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zakres działalności:   

Badania z zakresu przetwarzania analitycznego danych o słabo zdeterminowanej 

strukturze oraz sieci połączeń.   

• Analiza danych genomicznych (DNA, RNA) po stronie serwera bazy danych z 

zastosowaniem obiektów tworzonych przy pomocy języków wysokiego poziomu;  

• Metodologia przetwarzania danych medycznych z zastosowaniem protokołu 

wymiany i formatu DICOM;  

• Analiza sieci powiązań i relacji w nich zachodzących, na podstawie sieci 

społecznościowych takich jak Twitter;  

• Analiza emocji przekazywanych za pomocą różnych środków wyrazu.  

materiał graficzny  
 

 
  

  

 

  

działalność obecna:   

W badaniach nad sieciami społecznościowymi została zgromadzona bardzo duża baza 

rzeczywistych wpisów (ponad 1 mln.) w serwisie Twitter dotyczących polskich partii 

politycznych. Podstawowym zadaniem była prezentacja powiązań wraz z 

porządkowaniem grafu. Z powodu liczebności węzłów konieczne jest dokonywanie 

filtrowania danych np. ramką czasową. Ponadto możliwe jest wyznaczanie parametrów 

całego grafu lub subgrafów, co pozwala na wykrywanie grup silnie kooperujących – np. 

farm trolli, farm klakierów etc. Ważnym elementem jest analiza emocji związanych z 

przekazem, co pozwala na zidentyfikowanie rzeczywistych relacji pomiędzy osobami 

(węzłami grafu).   

W badaniach dotyczących analizy danych DNA i RNA zbudowane zostały algorytmy 

składowania danych po stronie serwera BD oraz algorytmy wyszukiwania łańcuchów w 

pełnym genomie. Zostały one zweryfikowane za pomocą wykrywania tzw. starterów 

(promotorów) w zestawie danych genomicznych wybranych gatunków zwierząt.   

przyszłe działania:   

Poszerzenie badań nad analizą emocji niesionych przez przekaz w języku polskim z uwzględnieniem fleksji. Opracowanie metod 

grupowania węzłów tak aby zachować charakter relacji z jednoczesnym ograniczeniem niezbędnych do prezentacji graficznej 

sieci. Opracowanie algorytmów wyznaczenia parametrów na podstawie zawartości wpisów oraz metadanych opisujących autora 

pozwalających na lepsze wykrywanie kooperatyw działających w sieci. Podział grafu na podgrafy, który minimalizuje liczbę 

„rozciętych” krawędzi, a jednocześnie zachowania relacji w powstałych po podziale częściach.    
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słowa kluczowe:  

analiza grafów, sieci społecznosciowe, wykrywanie emocji, dane semistrukturalne, dane genomiczne.  

lista propozycji staży w danej grupie badawczej:  

  

 


