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Wstęp
Praca zawiera podstawowe wyjaśnienie czym jest wizualizacja informacji,
jakie są jej typy i do czego się je wykorzystuje. Autor używa omówionych typów
wizualizacji w praktyce przy pomocy aplikacji Science of Science (Sci 2),
rozbudowanego i bezpłatnego narzędzia, które pozwala na wczytanie swoich danych i
właściwą ich wizualizację. Pierwszy rozdział omawia zagadnienie wizualizacji informacji

od

strony

teorii,

w rozdziale drugim pokazane zostają są poszczególne części programu. Trzeci rozdział
pracy zawiera opis zakładek menu programu trzeci, a następnie w czwartym rozdziale
zostają one pokazane szczegółowo na dziesięciu prostych przykładach. Do czwartego
rozdziału dobrano przykłady starając się pokazać jak najwięcej możliwości aplikacji.
Efektem działania wybranych przykładów są stworzone grafiki wizualizujące
zależności, pokazujące złożoność lub prostotę pewnych prawidłowości wyrażonych
początkowo za pomocą samych liczb lub tekstu. Na końcu pracy zamieszczono listę
niezbędnego oprogramowania. Celem pracy było stworzenie swoistej instrukcji dla
wszystkich zainteresowanych dziedziną wizualizacji informacji, która jednocześnie
byłaby zachętą do skorzystania z prostej aplikacji Sci2. Instrukcja jak i program mogą
być wykorzystywane zarówno przez osoby zajmujące się zawodowo daną dziedziną
jak i osób niezwiązanych z VizInfo (wizualizacją informacji), dlatego jest odpowiednim materiałem do przerobienia dla wszystkich zainteresowanych sposobami
wyrażenia danych w formie grafiki. Podczas pisania pracy korzystano głównie z
oficjalnego podręcznika użytkownika aplikacji Science of Science dostępnego na
stronie autorów aplikacji.
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1. Oprogramowanie do wizualizacji informacji
1.1.

O wizualizacji informacji
Nadmierna ilość informacji staje się powszechnym problemem w rosnącej

wykładniczo ilości wiadomości do zapamiętania. Konieczne jest zatem odpowiednie
ich filtrowanie. Jak wiadomo, same dane tekstowe i liczbowe nie są czytelne. Musimy
zawsze podawać odpowiednie przykłady dla ich zrozumienia. Jednym z najlepszych
sposobów przekazu informacji jest wizualizacja.
Wizualizacją nazwiemy pewien proces przekazywania informacji w formie wizualnej1. W kontekście technologicznym, aby mogła zaistnieć konieczne są:


komputer, który przetworzy informacje,



ekran lub monitor, który je wyświetli,



mózg, który odbierze i przeanalizuje obraz.

Do rewolucji wizualnej, która miała miejsce w XX wieku, przyczyniły się coraz
tańsze komputery i kolorowe monitory. Rozwój technologii pozwolił na generowanie
różnego rodzaju obrazów, także trójwymiarowych. Nadane zostało duże znaczenie
komercyjne – potrzebne były czytelne formy wizualizacji trendów, wyników sprzedaży lub danych o klientach. Trzeba zatem powiedzieć, że narzucone wymagania wymagały zbierania dużych ilości danych, które wymagały stworzenia odpowiednich narzędzi i algorytmów do ich opracowania, a następnie intuicyjnej wizualizacji. Dane liczbowe zostały zastąpione wykresami, a dane tekstowe grafami.
Jednak w gąszczu informacji napływających do nas z różnych źródeł, nauka
musiała znaleźć skuteczne i atrakcyjne wizualnie metody na ich wizualizację. Wiemy
bowiem, że świat jest zmienny, dynamiczny i wielowymiarowy2. Jak zatem pokazać
tak bogaty wizualnie świat? Graficzna reprezentacja danych jest obecnie nierozłącznym elementem naszego życia. Pojawiające się zewsząd komunikaty, reklamy, infografiki, efekty specjalne, okna i wykresy przekazują nam tysiące nowych informacji
dziennie.

1
2

Veslava Osińska, Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów, Warszawa: SBP, 2010, s.16-17
Edward Tufte, Envisioning Information, Connecticut: Graphics Press, 1990, s.9-10
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Dzięki nowoczesnym technologiom jesteśmy w stanie czytelniej i przejrzyściej
zaprezentować dane i informacje, na których przekazie nam zależy. Nie tylko w celach
marketingowych, ale i naukowych.
Dziś wizualizacja przechodzi od pokazywania złożonych struktur w kierunku
pokazywania zmieniającego się świata. Od odbiorcy zależy, w jakim stopniu odbierze
przestrzeń informacyjną lub strukturę, a następnie jak głębokie będzie zrozumienie
tych danych i wyciągnięcie wniosków. W świecie, w którym wszystko jest połączone
ze wszystkim na różny sposób, należy znaleźć odpowiednie sposoby na pokazanie tych
skomplikowanych relacji.

1.2.

Zastosowania wizualizacji informacji
Wzrok jest podstawowym wykorzystywanym przez nas zmysłem, dlatego nie

dziwi wykorzystanie znaków, rysunków i symbolów już od starożytności, poprzez
książki, i ideogramy w średniowieczu, aż do nowożytności, w której pojawiły się fotografie, skomplikowane wykresy, strony WWW oraz filmy.
Dzięki wizualizacjom możemy łatwiej zrozumieć pewne zagadnienia fizyczne,
matematyczne, astronomiczne, chemiczne, geograficzne, a także związane z szeroko
pojętą nauką. Nie ma dziedziny, w której pokazanie czegoś obrazowo zaszkodzi
w procesie zrozumienia i odbioru wiedzy. Wizualizacje powinny nie tylko pokazywać
informacje, ale też angażować odbiorcę do ich poznania.
Należy oczywiście pamiętać, że do wyciągnięcia odpowiednich wniosków, potrzebny jest użytkownik, który ma niezbędną do tego wiedzę3. Wiadomo, że nie należy
oczekiwać zrozumienia wykresu od kilkuletniego dziecka, natomiast może być on adresowany do osób dorosłych zajmujących się matematyką.
Idąc tropem nauki, odpowiednie przedstawienie pewnego zjawiska lub danych
w formie wizualnej jest w stanie pomóc w udowodnieniu lub obaleniu hipotezy naukowej. Możemy też porównywać i analizować pojawiające się trendy, zestawiać je
łatwo ze statystykami z innych lat. Dzięki temu wyciągniemy odpowiednie wnioski,
które naprowadzą nas na rozwiązanie problemu, na którego odpowiedź szukaliśmy już
dawno. Często są to problemy, z którymi ludzie borykają się od dawna – np. choroby,
terroryzm lub nałogi. Wizualizacja pomaga nam umiejętnie zidentyfikować problem,

3

Chaomei Chen, Information Visualization: Beyond the Horizon, Kyo: Springer, 2009, s.1-4

9

a następnie przeanalizować otrzymane informacje. Mamy wtedy możliwość wyeliminować problem znając jego skalę i skutki. Widzimy zatem, że odpowiednia wizualizacja jest kluczowa przy podejmowaniu decyzji. Ma olbrzymi potencjał w coraz bardziej
efektywnym i intuicyjnym poszukiwaniu informacji.

1.3.

Tworzenie wizualizacji
Proces wizualizacji, tzw. workflow polega na odpowiednim dobraniu danych

do algorytmów wizualizacyjnych, ustawieniu odpowiednich parametrów i odpowiednim ich zaprezentowaniu. Na profesjonalne tworzenie wizualizacji składa się opisane
niżej przygotowanie danych, wstępne ich przetwarzanie z analizą oraz odpowiednia
wizualizacja.

1.3.1 Przygotowanie danych
Dane są bardzo ważne, ponieważ od ich jakości zależy jakość uzyskanej końcowo analizy. Dobierając dane najpierw można się zastanowić do kogo będziemy kierować wizualizację, jakiego wieku będą te osoby, jakie mają doświadczenie oraz preferencje. Ankiety, statystyki sieciowe, bazy danych mogą stanowić za dobre źródło
danych do obróbki. Mogą mieć postać plików tekstowych, typu XML, strumieni (np.
RSS) lub strukturalnej bazy danych. Wszystkie dane mogą mieć rozmiar od kilobajtów
do petabajtów – ostateczny efekt zależeć będzie od tego co z nimi zrobimy. Po ich
zunifikowaniu, należy odfiltrować niepotrzebne elementy i wybrać te, na których nam
zależy najbardziej.

1.3.2 Wstępne przetwarzanie i analiza
Wyróżniamy kilka rodzajów analiz, które wykorzystywane są do wizualizacji
informacji4:
a) Sieciowa (Network) – odpowiada na pytanie „z kim?”, jej celem jest
zwiększenie zrozumienia koncepcji sieci naturalnych oraz wytworzonych
przez człowieka. Korzysta się z niej w oparciu o analizę sieci społecznościowych, fizykę, informatykę, bibliometrię, naukometrię, informatrię, we-

4

Katy Borner, Atlas of Science, Massachusets: MIT Press, 2010, s.63
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bometrię, teorię komunikacji oraz socjologię nauki. Autorzy, instytucje,
kraje, słowa, dokumenty, czasopisma, patenty są reprezentowane przez węzły, a ich złożone relacje między nimi jako krawędzie (niekiedy też mające
swoje atrybuty jak czas). Niektóre algorytmy sieciowe wyliczają specificzne wartości atrybutów węzłów, krawędzi i całych sieci. Atrybuty węzłów
oznaczają ich pozycję względem innych atrybutów. Atrybuty krawędzi
mierzą wytrzymałość, intensywność, gęstość, zasięg, centralność, jakość
i siłę. Atrybuty sieci odnoszą się do liczby węzłów i krawędzi, gęstości sieci lub przeciętnej długości ścieżek. Tak jak teleskop Hubble pomaga astrofizykom eksplorować galaktykę, tak wizualizacja sieci umożliwia analitykom eksplorację topologii sieci.

Rysunek 1 Plan lotów na terenie Czechosłowacji z roku 1933. Źródło: Edward Tufte, Envisioning
Information, Connecticut: Graphics Press, 1990, s.102

Można sprawdzić proces dynamiki sieci w czasie i zachowanie poszczególnych węzłów oraz krawędzi w kontekście innych informacji. Warto za pomocą analizy sieciowej przedstawić relacje panujące w sieciach społecznościowych, schemat strony internetowej oraz strukturę hierarchiczną klasyfi11

kacji biologicznej zwierząt. Wykorzystuje się także często współcytowania.
Współcytowanie zachodzi, kiedy dwa artykuły z dwóch czasopism są cytowane w trzecim czasopiśmie. Skupia się na związkach pomiędzy wpływowymi autorami w literaturze zamiast na indywidualnych publikacjach.
Im częściej następuje cytowanie, tym silniejsze powiązanie między nimi.
W centrum będącym wynikiem wizualizacji jest często najbardziej znaczący artykuł. Mogą istnieć także sieci nieposiadające wag przypisanych do
krawędzi, dzięki czemu każda krawędź posiada taką samą siłę. Wyróżniamy także sieci (lub grafy) skierowane, czyli takie, w których krawędzie posiadają zwrot wskazujący na dany wierzchołek oraz nieskierowane, w których krawędzie nie posiadają zwrotów. Powszechnym problemem w wizualizacji złożonych sieci jest to, że duża liczba krawędzi może utrudnić rozpoznanie ważnych wzorów przez odbiorców. Sposobem na to jest
zmniejszanie liczby pokazywanych połączeń.
b) Tematyczna (Topical) – odpowiada na pytanie „co?”, tematyczne porównanie i podobieństwo osób lub instytucji może być uzyskane z powiązanych z nimi dokumentów, patentów, grantów lub artykułów. Pomijane są
niepotrzebne słowa (np. "the", "of"), końcówki wyrazów (np. "scien" może
być przedrostkiem do wielu angielskich słów, jak "science", "scientific",
"scientist"; ale ogólnie jest to tematycznie związane z tym początkiem wyrazu). Informację semantyczno-strukturalną wydobywa się przy pomocy
wspólnie występujących sekwencji słów w treści, słów kluczowych lub
elementów opisu dla dwóch lub większej ilości artykułów. Inne jednostki,
za pomocą których można grupować analizą tematyczną to: kategorie czasopism, autorów, słowa kluczowe lub źródła. Można mapować także dziedziny wiedzy poprzez przestrzenną reprezentację danych bibliometrycznych w oparciu o analizę wspólnych cytowań autorów lub czasopism. Ułatwia to identyfikację najważniejszych badaczy z danych dziedzin oraz kluczowych dziedzin dla nauki, od których rozpoczyna się statystycznie łańcuch odkryć.

12

Rysunek 2 Chmura tagów wytworzona przy pomocy zawartości pierwszego rozdziału
"Faraona" B. Prusa. Źródło: www.wordle.net

c) Czasowa (Temporal) – odpowiada na pytanie „kiedy?”. Nauka ewoluuje
w czasie, badane wartości rosną lub zmniejszają się w różnym tempie, powodując określone wydarzenia w określonym czasie. Analiza czasowa jest
potrzebna, aby zidentyfikować naturę zjawisk reprezentowanych przez sekwencje obserwacji jak np. schematy, trendy lub sezonowość. Dla tego typu analizy dane są sekwencjami zdarzeń lub obserwacji uporządkowanymi
w

czasie.

Mogą

być

ciągłe

lub

dyskretne.

Rysunek 3 Liczba internautów serwisów społecznościowych Facebook oraz MySpace. Źródło:
http://mashable.com/2011/06/15/social-networking-accounts-for-1-of-every-6-minutes-spent-online-stats/

d) Geograficzna (Geospatial) – ten typ analizy odpowiada na pytanie gdzie
coś się wydarzyło i jaki ma to wydźwięk na sąsiednich obszarach. Dane
mogą być ciągłe (każdy rekord ma pozycję geograficzną) lub dyskretne (np.
13

liczba dokumentów na kraj). Dane lokalizacyjne składają się na adres, kod
pocztowy, województwo, powiat, stan, kraj, kontynent itp. W analizie geograficznej najbardziej popularne jest łączenie dwóch punktów liniami (relacje, połączenie) oraz umieszczenie w miejscu punktów o różnej wielkości,
rozmiarze i kształcie (dane o miejscu).

Rysunek 4 Rozmieszczenie złóż kopalnych w Polsce. Źródło:
http://www.memorizer.pl/nauka,terminologia,6084.html
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1.3.3 Wizualizacja właściwa
Wizualizacja informacji przetwarza wirtualne struktury, tak aby były czytelne.
Ważne jest zastosowanie odpowiednich atrybutów: formę, kolor, ruch oraz pozycję.
Naturalna rola kolorów ułatwia nam kategoryzowanie na ich podstawie danych. Powinny być dobierane na zasadzie kolorów przeciwnych (czerwony-zielony, żółtyniebieski). W wizualizacjach stosuje się wykresy/mapy dwuwymiarowe i trójwymiarowe, jakkolwiek najłatwiejszy do percepcji dla ludzkiego mózgu jest obszar o trzech
wymiarach, czyli taki z którym mamy do czynienia na co dzień.
Grafika taka musi być zawsze atrakcyjna wizualnie, należy wykorzystywać
najnowsze technologie i algorytmy. Musimy jedak pamiętać, że mamy ograniczone
pole widoczności danych - musimy sprawić, aby informacje były czytelne dla odbiorcy
i jednocześnie wizualizacja ma umożliwiać łatwe śledzenie szczegółów.

1.4.

Aplikacja do wizualizacji
Dziedzina wizualizacji informacji (Infoviz) pomaga konstruować coraz lepsze

programy do graficznego przedstawiania informacji. W teorii oprogramowanie takie
powinno ułatwić jego użytkownikowi wybór odpowiednich parametrów, wyfiltrować
dane, poprowadzić przez sposoby ich wyświetlenia, a także zrozumieć je w szerszym
kontekście. Powinno pomóc odkryć zależności między danymi, które muszą być
przedstawione jak najefektywniej, przy jednoczesnym wykorzystaniu znanych użytkownikowi form odbioru. Dane z eksperymentów muszą być obrabiane odpowiednimi
algorytmami i wyświetlane w czytelnej postaci, która umożliwi ich odpowiednią analizę. Użytkownik musi mieć możliwość dobrania reprezentacji, powiększenia i wyłączenia niepotrzebnych elementów. Program musi być interaktywny i pozwalać na manipulację parametrami wizualizacji - kolorami, kątem widzenia, rozmieszczeniem,
zakresem danych. Najlepiej, gdyby taka aplikacja została udostępniona na otwartej
licencji dla szerszego grona odbiorców. Umożliwiłoby to łatwe stworzenie wizualizacji dla każdego Internauty.
Jak się okazuje, taka niemal idealna aplikacja istnieje. Dzięki jej wykorzystaniu
możemy uzyskać niespotykane dotąd efekty w krótkim czasie, kierując się naszymi
wyborami oraz zdając się jednocześnie na algorytmy wizualizacji dostępne w programie. Taką aplikacją jest Science of Science (w skrócie Sci2) i właśnie niej poświęcone
zostaną kolejne działy niniejszej pracy.
15

2. Aplikacja Sci2
2.1.

O aplikacji Sci2
Sci2 (Science of Science) jest modułowym narzędziem stworzonym w 2010 ro-

ku przez grupę naukowców z Cyberinfrastructure for Network Science Centerat Indiana University. Inicjatorami powstania aplikacji byli Katy Börner oraz Kevin W.
Boyack, natomiast częścią programistyczną zajęli się: Chin Hua Kong, Joseph Biberstine, Thomas G. Smith, David M. Coe, Micah W. Linnemeier, Patrick A. Phillips,
Chintan Tank oraz Russell J. Duhon. Science of Science opiera się na frameworku
CIShell (Cyberinfrastructure Shell), które jest otwartym oprogramowaniem napisanym
w języku Java, skupiającym w sobie dziesiątki algorytmów, narzędzi i zestawów danych.
Aplikację można wykorzystać do analizy i wizualizacji danych bibliometrycznych na wiele sposobów w skali mikro (indywidualnej), mezo (lokalnej) oraz makro
(globalnej). Pozwala na odpowiednie przygotowanie danych, przetwarzanie wstępne,
następnie wyznaczenie różnych typów sieci i przygotowanie analizy wybranego typu
oraz wizualizację poprzez liczne wtyczki i algorytmy grafowe.
Sci2 posiada rozbudowaną i na bieżąco aktualizowaną dokumentację, dostępną
pod anglojęzyczną stroną internetową5, z której głównie korzystano podczas pisania tej
pracy. Należy powiedzieć także, że wszelkie materiały i dyskusje dotyczące tego
oprogramowania, zarówno jak i sama aplikacja, są dostępne tylko w języku angielskim. Jest to dziedzina ciągle jeszcze zbyt mało popularna, nie ukazała się jak dotąd
żadna pozycja książkowa na temat Science of Science z wyjątkiem pojedynczych artykułów i materiałów konferencyjnych. Na próżno także na dzień dzisiejszy6 szukać jakichkolwiek informacji w języku polskim, oprócz niniejszej pracy.
W katalogu sampledata znajdują się przykładowe dane do szybkiego rozpoczęcia pracy z programem. Dzięki dużemu wkładowi Sci2 w pracę dzisiejszych zagranicznych naukowców oraz prostej obsłudze, aplikacja ta ma szansę być wykorzystywana

5

Science of Science (Sci2) Tool Manual, Indiana University and SciTech Strategies, 2014,
http://wiki.cns.iu.edu/display/SCI2TUTORIAL
6
23 maj 2014r
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nie tylko w polskich środowiskach akademickich, ale także przez samodzielnych badaczy i hobbystów.

Rysunek 5 Uruchomiona aplikacja Science of Science (Sci2)

Strukturę aplikacji można podzielić na pięć części widoczne na powyższym rysunku:
a) Menu
b) Konsolę (Console)
c) Scheduler
d) Menedżer danych (Data Manager)
e) Menedżer przepływu (Workflow Manager)
Wszystkie pozycje poza menu są oknami, które użytkownik może zminimalizować
w obrębie aplikacji lub ustawić je według własnych potrzeb.

2.2.

Menu programu
Struktura menu odzwierciedla kolejność wykonywania operacji na danych; po-

przez wczytanie ich, przygotowanie, przetwarzanie wstępne, analizę, modelowanie
i wizualizację, kończąc na pomocy dla użytkownika. Niektóre pozycje są aktywne
tylko po spełnieniu określonych warunków (wczytania/zaznaczenia wcześniej innych
opcji). Poniżej zostaną krótko omówione możliwości i funkcje zakładek menu.
17

2.2.1 Plik (File)
Zadaniem tej zakładki jest wczytanie danych, zapisanie i wyświetlenie wyników pracy, a także łączenie lub dzielenie plików z węzłami i krawędziami, na których
użytkownik będzie operować. Dostępne jest tutaj także narzędzie (Read Directory Hierarchy), które zapisze strukturę dowolnego katalogu w formie grafu, który następnie
możemy zwizualizować dowolną metodą sieciową.
Sci2 obsługuje wejściowo następujące typy plików:


XML lub GRAPHML (GraphML, XGMML lub TreeML)



NET (sieć z Pajek)



NWB



ISI



BIB (Bibtex)



ENW (Endnote Export Format)



SCOPUS



NSF



MAT (macierz z Pajek)



EDGE (lista krawędzi)



CSV
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Rysunek 6 Menu File

2.2.2 Przygotowanie danych (Data preparation)
Po wczytaniu pliku źródłowego warto ograniczyć niektóre dane i stworzyć odpowiednie struktury, które później będą używane w kolejnych krokach. W tym menu
można usunąć zbędne lub powtarzające się rekordy, które mogą zmniejszyć jakość
wizualizacji oraz wyznaczyć sieci różnego typu (szczegóły w rozdziale trzecim). Tak
przygotowane struktury w pamięci tymczasowej programu gwarantują powodzenie
wizualizacji.
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Rysunek 7 Menu Data Preparation

2.2.3 Przetwarzanie wstępne (Preprocessing)
Menu przetwarzania wstępnego zawiera opcje, które pozwolą na wstępne przetworzenie danych ograniczając je jednocześnie lub dołączając do innych sieci lub tabel
przed ich analizą i wizualizacją. Podzielone jest na poszczególne typy analiz, w obrębie których należy kontynuować przepływ danych na pozostałych etapach wizualizacji. Jeśli użytkownik wybiera np. operacje na sieciach (Network) i dokonuje tam modyfikacji, następne operacje powinny być w obrębie kategorii Network. Odnosi się to
nie tylko do menu Preprocessing, ale także kolejnych części menu. W rozdziale trzecim znajduje się opis możliwości poszczególnych podpozycji z podziałem na typy
analizy.
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Rysunek 8 Menu Preprocessing

2.2.4 Analiza (Analysis)
Po załadowaniu danych, przygotowaniu i wstępnym ich przetworzeniu można
przystąpić do ich analizy. Menu jest podzielone podobnie na cztery domeny, analiza
sieciowa dodatkowo podzielona jest na cztery podtypy wg wagi i typu zorientowania
pożądanej przez nas sieci. Narzędzie zapewnia analizę różnymi algorytmami dla różnych domen. Więcej o dostępnych algorytmach w rozdziale trzecim.
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Rysunek 9 Menu Analysis

2.2.5 Modelowanie (Modeling)
Menu Modeling udostępnia możliwość stworzenia nowych sieci według predefiniowanych modeli za pomocą kilku algorytmów (domena Network). Więcej
o możliwościach wykorzystania w rozdziale trzecim.

Rysunek 10 Menu Modeling

2.2.6 Wizualizacja (Visualization)
Jeśli przez użytkownika zostały podjęte odpowiednie kroki, można efekt swojej
pracy przedstawić w formie wizualnej - najczęściej jest to cel naszych działań. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem do wizualizacji sieci jest GUESS, lub Gephi (jeśli
jest dostępny na naszym komputerze). Dane geograficzne przedstawione będą w po22

staci map, dane czasowe w formie poziomej osi, a dane tematyczne przy pomocy narzędzia Map of Science. Omówienie narzędzi i algorytmów wizualizacji z tego menu
znajduje się w rozdziale trzecim.

Rysunek 11 Menu Visualization

2.2.7 R
"R" jest darmowym narzędziem, które można wykorzystać wspólnie ze Sci 2
do pracy nad danymi, opcje te są użyteczne, jeśli na komputerze jest zainstalowana ta aplikacja. Sci2 umożliwia w tym menu komunikację między tymi
dwoma aplikacjami, więcej o “R” w rozdziale trzecim.

Rysunek 12 Menu R

2.2.8 Pomoc (Help)
Menu pomoc zawiera standardowe, występujące w większości programów opcje dokumentacji, informacje o programie, dostępności jego aktualizacji oraz o podstawowych ustawieniach.
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Rysunek 13 Menu Help

2.3.

Konsola
Zadaniem konsoli jest rejestrowanie i dokumentowanie wszystkich zmian po-

czynionych na danych. Wyświetla m.in.: opisy poszczególnych operacji i algorytmów,
komunikaty błędów, informacje o autorach i linki do dokumentacji oraz informacje
jakie pliki są właśnie edytowane. Wszystkie dane z tego okna zapisują się w folderze
log aplikacji Sci2.

2.4.

Menedżer danych
Menedżer danych wyświetla hierarchię struktur wczytanych i dostępne do mo-

dyfikacji przez użytkownika. Można wybrać daną jednostkę i dokonać na niej odpowiednich operacji, tj. przetwarzania lub wizualizacji. Aplikacja po zmianach zapisuje
nowe informacje w ustalonej hierarchii. Typy danych, jakie mogą zostać wyświetlone,
przedstawione są w poniższej tabeli.

Rysunek 14 Menedżer Danych
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Tabela 1 Typy danych mogące pojawić się w oknie Menedżer Danych

Ikona

Nazwa

Opis

Text

Dane tekstowe, np. z pliku TXT

Table

Dane tabelaryczne, np. z pliku CSV

Matrix-data

Dane matrycowe, np. z pliku MAT (Pajek)

Plot

2.5.

Dane tekstowe, z których można stworzyć bezpośredni
wykres w programie GNUPLOT

Network

Dane sieci, np. z pliku NWB lub NET (Pajek)

Database

Dane bazy danych wczytane do pamięci podręcznej

Tree

Dane struktury drzewa, np. z pliku TreeML

Scheduler
Inaczej planer, pozwala na obejrzenie postępu prac nad danym zagadnieniem

w określonej kolejności, a także na zaplanowanie działania poprzez wstrzymanie wykonywania bieżących działań i uruchomienie ich razem w ustalonej sekwencji.

Rysunek 15 Okno Scheduler
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2.6.

Menedżer workflow
Podobnie jak Scheduler, Menedżer workflow pozwala na kontrolę kroków pra-

cy nad danymi, jednak także zezwala na znaczną swobodę w modyfikacji workflow,
łącznie z usuwaniem określonych jej kroków, powtarzaniem określonej operacji na
innych danych lub zapisem parametrów tej operacji na później.

Rysunek 16 Menedżer workflow
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3. Praca z aplikacją Sci2
Aplikacja Sci2 posiada duże możliwości wykorzystania. W tym rozdziale zostaną krótko omówione funkcje poszczególnych opcji menu programu oraz ich wkład
w pracę naukowca. Niemożliwe jest omówienie w tym miejscu dokładnie każdego
z około stu algorytmów, jego składowych, zachowania się w zależności od podanych
danych wejściowych i innych wybieranych parametrów - dlatego w celu zapoznania
się ze szczegółami warto sięgnąć do oficjalnego tutoriala aplikacji Science of Science7
oraz środowiska CIShell8. Niemniej jednak zostaną tutaj przedstawione ich najważniejsze cechy charakterystyczne dla wszystkich opcji programu. Do tego rozdziału
przyjęto zasadę nie tłumaczenia nazw algorytmów z uwagi na częsty brak odpowiednika w języku polskim. Dodatkowo, niektóre opcje menu uaktywniają się dopiero po
wczytaniu odpowiedniego rodzaju danych, dlatego nie wszystkie będą dostępne
w momencie rozpoczęcia działania programu.

3.1.

Wczytanie danych
Najważniejsza zakładka w programie Science of Science to zakładka File, czyli

funkcja wczytywania danych do programu. Bez załadowania właściwych danych nie
jest możliwe przeprowadzenie żadnej wizualizacji. Poniżej przedstawiono omówienie
poszczególnych funkcji tej zakładki:


Load: Pozwala na wczytanie plików z danymi źródłowymi, pochodzącymi
z różnych serwisów, lub domyślnie umieszczonych w katalogu sampledata
w głównym folderze aplikacji. Obsługiwane formaty plików znajdują się w poprzednim rozdziale w Tabeli 1.



Read Directory Hierarchy: Wczytuje strukturę wybranego katalogu w formie sieci,
z plikami lub bez. Opcja przydatna do późniejszej wizualizacji katalogów w komputerze.

7

Science of Science (Sci2) Tool Manual, Indiana University and SciTech Strategies, 2014,
http://wiki.cns.iu.edu/display/SCI2TUTORIAL
8
CIShell Manual, Indiana University and SciTech Strategies, 2014,
http://wiki.cns.iu.edu/display/CISHELL
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Facebook
o

Access Token: Łączy się z portalem Facebook.com i pobiera unikatowy dla
profilu token, który jest potwierdzeniem bezpieczeństwa danych użytkownika.
Chcąc operować na danych z tego portalu, jest to krok obowiązkowy.

o

Facebook Friends Data: Przy pomocy wyciągniętego wcześniej tokenu,
ta opcja pobiera dane znajomych użytkownika programu, które potem mogą
zostać użyte do wizualizacji np. statystycznej z jakich miast pochodzą znajomi
albo jak ich wiek wpływa na deklarowaną religię.

o

Mutual Friends: Podobnie jak powyżej, przy pomocy tokenu z Facebok.com
wyciągana jest tym razem sieć zależności między znajomymi użytkownika,
co pozwala na późniejsze zbudowanie wizualizacji grup socjalnych.



Google Scholar
o

Google Citation User ID Search: Algorytm przy pomocy wczytanego najpierw pliku CSV z autorami, odnajduje w Google Scholar odpowiadających
im autorów (o ile znajdują się w tej bazie). Ten krok konieczny jest dla
dalszych działań na Google Scholar.

o

Attach Citation Indices from Google Scholar: Dodaje do autora indeksy
cytowań zaczerpnięte z Google Scholar.

o

Attach Citation Table from Google Scholar: Dodaje do autora listę jego
cytowań w formie tabeli, dane pobierane są z Google Scholar.



Flickr Reader: Na podstawie wczytanej wcześniej tabeli z identyfikatorami użytkowników

serwisu

Flickr.com,

algorytm

wyciąga

z

portalu

powiązane

z nimi zdjęcia i ich opisy.


Twitter Reader: Podobnie jak wyżej, na podstawie tabeli z loginami użytkowników
serwisu Twitter.com, algorytm wyświetla powiązane z nimi statusy. Opcja przydatna
przy analizie tematycznej, np. rozprzestrzeniania się informacji na Twitterze.



Save: Opcja zapisuje bieżący plik z danymi (Menedżer danych) do pliku
– w zależności od obecnego typu pliku.



View: Otwiera bieżący plik z danymi w domyślnej do tego aplikacji, np. pliki tabel
zostaną otwarte w Excelu.



View with: Pozwala wybrać program, przy pomocy którego użytkownik otworzy
wybrane dane.



Merge Node and Edge Files: Pozwala połączyć pliki z krawędziami oraz wierzchołkami do jednego pliku z siecią.



Split Graph to Node and Edge Files: Rozdziela plik sieci osobno na plik
z krawędziami oraz plik z wierzchołkami.
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Preferences: Otwiera okno preferencji programu (na tą chwilę opcji jest bardzo mało).



Converter Graph: Generuje przykładowy graf na podstawie typów plików wspieranych przez narzędzie Sci2.



3.2.

Exit: Zamyka aplikację.

Przygotowanie danych
Data Preparation umożliwia użytkownikami przygotowanie danych do dal-

szej pracy. Często zdarza się, że dane zawierają duplikaty, lub nadmiar niepotrzebnych
informacji, które niekoniecznie chcemy uwzględniać w wizualizacji. Poniżej przedstawiono omówienie poszczególnych funkcji tej zakładki:


Convert to Generic Publication: Wczytuje położenie pliku typu .hmap zawierającego
nagłówki tabel i pomaga ustandaryzować nagłówki poprzez porównanie par kluczy i
wartości z podanego pliku razem z nagłówkami tabelami typu Generic Publication
występującymi w Sci2.



Remove ISI Duplicate Records: Bazując na identyfikatorach w pliku ISI,
algorytm usuwa duplikaty rekordów. Często używane kiedy mamy plik ISI, który jest
wynikiem połączenia kilku plików z kwerendami ISI.



Remove Rows with Multitudinous Fields: Jako, że poszczególne rekordy
w różnych kolumnach mogą zawierać wiele wartości oddzielonych separatorami,
algorytm filtruje te rekordy które posiadają określoną liczbę elementów w podanej
kolumnie, np. takie rekordy, w których druga kolumna danych ma pięć wartości.



Extract Directed Network: Zamienia wczytane dane tabelaryczne na sieć skierowaną, czyli taką, w której krawędzie posiadają zwrot tylko w jednym kierunku. Jest to
często używana opcja do wyznaczenia relacji. Przygotowując dane pod ten algorytm
należy

umieszczać

wierzchołek

w

pierwszej

kolumnie,

w

drugiej

zaś

nazwy innych wierzchołków na które ten wierzchołek wskazuje.


Extract Bipartite Network: Rozbudowana wersja wyznaczania sieci skierowanej,
która pozwala na wyznaczenie grafu dwudzielnego z podanej tabeli. Jest to taki graf,
który da się podzielić na dwa zbiory, w których każdy uczestnik pierwszego zbioru ma
wierzchołek w drugim zbiorze do którego łączy - i odwrotnie. Wierzchołki nie mogą
łączyć się w obrębie tego samego zbioru. Opcja przydatna w porównywaniu sieci grup
badawczych.



Extract Paper Citation Network: Tworzy skierowaną sieć cytowań prac naukowych
za pomocą wgranej tabeli z pliku ISI. Każda praca naukowa powinna posiadać swój
własny rekord w tabeli razem z odnośnikiem gdzie dokładnie nastąpiło cytowanie.
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Extract Author Paper Network: Algorytm tworzy skierowaną sieć w której wierzchołkami mogą być zarówno prace naukowe jak i autorzy. Krawędź oznacza uczestnictwo autora w danej pracy. Należy podać format wczytanego pliku (Bibtex, ISI,
Scopus lub EndNote).



Extract Co-Occurence Network: Wytwarza sieć co-occurence przy pomocy podanej
tabeli. Użytkownik podaje nazwę kolumny zawierającej wielokrotne wartości oddzielone separatorem, następnie algorytm rozdziela dane i tworzy odpowiednie odpowiednie krawędzie. Opcjonalnie można także wczytać plik zawierający plik z funkcją analizującą dane w tabeli.



Extract Word Co-Occurence Network: Wyodrębnia sieć z wagami, gdzie każdy
wierzchołek i krawędź łączy ze sobą słowa, natomiast waga krawędzi oznacza jak
często dwa słowa występują w podanej parze. Funkcja przyjmuje kolumnę identyfikatora wierzchołka, tekst źródłowy oraz wybrany separator wystepujący w tekście.



Extract Co-Author Network: Algorytm tworzy sieć współautorstwa na podstawie
pliku ISI. Każdy autor każdej pracy naukowej jest reprezentowany jako wierzchołek
w pliku wejściowym. Krawędzie tworzone są między autorami, którzy ze sobą współpracowali nad określonymi pracami naukowymi.



Extract Reference Co-Occurence (Bibliographic Coupling) Network: Wyodrębnia
sieć bibliographic coupling z dowolnej sieci wejściowej, czyli podobieństwa między
wierzchołkami. Opcja często używana w sieciach cytowań dla grafów skierowanych
dla algorytmu DrL.



Extract Document Co-Citation Network: Wyznacza sieć współcytowań dokumentów z bazy danych ISI. Każdy dokument i odnoszący się do niego inny dokument
jest w pliku wejściowym reprezentowany jako wierzchołek. Krawędź tworzona jest
między wierchołkami tych dwóch dokumentów, które razem w tej konfiguracji były
cytowane przez inny dokument.



Detect Duplicate Nodes: Pomaga odszukać zduplikowane wierzchołki o podobnych
nazwach. Jego wynikiem są dwa raporty odnośnie wierzchołków do połączenia,
wierzchołków nie do połączenia oraz tabela Merge Table, zawierająca dane, które
mogą zostać użyte w kolejnym algorytmie. Zaletą metody jest jej dość duża skuteczność zależna od wprowadzonych parametrów.



Update Network by Merging Nodes: Jest kontynuacją poprzedniej opcji, pozwala na
połączenie duplikatów, które wykrył poprzedni algorytm Detect Duplicate Nodes.
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3.3.

Przetwarzanie wstępne
Preprocessing pozwala na przetworzenie danych przed ich właściwą wizuali-

zacją. Poniżej przedstawiono omówienie poszczególnych funkcji tej zakładki:


General
o

Extract Top N% Records: Algorytm wyodrębnia podany procent rekordów
o największej wartości/ilości/wadze.

o

Extract Top N Records: Algorytm wyodrębnia podaną liczbę rekordów
o największej wartości/ilości/wadze.

o

Aggregate Data: Pozwala na pogrupowanie/zagregowanie danych według kategorii wybranej przez użytkownika, zarówno dla danych numerycznych jak
i tekstowych.



Temporal
o

Slice Table by Time: Dzieli tabelę z danymi na mniejsze tabele, bazując
na kolumnie z podaną datą. Użytkownik musi podać określony przez siebie
format daty, interwał na jaki program ma podzielić dane oraz czy dane mają
się kumulować razem ze wzrostem danych czasowych.



Geospatial
o

Extract ZIP Code: Algorytm przetwarza dane adresowe, wyciągając z nich
kod pocztowy ZIP - na tą chwilę tylko z USA.



Topical
o

Reconciled Journal Names: Dopasowuje nazwy czasopism naukowych
do czasopism zawartych w standardzie UCSD Map of Science, dostępnego
pod adresem http://sci.cns.iu.edu/ucsdmap/

o

Lowercase, Tokenize, Stem and Stopword Text: Zamienia podane słowa
wg następujących kroków: najpierw zamienia wszystkie litery na małe, potem
oddziela słowa separatorem, przycina wyrazy do formy przedrostków oraz
wyrzuca słowa przestankowe i spójniki. Wszystko w celu ujednolicenia
zasobu słów przy analizie tematycznej.



Networks
o

Extract Top Nodes: Przetwarza sieć i zostawia tylko te wierzchołki, które
mają największe przypisane im wartości, wg podanej przez użytkownika ilości. Przydatne jeśli użytkownik chce zostawić np. tylko 500 wierzchołków
o największych wartościach, pozostałe są usuwane z grafu.

o

Extract Nodes Above or Below Value: Algorytm pozostawia tylko te
wierzchołki które mają przypisaną im wartość wyższą bądź niższą od podanej
przez użytkownika.
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o

Delete Isolates: Oczyszcza sieć z wierzchołków, które nie są połączone
z żadnymi innymi wierzchołkami, dzięki czemu w ostatecznej sieci widoczne
są tylko te, na których relacji pokazaniu nam zależy.

o

Extract Top Edges: Pozostawia tylko te krawędzie które mają największą
siłę lub przypisaną im wartość. Ilość pozostawionych krawędzi podawana jest
przez użytkownika, tak jak w przypadku Extract Top Nodes.

o

Extract Edges Above or Below Value: Algorytm pozostawia tylko
te krawędzie które mają przypisaną im wartość wyższą bądź niższą od podanej przez użytkownika. Ucina same krawędzie.

o

Remove Self Loops: Usuwa wierzchołki wskazujące na siebie, co pozwala
wykluczyć samoistne pętle w grafie.

o

Trim by Degree: Algorytm przycina sieci wg podanego stopnia jej zagnieżdżenia.

o

MST-Pathfinder Network Scaling: Uruchamia algorytm okrajający sieć przy
pomocy koncepcji MST-Pathfinder (odnajdowanie najkrótszej ścieżki między
dwoma wierzchołkami), który jest najczęściej wykorzystywany przy sieciach
niezorientowanych.

o

Fast Pathfinder Network Scaling: Podobny algorytm do poprzedniego,
ale wolniejszy, używany głównie do grafów zorientowanych.

o

Snowball Sampling (n nodes): Algorytm zaczynając od losowego wybranego
wierzchołka wybiera wierzchołki z nim połączone i powtarza tą czynność
dla wybranych wierzchołków aż do osiągnięcia liczby wierzchołków podanej
przez użytkownika.

o

Node Sampling: Pozostawia tylko losowe wierzchołki w liczbie podanej
przez użytkownika, razem z ich krawędziami, które mają parę w wybranym
zbiorze.

o

Edge Sampling: Pozostawia tyko losowe krawędzie w liczbie podanej przez
użytkownika razem z wierzchołkami na ich końcach.

o

Dichotomize: Znajduje iteracyjnie krawędzie o wartości mniejszej od podanej
przez użytkownika, a następnie ucina je razem z wierzchołkami.

o

Multipartite Joining: Z podanej sieci wyznacza mniejszą podsieć bazując
na podobnych parametrach wierzchołków. Tworzy krawędzie na podstawie
ich wcześniejszego sąsiedztwa.

o

Merge 2 Networks: Łączy dwie sieci na podstawie ich wierzchołków i krawędzi. Używana do porównywania zmian w sieciach.
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3.4.

Analiza
Zakładka Analysis stosuje wybrany algorytm na wstępnie przygotowanych da-

nych. Jeśli dla użytkownika ma znaczenie wykorzystanie określonego algorytmu
na danych, należy go zastosować w tym miejscu, jeśli nie – można ten krok pominąć.
Jednak często wizualizacje danych wykorzystuje się do obserwacji, a pomagają w tym
poniższe algorytmy:


Temporal
o

Burst Detection: Algorytm wykrywa okres w którym następuje nagły wzrost
aktywności/częstotliwości wybranego parametru w czasie.



Geospatial
o

Generic Geocoder: Plugin przerabiający tekstowe dane o lokalizacjach na
geolokalizacyjne dane, które można umieścić na mapie. Przyjmuje wartości
adresowe, kraje świata, stany USA oraz kody ZIP z USA. Używane są serwery Yahoo.

o

Bing Geocoder: Podobnie jak wyżej, korzystając ze serwerów i algorytmów
wyszukiwarki Bing.



Topical
o

Burst Detection: Algorytm wykrywa miejsce w którym następuje nagły
wzrost aktywności/częstotliwości wybranego słowa lub tematu.



Networks
o

Network Analysis Toolkit (NAT) : Przeprowadza podstawową analizę sieci
– wyświetla tekstowo liczbę krawędzi, wierzchołków, gęstość, średni stopień
i inne informacje

o

Unweighted & Undirected


Node Degree: Wypisuje stopień każdego wierzchołka, czyli ile jest
z nim połączonych innych wierzchołków.



Degree Distribution: Buduje histogram z wartości stopni wszystkich
wierzchołków sieci.



K-Nearest Neighbor: Wyznacza stopień korelacji między stopniem
wierzchołka, a jego sąsiadami.



Watts-Strogatz Clustering Coefficient: Wylicza współczynnik
klasteryzacji Wattsa-Strogatza, czyli w jakim stopniu wierzchołki mają tendencję do klasteryzacji.
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Watts-Strogatz Clustering Coefficient over K: Jak wyżej, przedstawia natomiast współczynnik w formie funkcji zależnej od stopnia
wierzchołka podanego jako k.



Diameter: Oblicza rozpiętość sieci, czyli najdłuższą ścieżkę spośród
wszystkich najkrótszych dróg między wierzchołkami.



Average Shortest Path: Oblicza średnią długość spośród wszystkich
najkrótszych dróg między wierzchołkami.



Shortest Path Distribution: Wylicza histogram długości najkrótszych ścieżek między wierzchołkami.



Node Betweenness Centrality: Wyznacza miarę centralności wierzchołka we wczytanej sieci, czyli w jakim stopniu dany wierzchołek
ma równą długość do krańców sieci.



Weak Component Clustering: Algorytm odrzuca z sieci najsłabiej
połączoną grupę wierzchołków (w stosunku do reszty) w ilości podanej przez użytkownika.



Global Connected Components: Wyznacza liczbę połączonych
elementów w grafie.



Extract K-Core: Odrzuca z grafu wszystkie krawędzie z mniejszą niż
k ilością połączonych krawędzi.



Annotate K-Coreness: Dodaje do każdego wierzchołka wartość atrybutu K-Core (wyżej).



Blondel Community Detection: Używa metodę heurystyczną Blondela do wykrywania społeczności w podanej sieci.



Louvain Community Detection (with resolution parameter):
Metoda wykrywania sieci społecznościowej, daje możliwość podania
przez użytkownika stopnia rozdrobnienia społeczności.



Louvain Multilevel Refinement Community Detection: Metoda
wykrywania wielopoziomowych sieci społeczności.



SLM Community Detection: Lepsza jakościowo metoda wykrywania społeczności, zajmująca nieco więcej czasu niż algorytmy Louvain
lub Blondela.



HITS: Algorytm wykorzystywany do oceny relatywności tekstu
względem wierzchołków odnoszących się do tego tekstu, wykorzystywany w bibliometrii i analizie wyszukiwarek internetowych.
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o

Weighted & Undirected


Clustering Coefficient: Algorytm wyznacza średnią ważoną współczynnika klasteryzacji jako funkcję zależną od stopnia.



Nearest Neighbor Degree: Ustala średni stopień najbliższych sąsiadów poszczególnych wierzchołków.



Strength vs Degree: Oblicza rozkład sił grafu. Siłą nazywamy sumę
wag krawędzi połączonych z danym wierzchołkiem.



Degree & Strength: Dla każdego wierzchołka oblicza stopień i siłę.



Average Weight vs End-point Degree: Wylicza sumę stopni
krawędzi jako funkcję sumy stopni wierzchołków.



Strength Distribution: Oblicza rozkład sił grafu.



Weight Distribution: Oblicza rozkład wag w grafie.



Randomize Weights: Algorytm nadaje losowe wagi krawędziom
grafu, przy zachowaniu jego struktury.



Node Betweenness Centrality: Wyznacza miarę centralności wierzchołka we wczytanej sieci, czyli w jakim stopniu dany wierzchołek
ma równą długość do krańców sieci.



Blondel Community Detection: Używa metodę heurystyczną Blondela do wykrywania społeczności w podanej sieci.



Louvain Community Detection (with resolution parameter):
Metoda wykrywania sieci społecznościowej, daje możliwość podania
przez użytkownika stopnia rozdrobnienia społeczności.



Louvain Multilevel Refinement Community Detection: Metoda
wykrywania wielopoziomowych sieci społeczności.



SLM Community Detection: Lepsza jakościowo metoda wykrywania społeczności, zajmująca nieco więcej czasu niż algorytmy Louvain
lub Blondela.



HITS: Algorytm wykorzystywany do oceny relatywności tekstu
względem wierzchołków odnoszących się do tego tekstu, wykorzystywany w bibliometrii i analizie wyszukiwarek internetowych.

o

Unweighted & Directed


Node Indegree: Wylicza liczbę krawędzi skierowanych na poszczególne wierzchołki.



Node Outdegree: Wylicza liczbę krawędzi wychodzących z poszczególnych wierzchołków.
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Indegree Distribution: Algorytm tworzy histogram wartości liczb
krawędzi przychodzących dla wszystkich wierzchołków grafu.



Outdegree Distribution: Tworzy histogram wartości liczb krawędzi
wychodzących dla wszystkich wierzchołków grafu.



K-Nearest Neighbor: Wyznacza stopień korelacji między stopniem
wierzchołka, a jego sąsiadami.



Single Node In-Out Degree Correlations: Wyznacza czy dany
wierzchołek ma przewagę krawędzi wychodzących czy przychodzących.



Dyad Reciprocity: Wykrywa współczynnik reciprocity, czyli w jakim
stopniu w porównaniu do liczby par wierzchołków, wszystkie pary
wierzchołków kierują do siebie nawzajem.



Arc Reciprocity: Wykrywa współczynnik reciprocity, czyli w jakim
stopniu w porównaniu do liczby par wierzchołków, wszystkie pary
wierzchołków kierują do siebie nawzajem.



Adjacency Transitivity: Wylicza współczynnik transitivity, czyli
stosunek tranzytywnych triad (takich trójek wierzchołków między
którymi istnieją krawędzie) do całkowitej liczby triad (niekoniecznie
tranzytywnych).



Node Betweenness Centrality: Wyznacza miarę centralności wierzchołka we wczytanej sieci, czyli w jakim stopniu dany wierzchołek
ma równą długość do krańców sieci.



Weak Component Clustering: Algorytm odrzuca z sieci najsłabiej
połączoną grupę wierzchołków (w stosunku do reszty) w ilości podanej przez użytkownika.



Strong Component Clustering: Algorytm odnotowuje przy każdym
wierzchołku adres najsilniejszego podłączonego wierzchołka w otoczeniu.



Blondel Community Detection: Używa metodę heurystyczną Blondela do wykrywania społeczności w podanej sieci.



Louvain Community Detection (with resolution parameter):
Metoda wykrywania sieci społecznościowej, daje możliwość podania
przez użytkownika stopnia rozdrobnienia społeczności.



Louvain Multilevel Refinement Community Detection: Metoda
wykrywania wielopoziomowych sieci społeczności.
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SLM Community Detection: Lepsza jakościowo metoda wykrywania społeczności, zajmująca nieco więcej czasu niż algorytmy Louvain
lub Blondela.



Extract K-Core: Odrzuca z grafu wszystkie krawędzie z mniejszą niż
k ilością połączonych krawędzi.



Annotate K-Coreness: Dodaje do każdego wierzchołka wartość atrybutu K-Core (wyżej).



HITS: Algorytm wykorzystywany do oceny relatywności tekstu
względem wierzchołków odnoszących się do tego tekstu, wykorzystywany w bibliometrii i analizie wyszukiwarek internetowych.



PageRank: Używana w wyszukiwarce Google metoda nadawania
wierzchołkom grafu określonej wartości liczbowej, oznaczającej ich
jakość.

o

Weighted & Directed


Blondel Community Detection: Używa metodę heurystyczną Blondela do wykrywania społeczności w podanej sieci.



Louvain Community Detection (with resolution parameter):
Metoda wykrywania sieci społecznościowej, daje możliwość podania
przez użytkownika stopnia rozdrobnienia społeczności.



Louvain Multilevel Refinement Community Detection: Metoda
wykrywania wielopoziomowych sieci społeczności.



SLM Community Detection: Lepsza jakościowo metoda wykrywania społeczności, zajmująca nieco więcej czasu niż algorytmy Louvain
lub Blondela.



HITS: Algorytm wykorzystywany do oceny relatywności tekstu
względem wierzchołków odnoszących się do tego tekstu, wykorzystywany w bibliometrii i analizie wyszukiwarek internetowych.



PageRank: Używana w wyszukiwarce Google metoda nadawania
wierzchołkom grafu określonej wartości liczbowej, oznaczającej ich
jakość.

3.5.

Modelowanie
Zakładka Modeling posiada poniższe algorytmy modelujące sieci:



Networks
o

Random Graph: Generuje losowy graf nieskierowany.
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o

Watts-Strogatz Small World: Generuje graf typu Small World, który charakteryzuje się małą klasteryzacją wierzchołków.

o

Barabasi-Albert Scale-Free: Tworzy wolny od skali, nieskierowany graf algorytmem Barabasi-Albert.

o

TARL: Inaczej Topics, Aging and Recursive Linking, generuje graf dwudzielny z autorami i dokumentami wg modelu TARL, który oddaje ewolucję
twórczości losowo wygenerowanych autorów w czasie.

3.6.

Wizualizacja
Dzięki zakładce Visualization można zobaczyć wyniki naszego działania, po-

niżej przedstawiono różne algorytmy i narzędzia wizualizacyjne:


General
o



Temporal
o



GnuPlot: Przekazuje dane do aplikacji GnuPlot.

Bar Graph: Tworzy wykres kolumnowy z przekazanych danych.

Geospatial
o

Proportional Symbol Map: Generuje mapę z naniesionymi symbolami
reprezentującymi przygotowane wcześniej dane.

o

Choropleth Map: Koloruje mapę USA lub świata analizując wartości numeryczne przypisane danym stanom lub państwom.

o

Geospatial Network Layout with Base Map: Dzięki tej opcji użytkownik
jest w stanie stworzyć wizualizację połączeń między obszarami mapy



Topical
o

Map of Science via Journals: Łączy dane prac naukowych z mapą Map
of Science, czyli wizualizacją stworzoną z 554 dyscyplin naukowych
pogrupowanych w 13 działów nauki.

o

Map of Science via 554 Fields: Ten sam algorytm co powyższy, zmodyfikowany, by podczas łączenia Map of Science z wczytanymi pracami
przyjmować identyfikatory dyscyplin naukowych i przyłączać je do nazw prac
naukowych.
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Networks
o

GUESS: Przekazuje dane do narzędzia do analizy i wizualizacji GUESS,
wykorzystującego język Gython. Pozwala on na eksportowanie do pliku obrazów lub sekwencji filmowych.

o

Gephi: Przekazuje dane do aplikacji Gephi (jeśli jest zainstalowana na komputerze). Jest rozbudowanym interaktywnym narzędziem wizualizacyjnym,
bardzo przydatnym do analizy danych w przystępny sposób. Pozwala na bardzo szczegółowe manipulacje wyglądem wizualizacji i zachowania się danych
grafowych.

o

Radial Tree/Graph (prefuse alpha): Tworzy graf w formie drzewa na postawie podanej wcześniej struktury. Użytkownik ma dostęp tylko do ostatecznego wyniku graficznego.

o

Radial Tree/Graph with Annotation (prefuse beta): Tworzy graf w formie
drzewa na postawie podanej wcześniej struktury. W tej wersji algorytmu
użytkownik ma wpływ na wygląd wizualizacji.

o

Tree View (prefuse beta): Pokazuje hierarchię katalogów w formie drzewa.

o

Tree Map (prefuse beta): Pokazuje struktury w formie prostokątów o różnych rozmiarach. Pole figury zależy od reprezentacji drzewa – hierarchii lub
wartości wagowej wierzchołków grafu.

o

Force Directed with Annotation (prefuse beta): Tworzy dynamiczną animację powiązań siłowych grafu w nowym oknie. Można regulować odpowiednie parametry dostępnymi suwakami.

o

Fruchterman-Reingold with Annotation (prefuse beta): Modyfikacja
poprzedniego algorytmu do obróbki dużych grafów nieskierowanych.

o

DrL (VxOrd): Algorytm wizualizujący bardzo duże nieskierowane grafy
z wagami, wynik działania algorytmu można zobaczyć w GUESS.

o

Specified (prefuse beta): Generuje wizualizację na podstawie współrzędnych
przypisanych wcześnej dla każdego wierzchołka i krawędzi. Nie używa żadnych dodatkowych obliczeń.

o

Bipartite Network Graph: Algorytm wyznacza graf dwudzielny pod warunkiem umieszczenia przy każdym wierzchołku atrybutu "bipartitetype".

o

Circular Hierarchy: Generuje kołową wizualizację, która może być użyta
do wykrywania społeczności. Wymaga dodatkowych informacji o przynajmniej jednym poziomie hierarchii.
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3.7.

R
Dzięki zakładce R możliwa jest odpowiednia komunikacja z narzędziem „R”,

poniżej przedstawiono dostępne opcje użycia tej aplikacji:


Create an R Instance: Tworzy nową instancję w R.



Send table to R: Przesyła wybraną tabelę do aplikacji R.



Run Rgui: Włącza graficzny interfejs aplikacji R.



Get table from R: Pobiera tabelę z aplikacji R.

3.8.

Pomoc
W zakładce Help dostępne są następujące pozycje:



Documentation: Wyświetla okno z dokumentacją aplikacji.



Update: Sprawdza dostępność aktualizacji Sci2.



Manage Configuration: Pozwala zarządzać konfiguracją programu.



About Sci2 Tool: Wyświetla autorów aplikacji.
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4. Przykładowe procesy wizualizacji informacji
w Sci2
Nawet najbardziej funkcjonalny program nie byłby efektywny, gdyby nie dało
się go wykorzystać w prosty sposób do celów zakładanych przez użytkownika. Aplikacja Sci2 posiada różnorodne opcje analityczne i wizualizacyjne, ale dla nas
najważniejsze jest jak i do czego można go użyć. Motyw praktycznego wykorzystania
tego programu był głównym powodem pisania tej pracy. W jaki sposób ma być
wykorzystywany, skoro wydaje się skomplikowany i nikt o nim nie wie? Poniżej
przedstawiono 10 praktycznych sposobów na wykorzystanie aplikacji Sci2. Przykłady
dobrano tak, aby omówiona została znaczna część opcji menu programu Science of
Science. Każdy z przykładów jest omówiony krok po kroku, w postaci czytelnej dla
przeciętnego użytkownika komputera.


Współpracownicy naukowi w GUESS



Użycie skryptu w GUESS



Struktura drzewa na przykładzie katalogów



Analiza tematyczna na Map of Science



Analiza losowej sieci nieskierowanej przy pomocy Gephi



Sieć znajomych na Facebooku



Wyznaczanie grafu dwudzielnego



Sieć współcytowań czasopisma Scientometrics i konsola w GUESS



Burst Detection i Temporal Visualization



Sieć międzynarodowa w Gephi i Gimpie

Aby poprawnie wykonać wszystkie operacje, należy mieć poprawnie zainstalowane i skonfigurowane aplikacje uczestniczące w procesach. Szczegółowa lista
aplikacji, jakie należy zainstalować zamieszczona jest w Dodatku A.
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4.1.

Współpracownicy naukowi w GUESS
Jednym z klasycznych przykładów w aplikacjach do wizualizacji informacji

jest tworzenie sieci współautorskiej. Poniżej opisano schemat jak może nam w tym
pomóc aplikacja Sci2 w połączeniu z pluginem GUESS.
1. Na początku należy otworzyć plik FourNetSciResearchers.isi umieszczony
w katalogu sampledata\scientometrics\isi\ przy pomocy File > Load… .
2. Kliknąć na 361 Unique ISI Records w oknie Data Manager.
3. Wybrać z menu Data Preparation > Extract Co-Author Network.
4. W nowym oknie wybieramy format isi i klikamy OK.

Rysunek 17 Wybór formatu przy generowaniu sieci współautorów

5. Następnie przechodzimy do Preprocessing > Networks > Extract Top Edges
6. W oknie wpisujemy wartość 100 w polu Extract N top edges, co pozwoli na
wybranie 100 najsilniejszych połączeń między autorami.

Rysunek 18 Wyodrębnianie najsilniejszych krawędzi grafu

7. Należy odciąć wierzchołki, które w tej chwili nie mają połączeń, robimy to poprzez Preprocessing > Networks > Delete Isolates.
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8. Można wykonać wykrycie społeczności poprzez algorytm Analysis > Networks > Weighted & Undirected > Louvain Multilevel Refinement Community Detection i kliknięcie OK.

Rysunek 19 Parametry algorytmu Louvain Community Detection

9. Aby przejść do wizualizacji stworzonej sieci współautorów klikamy
w Visualization > Network > GUESS.
10. Po uruchomieniu wtyczki GUESS ujrzymy podobny widok jak na Rys. 20.

Rysunek 20 Aplikacja GUESS po wczytaniu danych
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11. W tej chwili sieć jest nieuporządkowana żadnym algorytmem, można to zrobić
klikając w górnym menu Layout > GEM. Wynikiem działania tej opcji jest
sieć na Rys. 21.

Rysunek 21 Wynik działania GEM na grafie

12. Wyraźnie widać wyraźnie trzy osobne sieci współautorskie, po przyjrzeniu się
jest ich pięć. Można podświetlić nazwisko osób najeżdżając na dany wierzchołek, lub włączyć stałe wyświetlanie nazwisk poprzez kliknięcie Show Label.

Rysunek 22 Sieć z włączonymi etykietami
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13. Jest to wizualizacja jednolita kolorystycznie, dlatego pokolorujemy sieć według podziału na społeczności. Można to zrobić wybierając Object jako nodes
based on ->, Property jako community_level_0, Operator jako == oraz Value jako community_0. Następnie klikamy przycisk Colour i wybieramy dowolny kolor spośród podanych poniżej. Powtarzamy operację kolorowania dla
każdej z pięciu społeczności oznaczonej w Value, najlepiej różnymi kolorami.

Rysunek 23 Kolorowanie społeczności autorów

14. Otrzymujemy ostateczny wynik kolorowania, jak na Rys. 24.

Rysunek 24 Wynik kolorowania poszczególnych społeczności
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15. Następnie wystarczy zapisać wynik pracy przy pomocy File > Export Image…, a następne kliknięcia Export Complete Graph, przy skali Rescale Image jako liczbę większą niż 2 (wyższa jakość) i zapisać jako typ pliku PNG.

Rysunek 25 Eksportowanie grafu w GUESS

16. Na Rys. 26 pokazany został powiększony kawałek sieci.

Rysunek 26 Sieć współpracowników w GUESS
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4.2.

Użycie skryptu w GUESS
Przy pracy na wielu sieciach można wykorzystać skrypty, które zaoszczędzą

pracy związanej z dostosowywaniem wyglądu poszczególnych wizualizacji. Skrypty
można wczytywać bezpośrednio z programu GUESS.
1. Uruchamiamy Data Preparation > Extract Co-Occurrence Network
2. Otwieramy plik GeoffreyFox.nsf z katalogu poprzez File > Load… .
3. W oknie ustawiamy Column Name na All Investigators, w polu Aggregation Function File wybieramy plik nsfCoPI.properties z katalogu sampledata/scientometrics/properties.

Rysunek 27 Parametry algorytmu Extract Co-Occurence Network

4. Wchodzimy w Visualization > Networks > GUESS.
5. Wybieramy z menu Layout > GEM.
6. Uruchamiamy z menu Script > Run Script…, przechodzimy do katalogu programu i tam wchodzimy w scripts/GUESS i uruchamiamy plik
co-PI-nw.py.
7. Na Rys. 28 przedstawiono wynik działania skryptu.

Rysunek 28 Wizualizacja sieci po uruchomieniu skryptu co-PI-nw.py
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8. W ten sam sposób skrypt ten można wykorzystać przy innych wczytanych sieciach typu NSF, np. BethPlale.nsf lub MichaelMcRobbie.nsf.

Rysunek 29 Pliki BethPlale.nsf oraz MichaelMcRobbie.nsf po zastosowaniu skryptu
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4.3.

Struktura drzewa na przykładzie katalogów
Często przedmiotem badań są drzewa w postaci grafów hierarchicznych

o złożonych strukturach. Sci2 pozwala na ich analizę i wizualizację na kilka sposobów.
1. Wybieramy z menu File > Read Directory Hierarchy.
2. W oknie wybieramy katalog, np. katalog główny aplikacji Science of Science,
D:/sci/sci2, następnie liczbę poziomów rekursji. Obliczenia mogą zajmować
czas proporcjonalny do złożoności katalogów. Klikamy OK.

Rysunek 30 Wczytywanie zawartości katalogu

3. Wybieramy z menu Visualization > Networks > Tree View (prefuse beta),
na Rys. 31. Przedstawiono wynik działania pluginu.

Rysunek 31 Wynik działania wizualizacji Tree View (prefuse beta)
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4. Można wybrać także inną wizualizację poprzez menu Visualization > Networks > Tree Map (prefuse beta).

Rysunek 32 Wynik działania wizualizacji Tree Map (prefuse beta)

5. Dostępne są opcje liczenia parametrów sieci, np. średnicy, poprzez Analysis >
Networks > Unweighted & Undirected > Diameter.

Rysunek 33 Wyliczona średnica sieci
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6. Można także wyliczyć rozkład najkrótszych ścieżek za pomocą Analysis > Networks > Unweighted & Undirected > Shortest Path Distribution, można
go wyświetlić przez GnuPlota pod menu Visualization > General > GnuPlot.

Rysunek 34 Wyliczony rozkład najkrótszych ścieżek drzewa katalogów

7. Innym dostępnym typem wizualizacji jest Visualization > Networks > Radial
Tree Graph (with prefuse beta).

Rysunek 35 Wizualizacja katalogów poprzez Radial Tree Graph
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4.4.

Analiza tematyczna na Map of Science
Użytkownicy aplikacji Science of Science mają możliwość porównania

dorobku zbioru autorów z mapą dziedzin naukowych Map of Science. Poniżej pokazano sposób na wygenerowanie mapy tematycznej na podstawie wczytanego pliku ISI.
1. Wczytujemy

plik

FourNetSciResearchers.isi

z

lokalizacji

\sampledata\scientometrics\isi poprzez menu File > Load… .
2. Z menu wybieramy Visualization > Topical > Map of Science via Journals i w oknie klikamy OK.
3. W oknie Data Manager zapisujemy nowo utworzony plik jako PostScript
klikając prawym klawiszem myszy na plik Map of Science Visualization
> Save > OK.

Rysunek 36 Zapis wygenerowanej mapy jako PostScript

4. Otwieramy plik przy pomocy przeglądarki PostScript.

Rysunek 37 Wizualizacja pliku ISI w połączeniu z mapą Map of Science
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4.5.

Analiza losowej sieci nieskierowanej w Gephi
Jedną z najciekawszych aplikacji do wizualizacji sieci podłączonych w Sci2 jest

Gephi. Zostanie ona pokazana na przykładzie losowo wygenerowanej sieci nieskierowanej i zastosowanego algorytmu ForceAtlas 2.
1. Aby wygenerować losową sieć nieskierowaną wchodzimy w Modeling >
Networks > Watts-Strogatz Small World i w następnym oknie klikamy
OK.

Rysunek 38 Generowanie losowego grafu metodą Small World

2. Obliczamy parametry sieci przy pomocy Analysis > Networks > Network
Analysis Tools (NAT).

Rysunek 39 Wyliczanie podstawowych parametrów sieci narzedziem NAT
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3. W oknie Data Manager klikamy na List of edges of network created
through the Small World model, a następnie Visualization > Networks >
Gephi.
4. Po uruchomieniu się aplikacji Gephi, klikamy OK.

Rysunek 40 Okno powitalne programu Gephi

5. Przechodzimy w zakładkę Overview.

Rysunek 41 Główne zakładki programu Gephi

6. Można tutaj wybrać wyliczenie dowolnego parametru sieci, klikając Run
przy odpowiedniej opcji po prawej stronie.

Rysunek 42 Parametry grafu w Gephi
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7. W tej chwili sieć ma losowo przyporządkowane pozycje, dlatego widzimy
ją w formie kwadratu.

Rysunek 43 Wczytane dane grafu w Gephi

8. Wybieramy Layout jako ForceAtlas 2 i klikamy Run

Rysunek 44 Wybór layoutu w Gephi

9. Powinna pojawić się widok podobny do pokazanego na Rys. 45.

Rysunek 45 Wczytany graf w layoucie ForceAtlas 2
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10. Można pozmieniać parametry wizualizacji, potem kliknąć Stop.

Rysunek 46 Parametry ForceAtlas 2

11. Aby zmienić kolory, należy wejść w Ranking > Nodes i wybrać parametr
Degree. Można wprowadzić swoje kolory i kliknąć Apply, aby zmieniła się
kolorystyka wizualizacji.

Rysunek 47 Kolorowanie wierzchołków w Gephi
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12. Przechodzimy w zakładkę Preview i klikamy Refresh, aby odświeżyć
wizualizację.

Rysunek 48 Odświeżanie wizualizacjie w Gephi

13. Zaznaczamy ustawienia Box, Show Labels jako włączone, wyłączamy
Curves i klikamy Refresh.

Rysunek 49 Zmiana parametrów w zakładce Preview
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14. Zapisujemy wynik wizualizacji przez przycisk SVG/PDF/PNG.

Rysunek 50 Ostateczny wynik wizualizacji w Gephi
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4.6.

Sieć znajomych na portalu Facebook.com
Znajomości internetowe często są odzwierciedleniem naszych znajomości

w świecie realnym. Na analizie powiązań i działań społecznych opierają się w tej
chwili działania marketingowe dużych firm, korzystając z portali takich jak Facebook.
Każdy użytkownik tego portalu może przeanalizować swoją sieć znajomości i dostrzec
w niej pewne prawidłowości związane z kręgiem rodzinnym, lokalnym lub
zawodowym. Poniżej przedstawiono sposób użycia Sci2 do tego celu.
1. Aplikacja Science of Science udostępnia algorytm pobierający sieć wspólnych
znajomych z portalu Facebook, (opcja File > Facebook > Mutual Friends),
lecz niestety na tą chwilę występuje błąd dodatku – podstawowe dane trzeba
będzie pobrać przez inną aplikację, Netvizz. Należy przejść pod adres internetowy https://apps.facebook.com/netvizz/ i udostępnić podstawowe dane aplikacji.

Rysunek 51 Akceptacja uprawnień aplikacji Netvizz

2. Należy wybrać opcję personal network, a następnie Start.

Rysunek 52 Aplikacja Netvizz
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3. Wynikiem działania aplikacji jest m.in. plik .gdf, który zapisujemy na dysku.

Rysunek 53 Wybór pliku w Netvizz

4. Niestety plik .gdf jest nieobsługiwany przez Sci2, ale obsługuje go Gephi.
Otwieramy plik przy pomocy Gephi (Plik > Open) jako sieć typu Undirected.
5. Eksportujemy plik poprzez Plik > Export > Graph… i zapisujemy go jako
plik typu GraphML.

Rysunek 54 Eksport grafu w Gephi

6. Wczytujemy plik do Sci2 poprzez File > Load… .
7. Usuwamy niepołączone osoby, które mogłyby zaburzyć wynik poprzez Preprocessing > Networks > Delete Isolates.
8. Wyznaczamy społeczność poprzez Analysis > Networks > Unweighted &
Undirected > Louvain Multilevel Refinement Community Detection,
w oknie klikając OK.
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9. Sieć możemy otworzyć poprzez Visualization > Networks > Force Directed
with Annotation (prefuse beta), ustawiając Node Color na community_level_0.

Rysunek 55 Parametry algorytmu Force Directed with Annotation (prefuse beta)

10. W efekcie otrzymamy graf podobny do poniższego, można także manipulować
dostępnymi suwakami, zmieniając siły między wierzchołkami. Na wykresie
widać osoby powiązane w grupy, co było celem analizy.

Rysunek 56 Wynik działania wizualizacji sieci społecznej
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11. Tę samą sieć można przedstawić za pomocą Visualization > Networks > Circular Hierarchy, parametry pozostawiając bez zmian.

Rysunek 57 Wizualizacja sieci przez algorytm Circular Hierarchy

12. Może się zdarzyć, że użytkownik nie ma konta na Facebooku, można powtórzyć ten sam proces dla pliku zamieszczonego w katalogu Sci2 sampledata\socialscience\friendster.graphml, poniżej wynik wizualizacji.

Rysunek 58 Wizualizacja pliku friendster.graphml

13. Wynik wizualizacji można zapisać przy pomocy przycisku Export Image to
.eps File, który odtworzymy przeglądarką PostScript.
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4.7.

Wyznaczanie grafu dwudzielnego
Grafy dwudzielne występują w sytuacjach, gdy możemy podzielić sieć na dwie

osobne grupy, np osoby i organizacje. Przykład tworzenia grafu z takich danych został
przedstawiony poniżej.
1. Ze strony Science of Science9 pobieramy plik CRSA2005-2009.xls i uruchamiamy go poprzez File > Load… .

Rysunek 59 Pobieranie pliku ze strony Science of Science

2. Plik ma dwa arkusze: Grants i publications. Nas interesuje tylko arkusz
grants, który zapisujemy do osobnego pliku CSV. W pliku grants.csv
zostawiamy tylko kolumny Organization Name oraz PI(s) Name.

Rysunek 60 Plik grants.csv

3. Wczytujemy plik

grants.csv

jako standardowy plik CSV przez

File > Load… .
4. Wyznaczamy sieć dwudzielną poprzez Data Preparation > Extract Bipartite Network.

9

Sample Datasets, Science of Science (Sci2) Tool Manual, Indiana University and SciTech Strategies,
2014, http://wiki.cns.iu.edu/display/SCI2TUTORIAL/2.5+Sample+Datasets
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5. W oknie wybieramy Second column jako UNTITLED_0 i klikamy OK.

Rysunek 61 Parametry algorytmu Extract Bipartite Network

6. W menu wybieramy Visualization > Networks > Bipartite Network
Graph i w oknie klikamy OK.
7. W oknie Data Manager zapisujemy plik prawym przyciskiem myszy jako
PostScript.

Rysunek 62 Zapisywanie grafu pliku grafu dwudzielnego

8. Na Rys. 63 przedstawiono wyznaczony graf dwudzielny.

Rysunek 63 Wizualizacja grafu dwudzielnego

64

4.8.

Sieć

współcytowań

czasopisma

Scientometrics

i konsola w GUESS
Innym przykładem jest zespół współcytowań czasopisma Scientometrics,
przetworzony przez kilka algorytmów dostępnych w Science of Science, następnie
obrobiony za pomocą konsoli w pluginie GUESS.
1. Pobieramy plik Scientometrics.isi ze strony Science of Science

10

i otwieramy go poprzez File > Load… .

Rysunek 64 Pliki na stronie Science of Science

2. W oknie Data Manager klikamy na 2126 Unique ISI Records.
3. Wybieramy w menu Data Preparation > Extract Paper Citation Network.
4. Klikamy na Preprocessing > Networks > Extract Nodes Above or Below
Value.
5. W oknie zamieniamy parametr Extract from this number na -1.0.

Rysunek 65 Parametry algorytmu Extract Nodes Above or Below Value

10

Sample Datasets, Science of Science (Sci2) Tool Manual, Indiana University and SciTech Strategies,
2014, http://wiki.cns.iu.edu/display/SCI2TUTORIAL/2.5+Sample+Datasets
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6. Uruchamiamy Data Preparation > Extract Document Co-Citation Network.
7. Z menu wybieramy Preprocessing > Networks > Delete Isolates.
8. Przechodzimy do Visualization > DrL (VxOrd) .
9. W oknie parametr Edge Cutting Strength ustawiamy na 0.8.

Rysunek 66 Parametry algorytmu DrL (VxOrd)

10. Klikamy na Preprocessing > Networks > Extract Edges Above or Below
Value i klikamy OK.
11. Z menu ponownie wybieramy Preprocessing > Networks > Delete Isolates.
12. Przechodzimy do wizualizacji Visualization > Networks > GUESS.
13. W aplikacji GUESS przechodzimy do zakładki Interpreter.

Rysunek 67 Wybór zakładki Interpreter w GUESS

14. Wpisujemy następujące komendy do konsoli GUESS, każdą zatwierdzając
klawiszem Enter:


resizeLinear(localcitationcount,1,50)



colorize(localcitationcount, gray, black)



resizeLinear(weight, .25, 8)



colorize(weight, "127,193,65,255", black)

66

Rysunek 68 Konsola GUESS

15. Przechodzimy z powrotem na zakładkę Graph Modifier.
16. Ustawiamy Object na nodes based on ->, Property na localcitationcount,
Operator na >=, pole Value ustawiamy na 30. Klikamy na Show Label.

Rysunek 69 Włączanie etykiet w GUESS

17. Z menu wybieramy Layout > GEM.
18. Graf zapisujemy np. poprzez File > Export Image, wybierając PDF.
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19. Wynik wizualizacji powinien być zbliżony do pokazanego na Rys. 70.

Rysunek 70 Wizualizacja sieci w algorytmie GEM

20. Innym dostępnym algorytmem jest Layout > Circular

Rysunek 71 Wizualizacja sieci w algorytmie Circular
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4.9.

Burst Detection i Temporal Visualization
W poniższym przykładzie pokazano sposób wykonania wizualizacji typu tem-

poral, przerobionej algorytmem Burst Detection twórczości Alessandro Vespigniani
umieszczonej w pliku o rozszerzeniu ISI.
1. Ze strony Science of Science11 (lub innej) pobieramy dowolny plik typu
ISI, np. 101 publikacji Alessandro Vespignani.

Rysunek 72 Wybór pliku na stronie Sci2

2. Wczytujemy plik poprzez File > Load… .
3. Zaznaczamy w oknie Data Manager plik 101 Unique ISI Records.

Rysunek 73 Wybór pliku w Data Manager

4. Z menu wybieramy opcję Preprocessing > Topical > Lowercase, Tokenize, Stem and Stopword Text.

11

Sample Datasets, Science of Science (Sci2) Tool Manual, Indiana University and SciTech Strategies,
2014, http://wiki.cns.iu.edu/display/SCI2TUTORIAL/2.5+Sample+Datasets

69

5. W oknie odszukujemy opcję Title, zaznaczamy checkbox i klikamy OK.

Rysunek 74 Parametry algorytmu Lowercase, Tokenize, Stem, and Stopword Text

6. Z menu górnego wybieramy Analysis > Topical > Burst Detection.
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7. W nowym oknie parametr Date Column ustawiamy na Publication Year,
Text Column na Title i klikamy OK. Można także zmienić parametr
Gamma, by mieć wpływ na ilość rekordów w pliku wynikowym z następnego kroku.

Rysunek 75 Parametry algorytmu Burst Detection

8. W oknie Data Manager klikamy prawym przyciskiem myszy na ostatni
plik i Save, zapisując plik na dysku.

Rysunek 76 Zapis pliku w Data Manager
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9. Do niektórych rekordów należy dopisać daty końcowe. W tym celu otwieramy plik w Notatniku lub w Excelu i modyfikujemy odpowiednie miejsca,
wpisując np. 2006. Zapisujemy zmiany w pliku.

Rysunek 77 Edytowany plik .csv

Plik zmieniony na Rys. 78:

Rysunek 78 Plik .csv po edycji lat

10. Wczytujemy plik poprzez File > Load… jako Standard CSV format.
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11. Wybieramy z menu Visualization > Temporal > Temporal Bar Graph.
12. W nowym oknie zmieniamy pole Start Date na Start, End Date na End,
Size by na Weight, Category na Word oraz zaznaczamy checkbox Scale
Output.

Rysunek 79 Parametry wizualizacji Temporal Bar Graph

13. W oknie Data Manager wygenerowaną wizualizację zapisujemy prawym
przyciskiem myszy na dysku jako plik PostScript.

Rysunek 80 Zapis pliku w Data Manager
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14. Otwieramy zapisany plik przez przeglądarkę plików PostScript.

Rysunek 81 Wizualizacja typu Temporal Bar Graph
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4.10. Sieć międzynarodowa w Gephi i GIMPie
Przy pomocy wczytanego pliku sieci z koordynatami zostanie przygotowana
wizualizacja geograficznych połączeń między węzłami sieci. Konieczne będzie skorzystanie z oprogramowania graficznego GIMP, przeglądarki plików PostScript
GhostViewer oraz aplikacji Gephi.
1. Aby dokonać wizualizacji przestrzennej, należy mieć przygotowany plik
z miejscami oraz koordynatami. Taki plik umieszczony jest na stronie Science of Science12, można także przygotować go ze swoich danych przez
geokodery pod opcją Analysis > Geospatial. Wczytujemy sieć z pliku
poprzez File > Load… .
2. Wchodzimy w Visualization > Geospatial > Geospatial Network Layout
with Base Map.
3. W nowym oknie ustawiamy Map na World i klikamy OK.

Rysunek 82 Parametry algorytmu Geospatial Network Layout plus Base Map

12

Network I 00-02.nwb, Science of Science (Sci2) Tool Manual, Indiana University and SciTech Strategies,
2014,
http://wiki.cns.iu.edu/download/attachments/10093326/Network+I+0002.nwb?version=1&modificationDate=1338494313464
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4. W oknie Data Manager pojawiły się dwa pliki, zapisujemy drugi z nich
prawym klawiszem myszy jako PostScript.

Rysunek 83 Zapis pliku w Data Manager

5. W oknie Data Manager wybieramy pierwszy plik z siecią i wchodzimy
w menu Visualization > Networks > Gephi.
6. Uruchomi się aplikacja Gephi, wybieramy sieć typu Undirected i klikamy
OK.

Rysunek 84 Okno powitalne w Gephi
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7. Przechodzimy w zakładkę Overview i przybliżamy sieć kółkiem myszy.

Rysunek 85 Zakładka Overview w Gephi

8. Klikamy jednokrotnie przycisk SIZE oraz przesuwamy pierwszy suwak
maksymalnie w lewo. Zmniejszy to wielkości krawędzi i wierzchołków.

Rysunek 86 Modyfikacja grafu w zakładce Overview w Gephi
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9. Przechodzimy w zakładkę Preview, a następnie klikamy SVG/PDF/PNG
i zapisujemy plik jako PNG.

Rysunek 87 Zapis obrazu w Gephi

10. W efekcie w tym momencie mamy dwie grafiki – jedna z mapą, druga
z krawędziami i wierzchołkami. Otwieramy dwie z nich jako warstwy
w programie graficznym GIMP.

Rysunek 88 Otwieranie plików graficznych jako warstwy w GIMP
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11. Ustawiamy warstwę z siecią nad warstwą z mapą i ustawiamy Krycie,
np. na 53,8%.

Rysunek 89 Manipulacja warstwami w GIMP

12. Po ewentualnych poprawkach wymiarów eksportujemy obraz do PNG poprzez Plik > Wyeksportuj jako… .

Rysunek 90 Eksportowanie grafiki w GIMP
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13. Ostateczny wynik połączenia dwóch obrazów w jedną wizualizację znajduje się na Rys. 91.

Rysunek 91 Wynik wizualizacji połączeń międzynarodowych w Sci2
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Zakończenie
Aplikacja Science of Science, w odróżnieniu od innych aplikacji, zbiera bardzo
dużo algorytmów wizualizacyjnych. Jest dostępna zarówno pod systemem Windows
jak i Linux. Jest nie tylko różnorodna, ale także prosta w obsłudze. Posiada czytelny
interfejs, obsługuje wiele typów plików i jest bezpłatna w użyciu. Twórcy aplikacji
stale dbają o jej końcową jakość. Niektóre jej opcje są w fazie testów, nie są w pełni
funkcjonalne lub wyświetlają błędy, ale większość z dostępnych pomoże każdemu
użytkownikowi w osiągnięciu odpowiedniego wglądu w dostarczone dane.
Science of Science umożliwia wczytanie różnego rodzaju danych, szczegółową
analizę używając dostępnych narzędzi oraz wygenerowanie różnego rodzaju wizualizacji. Program dostępny jest w wersji podstawowej i rozszerzonej (rozwojowej),
w niniejszej pracy była omawiana wersja 1.1 beta. Do aplikacji jest na bieżąco tworzony i modyfikowany podręcznik obsługi dostępny on-line. Sci2 można rozszerzać
różnymi wtyczkami, które dołączają kolejne dostępne algorytmy, bądź nieco modyfikują podstawowe z nich.
W chwili obecnej trzema największymi przeszkodami w rozpowszechnieniu
aplikacji Science of Science na rynku polskim są:


Brak języka polskiego – ta przeszkoda jest dość ograniczająca, dlatego,
że brak znaczących badań w tej dziedzinie w naszym kraju. Obecnie
nie tworzy się tego typu aplikacji lub spolszczeń z powodu zbyt małej
ilości potencjalnych użytkowników.



Małe zainteresowanie tematyką – dziedzina wizualizacji informacji jest
nadal bardzo mało zgłębiana przez pracowników naukowych i studentów. Ten problem można rozwiązać popularyzując tego typu aplikacje i pokazując różne instrukcje, takie jak niniejsza praca. Im łatwiejsza obsługa programu, tym bardziej zachęca do pogłębiania wiedzy
z tej dziedziny. Jednak w dalszym ciągu bez odpowiedniej promocji VizInfo będzie ona dziedziną marginalną.



Brak materiałów na temat Sci2 – poza tą pracą oraz podręcznikiem obsługi (w języku angielskim) nie istnieją na chwilę obecną żadne
dostępne materiały na temat tej aplikacji. W przypadku jakichkolwiek
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problemów które napotykają na swojej drodze użytkownicy programu,
nie jest możliwa pomoc merytoryczna ani sięgnięcie do książki
poświęconej Science of Science. Jedyną droga pomocy lub nauki jest
tutorial on-line, który może nie wystarczyć większości użytkowników.
Mimo tych problemów, dla kręgu badaczy aplikacja Sci2 będzie nieodzownym
narzędziem do codziennej pracy na danych. Dlatego konieczne jest upowszechnianie
wszelkich działań popularyzujących wizualizację informacji, szczególnie na uczelniach wyższych. Efekty działania programu robią zawsze duże wrażenie, ale tylko część
z obserwatorów ma ochotę poznać sposób zrobienia identycznej, kolorowej wizualizacji samodzielnie. Jednym z przyszłościowych rozwiązań dla VizInfo byłoby wprowadzenie zajęć z obsługi aplikacji Sci2 do stałej ramówki zajęć edukacyjnych dla
studiów wyższych z zakresu informacji naukowej, ale także historii, archeologii, informatyki lub zarządzania.
Wizualizacja pomaga dostrzec rzeczy, które na pierwszy rzut oka są
niewidoczne. Na pierwszy rzut oka, aplikacja Science of Science nie oferuje
użytkownikowi nic ciekawego – interfejs okienkowy, sporo opcji w menu i nieznajome, angielskie nazwy. Jednak po głębszym wglądzie w aplikację, zapoznaniu się
z nią, użytkownik dostrzega ogrom możliwości tkwiących w tym programie.
Niezliczone sposoby wykorzystania, do celów służbowych jak i prywatnych. Na
mniejszą lub na bardzo dużą skalę. Żyjemy w czasach, w których komputery mogą
przetworzyć o wiele większe ilości danych niż wcześniej, więc duże pliki nie są już
teraz znaczącym problemem. Wystarczy chcieć poznać możliwości i skorzystać z
narzędzia Science of Science.
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Dodatek A. Lista wymaganych aplikacji
Do poprawnego wykonania wszystkich ćwiczeń niezbędne jest zainstalowane
następujące oprogramowanie z listy.


Aktualna wersja Java



Science of Science (Sci2)



Gephi



Przeglądarka plików PostScript, np. GhostScript lub GhostView



Edytor plików graficznych, np. GIMP lub Photoshop



Przeglądarka plików JPG i PNG, np. IrfanView lub XnView



Przeglądarka plików tekstowych, np. Notepad++ lub Notatnik



Przeglądarka arkuszy kalkulacyjnych, np. Excel lub LibreOffice Calc



Przeglądarka plików PDF, np. Adobe Reader lub FoxIt Reader

Aktualne wersje oprogramowania znajdują się pod następującymi adresami:


Java: https://www.java.com/pl/download/



Sci2: https://sci2.cns.iu.edu/user/welcome.php (wymagana rejestracja)



Gephi: https://gephi.org/users/download/



GhostView: http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/get50.htm



GIMP: http://www.gimp.org/downloads/



IrfanView: http://www.irfanview.com/main_download_engl.htm



Notepad++: http://www.notepad-plus-plus.org/download/



LibreOffice Calc: http://pl.libreoffice.org/pobieranie/



Adobe Reader: http://get.adobe.com/pl/reader/

W pierwszej kolejności należy zainstalować Javę, potem Sci2 i Gephi. Reszta aplikacji
nie jest niezbędna do korzystania z tutoriala, ale pomaga prześledzić wszystkie jego
kroki we właściwy sposób.
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