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GRAFY SPOŁECZNE W POZYSKIWANIU WIEDZY 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Pozyskiwanie wiedzy jest jednym z procesów składających się na zarządzanie 
wiedzą w organizacjach. Może być realizowane na różne sposoby i z wykorzysta-
niem wielu narzędzi. Jednym z nich mogą być grafy społeczne, które umożliwiają 
graficzne przedstawienie sieci komunikacji istniejącej w danej firmie czy instytucji. 
Omówienie tego zagadnienia jest celem niniejszego artykułu. 
 
 
1. Zarządzanie wiedzą a pozyskiwanie wiedzy 
 
 Problematyka zarządzania wiedzą w ostatnich latach zyskała duże znaczenie. 
Jest to spowodowane tym, iż żyjemy w czasach ogromnego rozwoju cywilizacyjne-
go, który niesie ze sobą rozwój nowych technologii mających wpływ nie tylko na 
gospodarkę, ale również na zwykłego obywatela. W przypadku ludzi mowa jest 
wówczas o przejściu społeczeństwa z etapu rozwoju industrialnego do etapu społe-
czeństwa informacyjnego. Efektem tego rozwoju jest potężna konkurencja na glo-
balnym rynku informacji, gdzie wiedza jest podstawowym zasobem, będącym in-
spiracją dla wytworzenia pozostałych zasobów. Zarządzanie wiedzą „koncentruje 
się na rozpoznawaniu wszystkich zasobów intelektualnych znajdujących się w or-
ganizacji i zarządzaniu nimi po to, by można było lepiej osiągać cele biznesowe. 
Zarządzanie wiedzą jest to podejście ujmujące identyfikację, pozyskiwanie, prze-
chowywanie, rozwijanie, współużytkowanie materialnych i niematerialnych zaso-
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bów informacyjnych organizacji”1. Zarządzanie wiedzą jest więc procesem składa-
jącym się z podprocesów, wśród których znajduje się pozyskiwanie wiedzy. Syste-
mowe uwzględnienie uwarunkowań prawnych oraz organizacyjnych skierowanych 
na wiedzę wpływa na działalność pracowników. Polega to na wykorzystaniu wie-
dzy w praktyce przy użyciu dostępnych technologii informatycznych. Wszystkie 
podprocesy zarządzania wiedzą są tak samo ważne i wzajemnie przenikają się, na 
przykład ukończenie podprocesu identyfikacji wiedzy skutkuje przejściem do na-
stępnego podprocesu – pozyskiwania wiedzy. Rodzaje oraz przebieg podprocesów 
są uzależnione od specyfiki danej organizacji, a także różnych innych czynników. 
Podprocesy te z reguły mogą występować w dwóch stanach, czynnym lub w spo-
czynku. Jeśli pojawia się problem, to do rozwiązania go uruchamiane są działania 
danego podprocesu, a po zrealizowaniu zadania, proces ten przechodzi w stan ocze-
kiwania. 
 
 
2. Sieci komunikacji 
 
 W ramach etapu pozyskiwania wiedzy, wiedzę lokalizuje się wewnątrz, jak  
i na zewnątrz organizacji. Szczególny nacisk kładzie się tu na nabywanie wiedzy 
indywidualnej oraz zbiorowej w obrębie organizacji. Nabywanie wiedzy jednost-
kowej (indywidualnej) może odbywać się przy wykorzystaniu baz danych osobo-
wych pracowników, książek kontaktowych, map wiedzy, macierzy wiedzy. Wiedza 
zbiorowa uzyskiwana jest dzięki macierzom kompetencji, systemom szybkiego 
reagowania, prawnie chronionym aktywom niematerialnym (licencje, patenty) oraz 
sieciom komunikacji2. Te ostatnie ujawniają nieformalne struktury powiązań istnie-
jące w organizacji za pomocą graficznej ich prezentacji z wykorzystaniem grafu 
(rysunek 1). Dzięki tej metodzie można poznać sieć kontaktów doradczych, sieć 
zaufania, sieć współpracy działów badań i rozwoju, a także dobierać skład zespo-
łów zadaniowych, gdyż o każdej osobie wiemy, w jakim dziale pracuje oraz w ja-
kich projektach uczestniczyła. Sieć powinna wskazywać, do kogo najczęściej pra-
cownicy zwracają się w celach doradczych, gdyż takie niepisane zasady są silniej-
sze od oficjalnych i można więcej osiągnąć dzięki wejściu w posiadanie tego typu 
wiedzy3. Obecnie sieci komunikacji można budować z wykorzystaniem wielu dar-
mowych programów, tj. Gephi, Semantik, NetDraw, GUESS, Pajek, które zrewolu-
cjonizowały je, i coraz bardziej popularne stają się/stały się grafy społeczne. Z pro-

                                                 
1 http://www.kssi.ae.wroc.pl/~mowoc/Dydaktyka/SP/myweb10/W2%20Wiedza%20w% 

20spoleczenstwie%20informacyjnym%20i%20GOW.pdf 
2 http://chumber.cba.pl/materialy/IV%20rok/VII%20sem/Zarzadzanie%20wiedza/ZW% 

20-%2002.pdf 
3  http://www.dawid.nazwa.pl/studia/zarz%20wiedza/wyklad2.pdf 
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gramów licencjonowanych warto wymienić UCInet oraz TouchGraph, którego 
zastosowanie będzie przedstawione w niniejszym opracowaniu. 
 

 
 

Rys. 1.  Przykład sieci komunikacji (sieć kontaktów doradczych) 

Źródło:  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2004. 

 
 
3. Graf społeczny 
 
 Początki analizy sieci społecznych SNA można odnaleźć w naukach społecz-
nych oraz metodach analizy sieci i teorii grafów. Badanie sieci powiązań społecz-
nych z perspektywy analizy sieci uzyskanej za pomocą grafów pozwala na badanie 
związków między jednostkami, grupami i instytucjami. Najważniejsze są tu powią-
zania i związki pomiędzy badanymi obiektami, nie interesują nas poszczególne 
obiekty. Dawniej takich analiz sieci społecznych dokonywali matematycy, fizycy 
i biolodzy. Koncepcja ta nie jest więc nowa, ale dziś dzięki olbrzymim bazom da-
nych oraz powstaniu dogodnych narzędzi w postaci programów komputerowych, 
umożliwiających tworzenie skomplikowanych sieci obiektów, badanie ich oraz 
wykorzystywanie do różnych celów naukowych i praktycznych odbywa się na 
wielką skalę4. Obecnie używa się pojęcia grafu społecznego, które poprzedziło 
powstanie mediów społecznościowych oraz sieci społecznościowej. Spopularyzo-

                                                 
4 http://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment?ui=2&ik=66b4d67f6e&view= 

att&th=134a34c54ce7b7f7&attid=0.1&disp=safe&zw&sadssc=1&sadnir=1&saduie=AG9B_P9b
C9f7A1Fp-S6zJheAOFSL&sadet=1326188561545&sads=RRSZoQWc_HD8cOb35el82_mm 1E 
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wana przez M. Zuckerberga, głównego twórcy serwisu społecznościowego Facebo-
ok, sformułowana w 2007 r. definicja mówi, że graf społeczny „jest zbiorem 
wszystkich informacji o osobie oraz powiązań między innymi użytkownikami me-
diów społecznościowych (np. wspólna szkoła, firma, fanpage itp.)”5. Jednak grafy 
społeczne to coś więcej niż tylko badanie powiązań ze znajomymi. Można badać6: 

 jak rozwijało się zaangażowanie ludzi w debaty na ważne tematy, 
 w jakim kontekście pojawia się w sieci dane wyrażenie, 
 sieć powiązań między ludzkimi chorobami i sprawdzać, które z nich mają 

wspólne pochodzenie genetyczne. 
 Wśród innych praktycznych zastosowań grafów społecznych można wymie-
nić, takie jak: analiza i poprawa kanałów komunikacji wewnątrz organizacji (to  
w ekonomii), badanie struktur siatek przestępczych (policja i służby bezpieczeń-
stwa), optymalizacja przepustowości i pojemności sieci7 (operatorzy telekomunika-
cyjni). 
 Z analizą grafów społecznych wiążą się cztery podstawowe pojęcia, których 
zrozumienie umożliwia tworzenie i interpretację danej sieci, a mianowicie: 

 sieci, 
 powiązania, 
 gracze, 
 spójność. 

 
 

4. Wykorzystanie grafów społecznościowych w pozyskiwaniu wiedzy  
 
 Przykładem pozyskiwania wiedzy za pomocą grafów społecznościowych jest 
wykorzystanie ich w szkolnictwie wyższym do wyszukiwania informacji dotyczą-
cych wybranego naukowca, jego publikacji naukowych oraz zespołów naukowych, 
którymi on kieruje. Do realizacji powyższego zadania posłużono się systemem 
Arnetminer8, którego podstawowym celem działania jest kompleksowe wyszuki-
wanie informacji i przeprowadzanie analizy danych sieci społecznych. W systemie 
tym skupiono się na:  

 stworzeniu semantycznego profilu każdego naukowca, poprzez wydoby-
wanie niezbędnych informacji z sieci rozproszonych, 

 integracji z wielu źródeł danych akademickich (np. dane bibliograficzne  
i profil naukowca), 

                                                 
5 http://www.gr8it.pl/blog/media-spolecznosciowe-sieci-spolecznosciowe-i-graf-

spoleczny/ 
6 http://umarketing.pl/2011/09/blog/grafy-sieci-wizualizacje/ 
7 http://mail-attachment.googleusercontent.com/… 
8  http://arnetminer.org 
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 dokładnym przeszukiwaniu sieci heterogenicznej, 
 analizowaniu i udostępnianiu wzorców, dzięki wbudowanym narzędziom 

sieci społecznych. 
 Samo wyszukiwanie informacji w programie polega na wpisaniu w odpo-
wiednie pole szukanej frazy (rysunek 2). 
 

 
 

Rys. 2.  Ekran wyszukiwania 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 W efekcie czego otrzymujemy listę wyników wyszukiwania z powiązanymi 
informacjami o podanej frazie (w tym przypadku o prof. Kazimierzu Subiecie) 
(rysunek 3). 
 

 
 

Rys. 3.  Wynik wyszukiwania zapytania dotyczącego prof. Kazimierza Subiety 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Chcąc uzyskać więcej informacji dotyczących wybranego naukowca, wystar-
czy wyświetlić jego profil (rysunek 4). 
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Rys. 4.  Profil naukowca 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 Wzorując się na grafie przedstawionym na rysunku 5, możemy zapoznać się 
z siecią relacji wybranego naukowca ze współpracownikami i jego zespołem. 
 

 
 

Rys. 5.  Graf społecznościowy relacji naukowca 

Źródło:  opracowanie własne. 
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 Kolejne okno daje nam możliwość zapoznania się z publikacjami uczonego, 
co w dużym stopniu może przyczynić się do poszerzenia wiedzy związanej z tema-
tyką pracy danego naukowca. Ilustruje to rysunek 6.  
 

 
 

Rys. 6.  Wykaz publikacji. 

Źródło:  opracowanie własne. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Postęp cywilizacyjny, rozwój technologii informatycznych oraz chęć szybkie-
go zdobycia informacji wymuszają na użytkownikach systemów informacyjnych 
analizę ogromnej ilości danych. Doświadczenia z wykorzystywania systemów 
„okienkowych”, jak np. Microsoft Windows, powodują, że oczekujemy prezentacji 
wszelakiego rodzaju powiązań pomiędzy danymi w postaci graficznej. Coraz więk-
sze zainteresowanie możliwościami pozyskiwania wiedzy właśnie w formie gra-
ficznej w postaci grafów powiązań pomiędzy poszczególnymi danymi umożliwia 
ekspansję tego rozwiązania na nowe terytoria, jak np. obszar edukacji,  dzięki temu 
w sposób graficzny możemy pozyskać wiedzę na temat wykładowców danej uczel-
ni, ich dokonań naukowych czy też godzin zajęć i konsultacji. 
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SOCIAL GRAPHS IN ACQUIRING KNOWLEDGE 
 
 

Summary 
 
 The issue of knowledge management has gained considerable importance in recent 
years. This is due to the fact that we live in a time of enormous development of civiliza-
tion which carries with it the development of new technologies that affect not only the 
economy, but also the ordinary citizen. The article presents the possibilities of using 
social graphs to investigate the relationship between the available data. 
 

Translated by Monika Leśnik 
 
 
 


