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Big Data - wprowadzenie

Big Data – metody i narzędzia analizy rozległych zbiorów oraz strumieni danych
wykorzystywane do pozyskania informacji i wiedzy z danych, które nie są ze sobą
powiązane wprost.



Big Data - wprowadzenie

Model podstawowy: 3 V (Volume, Velocity, Variety)

 Wielkość zbioru danych (volume) – ilość danych nie podlegająca 
przetwarzaniu i analizie za pomocą tradycyjnych metod,

 Dynamika przyrastania oraz wykorzystania danych (velocity) – metadane, 
rozpatrywane w skali wszystkich dostępnych ich źródeł, przyrastają w sposób 
ciągły, 

 Różnorodność danych (variety) – dostępne i używane różnorodne formaty 
metadanych



Big Data - zastosowania

Analiza danych, pozyskiwanie wiedzy, wnioskowanie:

- bankowość,
- media społecznościowe,
- dane klimatyczne,
- dane medyczne i zarządzanie zdrowiem,

- przetwarzanie języka naturalnego,
- analizy stylometryczne,
- itp.



Big Data - narzędzia

Kluczowe narzędzia:

 Hadoop: https://hadoop.apache.org/ - platforma statycznego przetwarzania
Big Data

 Spark: https://spark.apache.org/ - platforma przetwarzania strumieni Big Data
 SPARQL: https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/ - język zapytań dla RDF
 Wizualizacja
 API (ang. Application Programming Interface) – narzędzia programistyczne

umożliwiające zautomatyzowane pobieranie zestawów lub strumieni danych
lub informacji



METADANE W

BIBLIOTEKACH



Metadane w bibliotekach

 Wielkość
 Biblioteka Narodowa: ponad 4 678 549 rekordów 

bibliograficznych, 2 175 147 r. wzorcowych1, 4,4 GB danych2

 Federacja Bibliotek Cyfrowych: dane ponad 5 500 000 
obiektów3

 Google Books Dataset: 3 000 000 tomów, 2,9 TB danych, 11 
GB metadanych3

 British Library. Collection metadata: tematyczne zestawy 
metadanych

1. Aktualności BN, 21.12.2007: https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3345-biblioteka-narodowa-otwiera-

najwieksza-polska-baze-danych-bibliograficznych.html

2. BN, Bazy do pobrania, 4.11.2018, https://data.bn.org.pl/databases

3. Federacja Bibliotek Cyforwych, 4.11.2018, https://fbc.pionier.net.pl/

4. Google Books Dataset,4.11.2018, https://lib.msu.edu/gds/

5. British Library. Collection metadata, 4.11.2018, http://www.bl.uk/bibliographic/download.html

https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3345-biblioteka-narodowa-otwiera-najwieksza-polska-baze-danych-bibliograficznych.html
https://data.bn.org.pl/databases
https://fbc.pionier.net.pl/
https://lib.msu.edu/gds/
http://www.bl.uk/bibliographic/download.html


Metadane w bibliotekach

 Dynamika – przyrost ciągły, lecz nie strumieniowy
 Repozytoria,
 Dane dotyczące badań naukowych,
 …

 Różnorodność:
 Dublin Core,
 XML, 
 JSON, 
 MARCXML, 
 MARC,
 RDF,
 CSV,
 ….



METADANE – PRZYKŁADY

ANALIZ



Metadane – przykłady analiz

Określenie typu publikacji w bibliotekach cyfrowych
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Metadane – przykłady analiz

Określenie typu publikacji w bibliotekach cyfrowych



Metadane – przykłady analiz

Analiza współpracy naukowej
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Metadane – przykłady analiz

Analiza współpracy naukowej
1 "Cykl wykładów otwartych ""W szkole miłosierdzia chrześcijańskiego - Uczynki miłosierdzia wobec ciała 

Kościół wobec wyzwań XXI wieku (styczeń - maj).  W szkole miłosierdzia chrześcijańskiego - Uczynki 

miłosierdzia wobec ciała (październik - grudzień)."

2 Miejsce Józefa Chałasińskiego w socjologii polskiej. W stulecie urodzin Celem konferencji jest ocena 

miejsca Józefa Chałasińskiego w socjologii polskiej oraz przegląd badań nad ewolucją wsi i zmianami w 

perspektywach życiowych młodzieży.

3 Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa? Granice ingerencji państwa w sferę praw jednostki  

4 "Ogólnopolska  Konferencja  Naukowa Studentów  i Absolwentów Konserwacji Zabytków 

""KONSERWACJA ZABYTKÓW - STUDIA I PRAKTYKA"" Konferencja naukowa  stanowi interdyscyplinarną 

platformę wymiany doświadczeń konserwatorów zabytków. Celem imprezy jest przedstawienie 

akademickiego modelu konserwacji zabytków wraz z ukazaniem realizacji będących przykładem codziennej 

praktyki. W trakcie spotkania prezentowane są prace, wykonane zarówno przez studentów i pracowników 

naukowych uczelni i instytucji związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, jak i przez aktywnych 

zawodowo konserwatorów."

5 Prezentacja dotychczasowych działań związanych z tworzeniem programu konserwatorsko-

restauratorskiego dla Katedry świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu Seminarium służy 

przedstawieniu dotychczasowych działań zmierzających do sformułowania całościowego programu prac 

konserwatorskich i restauratorskich dla Katedry. Uczestnicy zamierzają podjąć próbę znalezienia odpowiedzi 

na dwa ważne pytania: 1) Jakie jeszcze działania należy podjąć, aby zgromadzić wiedzę niezbędną do 

opracowania spójnego, dalekosiężnego programu konserwatorsko-restauratorskiego w Katedrze?, 2) Jakie 

są nasze wizje Katedry?

6 Harmonizacja wybranych dziedzin polskiego prawa ze standardami Unii Europejskiej Celem konferencji jest 

przedstawienie wybranych zagadnień prawa polskiego w kontekście porównawczym ze standardami Unii 

Europejskiej. Referentami będą osoby studiujące na studiach doktoranckich na WPiA UMK, którzy włączą się 

w ten sposób do ogólnej dyskusji na temat stanu przygotowania Polski do przystąpienia do Unii …



Metadane – przykłady analiz

Analiza współpracy naukowej

Tree Map liczby konferencji organizowanych przez Wydziały. Opracowanie własne



Metadane – przykłady analiz

Analiza współpracy naukowej

Dendrogram – podobieństwo opisów konferencji organizowanych przez Wydziały. Opracowanie 
własne



Metadane – przykłady analiz

Analiza współpracy naukowej

Graf współpracy pomiędzy Wydziałami. Opracowanie V. Osińska



METADANE - PROBLEMY



Metadane - problemy

 Problemy z jakością metadanych występują w całym spektrum 
metainformacji o publikacjach i dokumentach:
 w polu typ,
 w polu prawa,
 w polu data,
 ….

 Problemy z formą prezentacji metadanych



Problemy – oznaczenie typu 
dokumentu

<dc:title xml:lang="pl"><![CDATA[Brudnopisy listów Eugenii 

Brończykowej do Czerwonego Krzyża w Moskwie i Ministra 

Spraw Zagranicznych, Wiaczesława Mołotowa w sprawie jej 

syna [nazwa red.].]]></dc:title>

<dc:type xml:lang="pl"><![CDATA[Brudnopisy listów 

Eugenii Brończykowej do Czerwonego Krzyża w 

Moskwie i Ministra Spraw Zagranicznych, Wiaczesława 

Mołotowa w sprawie jej syna [nazwa red.].]]></dc:type>



Problemy – oznaczenie typu 
dokumentu

<dc:type xml:lang="pl"><![CDATA[33 x 21 

cm]]></dc:type>

<dc:type><![CDATA[Rybicki, Leszek]]></dc:type>

<dc:type><![CDATA[23.07.1989]]></dc:type>



Problemy – oznaczenie praw

 domena publiczna - Bogurodzica powstała we wczesnym
średniowieczu, chociaż dokładna data jest nieznana. przeważają
hipotezy badaczy wskazujące na xi lub xii w. jako czas jej
powstania. pierwszy zapis tekstu jest późny, z początku xv w. (ok.
1407), wcześniejsze zapisy mogły zaginąć, ale też tekst mógł
krążyć w obiegu ustnym.

 domena publiczna - Bolesław Leśmian zm. 1937
 domena publiczna - Bolesław Leśmian zm. 1938
 domena publiczna - tłum. Leon Ulrich zm. 1885
 domena publiczna - tłumacz Adam Mickiewicz zm. 1855
 domena publiczna - tłumacz Leon Ulrich zm. 1885



Problemy – jakość

Nazwa wydawcy Liczba zarejestrowanych książek

Wydawnictwo C. H. Beck 4325

C. H. Beck 1186

Wydawnictwo Amber 2365

"Amber" 2111

Wydawnictwo Helion 3886

"Helion" 955

Wydawnictwo Adam Marszałek 2212

Wydaw. Adam Marszałek 1086

Nazwy wydawców wyodrębnione z rekordów bibliograficznych BN za lata 1997-

2017



Problemy – indeksy



Problemy – jakość 
metadanych

trzy rozwiązania standaryzacyjne z zakresu tworzenia bibliotek 
cyfrowych z lat 2002-2006:
 NISO 2004, 
 Strategia Europejska I2010, 
 Strategia Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych

A. Domagalska - w żadnym z nich nie poświęcono wcale uwagi
kwestiom oceny jakości bibliotek cyfrowych, a tym samym
pominięto również kwestie jakości metadanych1

1. Domagalska A. (2006). Problemy jakości metaopisów w bibliotekach cyfrowych – II Krajowa
Konferencja Naukowa Technologie Przetwarzania Danych [online] [05.01.2017],
http://www.cs.put.poznan.pl/kkntpd/tpd_pliki/publikacja/pub/55.pdf



Problemy – jakość 
metadanych

M. Werla - postulat stosowania słowników lub kartotek haseł
wzorcowych przy tworzeniu metadanych w celu osiągnięcia
odpowiedniego poziomu ich interoperacyjności. A w przypadku
danych typu data, gdzie trudno wykorzystać słowniki zamknięte -
normalizacja ich zapisu, np. w notacji RRRR-MM-DD.
- postulat zaprojektowania schematu metadanych tak, aby możliwe
było automatyczne wyodrębnienie określeń przestrzennych czy
czasowych 1

1. Werla M. (2009). Wykorzystanie metadanych z polskich bibliotek cyfrowych



Problemy – forma prezentacji

Metadane z bibliotek – mapowanie MARCxx na współczesne
formaty:

{"fieldTag":"r","marcTag":"300","ind1":" ","ind2":" 
","subfields":[{"tag":"a","content":"270, [2] s.:"},{"tag":"b","content":"il. (w tym 
kolor.), faks., fot., 1 mapa, portr. ;"},{"tag":"c","content":"20 cm."}]}

{"fieldTag":"a","marcTag":"100","ind1":"1","ind2":"","subfields":[{"tag":"a","con
tent":"Urbanek, Mariusz"}
{"700":{"ind1":"1","ind2":" ","subfields":[{"a":"Dudek-Bujarek, Teresa."}]}},
{"700":{"ind1":"1","ind2":" ","subfields":[{"a":"Filip, Elżbieta Teresa."}]}},
{"700":{"ind1":"1","ind2":" ","subfields":[{"a":"Kenig, Piotr."}]}},
{"700":{"ind1":"1","ind2":" ","subfields":[{"a":"Haftarczyk, 
Patrycja."},{"e":"Tł."}]}}
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