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Uzasadnienie wyboru tematu 
 

  Fundamentalną składową nauk o mediach stanowi informacja. Ma ona szczególne znaczenie 

wobec zasobów dostępnych za pośrednictwem internetu i przełomowych technologii, służących 

gromadzeniu, wymianie  i przetwarzaniu informacji. W efekcie przestrzeń informacyjna o dużej 

wielkości, staje się obszarem nowych badań. 

  

Dzięki maszynom możliwa stała się transformacja ilości informacji w jakość – nowe 

informacje. Są one fundamentem i przedmiotem wszelkich form komunikacji sieciowej, będącej 

medium wymiany informacji między ludźmi, ludźmi i komputerami oraz między komputerami
1
. 

Zważywszy na komunikacyjną istotę sieci, przyjęto za celowe wyróżnienie wspomnianego 

fundamentu – źródeł informacji i zawartych w nich treści
2
. Idzie tu o wyszukiwanie źródeł, 

normalizację wydobytych z nich zapisów treści, ich gromadzenie i przekazywania do odbiorcy – 

maszyny (w celu dalszego przetwarzania) lub człowieka (do bezpośredniego wykorzystania)
3
.  

 

W pracy skoncentrowano się na problemie gromadzenia informacji i ich przekazywania do 

dalszego przetwarzania – do procesu zwanego rafinacją informacji.  Naturalnym współczesnym 

środowiskiem operowania informacją, a szczególnie jej dystrybucją, wymianą i komunikacją, jest 

internet oraz dostępne w nim usługi. 

 

  Powszechny dostęp do relatywnie tanich oraz wydajnych i niezawodnych narzędzi 

teleinformatycznych spowodował, że otaczający współczesnego człowieka świat oraz zachodzące  

w nim procesy są opisywane, nagrywane, filmowane. Liczba treści multimedialnych wytworzonych  

i opublikowanych przez zwykłych ludzi – amatorów, ale również i profesjonalistów, osiągnęła 

rozmiary, które trudno sobie nawet wyobrazić. Umownymi użytkownikami sieci są także maszyny  

i sprzężone  z nimi urządzenia, które współcześnie przesyłają między sobą znacznie więcej informacji 

niż ludzie. Przedmiotem pracy jest rozwiązanie problemu selekcji informacji w formie cyfrowej i ich 

przekazywanie, po dalszej obróbce, do odbiorców. 

  

Zaangażowanie użytkowników w sieci obejmuje szeroki wachlarz aktywności informacyjnych 

takich jak: pisanie bloga, komentowanie, udział w dyskusji, dokonywanie oceny innych twórców, 

wyrażanie opinii, umieszczanie w sieci własnych utworów muzycznych, wideo,  

                                                           
1
 Włodzimierz Gogołek, Komunikacja sieciowa: uwarunkowania, kategorie i paradoksy  

 (Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA JR., 2010). 
2
 Pod pojęciem sieci w całej pracy należy rozumieć internet wraz z działającymi w nim usługami sieciowymi. 

3
 W przedmiotowym rozwiązaniu normalizacja polega na przekształceniu różnych form informacji cyfrowej, 

pobranych z sieci, do ujednoliconego wewnętrznego formatu danych, pozwalającego na przechowywanie 
informacji w bazie danych przedmiotowego rozwiązania. 
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czy też kooperacja w ramach nawiązanych kontaktów.  Do tego należy doliczyć również dane 

wytwarzane przez urządzenia bez bezpośredniej ingerencji człowieka, takie jak rejestratory wideo, 

systemy flotowe pojazdów i nawigacje zapisujące automatycznie swoje położenie, dane wytworzone 

poprzez bezpośrednią komunikację maszyn, (IoT – Internet of Things) lub  Machine-to-Machine 

(M2M). Przykładem owej komunikacji jest również technologia NFC (Near Field Communication), 

wykorzystywana obecnie w kartach zbliżeniowych, smartfonach, gdzie wymiana danych cyfrowych 

dotyczy urządzeń oddalonych do 20 cm od siebie
 4

. Ten potencjał informacyjny, dzięki narzędziom 

technologii informacyjnych, stanowi surowiec wydobywania nowych danych, a dzięki temu, nawet 

samodzielnego produkowania przez komputery komunikatów adresowanych do ludzi i innych 

maszyn.  

Powstawanie ogromnych zasobów informacyjnych i rozwój technologii komunikacyjnych 

wpływają na zmiany w obszarach społecznych i gospodarczych. W przypadku obszaru społecznego 

mówimy o społeczeństwie informacyjnym, a w obszarze ekonomii o gospodarce opartej na wiedzy. 

Połączenie wiedzy i informacji jest jednym z czynników kształtujących rozwój gospodarczy  

i społeczny. Zdobyta z sieci wiedza przyczynia się do tworzenia nowych produktów i usług 

użytecznych dla ludzi. Tym samym wiedza i informacja jest wartościowym kapitałem, służącym 

rozwojowi współczesnego świata. Wzrost ilości informacji wzbogaca wiedzę w zakresie bieżących 

problemów, jak i ważnych zjawisk zachodzących w społeczeństwie. Katalizatorem wzrostu tej wiedzy 

jest możliwość analiz dużych zasobów informacji określanych jako Big Data. 

 

Współczesna technologia umożliwiła dwukierunkową komunikację pomiędzy jej 

użytkownikami, sieci społecznościowe pozwoliły na sprawną komunikację wielu osób do wielu osób. 

Treści zebranych komunikatów stały się cennym surowcem informacyjnym do dalszej analizy  

– rafinacji informacji. Pozwala ona wyciągać wnioski z każdej sfery życia współczesnego człowieka  

np. kultury, gospodarki, polityki. Analizując skolekcjonowane dane, można przewidywać zmiany  

w zakresie ekonomii, zjawisk społecznych,  politycznych, kryzysy, rewolucje, epidemie itp. 

 

Zasoby sieci (Big Data), znajdują swoje wykorzystanie w badaniach naukowych, 

prowadzonych nie tylko przez ośrodki badawcze, czy uczelnie wyższe, ale przede wszystkim  

w przedsiębiorstwach, instytucjach i w administracji publicznej. Fachowa analiza danych może być 

bardzo użyteczna dla ludzi i przy właściwym jej wykorzystaniu przełoży się na poprawę jakości życia. 

Istnieje też druga strona medalu, gdzie wyniki analizy Big Data mogą być wykorzystane przeciwko 

człowiekowi.  

 

                                                           
4
W. Pawłowicz, Perspektywy komunikacji M2M 

http://www.computerworld.pl/news/380926/Perspektywy.komunikacji.M2M.html  
[dostęp 26-07-2016], oraz About Near Field Communication. 

http://www.computerworld.pl/news/380926/Perspektywy.komunikacji.M2M.html
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Fundamentalnym zadaniem rafinacji informacji, nie jest zebranie dużych ilości danych,  

a wybranie spośród wielu źródeł informacji tych, które z punktu widzenia badawczego są użyteczne 

do dalszej analizy. Do tego celu niezbędne jest odpowiednie narzędzie, które stanowi istotną część 

niniejszej dysertacji. 

  

Wykorzystanie analizy danych pozyskanych z sieci może być istotnym narzędziem 

wspierającym podejmowanie decyzji w różnych obszarach ludzkiej działalności. Dotyczy to m.in. 

obszarów zarządzania przedsiębiorstwem, oceny sytuacji ekonomicznej lub epidemiologicznej, 

wykrywania niekorzystnych zjawisk społecznych, symptomów kryzysu itp. To również pewnego 

rodzaju spojrzenie poza horyzont w przyszłość, pozwalającą dostrzec z określonym 

prawdopodobieństwem zbliżające się zmiany we współczesnym świecie. Analizy Big Data mogą mieć 

zatem bezpośrednie przełożenie na sposób funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej,  

np. dworców, lotnisk, urzędów, firm komercyjnych, etc. To także możliwość odnalezienia 

kompromisowego rozwiązania w obszarach inwestycji np. drogowych, połączeń kolejowych, 

wdrożenia stosownej profilaktyki zdrowotnej itp. 

 

Prowadzone w ramach pracy badania – poza weryfikacją funkcjonalności robota - mają  

w konsekwencji wydobyć wiedzę ukrytą w dużych zasobach informacyjnych. Zdobyta w ten sposób 

wiedza pozwoli osiągnąć cele praktyczne, dotyczące m.in. badania wizerunku osoby lub firmy, 

opracowania rekomendacji dla istniejących lub nowych produktów i usług, innowacyjności w zakresie 

B+R+I, odnajdywania oczekiwanych lub pożądanych cech produktu, czy próby określenia 

prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zjawisk społecznych w przyszłości.  

Wymienione obszary nowej wiedzy – ogniwa procesu komunikacji - wynikają z możliwości 

kolekcjonowania wyłuskanych przez robota Big Data (Jazon) informacji, związanych pośrednio lub 

bezpośrednio z wybranym przez badacza tematem. Przyjęto, iż głównym źródłem danych dla badań 

społecznych będą serwisy społecznościowe, fora, blogi, internetowe serwisy tematyczne. Z kolei dla 

obszaru innowacyjności wartościowymi źródłami informacji pierwotnej mogą być publikacje 

naukowe, branżowe czy opisy patentów i przedmiotów zamówień przetargowych. 

Wydobyte w ten sposób informacje – dostarczane odbiorcy – ilustrują miejsce ogniwa 

zbierania wyszukiwanych informacji w procesie komunikacji: Big Data – odbiorca. 

Wspomniany produkt - robot Big Data (Jazon) - wykorzystywany jest w pierwszym ogniwie przekazu 

informacyjnego, realizowanego za pośrednictwem rafinacji informacji. Umożliwia on realizację 

badań, w których źródłem informacji są dane zgromadzone w bazie Jazona.  

 

Formą weryfikacji opracowanej metody i autorskiego narzędzia gromadzenia informacji ze 

wskazanych źródeł były cztery badania. Zostały one zrealizowane na bazie informacji zgromadzonych 
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za pomocą przedmiotowego narzędzia – robota Jazon. Każde badanie dotyczyło innej tematyki. 

Badania zostały przeprowadzone dla danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych oraz dla 

danych bieżących i historycznych
5
. Przywołana różnorodność badań stanowi dowód, że 

wykorzystywane narzędzie jest uniwersalne. Opisane badania są losowo wybranymi ilustracjami 

zastosowań robota. Robot był wielokrotnie używany od maja 2015 roku do różnych badań z zakresu 

nauk społecznych, ekonomii, innowacji, nauki i techniki. 

 

Uzyskane wyniki praktycznych wdrożeń opracowanej metodologii i narzędzie jakim jest robot 

Big Data (Jazon) dowodzą o możliwości wykorzystania rafinacji informacji do wspomagania 

diagnozowania stanu oraz zachodzących w społeczeństwie i nauce zmian.  

  

                                                           
5
 Jako dane ustrukturyzowane należy rozumieć wszelkiego rodzaju informacje posiadające zdefiniowaną 

konstrukcję np. tabela w bazie danych. Jako dane nieustrukturyzowane należy rozumieć dane nie posiadające 
zdefiniowanej konstrukcji np. treści tekstowe artykułów. 
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Umiejscowienie tematu pracy w naukach 

 
 Przedmiot niniejszej dysertacji wpisany jest w dziedzinę nauk społecznych, 

w szczególności w nową dyscyplinę nauk o mediach, jako samodzielną dyscyplinę naukową, której 

istnienie zostało usankcjonowane "Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin 

naukowych i artystycznych"
6
. Praca ma charakter wieloaspektowy, stanowi próbę pokazania 

użytecznych wartościowych źródeł informacji pozyskanych z zasobów sieci. Tym samym dotyczy ona 

między innymi wpływu nowych technologii na twórców i odbiorców informacji za pośrednictwem 

sieci oraz potencjału danych tworzonych przez użytkowników internetu. Od 2011 roku można zatem 

mówić o mediach w ramach oficjalnej dyscypliny naukowej. Zdaniem prof. Jabłonowskiego i dr. hab. 

Gackowskiego, nauki o mediach dotyczą de facto trzech  obszarów nauk – społecznych, 

humanistycznych i technicznych
7
. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój aplikacji i usług sieci, 

umożliwiających wielopłaszczyznową komunikację we wszystkich obszarach nauki, począwszy od 

nauk humanistycznych, społecznych, a kończąc na technicznych, rola nauk o mediach jest istotna  

w każdej z nich.  

 

W ramach niniejszej dysertacji zostało opracowane i wykonane narzędzie teleinformatyczne, 

które z racji posiadanych funkcjonalności wpisuje się również w dyscyplinę naukową informatyki. 

Bez informatyki badanie dużych zbiorów danych określanych jako Big Data nie byłoby możliwe.  

Tym samym w zasadzie we wszystkich obszarach nauki rośnie znaczenie nauk technicznych i aspektu 

technologicznego w transformacji mediów. Nowe media i internet rozszerzyły dotychczasowe formy 

komunikacji.  

 

Niniejsza praca ma charakter interdyscyplinarny, łączy się z innymi dyscyplinami naukowymi 

takimi jak: nauki o mediach, informatyka, bibliologia, polityka, nauki o poznaniu i komunikacji 

społecznej, pedagogika, psychologia, socjologia, ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, nauki  

o prawie. W zależności od rodzaju kolekcjonowanych danych, badane mogą być różne aspekty 

zachodzących we współczesnym świecie zjawisk, dotyczących pojedynczych ludzi jak i całych grup. 

Zebrany przez robota materiał badawczy, poddany późniejszej analizie, pozwala wnioskować  

i przewidywać nieodległą przyszłość, daje również możliwość lepszego zrozumienia zachodzących 

zmian w otaczającym nas świecie – świecie ludzi.   

                                                           
6
 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, 

dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych [na:] 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111791065, udostępniono 20 maja 2018 r. 
7
 M. Jabłonowski, T. Gackowski, Tożsamość nauk o mediach. Obszary, perspektywy..., op. cit., s. 17.  
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Cel pracy, problem badawczy, hipoteza 
 

Celem niniejszej dysertacji jest opracowanie metodologii wraz z  informatycznym narzędziem  

(robot Big Data), służącym gromadzeniu informacji w formie umożliwiającej jej wykorzystanie  

do rafinacji informacji. Ogromny postęp w dziedzinie technologii teleinformatycznych, który stworzył 

nieznane dotąd ludzkości pole do różnych form komunikacji, skłania do zbadania nie do końca 

rozpoznanego obszaru zjawisk społecznych zachodzących w sieci.  

 

  W dysertacji przyjęto główną hipotezę: opracowana metodyka wraz z narzędziem 

informatycznym, jest uniwersalnym, parametryzowanym systemem. Umożliwia on efektywne 

pozyskanie nowej informacji, na bazie dużych zasobów informacyjnych - Big Data. 

 

Zatem możliwe jest opracowanie metodologii stanowiącej podstawę konstrukcji narzędzia 

teleinformatycznego składającego się ze sprzętu i dedykowanego oprogramowania  

do kolekcjonowania i analizy sieciowych zasobów, określanych jako Big Data i stworzenia 

dedykowanej bazy Big Data będącej źródłem do dalszej eksploracji dużych zasobów informacyjnych. 

Metoda badawcza 
 

W celu rozpoznania tematu z racji, że przedmiotem niniejszej dysertacji jest autorska 

metodologia kolekcjonowania informacji, dokonano analizy gotowych na rynku rozwiązań.  

Przegląd obejmował dostępne usługi jak i narzędzia, które mogłyby być użyte do budowy 

przedmiotowej metodologii i finalnie, zbudowania na jej podstawie robota. 

W tym celu przeanalizowano dostępne obecnie na rynku produkty automatycznego gromadzenia 

informacji oraz wykorzystywane oprogramowanie narzędziowe - systemy komputerowe, które 

mogłyby być użyte do budowy robota
8
. Jako oprogramowanie narzędziowe należy rozumieć biblioteki 

programowe, np. do obsługi kanałów RSS, gotowe systemy, np. broker informacji, czy aplikacje 

klienta do obsługi bazy danych. Podstawą oceny jakości i przydatności danego rozwiązania były  

informacje zawarte w sieci, takie jak raporty analityczne, dokumentacja producenta, przykładowe 

studia przypadków zastosowania danej technologii, opinie użytkowników końcowych jak i osób 

wykorzystujących dane narzędzie do budowania własnych systemów. Brano również pod uwagę 

dojrzałość systemu w tym jego historię, popularność potwierdzoną rankingami, dbałość twórców 

systemu o stabilność rozwiązania, bezpieczeństwo, całkowite koszty utrzymania.   

 

                                                           
8
 Analizą zostały objęte współczesne systemy operacyjne, systemy bazodanowe, języki 

programowania i gotowe rozwiązania narzędziowe. 
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Wybór konkretnego oprogramowania do budowy robota, spośród wielu służących temu 

samemu celowi, był poprzedzany analizą jego przydatności. Polegało to m.in. na porównaniu 

funkcjonalności poszczególnych rozwiązań. Przykładowo, dokonując wyboru brokera informacji, 

analizowano takie parametry jak: dokumentacja, możliwość współpracy z innymi rozwiązaniami, 

intuicyjność interfejsu, społeczność użytkowników, historia rozwoju, podmioty używające 

rozwiązania, licencja. Przed ostatecznym wyborem przygotowywano środowisko laboratoryjne,  

na którym testowano wybrane wstępnie rozwiązanie, po czym dokonywano jego wyboru lub 

analizowano kolejne. Powyższe bezpośrednio związane jest z konstrukcją autorskiego robota Big Data 

(Jazon). 

 

Badania Big Data są ściśle powiązane z technologią, której stosowanie jest koniecznością, 

także w przypadku badań z obszaru nauk społecznych. Badania wykonywane na dużych zbiorach 

danych bardzo często powiązane są z rafinacją informacji. W związku z powyższym w badaniach 

przeprowadzanych niniejszym narzędziem, zaraz po zebraniu danych, kolejnym krokiem 

przetwarzania jest rafinacja informacji.  

 

Zgodnie z metodologią rafinacji informacji, proces badawczy składa się z sześciu etapów: 

sformułowania celu, opracowania zbioru nazw i sentymentów, kolekcjonowania wpisów ze stron, 

weryfikacji sentymentów, obliczania frekwencji, interpretacji wyników. Każdy z tych etapów został 

szczegółowo opisany w dysertacji
9
. 

  

                                                           
9
 Sentyment – rozumiany jako odczucie - emocje pozytywne, neutralne i negatywne. 
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Ocena źródeł 
 

  Niniejsza dysertacja została przygotowana w oparciu o studia literatury, badania empiryczne, 

w tym eksperymenty. Wykorzystano m.in. literaturę  z obszaru nauk społecznych, w tym nauk  

o mediach, nauki o informacji naukowej. W szczególności uwzględniono te pozycje literatury, które 

dotyczą nowych technologii komunikacyjnych. W części dotyczącej konstrukcji narzędzia robota Big 

Data (Jazon) wykorzystano literaturę z zakresu informatyki, matematyki i cybernetyki. Literatura 

przedmiotu obejmowała także dokumentację techniczną do poszczególnych elementów wchodzących 

w skład robota Big Data (Jazon). Materiały źródłowe wykorzystane w pracy zostały przedstawione  

w poszczególnych rozdziałach dysertacji. W trakcie badań i tworzenia przedmiotowego robota 

wykorzystano źródła bibliograficzne, w tym pozycje książkowe, artykuły naukowe w języku polskim  

i angielskim. Dodatkowo materiałami źródłowymi były akty prawne, dane statystyczne, raporty, 

rankingi, specjalistyczne strony internetowe, specjalistyczne fora i blogi internetowe.  

 

Pomimo że sieć, jak i tradycyjne zasoby biblioteczne, obfitują w różnego rodzaju materiały  

z przedmiotowego zakresu dotyczącego Big Data, na wiele problemów nie można było uzyskać 

odpowiedzi. Wydaje się jednak, że nadal brakuje w literaturze badań poświęconych analizie 

wykorzystania nowych technologii w obszarze Big Data  w tym rafinacji informacji,  

a w szczególności jej identyfikacji i kolekcjonowania. Niejednokrotnie, ze względu na braki literatury,  

poszukiwano własnych rozwiązań problemu, co stanowi element innowacyjności przedmiotowej 

dysertacji. 

 

W zakresie technologicznym, głównie korzystano z internetowych źródeł informacji. 

Publikacje książkowe dotyczące IT, zawierają treści nie zawsze aktualne, czasami zawierają opis 

starszej wersji programu lub systemu.  W szczególnych przypadkach, aby rozwiązać problem 

techniczny, który uniemożliwiał wykonanie badania, koniecznością było studiowanie kodów 

źródłowych oprogramowania, aby zrozumieć i w pełni świadomie zastosować dane rozwiązanie we 

właściwym procesie badawczym. W wielu miejscach ze względu na brak dostępnej literatury, 

inżynieria wsteczna była jedyną drogą, która pozwalała wykonać badanie z obszaru nauk społecznych, 

które z definicji nie są w bezpośredni sposób powiązane z technologią przetwarzania danych. 

Pokazuje to między innymi, jak bardzo technologie informatyczne wkraczają w obszary naukowe, 

zarezerwowane dotychczas tylko i wyłącznie dla obszaru nauk humanistycznych i społecznych. 

Powyższe stanowiło również o zasadności podjęcia przedmiotowego tematu pracy. 
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Konstrukcja pracy 
 

Praca składa się z części wstępnej, trzech rozdziałów, zakończenia, aneksów i bibliografii.  

We wstępie dysertacji  zdefiniowano jej cel, hipotezę badawczą i założenia.  Zagadnienia dotyczące 

obecnego stanu wiedzy, w tym przegląd literatury, zostały omówione w rozdziale pierwszym.  

Rozdział drugi zawiera opis robota Big Data (Jazon), narzędzia zbudowanego do kolekcjonowania 

danych. W rozdziale trzecim przedstawiono wyniki czterech badań, zrealizowanych w oparciu o dane, 

zebrane robotem Big Data (Jazon), będącym przedmiotem niniejszej dysertacji. W zakończeniu 

podsumowano przedmiot dysertacji, osiągnięcie celu, potwierdzenie hipotezy oraz przedstawiono 

wynikające z pracy wnioski. 

 

 Pierwszy rozdział poświęcono zagadnieniom dotyczącym potencjału i potrzeb 

komunikacji poprzez medium jakim jest sieć. Zarysowano historię internetu z uwzględnieniem zmian 

sposobu komunikacji jej uczestników, w tym kategorii komunikacji sieciowej. Omówiono sposoby 

komunikowania się użytkowników w sieci, z użyciem różnych usług, począwszy od poczty 

elektronicznej, serwerów USENET, IRC, WWW, aż do portali społecznościowych. Zaprezentowano, 

przyjętą na potrzeby pracy, definicję pojęcia Big Data. Omówiono przykładowe zastosowania dużych 

zbiorów informacji, uwzględniając przy tym dwie główne kategorie danych Big Data – dane 

ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane. Przedstawiono potencjał informacyjny Big Data, w tym  

w szczególności zwrócono uwagę na – przedmiotowe dla dysertacji - pozyskiwanie nowych 

użytecznych informacji z danych dostępnych w sieci. Opisano kilka przykładów zastosowań dużych 

zbiorów danych, przynoszących wymierne korzyści ich użytkownikom. Mając na uwadze, że 

komunikacja sieciowa zdominowana obecnie przez serwisy internetowe, obejmuje często dane  

o charakterze osobistym jej uczestników, w rozdziale poruszono aspekty bezpieczeństwa danych  

i zachowania prywatności użytkowników sieci. Komunikacja w oparciu o sieć staje się czymś 

naturalnym, w szczególności wśród młodego pokolenia, dla którego internet istniał „od zawsze”.  

 

Rozdział drugi zawiera informacje dotyczące możliwości pozyskiwania z sieci informacji, 

będących produktem komunikowania się jej użytkowników. Społeczność bez względu na rodzaj 

komunikacji (aktywna, bezpośrednia synchroniczna lub bezpośrednia asynchroniczna), pozostawia 

duże ilości danych w internecie
10

. Nie każdy rodzaj komunikacji w sieci jest dostępny dla wszystkich, 

jednak pewna jej część jest udostępniona w sposób otwarty, bez ograniczeń.  Pochodną komunikacji 

międzyludzkiej w sieci, są zasoby cyfrowe. Zasoby te mogą przyjmować różne formaty 

przechowywania, takie jak tekst, dźwięk, obraz, wideo i postać multimedialną będącą kompilacją 

formatów wcześniej wymienionych. Z punktu widzenia robota Big Data (Jazon) nie wszystkie formaty 

danych są dla niego możliwe do prawidłowego zidentyfikowania (np. treści w formatach audio, 

                                                           
10

 W. Gogołek, Komunikacja sieciowa... 
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wideo). Robot Big Data (Jazon) będący przedmiotem niniejszej dysertacji potrafi kolekcjonować 

teksty, które są zapisywane do bazy danych. Z tego względu inne formaty danych muszą być 

zamienione na tekst. Uwarunkowanie zbierania przez robota danych tekstowych wynika z faktu, że 

pozostałe etapy analizy danych, w tym rafinacja,  polegają na przetwarzaniu danych tekstowych. 

Dlatego też w niniejszym rozdziale omówiono metody przekształcania treści zapisanych w formacie 

dźwięku, obrazu i wideo na tekst. Wszelkie dane cyfrowe przechowywane są na cyfrowych nośnikach 

informacji, stąd wspomniano również o tych nośnikach, które mogą być również cennym źródłem 

informacji. Niedostępne w sieci materiały cyfrowe, jak np. skany dokumentów, wewnętrzne bazy 

danych, archiwa cyfrowe, mogą stanowić interesujące źródło danych, które można wczytać do bazy 

danych robota.  Treści zamieszczone w sieci, będące produktem komunikacji międzyludzkiej, mogą 

być dostępne lub ukryte przed bezpośrednim odczytem. W związku z powyższym w rozdziale zawarto 

opis stosowanych zabezpieczeń dostępu do danych, które uniemożliwiają ich pobranie przez robota 

Big Data (Jazon). Wspomniano również o zasadach, jakich powinno się przestrzegać w ramach 

kolekcjonowania danych oraz o zasobach ukrytych w Deep Web
11

. W podsumowaniu rozdziału 

opisano elementy składowe robota Big Data (Jazon) i sposób jego funkcjonowania. 

 

Przedmiotem trzeciego rozdziału było przedstawienie możliwości realizacji badań  

z pozyskanych informacji dużych zbiorów danych. Omówione w rozdziale zrealizowane badania 

zostały dobrane w taki sposób, aby pokazać potencjał sieci i użyteczność dostępnych w internecie 

dużych ilości danych bieżących, historycznych, danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. 

W rozdziale opisano pierwsze badanie wykonane w oparciu o dane zebrane przez przedmiotowego 

robota Big Data (Jazon). Badanie z 2015 roku, obejmujące wybory prezydenckie i parlamentarne, 

zostało zrealizowane na bazie kolekcjonowanych przez robota danych bieżących z internetu.  

W badaniu dotyczącym preferencji wyborczych Polaków, różnica pomiędzy ogłoszonymi przez 

Państwową Komisję Wyborczą głosami oddanymi na kandydatów na prezydenta, a wynikami 

otrzymanymi z procesu rafinacji różniła się o 0,66%12. 

 

Drugie badanie dotyczące wizerunku Jana Pawła II w sieci było możliwe po zebraniu przez 

robota danych historycznych, w znacznej mierze z sieci USENET, która udostępnia archiwum treści 

dyskusji prowadzonych przez użytkowników sieci w ramach tej usługi
13

.  W badaniu dotyczącym 

wizerunku Papieża Polaka w wyniku procesu rafinacji danych historycznych dowiedziono,  

że autorytet Jana Pawła II w sieci jest bardzo wysoki, a pojawiające się wpisy negatywne, 

                                                           
11

 Deep Web - ukryta część zasobów internetowych niedostępna dla wyszukiwarek internetowych. Do ukrytej 
części zasobów zalicza się m.in. źródła informacji zabezpieczone hasłem jak i zaszyfrowane sieci komputerowe. 
12

 W. Gogołek, P. Kuczma, Rafinacja informacji sieciowych na przykładzie wyborów parlamentarnych. Część 1. 
Blogi, fora, analiza sentymentów, „Studia Medioznawcze” nr 2(53) (2013). 
13

 USENET | Internet discussion network [na:] „Encyclopedia Britannica”, 
https://www.britannica.com/technology/USENET, udostępniono 29 września 2017 r. 
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podważające szacunek dla Niego nie są zjawiskiem masowym14
. Trzecie badanie dotyczyło zdrowia 

Polaków, zrealizowane w oparciu o bieżące dane z tematycznych serwisów internetowych 

dotyczących zdrowia, jako przykład badania innego niż społeczne. Przeprowadzone badanie 

potwierdziło, że proces rafinacji danych może być skutecznym narzędziem wspomagania 

monitorowania sytuacji zdrowotnej Polaków15
. Dodatkowo otrzymane wyniki były spójne z raportem 

WHO dotyczącym przyczyn chorobotwórczych. Czwarty przykład pokazuje możliwości robota Big 

Data (Jazon) w zakresie zbierania danych ustrukturyzowanych z jednego źródła – strona konkursowa, 

celem wykrycia nieprawidłowości w głosowaniu internetowym. W przedmiotowym badaniu analizie 

poddano konkurs internetowy „Wsparcie dla bibliotek”, organizowany przez firmę Empik w 2016 

roku, w którym uczestnicy konkursu głosowali na najlepszą bibliotekę szkolną za pośrednictwem 

serwisu Facebook. Badanie dowiodło, że metoda zbierania dostępnych dla wszystkich danych, 

następnie ich analiza, jest skutecznym narzędziem do wykrywania nieregulaminowych zachowań  

w głosowaniach internetowych, pomimo że ilość udostępnionych danych jest niewielka w stosunku do 

tego czym dysponuje organizator. Zatem możliwe jest weryfikowanie uczciwości głosowania 

niezależnie od organizatora.  Przywołane w rozdziale trzecim badania stanowią przykład 

funkcjonalności metodyki robota Big Data (Jazon). Mając na uwadze, powyższe badania wykazano  

w pracy, że robot Big Data (Jazon) jest uniwersalnym narzędziem zbierania danych, które stanowią 

surowiec badawczy.  

 

Należy podkreślić, że zbieranie danych ma złożony charakter. Przedmiotowego robota Big 

Data (Jazon) należy postrzegać jako system powiązany z siecią i zmianami w niej zachodzącymi. 

Każde z badań, przeprowadzone przy pomocy niniejszego narzędzia, pozwala odkryć nieznane do tej 

pory zasoby nowej wiedzy o zjawiskach społecznych, w tym o polityce, nauce oraz rozrywce. Każde 

przeprowadzone z użyciem przedmiotowego robota badanie wnosi nowe doświadczenia, które są 

sprzężeniem zwrotnym w podejmowaniu właściwych decyzji podczas planowania kolejnych analiz  

i fundamentalnego dla nich procesu zbierania danych. Przedmiotowy robot Big Data (Jazon) jest 

narzędziem, które pozwala badać nieodkryte do tej pory obszary, jakie bez użycia takiego narzędzia 

nie mogły być eksplorowane.  

 

Zakończenie pracy zawiera  wnioski z przeprowadzonych badań, odniesienie do hipotezy oraz 

założeń do zbudowanego robota Big Data (Jazon). W tej części pracy zawarto istotne wnioski, w tym 

potencjalne kierunki rozwoju metodyki badań w zakresie komunikacji sieciowej przy zastosowaniu 

przedmiotowego narzędzia, jak i ewentualne możliwości rozbudowy samego robota.  

                                                           
14

 J. Olędzki i in., Wielkość czy autorytet?: Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas jego kanonizacji : 
praca zbiorowa, Warszawa 2016, s. 353. 
15

 S. Młodzianowska, Rafinacja sieciowa jako narzędzie monitoringu stanu zdrowia Polaków [w:] Wydział 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 2016, s. 74. 
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Wyniki badań i podsumowanie 
 

  Komunikacja sieciowa we współczesnym świecie stała się dominującą formą przekazu 

informacji. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym tradycyjna rozmowa twarzą w twarz jest coraz częściej 

zastępowana innymi rodzajami komunikacji, szczególnie komunikacji sieciowej: człowiek-człowiek, 

człowiek-maszyna, maszyna-maszyna.  

 

  Współcześnie ludzkość jest zanurzona w danych cyfrowych. Tworzenie informacji odbywa się 

szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a sieć odgrywa kluczową rolę w jej przekazywaniu. Działający 

system kolekcjonowania danych jest kwintesencją osiągnięcia celu postawionego w niniejszej 

dysertacji. 

 

W przedmiotowej dysertacji opisano cztery przykładowe badania, w których kolekcjonowane 

były dane ustrukturyzowane, nieustrukturyzowane, bieżące i historyczne. Przeprowadzone badania 

dotyczyły bardzo różnych obszarów - preferencji wyborczych Polaków, wizerunku Jana Pawła II, 

identyfikacji przyczyn chorób w Polsce, wykrycia nieuczciwości uczestników w konkursie 

internetowym. Badania te dowodzą skuteczności robota Big Data (Jazon) oraz opracowanej metody 

kolekcjonowania danych z sieci.  

 

  Powyższe doświadczenia otwierają nieznane dotąd horyzonty zastosowania przedmiotowego 

robota Jazon w obszarach do tej pory często niedostępnych. Duże zasoby danych, możliwość ich 

kolekcjonowania i późniejsza rafinacja pozwala pozyskać nową użyteczną informację, która jest 

ukryta przed człowiekiem. Przedmiotem badania mogą być dane ustrukturyzowane  

i nieustrukturyzowane na dowolny temat. To stanowi o sile przedmiotowego narzędzia. Znajdzie ono 

zatem zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest zebranie dużych ilości danych, które 

umożliwi w procesie rafinacji uzyskanie nowej informacji.  Modułowa konstrukcja Jazona pozwala na 

dostosowanie narzędzia do ciągle zmieniającej się sieci. Taka modułowość jest kolejnym atrybutem 

uniwersalności. Dodatkowo użyte do budowy robota Big Data (Jazon) rozwiązania w znacznej mierze 

należą do oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym, dając tym samym nieograniczone 

możliwości jego modyfikacji stosownie do bieżących potrzeb i uwarunkowań sprzętowych. Robot 

Jazon, nie musi być używany tylko i wyłącznie do badań społecznych. Dane sieciowe to w znacznej 

części informacje otwarte publikowane przez podmioty publiczne, państwowe, samorządowe, ośrodki 

naukowo-badawcze, podmioty społeczne, firmy, które również dostarczają do sieci ogromne ilości 

danych. Materiały takie jak raporty, projekty, patenty, publikacje naukowe, także mogą stanowić 

wartościowe źródło informacji podlegające kolekcjonowaniu i rafinacji. Rezultaty analizy tego typu 

danych mogą być cennym źródłem informacji, pomocnym w podejmowaniu strategicznych decyzji  

w firmach, instytucjach badawczych czy państwowych.  
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  Przyszłość Jazona można także upatrywać w jego kompatybilności do danych 

wygenerowanych przez inne urządzenia podłączone do sieci (IoT - internet rzeczy), gdyż człowiek nie 

jest jedynym źródłem informacji. Internet rzeczy jest już dziś ogromnym zasobem, który 

autonomicznie, niezależnie od człowieka, generuje ogromne ilości danych. Dużą szansą dla robota 

Jazon jest sztuczna inteligencja (AI - artificial intelligence), która coraz częściej wkracza w codzienne 

życie. Dziedzina nauki dotycząca sztucznej inteligencji bardzo szybko się rozwija. Możliwość 

samodoskonalenia się robotów za pomocą mechanizmów AI, może być przyszłością dla wielu 

rozwiązań, w tym takich jak robot Jazon, który mógłby wykorzystywać sieć neuronową do 

kategoryzowania, a w dalszej perspektywie oceniania wartości danego źródła informacji.  Robot 

Jazon, jest jednym z narzędzi wspierających badacza w zakresie żmudnego gromadzenia danych. 

Biorąc pod uwagę funkcje robota Jazon i jego zdolność do przetwarzania dużych zbiorów danych, jest 

on narzędziem wspomagającym pracę naukowca. Zaletą stosowania robota Jazon jest fakt, iż za jego 

pomocą można wykonać analizę na całej populacji skolekcjonowanej informacji. W tym obszarze 

przejawia się siła tego rozwiązania. System Jazon został skonstruowany w taki sposób, aby wraz  

z rozwojem sieci i jej zasobów mógł być rozwijany i dostosowywany do nowych obszarów 

badawczych związanych w bezpośredni sposób z dużymi zbiorami danych określanych jako Big Data. 

 

  Podsumowując, fundamentalną składową nauk o mediach stanowi informacja. Ma ona 

szczególne znaczenie wobec zasobów internetu i przełomowych technologii, służących gromadzeniu, 

wymianie i przetwarzaniu informacji. W efekcie przestrzeń zasobów danych o dużej wielkości, staje 

się obszarem innowacyjnych badań nad pozyskiwaniem nowych wartościowych informacji. 

 


