazują się niepełne, co uniemożliwia po-
prawną geolokalizację i wizualizację. 

Możliwe zastosowania 

Wywiad gospodarczy, marketing i reklama. 

Ilustracje działania 

 

 

18 
Pokaż zweryfikowane opinie o 
wskazanym lekarzu 

 

Źródła danych 

 × 
 

Portal branżowy i 
rezerwacja terminów 
wizyt 

Portal opinii pacjen-
tów 

Pozyskanie danych 

Analiza HTML Wyszukiwanie 

 
+ analiza HTML 

Złączenie danych 

Personalia, specjalizacja i miejscowość lekarza 

Uwagi implementacyjne 

Aplikacja graficzna napisana w C# z wykorzysta-
niem HTMLAgilityPack. Klasyfikacja opinii (do-
bra/zła) na podstawie słowników wyrażeń. Pro-
blemem jest zamknięte API serwisu Znanylekarz, 
a także niewystarczająca liczba opinii weryfikują-
cych w serwisie Dobrylekarz.  

Możliwe zastosowania 

Weryfikacja opinii o lekarzach, silnie moderowa-
nych w jednym serwisie i zupełnie niekontrolowa-
nych – w drugim. 

Ilustracje działania 
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19 
Weryfikacja wiarygodności opinii 
o połączeniach (wywoływacz,film) 
na podstawie danych z fotogra-
ficznego portalu społecznościowego 

 

Źródła danych 

 ×  

Portal technik fotogra-
ficznych 

Fotograficzny portal 
społecznościowy 

Pozyskanie danych 

API API 

Złączenie danych 

Nazwa filmu, wywoływacza, ew. identyfikator tej 
kombinacji 

Uwagi implementacyjne 

Analizę wykonano za pomocą zestawu skryptów 
w Pythonie. Dane zgromadzono w formacie Gra-
phML. 

Możliwe zastosowania 

Zweryfikowana fachowa pomoc dla fotografów 
i fotografików. 

Wyniki działania 

 

 
 

 

20 
Grupowanie tematyczne tagów na 
podstawie współwystępowania ich 
w wypowiedziach na forum pro-
gramistycznym 

 

Źródła danych 

 
Forum tematyczne 

Pozyskanie danych 

API (otwarte, bez ograniczeń) 

Złączenie danych 

Wspólne wystąpienie pary tagów w opisie po-
szczególnych pytań zadawanych na forum 

Uwagi implementacyjne 

Analizę wykonano za pomocą zestawu skryptów 
w Pythonie. Dane zgrupowano niezależnie za 
pomocą algorytmów Louvain (użyty do kolorowa-
nia wierzchołków) oraz OpenOrd (do rozmiesz-
czenia). Rozmieszczenie realizuje aplikacja Gephi. 

Możliwe zastosowania 

Behawioralna kategoryzacja zagadnień informa-
tycznych; oszacowanie popularności i powiązań 
między zagadnieniami. 

Wyniki działania 

 
Cały graf powiązań 

 
Szczegóły wybranego klastra 
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21 
Grupowanie książek na podstawie 
opinii użytkowników 

 

Źródła danych 

 
Forum tematyczne 

Pozyskanie danych 

Analiza HTML 

Złączenie danych 

Osoby wysoko oceniające obie książki 

Uwagi implementacyjne 

Wykonano zestaw aplikacji w Pythonie. 

Możliwe zastosowania 

Mechanizm rekomendacji. 

Wyniki działania 

Przeanalizowano 258 książek. 
Książka o największej liczbie wspólnych czytelni-
ków: Złodziejka książek (wyd. Nasza Księgarnia). 

 
Grupowanie aglomeracyjne książek metodą Warda. 

22 
Utworzenie sieci społecznej inte-
rakcji grup łosi i jej analiza 

 

Źródła danych 

 
× 

 
Ślady mobilności zwie-
rząt 

Podkład mapowy 

Pozyskanie danych 

Pobrane pliki Pobrane pliki 

Złączenie danych 

Bliskość (w czasie i przestrzeni) grup łosi. 

Uwagi implementacyjne 

Analizę wykonano za pomocą zestawu skryptów 
w Pythonie. Dane zgromadzono w formacie Gra-
phML. 

Możliwe zastosowania 

Wsparcie prac w dziedzinie badań przyrodniczych. 

Wyniki działania 

 

 
Ślady migracyjne. 
 

 
Zrekonstruowane sieci społeczne łosi. 
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23 
Analiza powiązań artykułów 
w poszczególnych dziedzinach 
i pomiędzy dziedzinami 

 

Źródła danych 

 
Repozytorium publikacji o otwartym dostępie 

Pozyskanie danych 

Analiza HTML 

Złączenie danych 

Zakwalifikowanie artykułu naukowego do 2 lub 
więcej dziedzin 

Uwagi implementacyjne 

Wykonano zestaw skryptów w R. 

Możliwe zastosowania 

Edukacyjne i rekreacyjne. 

Wyniki działania 

 

 
Powiązania między dziedzinami. 
 

 
Liczba współautorów dla poszczególnych dziedzin. 
 

24 
Analiza podobieństwa pseudoni-
mów w grze World of Warcraft do 
imion bohaterów książek 

 

Źródła danych 

 
× 

 

Portal gry zawierający 
informacje o aukcjach 
wirtualnych rekwizytów 

Autorski słownik 
imion 

Pozyskanie danych 

API 
(przez Apigee.com) 

Stworzony z korpusu 
językowego książek 

Złączenie danych 

Imię lub pseudonim; rozmyte dopasowanie 
Levenshteina 

Uwagi implementacyjne 

Analizę wykonano za pomocą zestawu programów 
napisanych w C++. Dalszą poprawę wyników 
można by uzyskać rozszerzając korpus językowy 
oraz dokładniej filtrując nazwy własne niebędące 
imionami. Wykryto mało podobieństw w nazew-
nictwie graczy, bo też liczba graczy była niewielka 
(7500). 

Możliwe zastosowania 

Marketing (nazwy gadżetów) i reklama. 

Wyniki działania 

 
Najpopularniejsze imiona, dokładnie dopasowane: 
Loki, Aggo, Witch, Hatred, James, Wrong, Bold. 
Popularne imiona, odległość edycyjna 1: 
Scar, Sarah, Varo, Hord, Lily, Meera, Bank. 
 
Najpopularniejszą inspiracją dla nazewnictwa posta-
ci w grach jest seria Gra o Tron. 
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25 
Analiza atrybutów gra-
cza/awatara/przedmiotu, które 
mogą wpływać na wysokie przebi-
cie ceny wywoławczej na aukcjach 
przedmiotów gry World of 
Warcraft 

 

Źródła danych 

 
×  

Portal gry zawierający 
informacje o aukcjach 
wirtualnych rekwizytów 

Opisy licytowanych 
rekwizytów 

Pozyskanie danych 

API 
(przez Apigee.com) 

API 
(przez curl) 

Złączenie danych 

Identyfikator przedmiotu 

Uwagi implementacyjne 

Wykonano szereg regresji liniowych pomiędzy 
różnymi atrybutami licytowanych przedmiotów, 
a ich ceną. Problemem okazała się mała dynamika 
licytacji, tj. niewielka liczba przebić cen wywoław-
czych. 

Możliwe zastosowania 

Wsparcie strategiczne dla graczy. 

Wyniki działania 

 
Przeanalizowano wpływ atrybutów: 

 
 
Niektóre atrybuty wykazują silną korelację pomię-
dzy ceną zbycia a np. wymaganym poziomem po-
staci, niezbędnym do nabycia przedmiotu: 

 
 

26 
Analiza współwystępowania osób 
w spółkach z udziałem Skarbu 
Państwa 

 

Źródła danych 

 × 
 

Rejestry Ministerstwa 
Skarbu Państwa 

Agregator danych, 
w tym KRS 

Pozyskanie danych 

Pobrane pliki Analiza HTML 

Złączenie danych 

Nazwa spółki z udziałem Skarbu Państwa 

Uwagi implementacyjne 

Analizę wykonano za pomocą zestawu programów 
napisanych w Pythonie. Problemem stało się do-
pasowanie spółek po nazwie, przy ich niespójnym 
nazewnictwie (MSP nie udostępnia numeru KRS 
spółek, w których ma udział). 

Możliwe zastosowania 

Śledzenie nadużyć. 

Wyniki działania 

 

Spółki zawierające w nazwie słowo GRUPA. 
 

 
Ta sama osoba działająca w konkurencyjnych spół-
kach. 
 

 
Osoby o tym samym nazwisku występujące w tej 
samej spółce. 
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27 
Analiza faktycznie konkurujących 
dostawców, tj. dostarczających 
takie same towary tym samym 
zamawiającym w drodze zamówień 
publicznych 

 

Źródła danych 

 
Baza zamówień publicznych 

Pozyskanie danych 

Pliki do pobrania 

Złączenie danych 

Autorski, dwupoziomowy słownik kategorii zamó-
wień 

Uwagi implementacyjne 

Aplikację analityczną zaimplementowano w C++. 
Słownik kategorii dostarczony przez TED okazał 
się nieprzydatny, opracowano własną taksonomię 
słów kluczowych. Dane pierwotne są zanieczysz-
czone. 

Możliwe zastosowania 

Wywiad gospodarczy. 

Wyniki działania (obok) 

 
Wykonawcy zleceń publicznych w kategorii „IT & 
Electronics” dla Centrum Projektów Informatycz-
nych (nazwa, liczba kontraktów) 
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Wszystkie przedstawione projekty dostarczyły użytecznych wyników lub oprogramowania. Studenci zasto-
sowali bardzo zróżnicowane technologie implementacji, często zupełnie odmienne od proponowanych na 
wykładzie (np. R, C++ C#, PHP). To samo dotyczy algorytmów, zwłaszcza analizy stron HTML, grupo-
wania wierzchołków i wizualizacji grafów. Poniżej przedstawiono wnioski szczegółowe dotyczące poszcze-
gólnych aspektów wykonania projektu. 
Źródła i pozyskiwanie danych. Serwisy o zasięgu globalnym z reguły udostępniają API do danych, acz-
kolwiek zasady korzystania z niego mogą różnić się znacznie. Powszechne jest ograniczanie przepustowości 
kanału. Bardzo wiele serwisów, w tym większość polskich, nie udostępnia powszechnego API, ale umożliwia 
dostęp do treści przez odpowiednio sformułowane adresy URL; z reguły treść ta jest w formacie HTML, 
który musi być przeanalizowany. Jest to zadanie żmudne, ale głównym problemem w tym przypadku jest 
brak mechanizmu wymuszającego spójność (jednolitą strukturę) pobieranych danych oraz nierównomierna 
wydajność serwerów – w zależności np. od paginacji wyników. Dane przygotowane i pobierane w postaci 
plików z reguły nie sprawiają powyższych problemów, ale skutecznie uniemożliwiają stworzenie aplikacji 
interaktywnych, wymagających jedynie podzbioru danych. 
Złączenie danych. Powszechnym problemem w łączeniu danych (nie tylko z wielu źródeł) jest brak unika-
towego klucza złączenia, tj. wspólnego identyfikatora dla danych. Niekiedy jego udostępnienie nie wymaga-
łoby żadnych wysiłków, np. Ministerstwo Skarbu Państwa mogłoby opatrzyć nazwy spółek, w których ma 
udziały, numerem KRS – ale tego nie robi. Podobnie, serwisy społecznościowe byłyby w stanie identyfiko-
wać użytkowników ich profilami z Facebooka czy Google+, skoro umożliwiają takie uwierzytelnienie. Nie 
przypuszczam jednak, że ulegnie to zmianie w przyszłości, choćby ze względu na troskę o prywatność użyt-
kowników. Tymczasem jedynym sensownym podejściem w łączeniu takich danych jest zastosowanie dopa-
sowania rozmytego (np. z użyciem odległości Levenshteina) oraz poszukiwanie dodatkowych atrybutów 
ujednoznaczniających złączenie (np. nazwy miejscowości i specjalności w przypadku lekarzy). 
Implementacja. Studenci swobodnie implementują jednostanowiskowe aplikacje graficzne; większość jest 
również w stanie stworzyć bez wysiłku aplikację sieciową. To dobrze rokuje dla powstawania autorskich, 
różnorodnych aplikacji typu mash-up, ale nie umożliwia ich naturalnego rozwoju. Dlatego należałoby wypo-
sażyć studentów w narzędzia do łatwego makietowania aplikacji działających od razu w chmurze. Obecnie 
nie widzę ani dość przystępnej architektury dla tego typu aplikacji, ani wystarczająco otwartego na nowości 
serwisu chmurowego. 
Zastosowania. Większość zastosowań tego typu aplikacji i analiz lokuje się w obszarach marketingu, zarzą-
dzania i rozrywki. Wynika to ze specyfiki danych wejściowych, które z założenia miały opisywać interakcje 
społeczne. Jednakże w przypadku źródeł ściślej związanych z infrastrukturą, np. sieci internet, zastosowania 
również stają się bardziej „technologiczne” (badanie niezawodności, plany inwestycyjne). 
Zrozumienie i prezentacja wyników. Możliwości studentów są pod tym względem najbardziej zróżnico-
wane. Niektórzy wykorzystali w maksymalnym (i właściwym) stopniu daną im swobodę, proponując własne 
miary podobieństwa węzłów (np. Twitter kontra Wykop); wielu jednak nie pojęło sensu wnioskowania 
o relacjach między węzłami sieci dwudzielnej, nie posuwając się nawet do normalizacji wyników np. wzglę-
dem stopni wierzchołków. W ogólnym interesie społeczeństwa jest, aby aplikacje i analizy tego drugiego 
typu nie rozpowszechniały się, gdyż wprowadzają w błąd, zamiast przekazywać konstruktywne wnioski. 
Łączenie i wnioskowanie z danych z wielu źródeł, zwłaszcza dotyczących ludzi, musi podlegać szczególnej 
weryfikacji poprawności. 

 
  


