
DATA SCIENCE. TWORZENIE ZESPOŁÓW, KTÓRE ZADAJĄ ODPOWIEDNIE PYTANIA I DOSTARCZAJĄ 

PRAWDZIWĄ WARTOŚĆ 

Zrozumienie nauki o danych 

Zacznę od zdefiniowania, kim jest analityk danych i czym się zajmuje. Następnie omówię różne typy 

oprogramowania i narzędzi używanych do zbierania, przeglądania i analizowania danych. Kiedy już 

poznasz różne typy oprogramowania i narzędzi używanych w nauce o danych, pokrótce omówię, jak 

ważne jest skupienie się na wiedzy organizacyjnej. 

Definiowanie praktyki multidyscyplinarnej o wielu znaczeniach 

Więc kim jest analityk danych? Naukowiec danych jest nieco trudniejszy do zdefiniowania niż inne typy 

naukowców. Jeśli jesteś politologiem lub klimatologiem, masz dyplom z uznanego programu. Termin 

„naukowiec danych” stał się szeroko stosowany, zanim „nauka o danych” stała się dobrze zdefiniowaną 

dyscypliną. Nawet teraz ludzie nazywający siebie naukowcami danych pochodzą z różnych dziedzin. 

Jako dyscyplina „nauka o danych” wciąż się rozwija. To trochę jak wczesna archeologia. Każdy mógł 

nazwać się archeologiem, pod warunkiem, że podniósł łopatę i zaczął kopać w poszukiwaniu 

artefaktów. W dzisiejszych czasach musisz przejść przez uniwersytet i spędzić lata na badaniach, aby 

zostać archeologiem. Podobnie jak wczesna archeologia, nauka o danych jest nadal bardziej praktyką 

niż dyscypliną. Jesteś naukowcem danych, jeśli pracujesz z danymi w sposób naukowy. To, czy 

zdecydujesz się nazywać siebie naukowcem danych, nadal zależy od Ciebie. Z pewnością są grupy ludzi, 

które lepiej pasują do tytułowego „naukowca danych” niż inne. Jeśli jesteś statystykiem lub analitykiem 

danych albo pracujesz w jednej z nauk biologicznych, prawdopodobnie możesz argumentować, że 

zawsze byłeś analitykiem danych. Niektórzy z pierwszych ludzi, którzy nazywali siebie naukowcami 

danych, byli w rzeczywistości matematykami; inni wywodzili się z systemów i inżynierii informacji, a 

niektórzy nawet z biznesu i finansów. Gdybyś pracował z liczbami i wiedział trochę o danych, mógłbyś 

łatwo nazwać siebie naukowcem od danych. Teraz, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na analityków 

danych, będzie więcej ruchów w tworzeniu znormalizowanego zestawu umiejętności. Zaczynasz już to 

widzieć dzięki nowym programom na Berkeley, Syracuse University i Columbia University. Nowe 

programy studiów pozwolą firmom polegać na wspólnym zestawie umiejętności podczas zatrudniania. 

Na razie tak nie jest. W rzeczywistości nadal istnieje pewne niebezpieczeństwo, że naukowcy zajmujący 

się danymi będą postrzegani jako każdy, kto pracuje z danymi i może zaktualizować swój profil 

LinkedIn. Najlepszym sposobem myślenia o nauce o danych jest skupienie się na nauce, a nie na 

danych. W tym kontekście nauka posługuje się metodą naukową. Powinieneś przeprowadzić 

eksperymenty i zobaczyć wyniki, stosując podejście empiryczne. Empiryzm to jeden ze sposobów, w 

jaki naukowcy zdobywają wgląd i wiedzę, reagując na dane za pomocą eksperymentów i pytań. 

Analityk danych powinien używać tej umiejętności każdego dnia. Podejście empiryczne to połączenie 

wiedzy i praktyki. Prawdopodobnie używasz podejścia empirycznego i nie zdajesz sobie z tego sprawy. 

Jako coach i trener muszę sporo podróżować. Zwykle oznacza to, że znajduję się w różnych hotelach. 

Zawsze jestem zdumiony, ile różnych typów baterii i armatury jest na świecie. Jedyną rzeczą, z którą 

zawsze się borykam, jest radzenie sobie ze złożonością hotelowych pryszniców. Po chwili zdałem sobie 

sprawę, że najlepszym sposobem rozwiązania problemu jest podejście empiryczne. Najpierw muszę 

zgadnąć, jak włączyć prysznic. Zaczynam od zadania pytania empirycznego. Jak włączyć prysznic? 

Potem próbuję przeprowadzić eksperyment. Po naciśnięciu jednego przycisku woda napełnia wannę. 

Jeśli nacisnę inny, prysznic budzi się do życia. Po włączeniu wody muszę przekręcić różne pokrętła, aby 

sprawdzić, czy mogę kontrolować temperaturę. Jeśli przekręcę jedną gałkę, robi się za gorąco. Jeśli 

przekręcę inny, robi się za zimno. Więc zadaję pytania i ponownie oceniam, aż będę mógł sprawić, że 

woda będzie odpowiednia. Nie chciałbym stosować podejścia teoretycznego. Mogłem teoretyzować, 

jak sprawić, by woda była odpowiednia potem mogłem przekręcić pokrętło i wskoczyć pod prysznic. 



Problem w tym, że najprawdopodobniej byłbym zmarznięty lub poparzony. Naukowcy zajmujący się 

danymi zawsze używają tego samego empirycznego podejścia. Zadają pytania dotyczące danych i 

dokonują niewielkich korekt, aby sprawdzić, czy mogą uzyskać wgląd. Przekręcają gałki i zadają 

ciekawsze pytania. Dla naszych celów skupiam się na analityku danych jako kimś, kto stosuje podejście 

empiryczne do uzyskania wglądu w dane i koncentruje się na metodzie naukowej. Kładziemy nacisk na 

naukę w „nauce o danych”, a nie na danych. 

Korzystanie ze statystyk i oprogramowania 

Ponieważ nauka o danych jest nadal definiowana w praktyce, kładzie się dodatkowy nacisk na używanie 

typowych narzędzi i oprogramowania. Pamiętaj, że naukowcy zajmujący się danymi są jak pierwsi 

archeolodzy. Pomyśl więc o oprogramowaniu jako o pędzlach i kilofach, których potrzebujesz, aby 

dokonywać odkryć. Staraj się jednak nie skupiać się zbytnio na nauce wszystkich narzędzi, ponieważ to 

nie wszystko, co musisz wiedzieć. To metoda naukowa sprawia, że ktoś jest analitykiem danych, a nie 

narzędzia. Narzędzia potrzebne naukowcom zajmującym się danymi można podzielić na trzy ogólne 

kategorie: 

• Oprogramowanie do przechowywania danych: są to arkusze kalkulacyjne, bazy danych i magazyny 

kluczy / wartości. Niektóre popularne programy obejmują Hadoop, Cassandra i PostgreSQL. 

• Narzędzia używane do czyszczenia danych: Czyszczenie danych,  ułatwia pracę z danymi, modyfikując 

lub zmieniając dane lub usuwając zduplikowane, nieprawidłowo sformatowane, niepoprawne lub 

niekompletne dane. Typowe narzędzia używane do czyszczenia danych to edytory tekstu, narzędzia 

skryptowe i języki programowania, takie jak Python i Scala. 

• Pakiety statystyczne ułatwiające analizę danych: Najpopularniejsze to środowisko oprogramowania 

typu open source R, oprogramowanie do analizy predykcyjnej IBM SPSS oraz język programowania 

Python. Większość z nich obejmuje możliwość wizualizacji danych. Będzie to potrzebne do tworzenia 

ładnych wykresów i wykresów. 

Przechowywanie danych 

Najpierw przyjrzyjmy się narzędziom, które musisz znać, aby przechowywać dane. Jednym z terminów, 

które często słyszysz, są duże zbiory danych. Big data brzmi jak tytuł horroru z lat 60. Wyobrażasz sobie 

krzyczącą kobietę w kocich okularach, która została pochłonięta przez sączącą górę danych. Big data 

to zbiory danych, które są tak duże, że nie pasują do większości systemów zarządzania danymi. 

Niektórzy ludzie mylą naukę o danych i duże zbiory danych, ponieważ w tym samym czasie zostały one 

zahipnotyzowane i często mieszane razem. Pamiętaj jednak, że nauka o danych stosuje metodę 

naukową do danych. Nie oznacza to, że Twoje dane muszą być duże. Niemniej jednak jednym z 

najbardziej aktywnych obszarów nauki o danych są duże zbiory danych, a istnieje oprogramowanie 

zaprojektowane specjalnie do obsługi dużych zbiorów danych. Pakiet oprogramowania open source 

Hadoop jest obecnie najpopularniejszy. Hadoop używa rozproszonego systemu plików do 

przechowywania danych na grupie serwerów, zwykle nazywanej klastrem Hadoop. Klaster dystrybuuje 

również zadania na serwerach, dzięki czemu można również uruchamiać na nich aplikacje. Oznacza to, 

że można przechowywać petabajty danych na setkach lub nawet tysiącach serwerów i uruchamiać 

procesy na danych w klastrze. Dwa najczęściej uruchamiane procesy klastru Hadoop to MapReduce i 

Apache Spark. MapReduce współpracuje z danymi w partiach, a Spark może przetwarzać dane w czasie 

rzeczywistym. 

Czyszczenie danych 



Po zebraniu danych najprawdopodobniej zechcesz użyć niektórych narzędzi do wyczyszczenia danych, 

aby były bardziej użyteczne. Czyszczenie danych ułatwia pracę, modyfikując lub zmieniając dane lub 

usuwając zduplikowane, nieprawidłowo sformatowane, niepoprawne lub niekompletne dane. 

Wyobraź sobie, że zbierasz miliony tweetów swoich klientów, które mogą zawierać tekst, zdjęcia, a 

nawet filmy. Gromadząc te dane, możesz utworzyć skrypt, który podzieli wszystkie przychodzące 

tweety na różne typy (tekst, obrazy, filmy i inne). Umożliwiłoby to analizę każdej z tych grup oddzielnie 

i przy użyciu różnych parametrów. Jeśli często przeprowadzasz tę analizę, może lepiej jest utworzyć 

małą aplikację w języku Python do wykonywania operacji na klastrze zamiast skryptu, który robi to w 

miarę pojawiania się tweetów. Naukowcy zajmujący się danymi mogą poświęcić do 90% czasu na 

dostosowywanie i czyści swoje dane, aby były bardziej użyteczne, więc automatyzacja tego procesu 

ma kluczowe znaczenie na tym etapie. 

Analiza danych 

Ostatnia grupa narzędzi to te służące do analizy danych. Dwa najpopularniejsze to R i Python. R to 

statystyczny język programowania i środowisko oprogramowania, które umożliwia tworzenie połączeń 

i korelacji w danych, a następnie przedstawianie ich za pomocą wbudowanej wizualizacji danych języka 

R. Dzięki temu możesz mieć ładny diagram do swojego raportu. Na przykład wyobraź sobie, że Twoja 

firma potrzebuje raportu, aby sprawdzić, czy istnieje związek między jej pozytywną opinią a tym, czy 

ta opinia pojawia się w dzień czy w nocy. Jednym ze sposobów zebrania tych informacji jest 

przechwycenie danych Twittera w klastrze Hadoop, a następnie użycie czyszczenia danych w celu 

sklasyfikowania tweetów jako pozytywnych lub negatywnych. Następnie możesz użyć pakietu 

statystycznego, takiego jak R, aby stworzyć korelację między pozytywnymi i negatywnymi tweetami a 

czasem ich opublikowania i wydrukować raport przedstawiający wyniki w ładnym diagramie. Pamiętaj, 

że są to najpopularniejsze narzędzia. Jeśli jesteś częścią zespołu analityków danych, prawie na pewno 

słyszysz, że przynajmniej jeden z nich pojawia się w rozmowie. Istnieje wiele innych narzędzi, które 

automatyzują zbieranie, czyszczenie i analizę danych. Jest wiele organizacji, które wydają dużo 

pieniędzy, próbując wkupić się w tę przestrzeń. Pamiętaj, aby skupić się na analizie. Dane i narzędzia 

są po prostu środkiem do uzyskania lepszego wglądu. Wydawaj pieniądze ostrożnie w tej rozwijającej 

się dziedzinie. 

Odkrywanie spostrzeżeń i tworzenie wiedzy 

W ciągu ostatnich 20 lat większość organizacji skupiła się na zwiększeniu swojej wydajności 

operacyjnej, aby być szczuplejszą i bardziej elastyczną poprzez usprawnienie procesów biznesowych. 

Zadawali pytania operacyjne, takie jak „Jak możemy lepiej współpracować?” Nauka o danych jest inna; 

nie jest nastawiony na cel. Ma charakter eksploracyjny i wykorzystuje metodę naukową. Nie chodzi o 

to, jak dobrze działa organizacja; chodzi o zdobycie przydatnej wiedzy biznesowej. W przypadku nauki 

o danych zadajesz różnego rodzaju pytania, takie jak: 

• Co wiemy o naszym kliencie? 

• Jak możemy dostarczyć lepszy produkt? 

• Dlaczego jesteśmy lepsi od naszych konkurentów? 

Wszystkie te pytania wymagają wyższego poziomu organizacyjnego myślenia, a większość organizacji 

nie jest gotowych do zadawania tego typu pytań. Są skłonni do wyznaczania kamieni milowych i 

tworzenia budżetów. Nie zostali nagrodzeni za sceptycyzm lub dociekliwość. Wyobraź sobie, że jesteś 

na spotkaniu biznesowym i ktoś zadaje takie pytania. Dlaczego robimy to w ten sposób? Dlaczego 

myślisz, że to zadziała? Dlaczego to dobry pomysł? Są szanse, że osoba, która o to pyta, będzie 



postrzegana jako irytująca. Zwykle ktoś odpowie w stylu „Czy nie przeczytałeś notatki?” Są to jednak 

umiejętności potrzebne do budowania wiedzy organizacyjnej. Oto pytania, których oczekujesz od 

swojego zespołu analityków danych. Mimo to większość ludzi w organizacjach koncentruje się na 

załatwianiu spraw. Pytania takie jak te, o których mowa, są postrzegane jako przeszkoda w posuwaniu 

się naprzód. Jednak jako organizacja zdobywasz wiedzę zadając ciekawe pytania. Kiedyś pracowałem 

dla strony internetowej, która łączyła potencjalnych nabywców samochodów z dealerami. Na stronie 

internetowej znajdowały się setki tagów informacyjnych, które wskazywały, czy klient znajduje się na 

nim, czy też klika w jego linki. Wszystkie te dane wpływały do klastra Hadoop i co tydzień były ich 

terabajty. Firma posiadała dane historyczne z lat wstecz. Wydali dużo pieniędzy, a nawet 

skonfigurowali działy, które skupią się na gromadzeniu i utrzymywaniu tych danych. Zbieranie danych 

było łatwe. Oprogramowanie, którego używali, było proste i łatwe do stworzenia. Najtrudniejsze było 

ustalenie, co zrobić z danymi. Wydaje się, że jest to częste wyzwanie dla wielu organizacji 

rozpoczynających działalność w dziedzinie nauki o danych. Organizacje te postrzegają to głównie jako 

wyzwanie operacyjne. Skupiają się na technicznej stronie danych. Chodzi o zbieranie danych, ponieważ 

są one stosunkowo tanie i łatwe do zrozumienia. Jest przyjazny dla spotkań i każdy może się z tym 

pogodzić. Utworzą nawet wiele klastrów lub jezior danych, aby zebrać dane z całej organizacji. To łatwa 

część. To, z czym zmagają się organizacje, to nauka. Nie są przyzwyczajeni do zadawania interesujących 

pytań i odpowiadania na nie. Pomyśl o eksperymentach i pytaniach, które mógłbyś zadać, gdybyś był 

naukowcem zajmującym się badaniem danych w tej witrynie samochodowej. Możesz przeprowadzić 

eksperyment,  który zmienił kolory obrazów, aby sprawdzić, czy klienci byli bardziej skłonni do klikania 

obrazu, gdyby był czerwony, niebieski lub żółty. Jeśli z raportów wynika, że klienci są o 2% bardziej 

skłonni do kliknięcia samochodu, jeśli jest czerwony, organizacja mogłaby podzielić się tym z salonami 

samochodowymi, aby wygenerować nowe przychody. Możesz przeprowadzić eksperyment, aby 

sprawdzić, czy witryna zawiera zbyt wiele samochodów na stronie, zmniejszając liczbę wyświetlanych 

samochodów. Następnie możesz wygenerować raport, aby sprawdzić prawdopodobieństwo faktu, że 

klient kliknął łącze, zwiększył się wraz z mniejszą liczbą wyświetlanych samochodów. To jest rodzaj 

badań empirycznych, o których powinien myśleć naukowiec. Powinni przekręcać dane, zadawać 

interesujące pytania, przeprowadzać szybkie eksperymenty i tworzyć dobrze zaprojektowane raporty. 



Omówienie podstaw bazy danych 

Jak widać, nauka o danych kręci się wokół lepszego zrozumienia danych. Dlatego będziesz pracować z 

bazami danych, aby uzyskać dostęp do danych potrzebnych do zadawania interesujących pytań. 

Istnieje wiele różnych typów baz danych. Ponadto istnieje wiele terminologii używanej specjalnie dla 

baz danych. Musisz znać podstawowe pojęcia i terminy używane w świecie baz danych oraz sposób 

organizacji różnych baz danych. 

Tworzenie połączeń z relacyjnymi bazami danych 

Analitycy danych będą pracować z danymi w wielu różnych formach, w tym w starszych bazach danych 

lub starych arkuszach kalkulacyjnych. Mogą również pracować ze zdjęciami i filmami. Jako specjalista 

ds. danych powinieneś znać typowe sposoby przechowywania danych przez organizacje. Większość 

organizacji posiada szeroką gamę baz danych. Niektóre z nich są bardzo nowoczesne, inne mniej. 

Najlepszym sposobem na zrozumienie tych różnych technologii jest rozpoczęcie od początku. Nawet 

najnowocześniejsze bazy danych są często budowane w oparciu o technologię, która ma ponad 50 lat. 

Współczesne bazy danych naprawdę zaczęły się wraz z misją kosmiczną Apollo pod koniec lat 60. XX 

wieku. Rakiety, które miały polecieć na Księżyc, wymagały milionów części, a NASA współpracowała z 

IBM, aby stworzyć system zarządzania informacją, czyli IMS, w celu uporządkowania tych danych. 

Agencja kosmiczna miała wczesne manifesty, które bardzo przypominały nowoczesny arkusz 

kalkulacyjny. Były to pliki komputerowe z ciągami kolumn i długimi listami wierszy. Jak możesz sobie 

wyobrazić, zarządzanie tabelą z milionem wierszy może być trudne na małym terminalu czarno-białym. 

Mniej więcej w tym samym czasie agencja kosmiczna wykorzystała pierwsze relacyjne bazy danych. 

Bazy te podzieliły dane na grupy tabel. Każda z tych tabel nadal wyglądała jak arkusz kalkulacyjny, ale 

przedstawiała mniejszy fragment danych. Następnie stworzyli relacje między tymi tabelami. Zamiast 

jednej długiej listy obejmującej milion części, mogli stworzyć 50 tabel po 20 000 części każda. Dlatego 

nazywamy je relacyjnymi bazami danych. Baza danych jest oparta na grupach tabel, które są ze sobą 

powiązane. Nawet pierwsi inżynierowie baz danych mieli trudności ze stworzeniem wydajnego 

sposobu grupowania tabel bazy danych. Stworzyli mapy, aby pokazać, jak tabele są ze sobą powiązane. 

Nazywają te mapy schematami. Schemat jest tym, co sprawia, że relacyjna baza danych jest łatwa w 

użyciu lub koszmarna w zarządzaniu. Nawet przy tych wczesnych bazach danych widać, jak 

inżynierowie mogli mieć problemy z tworzeniem schematów. Czy powinni tworzyć tabele wokół 

największych części? Może zrobić tabelę na same stery strumieniowe, a potem kolejną tabelę na 

zbiornik paliwa? Problem polega na tym, że jeśli zmienisz projekt rakiety, to musisz również zmienić 

projekt bazy danych. Może mógłbyś stworzyć tabele na podstawie producenta części. Problem polega 

na tym, że możesz mieć producenta, który produkuje tysiące części i innego producenta, który 

produkuje tylko kilkadziesiąt. To nadal jest wyzwaniem dzisiaj. Relacyjne bazy danych wymagają dużej 

ilości wstępnego projektu. Musisz dużo wiedzieć o tym, jak będą wyglądać Twoje dane, zanim zaczniesz 

je zbierać. Jeśli się mylisz, przeprojektowanie wymaga dużo wysiłku Twojej bazy danych. IBM później 

skomercjalizował IMS, który stworzyli dla NASA. W połowie lat 70. opracowali Structured Query 

Language (SQL), aby pomóc swoim klientom pobierać dane z systemu. Ten język jest nadal bardzo 

popularny. SQL to elegancki język, który może pobierać dane z kilku różnych tabel relacyjnych. 

Ponownie łączy wszystkie różne tabele i przedstawia dane tak, jakby wszystkie były przechowywane w 

jednym dużym arkuszu. Ta wirtualna tabela jest powszechnie nazywana „widokiem”. Na przestrzeni 

lat do relacyjnych baz danych dodano wiele funkcji. Dały one początek systemowi zarządzania 

relacyjnymi bazami danych (RDBMS). Firmy takie jak IBM, Microsoft i Oracle nadal wspierają i rozwijają 

systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych. 



Uwaga : Innym terminem dotyczącym relacyjnej bazy danych, który możesz usłyszeć, jest CRUD , co 

oznacza tworzenie, odczytywanie, aktualizowanie i usuwanie. Opisuje wszystkie funkcje RDBMS. 

Czasami ludzie umieszczają S przed „wyszukaj” i używają akronimu SCRUD 

Wprowadzanie danych do magazynów za pomocą ETL 

Terminy i pojęcia omówione w tej sekcji są używane przez zespoły analizy danych. Staraj się nie 

przytłaczać językiem. Jeśli rozumiesz terminy i wyzwania, masz większe szanse na szybkie uzyskanie 

potrzebnych danych. Wiele koncepcji nauki o danych opiera się na wcześniejszych pracach z 

relacyjnymi bazami danych. Firmy od dziesięcioleci zbierają i próbują analizować dane. Nawet dzisiaj 

RDBMS jest nadal podstawą korporacyjnych baz danych i musisz rozumieć terminy RDBMS dotyczące 

projektów z zakresu nauki o danych. Jednym z miejsc, w których prawdopodobnie spotkasz się z 

terminami dotyczącymi RDBMS, jest praca z hurtownią danych przedsiębiorstwa (EDW) . EDW to 

specjalny rodzaj relacyjnej bazy danych, która koncentruje się na analizie danych. Tradycyjne bazy 

danych są zoptymalizowane pod kątem przetwarzania transakcji online (OLTP). EDW jest używany do 

przetwarzania analitycznego online (OLAP). Pomyśl o tym w ten sposób: typowa baza danych 

koncentruje się na pracy z danymi w czasie rzeczywistym, podczas gdy EDW koncentruje się na analizie 

tego, co już się wydarzyło. Wyobraźmy sobie, że masz witrynę internetową, która sprzedaje buty do 

biegania. Zatrudniłeś inżyniera do stworzenia bazy danych. Stworzył dziesiątki różnych tabel i relacji. 

Jest tabela z adresami klientów, tabela z butami, tabela z opcjami wysyłki i tak dalej. Serwer WWW 

używa instrukcji SQL do zbierania danych. Gdy klient kupuje parę butów, jego dane adresowe są 

kojarzone z butem, serwer sieciowy udostępnia klientowi opcje wysyłki i para butów jest wysyłana. 

Chcesz, aby ta baza danych była szybka i wydajna oraz skupiała się na szybkich zwrotach. Ta baza 

danych to to, co robi Twój klient w czasie rzeczywistym. To jest baza danych OLTP. Poprosisz również 

inżyniera bazy danych o utworzenie skryptu, który codziennie przesyła dane do magazynu. Twoja 

hurtownia danych jest zoptymalizowana pod kątem przetwarzania analitycznego. Jest to baza danych 

OLAP skoncentrowana na tworzeniu raportów. Analityk danych tworzy raport, aby sprawdzić, czy 

istnieje jakikolwiek związek między adresem klienta a rodzajem butów, które kupuje. Przekonasz się, 

że ludzie w cieplejszych obszarach chętniej kupują buty w jasnych kolorach. Wykorzystujesz te 

informacje, aby zmienić swoją stronę internetową, aby klienci z cieplejszych klimatów widzieli 

jaśniejsze buty na górze strony. Teraz powiedz, że Twoja strona internetowa odniosła duży sukces i 

została kupiona przez firmę sprzedającą wszystkie rodzaje odzieży sportowej. Ta firma ma jeden 

magazyn dla wszystkich swoich witryn internetowych i chce połączyć dane z Twojej witryny 

internetowej ze wszystkimi innymi witrynami internetowymi. W tym momencie firma zrobi coś, co 

nazywa się ETL , co oznacza wyodrębnianie, przekształcanie i ładowanie . Pobierają dane z twojej strony 

internetowej, a następnie ładują je do swojego EDW. Kiedy wyodrębnią Twoje dane, spróbują zrobić 

to w jakimś standardowym formacie, aby móc przekształcić dane w coś, co dobrze współpracuje z ich 

hurtownią danych. Tabele z ich magazynu mogą mieć inny schemat. Na przykład hurtownia danych 

może zawierać informacje o wysyłce w tabeli Customer, podczas gdy baza danych zawiera informacje 

o wysyłce we własnej tabeli. Dane muszą zostać przekształcone, aby trafiły do EDW. Analityk Danych 

najprawdopodobniej spędzi większość czasu na szorowaniu i łączeniu danych tak, aby się zmieściły, a 

następnie w końcu załaduje przetworzone dane do hurtowni. Poprzedni scenariusz nie jest jedynym, 

w którym może być konieczne wykonanie ETL. Niektóre firmy mogą mieć hurtownię danych oddzieloną 

od klastra Hadoop, w takim przypadku będą musiały uruchomić ETL na danych hurtowni, aby przenieść 

je do klastra Hadoop. W takim przypadku analityk danych musi przekształcić dane, aby można było ich 

używać w klastrze. Wiele organizacji często postrzega Hadoop jako zamiennik kosztownych hurtowni 

danych. Chcą zaoszczędzić pieniądze, przechowując dane na niedrogim sprzęcie zamiast na 

kosztownym urządzeniu magazynowym. W takim przypadku firmy mogą przepisać swoje procedury 

ETL, aby mogły załadować dane do klastra Hadoop, a następnie wycofać lub zamknąć magazyn. 



Odejście od przeszłości z NoSQL 

Często zespół zajmujący się badaniem danych potrzebuje bardziej elastycznego sposobu 

przechowywania danych. Pamiętaj, że relacyjne bazy danych opierają się na schemacie. Musisz dużo 

wiedzieć o swoich danych, zanim będziesz mógł je umieścić w bazie danych, co oznacza, że musisz 

planować z wyprzedzeniem. Musisz wiedzieć, jaki typ danych pojawia się w polach bazy danych (tekst, 

wideo, audio lub inne), zorganizować te pola w tabele, a następnie utworzyć relacje między tabelami. 

Baza danych wymaga ustalonej struktury, dzięki czemu możesz tworzyć, czytać, aktualizować i usuwać 

swoje rekordy. W przypadku niektórych bardzo dużych baz danych to obciążenie może spowodować 

zablokowanie serwerów. Wróćmy do Twojej witryny internetowej z butami do biegania. Klient znajduje 

parę butów i przechodzi na stronę kasy. W tym momencie strona internetowa łączy parę kupowanych 

butów z adresem klienta. Ta strona kasy wymaga dostępu do czterech różnych tabel bazy danych: 

• Tabela na buty 

• Tabela klienta 

• Tabela adresów 

• Tabela wysyłkowa 

To dużo pracy dla bazy danych. Im ciężej działa twoja baza danych, tym wolniej twoja strona 

internetowa. Jak to przyspieszyć? Potrzebujesz kupić większy serwer, podzielić stoły na kilka serwerów 

lub mieć kilka serwerów, które synchronizują się w sieci? W przypadku naprawdę dużych witryn 

internetowych te opcje mogą wydawać się nienaturalne. Teraz wyobraź sobie bazę danych, która 

przechowuje wszystko na stronie kasy jako jedną transakcję. Transakcja bazy danych to jeden fragment 

pracy, który musi wykonać wszystko albo nic. Tworzony jest rekord dla pary butów, klienta, jego adresu 

i wysyłki – wszystko w jednym ujęciu. Co teraz, jeśli dane nie są podzielone na tabele i nie trzeba 

sprawdzać relacji? Informacje są po prostu wrzucane i gotowe. To jest idea NoSQL. NoSQL został po 

raz pierwszy użyty jako hashtag na Twitterze dla programistów, którzy chcieli wyjść poza relacyjne bazy 

danych. W rzeczywistości nie jest to atak przeciwko SQL. W rzeczywistości NoSQL w ogóle nie ma wiele 

wspólnego z SQL. Chodzi bardziej o ograniczenia relacyjnych baz danych. Ogólnie rzecz biorąc, baza 

danych NoSQL powinna być nierelacyjna, pozbawiona schematów, przyjazna dla klastrów i, miejmy 

nadzieję, open source. Wszystkie te cechy powinny spodobać się zespołowi zajmującemu się analizą 

danych. Baza danych, która nie jest relacyjna, jest zazwyczaj łatwiejsza do zmiany i prostsza w użyciu. 

Nie musi istnieć rozbieżność między wyglądem Twojej aplikacji internetowej a sposobem 

przechowywania danych. Nie będziesz też musiał przechodzić przez brzydki proces tworzenia i 

dzielenia tabel, które już istnieją. Jest to powszechnie określane jako normalizowanie bazy danych. Bez 

schematu nie musisz się martwić, że wiesz wszystko z góry. Wróćmy do strony internetowej z butami 

do biegania. Kupiła go większa firma. Ta firma chce dodać Twoich klientów do swojego programu dla 

częstych nabywców. W przypadku relacyjnej bazy danych jest to poważne wyzwanie architektoniczne. 

Czy w tabeli klientów powinien znajdować się numer częstego kupującego? Czy musisz utworzyć 

zupełnie nową tabelę, aby przechowywać tylko numery często kupujących? Czy klient może mieć 

więcej niż jeden numer kupującego? Czy dwóch klientów może dzielić ten sam numer? Zanim klienci 

będą mogli zostać dodani do programu dla częstych nabywców, wszystkie te pytania muszą zostać 

rozwiązane. Musisz przerobić bazę danych i dowiedzieć się, jak poprawić brakujące dane. Bez 

schematu nowe pola stają się niemal trywialne. Po prostu przechowujesz to jako jedną transakcję. Jeśli 

klient ma częsty numer kupującego, pojawia się on w transakcji. Jeśli klient go nie posiada, pole nie 

istnieje. Wreszcie baza danych NoSQL powinna być przyjazna dla klastrów. Powinieneś być w stanie 

przechowywać dane na kilkuset lub nawet tysiącach serwerów bazodanowych. W NoSQL rekord 

zapisany w transakcji nazywany jest agregatem . Te agregaty zawierają wszystkie dane: informacje o 



butach, kliencie, adresie i wysyłce. Te agregaty są łatwiejsze do synchronizowania na wielu serwerach 

baz danych. Większość serwerów pracuje w klastrach. Dzięki temu mogą synchronizować się między 

sobą, a następnie wysyłać aktualizacje do innych klastrów. Kiedy pracujesz w zespole zajmującym się 

analizą danych, prawie na pewno natkniesz się na NoSQL. Dla wielu organizacji jest to preferowany 

sposób radzenia sobie z dużymi zestawami danych. Ze względu na prostszą konstrukcję programiści 

mogą również znacznie łatwiej tworzyć aplikacje internetowe, które mogą szybko rozrosnąć się do skali 

przedsiębiorstwa. 

Uwaga: słowo „klaster” powinno brzmieć znajomo. Jest to ten sam sposób, w jaki Hadoop działa ze 

swoimi zestawami danych. W rzeczywistości większość Hadoop jest oparta na HBase, która jest bazą 

danych NoSQL o otwartym kodzie źródłowym. 

Problem dużych zbiorów danych 

Jak wspomniano wcześniej, big data i data science są ze sobą tak powiązane, że wiele organizacji 

postrzega je jako to samo. Pamiętaj, że nauka o danych wykorzystuje metodę naukową do zadawania 

interesujących pytań. Nie oznacza to, że potrzebujesz dużo danych, aby zadać te pytania. Big data 

zapewnia bogate nowe źródło danych, które pozwala zadawać pytania, na które nie można 

odpowiedzieć przy użyciu mniejszego zestawu danych. Big data nie jest tak naprawdę rzeczownikiem. 

W oryginalnym artykule NASA  został opisany jako „problem z dużymi danymi”. Możesz to przeczytać 

na dwa sposoby: jest to problem „dużych danych” lub duży „problem z danymi”. Jeśli przeczytasz cały 

artykuł, wydaje się, że kładą nacisk na problem. Nie chodzi o „duże zbiory danych”. Chodzi o problem, 

co zrobić z tymi wszystkimi nowymi danymi. Jest to również poruszone dekadę później w raporcie 

McKinseya. W raporcie autorzy odnoszą się do big data jako danych, które przekraczają możliwości 

powszechnie używanego sprzętu i oprogramowania. Dlaczego więc ważne jest, aby myśleć o big data 

jako o problemie, a nie o rzeczowniku? Cóż, to dlatego, że wiele firm, które rozpoczynają projekty big 

data, w rzeczywistości nie ma big data. Może się wydawać, że jest duży, ponieważ jest go dużo. Wydaje 

się to również problemem, ponieważ przechowywanie i gromadzenie to prawdziwe wyzwanie. Ale nie 

jest to „problem z dużymi danymi”. Jednym ze sposobów określenia, czy masz problem z dużymi 

danymi, jest sprawdzenie, czy Twoje dane należą do czterech kategorii. Możesz zapamiętać te 

kategorie jako cztery V. Zadaj sobie te pytania: 

• Czy mam dużą ilość danych? 

• Czy mam szeroką gamę danych? 

• Czy dane napływają z dużą prędkością? 

• Czy zbierane przeze mnie dane mają wiarygodność? 

Aby być big data, musi mieć wszystkie cztery z tych atrybutów. Pytanie dotyczące głośności jest zwykle 

dość proste. Jeśli codziennie zbierasz petabajty danych, prawdopodobnie masz wystarczającą ilość 

danych. Oczywiście nie zawsze może to stanowić problem. Być może w niedalekiej przyszłości eksabajt 

zostanie uznany za wystarczająco wysoki wolumen, aby stanowić problem. Powinna istnieć szeroka 

gama informacji. Może zawierać tekst, wideo, dźwięk i obrazy. Jeśli chodzi o szybkość, pomyśl o giełdzie 

nowojorskiej. Każdego dnia obsługują miliardy transakcji. Mają dużą ilość danych napływających z dużą 

prędkością. Ceny akcji napływają i zmieniają się w milisekundach. Jednak to wszystko ten sam rodzaj 

danych. Zwykle jest to tylko symbol giełdowy i tekst zawierający głównie cenę. Zbierają dane o 

transakcjach, a nie zdjęcia, dźwięki czy wiadomości. Więc nie mają problemu z dużymi danymi. Z 

pewnością zbierają dużo danych, ale technologia, którą mają, powinna być więcej niż zdolna do 

sprostania temu wyzwaniu. Na koniec pomyśl o prawdziwości danych. Wyobraź sobie, że stworzyłeś 



bazę danych, która zebrał wszystkie tweety i posty na Facebooku dotyczące Twojej witryny. Zbierasz 

filmy, zdjęcia i tekst. Każdego dnia do klastra przesyłanych jest kilka petabajtów danych. Tworzysz 

raporty, aby sprawdzić, czy klienci są pozytywnie nastawieni do Twojego produktu. Po przejrzeniu 

danych zdajesz sobie sprawę, że nie ma tam pytania, które określiłoby nastrój klienta. Cały ten wysiłek 

poświęcono na zbieranie bezużytecznych danych, ponieważ te dane nie dostarczają żadnych 

potrzebnych informacji. 

Aby przedstawić interesujący przykład problemu z dużą ilością danych, pomyśl o wyzwaniu związanym 

z autonomicznymi samochodami. Jaki rodzaj danych musiałbyś zbierać? Musiałbyś zbierać ogromne 

ilości wideo, dźwięków, raportów o ruchu drogowym i informacji o lokalizacji GPS - wszystko to 

wpływałoby do bazy danych w czasie rzeczywistym i z dużą prędkością. Wtedy samochód musiałby 

dowiedzieć się, jakie dane mają najwyższą prawdziwość. Czy ta osoba na bocznej drodze krzyczy z 

powodu meczu sportowego, czy krzyczy, ponieważ ktoś stoi na drodze? Kierowca ma sekundy, żeby to 

rozgryźć. Samochód z dużymi danymi musiałby natychmiast przetworzyć obraz, dźwięk i współrzędne 

ruchu, a następnie zdecydować, czy ma się zatrzymać, czy po prostu zignorować dźwięk. To prawdziwy 

problem z dużymi danymi. 

Wskazówka : spróbuj zapamiętać różnicę między big data a nauką o danych. Big data pozwoli Ci 

zadawać ciekawsze pytania. Nie oznacza to, że wszystkie interesujące pytania wymagają dużych 

zbiorów danych. Skoncentruj się na nauce. W ten sposób, niezależnie od posiadanych danych, zawsze 

będziesz mógł zadać najlepsze pytania. 

Podsumowanie 

Dowiedziałeś się, że ponieważ nauka o danych obraca się wokół interesujących danych, często musisz 

pracować z kilkoma rodzajami baz danych. Zapoznałeś się z terminologią używaną specjalnie dla baz 

danych, a także z podstawowymi pojęciami i terminami dotyczącymi technologii. Widziałeś również, 

jak zorganizowane są bazy danych. Wkrótce dowiesz się, jak rozpoznawać różne typy danych 



Rozpoznawanie różnych typów danych 

Kiedy jesteś w zespole zajmującym się analizą danych, często masz do czynienia z wieloma różnymi 

typami danych. Te różne typy będą kluczowym czynnikiem przy określaniu sposobu przechowywania 

danych. Technologie takie jak NoSQL zapewniają dużą elastyczność w przechowywaniu różnych typów 

danych. Relacyjne bazy danych zapewniają mniejszą elastyczność, ale czasami są łatwiejsze w obsłudze 

i generalnie łatwiej jest generować raporty w relacyjnych bazach danych. Kiedy myślisz o tym, jak 

chcesz przechowywać swoje dane, musisz zrozumieć różne typy danych. To samo dotyczy każdego 

magazynu. Niektóre bazy danych są zoptymalizowane pod kątem określonych typów danych. Tak jak 

nie chciałbyś przechowywać kanapki w dzbanku na wodę, nie chciałbyś konfigurować relacyjnej bazy 

danych do przechowywania niewłaściwego typu danych. Istnieją trzy rodzaje danych, które Twój zespół 

powinien wziąć pod uwagę: 

• Strukturalne: Dane, które mają określony format w określonej kolejności. 

• Częściowo ustrukturyzowane: dane z pewną strukturą, ale także z dodatkową elastycznością zmiany 

nazw pól i tworzenia wartości. 

• Nieustrukturyzowane: dane, które nie są zgodne ze schematem i nie mają modelu danych. 

W kolejnych sekcjach szczegółowo omawiamy każdy z tych typów danych, a następnie omawiamy, 

czym są duże śmieci i przedstawiamy kilka wskazówek, jak je przeszukiwać. 

Uproszczenie danych dzięki uporządkowanym danym 

Pierwszy typ danych jest pod wieloma względami najprostszy. Jest to powszechnie określane jako dane 

strukturalne. Dane strukturalne to dane, które mają określony format, w określonej kolejności. To jak 

cegły i zaprawa w świecie baz danych - jest tani, nieelastyczny i wymaga dużo wcześniejszego projektu. 

Dobrym przykładem danych strukturalnych jest typowy arkusz kalkulacyjny dla biura. Kiedy wypełniasz 

swoje wiersze danymi, musisz trzymać się dość sztywnego formatu i struktury. Na przykład możesz 

mieć kolumnę o nazwie „Data zakupu”. Każde pole musi przestrzegać ścisłych wytycznych. Nie możesz 

umieścić „wtorku” w jednym wierszu, a „marzec” w następnym. Musisz przestrzegać określonego 

formatu; na przykład miesiąc numeryczny, po którym następuje ukośnik, dzień i rok (coś w formacie 

MM/DD/RRRR). Ten format i struktura nazywa się modelem danych. Dane strukturalne opierają się na 

tym modelu danych. Model danych jest podobny do schematu danych, z tą różnicą, że schemat służy 

do definiowania całej struktury bazy danych. Model danych definiuje strukturę poszczególnych pól. W 

ten sposób definiujesz, co trafia do każdego pola danych. Ty decydujesz, czy pole będzie zawierało 

tekst, liczby, daty lub cokolwiek innego. Pomyśl o przykładzie arkusza kalkulacyjnego i co może się stać, 

jeśli zignorujesz model danych. Jeśli wpiszesz wtorek w polu Data zakupu w jednym wierszu, a marzec 

w innym, co się stanie, jeśli zechcesz utworzyć raport, który wyświetli wszystkie zakupy w marcu? Jak 

byś to zrobił? Czy użyłbyś numeru trzy? Czy użyłbyś słowa marzec? Na pewno nie użyłbyś słowa wtorek. 

Jeśli zrobisz tego typu wprowadzanie danych, Twój arkusz kalkulacyjny zostanie wypełniony śmieciami 

danych. Za każdym razem, gdy próbujesz posortować dane lub utworzyć raport, pojawi się kilka wierszy 

z nieprawidłowymi danymi. Następnie musiałbyś wrócić i wyczyścić go lub po prostu usunąć je z 

raportu. Dlatego wiele aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych ma reguły formatowania, które 

zmuszają Cię do przestrzegania określonego modelu podczas wprowadzania danych. To samo dotyczy 

baz danych. Wiele baz danych odrzuca dane niezgodne z modelem. Często witryna internetowa (lub 

oprogramowanie pośredniczące) używane do zbierania danych jest ustawione na określony typ i 

format dla różnych pól. Relacyjne bazy danych doskonale radzą sobie z gromadzeniem 

uporządkowanych danych, co oznacza, że istnieje wiele uporządkowanych danych. Wiele danych, do 

których uzyskujesz dostęp w witrynach internetowych lub aplikacjach mobilnych, pochodzi z danych 



strukturalnych. Twoje wyciągi bankowe, informacje o lotach, rozkłady jazdy autobusów, a nawet 

książka adresowa są formami danych strukturalnych. Nie oznacza to, że większość danych jest 

ustrukturyzowana. W rzeczywistości większość danych nie ma określonego formatu i struktury. W 

rzeczywistości niektóre z bardziej interesujących danych w ogóle nie mają żadnej struktury. Dane takie 

jak wideo, audio i strony internetowe nie mają zdefiniowanej struktury. Jako członek zespołu 

zajmującego się badaniem danych musisz połączyć typ danych z metodą ich zbierania. Jeśli korzystasz 

z relacyjnej bazy danych, ograniczasz się do w większości uporządkowanych danych. Dzięki 

ustrukturyzowanym danym tworzenie raportów jest zwykle dość proste. Możesz użyć strukturalnego 

języka zapytań lub SQL, aby pobrać dane z bazy danych i wyświetlić je w standardowym formacie. Jeśli 

używasz klastra NoSQL, możesz pracować ze wszystkimi typami danych, ale tworzenie raportów będzie 

trudniejsze. To są wszystkie decyzje, o których Twój zespół musi się zastanowić. 

Udostępnianie częściowo ustrukturyzowanych danych 

Kiedy masz uporządkowane dane w swojej relacyjnej bazie danych, wszystko na świecie wydaje się 

zdefiniowane i dobrze zorganizowane. To tak, jakbyś miał wszystkie swoje przyprawy w słoikach z 

przyprawami – wiesz, gdzie wszystko jest i dokładnie wiesz, gdzie to znaleźć. Jednak niewiele aplikacji 

pozostaje tak prostych. Dane częściowo ustrukturyzowane są nieco trudniejsze do zdefiniowania niż 

dane strukturalne, dlatego jako przykładu posłużymy się naszą witryną internetową z butami do 

biegania. Wyobraź sobie, że korzystasz z relacyjnej bazy danych dla witryny internetowej poświęconej 

butom do biegania. Ma cztery tabele: buty, klienci, ich adres i opcje wysyłki. Wszystkie Twoje 

uporządkowane dane pasują do modelu danych. Daty są standardowe, a kody pocztowe są 

standardowe. Sprawy idą gładko. Wszystko wydaje się w porządku na świecie. Następnie otrzymałeś 

e-mail od swojego przewoźnika. Przewoźnik twierdzi, że możesz radykalnie obniżyć koszty, dodając 

informacje bezpośrednio do swojej bazy danych. Wystarczy przeszukać ich bazę danych, pobrać jeden 

z regionalnych kodów wysyłkowych, a następnie dodać go do zamówienia i utworzyć nowy rekord. 

Powinno to być łatwe, ponieważ ich baza danych jest taka sama jak Twoja. To wszystko uporządkowane 

dane w relacyjnej bazie danych. Problem polega na tym, że ich schemat nie jest taki sam jak twój. 

Nazwałeś swój kod pocztowy „Kod pocztowy”. Nazwali swoje dane kodu pocztowego „kodem 

pocztowym”. Nie obchodzi Cię, czy buty są wysyłane do firmy lub rezydencji. Robią. Nie precyzujesz, 

czy to dom, czy mieszkanie. Mają różne stawki dla każdego. Teraz potrzebujesz sposobu na wymianę 

danych strukturalnych z ich danymi strukturalnymi, nawet jeśli każdy z nich jest innym schematem. 

Aby rozwiązać ten problem, musisz pobrać dane przewoźnika i powiązany schemat. Gdy klient zamawia 

but, Twoja baza danych wyśle kod pocztowy do bazy przewoźnika. Zwróci pakiet danych, który zawiera 

ich wersję adresu wraz z nazwami pól i modelem danych. Pamiętaj, że używali nazwy „kod pocztowy” 

dla kodów pocztowych. Zostanie to uwzględnione w nowych danych. Ich dane mają pewne cechy 

danych strukturalnych. Jest dobrze zorganizowany i ma standardowy format. Pola tekstowe to tekst. 

Pola daty to daty. Ale dane zawierają ich schemat. Przewoźnik może używać dowolnych nazw. Dlatego 

ten rodzaj danych nazywa się danymi częściowo ustrukturyzowanymi. Dane częściowo 

ustrukturyzowane są jeszcze bardziej popularne niż dane ustrukturyzowane. Ma strukturę, ale ta 

struktura zależy od źródła. Przez cały czas będziesz pracować z częściowo ustrukturyzowanymi danymi. 

Twój e-mail to częściowo ustrukturyzowane dane. Ma dość spójną strukturę. Zawsze masz nadawcę i 

odbiorcę, ale wiadomość może się różnić. Treść wiadomości może być po prostu tekstem lub zawierać 

obrazy lub załączniki. Zespoły zajmujące się analizą danych zwykle pracują z większą ilością danych 

częściowo ustrukturyzowanych niż danych ustrukturyzowanych. Istnieje wiele ilości wiadomości e-

mail, blogów i zawartości witryn sieci społecznościowych, które można przeanalizować. Istnieje kilka 

terminów, które są dość powszechne, gdy mówimy o pracy z danymi częściowo ustrukturyzowanymi i 

ich wymianie. Jednym z nich jest typ danych Extended Markup Language (XML), który jest starszym 

półstrukturalnym typem danych używanym do wymiany informacji. Istnieje również JavaScript Object 



Notation (JSON), który jest zaktualizowanym sposobem wymiany danych częściowo 

ustrukturyzowanych. Często jest to preferowany typ danych dla usług internetowych. 

Uwzględnienie danych częściowo ustrukturyzowanych to dobry sposób na zadawanie ciekawszych 

pytań. Wróćmy do przykładu butów do biegania. Załóżmy, że chciałeś uzyskać opinie klientów na temat 

zamówień na buty do biegania. Możesz pobrać częściowo ustrukturyzowane dane z niektórych 

największych serwisów społecznościowych, a następnie połączyć te dane z ustrukturyzowanymi 

danymi, które posiadasz o swoim kliencie. Jeśli klient jest niezadowolony ze swoich butów, możesz 

wysłać mu kupon z przeprosinami. Są to problemy, które można wykryć, korzystając z danych 

ustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych. Twój zespół może zacząć badać zadowolenie 

klienta z zakupu. 

Zbieranie nieustrukturyzowanych danych 

Najpopularniejszym typem danych jest wszystko, co nie jest ustrukturyzowane lub częściowo 

ustrukturyzowane: dane nieustrukturyzowane. Niektórzy analitycy szacują, że 80% danych jest 

nieustrukturyzowanych. Kiedy się nad tym zastanowisz, ma to sens. Pomyśl o danych, które tworzysz 

każdego dnia: za każdym razem, gdy zostawiasz wiadomość głosową, każde zdjęcie przesłane do 

serwisu Facebook, notatkę OneNote lub prezentację PowerPoint utworzoną w pracy, a nawet dane 

generowane podczas wyszukiwania w sieci Web. To wszystko jest nieustrukturyzowane. Co zatem mają 

ze sobą wspólnego te wszystkie dane? To największe wyzwanie. Odpowiedź to niewiele. Jest 

pozbawiony schematów. Pamiętaj, że schemat to mapa, która pokazuje pola danych, tabele i relacje. 

Nie masz tej mapy z nieuporządkowanymi danymi. Ponadto format danych nieustrukturyzowanych 

zależy od pliku. Dokument Microsoft Word może mieć ustawiony format, ale ten format jest używany 

tylko przez tę aplikację. To nie jest format dla całego tekstu. Dlatego zazwyczaj nie możesz edytować 

dokumentów Microsoft Word w innym programie. Oznacza to również, że nie ma ustalonego modelu 

danych. Nie ma spójnego miejsca, w którym można szukać nazw pól i danych. Gdybyś miał tuzin 

dokumentów, jak mógłbyś ustalić ich tytuł i zawartość? Co by było, gdyby niektóre z nich były plikami 

PDF, niektóre były dokumentami Microsoft Word, a niektóre były prezentacjami PowerPoint? Każdy z 

nich ma zastrzeżony format. Nie ma pola do wyszukania z etykietą „tytuł dokumentu”. To wyzwanie, 

nad którym od lat pracują firmy zajmujące się wyszukiwaniem, takie jak Google. Jak pracujesz z danymi 

bez ustawionego formatu i bez spójnego modelu danych? Za każdym razem, gdy przeszukujesz te 

wyszukiwarki, zobaczysz owoce ich pracy. Jeśli wyszukasz termin taki jak „kot”, zobaczysz tekst, filmy, 

zdjęcia, a nawet pliki audio. Praca z danymi nieustrukturyzowanymi to jeden z najciekawszych 

obszarów nauki o danych. Nowe bazy danych, takie jak NoSQL, umożliwiają przechwytywanie i 

przechowywanie dużych plików. Dużo łatwiej jest przechowywać to wszystko w jednym miejscu. 

Wszystkie pliki audio, wideo, obrazy lub pliki tekstowe mogą trafić do klastra NoSQL. Jeśli chcesz 

wszystko uchwycić, są też do tego nowe narzędzia. Możesz użyć technologii Big Data, takiej jak Hadoop, 

do przetwarzania danych w partiach lub w czasie rzeczywistym. Wróćmy więc do Twojej witryny 

internetowej z butami do biegania. Firma trochę się rozwinęła, a teraz jesteś częścią nowego zespołu 

ds. analityki danych. Współpracujesz z marketingiem i kierownictwem, aby zadać pierwsze interesujące 

pytanie: kto jest najlepszym klientem butów do biegania? Zbierasz podstawowe informacje 

biograficzne, które dość łatwo było znaleźć w Twojej bazie klientów. Masz ich adres e-mail oraz miasto 

i województwo, w którym mieszkają. Bierzesz te informacje i zaczynasz przeszukiwać posty w sieciach 

społecznościowych klienta. Zaczynasz zbierać wszystkie nieustrukturyzowane dane. Może Twój klient 

opublikował film z ukończenia maratonu. Możesz wysłać gratulacyjny tweet. Możesz również 

zdecydować się na przeszukiwanie postów znajomych klienta. Może Twój klient opublikuje zdjęcie, na 

którym biegają z grupą ludzi. Możesz użyć nieustrukturyzowanych danych do identyfikacji tych osób i 

wysyłania im specjalnych promocji. Ten typ projektu danych jest zwykle nazywany widokiem 360° 



klienta. Próbujesz dowiedzieć się wszystkiego, co możesz o tym, co ich motywuje. Następnie możesz 

wykorzystać te informacje, aby znaleźć najlepszych klientów i wysyłać promocje. Może się również 

okazać, że masz kilku klientów, którzy polecają wielu swoich znajomych. Możesz zaoferować im 

specjalne zachęty i rabaty. W miarę upływu czasu możesz przechwycić coraz więcej 

nieustrukturyzowanych danych swoich klientów, co pozwoli ci zadawać bardziej wyrafinowane pytania 

dotyczące klientów. Na przykład: czy częściej podróżują? Czy są bardziej konkurencyjne? Jak często 

chodzą do restauracji? Każde z tych pytań może pomóc Ci nawiązać kontakt z klientem i sprzedawać 

więcej produktów. Gdy zbierasz te dane, możesz chcieć wyświetlić je na wykresie. Dane 

nieustrukturyzowane to zasób, który rośnie z każdym dniem. Pomyśl o rzeczach, które zrobiłeś dzisiaj, 

a które mogą być interesujące dla firmy. Czy wysłałeś tweeta o swoim długim spacerze do pracy? Może 

potrzebujesz lepszych butów. Narzekałeś na deszczowy dzień? Powinieneś kupić parasol. Dane 

nieustrukturyzowane pozwalają firmom oferować taki poziom interakcji. 

Przesiewanie wielkich śmieci 

Nieuporządkowane dane niosą ze sobą nowe wyzwania. Jednym z pierwszych pytań, na które natrafisz, 

jest to, czy chcesz usunąć dane. Pamiętaj, że zespół data science używa metody naukowej na swoich 

danych. Chcesz móc zadawać ciekawe pytania. Musisz zdecydować, czy istnieje jakiś limit pytań, które 

chcesz zadać. Istnieją dobre argumenty za przechowywaniem i wyrzucaniem danych. Niektórzy 

analitycy danych twierdzą, że nigdy nie poznasz każdego pytania, które możesz zadać, więc po co 

wyrzucać dane? Stosunkowo tanie jest również przechowywanie ogromnych ilości danych – często 

tylko kilka centów za gigabajt. Równie dobrze możesz to wszystko zatrzymać, zamiast decydować, co 

wyrzucić. Czasami taniej jest kupić nowe dyski twarde niż spędzać czas na spotkaniach dotyczących 

przechowywania danych. Inni analitycy twierdzą, że powinieneś wyrzucić swoje dane. W klastrach Big 

Data może być dużo śmieci. Im więcej masz śmieci, tym więcej trudno jest znaleźć interesujące wyniki, 

ponieważ w twoich informacjach jest zbyt dużo szumu (bezsensownych danych). Podjęcie decyzji o 

tym, czy zachować, czy usunąć dane, to problem, nad którym wciąż pracuje wiele zespołów 

zajmujących się analizą danych. Pracowałem kiedyś w firmie, która mierzyła się z tym wyzwaniem. Byli 

właścicielami strony internetowej, która łączyła potencjalnych nabywców samochodów z dealerami 

samochodowymi. Stworzyli system tagowania, który rejestrował wszystko, co klienci oglądali na ich 

stronie internetowej. Za każdym razem, gdy klient przewinął obraz, baza danych doda nowy rekord; 

wszystkie kliknięte linki zostały zebrane. System rozrósł się do tysięcy tagów. Każdy z tych tagów 

zawierał miliony transakcji. Tylko kilka osób w firmie rozumiało, co uchwycił każdy tag, co bardzo 

utrudniało im tworzenie interesujących raportów. Używali tego samego systemu tagowania z 

nieustrukturyzowanymi danymi. Zaczęli zbieranie informacji o reklamach i filmach Flash. Chcieli 

połączyć tag z obrazem i transakcją, co pozwoliło im zobaczyć obraz, który kliknął klient, a także tag, 

który wskazywał, gdzie znajduje się na stronie. Wszystkie te informacje były przechowywane w 

rosnącym klastrze Hadoop. Niektórzy członkowie zespołu twierdzili, że wiele danych jest 

przestarzałych. Tylko kilka osób znało system tagowania i reklamy stale zmienione. Ponadto osoby 

znające system tagowania zaczęły zmieniać nazwy tagów. Tak wiele danych było przestarzałych. Inni 

członkowie zespołu argumentowali, że jest to bardzo mała ilość danych w porównaniu z tym, co można 

przechowywać w klastrze Hadoop. Kogo obchodzi, że masz kilka gigabajtów przestarzałych danych? 

Posprzątanie nie było warte wysiłku. Są szanse, że poradzisz sobie również z tego typu wyzwaniami. 

Kiedy to robisz, pamiętaj o tych rzeczach: 

• Naprawdę nie ma właściwej odpowiedzi. Twój zespół ds. analityki danych musi tylko dowiedzieć się, 

co jest dla niego najlepsze. 



• Jeśli zdecydujesz się zachować wszystko, prawdopodobnie będziesz musiał trochę popracować nad 

tworzeniem interesujących raportów. Będziesz musiał zrobić trochę więcej filtrowania i będzie trochę 

więcej szumu w twoich danych. 

• Jeśli zdecydujesz się wyrzucić dane, uzyskasz czystszy klaster. Istnieje jednak szansa, że nieumyślnie 

wyrzucisz coś, czego pewnego dnia możesz żałować. To tak, jakbyś sprzątał swoją szafę. Nigdy nie 

wiadomo, czy ta zamszowa kurtka z kołnierzem wróci w wielkim stylu. Ale jeśli trzymasz za dużo kurtek, 

możesz zapomnieć, co masz. 

Najważniejszą rzeczą jest upewnienie się, że Twój zespół podejmie decyzję. Nie chcesz mieć zasad 

dotyczących danych, które zmieniają się co kilka miesięcy. Albo zdecyduj na początku, że planujesz 

zachować wszystko, albo chcesz wyrzucić niektóre dane. Współpracuj z zespołem, aby upewnić się, że 

wszyscy zgadzają się z polityką i co można wyrzucić. Jeśli nie masz ustalonej polityki, możesz uszkodzić 

wszystkie dane. Jeśli nie wiesz, co wyrzuciłeś, a co zatrzymałeś, trudno jest zrozumieć sens raportów. 

Spróbuj się zdecydować na wczesnym etapie, co najlepiej sprawdza się w Twoim zespole. 

PODSUMOWANIE 

W tym rozdziale dowiedziałeś się, że dane strukturalne to dane, które mają określony format w 

określonej kolejności. Widziałeś również, że dane częściowo ustrukturyzowane to dane o pewnej 

strukturze, ale istnieje dodatkowa elastyczność zmiany nazw pól. Wreszcie są dane 

nieustrukturyzowane, czyli wszystko inne. To dane, które nie są zgodne ze schematem i nie mają 

modelu danych. Dowiedziałeś się również o dużych śmieciach i poznałeś kilka wskazówek, jak je 

przeszukiwać. W rozdziale 4 dowiesz się, jak zastosować analizę statystyczną do swoich danych. 



Stosowanie analizy statystycznej 

Zespoły zajmujące się analizą danych spędzają większość czasu na gromadzeniu i przechowywaniu 

danych, a następnie używaniu ich do zadawania pytań. Tworzą raporty za pomocą statystyk i 

matematyki, aby sprawdzić, czy mogą uzyskać odpowiedzi. Statystyka to bardzo interesująca dziedzina. 

Aby wziąć udział w zespole zajmującym się badaniem danych, potrzebujesz podstawowej znajomości 

języka. Jest kilka terminów, z którymi musisz się zapoznać, gdy będziesz eksplorować analizę 

statystyczną. Są to: 

• Statystyka opisowa: proces analizowania, opisywania lub podsumowywania danych w znaczący 

sposób w celu wykrycia wzorców w danych. 

• Prawdopodobieństwo: prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy. 

• Korelacja: Seria zależności statystycznych, które mierzą stopień, w jakim dwie rzeczy są powiązane. 

Zwykle jest mierzony jako liczba od 1 do 0. 

• Przyczyna: Gdy jedno zdarzenie jest wynikiem wystąpienia innego zdarzenia. 

• Analiza predykcyjna: zastosowanie analizy statystycznej do danych historycznych w celu 

przewidywania przyszłości. 

Omówimy każdy z nich bardziej szczegółowo w kolejnych sekcjach. Czytając te sekcje, poszukaj więcej 

terminów związanych z analizą statystyczną. 

Zaczynając od statystyk opisowych 

Statystyki są narzędziami do opowiadania historii, ale same w sobie nie są jej końcem. Najlepszym 

sposobem, aby powiedzieć, ile z historii otrzymujesz, jest odpychanie, gdy coś wydaje się nie w 

porządku. Mój syn opowiedział mi kiedyś świetny dowcip na ten temat, który pokazuje, jak drużyny 

mogą wykorzystywać statystyki do opowiadania historii. Zapytał: „Dlaczego nigdy nie widzisz słoni 

chowających się na drzewach?” Wzruszyłem ramionami, a on powiedział: „Ponieważ są w tym 

naprawdę dobre”. Postaraj się zapamiętać ten żart, kiedy przeglądasz swoje raporty. Ludzie zwykle 

myślą o statystyce jako o konkretnej matematyce. Kto by kwestionował, czy dwa plus dwa równa się 

cztery? W rzeczywistości statystyki są bardziej jak opowiadanie historii. Jak każda historia, może być 

wypełniona faktami, fikcją i fantazją. Możesz ukryć kilka całkiem dużych słoni, jeśli nie wiesz, gdzie 

szukać. Jednym z miejsc, w którym to zobaczysz, jest polityka. Jeden z przedstawicieli może powiedzieć: 

„W ciągu ostatnich czterech lat średnia pensja wyborców wzrosła o 5000 dolarów”. Ludzie będą 

klaskać. Rywal może powiedzieć, że nie powinni klaskać i wskazać, że „typowa rodzina z klasy średniej 

zarabia teraz 10 000 dolarów mniej niż cztery lata temu”. Kto mówi prawdę? Odpowiedzią są obaj. Po 

prostu używają statystyk do opowiadania różnych historii. Jedna historia mówi o dobrobycie, a druga 

o porażce. Obie są prawdziwe, a jednak żaden z nich nie mówi całej prawdy. W każdej z tych historii 

musisz znaleźć słonie. W tym przypadku przedstawiciele posługują się statystykami opisowymi. Próbują 

opisać, jak wszyscy wyborcy radzą sobie, bez rozmowy z każdą rodziną. Tworzą historię typowej 

rodziny. Jeden przedstawiciel używa czegoś, co nazywa się średnią. To jedna z najbardziej przydatnych 

i popularnych statystyk opisowych. Widzisz, że jest używany ze średnimi ocen, wynikami sportowymi, 

czasem podróży i inwestycjami. W tym przykładzie przedstawiciel sumuje dochód każdej rodziny, a 

następnie dzieli go przez całkowitą liczbę rodzin. Rzeczywiście, każda rodzina zarobiła około 5000 

dolarów więcej. Ale trzymaj się. Średnia nie jest jedynym sposobem na opisanie typowej rodziny. 

Konkurujący reprezentant ma inny sposób. Wykorzystuje medianę dochodów rodziny. Mediana 

opisuje, ile zarabia rodzina pośrodku. Aby znaleźć tę liczbę, uszereguj wszystkie rodziny od najniższej 

do najwyższej, a następnie ponumeruj je od góry do dołu. Liczbę pośrodku znajdziesz dzieląc ranking 



na pół. Rodzina pośrodku ma średni dochód. Konkurujący przedstawiciel stwierdza, że średni dochód 

jest niższy o 10 000 USD. Oznacza to, że średni dochód rodziny jest wyższy o 5000 USD, ale średni 

dochód rodziny jest o 10 000 USD mniejszy. Są to dwa opisy tych samych rodzin, które mają różne 

historie. Kiedy to zobaczysz, pamiętaj, aby poszukać tego słonia. Gdy istnieje duża różnica między 

medianą a średnią, zwykle oznacza to, że dane są przekrzywione. W tym przypadku wyobraź sobie, że 

kilka rodzin jest niezwykle zamożnych. W ciągu ostatnich kilku lat ich dochody znacznie wzrosły. 

Stanowi to miliony dodanych dolarów. Te rodziny przekrzywiłyby dane, ponieważ na górze jest duża 

część pieniędzy. To podniosłoby średnią, ale tak naprawdę nie wpłynęłoby na medianę. W 

międzyczasie ich dochody zostałyby zsumowane, tak jak wszyscy inni. W medianie prawdopodobnie 

byliby po prostu na szczycie rankingu. Rodzina w środkowym punkcie wcale by się nie zmieniła. 

Zobaczysz to wyzwanie z medianą i średnią również na inne sposoby. Jeśli w pokoju stoją dwie osoby, 

ich średni wzrost może wynosić nieco poniżej sześciu stóp. Jeśli koszykarz wejdzie do pokoju, jego 

średnia może wzrosnąć o stopę. Mediana wzrostu pozostałaby mniej więcej taka sama. W zespole 

zajmującym się analizą danych nie bój się zadawać pytań, gdy zobaczysz historie opowiedziane za 

pomocą statystyk. Upewnij się też, że w raportach używane są różne sposoby opisu danych. Statystyki 

opisowe mogą opowiedzieć wiele różnych historii. 

Zrozumienie prawdopodobieństwa 

Prawdopodobieństwo to kolejny obszar w statystykach, który pozwala opowiadać ciekawe historie. 

Prawdopodobieństwo to prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy. To miara możliwych wyników. Jeśli 

rzucisz monetą, prawdopodobieństwo daje prawdopodobieństwo, że moneta wyląduje po jednej lub 

drugiej stronie. Statystyczna strona prawdopodobieństwa skupia się na rozkładzie 

prawdopodobieństwa. Jeśli rzucisz kostką sześciościenną, oznacza to, że istnieje sześć możliwych 

wyników, a możliwość wyłonienia dowolnej liczby wynosi jeden na sześć. Oznacza to, że za każdym 

razem, gdy rzucasz kostką, masz około 17% szans na trafienie określonej liczby. Prawdopodobieństwo 

może również pokazywać sekwencję zdarzeń. Co zrobić, jeśli chcesz pokazać prawdopodobieństwo 

trafienia tego samego numeru dwa razy z rzędu? Cóż, to 17% z 17%, czyli z grubsza 3%. Jeśli grasz w 

kości, jest to dość małe prawdopodobieństwo. Twój zespół zajmujący się badaniem danych z 

pewnością będzie chciał pracować z prawdopodobieństwem. To kluczowa część analizy predykcyjnej. 

Pomaga określić prawdopodobieństwo, że Twój klient zrobi jedną rzecz, a nie drugą. Kiedyś 

pracowałem z firmą biotechnologiczną, która próbowała wykorzystać analitykę danych do 

przewidywania prawdopodobieństwa, że ktoś weźmie udział w badaniu klinicznym. Nakłonienie ludzi 

do udziału w badaniach klinicznych to trudna sprawa. Istnieje pewna liczba przychodni i firma musi je 

utrzymywać i działać – nawet jeśli są puste. Jeśli się nie zapełnią, firma traci przychody. Jednym z 

interesujących pytań, które zadali, było: „Jakie są niektóre rzeczy, które powstrzymują ludzi przed 

uczestnictwem w badaniach klinicznych?” i okazuje się, że istnieje wiele rzeczy, które mogą zmniejszyć 

prawdopodobieństwo udziału kogoś. Jeśli ludzie będą musieli pościć poprzedniej nocy, mogą być o 

30% mniej skłonni do udziału. Ponadto, jeśli są badania krwi i igły, mogą być o 20% mniej skłonni do 

udziału. Firma musiała zrównoważyć prawdopodobieństwo udziału osób z dokładnością wyników. Na 

przykład przeprowadzono próbę narkotykową, a firma mogła sprawdzić skuteczność leku za pomocą 

testu śliny lub badania krwi. Prawdopodobieństwo dokładności badania krwi jest o 10% większe. To 

było łatwe; powinni po prostu użyć badania krwi. Ale trzymaj się. Jeśli przeprowadzą badanie z 

badaniem krwi, będą mieli o 20% mniej uczestników ze względu na osoby, które nie zdecydowały się 

na badanie z obawy przed igłami. Jeśli chcą 1000 uczestników, oznacza to około 200 osób mniej. To 

wywołało kolejne interesujące pytanie. Jeśli test obejmuje 200 osób mniej, czy oznacza to, że będą 

mieli mniej dokładne badanie leków? Zespół data science stworzył kolejny rozkład 

prawdopodobieństwa. Co się stanie, jeśli lek ma 1/500 szans na wywołanie jakiejś reakcji? Miałbyś 

znacznie lepsze badanie z 1000 osób niż z 800. Zespół zajmujący się analizą danych musiał wziąć to pod 



uwagę. Czy lepiej było, gdyby w badaniu uczestniczyło więcej osób bez igieł, mimo że test śliny był 

mniej dokładny? Doprowadziło to do jeszcze większej liczby pytań. Czy zespół powinien zlecić 

uczestnikom kilkakrotne wykonanie testu na ślinę, aby zwiększyć prawdopodobieństwo dokładnego 

wyniku? Ostatecznie to właśnie zespół data science pomógł firmie zdecydować. Może najlepiej było, 

aby w badaniu uczestniczyła jak największa liczba osób, aby zwiększyć prawdopodobieństwo złapania 

reakcji na lek. Następnie mogliby częściej wykonywać mniej dokładny test, aby zwiększyć 

prawdopodobieństwo uzyskania dokładnego wyniku. Pozwoliłoby to firmie na maksymalne 

uczestnictwo, a jednocześnie zwiększyłoby dokładność ich badania - wszystko to przyniosło tobie dzięki 

potędze prawdopodobieństwa. Podczas pracy z prawdopodobieństwem w zespole zajmującym się 

analizą danych należy pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, prawdopodobieństwo zaprowadzi cię 

w nieoczekiwane miejsca. Kto by pomyślał, że praktyka medyczna może uzyskać lepsze wyniki, podając 

mniej dokładny test? Po drugie, prawdopodobieństwo może być również świetnym narzędziem do 

zadawania interesujących pytań. Nie zniechęcaj się, jeśli twoje pytania prowadzą do kolejnych pytań. 

Pamiętaj, że data science polega na zastosowaniu metody naukowej do Twoich danych. Czasami 

ścieżka zaprowadzi cię do nieoczekiwanych miejsc. Ważne jest, aby nie zeskakiwać, gdy ścieżka zakręca 

ostro, co może się łatwo zdarzyć, gdy pracujesz z prawdopodobieństwem. Te ostre zakręty są często 

ścieżką do twoich największych spostrzeżeń. 

Znajdowanie korelacji 

Korelacja to kolejny bardzo interesujący obszar nauki o danych. Wiele firm używa go do zgadywania, 

które produkty kupisz. Służy również do łączenia Cię z przyjaciółmi i znajomymi. Jeśli korzystasz z usługi 

takiej jak Netflix, prawdopodobnie zdziwiłeś się, jak dobrze strona internetowa może odgadnąć, jakie 

filmy Ci się spodobają. Amazon od lat stosuje korelację, aby polecać książki. Korelacja to seria 

zależności statystycznych, które mierzą stopień, w jakim te dwie rzeczy są powiązane. Zwykle jest 

mierzony jako 1 lub 0. Istnieje korelacja 1, jeśli dwie rzeczy są silnie powiązane. Istnieje korelacja 0, 

jeśli dwie rzeczy nie mają związku. 1 może być wyrażona jako liczba dodatnia lub ujemna. A -1 jest 

zazwyczaj odwrotnością lub antykorelacją. Dodatnia korelacja może być podobna do wzrostu i wagi. 

Osoba może ważyć więcej, jeśli jest wyższa. Wraz ze wzrostem wzrostu rośnie waga. Istnieją jeszcze 

prostsze przykłady, takie jak im wyższa temperatura na zewnątrz, tym więcej ludzi będzie kupować 

lody. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie sprzedaż lodów. Negatywna korelacja może dotyczyć 

samochodów i benzyny. Im cięższe auto, tym mniejsze prawdopodobieństwo uzyskania dobrego 

przebiegu na benzynie. Wraz ze wzrostem masy samochodu spada przebieg na bezynie. Mają 

odwrotną zależność. Jeśli jesteś biegaczem, możesz zauważyć, że biegniesz wolniej, gdy idziesz pod 

górę. To też jest negatywna korelacja. Im bardziej strome nachylenie, tym wolniej biegasz. Wraz ze 

wzrostem nachylenia prędkość spada. Zarówno pozytywne, jak i negatywne korelacje są świetnymi 

sposobami na zobaczenie związku między dwiema rzeczami. Negatywna korelacja nie jest zła. To po 

prostu inny rodzaj relacji. Zespół analityków danych będzie szukał korelacji w swoich danych. Będą 

starali się dopracować wszelkie relacje między ludźmi i rzeczami. Na szczęście narzędzia programowe 

mogą obsłużyć wiele matematyki za obliczaniem korelacji. Jednym z najczęściej używanych wzorów 

jest współczynnik korelacji , który wynosi 1, 0 i -1, które wskazują, czy istnieje statystyczna zależność 

między ludźmi a rzeczami. Obliczając współczynnik korelacji, zazwyczaj nie otrzymasz ładnej, zgrabnej 

okrągłej liczby. Zamiast tego prawdopodobnie odkryjesz korelację 0,5 lub -0,75. Wskazuje to na 

silniejszą lub słabszą korelację — im bliżej jesteś 1 lub -1, tym silniejszy związek. Jednym z 

interesujących wyzwań związanych z nauką o danych była funkcja LinkedIn „Osoby, które możesz 

znać”. LinkedIn szukał sposobu, aby dowiedzieć się, kiedy profesjonaliści się znają. Istnieją zespoły 

analityków danych, które pracują z danymi LinkedIn, szukają korelacji między połączeniami, a 

następnie próbują dowiedzieć się, dlaczego są połączone. Powiązania mogą być spowodowane 

szkołami, do których uczęszczali, wspólnymi pracami lub grupami i zainteresowaniami, które dzielili. 



Ten zespół zajmujący się analizą danych szuka pozytywnych i negatywnych korelacji. Mogą znaleźć 

informacje na stronie internetowej, które pokazują, że pracujesz w określonej firmie i jesteś 

zainteresowany określoną pracą. Następnie znajdują kogoś, kto również jest zainteresowany tą samą 

pracą i pracował w tej samej firmie. To wystarczy, aby ustalić korelację między tobą a tą drugą osobą; 

w związku z tym witryna internetowa może zalecić nawiązanie połączenia z tą inną osobą. Zespół ds. 

analizy danych może również dokonać korelacji między Twoimi kontaktami a kontaktami innych osób. 

Jeśli jesteś połączony z jedną osobą, a ona jest połączona z kimś, kto ma podobne umiejętności jak ty, 

możesz nawiązać dobre połączenie. Jeśli się nad tym zastanowisz, ma to sens. Bardziej prawdopodobne 

jest, że znasz ludzi, którzy pracują w tym samym biurowcu. Bardziej prawdopodobne jest również, że 

nawiążesz kontakt z osobami o podobnych zainteresowaniach i umiejętnościach. Wraz ze wzrostem 

liczby podobnych umiejętności rośnie prawdopodobieństwo, że znasz tę osobę. Korelacja może 

również pomóc Twojemu zespołowi kwestionować jego założenia. Możesz założyć, że ludzie, którzy 

wydają najwięcej pieniędzy na Twojej stronie internetowej, będą również Twoimi najszczęśliwszymi 

klientami. Może tak nie być. W rzeczywistości może istnieć negatywna korelacja między tymi dwoma. 

Być może ludzie, którzy wydają najwięcej, w rzeczywistości mają najbardziej nierealistyczne 

oczekiwania. Łatwiej ich rozczarować i częściej wystawiają negatywną opinię. Jako zespół zajmujący się 

badaniem danych będziesz używać korelacji do testowania swoich założeń. Możesz szukać strategii, 

które sprawią, że najszczęśliwsi ludzie będą wydawać więcej. Możesz także poszukać sposobów na 

radzenie sobie z oczekiwaniami wysokich wydatków. Jeśli poszukasz tych korelacji, zobaczysz wiele 

rzeczy, które możesz przegapić. 

Widzenie, że korelacja nie implikuje związku przyczynowego 

Korelacja to świetne narzędzie — pomaga dostrzec relacje, których inaczej byś nie zobaczył. Ale jest 

druga strona. Musisz zobaczyć, czy korelacja spowodowała, że coś się wydarzyło. Czy to było coś, co 

zapoczątkowało zmianę? Z reguły korelacja nie implikuje związku przyczynowego. Trzecia rzecz, która 

nie została uwzględniona, może w rzeczywistości wpłynąć na związek między dwiema rzeczami. 

Ustalenie związku przyczynowego jest dużym wyzwaniem dla zespołów zajmujących się analizą 

danych. Nie chcesz tworzyć relacji, które nie istnieją. Pomyśl o tym w ten sposób. Dorastałem w 

chłodniejszej części kraju. Kiedy moi rodzice przeszli a emeryturę, przenieśli się na południową Florydę. 

Żyją teraz szczęśliwie w słonecznej społeczności emerytów. Co kilka miesięcy moja rodzina jedzie na 

Florydę w odwiedziny. Statystycznie ich społeczność jest jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na 

ziemi. Za każdym razem, gdy odwiedzamy, są ludzie hospitalizowani lub chorzy. Istnieje silna korelacja 

między ich społecznością a śmiercią lub poważnymi obrażeniami. Można by pomyśleć, że z tego 

powodu nigdy nie odwiedzę moich rodziców. Brzmi jak scena otwierająca każdą grę wideo FPS. Jednak 

widzimy przeszłość tej korelacji. Często ich odwiedzamy i czujemy się całkowicie bezpiecznie. Dzieje się 

tak dlatego, że korelacja nie implikuje związku przyczynowego. Prawdziwą przyczyną jest to, że 

mediana wieku jest znacznie wyższa. Starsze osoby w społeczności emerytów mają większe 

prawdopodobieństwo obrażeń lub śmierci. Gdybyś spojrzał na tę korelację, byś myślałą, że mieszkali 

w strefie wojny. Nigdy nie wyobrażasz sobie, że spokojnie grają w mahjong przy basenie. Zastanów się, 

jak Twój zespół ds. analizy danych może również zastosować te koncepcje. Wróćmy do naszej strony 

internetowej z butami do biegania. Wyobraź sobie, że zespół stwierdził, że w styczniu nastąpił duży 

wzrost sprzedaży. Istnieje silna korelacja między styczniem a liczbą osób kupujących nowe buty. Zespół 

zbiera się, aby zrozumieć przyczynę. Pytają o kilka interesujących rzeczy. Czy ludzie mają więcej 

pieniędzy w styczniu? Czy w najzimniejsze miesiące biega więcej osób? Czy to biegacze po raz 

pierwszy? Czy to nowi klienci? Jakie buty kupują? Zespół omawia pytania i postanawia stworzyć 

raporty. Raporty sugerują, że większość tych klientów to nowi klienci kupujący drogie buty. Dzięki tym 

raportom zespół czuje, że przyczyną nowej sprzedaży jest to, że nowi klienci mają więcej pieniędzy w 

styczniu. Może otrzymali karty podarunkowe. W następnym roku zespół postanawia wykorzystać tę 



przyczynę. W grudniu oferują zniżki na karty podarunkowe. Wysyłają również promocje do 

zeszłorocznych nowych klientów. Kilka miesięcy później zespół przegląda dane. Uważają, że ich 

promocje i rabaty nie miały żadnego wpływu. Mniej więcej tyle samo osób kupiło tyle samo butów. Co 

gorsza, nowi klienci z zeszłego roku wydają się nie być zainteresowani nowymi butami do biegania. 

Dlatego posiadanie większej ilości pieniędzy nie było przyczyną korelacji. Zespół zajmujący się analizą 

danych wrócił do swoich pierwotnych pytań i przygotował kilka dodatkowych raportów. Okazało się, 

że cała nowa sprzedaż w obu latach była skierowana do nowych klientów i początkujących biegaczy. 

Dlaczego w najzimniejszych miesiącach miałoby pojawiać się mnóstwo nowych klientów kupujących 

drogie buty do biegania? Zespół pomyślał o tym i rozważył, że powodem może być zachowanie. Zadali 

nowe pytanie. Czy wszyscy nowi klienci to ludzie, którzy próbują nabrać formy z powodu 

postanowienia noworocznego? Wrócili i stworzyli raporty. Raporty mówiły, że wszyscy to nowi klienci, 

którzy kupili jedną parę, a następnie przestali odwiedzać witrynę w połowie roku. Sugerowało to, że 

kupili drogie buty, a potem zrezygnowali. Zespół domyślił się, że drogie buty mogły być motywacją do 

dalszego biegania. W następnym roku postanowili stworzyć nową promocję. Był nastawiony na 

postanowienia noworoczne. Wysłali maila z napisem: „Czy chcesz dotrzymać noworocznego 

postanowienia?” Oferował bezpłatne przewodniki biegowe i urządzenia do śledzenia kondycji jako 

sposób na zainteresowanie ludzi. Korelacja i przyczynowość to kluczowe wyzwania dla większości 

zespołów zajmujących się analizą danych. Tworzenie fałszywych relacji jest prawdziwym 

niebezpieczeństwem. W statystyce nazywa się to fałszywą przyczyną . Jak widać, znalezienie 

prawdziwej przyczyny przyniesie znacznie większą wartość. Najlepszym sposobem uniknięcia 

fałszywych przyczyn jest postępowanie zgodnie z metodą naukową. Pamiętaj, aby zadawać dobre 

pytania i mieć jasność co do wyników. 

Techniki czesania do analizy predykcyjnej 

Do tej pory wszystko, co widziałeś, dotyczyło przeszłości. Widziałeś, jak zbierać różne typy danych, a 

następnie przeprowadzać analizy statystyczne. Te statystyki były punktem wyjścia do bardziej 

szczegółowych informacji. Twój zespół ds. analizy danych zacznie tworzyć korelacje i sprawdzać 

prawdopodobieństwo pewnych zdarzeń. Teraz weźmy te pomysły i odwróćmy je, aby przewidzieć 

przyszłość, zwykle zwaną analizą predykcyjną . Termin ten jest ściśle związany z nauką o danych – do 

tego stopnia, że czasami jest nawet używany zamiennie – jednak nie są tym samym. Analityka 

predykcyjna to rodzaj nauki o danych. Nauka o danych polega na zastosowaniu metody naukowej do 

danych, a analityka predykcyjna bierze ten wynik i sprawia, czy jest on wykonalny. Pomyśl o tym w ten 

sposób. Meteorologia to rodzaj nauki. Ci naukowcy badają fizykę, prędkość wiatru i atmosferę. Jeśli 

jesteś na zewnątrz z meteorologiem, wyjaśni ci, dlaczego chmury wyglądają w określony sposób i jak 

ciśnienie determinuje ich ruch. To naukowa strona meteorologii. Chodzi o zrozumienie pogody i 

dostrzeżenie trendów historycznych. Bardziej powszechny pogląd na meteorologię nie obraca się 

wokół nauki; ma to raczej związek z prognozowaniem pogody. Prognozowanie pogody ma miejsce 

wtedy, gdy zespół meteorologów korzysta z analiz predykcyjnych. Mogą wykorzystywać dane 

historyczne do przypisywania prawdopodobieństw oraz wykorzystywać prawdopodobieństwo i 

korelację do przewidywania wzorców pogodowych. Może istnieć korelacja między systemami niskiego 

ciśnienia a silnymi burzami. Wraz ze spadkiem ciśnienia nasila się nasilenie burz. Istnieje pozytywna 

korelacja między ciśnieniem a burzami. Cała ta analiza łączy się, aby meteorolodzy mogli odpowiedzieć 

na proste pytanie: jaka będzie pogoda jutro? To, co kiedyś polegało na zrozumieniu przeszłości, teraz 

staje się przepowiednią na przyszłość. Obecnie rośnie zainteresowanie analityką predykcyjną, 

ponieważ nowe narzędzia i technologie pozwalają na bardziej interesujące spostrzeżenia. Pomyśl o 

prognozowaniu pogody. Obecnie serwis pogodowy ogranicza się do danych historycznych z kilku 

tysięcy stacji. Wyobraź sobie, że serwis pogodowy wydał miliony tanich beaconów. Ludzie instalowali 

je w swoich domach i podłączali do swoich sieci bezprzewodowych. Urządzenia te rejestrowałyby 



informacje o ciśnieniu powietrza i temperaturze, a także wideo i audio, a następnie przesyłały dane do 

krajowego klastra Hadoop. Dałoby to naukowcom bezprecedensowy poziom informacji. Właśnie 

dlatego analityka predykcyjna jest tak ściśle związana z nauką o danych. Większe ilości danych 

pozwalają zespołowi zadawać ciekawe pytania. Wtedy zespół może przeprowadzić złożoną analizę. 

Tutaj zespół byłby w stanie przyjrzeć się wzorcom pogodowym dom po domu i blok po bloku, a 

następnie stworzyć złożone modele predykcyjne oparte na milionach domów. To samo dotyczy 

twojego zespołu. Pomyśl o stronie internetowej z butami do biegania. Wyobraź sobie, że Twój zespół 

zbiera miliony tweetów na temat biegania. Zespół identyfikuje kilku wpływowych biegaczy na 

Twitterze. Możesz wtedy wysłać im darmowe buty lub promocje, mając nadzieję, że powiedzą miłe 

rzeczy o Twojej firmie. Możesz również użyć tych danych do identyfikacji kluczowych wydarzeń. Te 

nowe narzędzia umożliwiają zespołom zajmującym się analizą danych uzyskanie znacznie szerszego 

widoku danych, a także przeglądanie fal informacji w czasie rzeczywistym. Meteorolodzy mogą 

analizować petabajty informacji, a zespół zajmujący się witryną butów do biegania może analizować 

miliony tweetów. Organizacje zwykle są naprawdę podekscytowane pomysłem analityki predykcyjnej 

– tak bardzo, że nie zawsze poświęcają wystarczająco dużo czasu na rozwój swoich zespołów 

zajmujących się analizą danych. Chcą przejść od razu do prognoz bez zrozumienia danych, które już 

posiadają. Kiedy pracujesz w zespole zajmującym się analizą danych, pamiętaj, aby poinformować, że 

jakość prognoz zależy od tego, jak dobrze zespół przeanalizował dane. Twój zespół musi zrozumieć 

przeszłość, aby móc przewidzieć przyszłość. Nie skracaj swojej analizy. Zadawaj dobre pytania 

dotyczące swoich danych i korzystaj z narzędzi statystycznych do tworzenia interesujących raportów. 

Gdy to zrobisz, Twoje przewidywania dotyczące przyszłości będą znacznie bardziej trafne. 

PODSUMOWANIE 

Tu poznałeś statystyki opisowe, prawdopodobieństwo, korelację, przyczynowość i analizę predykcyjną. 

Dowiedziałeś się również, jak korzystać ze statystyk w swoich artykułach dotyczących nauki o danych. 

W rozdziale 5 dowiesz się, jak unikać pułapek na początku nauki o danych 



Unikanie pułapek w definiowaniu nauki o danych 

Często pojawiają się czkawki między nowymi pomysłami a tym, jak sprawy potoczą się w większości 

organizacji. Możesz nie napotkać tych wyzwań, ale są one wspólne dla wielu organizacji. 

Koncentrowanie się na możliwościach 

Jednym z kluczowych wyzwań w nauce danych jest to, co nazywam „klasterem marzeń”. Opiera się na 

filmie Field of Dreams, w którym Kevin Costner gra rolę człowieka, który wydaje oszczędności życia na 

budowę baseballowego diamentu na polu kukurydzy. Odwiedzają go duchy starych graczy i każą 

dokończyć baseballowy diament. Mówią: „Jeśli to zbudujesz, przyjdę”. Wiele organizacji wpada w tę 

samą pułapkę. Skupiają swoją energię na budowaniu sprzętu i zbieraniu ogromnych ilości danych. 

Dokonują dużych inwestycji w oprogramowanie do pracy w dużych klastrach danych. Ich marzeniem 

jest to, że jeśli mają wystarczającą ilość sprzętu i oprogramowania, zdobędą cenne informacje. (Jeśli to 

zbudują, przyjdą). To ma sens, gdy się nad tym zastanowisz. Wiele organizacji ma duże doświadczenie 

w dostarczaniu udanych projektów sprzętowych. To coś, co wiedzą, jak to zrobić. Są w tym dobrzy i 

robią to od dziesięcioleci. Sprzęt jest prawdziwy - możesz zobaczyć, co otrzymujesz. Eksploracja jest 

trudniejsza do oszacowania. Nie zapewnia zwrotu z inwestycji, który idealnie pasuje do potoku 

projektu. 

Wiesz tylko, czy było warto, gdy już to zrobiłeś. Nauka o danych to nowość, a w wielu organizacjach nie 

jest łatwo wydawać pieniądze na badanie i zadawanie pytań. Biblioteka Kongresu zainicjowała słynny 

projekt zebrania 170 miliardów tweetów. Chcieli pokazać, że mogą pracować z nauką o danych. Kupili 

sprzęt do przechowywania tweetów, ale nie mieli żadnego planu, co zrobić z danymi. Nie mogli też dać 

nikomu dostępu do danych. Pomyśleli, że jeśli to zbudują, to przyjdą. Niestety dane są bezczynne na 

setkach serwerów. Był to pomnik gromadzenia danych. Może się to wydawać skrajnym przypadkiem, 

ale jest bardzo powszechne. Organizacje skupiają się na rozwijaniu zdolności. Wyznaczyli sobie cel 

polegający na skonfigurowaniu określonej liczby węzłów w swoim klastrze Hadoop i użyciu zestawu 

narzędzi do wizualizacji. Budżet idzie na sprzęt i oprogramowanie, a zespołowi zajmującemu się analizą 

danych niewiele zostaje. Kiedyś pracowałem dla organizacji, która próbowała wykorzystać klaster Big 

Data do zastąpienia hurtowni danych. Byli przyzwyczajeni do wydawania milionów na sprzęt i 

oprogramowanie, a następnie zatrudniali ekspertów magazynowych, aby utrzymać swoją inwestycję. 

Kiedy przenieśli się do Hadoop, mieli ten sam sposób myślenia. Rozpoczęli wielomilionowy projekt 

stworzenia trzech oddzielnych klastrów. Cały budżet został przeznaczony na serwery i 

oprogramowanie. 

Pod koniec dwóch lat mieli trzy klastry, ale tylko kilka osób wiedziało, jak uzyskać dostęp do danych. 

Co gorsza, ci ludzie byli rozproszeni w kilku różnych obszarach funkcjonalnych. Zainwestowali miliony 

dolarów w sprzęt i oprogramowanie, ale nie mieli zespołu zajmującego się analizą danych i analizą 

danych. Kilka lat po rozpoczęciu projektu klaster miał zaledwie kilka terabajtów danych - mniej więcej 

tyle, ile można zmieścić na dysku twardym za kilkaset dolarów. Tylko kilka osób miało dostęp do tych 

danych, aby stworzyć kilka prostych raportów dla jednego lub dwóch działów. Należy pamiętać o kilku 

rzeczach, aby nie wpaść w tę pułapkę. Po pierwsze, zespoły zajmujące się analizą danych mają 

charakter eksploracyjny. Patrzą na dane, aby znaleźć spostrzeżenia. Dane nie są produktem; to 

spostrzeżenia, które pochodzą z danych. Nie ma nagrody za posiadanie największego klastra. 

Mimo że zespół zajmujący się analizą danych może spędzać większość czasu na gromadzeniu danych, 

nie oznacza to, że cała Twoja wartość pochodzi z ich gromadzenia. To tak samo, jak posiadanie noża 

szefa kuchni nie czyni z ciebie szefa kuchni. Zbieranie dużych zbiorów danych nie czyni Cię zespołem 

zajmującym się analizą danych. To pytania, które zadajesz i tworzenie wiedzy organizacyjnej. 



Większość zespołów zajmujących się analizą danych korzysta z kilku różnych narzędzi programowych. 

(Czasami będą chcieli używać R zamiast Pythona; może być łatwiej przechowywać mały podzbiór 

danych w relacyjnej bazie danych, takiej jak MySQL; i mogą używać innych narzędzi do wizualizacji). 

Daj swojemu zespołowi możliwość elastyczności i eksploracji. Często zespół zajmujący się analizą 

danych może zrobić o wiele więcej za pomocą kilku bezpłatnych narzędzi niż w przypadku jednej dużej 

inwestycji. Zespół naukowy powinien tworzyć narzędzia w miarę potrzeb. Dobry zespół zajmujący się 

badaniem danych będzie bałaganiarski; będą korzystać z wielu różnych narzędzi i technik, aby 

uzgadniać i przeszukiwać swoje dane. Zamiast sprzętu i oprogramowania zainwestuj w szkolenia i 

wiedzę. Najcenniejszą częścią Twojego zespołu data science są ludzie zadający ciekawe pytania i 

dostarczający nową wiedzę. 

PODSUMOWAINE 

Dowiedziałeś się, że skupianie się na zdolnościach może być błędem. Firmy powinny bardziej 

koncentrować się na szkoleniu i wiedzy swoich pracowników, niż na sprzęcie i oprogramowaniu 

wymaganym do gromadzenia danych. . W części II dowiesz się, jak zbudować zespół data science, 

zaczynając od dopełniania swojego talentu 



Gromadzenie Talentów 

W Części 2 zdefiniowaliśmy naukę o danych i omówiliśmy, co to znaczy być „naukowcem danych”. W 

tej części zobaczysz, jak podzielić tę rolę na kilka ról zespołowych. Następnie zobaczyłeś, jak ten zespół 

może współpracować, aby zbudować lepsze nastawienie do nauki o danych. Jak dowiedziałeś się w 

Części 2 , istnieje pewne zamieszanie związane z rolą naukowca danych. W 2001 roku William S. 

Cleveland opublikował „Nauka o danych: plan działania na rzecz rozszerzenia obszarów technicznych 

w dziedzinie statystyki”. Ten artykuł był pierwszym, który połączył dziedziny statystyki i informatyki, 

aby stworzyć nowy obszar innowacji zwany „nauką o danych”. W tym samym czasie Leo Breiman 

opublikował „Modelowanie statystyczne: dwie kultury”, w którym opisano, w jaki sposób statystycy 

powinni zmienić swój sposób myślenia i korzystać z bardziej zróżnicowanego zestawu narzędzi. Te dwa 

artykuły stworzyły podstawy dla nauki o danych, ale opierały się na dziedzinie statystyki. W 2008 roku 

kilku czołowych guru danych z Facebooka i LinkedIn spotkało się, aby omówić swoje codzienne 

wyzwania. Zdali sobie sprawę, że robią podobne rzeczy. Postrzegali swoją rolę jako skrzyżowanie wielu 

różnych dyscyplin. Postanowili nazwać tę rolę „badaczem danych”. W tamtym czasie badacz danych 

był tylko listą cech. Na przykład: 

• Zrozum dane 

• Poznaj statystyki i matematykę 

• Zastosuj uczenie maszynowe 

• Znajomość programowania 

• Być ciekawym 

• Bądź świetnym komunikatorem i hakerem 

Byli entuzjastami renesansu, którzy przemierzyli wiele różnych dziedzin. Problem polega na tym, że ta 

lista umiejętności nie jest łatwa do znalezienia u jednej osoby. Każdy z nas jest predysponowany do 

pewnych obszarów w oparciu o nasze indywidualne talenty. Zwykle kierujemy się ku naszym talentom, 

a następnie pracujemy nad udoskonaleniem naszego rzemiosła. Statystyk często pracuje, aby stać się 

lepszym statystykem. Analityk biznesowy będzie pracował nad udoskonaleniem swoich umiejętności 

komunikacyjnych. Istnieje również duża presja organizacyjna na specjalizację. Większość dużych 

organizacji jest podzielona na obszary funkcjonalne. Istnieje potrzeba wspólnego zrozumienia, ale nie 

zawsze wspólnej wiedzy. Ludzie są też notorycznie źli w samoocenie swoich umiejętności. Słynne 

badanie Dunning Kruger wykazało, że ludzie, którzy oceniali siebie jako wysoko wykwalifikowanych, 

często drastycznie przeceniali swoją wiedzę. Utalentowany statystyk może oceniać siebie jako 

doskonałego komunikatora, ale nie musisz być dobrym komunikatorem, aby być świetnym 

statystykem. Świetny statystyk mógłby z łatwością mieć długą karierę, nawet jeśli grzebał w 

prezentacjach. Dlatego większość organizacji dzieli pracę na zespoły. Osoby w zespole będą miały 

własne obszary specjalizacji. Wielofunkcyjny zespół nie zakłada, że każdy jest ekspertem. Zamiast tego 

zachęca osoby do wzajemnego uczenia się od innych mocnych stron i wzajemnego zakrywania swoich 

słabości. Zespół analityków danych może nie być w stanie zidentyfikować tych słabości. Zespół będzie 

ślepo grzebał, jeśli nie ma nikogo, kto mógłby zidentyfikować martwe punkty. Kiedyś pracowałem dla 

organizacji, która miała zespół naukowców zajmujących się danymi budującymi klaster. Ze strony firmy 

pojawiły się pewne obawy, ponieważ przełożeni nie mieli pojęcia, co tworzy zespół – byli sfrustrowani, 

ponieważ płacili za coś, czego nie rozumieli. Poszedłem na kilka spotkań. Zespół naukowców 

zajmujących się danymi zademonstrował proste zadanie mapReduce. Menedżerowie biznesu 

wpatrywali się tępo w ekran i od czasu do czasu zerkali na swoje smartfony. Dla osoby z zewnątrz, po 



ziewaniu i przecieraniu oczu wydawało się oczywiste, że zespół nie radzi sobie dobrze z komunikacją. 

Po spotkaniu napisałem matrycę na tablicy. Wymieniłem następujące sześć zestawów umiejętności: 

• Dane 

• Rozwój 

• Nauczanie maszynowe 

• Statystyka 

• Matematyka 

• Komunikacja 

Poprosiłem naukowców zajmujących się danymi, aby ocenili, jak czują się w każdym z tych obszarów 

od 1 do 10 (1 oznacza słabe, a 10 najlepsze), abyśmy mogli poszukać obszarów do poprawy. Wziąłem 

tę samą listę zestawów umiejętności i pokazałem ją jednemu z analityków biznesowych. Poprosiłem 

ich o ocenę zespołu. Wyniki przedstawiono poniżej 

Oceny analityków danych i analityków biznesowych 

Zestaw umiejętności: Oceny naukowców zajmujących się danymi: Oceny analityków biznesowych 

Dane: 8:10 

Rozwój: 7: 9 

Uczenie maszynowe : 6 : 8 

Statystyki : 8 : 9 

Matematyka: 8:10 

Komunikacja : 9 : 6 

To był klasyczny wynik Dunninga Krugera. W miejscach, w których analitycy danych oceniali siebie jako 

wysoko wykwalifikowanych, radykalnie przeceniali swoją wiedzę. Wszyscy naukowcy zajmujący się 

danymi pochodzili z dziedzin ilościowych. Byli statystykami, matematykami i analitykami danych. Nie 

potrafili zidentyfikować własnych martwych punktów. Potrzeba było kogoś z zupełnie innej dziedziny, 

aby rzucić światło na ich wyzwania. Jeśli jesteś częścią dużej organizacji, która stara się czerpać korzyści 

z nauki o danych, błędem byłoby poleganie na kilku naukowców zajmujących się danymi jak na 

superbohaterach. Osoby, które pochodzą z podobnego środowiska, mają tendencję do dzielenia tych 

samych martwych punktów. Badania naukowe pokazują, że często uzyskujesz lepsze informacje od 

wielofunkcyjnego zespołu o różnym pochodzeniu. W naszych eklektycznych strukturach 

organizacyjnych jest trochę mądrości. Osoby z doświadczeniem w zakresie marketingu, biznesu i 

zarządzania zasługują na swoje miejsce przy stole naukowym o danych. Nierealistyczne jest zakładanie, 

że kluczowe osoby z wykształceniem ilościowym będą miały te same pytania i spostrzeżenia. Dbaj o 

zróżnicowanie swojego zespołu, a z większym prawdopodobieństwem osiągniesz świetne wyniki. 

Dostrzeganie wartości w różnych umiejętnościach 

Jednym z zagrożeń dla zespołu zajmującego się analizą danych jest kładzenie zbyt dużego nacisku na 

naukowców zajmujących się analizą danych. Pamiętaj, że analitycy danych są multidyscyplinarni. 

Powinni wiedzieć o statystyce, matematyce, programowaniu i uczeniu maszynowym – a wszystko to 

przy jednoczesnym zrozumieniu klienta i zadaniu ciekawych pytań.  Większość naukowców 



zajmujących się danymi wywodzi się z inżynierii, matematyki i statystyki. Oznacza to, że 

prawdopodobnie podzielają podobne podejście do zadawania pytań i patrzą na dane ze wspólnej 

perspektywy. Jest mało prawdopodobne, że ktoś, kto spędził karierę w matematyce i statystyce, będzie 

miał tak duży wgląd w klientów, jak ktoś, kto spędził swoją karierę w marketingu. Bycie ekspertem w 

jednej dziedzinie nie zakłada wiedzy w innej. Wiele osób, które twierdzą, że są multidyscyplinarne, 

zwykle ma kilka bardzo silnych umiejętności z pewną wiedzą z innych dziedzin. Jeśli jesteś bardzo 

pewny siebie w wielu obszarach, prawdopodobnie będziesz mieć duże braki w umiejętnościach. 

Oznacza to również, że zespół, który ma tylko naukowców zajmujących się danymi, może mieć 

podobne słabe punkty i być podatny na grupowe myślenie. Jednym ze sposobów, aby temu zapobiec, 

jest umożliwienie udziału w zespole analizy danych osobom z innym doświadczeniem. Pamiętaj, że 

dobra nauka o danych opiera się na interesujących pytaniach. Nie ma powodu, dla którego te 

interesujące pytania powinny pochodzić tylko od osób analizujących dane. Pomyśl o swojej stronie 

internetowej z butami do biegania. Analityk danych nie powinien mieć problemu ze znalezieniem stron 

internetowych, które odesłały klientów do sklepu. Załóżmy, że większość klientów pochodziła z 

Twittera, Google i Facebooka. Było też sporo klientów, którzy pochodzili z innych stron internetowych 

z butami do biegania. Dobry analityk danych może z łatwością stworzyć raport o 50 najczęściej 

odwiedzanych przez klientów witrynach internetowych tuż przed zakupem u Ciebie. Próba 

dowiedzenia się, skąd pochodzą ludzie, to dobre pytanie analityczne. Chodzi o zebranie danych, 

przeliczenie ich i wyświetlenie w ładnym raporcie. Zespół zajmujący się analizą danych sięga głębiej. 

Zespół może zapytać, dlaczego więcej osób pochodzi z Twittera niż z Google? Czy ludzie tweetują 

zdjęcia? buty? Ile więcej osób odwiedziłoby witrynę, gdybyśmy kupili reklamę na Twitterze? Czy jedna 

strona jest lepsza od drugiej pod względem wydawania nowych produktów? Czy ludzie częściej 

odwiedzają witrynę, gdy zobaczą zdjęcie buta? Te pytania są oddzielone od danych. Nie ma powodu, 

dla którego analityk biznesowy, specjalista ds. marketingu lub kierownik projektu nie mógłby zadawać 

tych pytań. Badanie wydziałów ekonomicznych wykazało, że gdy współpracowali ze sobą ludzie z 

różnych dyscyplin, byli bardziej skłonni do tworzenia publikacji wyższej jakości. Różnorodność opinii 

była korzystna dla ilości i jakości ich pracy. Ponadto ludzie z różnych środowisk częściej się z tym nie 

zgadzają. Brak porozumienia powoduje, że wszyscy pracują ciężej. W końcu to wzmacnia argumenty 

wszystkich. Jeśli wszyscy w Twoim zespole z łatwością zgadzają się co do najlepszych pytań, 

prawdopodobnie nie zadajesz bardzo interesujących pytań. Tworząc zespół ds. analizy danych, spróbuj 

uwzględnić wiele osób z różnych części organizacji. Chcesz, żeby wszyscy w Twojej organizacji myśleli  

o tym, jak będą bardziej oparte na danych. Jeśli zatrudnisz tylko naukowców zajmujących się danymi 

do swojego zespołu, prawdopodobnie sprawisz, że nauka o danych będzie wydawać się mroczną sztuką 

- coś, czego powinno spróbować tylko kilka wysoko wykwalifikowanych osób. Dzięki temu nauka o 

danych będzie mniej kreatywna i odłączona od reszty organizacji. W zespole analityków danych ważne 

jest, aby oddzielić analizę od wglądu. Analityk danych przechwytuje, liczy i prezentuje dane. Wglądy są 

znacznie trudniejsze do zdobycia. Musisz postępować zgodnie z naukową metodą zadawania 

ciekawych pytań i szukania wyników. Nie pozwól swojemu zespołowi tylko na analizę danych. Chcesz, 

żeby pracowali ciężej. Prawdopodobnie ktoś ze strony biznesowej będzie naciskał na zespół, by 

zadawał ciekawsze pytania. Jest również prawdopodobne, że ktoś z zespołu marketingowego będzie 

miał ciekawe pytania dotyczące Twojego klienta. Niektóre organizacje zaczęły zmierzać w tym 

kierunku. Firmy takie jak LinkedIn stworzyły ściany danych, które pokazują różne raporty i wykresy od 

analityków danych. Te ściany informacyjne pozwalają ludziom z całej organizacji sprawdzić, czy w 

danych jest coś interesującego. Asystent ds. marketingu może zobaczyć ciekawą historię, a stażysta w 

dziale kadr może wymyślić interesujące pytanie. To dobry sposób na uzyskanie opinii od innych części 

organizacji. Niektóre organizacje idą dalej i upewniają się, że każdy zespół data science ma 

przedstawiciela zarówno z biura marketingu, jak i biura zarządzania projektami. Gwarantuje to, że Twój 



zespół ds. analizy danych ma kogoś, kto specjalizuje się w myśleniu o kliencie, a także kogoś, kto 

rozumie, jak dostarczać wartość reszcie organizacji. 

Tworzenie nastawienia na naukę danych 

Jednym z terminów, które często będziesz słyszeć w odniesieniu do zespołów zajmujących się analizą 

danych, jest „data-driven”. To trochę podchwytliwe określenie. Wszyscy lubimy wykorzystywać dane 

do podejmowania decyzji. Jeśli zdecydujesz się nie jeść sushi ze stacji benzynowej, opiera się to na 

prawdziwych danych. Korzystasz z przeszłych doświadczeń i być może kilku obserwacji, aby podjąć 

dobrą decyzję. Częściej niż nie, twoja intuicja ma rację - lub przynajmniej w połowie rację. Staraj się nie 

myśleć o podejmowaniu decyzji na podstawie danych jako o zastępczym zamienniku własnej intuicji. 

Kultura oparta na danych wykorzystuje dane do wzmocnienia intuicji zespołu, a nie do ich 

zastępowania. Twój zespół ds. analityki danych będzie punktem wyjścia do stworzenia większego 

sposobu myślenia o data science, który ma głębszy związek z danymi. Spróbuj myśleć o organizacjach 

opartych na danych jak o firmach z wieloma zespołami zajmującymi się analizą danych, które 

wzmacniają sposób myślenia o nauce danych. Zespoły te tworzą kulturę pytań i wglądu. Powinny 

pomagać organizacji nie tylko w gromadzeniu danych, ale także w podejmowaniu działań. Zespół 

zajmujący się badaniem danych będzie miał trzy główne obszary odpowiedzialności. Te trzy obszary 

tworzą podstawę dla zespołu zajmującego się analizą danych, która pomoże reszcie Twojej organizacji 

przyjąć ten nowy sposób myślenia. Są to : 

• Gromadzenie, dostęp i raportowanie danych (podstawa): Obejmuje to przetwarzanie surowych 

danych w coś, co wszyscy mogą zrozumieć. 

• Zadawanie dobrych pytań: prowadzi to do ciekawych eksperymentów na danych i może pochodzić 

od członków zespołu, którzy niekoniecznie mają doświadczenie w technologii. Mogą pochodzić z 

biznesu, marketingu lub zarządzania. Zadają ciekawe pytania biznesowe i zmuszają wszystkich do 

kwestionowania swoich założeń. 

• Uczynienie danych wykonalnymi: Będzie to obowiązkiem członków zespołu, którzy są przede 

wszystkim zainteresowani tym, czego zespół się nauczył i jak te dane mogą być zastosowane w 

organizacji. 

Kiedyś pracowałem w firmie zajmującej się handlem detalicznym, która sprzedawała sprzęt domowy i 

materiały budowlane. Firma utrzymywała kilka call center, ponieważ wielu klientów wolało dzwonić 

po swoje zamówienia zamiast korzystać z aplikacji mobilnej. Firma dopiero zaczynała od nauki o danych 

i chciała, aby zespół zajmujący się analizą danych zrozumiał, dlaczego ci klienci wolą dzwonić, ponieważ 

utrzymanie centrum obsługi telefonicznej kosztuje dużo. Ponadto zamówienia przejmowane przez 

telefon znacznie częściej zawierały błędy. W zespole analityków danych były trzy osoby: ktoś, kto 

zrozumiał dane, analityk biznesowy i kierownik projektu. Cała trójka zebrała się i próbowała zrozumieć, 

dlaczego ci klienci woleli dzwonić. Analityk biznesowy był pierwszą osobą, która zaczęła zadawać 

pytania. Czy ci klienci mają konto do zamówienia przez telefon komórkowy? Czy są to profesjonaliści 

czy klienci indywidualni? Ile wydają? Następnie zespół stworzył raporty danych. Dane pokazały, że 

większość osób to profesjonaliści, którzy regularnie składali kilka zamówień za pośrednictwem swoich 

urządzeń mobilnych. Zamówienia składane przez call center były znacznie mniejsze niż zamówienia 

składane przez aplikację mobilną. Około 80% transakcji kosztowało mniej niż 20 USD. Analityk 

biznesowy zadał dodatkowe pytanie: „Dlaczego niektórzy z naszych najbardziej lojalnych 

profesjonalnych klientów dzwonią po zamówienia za mniej niż 20 USD?” Po zapoznaniu się z danymi i 

rozmowie z kilkoma przedstawicielami obsługi klienta, zorientowali się, że ci klienci dzwonili, ponieważ 

potrzebowali małej części, aby naprawić duży problem. Przedstawiciele obsługi klienta sprawdzali tę 

część, gdy ci specjaliści byli na budowach. Większość czasu przez telefon spędzili na opisie, identyfikacji 



i przyspieszeniu kluczowej części, której potrzebowali. Zespół przeprowadził eksperyment. 

Skontaktowali się z kilkoma masowymi, profesjonalnymi klientami i poprosili ich o przesłanie zdjęcia, 

gdy potrzebowali części awaryjnej. Nazwali to swoim programem „Pic-it-Ship-it”. Mieli nadzieję, że 

zwiększy to satysfakcję klientów i skróci czas spędzany przez telefon na próbach opisania części. Zespół 

zajmujący się analizą danych był niewielki, ale nadal zajmował się wszystkimi trzema obszarami 

odpowiedzialności. Zebrali dane i stworzyli ciekawe raporty. Analityk biznesowy zadawał ciekawe 

pytania i miał wgląd w klientów. W końcu kierownik projektu zorganizował eksperyment i rozpoczął 

mały program próbny. Zbierali nowe dane, zadawali ciekawe pytania i sprawili, że spostrzeżenia stały 

się przydatne. Zanim zespół zajmujący się analizą danych przeprowadził te eksperymenty, organizacja 

zawsze zakładała, że ci ludzie to klienci mieszkaniowi o niskich dochodach, którzy czuli się bardziej 

komfortowo podczas korzystania z telefonu niż z aplikacją mobilną. Ich intuicja była tylko częściowo 

słuszna. Większość osób dzwoniących należało do ich najcenniejszych klientów. Postawa naukowa o 

danych z różnorodnym zespołem doprowadziła do lepszych spostrzeżeń. 

POSUMOWANIE 

Poznałeś role w zespole ds. analizy danych. Dowiedziałeś się, jakie umiejętności wnieść do zespołu. 

Widziałeś też, jak możesz tworzyć dane 



Tworzenie zespołu 

Nastawienie na naukę danych jest wyzwaniem zarówno organizacyjnym, jak i kulturowym. To nie jest 

tak proste, jak zatrudnienie kilku analityków danych. Chcesz, aby cała organizacja myślała o Twoich 

danych w kreatywny i interesujący sposób. Analitycy danych pomogą Ci przeanalizować dane, ale mogą 

nie być najlepszym źródłem nowych informacji. Jak wspomniano w Części 6 , powinieneś myśleć o 

nauce o danych jako o przedsięwzięciu zespołowym - małe grupy ludzi z różnych środowisk 

eksperymentują z Twoimi danymi w celu tworzenia wiedzy. To jest metoda naukowa w nauce o danych. 

To empiryczny proces eksploracji. Zadasz dobre pytania, zbierzesz dowody i spróbujesz wyciągnąć 

wnioski. Zamiast szukać kilku osób, które mogą zrobić wszystko, pracuj z istniejącymi ludźmi, którzy 

potrafią zrobić większość rzeczy. Jednym z modeli, który moim zdaniem dobrze się sprawdza, jest 

podzielenie zespołu zajmującego się analizą danych na trzy role: 

• Prowadzenie badań 

• Analityka danych 

• Menadżer projektu 

Widziałem te trzy role w różnych organizacjach. Mogą mieć różne nazwy, ale starają się osiągnąć to 

samo: zadać dobre pytania, zbierać dowody i próbować uzyskać wgląd. Każdą z tych ról omówimy 

bardziej szczegółowo w kolejnych sekcjach, a następnie omówimy, jak współpracują one w grupie. 

Zadawanie dobrych pytań z kierownikiem ds. badań 

Albert Einstein miał powiedzieć, że gdyby miał godzinę na rozwiązanie problemu, pierwsze 55 minut 

spędziłby na szukaniu właściwego pytania. Pytania są kluczem do odkrycia. Właśnie dlatego są 

niezbędne dla zespołu zajmującego się badaniem danych. Pytania są najważniejszymi czynnikami 

napędzającymi Twoje nowe spostrzeżenia. Kluczową częścią „nauki” w nauce o danych jest znalezienie 

właściwego pytania. Masz już dane. Twoja organizacja prawdopodobnie zbiera więcej danych niż 

potrzebujesz. Pod wieloma względami już zebrałeś odpowiedzi. Teraz musisz zadać właściwe pytanie. 

Dla większości organizacji nie jest to łatwe zadanie. Nadal pracujemy dla firm, które pragną 

odpowiedzi, ponieważ odpowiedzi kończą dyskusję. Wychodzisz ze spotkań i zaczynasz wprowadzać 

coś w życie. Dlatego organizacje mają tendencję do faworyzowania ludzi, którzy są ekspertami. 

Dostarczają odpowiedzi. Odpowiedzi są ostateczne i zamknięte; pytania są otwarte. Ponadto dobre 

pytanie może prowadzić do większej liczby pytań. Dlatego zespoły zajmujące się analizą danych 

powinny polegać na kimś, kto koncentruje się wyłącznie na zadawaniu pytań. Ta osoba powinna 

rozumieć biznes, ale musi również wyjść poza biznes. Jednym z najlepszych nazwisk, jakie słyszałem w 

tej roli, jest kierownik badań. Ujmuje główną odpowiedzialność osoby za prowadzenie pytań i 

prowadzenie badań. Leadem badawczym powinien być ktoś ze strony biznesowej, który popycha 

zespół do zadawania ciekawych pytań. Powinna zacząć od pracy z zespołem, aby zadać pytania lub 

zidentyfikować kluczowe problemy. Może umieścić je na ścianie pytań lub uporządkować w karteczki 

samoprzylepne. Kierownik badania ma trzy obszary odpowiedzialności: 

• Zidentyfikuj założenia 

• Pytania motywujące 

• Poznaj firmę 

Te trzy obszary są ze sobą ściśle powiązane. Jako kierownik badań czasami musisz wyjść poza swoje 

doświadczenie i podejść do firmy tak, jakbyś widział ją po raz pierwszy. Wymaga to trochę wysiłku i 

musisz poświęcić się przyjęciu nowej perspektywy. Dobry lead badawczy będzie intuicyjnie wiedział, 



kiedy pojawi się interesujące pytanie. Tak stało się z dr Jasonem Steffenem. Był astrofizykiem i częstym 

podróżnikiem. Znalazł się w długiej kolejce, czekając na wejście do samolotu. Większość ludzi po prostu 

akceptuje to jako część podróży. Dr Steffen rozumiał biznes latania na tyle, by zdać sobie sprawę, że 

czekanie pasażerów w długiej kolejce jest nieefektywne i kosztowne. Zadał proste pytanie: „Czy istnieje 

lepszy sposób na wejście na pokład samolotu?” Jego doświadczenie w nauce pomogło mu znaleźć 

rozwiązanie. Wyobraził sobie ludzi wsiadających równolegle, omijając co drugi rząd. To było o wiele 

bardziej efektywne niż obecna metoda ludzi ustawiających się pojedynczo. (Niestety, ta praktyka nie 

została zastosowana z różnych powodów.) Dr Steffen przeanalizował wszystkie trzy działania dobrego 

kierownika badań. Miał pewną wiedzę o biznesie. Wiedział o lataniu. Był w stanie zakwestionować 

swoje założenia. Miliony ludzi ustawiły się przed nim w kolejce bez zastanowienia się nad procesem 

wejścia na pokład. W końcu wymyślił proste pytanie, czy istnieje lepszy sposób? Nie musisz być 

naukowcem, aby wymyślać ciekawe pytania. Prowadzący badania powinien mieć jakieś pojęcie o 

biznesie, ale ta osoba nie musi być ekspertem. Na przykład Edward Land wynalazł aparat 

natychmiastowy Polaroid, ponieważ zainspirowało go pytanie od jego trzyletniej córki. Kiedy byli na 

wakacjach w Nowym Meksyku, zrobił zdjęcie zwykłym aparatem. Jego córka po prostu zapytała: 

„Dlaczego musimy czekać na zdjęcie?” Jego córka zakwestionowała proste założenie. Oba te pytania 

zapoczątkowały interesujące kierunki poszukiwań. Dr Steffen wymyślił sposób, aby ludzie mogli 

wsiadać do samolotu nawet o 30% wydajniej, a Edward Land stworzył aparat natychmiastowy, jeden z 

najbardziej innowacyjnych i najpiękniejszych produktów technologicznych XX wieku. Jednym z 

najbardziej pomocnych elementów wiodącej roli badawczej jest oddzielenie pytań od danych. Nie ma 

nic z natury technicznego w zadawaniu dobrych pytań. Pamiętaj, córka Edwarda Landa miała zaledwie 

trzy lata. Istnieje również wiele korzyści z oddzielenia osoby kierującej pytaniami od osoby, która szuka 

możliwych odpowiedzi. Istnieje nieodłączny konflikt interesów. Jeśli masz tylko mały zestaw danych, 

możesz ograniczyć się do prostych pytań, na które możesz już odpowiedzieć za pomocą swoich danych. 

Dobry lead badawczy może sprawić, że ponownie zastanowisz się nad rodzajem gromadzonych 

danych. W końcu jest to o wiele bardziej wartościowe. 

Przedstawianie danych analitykowi danych 

Twój zespół potrzebuje dobrych analityków danych. Analityk danych jest odpowiedzialny za 

zrozumienie danych, pozyskiwanie i czyszczenie danych, a następnie wyświetlanie danych w prostych 

raportach. Powinni współpracować z prowadzącymi badania, aby sprawdzić, czy coś nie wyskakuje z 

raportów. Powinni także polecić metody statystyczne lub stworzyć wizualizacje danych. Kierownik 

badań i analityk danych będą pracować ramię w ramię, aby uzyskać szczegółowe informacje. 

Prowadzący badania koncentruje się na najlepszych pytaniach, które można zadać, podczas gdy 

analityk danych stara się dostarczyć najlepsze raporty. Istnieje wiele zamieszania wokół różnych 

tytułów stanowisk związanych z danymi. Są statystycy, analitycy statystyczni, analitycy danych, 

naukowcy danych, inżynierowie danych, a nawet matematycy. Możesz nawet dowolnie dodać „szef” 

lub „senior” do każdego z nich. Główny statystyk może być znacznie starszy niż starszy analityk danych. 

Powodem całego zamieszania jest to, że wszyscy ludzie w tych zawodach robią coś bardzo podobnego. 

W taki czy inny sposób wszyscy praktykują naukę uczenia się na podstawie danych; po prostu doszli do 

roli na bardzo różne sposoby. Statystyki istnieją od setek lat. Dyscyplina ewoluowała, ponieważ rządy 

musiały zrozumieć własne dane demograficzne i ekonomiczne. Ma długą i bogatą historię. 

Amerykańskie Stowarzyszenie Statystyczne (ASA) jest jednym z najstarszych stowarzyszeń 

zawodowych w kraju. Z kolei analitycy danych wywodzą się z informatyki. Uczą się wydobywać 

znaczenie z relacyjnych i NoSQL baz danych. Skupiają się na prezentowaniu i odkrywaniu 

interesujących fragmentów danych, które wspierają podejmowanie decyzji. Analitycy danych są 

postrzegani jako interdyscyplinarni. Są analitykami danych, ale tworzą też oprogramowanie, pracują z 

matematyką, znają się na biznesie i zadają ciekawe pytania. Jako były główny naukowiec w Bitly, Hilary 



Mason stworzyła popularną definicję. Postrzega analityków danych jako analityków danych, którzy 

znają się również na matematyce, tworzeniu oprogramowania, inżynierii i hakowaniu. Mogą zrobić 

kolejny krok. Zamiast tworzyć raporty, mogą zacząć szukać informacji. Zespół analityków danych dzieli 

obowiązki, które zwykle spadają na jednego naukowca danych. Często proszenie jednej osoby o 

zrozumienie danych i biznesu oraz zadawanie ciekawych pytań to po prostu zbyt wiele. Dobry zespół 

zajmujący się analizą danych potrzebuje analityka danych, który również wie trochę o tworzeniu 

oprogramowania, a większość analityków danych już uważa, że wiedza o tworzeniu oprogramowania 

jest konieczna. Wiele świetnych narzędzi do wizualizacji wymaga kodowania oprogramowania. Python 

i R to dwa najpopularniejsze języki do eksploracji i wyświetlania danych. Analityk danych ma trzy 

główne obszary odpowiedzialności w zespole data science przygotowującym dane, wybierającym 

narzędzia, a następnie prezentującym wyniki. 

Przygotowanie danych i wybór narzędzi 

Przygotowanie danych i wybór narzędzi idą w parze. Musisz wybrać narzędzia do przygotowania 

danych. Dlatego jako analityk danych spędzasz większość czasu na przygotowywaniu danych. Musisz 

znaleźć najlepszy sposób na uzyskanie danych — za pośrednictwem internetowych interfejsów API, 

zbieranie ich ze stron lub zbieranie ich z różnych części organizacji — a następnie przeglądanie danych. 

Czyszczenie danych zwiększa ich przydatność, poprawiając różne pola lub dodając brakujące dane, 

takie jak rozwijanie skrótów lub poprawianie błędnie napisanych słów. 

Prezentacja wyników 

Jednym z głównych wyzwań dla analityka danych jest praca z prowadzącym badania w celu eksploracji 

danych, ustalenia, czy coś się wyróżnia, oraz tworzenia spostrzeżeń i raportów. Czasami bogactwo 

danych może prowadzić do niedostatku wglądu. Jeśli analityk danych przeciąży zespół, może to w 

rzeczywistości ograniczyć sposób, w jaki wszyscy interpretują informacje. Aby tego uniknąć, analityk 

danych musi ściśle współpracować z prowadzącym badaniem, aby wyjaśnić kompromisy w swoich 

raportach. Często w przypadku statystyk to, czego nie widzisz, jest kluczowe dla twojego zrozumienia. 

Czasami jest to celowe; innym razem tak nie jest. Powiedzmy, że kierownik badania chce zobaczyć 

zestawienie wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy robią zakupy na stronie internetowej z butami do 

biegania i pokaż podział według grup wiekowych. Jako analityk danych możesz zapytać o przedziały 

wiekowe. Czy tworzysz wspornik co pięć lat czy co dziesięć lat? Jeśli tworzysz jeden na pięć lat, masz 

18 lub 19 nawiasów, które są przekrzywione w środku, ponieważ prawdopodobnie jest mniej biegaczy 

w wieku poniżej 18 lat lub starszych niż 90 lat. Raport może być również trudny do odczytania. Nie 

miałbyś takiej szczegółowości, jakiej możesz potrzebować w przypadku osób w wieku od 20 do 40 lat. 

Może być duża różnica między 35- i 40-latkami. Jeśli przekroczysz ten przedział wiekowy, możesz 

fałszywie przedstawiać dane. Może się wydawać, że jest mniej osób w wieku od 30 do 40 lat. Dlatego 

ważne jest, aby analityk danych był przejrzysty w sposobie prezentowania danych. Są tu decyzje, które 

wpływają na fabułę. Cały zespół powinien pracować, aby być na bieżąco z tymi decyzjami i przekazać 

dokładną historię. Całe to podejmowanie decyzji normalnie leżałoby w gestii analityka danych. Jednak 

praca z badaniami prowadzi do podjęcia tych decyzji, co pomaga całemu zespołowi lepiej zrozumieć 

dane. 

Bądź na bieżąco z kierownikiem projektu 

Jedną z najtrudniejszych części pracy w zespole ds. analityki danych jest umożliwienie wykonywania 

spostrzeżeń. Praca powinna zacząć przypominać trwający eksperyment naukowy. Dostajesz trochę 

danych. Prowadzenie badań prowadzi do interesujących pytań. Pytania generują więcej raportów, co 

zwykle prowadzi do większej liczby pytań. W tym wirze eksploracji zespół musi skoncentrować się na 

celu zebrania danych. Potrzebny jest również mechanizm wyjaśniający spostrzeżenia reszcie 



organizacji. Niestety wiąże się to z wieloma spotkaniami, które mogą być stratą czasu rzeczywistego. 

Jest to szczególnie ważne, gdy praca jest twórcza. Kiedyś pracowałem dla organizacji, która miała 

bardzo kreatywny zespół data science. Wymyślali nowe i interesujące sposoby wykorzystania 

ogromnych danych kart kredytowych firmy. Przez pierwsze kilka miesięcy zespół zajmujący się analizą 

danych był w większości pozostawiony sam sobie z badaniem danych. Ostatecznie zespół przedstawił 

kilka naprawdę interesujących spostrzeżeń. W miarę jak ich spostrzeżenia stawały się coraz bardziej 

interesujące, reszta organizacji stawała się bardziej ciekawa. Departamenty zaczęły wzywać członków 

zespołu do wygłaszania prezentacji. Te spotkania jeszcze bardziej zainteresowały pozostałe zespoły. 

Doprowadziło to do większej liczby spotkań. Po kilku miesiącach niektórzy członkowie zespołu 

zajmującego się analizą danych spotykali się na spotkaniach do 20 godzin tygodniowo. Przeszli od 

praktyków data science do prezenterów. Brak tych kluczowych osób z zespołu analityków danych 

spowolnił resztę zespołu do tego stopnia, że uzyskiwali mniej spostrzeżeń. Spędzili znacznie mniej 

czasu na przeglądaniu swoich danych. Te same działy, które prosiły o spotkania, zaczęły pytać, dlaczego 

zespół ds. analityki danych nie znajduje tylu spostrzeżeń. To paradoks w wielu organizacjach. Im 

bardziej interesująca jest Twoja praca dla reszty organizacji, tym więcej czasu spędzasz na rozmowach 

o swojej pracy na spotkaniach, co oznacza mniej czasu na pracę. Najlepszym sposobem na przerwanie 

tego cyklu jest posiadanie skutecznego kierownika projektu. Menedżerowie projektów są bardzo 

dobrzy w ochronie zespołu ds. analityki danych przed zejściem z kursu. Mogą to zrobić, reprezentując 

zespół na spotkaniach. Kierownik projektu w zespole data science jest odpowiedzialny za trzy główne 

obszary: demokratyzację danych (udostępnienie ich szeroko), dzielenie się wynikami i egzekwowanie 

organizacyjnego uczenia się. Kierownik projektu działa zarówno jako tarcza, jak i buldożer; tarcza 

chroniąca zespół przed zbyt dużą liczbą spotkań, co pomoże utrzymać zespół w pracy, oraz buldożer 

do przełamywania barier i uzyskiwania dostępu do ukrytych danych. 

Demokratyzacja danych 

Kiedy pracujesz w dużej organizacji, dostęp do wszystkich danych staje się coraz trudniejszy. Kierownik 

projektu może pomóc przebić się przez te silosy, aby cała organizacja mogła na tym skorzystać. Załóżmy 

na przykład, że zespół zajmujący się analizą danych chce uzyskać dostęp do danych znajdujących się na 

jakimś zakurzonym serwerze w rogu centrum danych. Kiedy zespół próbuje uzyskać do niego dostęp, 

dowiaduje się, że jest on niedostępny i dostępny tylko dla określonego działu. Twój kierownik projektu 

jest odpowiedzialny za próbę przekonania tego działu do udzielenia zespołowi ds. analizy danych 

dostępu do tych danych. 

Udostępnianie wyników 

Kierownicy projektów pracują również nad dystrybucją informacji. To oni chodzą na spotkania i 

prezentują wyniki zespołu. Jeśli ktoś z innego działu chce uzyskać dostęp do danych zespołu, kierownik 

projektu pracuje nad przyznaniem mu dostępu. Demokratyzacja danych i dystrybucja wyników są ze 

sobą ściśle powiązane. Jest to droga dwukierunkowa: jeden sposób zapewnia dostęp do danych 

organizacyjnych, a drugi zapewnia dostęp do spostrzeżeń zespołu reszcie organizacji. Każdy z nich ma 

swój własny zestaw spotkań i wyzwań. 

Wymuszanie uczenia się organizacyjnego 

Ostatnim obszarem dla kierownika projektu jest wymuszanie uczenia się - wyciąganie spostrzeżeń i 

sprawianie, by były one wykonalne. Pod koniec dnia zespół nadal będzie oceniany na podstawie tego, 

czego nauczy się organizacja. Ktoś musi śledzić i przekształcać spostrzeżenia w produkty lub zmiany. 

Wyobraź sobie, że organizacja dysponująca danymi karty kredytowej znalazła coś interesującego, na 

przykład niewielki wzrost danych transakcyjnych w porze lunchu. Kierownik projektu zamieniłby ten 

wgląd w coś wykonalnego. Może również współpracować z grupą ds. infrastruktury, aby w tym czasie 



skalować swoją technologię lub współpracować z grupą marketingową, aby tworzyć promocje w porze 

lunchu. Wymuszanie tej nauki zajmuje dużo czasu i dużo spotkań. Dobry kierownik projektu utrzymuje 

zespół na dobrej drodze, biorąc na siebie tę odpowiedzialność. 

Praca w zespole 

Po utworzeniu zespołu cały zespół pracuje razem, aby sprawdzić, czy mogą stworzyć interesujący 

model danych, który pokazuje trendy w danych. Być może zauważysz silną korelację między kilkoma 

różnymi elementami, a następnie spróbujesz wspólnie odgadnąć, co powoduje korelację. Załóżmy, że 

Twój zespół pracuje dla magazynu internetowego. Na górze każdej historii znajduje się link, który 

pozwala czytelnikom udostępnić artykuł w swojej sieci społecznościowej. Analityk danych w Twoim 

zespole ocenia historie, które były najczęściej udostępniane przez czytelników, i przygotowuje raport 

dla zespołu, dzięki czemu możesz omówić wyniki. Z kolei prowadzący badanie może zapytać: „Co 

sprawia, że te artykuły są tak popularne? Czy są najczęściej czytane czy najczęściej udostępniane? Czy 

istnieją pewne tematy, które zwiększają prawdopodobieństwo udostępnienia artykułu? Czy są frazy 

kluczowe?” Twój zespół pracuje razem, aby stworzyć model, który pokazuje korelację między 

niektórymi tematami a prawdopodobieństwem udostępnienia tego tematu. Może zespół tworzy 

własną identyfikację tematu. Prowadzenie badań jest tutaj kluczowe, ponieważ to ona wie najwięcej o 

biznesie. Może wiedzieć wystarczająco dużo o czytelnikach, aby odgadnąć pewne kategorie 

tematyczne. Może być najlepszym źródłem do wymyślania słów kluczowych, takich jak „zajawka”, 

„niewyraźne zdjęcie”, „dziwaczny humor” lub „plotki”, które sugerują plotki technologiczne. (Ktoś z 

doświadczeniem wydawniczym miałby wiele przydatnych sugestii). Zespół mógłby nawet stworzyć 

pierwszą wersję programu, który spróbuje sortować artykuły do tych kategorii na podstawie słów 

kluczowych. Analityk danych tworzy raporty i rozwija aplikację, która identyfikuje temat historii. 

Następnie tworzy model danych, który dokładnie sortuje najczęściej udostępniane artykuły. (Ta osoba 

może nie wiedzieć zbyt wiele o publikowaniu, ale wie, jak przetwarzać dane.) Wreszcie zespół korzysta 

z analiz predykcyjnych, aby zastosować ten model w przyszłości. Masz teraz aplikację, która może 

dokładnie przewidzieć, kiedy nowy artykuł prawdopodobnie zostanie udostępniony przez wielu 

czytelników. 

W tym miejscu wkracza kierownik projektu, przejmuje ten nowy wgląd i czyni go praktycznym. 

Przekazuje wyniki innym zespołom i współpracuje z kierownictwem w celu doskonalenia organizacji. 

Może nawet współpracować z działem marketingu, aby umieścić najbardziej dochodowe reklamy w 

artykułach, które z większym prawdopodobieństwem będą chętnie udostępniane przez czytelników. 

Częścią sposobu myślenia na temat nauki o danych jest uznanie, że zachęcanie do innowacji wymaga 

współpracy kierownika badań i analityków danych w celu promowania nowych pomysłów. 

Prowadzenie badań musi prowadzić do ciekawych pytań. Muszą także wspierać różnorodność opinii. 

Mogą chcieć sprowadzić ludzi z innych części organizacji. Jeśli prowadzisz swój zespół wyłącznie z 

analitykami danych, prawdopodobnie brakuje Ci znacznej różnorodności opinii. Będzie zbyt wiele 

podobieństw między ich wykształceniem a środowiskiem. Bardziej prawdopodobne jest, że szybko 

dojdą do konsensusu i zaśpiewają w monotonnym refrenie. Kiedyś pracowałem ze szkołą 

podyplomową, która próbowała zwiększyć wskaźnik ukończenia studiów, patrząc na dane z przeszłości. 

Okazało się, że najlepszy pomysł wyszedł od kierownika projektu, który był również zapalonym 

płetwonurkiem. Spojrzał na dane demograficzne i zasugerował, że system znajomych może zwiększyć 

liczbę uczniów, którzy przeszli przez cały program. To była powszechna praktyka podczas treningu 

nurkowego. Nikt nie mógł zaplanować jego wglądu. Po prostu pochodziło z jego życiowego 

doświadczenia. Ta forma kreatywnego odkrywania jest znacznie bardziej powszechna, niż większość 

organizacji zdaje sobie sprawę. W rzeczywistości raport urzędu patentowego sugerował, że prawie 



połowa wszystkich odkryć jest wynikiem prostego zbiegu okoliczności. Zespół szukał rozwiązania 

problemu, a czyjaś wiedza lub doświadczenie poprowadziły ich w zupełnie nowym kierunku. 

PODSUMOWANIE 

Dowiedziałeś się, że jeden z najskuteczniejszych modeli zespołowych w nauce o danych obejmuje 

następujące role: kierownik badań, analityk danych i kierownik projektu. Prowadzenie badań ma trzy 

obszary odpowiedzialności: znajdowanie założeń, kierowanie pytaniami i poznawanie biznesu. Analityk 

danych przygotowuje dane, dobiera narzędzia i prezentuje wyniki. Na koniec kierownik projektu zbiera 

potrzebne dane z różnych działów, a następnie dzieli się wynikami zespołu i wymusza uczenie się 

organizacji. 



Rozpoczęcie pracy 

Teraz, gdy masz już swój zespół, musisz zrozumieć, jak zacząć pracę. Najpierw musisz zbadać obszary 

odpowiedzialności każdego członka zespołu i wskazać, gdzie te obszary odpowiedzialności się 

pokrywają. Następną rzeczą, o której musisz pomyśleć, jest sposób prezentacji danych. Wizualizacja 

danych to temat poruszany w całych książkach. Pokrótce poruszę ten temat i omówię dwa różne typy 

raportów, na których Twój zespół ds. analityki danych będzie się głównie koncentrował: wewnętrzne i 

zewnętrzne. Gdy już wiesz, jak zamierzasz prezentować swoje raporty, przejdę do wyjaśnienia silosów 

danych i ich wpływu na zdolność Twojego zespołu do zbierania danych. Następnie podam kilka 

wskazówek, jak zdemokratyzować swoje dane. Na koniec omówię znaczenie zapewnienia wglądu w 

zespół ds. analizy danych i uzyskania poparcia dla kierownictwa. 

Definiowanie obszarów odpowiedzialności 

Nastawienie na naukę danych to duża zmiana w stosunku do sposobu działania większości organizacji. 

Nawet organizacje, które nazywają się data-driven, często nie wykorzystują swoich danych do 

tworzenia nowych spostrzeżeń. Zamiast tego używają danych w taki sam sposób, w jaki pijana osoba 

korzysta z latarni. Uważają to za wsparcie, a nie iluminację. To prawdziwe wyzwanie dla Twojego 

zespołu zajmującego się analizą danych. Twoja organizacja może myśleć, że jest oparta na danych, ale 

w rzeczywistości używa danych tylko do wzmocnienia tego, co już wie. Wszystko, co zaprzecza tej 

wiedzy, jest postrzegane jako złe dane. Twój zespół ds. analityki danych musi upewnić się, że 

wykorzystuje dane do odkrywania, dzięki czemu zespół nie wpada w pułapkę polegającą na używaniu 

danych tylko do wspierania tego, co już jest znane. W rzeczywistości główną korzyścią nauki o danych 

jest kwestionowanie ustalonej wiedzy. To jak ten stary cytat Marka Twaina: „To, co wpędza nas w 

kłopoty, nie jest tym, czego nie wiemy. Wiemy na pewno, że tak nie jest. Jeśli Twoja organizacja polega 

na wiedzy, która nie jest poparta danymi, prawdopodobnie wpadniesz w kłopoty. Często ta wspólna 

wiedza jest słuszna, ale gdy jest zła, może mieć trwałe konsekwencje. Jeśli Twój zespół zajmujący się 

badaniem danych pozostaje wierny swoim trzem obszarom obowiązków, może to być realną korzyścią 

dla Twojej organizacji. Te trzy obszary to badania, pytania i wdrażanie, jak omówiono w kolejnych 

sekcjach. Do tej pory widziałeś trzy typowe role w zespole zajmującym się badaniem danych: kierownik 

badania, który zadaje interesujące pytania, analitycy danych, którzy pracują z badaniami 

prowadzącymi badania w celu opracowania interesujących raportów i spostrzeżeń, oraz kierownik 

projektu, który sprawia, że te spostrzeżenia są przydatne. i dostępne dla reszty organizacji. Teraz 

nadszedł czas, aby przejąć te role i umieścić je w szerszych obszarach odpowiedzialności, aby zobaczyć, 

jak łączy się zespół. Pomyśl o swoim zespole jako o różnych nakładających się obszarach 

odpowiedzialności 

 



Badania 

Zacznijmy nasz diagram Venna od analityka danych. Podstawowym obszarem odpowiedzialności 

analityka danych są badania, które są kluczową częścią nauki i nauki o danych. Analityk danych 

współpracuje z prowadzącym badaniem, aby wymyślić interesujące pytania, zbadać te pytania i 

przedstawić wyniki za pomocą kreatywnego raportu lub wykresu. Ten analityk danych jest podstawą 

zespołu. Współpracuje zarówno z kierownikiem projektu, jak i kierownikiem badań. Po prostu działają 

na różne sposoby. Pomyśl o nim jako o niezależnej dwukierunkowej relacji z nimi obojgiem. Otrzymuje 

informacje od kierownika badań w formie interesujących pytań, a następnie przekazuje wyniki i 

spostrzeżenia kierownikowi projektu, aby mogła wymusić uczenie się. 

Pytający 

Teraz spójrzmy na następny okrąg na rysunku. Po prawej stronie koło prowadzącego badania. Ich 

obszar odpowiedzialności to kwestionowanie. Jeśli myślisz o tym w kategoriach metody naukowej, to 

ta osoba tworzy interesującą hipotezę. Prowadząca badania tworzy cykl między sobą a analitykiem 

danych. Zadaje pytania i otrzymuje informacje zwrotne. Nie jest to tak proste, jak wysłanie e-maila do 

analityka danych z pytaniem „Co o tym myślisz?” To proces współpracy. Kierownik badania zadaje 

pytania, a analityk danych udziela informacji zwrotnej na te pytania na podstawie dostępnych danych. 

Te dwa kręgi nakładają się na siebie. To bezpośredni związek między pytaniami a badaniami. 

Realizacja 

Ostatnie kółko na rysunku jest przeznaczone dla kierownika projektu. Jego obszarem 

odpowiedzialności jest wdrażanie. Musi upewnić się, że zespół weźmie dane i wykorzysta je do czegoś, 

co da się wykonać. Upewnia się, że zespół przekazuje swoje spostrzeżenia reszcie organizacji. Podjęcie 

procesu eksploracyjnego i zastosowanie go do wiedzy organizacyjnej nie jest łatwym wyzwaniem. W 

zespole zajmującym się analizą danych często nie wiesz, jakie są Twoje najbardziej przydatne wnioski. 

Zespół przejdzie przez 50 ślepych uliczek, zanim znajdzie jedną interesującą ścieżkę. Mimo to ważne 

jest, aby zastanowić się, jak te spostrzeżenia mogą wyglądać, gdy zostaną ostatecznie wdrożone. Każdy 

z tych obszarów odpowiedzialności jest częścią mapy tego, co zespół musi osiągnąć. Pomaga to 

wzmocnić ideę, że zespół ds. analizy danych zajmuje się eksploracją i odkrywaniem. Zespół musi śledzić 

dane, nawet jeśli stoją w sprzeczności z ustaloną wiedzą. 

Prezentacja raportów 

Wizualizacja danych to jeden z najciekawszych obszarów nauki o danych. W ten sposób wyświetlasz 

swoje dane za pomocą grafiki i obrazów. Prosta grafika to jeden z najlepszych sposobów 

komunikowania złożonych pomysłów. Zrównoważenie złożonych pomysłów z prostym projektem 

może być prawdziwym wyzwaniem. Większość raportów wskazuje zbyt daleko w jednym lub drugim 

kierunku. Istnieje wiele pięknych wykresów, które tak naprawdę nie przekazują zbyt wielu informacji, 

są też wykresy informacyjne, które są brzydkie i trudne do zrozumienia. Dobra wizualizacja to 

podstawowy obowiązek analityka danych. Biorąc to pod uwagę, analityk powinien ściśle 

współpracować z zespołem ds. analityki danych. Jeśli musisz wyjaśnić wykres kierownikowi badań, 

prawdopodobnie jest on zbyt skomplikowany dla wszystkich innych. Zespół jest dobrym poligonem 

doświadczalnym, który pomoże Ci uczynić Twoje wykresy piękniejszymi i czytelnymi. Istnieje wiele 

dobrych zasobów dotyczących wizualizacji danych. Jednym z najstarszych i najbardziej szanowanych 

jest Wizualne wyświetlanie informacji ilościowych. W tej książce profesor Tufte przedstawia ideę 

stosunku danych do atramentu. Twierdzi, że powinieneś przesyłać swoje wizualizacje, aby przekazywać 

maksymalną ilość danych przy minimalnej ilości atramentu. Używa terminu chartjunk do 

bezużytecznych wizualizacji, takich jak cienie trójwymiarowe lub efekty gradientowe. Prof. Tufte 



pomógł w ustaleniu i wyznaczeniu kierunku dziedziny wizualizacji danych. Pomógł stworzyć 

nowoczesne podejście do prezentacji danych. Aby zapoznać się z innym podejściem, zapoznaj się z 

artykułem Opowiadanie historii z danymi: Przewodnik po wizualizacji danych dla profesjonalistów 

biznesowych autorstwa Cole Nussbaumera Knaflica. W swojej książce przedstawia sześć kluczowych 

lekcji. Zaczyna od stwierdzenia, że analityk danych powinien rozumieć swoich odbiorców i kontekst; 

wybierz odpowiedni wyświetlacz, wyeliminuj bałagan i skup uwagę; i myśl jak projektant, aby 

opowiedzieć fascynującą historię. Te dwie książki dadzą ci dobre wyobrażenie o tym, co to znaczy 

tworzyć ładne wizualizacje danych. 

Uwaga :  Zazwyczaj szkolenie analityka danych nie przygotowuje go do tworzenia dobrych wizualizacji. 

Większość programów podyplomowych jest nadal mocno zakorzeniona w matematyce i statystyce. 

Dobra wizualizacja danych opiera się na estetyce i designie. To wyuczona umiejętność i może nie być 

łatwa. 

 

Pamiętaj, że Twój zespół pracuje razem nad eksploracją danych, co oznacza, że większość pierwszej 

rundy raportów, które zaprojektujesz, będzie dla siebie nawzajem. Kierownik badań kieruje 

interesującymi pytaniami, analityk danych tworzy szybki i brudny raport, aby zbadać możliwe 

odpowiedzi, a następnie zespół może wymyślić całą serię nowych pytań. Oznacza to, że większość 

początkowych wizualizacji danych będzie polegała na szybkiej wymianie — bardziej jak wizualna 

pogawędka niż pełne raporty danych. Z drugiej strony istnieją ostateczne wizualizacje danych, które 

musisz komunikować z resztą organizacji. Te wizualizacje będą dopracowane, prostsze i łatwiejsze do 

zrozumienia. Pomyśl o swojej pierwszej rundzie wizualizacji jak o tablicach z danymi, takich jak tablice 

na ścianach większości organizacji. Wykorzystywane są głównie do szybkich wizualizacji pomagających 

w małych spotkaniach i dyskusjach. Twój pierwszy raport powinien mieć taki poziom czytelności. Może 

to być szybki i prosty diagram klastrowy. Może będzie to po prostu prosta regresja liniowa. Nikt nigdy 

nie zrobiłby zdjęcia bazgrołów na tablicy zawartej w raporcie wykonawczym. To tylko dla zespołu. Aby 

przenieść reprezentację danych z tablicy do raportu wykonawczego, musisz dodać przejrzystości i 

dopracowania. Jeśli jesteś analitykiem danych, pamiętaj, aby skorzystać z opinii, które otrzymujesz od 

reszty zespołu. Wizualizacja danych jest jak każdy projekt. Nie musisz być ekspertem, aby mieć opinię. 

Twój zespół będzie najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, czy Twój wykres jest czytelny i 

zrozumiały. Pamiętaj też, że Twoje najlepsze wykresy będą produktem powstającego projektu. Zacznij 

od prostych raportów i ulepszaj je z czasem, aby były prostsze i bardziej czytelne. Każda nowa wersja 

powinna wyjaśniać posiadane informacje. Możesz również ulepszyć raport, dodając informacje bez 

zwiększania jego złożoności. Otrzymasz znacznie piękniejsze raporty, jeśli przejdziesz przez kilka 

ulepszonych wersji. Reszta zespołu będzie najlepszym źródłem, które pomoże Ci się tam dostać. 

Zrozumienie silosów i uwolnienie danych 

Jednym z największych wyzwań dla zespołu zajmującego się analizą danych jest uzyskanie dostępu do 

wszystkich danych organizacji. Jest to jeden z podstawowych obowiązków kierownika projektu. Będzie 

ciężko pracować, aby uzyskać dostęp do starych, zakurzonych serwerów baz danych w każdym zakątku 

Twojej organizacji. Często zdarza się, że duże organizacje mają inną bazę danych dla każdego działu i 

nie udostępniają informacji. Każdy dział będzie miał własnego analityka danych, kierownika i inżyniera 

baz danych. Osoby w tym dziale będą wiedziały o swoich wyzwaniach związanych z danymi, ale 

niewiele wiedzą o innych częściach organizacji. Nazywa się to zwykle silosem danych. Termin silos 

zapożyczony jest z rolnictwa. Rolnicy zazwyczaj przechowują zboża sezonowe w wysokim, wydrążonym 

budynku. Jeśli kiedykolwiek go widziałeś, wiesz, że silos to wysoki, samodzielny budynek. Każdy silos 

przechowuje własne ziarno i zwykle nie ma połączenia z innymi silosami. Tak samo jest z danymi 



organizacyjnymi. Każdy dział przechowuje fragmenty danych i nie miesza się ich z innymi silosami. 

Silosy danych istnieją nie bez powodu. Każdy dział może mieć własne wyzwania regulacyjne lub środki 

bezpieczeństwa. Jedna baza danych może zawierać hasła, a inna może być po prostu prostą listą 

produktów. Możliwe, że baza haseł jest zaszyfrowana i bezpieczna, a baza produktów jest otwarta i 

dostępna. Problem z silosami polega na tym, że bardzo utrudniają organizacji całościowy wgląd w dane. 

Kiedyś pracowałem dla organizacji, która próbowała przekształcić wszystkie swoje dane w jeden 

scentralizowany klaster. Czuli, że nie uzyskują wystarczającego wglądu w swoje dane. Organizacja 

przeszła tylko jedną transformację zarządzania danymi i chciała zarządzać sposobem kontrolowania 

danych. Kiedy w końcu dotarli do swoich danych, zdali sobie sprawę, jak wiele było zamkniętych w 

silosach, o których nikt nie wiedział. Przez wiele lat każdy dział tworzył własne procesy, schematy i 

procedury bezpieczeństwa. Chciałem uzyskać wartość z tych danych, ale znajdowały się one na różnych 

serwerach w całej firmie. Proszenie wszystkich o udostępnienie swoich danych było trochę jak 

proszenie o udostępnienie szczoteczek do zębów. Kierownik projektu był na wielu spotkaniach z bardzo 

gorącymi dyskusjami. Niestety rozbicie tych silosów jest konieczne, aby stać się organizacją bardziej 

opartą na danych. Będziesz potrzebować kilku zespołów zajmujących się analizą danych pracujących 

na jednym scentralizowanym klastrze danych. Będziesz także chciał, aby osoby spoza zespołu analityki 

danych tworzyły podstawowe raporty i wykresy. Pamiętaj, że dane to kluczowy materiał do 

znajdowania insightów i tworzenia nowej wiedzy organizacyjnej. Aby być opartym na danych, musisz 

mieć swobodny dostęp do danych. Teraz, gdy rozumiesz silosy, jak demokratyzować dane, aby były 

dostępne dla jak największej liczby osób? Musisz upewnić się, że dane nie są już chronionym zasobem 

przekazywanym między dyrektorami a analitykami danych. Zamiast tego musi to być zasób obejmujący 

całą firmę, który jest manipulowany i rozumiany przez wszystkich. Jeśli jesteś kierownikiem projektu w 

zespole zajmującym się analizą danych, pamiętaj o kilku rzeczach: 

• Nie lekceważ trudności w uzyskaniu dostępu do silosów danych. To zajmuje dużo czasu, a chcesz 

zacząć, zanim zespół faktycznie będzie potrzebował ich danych. 

• Stworzenie scentralizowanego klastra danych wymaga zmiany organizacyjnej. Jeśli nie masz 

wpisowego dla kadry kierowniczej, prawdopodobnie nie zrobisz dużych postępów. Prawdopodobnie 

musisz sprzedać każdemu działowi ideę scentralizowanego klastra danych. Większość działów nie 

podzieli Twojego zdania. Dochodzą do wniosku, że jeśli nie jest zepsuty, dlaczego mieliby tracić czas na 

naprawę? Być może będziesz musiał ich zachęcić, wyjaśniając, że będą w stanie tworzyć bardziej 

złożone raporty lub korzystać z nowszych narzędzi wizualizacyjnych. 

• Musisz zapewnić dostęp do raportów swojego zespołu. Łatwiej będzie Ci rozbić silosy, jeśli potrafisz 

wykazać wartość raportów i analiz w całej firmie. Po pewnym czasie łatwiej będzie wysunąć argument, 

że współdzielone dane są jak każdy inny współdzielony zasób. Całość będzie lepsza niż suma wszystkich 

jej części. 

Staraj się chronić zespół ds. analizy danych przed spotkaniami dotyczącymi silosu danych. Chcesz, żeby 

skupili się na eksploracji i odkrywaniu. Skupiasz się na zwiększeniu ich wykorzystania i dostępu. 

Tworzenie cyklu spostrzeżeń w zespole Data Science 

Wiele organizacji skupia się na monitorowaniu kamieni milowych każdego zespołu. Menedżerowie 

skupiają się na przestrzeganiu przepisów, a większość ich wysiłków poświęcona jest planowaniu. Mają 

budżety kwartalne i uważnie je monitorują. Szukają różnic w kosztach lub harmonogramie. Jeśli widzą 

zmianę, szybko ją ścigają, a następnie zgłaszają ją kierownictwu. Tego typu organizacje są 

skonstruowane pod kątem monitorowania i zgodności. Jeśli jesteś w tego typu organizacji, pomyśl o 

swoich spotkaniach. Możliwe, że robisz takie rzeczy, jak planowanie lub przedstawianie planu, 

koordynacja z innym zespołem, prośba o zwiększenie budżetu lub prośba o przedłużenie 



harmonogramu, ponieważ masz opóźnienia. Praca w ten sposób nie jest odpowiednia dla zespołów 

zajmujących się analizą danych. Pamiętaj, że praca Twojego zespołu ma charakter odkrywczy. Jej 

członkowie wymyślają pytania, tworzą teorie, a następnie przeprowadzają eksperymenty. Z pewnością 

są firmy przyzwyczajone do współpracy z naukowcami, takie jak firmy farmaceutyczne czy high-tech. 

Tego typu firmy od lat prowadzą eksperymenty. Jednak dla większości firm prace eksploracyjne to 

nowa koncepcja. Posiadanie zespołu zajmującego się analizą danych, który tworzy nową wiedzę, nie 

wydaje się naturalne. W tych firmach trzeba szczególnie uważać na to, jak pracuje zespół. Pojawi się 

presja instytucjonalna, aby oddzielić biznes od technologii, a także silny nacisk, aby upewnić się, że 

zespół ds. Zgodności kieruje zespołem. Zwykle jest to kierownik projektu lub dyrektor. Umieszczenie 

tych struktur na miejscu może spowolnić tempo odkrywania. Kiedyś pracowałem dla organizacji, która 

nie pozwalała kierownikowi badań ściśle współpracować z zespołem danych. Uważali, że zadaniem 

analityków danych jest wymyślanie najlepszych spostrzeżeń, a menedżer biznesowy po prostu widzi 

pomysły w comiesięcznych prezentacjach. Menedżer biznesowy miał własny budżet, oddzielony od 

zespołu danych. Menedżer biznesowy nie był zainteresowany znajdowaniem spostrzeżeń. Po prostu 

upewniła się, że jej zespół mieści się w ich budżecie. Prowadzenie badań w pełnym wymiarze godzin 

nie mieściło się w ich budżecie. Zespół zajmujący się analizą danych przestał badać, zanim jeszcze się 

zaczął. Widziałem, jak inna firma próbowała wykorzystać kierownika projektu do monitorowania 

kamieni milowych zespołu data science. Próbował stworzyć różne sposoby mierzenia postępów 

zespołu. Stworzył zadania do opracowywania pytań, a następnie zmierzył, jak dobrze zespół wykonał 

te zadania. To nie działało dobrze, ponieważ większość pytań prowadzi do większej liczby pytań. 

Kierownik projektu nie był zadowolony, gdy kamienie milowe zespołu wciąż się przesuwały. Jego 

motywacją było jak najszybsze „uzupełnienie” pytań, co jest przeciwieństwem tego, czego oczekujesz 

od zespołu zajmującego się badaniem danych. Kiedy jesteś w zespole zajmującym się analizą danych, 

staraj się zdawać sobie sprawę z tych presji instytucjonalnych. Większość organizacji ma trudności z 

zaakceptowaniem zespołu zajmującego się analizą danych, którego nie można łatwo zmierzyć ani 

kontrolować. Trudno jest wyznaczyć cele lub stworzyć zwrot z inwestycji. Ciężko pracuj, aby upewnić 

się, że Twój zespół nie zostanie wciągnięty w te zgodne struktury. Zamiast tego upewnij się, że zespół 

tworzy pętlę sprzężenia zwrotnego. Wszyscy powinni współpracować, aby kwestionować, badać i 

uczyć się. Każda osoba w zespole ds. analizy danych ma swój własny obszar zainteresowania, ale nadal 

współpracują ze sobą w wąskich pętlach sprzężenia zwrotnego. Na przykład kierownik projektu 

uczestniczy, gdy kierownik badania i analityk danych eksplorują dane, a analityk danych może dać 

kierownikowi projektu dobre sugestie dotyczące uzyskania dostępu do danych innego zespołu. 

Drużyna zawsze radzi sobie lepiej, gdy wszyscy biorą udział. Kiedy eksplorujesz, im więcej oczu masz 

na problemie, tym większe prawdopodobieństwo, że uzyskasz świetne wglądy. Upewnij się też, że Twój 

zespół ds. analizy danych ma wsparcie na poziomie wykonawczym. Bez tego prawie na pewno 

zostaniesz wciągnięty z powrotem do wspólnych strategii kontroli. Nie będzie to łatwe, ale jeśli masz 

wsparcie na poziomie kierowniczym i możesz tworzyć wąskie pętle zwrotne w zespole, znacznie łatwiej 

będzie ci dokonywać odkryć. Nie denerwuj się, jeśli wprowadzenie tych zmian organizacyjnych zajmie 

dużo czasu. Pierwszym krokiem jest zrozumienie celu nauki o danych i tego, jak mieści się ona poza 

tymi od dawna działającymi strukturami organizacyjnymi. 

PODSUMOWANIE 

Zbadałeś obszary odpowiedzialności każdego członka zespołu. Potem zobaczyłeś, gdzie nakładają się 

na siebie te obszary odpowiedzialności. Dowiedziałeś się również trochę o tym, jak prezentować swoje 

dane (wizualizacja danych) oraz o różnicy między raportami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Następnie 

dowiedziałeś się o silosach danych i ich wpływie na zdolność Twojego zespołu do zbierania danych. 

Wtedy otrzymałeś kilka wskazówek, jak zdemokratyzować swoje dane. Na koniec dowiedziałeś się, jak 



ważne jest zapewnianie przejrzystości zespołowi ds. analizy danych i jak to pomaga w zaangażowaniu 

kadry kierowniczej.  



Myślenie jak zespół zajmujący się analizą danych 

Skoro już wiesz, jak ustrukturyzować swój zespół i podzieliłeś obszary odpowiedzialności, w jaki sposób 

możesz upewnić się, że zespół ds. analityki danych myśli jak zespół? W tym rozdziale pomogę ci, 

analizując kilka typowych sposobów na utrzymanie zespołu na dobrej drodze. Najpierw omówię, jak 

powstrzymać się od zgłaszania bez uzasadnienia, zadając ciekawe pytania. Następnie zbadam, jak 

znaleźć właściwy sposób myślenia dla całego zespołu. I na koniec dowiesz się, jak zrozumieć dane i 

uzyskasz kilka wskazówek, jak znaleźć wyjście z zawieszeń zespołu. 

Unikanie raportowania bez uzasadnienia 

Jeśli nie znasz się na statystykach, świetnym miejscem na rozpoczęcie jest Naked Statistics: Stripping 

the Dread from the Data autorstwa Charlesa Wheelana, byłego profesora polityki publicznej z 

Uniwersytetu w Chicago. To przyjemna lektura i świetne wprowadzenie do analizy statystycznej. W 

książce omawia niebezpieczeństwa związane z używaniem raportów do wyciągania niechlujnych 

wniosków. Jeśli wiesz, czego szukać, wszędzie możesz zobaczyć niechlujne wnioski. Jednym z miejsc, w 

których to zobaczysz, są witryny internetowe z wiadomościami. Profesor Wheelan wyobraża sobie 

serwis informacyjny z przyciągającym uwagę nagłówkiem: „Ludzie, którzy robią krótkie przerwy w 

pracy, znacznie częściej umierają na raka”. Brzmi dość przerażająco. Według tego badania 

przeprowadzonego na 36 000 pracowników, ci, którzy zgłaszali, że robili kilka dziesięciominutowych 

przerw każdego dnia, byli o 41% bardziej narażeni na zachorowanie na raka w ciągu następnych pięciu 

lat. Niedbały zespół analityków danych może zgłosić to reszcie organizacji, a firma może podjąć 

dziwaczne kroki, takie jak zamknięcie drzwi, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. To może 

wydawać się skrajnym przykładem, ale tak jest znacznie częściej niż myślisz. Odpowiedzialny zespół 

data science nigdy nie wyciągałby wniosków z tego typu raportu. Zamiast tego prowadzący badania 

wykorzystałby je do zadawania interesujących pytań. Dlaczego wstawanie z biurka miałoby być tak 

zabójcze? Kim są ci ludzie, którzy robią kilka 10-minutowych przerw? Dlaczego ludzie, którzy nie robią 

tych przerw, są o wiele bezpieczniejsi? Być może kierownik badań będzie musiał zbadać te pytania, 

rozmawiając z osobami, które znają tych pracowników. Może ktoś rozpozna to zachowanie. Jeśli 

pracowałeś w biurze, prawdopodobnie wiesz, że każdy, kto wstaje kilka razy dziennie przez 10 minut, 

prawdopodobnie wychodzi na zewnątrz, aby zapalić papierosa. Pamiętaj, że korelacja nie oznacza 

związku przyczynowego. W tym przypadku problem polegał na tym, że pracownicy ci byli częstymi 

palaczami. Połączenie z nimi wstawanie co 10 minut było po prostu przypadkowe. To palenie było 

prawdziwym niebezpieczeństwem. Pracując w zespole ds. analityki danych, pamiętaj, że najlepszą 

ochroną przed niechlujnym raportowaniem jest praca z prowadzącym badaniem w celu zadawania 

interesujących pytań. Pamiętaj, że wnioski są łatwe. To eksploracja i rozumowanie są trudne. Będą one 

źródłem twoich największych spostrzeżeń. Między kierownikiem badań a analitykiem danych powinno 

istnieć zdrowe napięcie. Analityk danych będzie szukał danych do wyciągnięcia wniosków. Kierownik 

badania zawsze będzie miał dalsze pytania. Analityk danych przedstawi raporty, a kierownik badania 

przetestuje słabe strony tych raportów. W końcu powinno to pomóc w stworzeniu silniejszej analizy. 

Niedbałe rozumowanie jest znacznie większym problemem, niż mogłoby się wydawać. Poprzedni 

przykład był tylko fałszywym nagłówkiem internetowym, ale czasami rzeczywistość może być 

niebezpieczna. W latach 90. lekarze zaobserwowali, że kobiety, które przyjmowały suplementy 

estrogenowe, były o jedną trzecią mniej narażone na ataki serca. Masowe badanie 122 000 kobiet 

wykazało, że istnieje ujemna korelacja między suplementami estrogenowymi a zawałami serca. Wielu 

lekarzy stwierdziło, że estrogen ma działanie ochronne, które może być korzystne dla zdrowia kobiet. 

Do 2001 roku 15 milionów kobiet przyjmowało suplementy estrogenowe, powszechnie znane jako 

hormonalna terapia zastępcza. Potem wydarzyła się dziwna rzecz. Lekarze zaczęli zauważać, że kobiety, 

które stosowały hormonalną terapię zastępczą, były znacznie bardziej narażone na udar, chorobę serca 



i raka piersi. Wiele lat później lekarze zaczęli analizować wyniki. Wielu z nich stwierdziło, że we 

wstępnym badaniu kobiety, które wydawały się zdrowsze, miały czynniki zewnętrzne - były bogatsze, 

bardziej świadome zdrowia i miały większą szansę na doskonałą opiekę medyczną. Estrogen nie był 

prawdopodobną przyczyną ich dobrego zdrowia. Te dane są nadal przedmiotem dyskusji. Akceptuje 

się jednak fakt, że ta niechlujna analiza przyczyniła się do śmierci tysięcy kobiet. Najlepszą obroną przed 

niechlujnym rozumowaniem jest twórcze napięcie między kierownikiem badania a analitykiem danych. 

Jeśli nie zadajesz właściwych pytań, istnieje większe prawdopodobieństwo, że wyciągniesz błędne 

wnioski. 

Posiadanie właściwego nastawienia 

Widziałeś niebezpieczeństwa niechlujnego raportowania. Zastanówmy się teraz przez chwilę nad 

właściwym nastawieniem. Wiele organizacji uważa, że nauka o danych to tylko umiejętność 

analityczna, że w pokoju jest grupa analityków, którzy po prostu składają sprawozdania ze swoich 

danych liczbowych. Te liczby są postrzegane jako prawda, ponieważ liczby nie kłamią, ale liczby kłamią. 

Widziałeś przykłady statystyk opowiadających niewłaściwą historię w Części 4 , gdzie dwóch polityków 

opowiadało różne historie na podstawie tych samych liczb. Badania mogą prowadzić do fałszywych 

wniosków. Ludzie mogą błędnie interpretować dane. Ich historia może być niepełna. Widziałeś już, że 

zadawanie pytań jest najlepszą obroną przed niechlujnymi wnioskami. Jak więc wymyślić lepsze 

pytania? Aby się tam dostać, musisz mieć właściwy sposób myślenia. Dobrą wiadomością jest to, że w 

ciągu ostatnich kilku lat wykonano w tym obszarze dużo pracy. Wiele różnych dziedzin połączyło się, 

aby lepiej widzieć, jak myślą ludzie. Inżynierowie komputerowi stosują je do uczenia maszynowego i 

sztucznej inteligencji. Badania wykazały, że myślenie analityczne niekoniecznie będzie dobrze służyć 

nauce o danych. Raporty i dane to dopiero pierwszy krok. Następnym krokiem jest myślenie 

koncepcyjne – umiejętność patrzenia na dane i łączenia ich z własną intuicją. Myślenie koncepcyjne 

pomoże zespołowi zidentyfikować obszary, na których należy skoncentrować swoje pytania. Istnieje 

interesująca książka na ten temat zatytułowana A Whole New Mind: Why Right-Brainers Will Rule the 

Future autorstwa Daniela Pinka. 3 W książce twierdzi, że zbliżamy się do końca ery informacji, a 

skupianie się tylko na liczbach i raportach nie jest tak cenne. Prawdziwa wartość będzie pochodzić z 

wiedzy, którą tworzymy. Nazywa to wiekiem konceptualnym. Nauka o danych znajduje się na samym 

skraju tej ery konceptualnej. W pewnym momencie narzędzia analityczne będą na tyle proste, że 

dostęp do danych będzie miało znacznie więcej osób. Wkrótce użytkownicy uzyskają dostęp do 

narzędzi do analizy danych, które są tak samo dostępne jak WordPress czy LinkedIn firmy Microsoft. 

Dzięki temu więcej osób uzyska dostęp do interesujących informacji. Na razie zespół data science 

odpowiada zarówno za dane, jak i leżące u ich podstaw koncepcje, co pod wieloma względami jest 

znacznie trudniejsze. Zespół będzie musiał wykorzystać swoje umiejętności analityczne jako punkt 

wyjścia, a następnie użyć zupełnie nowego zestawu umiejętności koncepcyjnych. W książce Daniela 

Pinka przechodzi przez kilka z tych umiejętności. Nazywa je „zmysłami” wieku konceptualnego. 

Zaadaptowałem te zmysły do trzech wartości zespołowych. Te wartości powinny pomóc Twojemu 

zespołowi myśleć o danych na poziomie koncepcyjnym. 

Opowiadanie historii nad raportowaniem 

Pierwsza wartość to opowiadanie historii nad raportowaniem . Twój zespół ds. analizy danych 

powinien starać się dostarczać ciekawe historie na temat danych. Powinieneś opowiedzieć 

przekonującą narrację. Najczęściej Twoje dane będą interpretowane, co oznacza, że może być więcej 

niż jedna historia. Łatwiej wymyślić pytania, jeśli myślisz o ciekawej historii. Pomyśl o danych jak o 

postaciach w sztuce. Zapytaj, dlaczego robią jedną rzecz zamiast drugiej, a następnie zadaj pytania 

dotyczące ich zachowania. 



Symfonia nad szczegółami 

Druga wartość to symfonia nad detalem. Jednym z najlepszych sposobów uczestnictwa w erze 

informacji była specjalizacja. Widać to w sposobie zatrudniania firm – na przykład inżynierowie baz 

danych często specjalizują się w zaledwie kilku platformach. Będziesz chciał odejść od tej specjalizacji 

w swoim zespole analityków danych. Chcesz, aby zespół stworzył symfonię, łącząc kilka różnych historii 

i tworząc większy obraz. Widziałeś już to na kilku przykładach: widząc ogólny obraz, w którym palacze 

odchodzą od biurka i rozumiejąc, dlaczego klienci kupują buty do biegania na początku roku. Te historie 

wymagają wprowadzenia wielu różnych rodzajów danych, aby uzyskać lepsze zrozumienie. 

Empatia nad pewnością 

Ostateczną wartością jest empatia nad pewnością. Wiedza o tym, co motywuje ludzi, jest jednym z 

najlepszych sposobów na zadawanie pytań dotyczących Twoich danych. Twój zespół ds. analityki 

danych będzie chciał zrozumieć, o czym myśli Twój klient i co jest dla niego ważne. Pamiętaj, że data 

science może analizować działania milionów ludzi. Jeśli Twój zespół zrozumie, co go motywuje, może 

zadawać ciekawsze pytania. Należy pamiętać, że aby odnieść sukces, zespół zajmujący się analizą 

danych będzie musiał użyć zupełnie nowego zestawu umiejętności. Aby zadawać dobre pytania, musisz 

myśleć koncepcyjnie. Spróbuj wykorzystać te wartości zespołowe jako sposób na przypomnienie sobie, 

że nauka o danych nie polega na prostym raportowaniu. Twój zespół musi wykorzystać swoje 

umiejętności koncepcyjne, aby zadawać dobre pytania i tworzyć wiedzę organizacyjną. 

Zagłębianie się w „tworzenie sensu” 

Jak widzieliście, bardzo ważne jest, aby zespół miał właściwe nastawienie. Twój zespół powinien myśleć 

koncepcyjnie o danych. To nie jest łatwe zadanie. Pamiętaj, że większość analityków danych wywodzi 

się z matematyki lub statystyki, czyli dziedzin, które zwykle opierają się na ustrukturyzowanych danych. 

Myślenie koncepcyjne często wymaga stylu opowiadania historii, który jest bardziej kreatywny i 

artystyczny. Wielu analityków danych musi polegać na swoich umiejętnościach, a nie na szkoleniu. Gdy 

wszyscy są już we właściwym nastawieniu, mogą zacząć koncentrować się na tworzeniu sensu. 

Tworzenie sensu jest kluczową częścią nauki o danych. Wszyscy w taki czy inny sposób tworzymy sens. 

Kiedy wrócisz z wakacji, poczta e-mail w Twojej skrzynce odbiorczej może Cię przytłoczyć. Możesz 

zdecydować się na utworzenie podfolderów oznaczonych jako „ważne”, „stare” lub „ogłoszenia” lub 

możesz zdecydować się na sortowanie wszystkich wiadomości e-mail według nadawcy. Każda osoba 

może inaczej podejść do danych. Jako zespołowi jeszcze trudniej jest mieć wspólny sens danych. Każda 

osoba ma swoją własną technikę tworzenia sensu. Te poglądy nie mogą się pokrywać. To, co ma sens 

dla jednej osoby, może wyglądać jak strata czasu dla drugiej. Tworzenie sensu może być ogromnym 

wyzwaniem dla zespołów zajmujących się analizą danych. Zespoły te będą próbowały zrozumieć 

bardzo duże zbiory danych, a informacje mogą być przytłaczające. Może to prowadzić do zamrożenia 

zespołu , co oznacza, że zespół ma tak dużo danych, że nie jest pewien, od czego zacząć. Jeśli jesteś 

poza zespołem, może być trudno zobaczyć, kiedy zespół się zawiesza. Kiedyś pracowałem dla firmy, 

która próbowała nadać sens ogromnemu nowemu zestawowi danych. Firma zebrała niewielkie ilości 

danych, a następnie zakupiła duże zestawy danych od firmy zewnętrznej. Mieli nadzieję, że będą mogli 

połączyć swoje istniejące dane z tymi większymi zestawami danych, aby lepiej zrozumieć swojego 

klienta. Z pomocą drugiej firmy byli w stanie szybko wprowadzić te nowe zestawy danych do swojego 

klastra. Problem polegał na tym, że zespół analityków danych nie mógł dowiedzieć się, od czego zacząć. 

Zmagali się z nadawaniem sensu. Zamarli i po prostu stworzyli raporty, które pokazywały, ile mają 

danych. Były zamrożone na miesiące. Za każdym razem, gdy mieli spotkanie biznesowe, zespół po 

prostu pokazywał ładniejsze raporty danych o danych. Pobrali drogie narzędzia do wizualizacji i 

stworzyli wspaniałe wykresy. Ale w końcu nie zadawali żadnych interesujących pytań. Jeśli jesteś w 



zespole zajmującym się analizą danych, spróbuj poszukać oznak, że możesz mieć problemy z 

nadawaniem sensu. Jeśli wszyscy koncentrują się na narzędziach, może to oznaczać, że Twój zespół 

jest przytłoczony danymi. Uważaj na puste demonstracje, które zastępują naukę o danych. Jednym ze 

sposobów na ominięcie zamrożenia danych jest czerpanie większej przyjemności z danych. Możesz 

wymyślić śmieszne pytania, które mogą wydawać się bezwartościowe. Spróbuj wymyślić pytania, aby 

sprawdzić, czy ktoś jest psem, czy kotem. Może spróbuj odgadnąć czyjś wzrost, po prostu patrząc na 

jego historię zakupów. Pamiętaj, że pytania często prowadzą do większej liczby pytań. Aby zacząć, 

często wystarczy zdobyć dane i bawić się nimi. Duże odkrycia twojego zespołu będą pochodzić z 

przypadku, co oznacza, że im więcej bawisz się danymi, tym większe prawdopodobieństwo, że 

znajdziesz coś interesującego. Nie bój się bawić (ale nie nazywaj tego ludźmi spoza zespołu). Wewnątrz 

zespołu po prostu odbijaj pytania, aż coś się przyklei. Często istnieje cienka granica między 

eksperymentami a graniem w gry. Im więcej jesteś w danych, tym lepiej wyczuwasz interesujące 

pytania. Postaraj się zrozumieć, że każdy członek Twojego zespołu może podejść do danych w inny 

sposób. To kluczowa część tworzenia sensu. Powinieneś wywołać to wyzwanie i poszukać sposobu na 

wspólne zrozumienie danych. Ważne jest również, aby rozpoznać, kiedy Twój zespół się zawiesza. 

Wiele zespołów zajmujących się analizą danych utknie, patrząc na narzędzia podczas tworzenia 

raportów. Na koniec pamiętaj o dobrej zabawie. Możesz uzyskać najlepsze perspektywy, bawiąc się 

danymi. 

PODSUMOWANIE 

Poznałeś kilka typowych sposobów na utrzymanie zespołu na dobrej drodze. Obejmują one, jak 

powstrzymać ich przed zgłaszaniem bez uzasadnienia, upewniając się, że zadają interesujące pytania. 

Dowiedziałeś się również, jak mieć właściwe nastawienie do nauki o danych. Zespół musi zrozumieć 

dane, myśląc koncepcyjnie i ucząc się opowiadać historie 



Unikanie pułapek w budowaniu zespołu Data Science 

Omówimy dwie główne pułapki, które wpływają na zespoły analityków danych. Po pierwsze, jeśli 

zespół zbyt szybko osiąga konsensus, hamuje to odkrywanie i jest znakiem, że zespół ma ślepe punkty 

i jest skłonny do myślenia grupowego. Wreszcie, skąd wiesz, że Twój zespół spędza zbyt dużo czasu na 

niewłaściwym pytaniu lub zadaje pytania dotyczące niewłaściwych rzeczy? Nazywa się to wędrówką i 

podajemy kilka wskazówek, jak tego uniknąć. 

Unikanie konsensusu 

W większości organizacji ludzie w naturalny sposób starają się osiągnąć konsensus. Różne organizacje 

nazywają to różnymi rzeczami. Niektórzy zachęcają wszystkich do „dogadywania się”. Inni używają 

słów takich jak „socjalizacja”. Nauka o danych jest zupełnie inna. Konsensus może być dużym 

problemem. Chcesz, aby Twój zespół odkrywał nowe pomysły. Jeśli wszyscy dojdą do konsensusu zbyt 

szybko, może to oznaczać, że wszyscy podzielają powszechne nieporozumienie. Pamiętaj, że nauka o 

danych polega na eksploracji. Szukasz wiedzy i spostrzeżeń. Nie ma potrzeby, aby wszyscy byli na tej 

samej stronie. W rzeczywistości chcesz, aby wszyscy byli wystarczająco spokojni, aby dyskutować o 

tym, jak interpretować dane. Zespół zajmujący się analizą danych powinien bardziej przypominać 

niezręczny rodzinny obiad niż spokojną przejażdżkę autobusem. Chcesz, aby zespół rozmawiał, badał, 

a nawet drażnił się nawzajem. Ten rodzaj wymiany jest znacznie bardziej prawdopodobny, aby odkryć 

nowe pomysły. Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby Twój zespół nie osiągnął szybkiego 

konsensusu: 

• Bądź świadomy niebezpieczeństwa konsensusu. Pamiętaj, że szybkie porozumienie w złożonym 

temacie jest często oznaką myślenia grupowego. 

• Upewnij się, że Twój zespół jest wystarczająco mały, aby wszyscy czuli się komfortowo, jeśli się nie 

zgadzają. Twój zespół powinien mieć kierownika badań, kilku analityków danych i kierownika projektu. 

Staraj się, aby Twój zespół liczył mniej niż sześć osób. Większe grupy mają tendencję do wypierania 

cichszych głosów, które często mają jedne z najlepszych spostrzeżeń. 

• Zadbaj o to, aby Twój kierownik badań sprowadzał osoby spoza zespołu. 

Rozwińmy ten ostatni punkt, ponieważ trzymanie się z dala od szybkiego konsensusu ma kluczowe 

znaczenie. Załóżmy, że przeglądasz interesujące pytanie dotyczące witryny internetowej poświęconej 

butom do biegania. Próbujesz sprawdzić, czy ludzie, którzy są w romantycznym związku, 

prawdopodobnie namówią swojego partnera na bieganie. Zespół próbuje dowiedzieć się, jak dotrzeć 

do tego pytania za pomocą danych ze strony internetowej. Kierownik badania może chcieć zaprosić 

kogoś ze sprzedaży do podzielenia się anegdotycznymi historiami lub zaprosić kilka znanych im osób, 

które biegają ze swoją dziewczyną, chłopakiem, mężem lub żoną, aby opowiedzieć o tym, jak zaczęli 

biegać ze swoim partnerem. Osoby te mogą być w stanie dodać spostrzeżenia, których zespół mógłby 

nie mieć w innym przypadku. Pamiętaj tylko, aby zespół był mały. Więc może po prostu dodaj jedną 

lub dwie osoby na spotkanie. Coś innego, co Twój zespół może spróbować, to zakończyć każdą dyskusję 

zakładając, że się myli. Może to być tak proste, jak pytanie: „A co, jeśli się mylimy?” Twój zespół 

powinien być w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Może zdadzą sobie sprawę, że mylą się w tym lub 

mylą się w wielu innych sprawach. Jeśli to prawda, przejrzyj te wszystkie inne rzeczy. Zwróć uwagę na 

czasy, kiedy zespół nie ma odpowiedzi na to pytanie. To jeden z sygnałów ostrzegawczych, że zespół 

może paść ofiarą myślenia grupowego. Powiedzmy, że zespół postanawia podejść do kwestii 

romantycznych partnerów do biegania. Decydują, że najlepszym sposobem na przejrzenie tych danych 

jest sprawdzenie, czy istnieją klienci, którzy mają ten sam adres, a następnie porównanie ich 



zamówień, aby sprawdzić, czy jeden klient zaczął składać zamówienia przed drugim, jak pokazano na 

Rysunku.  

 

Ale co, jeśli zespół się myli? Jak będą wyglądać dane? Może współlokatorzy będą biegać razem. Mogą 

być studentami lub próbować podzielić czynsz. Mogą to być słabe argumenty, ale należy je rozważyć. 

Najcenniejsza jest dyskusja o tym, co to znaczy być w błędzie.  

Większość adresów ma tylko jedno zamówienie, a maksymalnie cztery zamówienia na adres w oknie 

jednego miesiąca. Z wyłączeniem tych, które mają tylko jedno zamówienie, maksymalny odstęp dni 

między zamówieniami na jeden adres wynosi średnio 16,5 dnia. Jeśli porównamy przedział czasowy 

między zamówieniami, najprawdopodobniej ludzie złożą kolejne zamówienie w ciągu 15 dni, a im 

więcej zamówią w ciągu jednego miesiąca, tym więcej zamówień złożą w ciągu pierwszych 7 dni. 

Inną rzeczą, którą należy spróbować, jeśli zespół zbyt szybko osiąga konsensus, jest znalezienie kogoś, 

kto prawdopodobnie się nie zgodzi i będzie adwokatem diabła. Na przykład na stronie internetowej 

poświęconej butom do biegania możesz chcieć zaprosić kogoś, kto nigdy nie biegałby z romantycznym 

partnerem. Zapytaj ją, dlaczego tak się czuje. Może o wiele częściej ludzie wykorzystują ten czas na 

samotność. Możliwe, że biegacze lubią biegać, ponieważ jest to sport dla samotników. Są to 

spostrzeżenia, które naprawdę mogą wnieść wiele do dyskusji zespołu. 

Jeśli pracujesz dla dużej organizacji, możesz być bardziej skłonny do osiągnięcia szybkiego konsensusu, 

niż myślisz. Typowy projekt w dużej organizacji wymaga dużej koordynacji. W przypadku tych 

projektów potrzebujesz konsensusu, aby wszystko załatwić. Zespół analityki danych ma inny zestaw 

priorytetów. Kiedy szukasz nowej wiedzy i spostrzeżeń, zbyt szybkie osiągnięcie konsensusu może być 

prawdziwym niebezpieczeństwem. Jeśli użyjesz technik omówionych w tej sekcji, z większym 

prawdopodobieństwem sprawisz, że Twój zespół będzie odkrywał i otwierał się na nowe pomysły. 

Utrzymanie zespołu od wędrówki 

Jak widzieliśmy, istnieje niebezpieczeństwo, że zespół zbyt szybko osiągnie konsensus. Z drugiej strony, 

skąd wiesz, że Twój zespół spędza zbyt dużo czasu na niewłaściwym pytaniu? Kiedy powinieneś 

porzucić pytanie i zacząć kolejne? To jest przeciwne wyzwanie. Zamiast zgody wszystkich, nadal zadają 



pytania dotyczące niewłaściwych rzeczy. Zespół kończy wędrówkę zamiast eksplorować. Pod wieloma 

względami jest to znacznie trudniejsze wyzwanie niż konsensus czy myślenie grupowe. Chcesz, aby 

Twój zespół poczuł swobodę wędrowania. Jednocześnie firma musi uzyskać cenne informacje. Nie 

chcesz tłumić innowacji, skupiając się na dostarczaniu. Jednak zespół musi dostarczyć. Kiedyś 

pracowałem nad projektem dla dużej firmy zajmującej się remontami domów. Próbowali ustalić, czy 

klienci to zwykli ludzie, czy profesjonalni remodelarze. Próbowali stworzyć predykcyjny model danych 

na podstawie tego, co kupili klienci. Prowadzący badania zadał kilka bardzo interesujących pytań. Jakie 

przedmioty najchętniej kupują profesjonaliści? Czy zdarza się, że profesjonalista chętniej robi zakupy? 

Może robią zakupy wcześnie rano, zanim będą musieli zgłosić się na plac budowy. Czy profesjonaliści 

są bardziej skłonni do dużych zakupów? Wszystkie te pytania były bardzo interesujące. Zespół 

zajmujący się badaniem danych sprowadził kilku obcych, aby mogli poznać swoje perspektywy. 

Wykonali świetną robotę, unikając konsensusu. Było wiele różnych pytań. Było też kilka różnych 

sposobów na dotarcie do danych. Jednym z wyzwań zespołu było to, że sprzedawca błędnie pomyślał, 

że gdyby miał więcej analityków danych, byłby bardziej produktywny i znacznie zwiększył zespół. Był 

jeden kierownik badań, kierownik projektu i czterech analityków danych. Kierownictwo badawcze 

dawałoby interesujące pytania, a następnie zespół analityków danych generował kilka różnych 

raportów. Problem polegał na tym, że każdy z tych raportów był bardzo wąsko zdefiniowany. Czasami 

zdarza się to w przypadku analityków danych. Większość analityków wywodzi się ze zorganizowanego 

świata statystyki, matematyki lub tworzenia oprogramowania. Zostali przeszkoleni tak, że gdy widzą 

złożoność, mają tendencję do rozbijania jej na wąskie metryki. Więc zamiast być przytłoczonym 

danymi, są przytłoczeni drobnymi szczegółami. To było dokładnie to, co stało się z tym zespołem. Co 

kilka tygodni sporządzali dziesiątki raportów z małymi, nieciekawymi wnioskami, jak pokazano na 

Rysunku . 

 

 



Odkryli, że ludzie, którzy kupili farbę, częściej kupują rano, osoby, które dokonały dużych zakupów, 

chętniej kupowały urządzenie, a klienci, którzy kupili dywan, chętniej kupowali go w piątek. 

■ Uwaga: Im większy kwadrat, tym więcej pieniędzy wydano na dany dzień tygodnia. Ciemniejszy kolor 

reprezentuje sprzedaż dokonaną później w ciągu dnia; jaśniejszy kolor reprezentuje sprzedaż 

dokonaną wcześniej w ciągu dnia. W przypadku farb i dekoracji całkowite wartości są dość małe w 

porównaniu do dywanów, naczyń kuchennych i wentylatorów. Farby kupuje się najczęściej rano. 

Dywan ma nieco wyższą wartość sprzedaży w piątek, a naczynia kuchenne mają nieco wyższą sprzedaż 

w poniedziałek. 

Każdy z tych małych punktów danych był w porządku, ale analitycy danych nie podjęli próby stworzenia 

historii. Jakie są motywacje i wyzwania profesjonalnego klienta? To jest problem z zaglądaniem przez 

dziurkę od klucza w szklanych drzwiach. Zdarza się to czasami, gdy zespół ma zbyt wielu analityków 

danych. Koncentrują się na dziesiątkach małych punktów danych, zamiast zmagać się z większą 

prawdą. Jeśli nie zostanie to rozwiązane, zespół może dalej wędrować po danych i stracić 

zainteresowanie zadawaniem ważnych pytań. Kluczowym obowiązkiem kierownika badań jest 

upewnienie się, że tak się nie stanie, zmuszając zespół do zadawania interesujących pytań i 

dostarczania cennych informacji. Kierownik badań reprezentuje interesy biznesowe w zespole data 

science. Chcesz, aby zespół czuł się swobodnie w eksploracji, ale jednocześnie chcesz, aby nie 

wędrował. Jeśli zespół nie dostarcza spostrzeżeń, nie będą one bardzo cenne dla firmy. To jeden z 

powodów, dla których chcesz, aby zespół był mały i równo reprezentowany — jeden lub dwóch 

analityków danych, kierownik badań i kierownik projektu. Jeśli Twój zespół jest zbyt obciążony 

analitykami danych, istnieje ryzyko gromadzenia danych bez wglądu. Małe zespoły mogą zadawać 

ważne pytania. Pamiętaj też, że jesteś właścicielem wiedzy i spostrzeżeń zespołu. Jeśli uważasz, że 

zespół nie myśli wystarczająco dobrze, musisz rzucić mu wyzwanie, aby podążał za większymi 

historiami. 

PODSUMOWANIE 

Poznałeś kilka wskazówek, jak uniknąć dwóch typowych pułapek w zespołach zajmujących się analizą 

danych. Jeden zbyt szybko dochodził do konsensusu, a drugi błąkał się. Jeśli zespół zbyt szybko osiąga 

konsensus, hamuje to odkrywanie i jest znakiem, że zespół ma martwe punkty. Jeśli Twój zespół 

wędruje, spędza zbyt dużo czasu na jednym pytaniu. Mogą również zadawać pytania dotyczące 

niewłaściwej rzeczy. W Sekcji IV dowiesz się, w jaki sposób zespół ds. analityki danych powinien 

koncentrować się na dostarczaniu wartości 



Nowy sposób pracy 

„Nauka” w nauce o danych odnosi się do korzystania z metody naukowej. Ta naukowa metoda to pętla 

odkryć. Twój zespół zada interesujące pytania, a następnie zbadasz te pytania. Następnie wykorzystasz 

badania, aby uzyskać nowe spostrzeżenia. Twój zespół musi przyjąć empiryczne podejście do pracy. 

Zamiast planować, będą musieli się dostosować. Zamiast polegać na odpowiedziach, będą szukać 

interesujących pytań. To znacznie różni się od tego, jak działa większość organizacji. Większość 

organizacji polega na planowaniu, celach i konkretnych wynikach. Często w takich przypadkach: 

1. Projekty są podzielone na mniejsze, wykonalne projekty. 

2. Każdy projekt może mieć kilka zespołów. 

3. Centralne Biuro Zarządzania Projektami (PMO) śledzi sukces projektu. 

4. PMO upewnia się, że zespoły są na dobrej drodze do ukończenia przedmiotu dostawy. 

Z drugiej strony Twój zespół zajmujący się analizą danych potrzebuje zdolności adaptacyjnych, 

eksploracji i kreatywności, aby pomóc im kwestionować, badać i reagować. To dość duża rozbieżność. 

Większość organizacji wciąż pragnie planowania, celów i pewności. Aby Twój zespół ds. analityki 

danych odniósł sukces, musisz zmienić sposób myślenia organizacji o Twojej pracy. Musisz uwolnić 

pojęcie planowania i dostarczania i zastąpić je pojęciem odkrywania i odkrywania. Ta zmiana nie będzie 

łatwa w większości organizacji. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to przekazać, co wyróżnia naukę 

o danych. Zacznij od porównania nauki o danych z typowym projektem. Pokaż, jak tradycyjne pojęcia 

planowania i dostarczania nie sprawdzają się w zespole zajmującym się analizą danych. Przedefiniuj 

kryteria sukcesu, wyjaśniając, że nie możesz skoncentrować się na dostarczaniu wielkiego wybuchu 

pod koniec projektu. Zamiast tego musisz pokazać sukces, tworząc nowe spostrzeżenia, a następnie 

pokazać wartość tworzenia wiedzy organizacyjnej. 

Przegląd typowego projektu 

Według Project Management Institute (PMI) na świecie jest niewiele ponad 16 milionów kierowników 

projektów.  Dla porównania, firma badawcza International Data Corporation (IDC) szacuje, że istnieje 

nieco ponad 18 milionów programistów.  Oznacza to, że na każdego programistę przypada prawie 

jeden kierownik projektu. Dla wielu programistów nie jest to aż takim zaskoczeniem. 

W świecie tworzenia oprogramowania zarządzanie projektami i tworzenie oprogramowania wydają się 

iść w parze. Większość programistów posługuje się biegle zarządzaniem projektami. Mogą zadawać 

pytania dotyczące wymagań oprogramowania lub tego, czy nowa funkcja wykracza poza zakres 

projektu. Mogą nawet pracować z wykresami Gantta lub innymi planami zarządzania projektami. Ci 

programiści zinternalizowali zarządzanie projektami. Myślą o wymaganiach, zakresie i harmonogramie 

w ramach tworzenia oprogramowania. Chociaż rozwój może odbywać się na wiele różnych sposobów, 

naturalną tendencją tych programistów jest przestrzeganie praktyk zarządzania projektami. To może 

być dość duże wyzwanie dla Twojego zespołu zajmującego się analizą danych. Jeśli członkowie Twojego 

zespołu pracowali nad tradycyjnymi projektami oprogramowania, mogą próbować zastosować te 

zasady zarządzania projektami. Zespoły zajmujące się analizą danych nie pracują nad projektami. 

Pamiętaj, że te zespoły są odkrywcze. To jest nauka w nauce o danych. Zarządzanie projektami to 

zdefiniowany proces. Zanim zaczniesz, musisz mieć zrozumienie rezultatu. Typowe projekty wymagają 

wcześniejszego ustalenia specyfikacji. Koncentrują się na dostarczaniu w określonym zakresie, 

harmonogramie i budżecie. Nie da się efektywnie zarządzać tymi projektami bez poczucia tych 

ograniczeń. Typowy projekt dostarcza również produkt lub usługę. Na końcu projektu powinien 

znajdować się rzeczownik. Może kończysz raport lub Twój zespół dostarcza oprogramowanie. Na 



koniec Twój projekt musi coś dostarczyć, abyś wiedział, że jest kompletny. Spójrzmy na typowy projekt. 

Załóżmy, że musisz kupić nowy serwer dla swojej witryny internetowej z butami do biegania. Nad 

projektem pracuje kierownik projektu. Pierwszą rzeczą, jaką robi kierownik projektu, jest utworzenie 

karty projektu, która jest szybkim jednostronicowym dokumentem, który mówi, co projekt osiągnie. 

Jeśli karta zostanie zatwierdzona, kierownik projektu tworzy plan. Plan dokumentuje zakres, koszt i 

harmonogram projektu. W tym przypadku zakres projektu obejmuje zakup nowego serwera. Kierownik 

projektu szacuje koszt i wyznacza datę przybycia serwera. Projekt kończy się wraz z przybyciem 

serwera. Zakres, koszt i harmonogram to zrównoważone ograniczenia. Jeśli plan się zmieni, koszty 

najprawdopodobniej wzrosną, a harmonogram prawdopodobnie zostanie wydłużony. Jeśli kierownik 

projektu zdecyduje się przenocować na serwerze, koszt wzrośnie, a harmonogram się skróci. Zakres, 

koszt i harmonogram są zrównoważone w tym żelaznym trójkącie. Więc co to ma wspólnego z 

zespołami zajmującymi się analizą danych? Krótka odpowiedź to nic. Dobre zarządzanie projektami to 

zupełnie inna dyscyplina. Ma różne cele i procesy. 

Nie oznacza to, że zarządzanie projektami będzie nieobecne w nauce o danych; istnieje duża szansa, 

że ktoś pokieruje Twój zespół data science do stosowania zasad zarządzania projektami. Jest taki stary 

żart, że jeśli masz nowy, lśniący młotek, wszystko wygląda jak gwóźdź. To samo dotyczy większości 

organizacji i zarządzania projektami. To narzędzie, do którego są przyzwyczajeni. Nie czują się 

komfortowo wydając pieniądze bez młotka i gwoździ. Kiedyś pracowałem dla organizacji, która była 

głęboko zainwestowana w zarządzanie projektami. Biuro zarządzania projektami było jednym z 

najpotężniejszych działów w firmie. Zespół zajmujący się analizą danych zmagał się z tym na prawie 

wszystkich spotkaniach. Interesariusze pytali o zakres projektu, a zespół data science nigdy nie miał 

dobrej odpowiedzi, ponieważ próbowali stworzyć nową wiedzę i znaleźć spostrzeżenia. Interesariusze 

pytaliby również, kiedy zespół ma dostarczyć te spostrzeżenia. Ponownie zespół tak naprawdę nie miał 

odpowiedzi. Nie wiedzieli, co znajdą. Nadal przeglądali dane. Nie mogli ustalić daty, kiedy znajdą swoje 

najcenniejsze spostrzeżenia. To nigdy nie sprawiło, że interesariusze byli bardzo zadowoleni. Jeśli 

pracujesz w zespole zajmującym się analizą danych, prawie na pewno spotkasz się z takimi pytaniami. 

Jeśli tylko kilku kierowników projektów zadaje te pytania, prawdopodobnie nie będzie to zbyt duże 

wyzwanie. Jeśli osoba, która sponsoruje Twój projekt, zadaje te pytania, możesz mieć prawdziwy 

problem. 

Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić w tych okolicznościach, jest zakomunikowanie różnicy między 

zarządzaniem projektami a nauką o danych. Przynajmniej upewnij się, że wszyscy członkowie zespołu 

ds. analityki danych rozumieją różnicę. Staraj się trzymać z dala od języka zarządzania projektami, 

takiego jak zakres, koszt i harmonogram. Z czasem Twoi odbiorcy mogą zaakceptować inne podejście. 

Praca nad „Projektem” Data Science 

W większości organizacji zarządzanie projektami jest bardzo skuteczne. To był błyszczący młotek, który 

pomógł zredukować koszty i zarządzać harmonogramami. To na tyle skuteczne, że organizacje 

wykorzystują zarządzanie projektami do wielu swoich działań. Nie oznacza to, że zarządzanie 

projektami jest odpowiednie dla wszystkich tych wysiłków. Nauka o danych znacznie różni się od 

zarządzania projektami. Twój zespół może zbadać nowe możliwości. Mogą próbować udostępnić 

Twoje dane reszcie organizacji. Może szukają sposobów na lepsze zrozumienie klienta lub próbują 

wykryć naruszenia bezpieczeństwa lub oszustwa. Zespół może nawet zbadać ogromne zbiory danych z 

czujników lub maszyn. Te wysiłki nie pasują do typowych ram zarządzania projektami. Po pierwsze, nie 

będziesz mieć zakresu. Projekty data science mają charakter eksploracyjny. To jest nauka w nauce o 

danych. Nie możesz stworzyć szczegółowego opisu tego, co zamierzasz znaleźć, zanim zaczniesz 

odkrywać. Cały cel eksploracji polega na tym, że nie wiesz, co znajdziesz. Musisz być w stanie 

zareagować na swoje dane. Musisz spodziewać się nieoczekiwanego, jeśli chcesz odkrywać i zdobywać 



nową wiedzę. Ogólnie rzecz biorąc, nauka o danych szuka nowych możliwości lub próbuje 

odpowiedzieć na obecne założenia. Koncentruje się na eksploracji wiedzy i stara się dostarczać 

spostrzeżenia. Pomyśl o rzeczach, które robisz w swoim życiu, które są bardziej odkrywcze i 

empiryczne. Czy kiedykolwiek spacerowałeś wzdłuż pasa restauracji i przeglądałeś menu? To proces 

empiryczny. Zwiedzasz każdą z restauracji i odpowiadasz na menu. To zupełnie inaczej niż w przypadku 

rezerwacji w znanej restauracji. Wtedy planowałbyś, gdzie i kiedy idziesz i prawdopodobnie co jesz. 

Teraz wyobraź sobie, że podczas eksploracji ktoś prosi cię o zobowiązanie się do tego, co zjesz, co 

wydasz i kiedy skończysz. Są szanse, na które nie byłbyś w stanie odpowiedzieć. Gdyby ta osoba 

nalegała, abyś odpowiedział, prawdopodobnie przeskoczyłbyś do pierwszej restauracji, spojrzałbyś na 

menu i oszacował. W bardzo prawdziwym sensie musisz przestać odkrywać. Zamiast się uczyć, byś 

planował. Właśnie to dzieje się, gdy praktyki zarządzania projektami są stosowane do nauki o danych. 

Tabela zawiera porównanie typowego projektu oprogramowania z typowym projektem analizy 

danych. 

Typowy projekt oprogramowania: Typowy projekt Data Science 

Opracuj nowy portal samopomocy dla klientów: Lepsze zrozumienie potrzeb i zachowań klientów 

Twórz nowe oprogramowanie na podstawie opinii klientów : Utwórz model do przewidywania 

rezygnacji 

Zainstaluj nową farmę serwerów, aby zwiększyć skalowalność: znajdź nowe rynki i możliwości 

Konwertuj stary kod na zaktualizowane oprogramowanie: Zweryfikuj założenia dotyczące nas klientów  

Kiedyś pracowałem dla organizacji, która nalegała na stosowanie dobrych praktyk zarządzania 

projektami we wszystkich swoich pracach. Zespół zajmujący się analizą danych nie był wyjątkiem. 

Zespół próbował dostosować się do tej praktyki, tworząc kamienie milowe wiedzy i wyniki wglądu. W 

końcu okazało się to całkowicie niewykonalne. Kamienie milowe wiedzy były tylko najlepszymi 

domysłami i zniechęciły zespół do patrzenia na cokolwiek interesującego. Szukali tylko rzeczy łatwych 

do udowodnienia lub graniczących z oczywistymi ze względu na ograniczenia czasowe. Za każdym 

razem, gdy próbowałem zadać ciekawsze pytania, obawiali się, że przegapią kamień milowy. Jak 

wspomniano wcześniej, praktyki zarządzania projektami są korzystne dla większości organizacji. 

Niestety, dla zespołu zajmującego się badaniem danych te praktyki mają efekt mrożący. Zarządzanie 

projektami zniechęca do niepewności. Zmusza to zespół data science tylko do próbowania weryfikacji 

tego, co jest już znane. Jeśli znajdą coś nieoczekiwanego, jest to postrzegane jako błąd, a nie funkcja. 

Tworząc kamienie milowe i rezultaty, mówisz zespołowi, że mają określony czas na zweryfikowanie 

tego, co już wiadomo. Mierzą swój sukces nie znajdując nowych rzeczy. To przeciwieństwo tego, czego 

oczekujesz od zespołu zajmującego się analizą danych. Nie chcesz myśleć o data science jako o 

projekcie dostarczającym produkt. 

Porównanie wyzwań projektowych 

Tradycyjne projekty opierają się na ustalonych wymaganiach i starannym planowaniu. Pamiętaj, że 

typowy projekt ma zakres, koszt i harmonogram. To naprawdę nie jest zgodne z metodą naukową 

stosowaną w zespołach zajmujących się analizą danych. Nie ma konkretnego rezultatu, którym można 

zarządzać i nie da się naprawdę zrównoważyć tych ograniczeń. Zamiast tego zespoły analityków danych 

mają charakter empiryczny i badawczy. Projekty te polegają na uczeniu się przez patrzenie. Jeśli 

nalegasz na plan projektu, zmuszasz zespół do szukania tego, co już wiedzą. Trudno wyobrazić sobie, 

jak większość zespołów znajduje wiele nowych danych w dobrze zdefiniowanym polu. Jeśli pomyślisz 

o spotkaniach w większości organizacji, zwykle skupiają się one na planowaniu i osiąganiu celów. Język 



większości organizacji nadal opiera się na wyrażeniach, takich jak misja, cele i wyniki. Trudno się cofnąć 

i wyobrazić sobie zespół czystej eksploracji. Dla większości organizacji będzie to trudna zmiana. 

Przyjrzyjmy się więc projektowi i porównajmy go z zespołem zajmującym się badaniem danych. 

Następnie zobaczmy, co by się stało, gdybyś zastosował planowanie i cele. Zacznijmy od typowego 

projektu oprogramowania. Twoja organizacja chce stworzyć nowy portal samopomocy dla klientów. 

Statutem projektu jest stworzenie portalu jako sposobu na obniżenie kosztów. Projekt będzie miał 

ustalony koszt, ale organizacja zaoszczędzi pieniądze na obsłudze klienta. Projekt charakteryzuje się 

wysokim zwrotem z inwestycji (ROI). Plan przedstawia wszystkie funkcje w dokumencie wymagań. 

Istnieje szacunkowy harmonogram rozwoju, a wszystkie koszty są udokumentowane. Wszystko to 

zostało przedstawione w planie projektu. Kierownik projektu będzie aktualizował plan w trakcie 

trwania projektu i pomoże zrównoważyć wszelkie zmiany. Teraz wyobraźmy sobie zespół analityków 

danych. To mały czteroosobowy zespół. Jest kierownik badań, dwóch analityków danych i kierownik 

projektu. Ich zadaniem jest lepsze zrozumienie potrzeb i zachowań klientów. Liderzy organizacji 

uważają, że jeśli mogą lepiej zrozumieć swoich klientów, mogą przekształcić to zrozumienie w przyszłe 

przychody. Prowadzenie badania rozpoczyna się od zadania kilku pytań: 

• Co wiemy o naszym kliencie? 

• Co zakładamy na temat naszego klienta? 

• Dlaczego nasz klient robi zakupy u nas, a nie u konkurencji? 

• Co może sprawić, że nasi klienci będą robić u nas jeszcze więcej zakupów? 

Kierownik badania współpracowałby z analitykiem danych, aby podzielić je na raporty. Być może 

mogliby tworzyć raporty o dochodach klientów, jak pokazano na rysunku 11-1. Mogli również 

analizować platformy mediów społecznościowych i tworzyć chmurę słów informacji zwrotnych od 

tysięcy klientów, jak pokazano na rysunku 11-2. Na przykład jednymi z największych słów w chmurze 

słów były „podróż”, „przepis” i „restauracja”. Zespół mógł wrócić i zadać więcej pytań. Dlaczego nasi 

klienci lubią podróżować? Gdzie oni idą? 

■ Uwaga : Oś x to dochód, a oś y to wydatki. Osoby o wyższych dochodach niekoniecznie wydają więcej. 

Największe wydatki wydają się mieć osoby, które mają dochód w granicach 20–30 000 USD. 

Możesz zobaczyć, jak wiedza o kliencie może prowadzić do wyższej sprzedaży. Może możesz 

współpracować z zespołem marketingowym, aby reklamować się w czasopismach podróżniczych. 

Może zaczniesz sprzedawać produkty, które są ściśle związane z podróżowaniem. Z drugiej strony 

możesz również odkryć, że cała eksploracja była ślepym zaułkiem. Być może Twój analityk danych 

utworzył raport o tym, dokąd podróżowali klienci, jak pokazano na rysunku. 



 

 

Okazuje się, że wielu Twoich klientów podróżuje za granicę, ale nie na tyle, aby uzasadnić sprzedaż 

nowych produktów. Więc zespół postanawia go porzucić i zbadać inne obszary. Może w następnej 

kolejności spróbujesz poznać ulubione restauracje swoich klientów. 

■ Uwaga Całkowite wydatki klientów, którzy podróżują, są większe niż tych, którzy tego nie robią. Jeśli 

jednak porównasz miejsca docelowe podróży, łączne wydatki w każdym miejscu docelowym są 

mniejsze niż w przypadku osób, które nie podróżują. 

Jak to pasuje do tradycyjnych ram zarządzania projektami? Jaki jest zakres Twojego projektu? To 

dowiadywanie się o swoim kliencie. Chodzi o nową wiedzę. Skąd wiesz, kiedy skończyłeś coś wiedzieć? 

Kiedy ta nowa wiedza zostanie dostarczona? Co mieści się w zakresie projektu? Wszystkie te pytania 

prawdopodobnie dałyby każdemu kierownikowi projektu puste spojrzenie. Nauka to czasownik, a nie 

rzeczownik. Jeśli nie wiesz, czego szukasz, nie ma możliwości zmierzenia tego, czego się nauczysz. Jeśli 

wiesz, czego szukasz, tak naprawdę nie uczysz się czegoś nowego. A co z harmonogramem? Czy będą 

kontynuować pracę nad tym projektem nawet po tym, jak wpadną w ślepy zaułek? Kiedy zespół 

przestaje działać? Wreszcie, co z kosztami? Jeśli nie wiesz, jak długo pracuje zespół roboczy, jak 

planujesz jego czas? Jak zapewne zauważyłeś, ten projekt data science nie pasuje do projektu ramy 

zarządzania. Zobaczysz, że to samo dotyczy większości, jeśli nie wszystkich, Twoich badań nad danymi. 

Definiowanie kryteriów sukcesu 

W wywiadzie z 1921 r. Thomas Edison powiedział, że jego asystent był zniechęcony ich nieudanymi 

eksperymentami.  Słynny wynalazca był pogodny i zapewnił go, że nie zawiedli. Zawsze uczyli się czegoś 

nowego. Kiedy się czegoś nauczą, próbują w inny sposób. Dziś wiemy, że Thomas Edison miał rację ze 

względu na swoje liczne sukcesy. Kilka z nich jest nadal w użyciu. Było też kilka eksperymentów, które 

zaginęły w historii - niewielu grało na swoim betonowym pianinie. Mamy tę korzyść, że patrzymy na 

jego spuściznę jako ciąg udanych eksperymentów. Nie widzimy nieudanych eksperymentów, które 

zajmowały mu większość czasu. Porażek niż sukcesów było znacznie więcej. Gdyby Edison korzystał z 

nowoczesnego zarządzania projektami, napotkałby kilka wyzwań. Jak określiłby swoje kryteria 

sukcesu? Nie można było po prostu szukać rzeczy, które działały. Gdybyś tak zrobił, potrzebowałbyś 

dużo cierpliwości. Jego eksperymenty trwały miesiące lub lata, zanim przyniosą cokolwiek, co choćby 

wyglądało na sukces. Powinniśmy patrzeć na sukces nauki o danych w taki sam sposób, w jaki Edison 

patrzył na swoje eksperymenty. Wystarczy zadać proste pytanie: czy nauczyliśmy się czegoś nowego? 

Twój zespół przeprowadzi wiele eksperymentów na danych, a większość eksperymentów zakończy się 



niepowodzeniem lub ślepymi zaułkami. Staraj się nie myśleć o tym jako o porażkach. Nie każdy 

eksperyment doprowadzi do spostrzeżeń. Może być również prawdą, że większość twoich spostrzeżeń 

nie będzie miała dużej wartości. Może dowiesz się, że większość Twoich klientów to właściciele 

zwierząt domowych. To może być interesujące, ale prawdopodobnie nie będzie miało dużej wartości. 

Takie podejście może stanowić wyzwanie w wielu organizacjach. W niektórych organizacjach może to 

być nawet denerwujące. Będziesz wiedział, że napotykasz ten problem, gdy ludzie pytają: „Co robi ten 

zespół?” lub jeszcze gorzej: „Co ten zespół robi ponownie?” To może być wyzwanie organizacyjne. 

Menedżerowie mogą wynająć zespół analityków danych jako eksperyment, aby zobaczyć, co wymyślą. 

Może to utrudnić pracę Twojemu zespołowi ds. analityki danych. Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, 

aby przedstawić kilka kryteriów sukcesu: 

• Upewnij się, że Twój zespół jest jak najbardziej przejrzysty. Walcz z chęcią pozostania z dala od reszty 

organizacji. Często, jeśli ludzie nie rozumieją, co robisz, nie trzeba długo zastanawiać się, dlaczego tam 

jesteś. 

• Upewnij się, że próbujesz rozwiązać duże problemy. Chcesz, aby Twój zespół był wystarczająco 

ambitny, aby rozwiązywać interesujące pytania. Jeśli pytania są zbyt nieśmiałe, przedstawienie 

interesujących wyników może być trudne. 

• Postaraj się pokazać, czego zespół się uczy poprzez regularnie zaplanowane spotkania poświęcone 

opowiadaniu historii. Podczas tych spotkań zadaj pytania, nad którymi pracuje zespół, i przedstaw kilka 

ostatnich spostrzeżeń. 

Kiedyś pracowałem na uniwersytecie, który zatrudnił grupę „specjalistów od nieustrukturyzowanych 

danych”. Nadzorca chciał mieć zespół zajmujący się analizą danych, który szukałby nowych 

spostrzeżeń. Zespół pracował w biurze w pobliżu administratorów, którzy ich zatrudnili. Nikt inny na 

uniwersytecie nie wiedział, co robią. Większość nawet nie zdawała sobie sprawy, że tam są. Problem 

polegał na tym, że zespół zajmujący się analizą danych miał problem z zadawaniem interesujących 

pytań. Nikt z reszty uniwersytetu nie poświęciłby czasu na spotkanie z kierownikiem badań. Sprawy 

poszłyby znacznie gładko dla tego zespołu, gdyby zespół został umieszczony w lokalizacji blisko reszty 

wydziału, a nie administratorów. To pozwoliłoby im od samego początku współpracować ze wszystkimi 

i wymyślać ciekawe pytania. Mogli odbyć spotkania narracyjne, które dałyby wgląd w te pytania. Jeśli 

jesteś kierownikiem badań w zespole zajmującym się analizą danych, ciężko pracuj, aby pytania były 

ściśle powiązane z resztą organizacji. Przejrzyj informacje o tym, co znajdziesz. Dawaj częste 

prezentacje ciekawych spostrzeżeń. Spróbuj wykorzystać resztę organizacji, aby zrozumieli wartość 

nauki o danych 

Jeśli jesteś kierownikiem projektu w zespole zajmującym się analizą danych, postaraj się ciężko 

pracować, aby upewnić się, że zespół pracuje z wszystkimi innymi. Jedną z twoich najlepszych inspiracji 

mogą być ludzie, którzy wpadają i zadają pytania. Im lepiej zespół jest połączony z resztą organizacji, 

tym łatwiej będzie tworzyć ciekawe pytania. 

PODSUMOWANIE 

Opisałeś typowy projekt w organizacji. Następnie dowiedziałeś się, jak to jest pracować nad projektem 

związanym z nauką o danych. Następnie dowiedziałeś się o różnych wyzwaniach projektowych dla 

każdego typu projektu. Wreszcie dowiedziałeś się, jak zdefiniować kryteria sukcesu dla swojego 

zespołu ds. analizy danych i co musisz przekazać reszcie organizacji. 



Korzystanie z cyklu życia nauki o danych 

Większość osób w zespole ds. analizy danych zna typowy cykl życia projektu. Osoby zajmujące się 

tworzeniem oprogramowania znają cykl życia oprogramowania (SDLC). Osoby zajmujące się 

eksploracją danych prawdopodobnie korzystały z Cross Industry Standard Process for Data Mining 

(CRISP-DM). Każdy z tych cykli życia działa dobrze w zależności od projektu. Problem z tymi cyklami 

życia polega na tym, że wymagają one dużo wiedzy o tym, co robisz, zanim zaczniesz. W tworzeniu 

oprogramowania musisz mieć jasny zakres. Dzięki eksploracji danych musisz dużo wiedzieć o danych i 

potrzebach biznesowych. Nauka o danych jest empiryczna. Nie wiesz, co znajdziesz. Możesz nawet nie 

wiedzieć, czego szukasz. Zamiast tego musisz skupić się na interesujących pytaniach, a następnie 

stworzyć pętlę informacji zwrotnych, aby upewnić się, że pytania te są powiązane z wartością 

biznesową. Niemniej jednak cykl życia może być bardzo przydatny. To jak mapa wysokiego poziomu, 

która pomaga utrzymać zespół na dobrej drodze. Dlatego w przypadku zespołu zajmującego się analizą 

danych będziesz chciał wypróbować inne podejście. Możesz użyć cyklu życia nauki o danych (DSLC) 

jako sposobu na wyznaczenie kierunku dla zespołu. Tu  poznasz SDLC i CRISP-DM, aby zrozumieć, czym 

różnią się od DSLC. Następnie dowiesz się, jak korzystać z DSLC i jak skutecznie przechodzić przez 

pytania DSLC. 

Odkrywanie SDLC lub CRISP-DM 

Widziałeś już, jak trudno jest sprawić, by zespoły zajmujące się analizą danych pracowały w ramach 

zarządzania projektami, przyjrzyjmy się więc dwóm cyklom życia powszechnie stosowanym w 

zarządzaniu projektami. Cykl życia to seria kroków, które podejmujesz, gdy tworzysz oprogramowanie 

lub podchodzisz do problemu. Istnieją dwa cykle życia, które prawdopodobnie napotkasz w dużych 

organizacjach. Pierwszym z nich jest cykl życia oprogramowania (SDLC). Ten cykl życia ma sześć faz, jak 

pokazano na rysunku. 

 

Pod każdą fazą znajduje się przykład tego, co dzieje się podczas tej fazy. Jest to zwykle nazywane 

modelem kaskadowym, ponieważ każda z tych faz musi zostać zakończona, zanim rozpocznie się 

następna: 

1. Planuj i analizuj: Zaplanuj oprogramowanie i przeanalizuj wymagania. 

2. Projekt i kod: stwórz podstawowe projekty i rozpocznij kodowanie 

3. Test: Po ukończeniu kodu ludzie zajmujący się zapewnianiem jakości testują oprogramowanie. 

4. Wdrażanie: po przejściu wszystkich testów jest wdrażany do użytku przez ludzi. 

Drugi cykl życia, który prawdopodobnie zobaczysz, to międzybranżowy standardowy proces eksploracji 

danych (CRISP-DM), który jest używany do danych zamiast oprogramowania. Model jest nieco bardziej 

elastyczny niż sztywny model wodospadu. Ma również sześć faz, jak pokazano na rysunku: 



 

1. Zrozumienie biznesowe 

2. Zrozumienie danych 

3. Przygotowanie danych 

4. Modelowanie 

5. Ocena 

6. Wdrożenie 

To, co łączy oba te cykle życia, to to, że są zaprojektowane do dostarczania „wielkiego wybuchu”. 

Spędzasz dużą część swojego czasu w fazie planowania i analizy w przypadku oprogramowania lub w 

fazie zrozumienia biznesu w przypadku danych. Celem jest zebranie jak największej ilości informacji 

przed rozpoczęciem pracy. Potem dostarczasz to wszystko w końcu z wielkim hukiem. Niekoniecznie 

jest to najlepsze podejście, gdy pracujesz w nauce o danych ze względu na jego eksperymentalny i 

eksploracyjny charakter. Wyobraź sobie typowy projekt z zakresu nauki o danych. Załóżmy, że Twój 

zespół zajmujący się analizą danych identyfikuje typowe zachowania klientów, zanim zdecydują się 

zostawić Cię dla konkurencji. Czasami nazywa się to wskaźnikiem rezygnacji klienta. Twój zespół ds. 

analityki danych może być w stanie jasno określić swoje zamiary: zobaczyć, co robią klienci, zanim 

odejdą, i stworzyć model, aby przewidzieć, kiedy ktoś może odejść. Jednak Twój zespół nie będzie mógł 

zaplanować swojej pracy. Mogą znaleźć swoje najlepsze modele, przeglądając dane z sieci 

społecznościowych, dane sprzedażowe firmy, a nawet niezwykle udaną promocję oferowaną przez 

konkurenta. Chodzi o to, że nie będą wiedzieć, dopóki nie… zaczną szukać. Twój zespół będzie spędzał 

zbyt dużo czasu na planowaniu, jeśli zostanie zmuszony do korzystania z procesu SDLC lub CRISP-DM. 

Nie będą w stanie zastosować tego, czego uczą się na podstawie danych. Dzieje się tak, ponieważ są 

zmuszeni zaplanować swoją pracę, zanim zaczną modelować lub kodować. Zdefiniowane procesy, 

takie jak SDLC lub CRISP-DM, wymagają zrozumienia każdej pracy. Jeśli popełnisz błąd, będziesz musiał 

poradzić sobie z żądaniem zmiany w SDLC i ponowną oceną w CRISP-DM. Jeśli chcesz, aby Twój zespół 

ds. analityki danych był elastyczny i eksploracyjny, nie możesz zastosować standardowego cyklu życia. 

Zamiast tego powinieneś poszukać lżejszego podejścia do dostarczania spostrzeżeń, dzięki czemu 



możesz mieć strukturę, a jednocześnie by być elastycznym  wystarczy dostosować się do nowych 

pomysłów. 

Korzystanie z DSLC 

Nauka o danych nie działa zbyt dobrze z istniejącymi cyklami życia procesów. Nie wystarczy 

oprogramowanie pasujące do SDLC, a proces eksploracji danych w CRISP-DM jest trochę zbyt sztywny. 

Nie oznacza to, że zespół zajmujący się analizą danych powinien po prostu pracować w taki sposób, 

jaki wydaje się słuszny. 

W tych cyklach życiowych istnieje prawdziwa wartość. Jedną z wartości jest to, że daje ci mapę 

wysokiego poziomu tego, dokąd zmierzasz. Jest to bardzo przydatne, gdy zaczynasz pracę w zespole 

zajmującym się badaniem danych. Masz ogólne poczucie ścieżki do przodu, więc możesz zacząć z myślą 

o końcu. Niebezpieczeństwo związane z cyklem życia polega na tym, że staje się on głównym celem 

pracy. Chcesz wykorzystać cykl życia jako narzędzie do lepszej nauki o danych. Nie chcesz podążać za 

procesem ze względu na podążanie za procesem. Dobry cykl życia powinien być jak poręcz. Chcesz 

myśleć, że jest tam, kiedy wchodzisz i schodzisz po schodach. Nie chcesz trzymać się tego na każdym 

kroku. Po chwili nie powinieneś nawet zauważyć, że tam jest. W przypadku projektów dotyczących 

nauki o danych możesz użyć DSLC. Ta struktura procesu jest lekka i mniej sztywna. DSLC składa się z 

sześciu kroków, jak pokazano na rysunku 12-3 i omówiono bardziej szczegółowo w kolejnych sekcjach. 

Ten cykl życiowy jest luźno oparty na metodzie naukowej. 

Zidentyfikować 

Jako zespół zajmujący się analizą danych zacznij od określenia kluczowych ról w swojej historii. W końcu 

chcesz móc opowiedzieć ciekawą historię za pomocą swoich danych. Najlepszym sposobem na 

rozpoczęcie historii jest zidentyfikowanie kluczowych graczy. Pomyśl o tym jak o scenie w sztuce. Kto 

wchodzi do pokoju? Czy jest główny bohater lub protagonista? Czy istnieje historia, która pomaga 

zrozumieć jego działania? Wróćmy do strony internetowej z butami do biegania. Kim są twoi kluczowi 

gracze? Jest biegacz. Być może biegacz ma partnera, który wpływa na jego biegowe nawyki. Może 

partner Twojego biegacza jest lekarzem, blogerem lub trenerem. Każdy z tych graczy może być częścią 

Twojej historii nauki o danych. 

Pytanie 

Po zidentyfikowaniu kluczowych graczy możesz zadać kilka interesujących pytań. Kierownik badawczy 

twojego zespołu może zacząć od pytania: „Czy jest bloger, który wpływa na twojego biegacza?” Być 

może trener odgrywa dużą rolę w wpływaniu na to, co kupuje twój biegacz. Mogą zapytać: „Czy 

trenerzy CrossFit polecają nasze produkty?” Te pytania są kluczowym pierwszym krokiem w 

odkrywaniu Twoich danych. Pamiętaj, że nauka o danych jest eksperymentalna i eksploracyjna. Kiedy 

zaczynasz od dobrego pytania, masz większe szanse na interesujące badania. 

Badania 

Analityk danych chce ściśle współpracować z zespołem, aby wypróbować pewne strategie badania 

pytań. Zespół postanawia zbadać relacje między biegaczami a ich partnerami. W tym przypadku 

prowadzący badanie pytał analityka danych, w jaki sposób mogą uzyskać te informacje. Jak na 

podstawie danych na stronie internetowej można ustalić, czy ktoś jest partnerem biegowym? Może 

mógłbyś wysłać promocje typu „znajdź znajomego” na ten sam kod pocztowy. Analityk danych mógłby 

próbować powiązać dane klientów z osobami, które są znajomymi w serwisach społecznościowych. 

Jeśli analityk danych nie może zbadać tego pytania, zespół może wymyślić strategie na przyszłość. 

Może strona internetowa powinna stworzyć specjalną promocję dla biegających partnerów. 



Wyniki 

Po opracowaniu tematu badawczego chcesz stworzyć swoje pierwsze raporty. Te wyniki są dla zespołu. 

Powinny być szybkie i brudne. Mamy nadzieję, że Twój zespół ds. analizy danych przejdzie przez wiele 

pytań i wiele raportów. Większość z nich to niewypały. Mogą być interesujące, ale nie na tyle 

interesujące, aby dalej je badać. Nie chcesz, aby Twój analityk danych spędzał zbyt dużo czasu na 

doskonaleniu wyników. 

Wgląd 

Na koniec zespół zajmujący się analizą danych powinien przyjrzeć się wynikom, aby zobaczyć, czy są 

jakieś interesujące spostrzeżenia, jak pokazano na rysunku. 

 

Być może dane sugerują, że większość Twoich klientów pracuje z partnerami. Ten wgląd może być 

bardzo cenny dla zespołu marketingowego. 

 

■ Uwaga Ten wykres pochodzi z kwartalnych ankiet, w których klienci wybierali, z kim biegają. Pierwszy 

pasek w każdej grupie to zestawienie osób, z którymi biegają najczęściej. Poniżej znajdują się 

zestawienia dla innych typów osób, z którymi prowadzą ankiety. Na przykład osoby, które najczęściej 

biegają same, biegają również z sąsiadami, a osoby, które biegają ze swoimi dziećmi, wolą biegać 

samodzielnie. Zobacz, jak utworzyć ten wykres na http://ds.tips/cH6th . 

Uczyć się 

Na koniec Twój zespół połączy garść tych spostrzeżeń i spróbuje stworzyć wiedzę organizacyjną. To 

tutaj Twój zespół opowie historię klienta. Możesz użyć wizualizacji danych, aby utworzyć kopię 

zapasową swojej historii. Ta nowa wiedza jest tym, co naprawdę dodaje wartości reszcie organizacji. 

Jeśli opowiesz przekonującą historię, może to zmienić sposób, w jaki Twoja organizacja postrzega swoją 

działalność. 

Zapętlenie pytań  

Cykle życia oprogramowania i eksploracji danych nie są wystarczająco elastyczne, aby radzić sobie z 

nowymi informacjami. Dlatego używasz DSLC, który jest znacznie lżejszy. Jeśli Twój zespół ds. analizy 



danych znajdzie coś nowego, nie powinien walczyć z procesem, aby Twoja organizacja odniosła 

korzyści. Jak wspomniano, DSLC ma sześć obszarów: Identyfikacja, Pytanie, Badania, Wyniki, Wgląd i 

Uczenie się. Podsumowując, najpierw identyfikujesz graczy, a następnie tworzysz kilka interesujących 

pytań. Twój zespół zajmujący się badaniem danych powinien wtedy uzgodnić, jak zbadać te pytania. 

Omówisz wyniki i sprawdzisz, czy są jakieś spostrzeżenia. Następnie zbierasz swoje spostrzeżenia, 

tworzysz historię i opowiadasz reszcie organizacji, czego się nauczyłeś. Te sześć obszarów nie 

przypomina cyklu życia oprogramowania, w którym każdy krok prowadzi do następnego. Zamiast tego 

pomyśl o trzech środkowych obszarach jako o cyklu. Twój zespół zajmujący się analizą danych powinien 

przechodzić przez pytania, badania i wyniki (patrz Rysunek 12-5 ). Ten cykl pytań, badań i wyników jest 

motorem napędzającym Twój zespół zajmujący się analizą danych. Każda z trzech ról w twoim zespole 

skupia się na jednym z tych obszarów. Prowadzenie badań skupia się na tworzeniu właściwych pytań. 

Analityk danych współpracuje z prowadzącym badaniem, aby zadać właściwe pytanie badawcze i 

stworzyć raporty. Następnie kierownik projektu przekazuje te wyniki reszcie organizacji. Wróćmy do 

przykładu strony internetowej z butami do biegania. Co kilka lat pojawiają się buty do biegania, które 

są przełomowym hitem. Twoi producenci produkują setki butów, ale od czasu do czasu jeden robi dużo 

lepiej niż cała reszta. Zwracasz się do zespołu zajmującego się analizą danych i prosisz o stworzenie 

modelu predykcyjnego dla tych najlepszych butów, jak pokazano na rysunku 12-6. Prowadzący badanie 

zadaje ciekawe pytanie: „co z butem sprawia, że jest hitem?” Współpracuje z analitykami danych, aby 

zadać kilka interesujących pytań: 

• Czy to kolor buta? 

• Czy to jakaś nowa technologia? 

• Czy but został przedstawiony w czasopiśmie i skorzystał z efektu sieci? 

■ Uwaga Używając wartości sprzedaży jako zmiennej y, a kolorów, kanałów marketingowych i 

technologii jako zmiennych fikcyjnych x, widzimy, że najlepiej sprzedające się produkty 

najprawdopodobniej mają kolor czarny, ale nie biały, a kolor pomarańczowy również pomaga. Możesz 

zinterpretować dane tak: Jeśli wszystko inne pozostanie bez zmian, jeśli produkt jest reklamowany na 

cyfrowych platformach informacyjnych, prawdopodobnie zwiększy sprzedaż o 200 USD w porównaniu 

z reklamą na blogu, która zmniejszy sprzedaż o blisko 200 USD. 

Kierownik badań, analityk danych i kierownik projektu cyklicznie przechodzą przez te pytania, badania 

i wyniki. Większość pytań i wyników może być niewypałami. Kilka z nich może prowadzić do wglądu. 

Być może wyniki sugerują, że jest to połączenie pewnych kluczowych atrybutów, które można 

wykorzystać jako spostrzeżenia. Zespół następnie łączy to i opowiada historię, która jest nową wiedzą. 

Historia jest taka, że najlepszym sposobem przewidzenia hitu jest połączenie szumu medialnego, nowej 

technologii i ciekawego designu. 

Teraz firma produkująca buty do biegania może wykorzystać tę wiedzę do stworzenia nowego 

produktu. Zamiast tworzyć setki butów czekających na hit, firma może dostarczyć specyfikacje i 

środowisko do stworzenia hitu. Niektóre organizacje, które mają silne zespoły analityki danych, już 

korzystają z tego podejścia. Serwis subskrypcyjny Netflix wykorzystał to podejście do stworzenia 

swojego przebojowego serialu House of Cards. Mieli wówczas 33 miliony subskrybentów. Ich zespół 

zajmujący się analizą danych przyjrzał się temu, co oglądali klienci, ocenom programów, tym, co lubili 

widzowie fabuły, i popularnym aktorom (Kevin Spacey był bardzo popularny). Netflix ustalił, że 

programy polityczne są bardzo popularne i zatrudnił Spacey. Następnie wzorowali nowy program na 

popularnej brytyjskiej wersji programu. Stworzyli model predykcyjny oparty na tym, co stworzyło 

popularny program. Pracowali nad kolejnymi pytaniami, badaniami i wynikami. Zespół zajmujący się 

analizą danych stworzył następnie historię tego, co chcieliby zobaczyć ich klienci. Ta historia stała się 



fabułą, która przerodziła się w przebojowy program telewizyjny. Ten cykl pytań, badań i wyników 

napędza Twoje spostrzeżenia i wiedzę. Twój zespół ds. analizy danych przechodzi przez te obszary w 

ramach większej DSLC. Pamiętaj, aby nie myśleć o tym cyklu życia jak o procesie w stylu wodospadu. 

Zamiast tego pomyśl o tym jako o kilku krokach do rozpoczęcia, a następnie cyklu w środku, aby 

stworzyć wspaniałe historie. 

PODSUMOWANIE 

Zapoznałeś się z SDLC i CRISP-DM, aby zrozumieć, czym różnią się od DSLC. Dowiedziałeś się, że 

zarówno SDLC, jak i CRISP-DM mają sześć faz i zbadałeś te fazy. Dowiedziałeś się, jak korzystać z DSLC, 

aby skutecznie przeglądać cenne spostrzeżenia.  



Praca w sprintach 

Jednym z kluczowych sposobów na zachowanie adaptacji jest podzielenie pracy na mniejsze części, 

dzięki czemu często pokazujesz interesariuszom coś interesującego. Twój zespół może tworzyć pytania 

i uzyskiwać szybkie informacje zwrotne, aby sprawdzić, czy historie danych są wartościowe i rezonują 

z resztą organizacji. Jeśli nie jest to cenne, zespół może szybko przejść do innych pytań. Jeśli tak, zespół 

może głębiej zagłębić się, a może nawet zadać pytania na podstawie informacji zwrotnych z firmy. Ta 

pętla sprzężenia zwrotnego jest niezbędna, aby praca zespołu była powiązana z wartością biznesową. 

Tu dowiesz się, jak przejść przez sprinty DSLC, stworzyć tablicę pytań, skupić się na kilku spotkaniach, 

podzielić pracę i opowiedzieć ciekawą historię. Wszystkie te umiejętności pomogą Ci efektywniej 

pracować z DSLC. 

Iteracja przez sprinty DSLC 

Należy pamiętać, że całe DSLC powinno być uruchamiane w szybkich przyrostach. DSLC nie jest 

przeznaczony do pracy przez tygodnie lub miesiące - jest wystarczająco mały, aby zmieścić się w dwóch 

tygodniach pracy. Co dwa tygodnie zespół może udoskonalać swoją pracę, tworzyć nowe spostrzeżenia 

i wymyślać ulepszone pytania. Jeśli firma uzna, że praca nie jest wartościowa, zespół może zmienić kurs 

i spróbować czegoś nowego. Teraz, gdy widziałeś DSLC, możesz się zastanawiać, jak to wygląda w 

praktyce. Jedną z najważniejszych rzeczy do zapamiętania jest to, że DSLC nie jest skonstruowany tak, 

aby działał w fazach, takich jak SDLC, gdzie zwykle nie rozpoczyna się następnej fazy, dopóki nie 

zakończy się poprzednia faza. DSLC ma na celu upewnienie się, że skoncentrujesz się na sześciu 

obszarach: Identyfikacja, Pytania, Badania, Wyniki, Wgląd i Uczenie się. Cały cykl życia powinien 

przebiegać w krótkim „sprincie”. Być może słyszałeś o terminie sprint, który jest powszechnie używany 

w zwinnym oprogramowaniu, ale w rzeczywistości pochodzi z rozwoju produktu. Sprint to spójny 

okres, w którym zespół przechodzi przez cały cykl życia. Każdy sprint powinien przebiegać przez 

wszystkie sześć obszarów DSLC. Zespół zajmujący się analizą danych powinien biec w dwutygodniowym 

sprincie. To wystarczająco długo, aby znaleźć spostrzeżenia, ale wciąż wystarczająco krótkie, aby 

dostosować się do nowych pomysłów, jak pokazano tu 

 

Główną zaletą biegania w sprintach jest skrócenie czasu między „koncepcją a gotówką”. Wiele 

organizacji zajmuje dużo czasu, zanim wymyślą nowe pomysły, a następnie przechodzą przez długi 

proces realizacji. Te nowe koncepcje mogą nie dodawać wartości przez wiele miesięcy, a już na pewno 

nie dodadzą firmie żadnej nowej gotówki, dopóki nie wymyślą oryginalnej koncepcji. Dwutygodniowy 



sprint zwiększa wartość dodaną częściej. Nawet jeśli nie ma wglądu, nadal będą gotowe pytania. Nie 

chcesz, aby Twój zespół zajmujący się analizą danych pracował przez długi czas. Jeśli pracujesz w 

miesiącach lub kwartałach, między pytaniami a wynikami minie zbyt dużo czasu. Zanim uzyskasz 

jakiekolwiek informacje, dane mogły ulec zmianie. Nie chcesz też, aby Twój zespół poświęcał zbyt dużo 

czasu na jedno pytanie. 

Pamiętaj, że zdecydowana większość twoich badań będzie prowadzić do ślepych zaułków. Większość 

twoich pytań będzie niewypałem. Musisz otworzyć wiele ostryg, zanim znajdziesz perły. Dlatego chcesz 

szybko przebrnąć przez te pytania, więc gdy znajdziesz coś interesującego, możesz wykorzystać tę 

pracę. Kiedyś pracowałem ze stanowym Departamentem Edukacji, który starał się lepiej zrozumieć 

uczniów uczęszczających do ich szkół publicznych. Mieli duży zespół zajmujący się analizą danych. 

Zespół starał się stworzyć model, aby lepiej przewidywać zainteresowania uczniów. Niestety próbowali 

użyć SDLC. Zespół próbował pracować w sprintach, ale wolał pracować w typowym wodospadzie. 

Zespół zajmujący się analizą danych spędził większość czasu na planowaniu. Kiedy zaczynali swój 

projekt, spędzili kilka tygodni na spotkaniach burzy mózgów. Jeśli kiedykolwiek brałeś udział w burzy 

mózgów, wiesz, że musi być dobrze zorganizowane. 

Jeśli tak nie jest, spotkanie znacznie wykracza poza zaplanowany czas. Dokładnie tak się stało. W 

rzeczywistości minęło kilka miesięcy, zanim zespół był w stanie opublikować swój pierwszy dokument 

wymagań. Dokument zawierał kilka pytań, na które chcieli odpowiedzieć, i przedstawiał techniki 

badawcze. Następnie zespół przedstawił spostrzeżenia, które mieli nadzieję uzyskać dzięki swoim 

badaniom. Takie podejście wiązało się z wieloma wyzwaniami. Pamiętaj, że nauka o danych ma 

charakter eksploracyjny i eksperymentalny. Przygotowali tylko kilka eksperymentów, a następnie 

zapisali to, czego chcieli się nauczyć. Postanowili udowodnić to, co już zakładali, że jest prawdą, a skoro 

dowód był wymogiem, oznaczało to, że jeśli okażą się błędne, projekt się nie powiódł.  

Byłoby znacznie bardziej efektywne, gdyby zespół analityków danych zdecydował się na bieganie w 

sprintach. To pozwoliłoby im zadać więcej pytań i przeprowadzić więcej eksperymentów. Zamiast mieć 

nadzieję, że mają rację, mogli całkowicie skupić się na nauce czegoś nowego. Byłoby też znacznie 

wydajniejsze. Po trzech miesiącach pracy nad projektem jedyną rzeczą, jaką zespół musiał się do tego 

wykazać, była lista pytań i kilka założeń. W obrębie tych trzech miesięcy mogliby przejść przez tuzin 

mniejszych sprintów i wiedzieć znacznie więcej o danych, ponieważ przeszliby przez wiele więcej pytań 

i eksperymentów. Jeśli jesteś w zespole zajmującym się analizą danych, pamiętaj, aby nie dać się 

przytłoczyć danymi. Nie twórz wielkich planów przez kilka miesięcy. Zamiast tego staraj się, aby rzeczy 

były małe i proste. Stopniowo poszerzaj swoją wiedzę, aby móc dostosowywać się do nowych 

pomysłów, zamiast skupiać się na jednej ścieżce. 

Tworzenie tablicy pytań 

Gdy pracujesz nad zespołem ds. analityki danych, kierownik ds. badań jest odpowiedzialny za 

kierowanie interesujących pytań. Wymyślanie dobrych pytań nie jest łatwym zadaniem. Dobre pytanie 

może wywołać wiele nowych informacji i zmusić ludzi do przemyślenia swojej pracy. Dlatego większość 

organizacji unika dobrych pytań. Kiedy masz dobre pytanie, może to wywołać irytację. Niemal swędzi 

Cię, aby znaleźć najlepszą odpowiedź. To może prowadzić do o wiele więcej pracy, a czasem nawet 

większej liczby pytań. Nawet dzisiaj większość organizacji wciąż stara się koncentrować na ulepszaniu 

swojej wiedzy. Uważają, że jeśli potrafią zoptymalizować, zawsze będą wyprzedzać nowszych 

konkurentów. Dobre pytanie często może wstrząsnąć tymi dobrze uporządkowanymi planami. Dobre 

pytania mają tendencję do załamywania przewidywalności i mogą zamienić dobrze uporządkowany 

zestaw celów w pytanie otwarte. Obowiązkiem kierownika badań jest przerwanie tego 

uporządkowanego procesu i wprowadzenie pewnych eksploracji i eksperymentów. Jednym z 



najlepszych narzędzi, jakie może wykorzystać kierownik badań, jest tablica pytań. Tablica pytań to 

zwykle duża biała tablica wypełniona karteczkami samoprzylepnymi, zwykle umieszczona w pobliżu 

zespołu zajmującego się analizą danych. Powinno być dużo miejsca na nowe pytania i krótki stos 

karteczek samoprzylepnych w jednym z rogów. Możesz utworzyć dużą strzałkę skierowaną w dół do 

stosu karteczek samoprzylepnych. Niektóre zespoły dodają napis „Zadaj pytanie”. Tablica pytań służy 

do pozyskiwania pytań. Prowadząca badania kieruje pytaniami, co nie znaczy, że wymyśla je wszystkie. 

Powinna to być kombinacja jej własnych pomysłów, pytań zespołu ds. analizy danych i pytań otwartych 

od reszty organizacji. Tablica pytań powinna być otwarta i zachęcająca. Postaraj się, aby wyglądało jak 

najbardziej kusząco. Chcesz, aby każdy mógł przejść obok, złapać karteczkę i utworzyć szybkie pytanie. 

Staraj się, aby było beztroskie i zabawne. Niektóre drużyny sprawiają, że to prawie jak mecz. Kładą 

dużą miskę cukierków obok tablicy pytań lub drukują tabliczkę z napisem „Zadaj pytanie i wygraj 

nagrodę”. 

Tablica pytań pomaga również wszystkim w organizacji zrozumieć cel zespołu ds. analizy danych. Kiedy 

Twój zespół zajmujący się analizą danych przeprowadza prezentację narracyjną, ludzie często 

rozpoznają własne pytania i będą bardziej skłonni do zadawania pytań w przyszłości. Mogą nawet 

zachęcać swoich współpracowników do zadawania pytań. Nigdy nie możesz mieć zbyt wielu pytań. 

Kierownik badań współpracuje z resztą zespołu, aby nadać priorytet najciekawszym pomysłom. Jeśli 

nakłonisz swoją organizację do korzystania z tablicy, zacznie ona wyglądać trochę jak trójwymiarowa 

przestrzeń wyszukiwania. Możesz zobaczyć wzorce w tym, o co pytają ludzie. Sama tablica staje się 

kolejnym źródłem danych. Kiedyś pracowałem dla organizacji, która umieściła tablicę pytań w rogu 

obok zespołu zajmującego się analizą danych. Na początku była to tylko ciekawostka. Ludzie po prostu 

przychodzili i czytali to w ten sam sposób, w jaki przyciągają ludzi do tablicy ogłoszeń. Zespół był sprytny 

i umieścił go obok chłodnicy wody. Po chwili na tablicy pojawiło się kilka nowych pytań. Były w 

większości głupie i nie miały dużej wartości. Mimo to kierownik badań wykorzystał tablicę pytań do 

komunikowania tego, co robił zespół zajmujący się badaniem danych. Zespół zamieścił swoje pytania i 

kontynuował prezentacje. W ciągu lata organizacja ta sprowadziła zupełnie nową grupę stażystów 

studenckich. Przez pierwszy miesiąc studenci próbowali rozgryźć biznes. Będąc studentami, czuli się 

trochę bardziej komfortowo zadając pytania. Tablica zaczęła się zapełniać ich karteczkami. Niektóre z 

zadanych przez nich pytań były bardzo intuicyjne. Patrzyli na biznes ze świeżej perspektywy. Pytania 

były tak proste i dobrze ustrukturyzowane, że zespół analityków danych zaczął nadać im najwyższy 

priorytet. Pomogli zespołowi zbadać biznes na nowe, ciekawe sposoby. Jeśli jesteś kierownikiem 

badań, skorzystaj z tablicy pytań. To prosty sposób na uzyskanie ciekawych nowych pytań, 

jednocześnie informując o swoich postępach resztę organizacji. 

Koncentrowanie się na zaledwie kilku spotkaniach 

Twój zespół ds. analityki danych zazwyczaj będzie chciał pracować w dwutygodniowych sprintach. 

Zespół będzie miał dużo do zrobienia, więc potrzebuje pewnej struktury, aby pozostać wydajnym. 

Pamiętaj, że podczas każdego sprintu przejdziesz przez każdy obszar DSLC. Aby pracować w takim 

tempie, zespół potrzebuje określonej ilości czasu na pracę i nie może uczestniczyć w wielu otwartych 

spotkaniach. Muszą rozliczyć się ze wszystkich godzin. Każde spotkanie będzie wymagało ustalonego 

czasu. Pudełko czasu to właściwie to, na co wygląda: określona ilość czasu, na którą zespół zgadza się 

przed spotkaniem. Załóżmy, że Twój zespół ma spotkanie z godzinną ramką czasową. Cokolwiek 

zdecydują pod koniec tego czasu, będzie musiało trwać do końca tego sprintu. Nigdy nie możesz 

zmienić harmonogramu ani śledzić spotkań ograniczonych czasowo. Zaczynają, a potem kończą. W 

większości organizacji spotkania niekoniecznie są złe. To dobry sposób na poruszanie problemów i 

wzmacnianie kultury. Wyzwanie związane ze spotkaniami polega na tym, że dodają wiele 

nieprzewidywalności do twojego tygodnia. Twój zespół ds. analityki danych potrzebuje 



przewidywalnego harmonogramu, aby mógł zaangażować się w określoną ilość eksploracji i 

odkrywania. . Chcesz, aby Twój zespół analityków danych pracował w zrównoważonym tempie. Zespół 

ds. analityki danych powinien odbyć następujące pięć spotkań podczas każdego sprinta: 

• Planowanie badań 

• Podział pytań 

• Projekt wizualizacji 

• Sesja opowiadania historii 

• Doskonalenie zespołu 

Te pięć znaczeń działa razem, aby pomóc dostarczyć wszystkie obszary w DSLC, jak pokazano na 

rysunku . 

 

Każde z tych spotkań jest ograniczone czasowo. 

Planowanie badań 

Zespół powinien rozpocząć każdy sprint od spotkania poświęconego planowaniu badań. Niektóre 

zespoły decydują się na rozpoczęcie sprintu w środę, co umożliwia im przeprowadzenie sesji 

opowiadania historii we wtorkowe popołudnie. O wiele łatwiej jest nakłonić ludzi do udziału w tych 

spotkaniach we wtorek niż w piątek. Spotkanie planowania badań ma miejsce wtedy, gdy zespół 

decyduje, które pytania są najbardziej zainteresowane zbadaniem w następnym sprincie. Zazwyczaj 

jest to ograniczone czasowo do dwóch godzin. Na spotkaniu kierownik badań i analityk danych pracują 

razem, aby opracować plan badań na ten tydzień.  

Często analitycy będą musieli zmagać się z dużą ilością danych, aby w ogóle próbować uzyskać 

interesujący raport. Kierownik badań i analityk danych będą współpracować, aby stworzyć minimalny 

opłacalny raport. Może nie muszą przeszukiwać wszystkich danych, aby zacząć eksperymentować i 

eksplorować. Między analitykiem danych a kierownikiem badań powinno istnieć naturalne napięcie. 

Prowadzący badania będzie chciał tworzyć małe, szybkie i brudne raporty. Analityk danych będzie 

chciał przeszukiwać duże zbiory danych i rozwiązywać większe problemy. To spotkanie ma na celu 



pomóc członkom zespołu w opracowaniu strategii kompromisu. Jaka jest najmniejsza praca, którą 

musisz włożyć, aby przygotować dane i stworzyć ciekawy raport? 

Podział pytań 

Podczas każdego sprintu zespół będzie chciał odbyć co najmniej dwa godzinne spotkania z podziałem 

pytań. Podczas tych spotkań cały zespół data science spróbuje wymyślić interesujące pytania i umieścić 

je na tablicy pytań. Zdejmą również nowe karteczki samoprzylepne z tablicy pytań, aby sprawdzić, czy 

są interesujące. Będą również szukać tematów pytań: 

• Czy są jakieś wspólne pytania? 

• Czy są duże pytania, które można podzielić na mniejsze, łatwiejsze do rozwiązania? 

• Czy ktoś odpowiedział na którekolwiek z pytań zespołu? 

Zespół będzie pracował razem, aby spróbować ustalić priorytety niektórych bardziej interesujących 

pytań na następny sprint. 

Projekt wizualizacji 

Trzecie spotkanie to spotkanie Projektowania Wizualizacji. To spotkanie jest zwykle ograniczone do 

jednej godziny. To wtedy kierownik badań i analityk danych współpracują ze sobą, aby stworzyć 

ciekawą wizualizację. Zwykle jest to tylko wstępny szkic tego, czego analityk danych użyje podczas sesji 

opowiadania historii. 

Sesja opowiadania historii 

Czwarte spotkanie to godzinna Sesja Storytelling. To wtedy zespół zajmujący się badaniem danych 

przedstawia historię o tym, czego nauczyli się podczas tego sprintu. Podczas tego spotkania pokazują 

niektóre ze swoich ładniejszych wizualizacji danych, rozmawiają o pytaniach na tablicy pytań, a 

następnie opowiadają historie o tych pytaniach lub zadają własne. 

Poprawa 

Wreszcie, pod koniec każdego sprintu, zespół powinien odbyć dwugodzinne spotkanie doskonalące, 

aby ocenić swoje postępy i omówić, czy dobrze ze sobą współpracują i czy powinni wprowadzić jakieś 

zmiany. Wszystkie te spotkania powinny ze sobą współpracować, aby zespół ds. analizy danych mógł 

dostarczyć interesujących informacji po każdym sprincie. Pamiętaj, że podczas każdego sprintu jest 

wiele do zrobienia, więc trzymaj te spotkania w ograniczonym czasie, aby móc skupić się na 

odkrywaniu. 

Rozkładanie Twojej pracy 

Do tej pory znasz różnicę między SDLC a DSLC i wiesz, że DSLC najlepiej dostarczać w dwutygodniowych 

sprintach, dzięki czemu możesz rozbić pracę i dostarczyć cenne informacje. Kiedy należysz do zespołu 

zajmującego się analizą danych, zawsze istnieją duże zbiory danych, które wymagają przejrzenia i 

nowych źródeł do eksploracji. W rzeczywistości większość tego, co będziesz robić, to przygotowywanie 

danych. Kiedy pracujesz w sprintach, zmuszasz zespół do minimalnego przygotowania. Przygotowanie 

minimalnej ilości danych może brzmieć jak zła rzecz. Większość ludzi chce wykonywać pracę o wyższej 

jakości. W rzeczywistości, kiedy robisz minimum przygotowań, zmuszasz swój zespół ds. analityki 

danych do skupienia się na spostrzeżeniach, a nie tylko na możliwościach. Nie chcesz, aby Twój zespół 

spędzał tygodnie, a nawet miesiące na konfigurowaniu danych. Zamiast tego chcesz, aby zespół niemal 

natychmiast zaczął eksplorować dane. Trzeba też spojrzeć na to z perspektywy organizacji. Większość 



organizacji nie jest tak naprawdę zainteresowana danymi. Interesuje ich wiedza, którą czerpią z 

raportów. Z perspektywy organizacji zarządzanie tymi danymi jest częścią kosztów, a nie korzyści. 

Oznacza to, że może wystąpić zwiększona presja na jak najszybsze wydobycie wartości z danych. 

Zespołom zajmującym się analizą danych trudno jest poświęcać zbyt dużo czasu na przygotowywanie 

danych i dostarczać raporty tylko na końcu. Pod wieloma względami jest to podobne do tego, ile 

organizacji obecnie przegląda oprogramowanie. Na początku większość organizacji postrzegała 

tworzenie oprogramowania jako pewną tajemnicę. Większość szczegółów pozostawili wysoko 

wykwalifikowanym inżynierom oprogramowania. Inżynierowie ci spędzali większość czasu na 

planowaniu i przygotowywaniu do dużego wydania. Obecnie większość programistów jest zmuszona 

dostarczać wartościowe oprogramowanie w znacznie mniejszych porcjach. Spędzają mniej czasu na 

przygotowywaniu, a więcej na dostarczaniu. Pozwala to organizacji przyjrzeć się wartości, zanim zespół 

zajdzie za daleko. Podobnie jak w przypadku wczesnego tworzenia oprogramowania, w wielu 

organizacjach nauka o danych nadal stanowi pewną tajemnicę. Zespół wciąż ma dużą swobodę w 

wyborze sposobu jak wykonywać swoją pracę. Jednak menedżerowie szybko zaczną zadawać 

trudniejsze pytania. Obecnie większość zespołów zajmujących się analizą danych ma luksus spędzania 

dużej ilości czasu na przygotowywaniu dużych zbiorów danych. Gdy menedżerowie zaczną zadawać 

pytania, zespół będzie musiał zamiast tego skoncentrować się na minimalnym możliwym 

przygotowaniu danych. Kiedyś pracowałem dla organizacji, która skupiała się na automatyzacji procesu 

czyszczenia bardzo dużego zbioru danych. Chcieli podłączyć go do jeszcze większego zestawu danych, 

który już przechowywali w swoim klastrze. Przez wiele miesięcy zespół naukowy był skoncentrowany 

wyłącznie na tym zadaniu. Pobrali narzędzia oprogramowania typu open source i kupili kilka 

produktów komercyjnych, aby pomóc im przygotować dane. Po kilku miesiącach stworzyli kilka 

skryptów, narzędzi programowych i praktyk, które zautomatyzowały proces przenoszenia tych dużych 

zbiorów danych do klastra. Po przeniesieniu odbyło się spotkanie z wiceprezesem ds. usług danych dla 

przedsiębiorstw. Pokazali prezentację PowerPoint pokazującą, ile danych zużył klaster. Przeszli przez 

kilka slajdów pokazujących, jak trudno było wyczyścić i zaimportować nowy zestaw danych. Pod koniec 

spotkania wiceprezes zadał ciekawe pytanie. Po prostu zapytał: „Co wiemy teraz, czego nie 

wiedzieliśmy wcześniej?” Pytanie z hukiem wylądowało w pokoju. Z ciszy jasno wynikało, że od 

miesięcy nikt nie myślał w ten sposób o danych. Wszyscy w pokoju byli całkowicie skupieni na 

możliwościach. Zapomnieli o prawdziwej wartości dla organizacji. Gdyby zamiast tego wykonali 

dwutygodniowe sprinty, mogliby znacznie szybciej skoncentrować się na wartości. Zamiast tworzyć 

cały zestaw danych, mogli pracować z mniejszymi podzbiorami danych, aby natychmiast rozpocząć 

tworzenie raportów i eksplorację danych. Eksplorując dane, uzyskujesz znacznie lepsze wyczucie 

wartości. Istnieje ryzyko, że praca stanie się rutyną, gdy skupisz się tylko na szorowaniu i importowaniu 

danych. To tak, jakbyś cały czas przygotowywał do stołu na kolację i nie zostawiał czasu na 

przygotowanie wspaniałego posiłku. 

Opowiadanie ciekawej historii 

Istnieje duża różnica między prezentowaniem danych a opowiadaniem historii. Po pierwsze, 

opowiadanie historii jest o wiele trudniejsze, ponieważ wykonujesz znacznie więcej pracy, dostarczając 

dane i to, co wiesz o firmie, i dodając to, co wiesz o świecie. Kiedy tworzysz prezentację PowerPoint z 

wykresem danych, mówisz: „Oto, co widzę”. Kiedy opowiadasz historię, mówisz: „Oto w co wierzę”. 

Jest to o wiele trudniejsze i w pewnym sensie jest też o wiele bardziej osobiste. To właśnie sprawia, że 

opowiadanie historii jest tak cenną umiejętnością. Kiedy opowiadasz historię, robisz kilka rzeczy naraz. 

Po pierwsze, upraszczasz złożoność swoich danych. Określasz również role osób, które były 

zaangażowane w tworzenie tych danych. Następnie wnosisz własną wiedzę o organizacji. Może to 

wynikać z twojego doświadczenia lub badań. Wykonujesz prostą obserwację dotyczącą ludzi i danych, 

a następnie umieszczasz ją w kontekście organizacji. Nie używasz danych tylko do rozmowy o tym, 



gdzie i co, ale także przedstawiasz dlaczego. Trzecią rzeczą, którą robisz, jest sprawienie, aby Twoje 

dane były bardziej zapadające w pamięć. Większość badań pokazuje, że kiedy prezentujesz coś w 

formacie PowerPoint, bardzo niewiele informacji dociera do odbiorców. Te wypunktowania mogą być 

łatwe do stworzenia, ale równie łatwe do zapomnienia. Historia bardziej efektywnie przyciąga uwagę 

odbiorców. Jeśli potrafisz utkać dobrą historię, masz większe szanse na zaangażowanie wszystkich. 

Wreszcie dobra historia będzie miała wezwanie do działania. To albo powie ci coś nowego, albo 

uzasadni dalsze poszukiwanie. Jeśli potrafisz opowiedzieć dobrą historię, włącz publiczność do 

eksploracji. Będziesz znacznie mniej prawdopodobne, że ktoś zapyta: „Dlaczego znowu to robicie?” 

Wróćmy do naszej strony internetowej poświęconej butom do biegania. Wyobraź sobie, że Twój zespół 

ds. analityki danych pracuje nad pytaniem o zwiększenie sprzedaży. Pracujesz razem z zespołem, aby 

rozbić pytanie na kilka mniejszych pytań. Jedno z tych mniejszych pytań brzmi: „Czy ludzie kupują 

rzeczy ze swojej listy życzeń?” Kierownik badań i analitycy danych współpracują ze sobą, aby stworzyć 

szybki i brudny raport, aby zobaczyć, ile elementów listy życzeń zostało przekonwertowanych na 

zakupy. Następnie tworzą szereg czasowy, aby sprawdzić, czy te zakupy rosły, czy spadały. Zazwyczaj 

zespół zbierał się na spotkanie dotyczące projektowania wizualizacji dzień przed sesją opowiadania 

historii. Na tym spotkaniu będą próbowali przekształcić surowe dane i brzydkie raporty w ładną 

wizualizację, a następnie wykorzystać tę wizualizację, aby opowiedzieć ciekawą historię. Dane 

pokazują, że w miesiącach letnich ludzie chętniej przekonwertują swoje pozycje z listy życzeń na 

zakupy. To tylko surowe dane, ale nie jest to bardzo ciekawa historia. Dlaczego ludzie interesują się 

butami zimą, ale czekają na zakup do lata? Zespół analityków danych postanawia opowiedzieć historię. 

Używają tytułu „Letni marzyciele: dlaczego kupujący zimą kupują buty latem?” Następnie analityk 

danych używa tablicy do opracowania pierwszego szkicu wizualizacji danych. 

 

W lewym górnym rogu jest więcej osób kupujących produkty w koszyku w miesiącach letnich 

(czerwiec-wrzesień), ale w lewym dolnym rogu większość produktów w koszyku nie została kupiona. 

W prawym górnym rogu kupione przedmioty pozostają w koszyku na ponad 20 dni i są dodawane z 

powrotem więcej niż cztery razy. Zwróć uwagę, że historia już sprawia, że dane są bardziej interesujące. 



Wyobraź sobie, że analityk danych użył tytułu „Współczynnik konwersji rocznej listy życzeń” i umieścił 

prosty wykres szeregów czasowych na slajdzie PowerPoint. Coś takiego nie wzbudziłoby niczyjego 

zainteresowania. Nie ma kontekstu ani wezwania do działania. Następnego dnia zespół data science 

wykorzystuje wizualizację „marzycieli lata”, aby opowiedzieć ciekawą historię reszcie organizacji. 

Historia mówi, że wielu Twoich klientów myśli o bieganiu zimą, ale kupują buty tylko latem. Ta historia 

zachęca do dalszych pytań. Czy zimą ludzie biegają w starych butach? Czy oni po prostu nie biegają? 

Czy nie potrzebują nowych butów, ponieważ biegają głównie w pomieszczeniach? Czy powinniśmy 

zrobić specjalne buty do biegania przeznaczone do biegania w pomieszczeniach? Mamy nadzieję, że 

otrzymasz tego typu pytania podczas sesji opowiadania historii, a następnie możesz dodać je do swojej 

tablicy pytań. Jeśli potrafisz opowiedzieć dobrą historię, wszyscy w Twojej organizacji będą chcieli 

wziąć udział w Twoim odkryciu. 

PODSUMOWANIE 

Zobaczyłeś, jak przejść przez sprinty DSLC. DSLC ma pięć głównych posiedzeń. Podczas tych spotkań 

Twój zespół będzie pracował z tablicą pytań, dzielił pracę i opowiadał ciekawą historię danych.  



Unikanie pułapek w realizacji sprintów związanych z nauką o danych 

W tej części o unikaniu pułapek znajdziesz kilka sposobów na zmianę sposobu myślenia swojej firmy. 

Możesz zacząć od wyobrażenia sobie, jak pracować bez celów. Wiele organizacji skupia się na celach i 

tworzy potężne działy zgodności. Te działy zapewniają, że każdy spełnia te cele. To skupienie może 

uniemożliwić zespołowi eksplorację i odkrywanie. Zespół zajmujący się badaniem danych musi 

skorzystać z przypadkowości i wzbogacić wiedzę organizacyjną. Muszą kłaść nacisk na badanie nad 

rutynową pracą. 

Zmiana sposobu myślenia 

Wiele firm nie docenia zmiany organizacyjnej, rozpoczynając tworzenie zespołów data science. Nie jest 

to tak proste, jak posiadanie grupy statystyków przeglądających dane. Chodzi o traktowanie danych 

Twojej organizacji w inny sposób. Nie jest to już statyczny zasób, który trzeba kontrolować. Zamiast 

tego jest stale zmieniającym się źródłem spostrzeżeń, których nie można zlekceważyć. Częścią zmiany 

tego sposobu myślenia jest porzucenie strategii, które mogły działać dobrze w przeszłości. Jeśli chcesz 

eksplorować, musisz pozbyć się celów projektu i planowanych wyników. Są to często bariery w 

odkrywaniu. Ty masz czuć się komfortowo z myślą, że nie wiesz, dokąd mogą prowadzić dane. Możesz 

nawet polegać na zwykłym zbiegu okoliczności. Jednocześnie nie możesz wędrować bez celu i kierunku. 

Musisz tworzyć wiedzę organizacyjną, która dodaje rzeczywistą wartość. Musisz być otwarty i 

odkrywczy, a jednocześnie być praktycznym i kierować się wartością biznesową. Jeśli jesteś zbyt 

otwarty, Twój zespół może się zgubić w danych. Będziesz odkrywać ślepe uliczki i zadawać pytania, na 

które nikt nie jest zainteresowany odpowiedziami. To sfrustruje Twoich interesariuszy i ograniczy Twój 

sukces. Z drugiej strony, jeśli jesteś zbyt skupiony na celach, nie odkryjesz wielu nowych spostrzeżeń. 

Ograniczysz się do tego, co już masz nadzieję, że będzie prawdziwe. Nie będzie dużo miejsca na  nowe 

odkrycia. Jeśli chcesz zarówno wyjaśniać, jak i kierować się wartością biznesową, musisz zmienić 

sposób myślenia o swojej pracy. Pierwszym krokiem jest dokładne przyjrzenie się staremu 

przyjacielowi: zaplanowanym celom. 

Praca bez celów 

Twój zespół ds. analityki danych będzie chciał korzystać z DSLC i sprintów, aby co kilka tygodni 

opowiadać ciekawe historie. Te praktyki pomagają Twojemu zespołowi eksplorować dane i zadawać 

świetne pytania, a także powinny pomóc Twojemu zespołowi skoncentrować się na eksploracji. Jednak 

dla wielu zespołów największym wyzwaniem jest próba zmiany sposobu myślenia organizacji. Jak 

wspomniano na początku, większość organizacji nadal postrzega pracę jako serię celów i zadań. 

Dlatego większość kluczowych ról skupia się na zarządzaniu i zgodności. Kierownik projektu zapewnia 

zgodność zespołu z planem projektu. Główny programista pomaga w utrzymaniu pewnych standardów 

kodowania. Menedżer ds. zapewnienia jakości egzekwuje standardy takie jak Six Sigma. Nawet 

dyrektor generalny koncentruje się na wyznaczaniu jasnych celów dla reszty organizacji. Wszystkie te 

popularne role koncentrują się na zgodności. Dbają o to, aby zespół był wierny swoim celom. Osoby w 

tych rolach wydają się być bardzo wpływowe. Są szanse, że spróbują zastosować ten celowy sposób 

myślenia w zespole zajmującym się analizą danych. To prawdziwe wyzwanie dla zespołu data science, 

ponieważ zajmuje się eksploracją i wykorzystaniem procesu empirycznego do badania i uczenia się na 

podstawie danych. Ciężko wypracować typowe cele. Eksploracja z definicji polega na szukaniu i 

znajdowaniu czegoś nieznanego. Cele dotyczą pozostawania wiernym zamierzonemu celowi. Z 

pewnością możesz mieszać eksplorację i cele. Jeśli znajdziesz się w nowym mieście, możesz mieć cel, 

aby znaleźć coś dobrego do jedzenia. Następnie eksplorujesz okolicę w poszukiwaniu dobrych stoisk z 

jedzeniem lub restauracji. Twoim celem jest znalezienie obiadu, ale nadal jesteś otwarty na odkrywanie 

nowych pomysłów. Problem polega na tym, że większość organizacji nie jest tak elastyczna. Mają 



tendencję do wąskiego definiowania swoich celów. Sam cel staje się głównym celem. Zespół nie jest 

celebrowany za zmianę kursu po znalezieniu czegoś nowego. Skuteczny zespół zazwyczaj ma dobrze 

zdefiniowany cel i osiąga swoje cele w oczekiwanym czasie. To skupienie się na celach może stworzyć 

bardzo trudne środowisko do eksploracji. Wróćmy do naszej strony internetowej poświęconej butom 

do biegania. Wyobraź sobie, że Twój zespół zajmujący się analizą danych ma za zadanie utworzyć 

raport, w którym rozpisane są zakupy dokonywane przy użyciu różnych kart kredytowych. Chcesz 

sprawdzić, czy akceptowanie różnych kart kredytowych może zwiększyć sprzedaż. Podczas gdy zespół 

bada dane pokazane na rysunku 14-1, zauważa coś nieoczekiwanego. Wygląda na to, że istnieje 

pozytywna korelacja między sprzedażą butów a ocenami klientów. Można by się spodziewać, że buty 

z najwyższymi ocenami mogą mieć wyższą sprzedaż. Zespół analityków danych zauważa jednak, że buty 

z dowolnymi ocenami miały wyższą sprzedaż. Najniżej sprzedawały się buty bez oceny. 

Uwaga : Załóżmy, że 0 to brak oceny, a reszta to prawdziwe oceny. Większość produktów o łącznej 

wartości sprzedaży bliskiej 0 nie ma ocen. Pozostałe dane nie wskazują jednak, że wyższe oceny 

przekładają się na wyższą sprzedaż. W rzeczywistości powód może być odwrotny. Ponieważ sprzedaż 

jest wyższa, więcej osób, które faktycznie kupiły przedmiot, jest skłonnych wystawić opinię na stronie 

internetowej. Jednak na dolnym wykresie, jeśli zignorujemy te, które nie mają ocen, prawie w ogóle 

nie ma korelacji. 

Na podstawie tych danych zespół podejmuje decyzję, aby wykorzystać to nowe odkrycie. Tworzą 

zupełnie inny zestaw raportów, które korelują oceny z zakupami najlepszych butów. Na kolejnej sesji 

opowiadania opowiadają o tym, że klient jest najmniej skłonny kupić but, jeśli uważa, że jest 

niepopularny. W rzeczywistości, but ze straszną oceną jest nadal bardziej skłonny do sprzedaży niż but 

bez oceny. To nowe odkrycie było całkowicie nieoczekiwanym rezultatem. Zespół miał na celu 

przyjrzenie się nowym danym kart kredytowych, a następnie rozpoczął przeglądanie danych 

ratingowych. W typowym projekcie byłoby to całkowicie nie do przyjęcia. Nie chcesz, aby Twoje 

zespoły miały wyznaczony cel, a następnie zmieniały kierunek na podstawie własnych kryteriów. Jest 

to jednak dokładnie ten rodzaj eksploracji empirycznej, którego oczekujesz od zespołu ds. analizy 

danych. W rzeczywistości wiele zespołów zajmujących się analizą danych stara się trzymać z dala od 

typowych celów. Mogą mieć nieograniczoną koncepcję szukania wzorców. Mogą po prostu zbadać 

dane, aby sprawdzić, czy coś się wyróżnia. Chcą sprawdzić, czy w danych jest coś interesującego. 

Zespoły te stwierdzają, że jasno określone cele mogą często stanowić przeszkodę w odkrywaniu. Kiedy 

jesteś w zespole zajmującym się analizą danych, pamiętaj, że robisz coś innego niż większość innych 

zespołów w organizacji. Dzięki nauce o danych możesz uzyskać największą wartość ze swoich danych, 

jeśli skupisz się na odkrywaniu. Powinieneś ściśle współpracować z menedżerami, aby zakomunikować 

różnicę. Nie lekceważ wyzwania, jakim jest próba zmiany ich oczekiwań. Większość spędziła wiele lat 

skupiając się na osiąganiu celów. Zespół ludzi eksplorujących dane w poszukiwaniu czegoś nowego 

może nie zostać łatwo zaakceptowany. 

Wykorzystywanie Serendipity 

Widziałeś, że ustalenie celów z zespołem ds. analityki danych może być trudne. Mimo to wielu 

organizacjom trudno nawet wyobrazić sobie pracę bez nich. Cele są wszędzie: są cele kariery i cele 

nauki, a poradniki mówią o celach osobistych. Te cele kierują większością tego, co robimy, ale mogą 

nie być tak wartościowe, jak myślisz. W ciągu ostatnich kilku lat wykonano w tym obszarze kilka 

interesujących prac. Pochodzi z miejsca, którego możesz się nie spodziewać: świata uczenia 

maszynowego i sztucznej inteligencji. Ludzie, którzy próbują skłonić komputery do wyświetlania 

inteligentnych zachowań, odkrywają, że wiele z tego, co wiemy, opiera się na nieplanowanych 

odkryciach. W rzeczywistości uczymy się więcej z naszej wędrówki niż z naszych ustalonych planów. 

Jedną z najlepszych książek na ten temat to  Dlaczego wielkość nie może być zaplanowana: Mit celu 



autorstwa Kena Stanleya i Joela Lehmana. Profesor Ken Stanley prowadzi grupę badawczą na 

Uniwersytecie Centralnej Florydy, która zajmuje się sztuczną inteligencją. W swojej książce mówi, że 

„cele faktycznie stają się przeszkodami na drodze do bardziej ekscytujących osiągnięć, takich jak 

odkrycia, kreatywność, wynalazki lub innowacje”. Pochodzi od czołowego informatyka badającego 

sztuczną inteligencję. To nie jest inspirujący cytat z Deepaka Chopry. Sposób, w jaki powinieneś o tym 

myśleć, jest taki, że im bardziej skupiasz się na celach, tym mniej prawdopodobne jest, że dokonasz 

interesujących odkryć. Każdy członek zespołu ds. analityki danych powinien czuć się komfortowo z 

twórczą wędrówką. W rzeczywistości profesor Stanley wskazuje, że zespół powinien w rzeczywistości 

polegać na czystym zbiegu okoliczności. Serendipity to dziwne słowo wywodzące się z książki o 

sztucznej inteligencji. Mówiąc prościej, zbiegiem okoliczności jest sytuacja, w której coś się po prostu 

dzieje. Nie można tego przewidzieć ani zaplanować. To tak, jak wpadasz na znajomego na ulicy, a 

potem decydujesz się usiąść razem i napić się kawy. To nieplanowane, nieplanowane i nieznane. 

Choć może to zabrzmieć dziwnie, zespół zajmujący się analizą danych musi polegać na jakimś zbiegu 

okoliczności. Czasami członek zespołu zobaczy w danych coś, czego się nie spodziewał. Będzie wyglądać 

interesująco lub niecodziennie. Ważne jest, aby zespół śledził to odkrycie. Nie chcesz, aby skupiali się 

na celach kosztem odkrywania. Profesor Stanley nazywa te odskocznie. To są interesujące rzeczy, które 

ostatecznie prowadzą do wglądu. Jeśli je zignorujesz, prawdopodobnie przegapisz kluczowe odkrycia. 

Wróćmy do naszej strony internetowej poświęconej butom do biegania. Zespół data science miał za 

zadanie przewidzieć, ile nowych sprzedaży witryna powinna spodziewać się w nadchodzącym roku. 

Analityk patrząc na dane widzi coś ciekawego. W ciągu ostatnich kilku tygodni nastąpił niewielki spadek 

sprzedaży w niedziele. Jeśli zespół jest całkowicie skoncentrowany na celu, może zignorować to 

interesujące odkrycie, ponieważ trudno sobie wyobrazić, że niewielki spadek może pomóc im w 

stworzeniu raportu przewidującego nadchodzącą sprzedaż. Zespół zajmujący się analizą danych, który 

koncentruje się na odkrywaniu, sprawdziłby te interesujące informacje. 

■ Uwaga : Średnio wszystkie rodzaje butów odnotowały nieznaczny spadek łącznej wartości sprzedaży 

w niedzielę, ale różne rodzaje osiągnęły szczyt w różne dni tygodnia. 

Może do niczego nie doprowadzić. W rzeczywistości większość z tych małych odkryć będzie po prostu 

ślepymi zaułkami. Jednak kilka z nich będzie krokiem w kierunku czegoś, co może być bardzo cenne w 

przyszłości. Im bardziej zespół będzie eksplorował dane, tym bardziej będą tworzyć połączenia z 

przyszłymi pytaniami. Cały ten język jest czymś, czego zwykle nie słyszysz w organizacjach. Słowa takie 

jak odskocznia, zbieg okoliczności i odkrycie brzmią bardziej jak słowa kluczowe, których użyłbyś w 

zwiastunie komedii romantycznej. Są to jednak kluczowe elementy próby nauczenia się czegoś nowego 

i interesującego. Kanadyjski filozof Marshall McLuhan powiedział kiedyś: „Nie wiem, kto odkrył wodę, 

ale to nie była ryba”. Wiele odkryć jest wygodnych, nie wiedząc, dokąd zaprowadzą Twoje informacje. 

Musisz być w stanie podążać za nieoczekiwanym. Kroki, które zabierasz do odkrycia, będą jasne 

dopiero na końcu twojej ścieżki. Kluczem jest nie ignorować rzeczy, które wyglądają interesująco, tylko 

po to, aby pozostać wiernym swoim celom. Pamiętaj, że data science to zastosowanie metody 

naukowej do Twoich danych. Kluczową częścią metody naukowej jest dokonywanie obserwacji i 

zadawanie ciekawych pytań. Nie skracaj swojej eksploracji ze względu na krótkoterminowe 

planowanie. 

Dodawanie do wiedzy organizacyjnej 

Widziałeś, że przewidywalnym sposobem na dokonywanie wspaniałych odkryć jest umożliwienie 

zespołowi eksploracji danych i szukania interesujących połączeń. Istnieje również DSLC, która zmusza 

zespół do opowiadania ciekawych historii co dwa tygodnie i zapewnia organizacji wgląd w to, co robi 

zespół. Zamiast obiektywnego planowania organizacja otrzymuje przewidywalne wyniki. Zapewnienie 



zespołowi przewidywalnych ram to świetny sposób na skupienie się na budowaniu wiedzy. To co dwa 

tygodnie rytm dzielenia się swoimi historiami. Jeśli reszcie organizacji nie spodobają się ich historie, 

zawsze mogą zachęcić ich do pójścia w innym kierunku. DSLC, sprinty i eksploracja współpracują ze 

sobą, aby dostarczać spostrzeżenia i wiedzę. Jeśli pracujesz w zespole zajmującym się analizą danych, 

powinieneś starać się zachować równowagę tych trzech rzeczy. DSLC daje zespołowi schemat myślenia 

o dostarczaniu wartości. Zespół powinien określić role i pracować w cyklu zadawania pytań, badania i 

omawiania wyników. Sprinty zapewniają organizacji przewidywalne tempo. Bez sprintu zespół może 

spędzać zbyt dużo czasu na przygotowaniach zamiast dostarczać. Przez większość czasu analityk 

danych przegląda i przygotowuje duże zbiory danych. Dwutygodniowy sprint zmusza analityka danych 

do pracy na jak najmniejszych porcjach i zachęca go do dostarczania wielu mniejszych raportów 

zamiast jednej dużej prezentacji. Wreszcie organizacja musi położyć duży nacisk na eksplorację danych. 

Zespół powinien mieć swobodę śledzenia interesujących odkryć. Reszta organizacji nadal będzie miała 

wgląd w pracę zespołu, ale ta praca może się zmienić. Może się obracać w oparciu o przypadkowe 

odkrycie. Równowaga między sprintami a eksploracją pomaga podtrzymać rozmowę. Zespół ma 

dodatkową swobodę, a w zamian organizacja otrzymuje cotygodniowe informacje zwrotne. Jeśli 

zostanie to zrobione dobrze, zespół ds. analizy danych będzie ściśle współpracował z organizacją, aby 

pomóc pracownikom i kadrze kierowniczej w poznaniu firmy i jej klientów. To dobrze wyważona 

mieszanka lekkiej konstrukcji i częstego odkrywania. 

Biorąc to pod uwagę, nie jest to łatwa równowaga. Podczas niektórych sprintów zespół może nie być 

w stanie dostarczyć niczego interesującego. Innym razem zestawy danych będą wydawać się tak duże 

i złożone, że nie da się ich podzielić na dwutygodniowy sprint. Ten framework DSLC nie jest 

przeznaczony do rozwiązywania tych problemów. To tylko sposób na rzucenie światła na walkę. 

Zmusza zespół do myślenia na małą skalę, co zachęca organizację do umożliwienia eksploracji. Jednym 

ze sposobów upewnienia się, że sprint zawsze przynosi wartość, jest zakończenie każdej sesji 

opowiadania historii wyraźnym wezwaniem do działania. Twoi odbiorcy będą bardzo zainteresowani 

poszerzeniem wiedzy organizacyjnej. Możesz pomóc podkreślić wartość tej wiedzy, przedstawiając 

jasne sugestie, w jaki sposób mogą wykorzystać te nowe dane. Wróćmy do Twojej witryny 

internetowej z butami do biegania. Zauważyłeś wyraźny związek między tym, czy but ma ocenę, a tym, 

jak dobrze się sprzedaje. Podczas sesji opowiadania historii powinieneś ustawić czytelną wizualizację 

pokazującą związek między sprzedażą a ocenami. Nowa wiedza organizacyjna polega na tym, że buty, 

które nie mają ocen, mają mniejsze szanse na sprzedaż. Nie powinien to być jednak tytuł twojej historii. 

Zamiast tego powinieneś pokazać, w jaki sposób Twoja organizacja może zyskać na tej nowej wiedzy. 

Możesz zatytułować wizualizację: „Zwiększenie liczby ocenianych produktów powinno zwiększyć 

ogólną sprzedaż”. W tym tytule nie mówisz tylko tego, co wie organizacja. To, co robisz, wyraźnie 

określa wartość, jaką dostarczył Twój zespół. W ciągu tygodnia zespół zajmujący się analizą danych 

przedstawił sugestię, jak zwiększyć sprzedaż. Jest wezwanie do działania. Jeśli chcesz zwiększyć 

sprzedaż z serwisu, zachęcaj klientów do oceniania swoich produktów. To wezwanie do działania może 

być skierowane do reszty organizacji lub zostać przekierowane do zespołu. Podczas sesji opowiadania 

historii organizacja może zasugerować, aby zespół analityków danych wymyślił ciekawą historię o tym, 

jak mogą podnieść oceny produktów. Kiedy pracujesz w zespole data science, pamiętaj, że Twoja 

organizacja będzie postrzegać nową wiedzę w bardzo praktyczny sposób. Pamiętaj, aby zrównoważyć 

DSLC ze sprintami i eksploracją, aby dostarczać ciekawe historie. Historie te powinny zawierać nową 

wiedzę organizacyjną i wyraźne wezwanie do działania. Gdy Twój zespół ma wyraźne wezwanie do 

działania, masz większe szanse na uzyskanie interesujących informacji zwrotnych od reszty organizacji. 

Mogą poprosić Cię o kontynuację swojej historii lub stworzenie nowych historii, które dadzą jeszcze 

więcej wskazówek. Koncentrowanie się na eksploracji ponad rutynową pracą. W 1999 roku dwóch 

psychologów przeprowadziło eksperyment. Nakręcili film, na którym sześć osób podaje piłkę. Pokazali 



wideo 40 studentom. Poprosili uczniów, aby policzyli, ile razy piłka przeszła od jednej osoby do drugiej. 

Większość uczniów była w stanie policzyć, ile razy piłka została podana. Nie powiedzieli jednak, że 

osoba w kostiumie goryla wejdzie na środek ekranu. Goryl zatrzymał się pośrodku, a potem zszedł z 

kamery. Zapytany, prawie połowa uczniów nie zauważyła goryla. W rzeczywistości uczestnicy byli tak 

przekonani, że go tam nie było, że musieli odtworzyć wideo. Psychologowie opublikowali swoje wyniki 

i nazwali tę ślepotę percepcyjną. To wtedy, gdy ludzie są tak skupieni na rutynowych zadaniach, że są 

ślepi na interesujące wydarzenia. Studenci oglądający wideo byli tak skupieni na liczeniu karnetów, że 

nie zauważyli kogoś w stroju goryla. To badanie zostało powtórzone dziesiątki razy. W jednym z 

eksperymentów na tomografii komputerowej umieszczono mały obraz tańczącego goryla, aby 

sprawdzić, czy radiolodzy zauważą. Okazuje się, że 80% nie. Nawet ludzie, którzy wiedzieli o badaniu, 

tylko nieznacznie częściej zauważyli coś nieoczekiwanego. To pokazuje, że rutynowa praca często 

wyłącza tę część naszego mózgu, która widzi nieoczekiwane zdarzenia. Wiele osób wykonuje złożone 

rutynowe zadania, ale nie widziałoby goryla. Może to stanowić realne zagrożenie dla Twojego zespołu 

ds. analizy danych. Pamiętaj, że dużą wartością w nauce danych jest eksploracja. Chcesz, aby wszyscy 

w zespole zauważyli coś interesującego, ale część pracy to rutyna. Analityk danych nadal spędza 

większość czasu na przeglądaniu danych. To, na co chcesz zwrócić uwagę, to sytuacja, w której Twój 

zespół jest tak skoncentrowany na rutynie, że przegapia coś nieoczekiwanego. Kiedyś pracowałem dla 

firmy, która próbowała zrozumieć, dlaczego klienci klikają określone reklamy. Każde ogłoszenie 

zawierało zdjęcie samochodu. Gdy klient kliknął samochód, obraz i przekliki były rejestrowane w 

klastrze. Zespół analityków danych stworzył kilka wizualizacji danych. Skupili się na tworzeniu 

wskaźników sukcesu i klikalności w czasie rzeczywistym. Było wiele narzędzi, które pomogły im w 

ciekawy sposób wyświetlać te informacje. Zespół zajmujący się analizą danych był bardzo zajęty i 

wszedł w przewidywalny rytm zbierania danych. Na jednym ze spotkań narracyjnych analityk danych 

wszedł głęboko w wizualizację danych, aby pokazać szczegóły danych. Jako przykład pokazali wyniki 

reklamy czerwonego Forda Mustanga. Z jakiegoś powodu ta reklama wypadła bardzo dobrze. Miał 

znacznie wyższy współczynnik klikalności. Jeden z interesariuszy w zespole przerwał prezentację i 

zapytał, dlaczego reklama odniosła taki sukces. Zespół zajmujący się analizą danych nie rozważył tego 

pytania. Byli tak skoncentrowani na uzyskiwaniu danych o klikalności, że tak naprawdę nie zauważyli 

niczego interesującego. Ich praca stała się rutyną. Zebrali dane, przeszukali dane, a następnie przesłali 

je do klastra. Nie zadawali wielu interesujących pytań. To było tak, jakby goryl wszedł do ich danych, a 

oni nawet tego nie zauważyli. Zespół zajmujący się badaniem danych zajął się tym pytaniem w 

następnym sprincie. Prowadzący badanie zadał kilka interesujących pytań na temat udanej reklamy. 

Co sprawiło ,że ta reklama bardziej udana? Czy to marka samochodu? Czy to był typ samochodu? Czy 

to był kolor samochodu? Dlaczego klienci na stronie byli bardziej skłonni do zakupu tego samochodu? 

Po przeanalizowaniu tych pytań zespół opowiedział ciekawą historię. Okazuje się, że kolor samochodu 

ma niewielki wpływ na współczynnik klikalności, jak pokazano na rysunku . 



 

 

To w połączeniu z marką i modelem samochodu był prawdopodobnym powodem, dla którego ta 

reklama odniosła większy sukces. Zespół zajmujący się analizą danych opuścił następną sesję 

opowiadania historii z wezwaniem do działania. Zasugerowali, że zmiana większej liczby samochodów 

na czerwone poprawiłaby ich ogólne przychody z reklam. 

■ Uwaga : We wszystkich kolorach czerwony może mieć nieco wyższy współczynnik klikalności niż inne 

kolory. Jeśli przeanalizujesz według marek, tylko Ford ma wyższy niż przeciętny współczynnik 

klikalności dla koloru czerwonego niż inne marki. Na przykład w przypadku Nissana kolorem o 

najwyższym współczynniku klikalności jest niebieski. Jeśli dalej prześledzisz model Forda z czerwonym 

kolorem, tylko Mustang ma wyjątkowo wyższy współczynnik klikalności; inne modele są stosunkowo 

niższe. 

Zespół miał szczęście, że miał interesariusza spoza zespołu, który wskazał goryla w swoich danych. 

Większość zespołów będzie musiała skupić się na upewnieniu się, że zadają ciekawe pytania. Pamiętaj, 

że Twój zespół dostarcza spostrzeżenia, a nie dane. Nie ma nagrody za najczystsze dane lub największy 

klaster. Mimo to Twój zespół może łatwo skoncentrować się na tych rutynowych elementach nauki o 

danych. Kiedy tak się stanie, Twój zespół może nie zauważyć goryla w swoich danych. 

Łączenie spostrzeżeń z wartością biznesową 

Nawet jeśli Twój zespół znajdzie coś interesującego, nadal musisz powiązać to z realną wartością 

biznesową. Nie jest łatwo połączyć eksplorację z wartością biznesową. Gdyby zespół wiedział, gdzie 

szukać, nie badałby. Często w nauce o danych nie znasz wartości biznesowej, dopóki nie znajdziesz 

wglądu. Musisz przejść przez całe DSLC, zanim będziesz mógł dostarczyć jakąkolwiek nową wiedzę. To 

jedna z kluczowych korzyści płynących z pracy w sprintach. Będziesz dostarczać te spostrzeżenia po 

trochu co dwa tygodnie. W każdym sprincie będziesz budować na tym,  o powinieneś wiedzieć. 

Kierownik badania może ocenić Twoje spostrzeżenia i połączyć je z wartością biznesową. Jeśli zespoły 

są na złej ścieżce, mogą przestawić się na coś bardziej interesującego. Kiedyś pracowałem dla 

sprzedawcy, który starał się poprawić bezpieczeństwo swoich pracowników. Stworzyli klaster Hadoop, 

który zebrał wszystkie nieustrukturyzowane dane. Klaster miał filmy, obrazy i raporty dotyczące 

obrażeń. Zespół zajmujący się analizą danych wykorzystał te dane do stworzenia chmury słów 

wszystkich wypadków przy pracy w organizacji, a następnie zaprezentował prostą wizualizację chmury 

podczas sesji opowiadania historii (patrz Rysunek 14-4). Gdy zaczęli opowiadać swoją historię, można 



było zobaczyć, jak wszyscy w pokoju pocierają ręce lub krzyżują nogi, gdy zespół opisywał typowe 

obrażenia. Pod koniec spotkania analityk danych powiedział, że wykorzysta następny sprint do 

udoskonalenia swojej analizy. Stworzyli wizualizacje danych, które opowiadałyby głębszą historię i 

obejmowałyby bardziej szczegółowe obrażenia. Interesariusz na sali zadał zespołowi zajmującemu się 

analizą danych proste pytanie: „dlaczego skupiasz się na urazach, a nie na sprzęcie, który je 

powoduje?” Każdy w pokoju mógł wczuć się w osoby, które zostały ranne. Jednak prawdziwą wartością 

jest zapobieganie przyszłym kontuzjom. Zespół powinien był użyć analityki predykcyjnej, aby 

stwierdzić, czy praca była zbyt niebezpieczna. Zespół zajmujący się analizą danych skupił się na tym, 

kto został ranny, co było trudną historią, którą trzeba było opowiedzieć. Jednak prawdziwą wartością 

biznesową dla obecnych pracowników było zapobieganie przyszłym urazom. Zespół musiał się 

odwrócić, aby przyjrzeć się sprzętowi, którego ludzie używali, gdy doznali kontuzji, lub procesowi, który 

śledzili. To był zupełnie nowy zestaw danych do zbadania. Gdyby zespół nie pracował w sprintach, 

spędziłby miesiące lub nawet dłużej, udoskonalając i badając dane dotyczące kontuzji. Opowiadali 

ciekawe historie, ale nie te, które interesariusze chcieli usłyszeć. Zamiast tego w kolejnym sprincie 

zespół skupił się na niebezpiecznych działaniach. Oparli się na swoich wcześniejszych danych i 

opowiedzieli zupełnie nową historię o niebezpiecznym sprzęcie i procesach. Nie jest niczym 

niezwykłym, że zespoły zajmujące się analizą danych eksplorują dane bez wyraźnego powiązania z 

wartością biznesową. W rzeczywistości Gartner Group szacuje, że 85% zespołów analityki danych 

pracuje bez związku z wartością biznesową. Część z tego jest charakterem pracy. Trudno ocenić to, 

czego nie wiesz. Druga część to upewnienie się, że masz jasne połączenie z interesariuszami. Twój 

kierownik ds. badań będzie współpracował z firmą, aby połączyć spostrzeżenia zespołu z rzeczywistą 

wartością. 

Jak wspomniano wcześniej, praca w sprintach pozwala zespołowi na szybkie przestawienie się, gdy 

znajdzie coś interesującego. Interesariusze mogą nie zawsze wiedzieć, gdzie znaleźć wartość 

biznesową. Zamiast tego znacznie częściej powiedzą ci, gdzie nie jechać. Jednak ta pętla sprzężenia 

zwrotnego jest niezbędna, aby zespół był na dobrej drodze. Wiedza, gdzie nie iść, może w końcu 

doprowadzić cię na właściwą ścieżkę. Zespół analityków danych powinien wykonywać interesującą 

pracę. To jedno z miejsc w organizacji, w którym możesz budować prawdziwe insighty. Jednak zespół 

nie będzie odporny na typowe presje biznesowe. Jeśli Twój zespół zajmujący się analizą danych nie 

generuje prawdziwej wartości, nie minie dużo czasu, zanim interesariusze zaczną kwestionować pracę. 

Większość zespołów zajmujących się analizą danych działa zupełnie inaczej niż reszta organizacji. Jeśli 

nie zaczniesz szybko pokazywać oszczędności, jest mało prawdopodobne, że będziesz w pobliżu 

wystarczająco długo, aby coś zmienić. Najlepszym sposobem tworzenia wartości jest ścisła pętla 

sprzężenia zwrotnego między firmą a zespołem ds. analizy danych. Interesariusze powinni wiedzieć, 

nad czym zespół pracuje podczas każdego sprintu, a praca powinna być wyraźnie powiązana z czymś, 

co uważają za wartościowe. Podczas każdej sesji opowiadania historii spróbuj opowiedzieć prostą 

historię o tym, czego zespół się nauczył i jak pomoże to reszcie organizacji. Te spotkania są niezbędne 

do utrzymania pracy zespołu i skupienia się na ciekawej pracy. 

PODSUMOWANIE 

Dowiedziałeś się, jak zmienić sposób myślenia firmy, wyobrażając sobie, jak pracować bez celów. 

Dowiedziałeś się, że skupienie się na celach może powstrzymać Twój zespół od eksploracji i 

odkrywania. W części IV dowiesz się, jak zadawać świetne pytania.  



Zrozumienie krytycznego myślenia 

Pytania mają duże znaczenie i są niezbędne dla Twojego zespołu ds. analizy danych. W tym rozdziale 

dowiesz się, jak wykorzystać moc pytań. Wtedy dowiesz się, że te interesujące pytania są częścią 

krytycznego myślenia. Dowiesz się również o krytycznym rozumowaniu i sposobach szukania złota, aby 

znaleźć właściwe pytania. 

Wykorzystanie mocy pytań 

Wyobraź sobie, że przedstawiasz prezentację grupie współpracowników. Wymyśliłeś sposób na 

zwiększenie sprzedaży firmy - strategia, której przygotowanie zajęło Ci kilka tygodni. W połowie 

prezentacji ktoś przerywa Ci, aby zadać pytanie dotyczące Twoich założeń: „jak wpadłeś na wyniki?” 

Jak byś zareagował na to pytanie? W niektórych organizacjach byłoby to postrzegane jako 

konfrontacyjne i bojowe. Zazwyczaj tego typu pytania pochodzą od sceptycznych przełożonych lub 

kogoś, kto się z tym nie zgadza. Tak czy inaczej, wykracza to poza normalny rytm prezentacji. W książce 

Sidneya Finkelsteina „Why Smart Executives Fail: And What You Can Learn from Their Mistakes” 

wskazuje, że wielu dyrektorów bez wątpienia przyjmuje dobre wiadomości. Zachowują swoje pytania 

na złe wieści lub jeśli się nie zgadzają, co oznacza, że większość organizacji postrzega pytania jako rodzaj 

niezgody. 

Kiedy nie ma żadnych pytań, ludzie zwykle powtarzają te same błędy. Są skłonni do myślenia 

grupowego i mają martwe punkty. Wiele publicznych niepowodzeń można przypisać kluczowym 

pytaniom, które nigdy nie zostały zadane. Jak wspomniano w tej książce, większość organizacji nadal 

koncentruje się na wykonywaniu zadań. Mają deklaracje misji, zachęcają zespoły do kierowania i 

dostarczania oraz pracują z jasno określonymi celami i agresywnymi harmonogramami. Trudno 

wyobrazić sobie organizację lub spotkanie, na którym wszyscy zadają ciekawe pytania. W wielu 

organizacjach po prostu nie ma czasu na zachęcanie do tego typu pytań. Jednak ważne jest, aby Twój 

zespół analityków danych istniał poza tą rzeczywistością. Twój zespół musi stworzyć środowisko 

otwarte na interesujące pytania. Reszta Twojej organizacji może żyć w świecie oświadczeń, ale Twój 

zespół musi czuć się komfortowo w świecie niepewności, kłótni, pytań i rozumowania. Kiedy się nad 

tym zastanowisz, analiza danych już daje wiele odpowiedzi. Będziesz mieć raporty pokazujące trendy 

zakupowe, a także terabajty danych pokazujące oceny produktów. Twój zespół musi wykorzystać te 

odpowiedzi do zadawania interesujących pytań. Od Ciebie zależy, czy stworzysz otoczenie, w którym 

każdy będzie czuł się komfortowo, kwestionując nawzajem swoje pomysły. Jest kilka rzeczy, o których 

należy pamiętać, aby pomóc zespołowi zajmującemu się analizą danych pozostać na dobrej drodze. Po 

pierwsze, jeśli masz nowo utworzony zespół ds. analityki danych, jest mało prawdopodobne, że będzie 

on dobry w zadawaniu właściwych pytań. To dlatego, że nie mieli zbyt wiele praktyki. Większość 

zespołów nie zadaje pytań, ponieważ dobre pytania stanowią wyzwanie dla Twojego myślenia i 

niełatwo je odrzucić lub zignorować. Zmuszają zespół do rozwikłania tego, co już dobrze zrozumiane, 

co wymaga dużo więcej pracy niż tylko bierne słuchanie. Kiedy byłeś w szkole, twoi nauczyciele 

prawdopodobnie szybko przechodzili przez materiał, ponieważ oczekiwali od ciebie zapamiętania 

faktów i przeczytania porad ekspertów. Kiedy podniosłeś rękę, prawdopodobnie było to dość proste 

pytanie. Prawdopodobnie było to coś przyziemnego, jak „czy to będzie na teście?” Nikt nie zadawał 

śmielszych pytań typu „dlaczego uczymy się tego przedmiotu?” a nawet „czy możemy nauczyć się 

czegoś innego?” W pracy prawdopodobnie nie miałeś wielu okazji do zadawania ciekawych pytań. 

Większość firm nadal promuje ludzi na podstawie ich zdolności do naśladowania poprzez wizję 

korporacyjną. Musisz dobrze współpracować ze swoimi współpracownikami. Ciągłe zadawanie pytań 

nie zawsze jest najlepszym sposobem na dogadywanie się. Musisz zmienić ten widok dla swojego 

zespołu ds. analityki danych. Drugą rzeczą do zapamiętania jest to, że zadawanie pytań to naprawdę 

ciężka praca. Większość ludzi nadal woli wypowiadać proste stwierdzenia. Bardzo łatwo jest 



powiedzieć światu, co myślisz. Nie jest łatwo bronić tego, co myślisz, komuś, kto potrafi zadawać dobre 

pytania. Na przykład pomyśl o czymś, co robisz dla siebie, co jest zdrowe. Może jesz określone pokarmy 

lub wykonujesz określone ćwiczenia. Teraz zadaj sobie pytanie, skąd wiesz, że to zdrowe? Czy to 

dlatego, że ktoś ci powiedział, czy z powodu tego, jak się czujesz? Jeśli to dlatego, że ktoś ci powiedział, 

skąd wiesz, że ta osoba ma rację? Wielu ekspertów nie zgadza się co do tego, co jest zdrowe. Którzy 

eksperci mają rację? Nie trzeba długo czekać, aby uświadomić sobie, że przesłuchanie może być 

wyczerpujące. Zdekonstruowanie tego, co już uważasz za prawdziwe, wymaga dużo pracy. Teraz 

wyobraź sobie, że robisz to w grupie. Staraj się pamiętać, że zadawanie dobrych pytań jest trudne i nie 

zawsze jest dobrze odbierane. Mimo to jest to niezbędne dla Twojego zespołu zajmującego się analizą 

danych. Najlepsze pytania dadzą Ci nowy wgląd w Twoje dane, który pomoże Ci zbudować wiedzę 

organizacyjną. 

Płukanie złota 

Zadawanie interesujących pytań jest kluczową częścią krytycznego myślenia. Zadajmy więc ciekawe 

pytanie. Czym jest krytyczne myślenie? Większość ludzi myśli o krytycznym myśleniu jako o formie 

krytyki. Oceniasz coś i decydujesz, czy jest to dobre, czy złe, słuszne czy złe. Czy to oznacza, że jeśli nie 

zgadzasz się z kimś, że stosujesz krytyczne myślenie? Większość ludzi odmówi. Krytyczne myślenie nie 

jest twoją umiejętnością oceniania czegoś. „Krytyczny” w krytycznym myśleniu polega na znalezieniu 

krytycznych pytań, które mogą oderwać się od podstawy pomysłu. Chodzi o twoją umiejętność 

odróżnienia wniosków, które składają się na akceptowane przekonanie. Nie chodzi o twój osąd – chodzi 

o twoją zdolność do znalezienia czegoś, co jest niezbędne. Wiele organizacji narzeka, że nie ma nikogo, 

kto stosuje krytyczne myślenie. Próba znalezienia krytycznych pytań nie jest czymś, co możesz robić 

przez cały czas. To trochę jak bieganie. Większość ludzi może zrobić trochę, a potem przy odrobinie 

ćwiczeń mogą zrobić trochę więcej. Nawet najlepsi sportowcy nie potrafią biegać codziennie. Pomyśl 

o naszej stronie internetowej z butami do biegania. Wyobraź sobie, że firma rozdawała klientom 

kupony i pod koniec roku zorganizowała jednodniową wyprzedaż. Pod koniec miesiąca analityk danych 

sporządził raport, który wykazał 10% wzrost sprzedaży, jak pokazano na Rysunku 15-1 . Bardzo łatwo 

powiedzieć, że niższe ceny zachęciły więcej osób do zakupu butów. Wyższa sprzedaż obuwia 

zrekompensowała obniżoną cenę, a promocje zadziałały. Więcej osób kupiło buty, a firma uzyskała 

większe przychody. Wiele zespołów na tym by to zostawiło. 

Obracając średnią ilość sprzedaży według kodu SKU pozycji i kodu kuponu (w tym bez kodu kuponu), 

biorąc średnią ilość sprzedaży każdego kodu kuponu i pomniejszoną o średnią ilość sprzedaży bez kodu 

kuponu, otrzymujesz o ile więcej jednostek sprzedanych średnio przy użyciu każdego z kod kuponu, a 

nie używanie kodu kuponu. W przypadku kodu kuponu z najwyższą zniżką (60%) odnotowano średnio 

o 0,1 jednostki sprzedaży więcej niż niekorzystanie z żadnego.  

W tym miejscu Twój zespół zajmujący się analizą danych chciałby zastosować swoje krytyczne 

myślenie. Pamiętaj, że nie chodzi o dobro czy zło; chodzi o znalezienie krytycznych pytań, takich jak: 

• Skąd wiemy, że skok przychodów był związany z promocją? Może ta sama liczba osób kupiłaby buty 

bez względu na promocję. 

• Jakie dane wskazywałyby na silny związek między promocją a sprzedażą? 

• Czy promocje działają? 

Wszyscy zakładają, że promocje działają. Dlatego wiele firm je posiada. Czy to oznacza, że działają na 

Twojej stronie internetowej? Te pytania otwierają przed kierownikiem badań zupełnie nowy obszar. 

Kiedy po prostu zaakceptujesz, że promocje działają, wszystko jest łatwe - zadziałały, więc zróbmy 



więcej promocji. Teraz, gdy zespół zadał pytania, nadszedł czas, aby lead badawczy poszedł w innym 

kierunku i zadał jeszcze bardziej krytyczne pytania, takie jak: 

• Jak pokazujemy, że te promocje działają? 

• Czy powinniśmy przyjrzeć się przychodom z jednodniowego wydarzenia? 

• Czy klienci kupowali rzeczy, które były na wyprzedaży? 

• Czy była to po prostu kwestia przyciągnięcia większej liczby osób na stronę internetową? 

Ta technika jest często nazywana płukaniem złota. Jest to odniesienie do wczesnej techniki 

wydobywczej, kiedy górnicy przesiewali piasek w poszukiwaniu złota. Piasek to wszystkie pytania, które 

zadaje twój zespół. Kierownik badań współpracuje z zespołem, aby znaleźć pytania, które warto 

zbadać. Nie jest to łatwe, ponieważ ustalenie, które pytania są samorodkami złota, jest osądem 

wartościującym. Od prowadzącego badania zależy, czy pytania są interesujące. Celem płukania w 

poszukiwaniu złota jest to, że nawet jeśli będziesz mieć wiele jednorazowych pytań, kilka samorodków 

złota może zmienić sposób działania Twojej organizacji. Na każdą bryłkę złota będzie dużo piasku. 

Przesiewanie tak dużej ilości materiału wymaga dużo cierpliwości. Jeśli jesteś kierownikiem badań 

zespołu, postaraj się skoncentrować na aktywnym wysłuchiwaniu pytań wszystkich. Często ich pytania 

będą wcześniejszą wersją Twojego pytania. Nie bój się pytać „dlaczego”. Dla każdego może się 

wydawać oczywiste, że promocje działają. To nie znaczy, że powinieneś zignorować pytanie. Jeśli nie 

jesteś zadowolony z odpowiedzi, możesz chcieć współpracować z analitykami danych w celu tworzenia 

raportów. 

Pamiętaj też, aby uważać na własne wnioski. Pamiętaj, że krytyczne myślenie polega na rozbiciu tych 

wniosków. Upewnij się, że oceniasz to, co mówi reszta zespołu. To może być naprawdę męcząca praca. 

Nie chcesz znaleźć się w sytuacji, w której jesteś zmuszany do zaakceptowania wniosku, ponieważ nie 

poświęciłeś czasu na zadawanie pytań. Jeśli nie masz odpowiedzi na te krytyczne pytania, możesz 

przełożyć spotkanie. Wracaj do siebie, gdy wszyscy poczują się bardziej pobudzeni. 

Koncentrowanie się na rozumowaniu 

Wielu z nas ma silne przekonania, które nas kierują i pomagają nam zrozumieć nowe rzeczy. Kiedy 

pracujesz w zespole zajmującym się analizą danych, przekonania mogą silnie wpływać na to, jak Ty i 

inne osoby patrzycie na te same dane. Dlatego kluczową częścią krytycznego myślenia jest zrozumienie 

uzasadnienia tych przekonań. Nie powinieneś być w stanie tylko opisać swoich przekonań – musisz 

opisać swoje rozumowanie stojące za tymi przekonaniami. Rozumowanie to dowody, doświadczenie i 

wartości, które wspierają wnioski na temat danych. Kiedy pracujesz w zespole zajmującym się analizą 

danych, ważne jest, aby zrozumieć nawzajem tok rozumowania. Pomoże to zespołowi wymyślić 

interesujące pytania. Spójrzmy na proste stwierdzenie jako przykład. „Powinieneś pić dużo zielonej 

herbaty, ponieważ jest to dobre dla twojego zdrowia”. Chodzi o to, aby pić dużo zielonej herbaty. 

Rozumowanie jest takie, że to jest dobre dla twojego zdrowia. Kiedy stosujesz krytyczne myślenie, 

chcesz zadawać pytania dotyczące rozumowania. Dlaczego to jest dobre dla twojego zdrowia? Skąd 

wiesz, że to dobre dla twojego zdrowia? Czy to jest dobre dla zdrowia każdego? Jeśli nie zastosujesz 

krytycznego myślenia, pozostanie tylko pomysł. Po prostu akceptujesz fakt, że powinieneś pić dużo 

zielonej herbaty. Wróćmy teraz do naszej strony internetowej poświęconej butom do biegania. 

Wyobraź sobie, że zespół projektowy analizuje informacje zwrotne, które otrzymali od klientów. Wiele 

zdjęć na stronie przedstawia biegaczy w szczytowej kondycji fizycznej. Twój zespół ds. analizy danych 

próbuje ustalić, czy zmiana tych zdjęć może wpłynąć na sprzedaż. Twój zespół współpracuje z 

projektantami stron internetowych, aby przeprowadzić kilka eksperymentów. Losowo zastępują 



wizerunki wysportowanych biegaczy tymi, którzy są mniej sprawni i starsi. Zespół współpracuje z 

analitykiem danych, aby tworzyć raporty, aby zobaczyć różnice w danych po zmianie zdjęć. Raporty 

pokazują spadek ogólnej sprzedaży, jak pokazano na rysunku 

 

Spójrz na szereg czasowy, a zobaczysz, że „mniej dopasowana i starsza” wersja strony miała nieco 

niższą całkowitą sprzedaż w ciągu dnia. Jeśli spojrzysz na pięciodniową średnią kroczącą, wersja „mniej 

sprawna i starsza” jest niższa przez cały miesiąc. Teraz zespół musi porozmawiać o wynikach. Twój 

kierownik projektu sugeruje, że spadek sprzedaży wynikał z motywacji biegaczy przez obrazy. Nie chcą 

zdjęć, które pokazują, jak wyglądają. Zamiast tego chcą zdjęć tego, kim chcieliby się stać. Spadek 

sprzedaży sprawił, że buty wyglądały mniej efektownie. Zamazało to przesłanie, że kupując buty, 

staniesz się bardziej wysportowany. Analityk danych nie zgodził się i zasugerował, że spadek sprzedaży 

wynikał z przekonania klientów, że zdjęcia przedstawiają idealnego klienta. W efekcie klienci założyli, 

że te buty zostały zaprojektowane z myślą o osobach, które dopiero zaczęły biegać. Aby zastosować 

krytyczne myślenie, musisz przyjrzeć się uzasadnieniu każdego z tych stwierdzeń. W tych dwóch 

przykładach słowa kluczowe to „ponieważ” i „w wyniku”. Te słowa sugerują, że rozumowanie nastąpi. 

Dla kierownika projektu rozumowanie było takie, że klientów „motywuje nie to, kim są, ale kim 

chcieliby zostać”. W przypadku analityka danych rozumowanie było takie, że „klienci zakładali, że 

produkt został zaprojektowany dla osób, które dopiero zaczęły biegać. Teraz, gdy masz już 

uzasadnienie, możesz zacząć szukać krytycznych pytań. Czy klienci mają motywację, by wyglądać 

młodo i sprawnie? Czy klienci naprawdę wierzyli, że mniej sprawni ludzie oznaczają, że buty są dla 

nowych biegaczy? Jak myślisz, kto ma silniejszy argument? Co ważniejsze, jakie są słabe strony każdego 

argumentu? Dlaczego mniej sprawny biegacz miałby być uważany za takiego, który dopiero zaczął 

biegać? Można by pomyśleć, że byłoby odwrotnie. Starszy biegacz zwykle biega od lat. W argumentacji 

kierownika projektu są również słabe punkty. Czy klient naprawdę uwierzyłby, że kupując parę butów 

do biegania, będzie  wyglądał młodziej? Czy to oznacza, że zdjęcia jeszcze młodszych i sprawniejszych 

biegaczy? zwiększy sprzedaż? Teraz, gdy masz już uzasadnienie i kilka krytycznych pytań, możesz 

pracować z prowadzącym badaniem, aby szukać danych i określać najciekawsze pytania. Jaka jest 

mediana wieku klienta, który kupuje określone buty? Jakie strategie można zastosować, aby określić, 

czy są nowymi biegaczami? Te pytania pomogą Ci uzyskać nowe informacje na temat tego, co 



motywuje Twojego klienta. Rozumowanie może być pierwszym krokiem do znalezienia krytycznych 

pytań. Pamiętaj, że krytyczne myślenie pomaga Twojemu zespołowi uzyskać większą wartość ze swoich 

raportów. Możesz pomóc leadom badawczym zdecydować, co jest interesujące. Te interesujące 

pytania pomogą Twojemu zespołowi uzyskać najlepsze informacje. 

Testowanie rozumowania 

Pomyśl o tym, kiedy ostatnio słyszałeś, jak ktoś powiedział, że się mylił. Nie myli się co do restauracji 

czy filmu, ale myli się co do czegoś, w co z pasją wierzył. Czy możesz wymyślić jakieś? Jeśli nie możesz, 

w porządku. Rzadko zdarza się, aby ktoś zmienił zdanie. W niektórych organizacjach jest to postrzegane 

jako chwiejne lub złe przywództwo i jest to po prostu coś, czego nie widuje się zbyt często. Fizyk z 

Uniwersytetu Kalifornijskiego, Richard Muller, przez lata argumentował przeciwko globalnym zmianom 

klimatycznym. Pomógł założyć grupę Berkeley Earth. Duża część jego pracy była finansowana przez 

przemysł gazowy i naftowy. Później jego własne badania znalazły bardzo mocne dowody na globalny 

wzrost temperatury. Doszedł do wniosku, że się mylił. Ludzie byli winni zmian klimatycznych. Muller 

zauważył, że fakty przeciwko niemu są zbyt silne, by je zignorować, więc zmienił zdanie. Nie zrobił tego 

po cichu. Napisał długi artykuł w New York Times, w którym przedstawił swoje oryginalne argumenty i 

dlaczego kontrargumenty były silniejsze. Pamiętaj, że łatwo jest być sceptycznym wobec cudzych 

pomysłów. Trudno jest być sceptycznym wobec siebie. Pomyśl o krytycznym myśleniu na dwa sposoby: 

• Krytyczne myślenie z silnym zmysłem: Kiedy myślisz o krytycznych pytaniach dotyczących twoich 

własnych przekonań. 

• Krytyczne myślenie o słabym rozsądku: Kiedy znajdujesz tylko krytyczne pytania, aby odróżnić 

przekonania innych osób. 

Prawdopodobnie znasz znacznie więcej osób, które stosują krytyczne myślenie o słabym rozsądku. 

Mają dobrze przemyślane argumenty na to, w co wierzą i nigdy nie będą kwestionować swoich 

przekonań. Jeśli wymyślisz pytania, zrobią co w ich mocy, aby obronić swoje pozycje. To, czego nie 

zrobią, to opierać się na twoich pytaniach lub pomagać w tworzeniu nowych pytań samodzielnie. W 

swoim zespole analityków danych chcesz zastosować krytyczne myślenie o silnym rozsądku. Każdy 

członek zespołu powinien kwestionować własne pomysły, wymyślać ciekawe pytania i badać słabe 

punkty w swoich własnych argumentach. W ten sposób powinieneś zastosować krytyczne myślenie w 

swoim zespole analityków danych. Spróbuj wyobrazić sobie, jak by to wyglądało w zespole analityków 

danych. Załóżmy, że strona internetowa z butami do biegania prowadzi promocję i wysyła kupon do 

każdego, kto kupi produkt. Zespół ds. analizy danych sprawdza liczbę osób, które wykorzystały kupon 

do dokonania zakupu. Dane pokazują, że 8% Twoich klientów spojrzało na kupon. Z tych 8% około 5% 

klientów skorzystało z kuponu przed jego wygaśnięciem. Dane pokazują również, że w dniu wysłania 

kuponu do klientów nastąpił skok przychodów. 

Wykres po lewej pokazuje, że około 50% klientów otrzymało kupony. Drugi pasek pokazuje, że wśród 

nich tylko 8% klientów faktycznie kliknęło kupon. Tylko 5% z tych osób skorzystało z kuponu. Wykres 

po prawej pokazuje wzrost sprzedaży w dniu, w którym kupon został wysłany do klienta. Kupon wpłynął 

na sprzedaż "bez kuponu", ale jeśli porównasz rzeczywistą liczbę, sprzedaż kuponowa stanowi tylko 

10% całkowitej sprzedaży, ponieważ niewiele osób faktycznie kliknęło i skorzystało z kuponu. 

Twój zespół ds. analityki danych chce sprawdzić, jakie przychody wygenerowała ta promocja. 

Zastosujmy więc trochę krytycznego myślenia z silnym zmysłem. Można argumentować, że wszystkie 

nowe przychody, które pojawiły się w witrynie, były bezpośrednim wynikiem promocji. Jakie są słabe 

strony tego argumentu? Być może niektórzy klienci, którzy otrzymali kupon, kupili produkt, który nie 

był objęty promocją. Czy należy je liczyć? Może powinieneś liczyć tylko osoby, które faktycznie 



wykorzystały kupon. Problem polega na tym, że nie patrzysz na pełny efekt promocji. Może równie 

skuteczne byłoby wysłanie e-maila z pytaniem, dlaczego od jakiegoś czasu nie robili zakupów. To może 

być ciekawy eksperyment. Twój zespół ds. analityki danych powinien być w stanie zakwestionować 

wszystkie te pomysły. Ktoś z Twojego zespołu może czuć, że jakiekolwiek nowe przychody są wynikiem 

promocji. Ta sama osoba powinna również zrozumieć słabości tego podejścia i być w stanie zadawać 

ciekawe pytania, takie jak: „Czy w pełni rozumiemy klienta, jeśli patrzymy na dane w ten sposób?” Być 

może klientowi wystarczyło przypomnienie o Twojej stronie internetowej. Jeśli spojrzysz tylko na 

klientów, którzy faktycznie korzystają z kuponu, łatwiej jest podzielić ich na dwie grupy: tych, którzy 

byli zmotywowani oszczędnościami i tych, którzy potrzebowali tylko przypomnienia. Kiedy twój zespół 

stosuje krytyczne myślenie z silnym zmysłem, powinno to przypominać bardziej otwartą dyskusję. Nikt 

nie powinien czuć się, jakby się bronił. Takie podejście jest dla Twojego zespołu świetnym sposobem 

na zadawanie interesujących pytań, a na koniec na uzyskanie lepszych informacji. 

PODSUMOWANIE 

Nauczyłeś się, jak wykorzystać moc pytań i że te interesujące pytania są częścią krytycznego myślenia. 

Dowiedziałeś się również, czym jest krytyczne myślenie i jak możesz szukać złota, aby dotrzeć do 

wspaniałych pytań. Na koniec badałeś rozumowanie podczas zadawania pytań i testowania swojego 

rozumowania.  



Zachęcające pytania 

Tu poznasz różne sposoby zachęcania do pytań. Dowiesz się, jak prowadzić spotkania pytań. Następnie 

zapoznasz się z różnymi typami pytań oraz jak skutecznie wyświetlać i organizować te pytania za 

pomocą tablicy pytań i drzew pytań. 

Prowadzenie spotkań pytań 

Zadawanie pytań i uczenie się to kluczowe różnice między nauką o danych a zespołem tylko patrzącym 

na dane. Pamiętaj, że nauka o danych polega na wykorzystaniu metody naukowej do uzyskania wglądu. 

Rdzeniem tej metody naukowej jest zadawanie dobrych pytań. Jak omówiliśmy w tej książce, 

organizacje często postrzegają pytania jako osąd, a nie sposób na naukę. Jako lider zespołu ds. analityki 

danych musisz upewnić się, że Twój zespół zadaje dobre pytania. Jednym z najlepszych sposobów, aby 

to zrobić, jest stworzenie dobrego środowiska do wymiany pomysłów. Liderem badań jest lider 

zadający pytania, który upewnia się, że zespół zadaje dobre pytania. Kierownik badań powinien 

również koncentrować się na uczeniu się, a nie na ocenianiu. Wszyscy w zespole powinni dążyć do 

głębokiego słuchania, które jest bardziej skoncentrowanym sposobem słuchania swoich pomysłów 

nawzajem i być w stanie odeprzeć te pomysły bez poczucia osądzania. Dobrym sposobem na 

skonfigurowanie tego środowiska są spotkania z pytaniami. Podczas tych spotkań zachęca się 

uczestników do zadawania pytań przed złożeniem oświadczeń. Nazywa się to czasem podejściem do 

pierwszego pytania. Spotkania te mają na celu stworzenie maksymalnej liczby pytań. Skupiają się na 

tym, że każdy zadaje pytania i słucha. Jeśli jesteś liderem badań, zniechęcaj wszystkich do przynoszenia 

smartfonów lub laptopów. Chcesz wszystkich skupionych na słuchaniu. Kiedyś pracowałem dla 

organizacji, która dopiero zaczynała od nauki o danych. Zespół był na spotkaniu, aby przewidzieć, ile 

osób weźmie udział w badaniu medycznym. Analityk danych pokazał wykresy swoich wcześniejszych 

badań i powiedział, że może stworzyć model danych, aby przewidzieć, kto może wziąć udział. Nastąpiła 

krótka chwila ciszy, po czym spotkanie się skończyło. Tydzień później zespół wrócił do siebie. Analityk 

danych przedstawił raport, który przedstawiał dane historyczne, które sugerowały, że każde badanie 

może mieć określoną liczbę uczestników. Teraz wyobraź sobie, że to spotkanie było prowadzone z 

naciskiem na dobre pytania. Jeśli jesteś kierownikiem badań, możesz rozpocząć spotkanie od pytania: 

„Czy wszyscy wiedzą, dlaczego mamy to spotkanie?” a następnie poczekaj na odpowiedź. Dobry 

prowadzący pytania nie boi się krótkich chwil ciszy. Nie próbuj odpowiadać na własne pytania. Daj 

wszystkim w pokoju czas na zastanowienie się nad odpowiedzią. Gdy będziesz zadowolony, że wszyscy 

rozumieją spotkanie, przedstaw wyzwanie. Możesz rozpocząć spotkanie, podsumowując wyzwanie 

słowami w stylu: „Marnujemy dużo pieniędzy, ponieważ nie wiemy, kto pojawi się na naszych studiach 

medycznych”. Rozwiązanie zostaw reszcie drużyny. Możesz także prowadzić coś bardzo otwartego, na 

przykład „Musimy lepiej przewidzieć, kto może się pojawić”. Usiądź i poczekaj, aż ktoś zacznie zadawać 

pytania. Jeśli po kilku minutach nikt nic nie powie, możesz zapytać na przykład: „Czy wszyscy rozumieją, 

dlaczego to wyzwanie?” To, co masz nadzieję uzyskać od zespołu, to coś w stylu: „Czy niektóre badania 

wypełniają się bardziej niż inne?” Tego typu pytania umożliwiają analitykowi danych uzyskanie 

pełniejszych i bardziej interesujących danych do raportu. To, czego chcesz uniknąć, to krótkie 

stwierdzenia, które uciszą rozmowę, takie jak: „Powinniśmy przeprowadzić badania, aby zobaczyć, jak 

nasi konkurenci wypełniają swoje badania medyczne”. To powstrzymuje ludzi przed wymyślaniem 

najlepszych pomysłów. Pamiętaj, że to właśnie dyskusja daje Twojemu zespołowi największą wartość. 

Chcesz, aby zespół czuł się komfortowo eksplorując dane. Jeśli jesteś liderem badań, nie zniechęcaj się, 

jeśli zespół ma trudności z zadawaniem świetnych pytań. Większość organizacji nadal uważa, że lepiej 

być grupą ludzi, którzy coś wiedzą (lub przynajmniej mówią tak, jakby wiedzieli). Lubią zespoły, które 

mówią jasno. Ta jasność jest nadal postrzegana jako cenniejsza niż niewiedza. Może minąć kilka 



spotkań, zanim ludzie będą mogli swobodnie zadawać dobre pytania. Po kilku spotkaniach z pytaniami 

może się okazać, że grupa ludzi, którzy zadają trudne pytania, często zyskuje lepszy wgląd 

Identyfikacja typów pytań 

Jeśli prowadzisz skuteczne spotkanie z pytaniami, prawdopodobnie otrzymasz wiele dobrych pytań. To 

wspaniale. Pamiętaj, że chcesz, aby Twój zespół przeszukiwał złoto i przechodził przez dziesiątki pytań, 

zanim znajdzie kilka, które zechce zbadać dalej. Podobnie jak pierwsi górnicy, którzy pławili się w 

poszukiwaniu złota, chcesz mieć możliwość oddzielenia złota od piasku. Będziesz chciał wiedzieć, jak 

oddzielić dobre pytania od tych, które możesz zostawić. Dobrym sposobem na to jest zastanowienie 

się nad różnymi typami pytań. Każdy typ ma swoje zalety i wyzwania. Jeśli jesteś kierownikiem badań, 

możesz pomóc zespołowi określić, który typ pytania prowadzi do najciekawszych spostrzeżeń. Dwa 

najczęstsze typy pytań to otwarte i zamknięte. Każde z nich może być pytaniem podstawowym lub 

nieistotnym. Niektóre typy pytań są łatwiejsze do rozróżnienia niż inne. Pierwszy typ, który możesz 

zidentyfikować, to pytanie otwarte. Otwarte pytanie nie ma ustalonej odpowiedzi. Pomyśl o stronie 

internetowej z butami do biegania. Twój zespół ds. analityki danych może zadać pytanie otwarte, takie 

jak „Kto jest naszym idealnym klientem?” Otwarte pytanie zwykle wymaga znacznie więcej dyskusji. 

To są pytania, w których próbujesz zidentyfikować rozumowanie innych. Na przykład ktoś z zespołu 

może powiedzieć, że idealnym klientem jest ten, kto kupuje dużo butów do biegania. Inna osoba w 

zespole może zakwestionować to rozumowanie, sugerując, że idealnym klientem jest ten, kto zachęca 

innych do kupowania butów do biegania, jest blogerem lub biegaczem, który założył klub biegowy. Na 

otwarte pytanie zwykle nie ma odpowiedzi. Zamiast tego się kłóci. Ten, kto ma najlepsze rozumowanie, 

zazwyczaj rozstrzyga tę kwestię. Twój zespół ds. analityki danych będzie chciał poszukać najsilniejszego 

argumentu za tym, kto jest idealnym klientem, a następnie analityk danych spróbuje poprzeć ten 

argument danymi. Pytanie zamknięte jest zwykle znacznie bardziej ostateczne. Pytanie zamknięte 

może brzmieć w stylu: „Jaki jest średni wiek naszego biegacza?” Tego typu pytania zwykle wymagają 

dyskusji. Twój zespół może chcieć pomyśleć o zaletach średniego wieku w porównaniu z medianą 

wieku. Mogą również chcieć zakwestionować wartość informacji. Jakie inne pytania możesz uzyskać z 

tego pytania? Jeśli jesteś liderem badań, upewnij się, że zespół nie zadaje zbyt wielu pytań jednego 

typu. Zadawanie zbyt wielu pytań otwartych sprawi, że wszyscy spędzą zbyt dużo czasu na 

przesłuchiwaniu, a za mało na sortowaniu danych. Zbyt wiele pytań zamkniętych spowoduje, że zespół 

poświęci zbyt dużo czasu na zadawanie małych, łatwiejszych do udowodnienia pytań bez patrzenia na 

szerszy obraz. Po ustaleniu, czy Twoje pytanie jest otwarte, czy zamknięte, będziesz chciał dowiedzieć 

się, czy Twoje pytanie jest niezbędne. Podstawowe pytanie ma na celu sprowokowanie zespołu do 

głębokiej dyskusji. Są to pytania, które zazwyczaj trudno zadać w większości organizacji. Mogą to być 

proste pytania typu: „Dlaczego ludzie kupują od nas buty do biegania?” Mogą być również bardziej 

złożone, na przykład „Dlaczego ludzie biegają?” Zasadnicze pytania są zwykle otwarte i wymagają 

dyskusji. Nie powinno być jednej właściwej odpowiedzi. Możesz również zadać pytanie zamknięte, 

ważne. Zespół może zadać pytanie w stylu: „Czy powinniśmy przestać drukować nasz katalog i 

sprzedawać buty tylko za pośrednictwem naszej strony internetowej?” Zamknięte pytania 

podstawowe są rzadkie. Jak można się domyślić, istnieje również wiele różnych rodzajów nieistotnych 

pytań. Nieistotne pytanie nie jest złe. Prawdopodobnie będziesz musiał przejść przez wiele 

nieistotnych pytań, zanim zaczniesz zadawać podstawowe pytania. Dobrą strategią jest zadawanie 

wielu zamkniętych, nieistotnych pytań jako sposób na budowanie pomysłów i zadawanie większych, 

istotnych pytań. Powiedzmy, że chcesz zapytać, dlaczego ludzie biegają. Twój zespół naukowy może 

chcieć spędzić pierwszy sprint na wybijaniu nieistotnych pytań. Czy nasi klienci należą do klubów 

biegowych? Czy większość naszych klientów jest długoterminowymi biegaczami, czy po prostu biega? 

Czy w ich gospodarstwie domowym są inne osoby, które biegają? Te pytania mogą pomóc w 

zbudowaniu argumentu, dlaczego Twoi klienci lubią biegać. Jeśli Twój zespół ma solidne uzasadnienie, 



dlaczego ludzie lubią biegać, pomoże Ci to wypromować Twój produkt, aby spełnić te potrzeby. Jeśli 

jesteś kierownikiem ds. badań w zespole, miej oko na te różne typy pytań. Pomogą Ci poprowadzić 

dyskusję i uporządkować pytania o najwyższej wartości. Jeśli znasz różne typy, masz większe szanse na 

znalezienie złota, które doprowadzi do twoich najlepszych spostrzeżeń. 

Organizowanie pytań 

Jeśli jesteś fanem programów detektywistycznych, prawdopodobnie widziałeś ścianę kryminalną, 

używaną, gdy detektyw próbuje odkryć wszystkie elementy nierozwiązanej zagadki. Umieszcza obrazki 

i notatki na ścianie i próbuje połączyć różne elementy. Plansza staje się wizualną opowieścią. Dlatego 

często można zobaczyć detektywa siedzącego na podłodze, wpatrującego się w tablicę, próbującego 

poskładać historię ze wszystkich małych tajemnic w danych. Twój zespół ds. analityki danych będzie 

miał podobne wyzwanie. Będą próbować opowiedzieć historię, ale będą mieli tylko fragmenty 

układanki. Twój zespół może użyć tej samej techniki do stworzenia tablicy pytań — miejsca, w którym 

będą mogli zobaczyć wszystkie pytania i dane. W ten sposób mogą opowiedzieć większą historię. Jak 

wspomniano w rozdziale 13 , utworzenie tablicy pytań to świetny sposób na wyświetlanie pomysłów i 

uzyskiwanie pytań od zespołu i reszty organizacji. Na samej górze tablicy należy umieścić prosty 

identyfikator, taki jak „tablica pytań” lub „zadaj pytanie”. Tablica pytań to przejrzysty sposób na 

komunikowanie się i organizowanie ich w jednym miejscu. Twój zespół zajmujący się analizą danych 

powinien mieć dziesiątki, a nawet setki różnych pytań. Tablica pytań będzie prawdopodobnie 

kluczowym miejscem spotkań dla zespołu, a także doskonałym miejscem, w którym członkowie 

zespołu i interesariusze mogą porozmawiać o projekcie. Aby rozpocząć, umieść tablicę pytań obok 

biurka członka zespołu lub na korytarzu. Otwarte przestrzenie nie są dobre dla tablicy pytań. Będziesz 

chciał aby ludzie stanęli obok tablicy i przeczytali pytania. Inną sugestią jest umieszczenie tablicy obok 

obszaru o dużym natężeniu ruchu. Idealne miejsca znajdują się obok dystrybutora wody, baru z 

przekąskami lub łazienki. Powinno to być miejsce, w którym kilku członków zespołu może się spotkać i 

nie rozpraszać innych osób. Zwykle najlepszym sposobem na uporządkowanie tablicy jest użycie 

karteczek samoprzylepnych w różnych kolorach. Będziesz chciał uporządkować swoją tablicę od góry 

do dołu. Karteczki samoprzylepne u góry tablicy zawierają Twoje podstawowe pytania. W przypadku 

tych pytań użyj czerwonych lub różowych karteczek samoprzylepnych. Pod nimi możesz użyć żółtych 

karteczek samoprzylepnych na nieistotne pytania. Pamiętaj, że są to pytania, które dotyczą mniejszych 

problemów. Są to zazwyczaj pytania zamknięte z poprawną odpowiedzią. Na koniec możesz użyć 

białych lub fioletowych karteczek samoprzylepnych, aby uzyskać wyniki. To są niewielkie punkty 

danych, które zespół odkrył, a które mogą pomóc w rozwiązaniu tego pytania. Istnieje pięć głównych 

korzyści z posiadania tablicy pytań: 

• Daje zespołowi wspólną przestrzeń do pomocy w dyskusji grupowej. 

• Pokazuje, jak pytania są ze sobą powiązane. 

• Pomaga uporządkować pytania według typu. 

• Pomaga opowiedzieć historię. Tablica pytań pokazuje większe pytania, z którymi zespół może mieć 

trudności. 

• Daje innym osobom w organizacji miejsce do uczestnictwa. Chcesz, aby osoby spoza zespołu 

dodawały własne pytania i widziały Twoje postępy. 

Pamiętaj, że chcesz, aby Twój zespół miał głębokie dyskusje. 

Każdy powinien mieć możliwość kwestionowania swojego rozumowania. Zespół powinien nawzajem 

słuchać swoich pytań i próbować wymyślać własne pytania. Powinni być skoncentrowani na uczeniu 



się, a nie na ocenianiu jakości swoich pytań. Tablica pytań pomaga w tym, ponieważ zapewnia miejsce, 

w którym ludzie mogą skupić się na dyskusjach. Pomaga także zespołowi wstać i uczestniczyć fizycznie 

oraz wymyślać nowe pomysły. Wiele twoich pytań będzie ze sobą powiązanych. Często będziesz mieć 

podstawowe pytania, które są powiązane z kilkoma zamkniętymi, nieistotnymi pytaniami. Jeśli jest na 

ścianie, możesz użyć sznurka, aby pokazać te połączenia. Jeśli jest na tablicy, możesz po prostu 

narysować linie w różnych kolorach. Pomoże to Twojemu zespołowi zachować porządek, a nawet 

nadać priorytet zadaniom o najwyższej wartości. Jak omówiono wcześniej , tablica pytań zaprosi do 

udziału inne osoby spoza zespołu. Możesz zostawić stos zielonych karteczek samoprzylepnych obok 

tablicy. Zostaw znacznik i małą notatkę, która zaprasza inne osoby do dodawania własnych pytań. 

Czasami te pytania spoza zespołu opowiadają najciekawsze historie. 

Tworzenie drzew pytań 

Twoja tablica pytań będzie kluczową częścią komunikowania historii nauki o danych. Powinien 

zawierać pytania, nad którymi pracuje Twój zespół. Może również zawierać małe fragmenty danych, 

które sugerują pewne odpowiedzi. Dobra tablica pytań zachęca innych członków organizacji do udziału 

i zachęca ludzi do bycia częścią Twojej wspólnej historii. Jednym z wyzwań tablicy pytań jest jej dobra 

organizacja. Ponieważ jest przeznaczony do dyskusji grupowej, chcesz, aby wszyscy mogli udostępniać 

te same informacje. Nie powinien zawierać kilku różnych grup notatek jednej osoby. Jeśli każda grupa 

ma pomysły tylko jednej osoby, ta jedna osoba będzie jedyną osobą, która zrozumie ich znaczenie. 

Zamiast tego wszystkie pytania powinny być uporządkowane przy użyciu tego samego systemu. 

Jednym z najlepszych sposobów na to jest tworzenie drzew pytań. Drzewo pytań to grupa karteczek 

samoprzylepnych związanych z jednym istotnym pytaniem. Będziesz chciał zadać podstawowe pytania 

w najbardziej przyciągającym uwagę kolorze. Zwykle jest to kolor czerwony lub różowy. Wyobraźmy 

sobie tablicę pytań na naszej stronie internetowej poświęconej butom do biegania. Jedno z pytań, 

które zadał Twój zespół, brzmi: „Czy nasza strona internetowa może pomóc w zachęceniu osób, które 

nie biegają, do zostania biegaczami?”. Jeśli jesteś kierownikiem badań zespołu, chcesz umieścić to 

istotne pytanie na czerwonej przylepce na samej górze tablicy. Pod tym podstawowym pytaniem 

możesz zacząć dodawać inne pytania. Może to być kolejne istotne pytanie, takie jak „Co sprawia, że 

ludzie biegają?” Może to być również nieistotne pytanie, takie jak „Czy osoby, które nie biegają, robią 

zakupy w naszej witrynie?” Ponieważ jest to pytanie zamknięte, możesz umieścić małą przyklejkę z 

danymi obok żółtego przyklejonego pytania. Może coś w stylu: „Dane sugerują, że 65% naszych 

klientów nie biega w danym tygodniu”. Aby zilustrować ten punkt, możesz użyć wykresu kołowego, 

takiego jak na rysunku . 

 



 

Załóżmy, że te wygenerowane dane pochodzą z ankiety, którą firma przeprowadziła na swoich 

klientach. Pytanie brzmiało: „Ile średnio razy biegasz w tygodniu?” Kiedy patrzysz na dane, widzisz, że 

około 65% respondentów w ogóle nie biega. 55% respondentów biega raz lub więcej razy w tygodniu. 

Ktoś patrzący na drzewo pytań powinien być w stanie śledzić proces myślowy zespołu. Powinna 

zobaczyć, że dolne gałęzie pytań zaczynają się od jednego podstawowego pytania otwartego („Czy 

nasza strona internetowa może pomóc zachęcić osoby, które nie biegają do biegania?”) i zobaczyć, jak 

zespół odpowiada na to pytanie. Powinna być w stanie podążać za nim aż do różnych gałęzi. 

Powiedzmy, że pytanie „Co sprawia, że ludzie biegają?” rozgałęzia się we własnym kierunku. Pod tym 

pytaniem kryje się inne pytanie, które mówi: „Czy biegną, aby złagodzić stres?” Poniżej znajduje się 

kolejne pytanie, które brzmi: „Czy osoby nie biegające, które są zestresowane, dostrzegają korzyści 

płynące z biegania?” Dzięki drzewu pytań prowadzący badania ma teraz raport pokazujący postępy 

reszcie organizacji. Mogła wykazać, że zespół zajmujący się analizą danych pracuje jednocześnie nad 

kilkoma pytaniami o dużej wartości. Nie powinno być zbyt trudno zobaczyć, w jaki sposób uzyskanie 

wglądu w tworzenie klientów może zwiększyć przychody. Drzewa pytań pomagają kierownikowi badań 

połączyć pracę zespołu z rzeczywistą wartością biznesową. Tablica pytań powinna mieć kilka drzewek 

pytań. Na samej górze tablicy powinno znajdować się kilka podstawowych pytań w kolorze czerwonym 

lub różowym. Każde z nich powinno rozgałęziać się jak odwrócone drzewo na kilka innych pytań. 

Pamiętaj, aby używać karteczek samoprzylepnych w innym kolorze, jak omówiono wcześniej 

(podstawowe pytania w kolorze czerwonym lub różowym, a nieistotne pytania w kolorze żółtym). 

Czasami pytania otwarte rozgałęziają się na różne drzewa pytań, a pytania zamknięte należy kończyć 

małymi karteczkami, które pokazują dane. Jak w przypadku każdego drzewa, będziesz chciał przyciąć 

swoje pytania. Jest to jeden z kluczowych obowiązków kierownika badań. Musi upewnić się, że Twoje 

pytania przyniosą prawdziwą wartość biznesową. Jeśli uważa, że Twoje pytania nie doprowadzą do 

spostrzeżeń, może chcieć usunąć je z tablicy pytań, aby analityk danych nie zaczął szukać wyników. 

■ Uwaga: Kierownik badania zwykle usuwa pytania w ramach spotkań zadaniowych zespołu. Nie 

chcesz, aby Twój kierownik badań wyciągał pytania z tablicy bez informowania zespołu o zmianie. 

Jedną z kluczowych rzeczy związanych z drzewami pytań jest to, że odzwierciedlają one sposób, w jaki 

większość zespołów tworzy nowe pytania. Pamiętaj, że nauka o danych wykorzystuje metodę naukową 

do eksploracji danych, co oznacza, że większość nauki o danych będzie miała charakter empiryczny. 

Twój zespół zada kilka pytań, zbierze dane i zareaguje na nie, zadając serię pytań. Kiedy używasz drzewa 



pytań, odzwierciedla ono to, czego zespół się nauczył. Jednocześnie pokazuje reszcie organizacji Twoje 

postępy. 

Znajdowanie nowych pytań 

Istnieją dwa sposoby, aby pomóc zespołowi znaleźć lepsze pytania. Jednym z nich jest to, że ktoś z 

Twojej organizacji publikuje dobre pytania na Twojej tablicy pytań. To są twoje „pytania o prezent”. 

Innym sposobem jest praca nad dobrymi pytaniami podczas regularnych spotkań z zespołem ds. analizy 

danych. Pytania dotyczące prezentów publikowane na tablicy zależą w dużej mierze od Twojej 

organizacji. Niektóre organizacje są bardziej skłonne do współpracy. Inni są bardziej kontrolowani. Jeśli 

Twoja organizacja jest bardziej otwarta, możesz zostać zalany pytaniami i będziesz musiał ustalić 

priorytety dyskusji. Jeśli organizacja jest bardziej strzeżona, możesz iść kilka tygodni, nie widząc 

żadnego wkładu. W obu przypadkach najlepszym sposobem na wypełnienie tablicy pytań jest 

sprawienie, by wyglądała zachęcająco. Dobrym sposobem, aby to zrobić, jest utworzenie prostego 

znaku z pytaniami, na przykład „Prosimy o przesłanie pytań do naszego zespołu ds. analizy danych”. 

Innym sposobem jest zintegrowanie tablicy pytań z ciekawymi prezentacjami. Powiedzmy, że ktoś 

publikuje pytanie „Co sprawia, że buty do biegania są idealne?” To otwarte, zasadnicze pytanie. Jeśli 

jesteś kierownikiem badań, możesz skopiować to pytanie na czerwoną karteczkę samoprzylepną, a 

następnie umieścić je na górze drzewa pytań. Podczas następnej prezentacji poproś zespół, aby zadał 

kilka interesujących pytań dotyczących prezentów i opowiedział historię o tym, co sugerują dane. Chcą 

opowiedzieć historię o idealnym bucie do biegania. Mogą mówić o połączeniu kolorów, jakości i stylu 

oraz tworzyć kopie zapasowe danych za pomocą prostych wizualizacji danych. Następnie poinformuj 

resztę firmy, skąd wzięła się ta dobra historia: ciekawe pytanie dotyczące prezentu zamieszczone na 

tablicy. To uznanie zachęca innych do udziału. Większość ludzi w organizacjach zawsze szuka lepszych 

sposobów uczestnictwa. Jeśli możesz pokazać, że ich pytania mają znaczenie, łatwiej będzie Ci wypełnić 

tablicę. Pytania spoza zespołu to świetny sposób na uzyskanie wglądu. Te pytania są często proste i 

jednoznaczne, co zwykle sprawia, że bardzo trudno je omówić. Te proste pytania często najbardziej 

kwestionują nasze założenia. Dlatego te pytania dotyczące prezentów mogą bardzo pomóc Twojemu 

zespołowi skoncentrować się na wartości biznesowej. Niestety większość pytań nie dotyczy prezentów. 

Są one raczej wynikiem trudnych dyskusji z resztą zespołu ds. analityki danych. To są pytania, które są 

ciężko wygrane i trudne do stworzenia. Jeśli jesteś kierownikiem ds. badań w zespole, postaraj się 

wykorzystać pytania dotyczące prezentów. Ponadto ciężko pracuj z resztą zespołu, aby znaleźć pytania 

w sześciu kluczowych obszarach, które zobaczysz w Części 17 . Im więcej masz pytań, tym większe 

prawdopodobieństwo, że Twój zespół znajdzie kluczowe spostrzeżenia i powiąże je z rzeczywistą 

wartością biznesową. 

PODSUMOWANIE 

W tym rozdziale poznałeś różne sposoby zachęcania do zadawania pytań i prowadzenia spotkań pytań. 

Następnie dowiedziałeś się o różnych typach pytań oraz o tym, jak skutecznie wyświetlać i 

porządkować te pytania za pomocą tablicy pytań i drzew pytań. 



Miejsca, w których należy szukać pytań 

Nakłonienie zespołu do zadawania świetnych pytań często nie jest tak proste, jak stworzenie 

odpowiedniego środowiska. Nawet wysoko wykwalifikowany zespół zajmujący się analizą danych 

często potrzebuje więcej wskazówek. Kiedy spotkasz się ze swoim zespołem, będziesz chciał 

skoncentrować swoje pytania na sześciu kluczowych obszarach. Te obszary nie są jedynymi miejscami, 

w których znajdziesz świetne pytania, ale zazwyczaj są dobrym miejscem na rozpoczęcie. Są to pytania, 

które: 

• Wyjaśnij kluczowe terminy 

• Wykorzenić założenia 

• Znajdź błędy 

• Zobacz inne przyczyny 

• Odkryj wprowadzające w błąd statystyki 

• Zaznacz brakujące dane 

Te sześć obszarów ma swój własny styl zadawania pytań. Kiedy zadajesz pytania, które wykorzeniają 

założenia, różnią się one znacznie od pytań o wprowadzające w błąd statystyki. Każdy z tych obszarów 

kieruje zespół na inną ścieżkę, a każdy z nich jest omówiony bardziej szczegółowo w kolejnych sekcjach. 

Te sześć obszarów ma służyć jako przewodnik. Nie wszystkie twoje pytania będą dotyczyć sześciu 

obszarów. Zamiast tego pomyśl o tym w ten sposób: jeśli omówisz te sześć obszarów, na pewno 

wymyślisz przynajmniej kilka pytań. Te pytania będą paliwem napędzającym Twój zespół ds. analizy 

danych. Podczas każdego sprintu Twój zespół będzie pracował nad odpowiedzią lub zmianą 

priorytetów pytań na Twojej tablicy pytań. 

Wyjaśnienie kluczowych terminów 

George Carlin kiedyś żartował, że włożył dolara do rozmieniarki i nic się nie zmieniło. To sprawia, że 

zastanawiasz się, na jaką zmianę liczył. Nigdy się nie dowiesz, ponieważ użyte przez niego słowa mają 

kilka różnych znaczeń. Niestety dotyczy to wielu słów w języku angielskim. Kontekst, w jakim używamy 

słów, ma duży wpływ na ich znaczenie. Dlatego patrzenie na kluczowe słowa i frazy jest jednym z 

najlepszych sposobów na zebranie interesujących informacji . W dyskusjach na temat nauki o danych 

należy stosować krytyczne myślenie. Musisz uważnie przyjrzeć się rozumowaniu innych, a następnie 

kwestionować rozumowanie innych, aby lepiej zrozumieć pomysły wszystkich. Jednym z najlepszych 

sposobów na to jest kwestionowanie kluczowych terminów i fraz. Wróćmy więc do strony internetowej 

poświęconej butom do biegania. Załóżmy, że ktoś z zespołu analityków danych zadaje interesujące 

pytanie: „czy ludzie często biegają, bo dzięki temu są szczęśliwsi?” Jest to podstawowe pytanie 

otwarte, co oznacza, że prawdopodobnie nie będzie odpowiedzi tak lub nie. Zamiast tego zespół będzie 

musiał przedstawić mocne argumenty poparte danymi. Jakie są niektóre kluczowe terminy i wyrażenia, 

które zespół analityków danych powinien zakwestionować? Pomyśl o słowach, które mogą mieć 

niejednoznaczność lub wiele znaczeń. Są to często słowa abstrakcyjne i podlegające pewnej 

interpretacji. W tym przypadku jest kilka słów, które możesz chcieć poznać: „często” i „szczęśliwiej”. 

Pomyśl o słowie „często”. Co to słowo oznacza dla ciebie? Znaczenie zwykle zależy od osoby. Na 

przykład moja żona lubi chodzić do restauracji. Staramy się jechać przynajmniej raz w tygodniu. Jeśli 

mnie zapytasz, powiedziałbym, że często chodzimy do restauracji. Gdyby ją zapytać, powiedziałaby, że 

nigdy nie chodzimy do restauracji. Zespół zajmujący się analizą danych powinien zadawać pytania, aby 

wyjaśnić, co oznacza słowo „często”. Możesz zadać pytanie zamknięte, np. „Ile razy w tygodniu nasz 



przeciętny klient jest uruchamiany?” a następnie umieść to pytanie pod poprzednim pytaniem w 

swoim drzewie pytań. Powinieneś także zbadać słowo „szczęśliwszy”. Co oznacza dla ciebie słowo 

„szczęśliwszy”? Czy Twoi klienci biegają, bo lubią biegać? Może rzeczywiście lubią kończyć i są 

najszczęśliwsze, gdy wracają do domu z biegu. Może nie lubią biegać, ale to jedyny sposób, w jaki 

wiedzą, jak złagodzić stres. W pewnym sensie są szczęśliwsi będąc biegaczami. To kolejny obszar, w 

którym możesz zadać dalsze pytania. Możesz zadać szerokie, podstawowe pytanie, takie jak „Co 

sprawia, że nasi klienci są zadowoleni?” Możesz także spróbować podzielić szczęście na segmenty. 

Może zadać pytanie typu: „Czy nasi klienci biegają, ponieważ czują, że muszą?” Możesz nawet 

sprecyzować i zapytać: „Czy nasi klienci są najszczęśliwsi, gdy skończą biegać?” Teraz widzisz, jak 

pytanie o kluczowe frazy i słowa może szybko wygenerować więcej pytań. Pamiętaj, że zadaniem 

kierownika ds. badań jest szukanie złota, gdy Twój zespół przechodzi przez spotkania z pytaniami. To, 

że zespół zajmujący się analizą danych zadaje te pytania, nie oznacza, że jest on zobowiązany do 

uzyskania wyników. Kierownikiem badań jest ten, kto słucha tych pytań i wybiera bryłki, które brzmią 

najbardziej interesująco. Z tym jednym pytaniem (Czy ludzie biegają często, bo dzięki temu są 

szczęśliwsi?), masz teraz pięć lub sześć innych pytań, które mogą być bardziej interesujące. Twój zespół 

zadaje niezbędne pytania otwarte, które mogą wiązać się z wartością biznesową. Pomyśl o 

podstawowym, otwartym pytaniu: „Co sprawia, że nasi klienci są zadowoleni?” Pytanie może wydawać 

się proste i niemal trywialne, ale jeśli Twój zespół zajmujący się analizą danych zdoła uzyskać pewien 

wgląd, będzie to wiązało się z rzeczywistą wartością biznesową. Spostrzeżenia to złote bryłki, które 

dostarczy Twój zespół ds. analityki danych. 

Jednak wiele zespołów zajmujących się analizą danych nie odpowiada na takie pytania, ponieważ 

uważają, że te „kluczowe terminy” są oczywiste. Pamiętaj, że to, co jest oczywiste dla Ciebie, może nie 

być oczywiste dla wszystkich innych, więc poświęć trochę czasu na zadanie tych pytań, aby zwiększyć 

produktywność i wnikliwość zespołu zajmującego się analizą danych. 

Wykorzenienie założeń 

Innym sposobem na znalezienie dobrych pytań jest szukanie ukrytych założeń. Ludzie cały czas snują 

ukryte założenia. Nie ma nic złego w założeniach. W rzeczywistości potrzebujesz ich, aby byli 

produktywni. Zakładasz, że Twoi współpracownicy i wykonują dobrą robotę. Ogólnie rzecz biorąc, 

ludzie zakładają, że mówisz im prawdę. Nie chcesz zgadywać wszystkiego, aby coś zrobić. To, na co 

musisz uważać, to założenia, które mogą prowadzić do martwych punktów. Te założenia powstrzymują 

cię od odkrywania interesujących pytań i prowadzą twój zespół do zaangażowania się w grupowe 

myślenie. Dotyczy to zwłaszcza zespołu zajmującego się analizą danych, dlatego jednym z najlepszych 

sposobów na uzyskanie nowych pytań jest przyjrzenie się podstawowym założeniom. Ogólnie 

założenia mają cztery cechy: 

• Często są ukryte lub niewypowiedziane. Bardzo niewiele osób zaczyna zdania od stwierdzenia: „Jeśli 

założymy, że to prawda…” 

• Są zwykle przyjmowane za pewnik lub postrzegane jako „zdrowy rozsądek”. 

• Są niezbędne do określenia twojego rozumowania lub wniosku. Twoje rozumowanie może nawet 

zależeć od założenia. 

• Mogą być zwodnicze. Często błędne rozumowanie jest ukryte pod zdrowym rozsądkiem. Coś w stylu: 

„Cukier jest dla ciebie zły, więc sztuczne słodziki muszą być dla ciebie dobre”. 

Kiedyś pracowałem dla organizacji, która zbadała swoje dane dotyczące obsługi klienta i zdała sobie 

sprawę, że ma wysoki procent osób dzwoniących, aby zamówić produkty. Zespół zajmujący się analizą 



danych miał za zadanie spróbować zmienić to zachowanie, ponieważ utrzymanie centrum obsługi 

telefonicznej było kosztowne. Firma chciała zachęcić klientów do korzystania ze strony internetowej 

lub aplikacji mobilnej. Prowadzenie badań rozpoczęło się od zadania kilku interesujących pytań. 

Dlaczego ludzie dzwonią? Co możemy zrobić, aby ułatwić klientom korzystanie z naszej strony 

internetowej? Jak sprawić, by więcej klientów korzystało z naszej aplikacji mobilnej? Dlaczego klienci 

wolą rozmawiać z osobą? Kilka z tych pytań miało podstawowe założenia. Prowadzący badanie 

zakładał, że ludzie dzwonili, ponieważ nie podobała im się strona internetowa, a klienci nie 

zainstalowali aplikacji mobilnej. To rozumowanie może lub może… nie mieć racji. Ważne jest, aby nie 

zakładać, że mają rację. Gdyby zespół przyjął to rozumowanie za dobrą monetę, mogliby przegapić 

okazję do odkrycia kluczowego spostrzeżenia. W tym przypadku większość osób, które zadzwoniły, była 

profesjonalistami pracującymi w miejscu pracy i nie mogła korzystać ze smartfona ani dostępu do sieci. 

Innym obszarem, w którym zespół może szukać założeń, jest przewidywanie przyszłych zachowań. 

Załóżmy, że nasza witryna internetowa z butami do biegania chce korzystać z analiz predykcyjnych, aby 

określić, które buty odniosą największe sukcesy. Może odkryli, że w przeszłości bardzo kolorowe buty 

dobrze sobie radziły. Tworzą model, który przewiduje, że kolorowy but będzie bardziej udany. 

Utworzona ankieta zawiera następujące zmienne: 

1. Ile razy biega się raz w tygodniu? 

2. Czy but ma fajne funkcje? 

3. Czy but ma wiele kolorów? 

4. Czy respondent kupił buty? 

Czwarta cecha jest używana jako zmienna zależna do przewidywania przez drzewo decyzyjne. 

Dobrym sposobem na poradzenie sobie z tym założeniem jest próba najpierw zidentyfikowania 

rozumowania. Tutaj rozumowanie jest takie, że kolorowe buty do biegania dobrze sobie radziły w 

przeszłości. Kiedy już masz to rozumowanie, możesz zacząć myśleć o założeniach. Jednym z założeń 

jest to, że but do biegania odniósł sukces, bo był kolorowy. Pamiętaj, że korelacja niekoniecznie 

oznacza związek przyczynowy. Może producenci wysokiej jakości starają się ulepszyć swoje buty 

kolorowe, co oznacza, że biegacze kupili wysokiej jakości buty, które akurat są kolorowe. Niektóre z 

tych założeń można podkreślić za pomocą kilku ostrożnych pytań. Coś prostego, na przykład: „Czy 

klienci kupują buty do biegania, ponieważ są kolorowe z jakiegoś innego powodu?” Należy pamiętać, 

że założenia nie są ani dobre, ani złe. Nie jest złe ani nawet krytyczne, aby dowiedzieć się, czy wszystko 

jest w porządku, czy nie. Kluczem jest skupienie się na zidentyfikowaniu, gdzie się znajdują. Założenie, 

które zostanie przyjęte jako fakt, może wywołać reakcję łańcuchową błędnego rozumowania. Pamiętaj 

też, że założenie nie zawsze jest błędem, który należy poprawić. To bardziej jak aleja do odkrycia. 

Głównym wyzwaniem związanym z założeniami jest to, że jeśli ich nie ujawnisz, mają tendencję do 

nawarstwiania się. Zanim się zorientujesz, Twój zespół może pracować na stosie słabych założeń. Kiedy 

tak się dzieje, trudno jest dokonać ciekawych odkryć. 

Znajdowanie błędów 

Błędy w danych niekoniecznie są tymi, które sprawią najwięcej kłopotów. W zespole analityków danych 

większym problemem są błędy w rozumowaniu zespołu. Błąd w danych może być przeszkodą lub 

stworzyć serię fałszywych raportów. Z drugiej strony błąd w rozumowaniu może skierować zespół w 

zupełnie innym kierunku. Cały zespół może spędzić tygodnie, a nawet miesiące, szukając w 

niewłaściwych miejscach i powstrzymywać zespół od zadawania ciekawych pytań. Widziałeś, jak 

zbieranie dobrych pytań jest jak płukanie złota. Możesz przejść przez kilka złych pytań, zanim 



przejdziesz do czegoś interesującego. Istnieją kluczowe wyrażenia i język, które możesz chcieć wyjaśnić. 

Istnieją również założenia, które mogą sklejać błędne rozumowanie z pozornie poprawnymi 

wnioskami. Kiedy odrzucisz te założenia i wyjaśnisz język, powinieneś pozostać z samym 

rozumowaniem. Pod wieloma względami zadajesz trudniejsze pytanie: „Czy to rozumowanie jest 

prawidłowe?” Ogólnie rzecz biorąc, istnieje siedem niebezpieczeństw, na które należy uważać, gdy 

kwestionujesz czyjeś rozumowanie: 

1. Ad hominem lub ataki osobiste: Możesz zobaczyć to w swoim zespole analityków danych, jeśli ktoś 

powie: „Nie rozumiesz danych”. Może to prawda, ale nie jest to konstruktywny sposób na odrzucenie 

czyichś pytań. 

2. Odrzucenie pytania: nie chcesz odrzucać interesującego pytania, ponieważ może to prowadzić do 

niewygodnych pytań. Nie chcesz, aby Twój zespół analityków danych powiedział coś w stylu: „Jaka jest 

polityka organizacyjna związana z zadawaniem tego pytania?” 

3. Szybki konsensus: jest to czasami nazywane rozumowaniem ad populum. Jest ściśle powiązany z 

myśleniem grupowym i opiera się na błędnym rozumowaniu, że jeśli wszyscy szybko się zgodzą, muszą 

mieć rację. 

4. Rozumowanie, które opiera się na wątpliwym autorytecie: Czasami zobaczysz to z klasycznym 

stwierdzeniem „Widziałem ten wykres w Internecie, więc musi być w porządku”. 

5. Cykliczne lub zręczne rozumowanie: czasami zobaczysz to w zespołach zajmujących się analizą 

danych. Usłyszysz coś w stylu: „Jesteśmy firmą opartą na danych, więc nasze dane muszą być 

poprawne”. 

6. Rozumowanie słomianego człowieka: dzieje się tak, gdy celowo zniekształcasz czyjeś powody, aby 

sprawić, by twoje rozumowanie wyglądało poprawnie. Często można to zidentyfikować, ponieważ ktoś 

zawoła kogoś po imieniu. Coś w stylu: „Jeśli przyjmiesz argument Billa, że dane są okropne, musimy 

zacząć od zera”. 

7. Fałszywa dychotomia: Czasami może to mieć efekt mrożący w przypadku dobrych pytań. Opiera się 

na założeniu, że są tylko dwa możliwe wyniki. Możesz usłyszeć coś w stylu: „Jeśli dane są prawidłowe, 

oznacza to, że wszyscy się mylimy”. 

Pomyśl o siedmiu niebezpieczeństwach jako wskazówkach, dzięki którym spotkania z pytaniami będą 

produktywne. Każdy z nich może spowodować, że Twój zespół będzie miał miękkie rozumowanie i 

płytkie pytania. Kiedyś pracowałem z zespołem data science nad aplikacją testową Departamentu 

Edukacji. Chcieli sprawdzić, czy mogą skorzystać z analiz predykcyjnych, aby określić, którzy uczniowie 

mogą potrzebować dodatkowej pomocy. Zespół miał terabajty informacji testowych, ale miał 

problemy z utworzeniem działającego modelu. Podczas spotkania z pytaniami jeden z członków 

zespołu zapytał: „Czy te testy wykonują dobrą robotę oceniając to, co uczeń wie?” Ktoś inny 

odpowiedział: „To są standardy państwowe i nie jesteśmy edukatorami, więc powinniśmy 

zaakceptować dane jako poprawne. Poza tym, jeśli nie jest poprawny, nie możesz użyć żadnych 

danych.” Te stwierdzenia szybko zamknęły dyskusję. Byłoby znacznie lepiej, gdyby zespół zbadał te 

pytania. Zamiast tego oparli się na niebezpiecznym rozumowaniu. Standardy stanowe mogły pochodzić 

od wątpliwych autorytetów. Atak ad hominem zakładał, że nikt w pokoju nie wie wystarczająco dużo, 

by zadać pytanie. Wreszcie pojawiła się fałszywa dychotomia, że dane były albo wszystkie dobre, albo 

wszystkie złe. Uważaj na te niebezpieczeństwa podczas spotkań z pytaniami swojego zespołu. Nie jest 

ważne, aby znać wszystkie odpowiedzi. Ważna jest identyfikacja miękkiego rozumowania. Nie chcesz, 

aby miękkie rozumowanie zajęło miejsce interesujących pytań. 



Trudne dowody 

Jak wspomnieliśmy, jednym z najlepszych sposobów na znalezienie interesujących pytań jest szukanie 

założeń. Zbadaliśmy również niebezpieczeństwa błędnego rozumowania. Błędy w rozumowaniu mogą 

mieć efekt mrożący, gdy szukasz dobrych pytań. Po wykryciu błędów w rozumowaniu zespół zajmujący 

się analizą danych może pomyśleć o zadaniu krytycznych pytań dotyczących faktów, które można uznać 

za oczywiste. Wiele organizacji polega na dobrze przyjętych faktach jako normalnej części swojej 

codziennej pracy. Te fakty pozostaną w tle podczas pracy z zespołem ds. analizy danych. Kluczem jest 

upewnienie się, że fakty nie są niedostępne podczas zadawania interesujących pytań. W rzeczywistości 

zespół zajmujący się analizą danych może być jedną z niewielu grup w organizacji, które są 

zainteresowane kwestionowaniem dobrze ugruntowanych faktów. Kiedy jesteś w zespole zajmującym 

się analizą danych, za każdym razem, gdy napotykasz jakiś fakt, powinieneś zacząć od trzech pytań: 

• Czy powinniśmy w to wierzyć? 

• Czy istnieją dowody na poparcie tego? Dowody to dobrze ugruntowane dane, które można 

wykorzystać do udowodnienia jakiegoś większego faktu. Jeśli istnieją dowody, powinieneś zadać 

trzecie pytanie. 

• Jak dobre są dowody i czy potwierdzają fakty? 

Nie powinieneś myśleć o dowodach jako o udowadnianiu lub obalaniu faktów. Zamiast tego postaraj 

się myśleć o tym jako o mocnych lub słabych dowodach. Istnieją mocne dowody na to, że spożywanie 

zbyt dużej ilości cukru jest szkodliwe dla zdrowia. Istnieją słabe dowody na to, że miód jest zdrowszy 

niż cukier. Kiedy patrzysz na dowody, jedyne, co próbujesz zrobić, to zdecydować, czy możesz polegać 

na faktach. W tym konkretnym przypadku możesz ograniczyć ilość spożywanego cukru. Nie chcesz 

zastąpić słoika z cukrem miodem. Kiedy pracujesz w zespole zajmującym się analizą danych, zobaczysz 

wszystkie rodzaje dobrze ugruntowanych faktów. Każdy z nich może mieć inne źródła dowodów, które 

mogą prowadzić do interesujących pytań. Niektóre z najczęstszych rodzajów dowodów to intuicja, 

osobiste doświadczenia, przykłady, opinie ekspertów, analogie, a nawet badania naukowe. Kiedy 

widzisz fakt poparty dowodami, nie próbuj traktować go jako znaku stopu. Zamiast tego spójrz na ten 

fakt jako zakurzony korytarz, który prawdopodobnie nie był badany od dłuższego czasu. Może być tam 

coś nowego, co potwierdza twoje dobrze ugruntowane fakty. Może się również okazać, że nie ma 

żadnych dowodów, a fakt jest tylko nieprzetestowanym założeniem. Kiedyś pracowałem dla firmy, 

która miała zespół data science pracujący nad zestawem transakcji kartami kredytowymi. Pracownicy 

firmy patrzyli na dane karty kredytowej jako sposób oferowania promocji klientom banku. Im więcej 

wiedzieli o zakupach dokonywanych przez klientów kartami kredytowymi, tym lepiej kierowali 

promocje. Zespół data science współpracował z kimś z działu biznesowego business aby spróbować 

ulepszyć model. Zespół rozpoczął eksperyment z nową promocją na pewną markę karty kredytowej. 

Interesariusz z działu biznesowego powiedział, że nie powinien używać tego konkretnego typu karty 

kredytowej do przeprowadzenia eksperymentu, ponieważ większość klientów, którzy używali tej karty 

kredytowej, używa jej tylko do dużych zakupów. Zespół zajmujący się badaniem danych zapytał, skąd 

ta osoba wiedziała o tym fakcie. Interesariusz powiedział, że „robi to od lat” i taka była jej intuicja. Po 

spotkaniu zespół data science postanowił przetestować intuicję menedżera. Stworzyli nowe pytania na 

tablicy pytań. Jedno z pytań brzmiało: „Czy klienci używają tego typu karty kredytowej tylko do 

większych zakupów?” Jak się okazuje, kierownik miał rację. Istniały bardzo mocne dowody na to, że ta 

marka kart kredytowych była używana głównie do większych zakupów, jak pokazano na Rysunku.  



 

Zespół analityków danych wsparł intuicję menedżera mocniejszymi dowodami i poparł ją historią 

transakcji i cenami zakupu. 

Jeśli spojrzysz na liczbę dla każdego przedziału wartości transakcji, ponieważ łączna kwota rośnie, 

więcej transakcji jest opłacanych kartą kredytową; druga kategoria to gotówka. 

Kiedy bierzesz udział w spotkaniach pytań, chcesz również ocenić dowody od innych członków zespołu. 

Nie ma nic złego w intuicji. Często intuicja może być początkiem wielkiego odkrycia. Jednak nie wszyscy 

w zespole mają taką samą intuicję. Może istnieć pewna różnica zdań co do tego, co każdy członek 

zespołu widzi w danych. Kiedy tak się stanie, pracujcie razem, aby spojrzeć na wzajemne dowody. 

Zadawaj pytania, dlaczego intuicja jednej osoby może być dokładniejsza niż inna. Może mają większe 

doświadczenie lub w przeszłości pracowali nad podobnymi projektami. Pamiętaj tylko, że fakty nie 

zawsze są wykute w marmurze. Fakty mogą się zmieniać, gdy dowody stają się silniejsze lub słabsze. 

Kiedy pracujesz w zespole zajmującym się analizą danych, nie bój się kwestionować dowodów. Często 

będzie źródłem nowych spostrzeżeń. 

Dostrzeganie przyczyn rywalizacji 

Łatwo powiedzieć, że korelacja nie implikuje związku przyczynowego. Nie zawsze łatwo jest to 

zobaczyć w praktyce. Często widzisz przyczynę i skutek i nie ma powodu, aby kwestionować ich 

związek. Czasami trudno jest zauważyć, że wynik, który ma miejsce po czymś, różni się od wyniku, który 

ma miejsce z powodu czegoś. Widzisz to w pracy iw życiu. Moja żona i ja zdecydowaliśmy, że nie 

chcemy kupować konsoli do gier wideo do naszego domu. Zamiast tego poszliśmy na kompromis z 

naszym synem. Dziadkowie mają w domu konsolę wideo. W ten sposób za każdym razem, gdy 

odwiedzaliśmy, nasz syn mógł zobaczyć dziadków i zagrać w jego nowe gry. Za każdym razem, gdy 

odwiedzaliśmy, kupowaliśmy naszemu synowi nową grę. Dojdzie pocztą tuż przed naszym wyjazdem. 

Nasz syn uwierzył, że kupiliśmy nową grę, a potem od razu poleciał do babci, żeby mógł grać. To była 



bardzo wyraźna przyczyna i skutek. Pojawienie się gry wideo było w rzeczywistości przyczyną 

rywalizacji. Przyjechała gra i spakowaliśmy nasze torby. Jednak to nie była prawdziwa przyczyna. 

Faktyczną przyczyną było to, że mieliśmy bilety na wizytę u babci, więc kupiliśmy nową grę. Te 

konkurencyjne przyczyny nie zawsze są łatwe do wykrycia. Są trzy rzeczy do obejrzenia: 

• Czy sprawa rzeczywiście ma sens: istnieje wiele konkurencyjnych spraw. Istnieje związek między 

importem cytryny a mniejszą liczbą wypadków drogowych. Istnieje również związek między lodami a 

atakami rekinów. Jednak te połączenia nie mają sensu. Cytryny nie czynią ludzi lepszymi kierowcami, a 

rekiny nie jedzą lodów. Większość spraw rywala nie będzie tak oczywista. Koniecznie zbadaj dowody 

na związek między przyczyną a skutkiem. 

• Czy przyczyna jest zgodna z innymi skutkami: Możesz znaleźć związek między zakupem butów do 

biegania a cieplejszą pogodą. Oznacza to, że jeśli znajdziesz związek między spodenkami do biegania a 

cieplejszą pogodą, prawdopodobnie jest to rzeczywista przyczyna. Kilka spójnych przyczyn zwiększa 

prawdopodobieństwo, że patrzysz na rzeczywistą przyczynę. 

• Czy wydarzenie można wytłumaczyć innymi przyczynami rywalizacji: być może zakupy butów do 

biegania rosną w cieplejszą pogodę, ponieważ są one tańsze latem. Jeśli możesz wymyślić kilka innych 

konkurencyjnych przyczyn, prawdopodobnie nie widzisz rzeczywistej przyczyny. 

 

Kiedy pracujesz w zespole zajmującym się analizą danych , zawsze szukaj konkurencyjnych przyczyn. 

Kiedyś pracowałem z zespołem ds. analizy danych w stanowym Departamencie Edukacji. Zespół 

tworzył aplikację, aby lepiej zrozumieć dane z ocen uczniów. Dane pokazały, że kiedy uczniowie używali 

programu komputerowego do oceny (zamiast oceny pisemnej), uzyskiwali lepsze wyniki, jak pokazano 

na rysunku 17-3 . Dzięki temu oprogramowanie wyglądało niezwykle efektownie. Już samo wykonanie 

testu przy użyciu komputera poprawiło to, co uczeń wiedział. 

Patrząc na całkowity rozkład, większość uczniów otrzymała ocenę B, a mniej uczniów ocenę A. Jednak 

istnieje prawie 50-50 szans, że uczniowie otrzymają ocenę C lub D bez oprogramowania, a uczniowie, 

którzy otrzymali ocenę B, a zwłaszcza A, więcej z nich korzystało z oprogramowania. 

To był świetny marketing dla oprogramowania. Jeśli go użyjesz, zwiększy to twoje wyniki. Praktycznie 

nie miało to większego sensu. Zespół zajmujący się badaniem danych nie tylko ślepo zaakceptował tę 

przyczynę i skutek. Dlaczego przejście z testów papierowych na testy online miałoby zwiększyć uczenie 

się uczniów? Dlaczego ich poprawa nie wzrosła w miarę dalszego korzystania z oprogramowania? Te 

dane nosiły znamiona sprawy konkurencyjnej. Na spotkaniu zadaniowym poruszył to kierownik badań. 

Zadała pytanie: „Dlaczego nasi uczniowie osiągają wyższe wyniki?” Zespół zajmujący się analizą danych 

próbował rozwiązać to pytanie, wyobrażając sobie konkurencyjne przyczyny. Zadali kilka 

interesujących pytań. „Jakie inne zmiany zaszły, gdy zaczęli korzystać z oprogramowania?” i „Czy byli 

jacyś uczniowie, którzy nie mieli tej poprawy?” Okazało się, że skok w wynikach testów miał przyczynę 

konkurencyjną, a dowody na to były znacznie silniejsze. Okazuje się, że wiele szkół, które korzystały z 

oprogramowania, otrzymało dotacje państwowe na ulepszenie swojego sprzętu. Każda z sal lekcyjnych 

została wyposażona w kilkanaście nowych komputerów, aby zachęcić szkoły do korzystania z nowego 

oprogramowania. Komputery te pozwoliły uczniom na znacznie częstsze podejście do testu, bardziej 

zaznajomili się z pytaniami, a ich wyniki testów wzrosły. Kiedy pracujesz w zespole zajmującym się 

analizą danych, nie bój się kwestionować związku między przyczyną a skutkiem. Zespół powinien być 

gotowy do tworzenia rywalizujących przyczyn, aby wyjaśnić pewne wydarzenia. Jeśli mają sens, 

powinieneś zbadać połączenie. Niektóre z twoich najlepszych pytań mogą pochodzić z wyeliminowania 

tych rywalizujących przyczyn i znalezienia rzeczywistej przyczyny. 



Odkrywanie mylących statystyk 

Jednym z obszarów, w którym prawdopodobnie znajdziesz wiele pytań, jest przeglądanie statystyk. Jak 

widać, statystyki nie zastępują faktów. Statystyki mogą kłamać. Właściwie wiele statystyk kłamie. 

Przynajmniej mówią swoją wersję prawdy. Kiedy jesteś na spotkaniu pytań, Twój zespół powinien 

uważnie oceniać dane statystyczne. Powinni wypytywać się nawzajem i sceptycznie podchodzić do 

statystyk spoza zespołu. W Części 4 widziałeś wyzwanie związane z obliczeniem średniej (przykład 

polityka). Średnia statystyczna może dać jedną odpowiedź, a mediana może dać inną odpowiedź. 

Często ludzie wolą jedno lub drugie w zależności od tego, co chcieliby zobaczyć. Istnieje jednak wiele 

innych sposobów na zakłamywanie statystyk. Niektóre z nich są nieco bardziej nieuchwytne. Trzeba 

uważnie słuchać, żeby zauważyć sztuczkę. Jednym z nich jest statystyka przez wnioskowanie. Dzieje się 

tak, gdy tworzysz statystyczne połączenie z jedną historią, a następnie łączysz to połączenie z inną 

historią. Załóżmy na przykład, że wyniki badań wskazują, że 20% czasu ludzie wysyłają SMS-y i kierują 

pojazdami, jak pokazano na rysunku  

 

 

Firma próbująca sprzedać ubezpieczenie samochodu może wyświetlić reklamę, która mówi: „Jedna na 

pięć osób wysyła SMS-a podczas jazdy. Upewnij się, że masz dobre ubezpieczenie.” 

Na podstawie badania prawie 20% przypadków ludzie wysyłają SMS-y podczas jazdy. Drugą najwyższą 

aktywnością podczas pisania SMS-ów jest chodzenie.  

Zwróć uwagę na sztuczkę ręki. Jedna statystyka opowiada historię o wiadomościach tekstowych: około 

20% czasu ludzie wysyłają SMS-y i prowadzą samochód. Historia ubezpieczeniowa dotyczy grupy ludzi. 

Około 20% wszystkich ludzi coś robi. Może jest bardzo niewielu kierowców, którzy wysyłają SMS-y, ale 

robią to często i to wpływa na dane. Możesz wysyłać SMS-y 20% czasu, kiedy prowadzisz, ale to nie 



znaczy, że 20% ludzi pisze i prowadzi samochód. Przeciętny człowiek może spędzić 5% swojego dnia na 

paleniu. To nie znaczy, że 5% ludzi pali. Historia, którą próbują nam opowiedzieć firmy 

ubezpieczeniowe, dotyczy bezpieczeństwa. Stara się sprawiać wrażenie, że wszyscy są rozpraszani 

przez SMS-y. To sprawia, że te wiadomości tekstowe sprawiają, że prowadzenie samochodu jest 

bardziej niebezpieczne. Wróćmy do naszej strony internetowej poświęconej butom do biegania. 

Wyobraź sobie, że ktoś z zespołu ds. analizy danych czuje, że dane pokazują, że ludzie biegają z grupami 

znajomych, co wspiera tworzenie nowej promocji. Analityk danych stworzył statystykę, która pokazała, 

że 50% Twoich klientów przesłało kupony swoim znajomym i zaznaczyło pole, które identyfikowało ich 

jako znajomych. Sugeruje, że aż połowa Twoich klientów biega ze znajomymi. Uważa, że zespół 

zajmujący się badaniem danych powinien zbadać, czy witryna internetowa o większej interakcji 

społecznej może zwiększyć sprzedaż. Na pierwszy rzut oka brzmi to tak, jakby miało to sens. Tak 

naprawdę dzieje się tutaj, że ta osoba w twoim zespole jest próbą stworzenia wnioskowania 

statystycznego. Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest oddzielenie statystyk od 

historii. W przypadku strony internetowej poświęconej butom do biegania masz dwie historie: jedną, 

która mówi, że klienci lubią swoich znajomych, aby zaoszczędzić pieniądze, i drugą, która mówi, że 

klienci biegają ze swoimi przyjaciółmi. Kiedy myślisz o nich jako o dwóch oddzielnych historiach, łatwiej 

jest dostrzec, że może dojść do rozłączenia. Możesz zadać kilka pytań członkowi zespołu. Jaki jest 

związek między oszczędzaniem pieniędzy a bieganiem ze znajomymi? Jakie są statystyki, które mogą 

pokazać, ilu klientów biega ze znajomymi? Czy jest tu jakiś związek? Wnioskowanie statystyczne może 

być świetnym narzędziem do zadawania interesujących pytań. Są niebezpieczni tylko wtedy, gdy zespół 

myśli o nich jako o faktach. Mogą być cieniami czegoś interesującego, ale nie powinny być traktowane 

jako dowód. Innym obszarem, w którym możesz zobaczyć wprowadzające w błąd statystyki, jest 

podejrzane pominięcie. Jednym z miejsc, które możesz zobaczyć, są miary skali. Wyobraź sobie, że ktoś 

z Twojego zespołu analityki danych korzysta ze statystyk, że promocja zwiększa sprzedaż butów o 5000 

zamówień, jak pokazano na rysunku  

 

 

 



To może brzmieć imponująco. Brakuje tylko miary skali. Musisz zadać kluczowe pytanie. Ile zamówień 

ma zazwyczaj witryna w każdym miesiącu? Jeśli jest to 50 000, to całkiem niezły argument, że miałeś 

udaną promocję. Jeśli to pięć milionów, prawdopodobnie nie miało to większego wpływu. 

Na górnym wykresie ledwo można zauważyć wzrost na bazie pięciu milionów. Podobnie, jeśli spojrzysz 

na zmianę procentową na dolnym wykresie, wzrost o 5000 na podstawie pięciu milionów jest ledwo 

zauważalny. 

Zobaczysz to również z procentami. Być może ktoś z zespołu twierdzi, że sprzedaż czerwonych butów 

wzrosła o 500%, jak pokazano na rysunku.  

 

To imponujące, chyba że z dwóch zamówień czerwonych butów przeszła do dwunastu. Sprzedaż 

czerwonych butów może wzrosnąć o 500% po promocji; jednak należy założyć, że całkowita sprzedaż 

wynosi około 1000 dziennie, a to tylko 1% wzrostu. 

Kiedy pracujesz w zespole zajmującym się analizą danych, uważaj, aby nie akceptować statystyk jako 

faktów. Istnieje kilka typowych sposobów, dzięki którym statystyki wydają się opowiadać ciekawą 

historię. Twój zespół musi zadać kluczowe pytania, a następnie zadać kilka bardziej interesujących 

pytań, aby uzyskać lepszy wgląd. 

Podświetlanie brakujących danych 

Jednym z najlepszych sposobów zadawania dobrych pytań jest sprawdzenie brakujących informacji. 

Trochę brakujących informacji może znacząco zmienić historię. Czasami dane są niekompletne. Innym 

razem osoba celowo pomija informacje, ponieważ opowiadają inną historię. Często widzisz to w 



reklamach. Weź bardzo popularną reklamę. Być może słyszałeś popularne twierdzenie, że czterech na 

pięciu dentystów poleca gumę bez cukru swoim pacjentom, którzy żują gumę. To wygląda na dość 

mocny pokaz wsparcia. Jednak brakuje trochę informacji. Dobrze postawione pytanie może zmienić 

całą historię. Co dentyści na ogół mówią swoim pacjentom o gumie do żucia? Może 100% dentystów 

mówi swoim pacjentom, żeby nigdy nie żuli gumy. Spośród tych pacjentów może 10% twierdzi, że nie 

może zrezygnować z nałogu. Tak więc za te 10% większość dentystów mówi, że jeśli nalegasz na żucie 

gumy, upewnij się, że nie zawiera cukru. Jak widać, to zupełnie inna historia. Żaden reklamodawca nie 

powie: „100% dentystów mówi, żeby nie żuć gumy, ale dla tych, którzy to robią, spróbuj bez cukru”. W 

zespole zajmującym się analizą danych często będziesz polować na brakujące informacje. Będziesz 

chciał zwracać uwagę na istotne informacje, co oznacza, że zmienią one Twój sposób rozumowania. 

Zawsze możesz poprosić o więcej informacji. Prawdziwe pytanie brzmi, jakich informacji brakuje, które 

zmienią historię. Możesz nawet opowiedzieć historię, która znacznie różni się od oryginału. Kiedyś 

pracowałem dla organizacji, która próbowała dowiedzieć się, dlaczego więcej mężczyzn niż kobiet 

uczestniczy w studiach medycznych. Otrzymali raport z laboratoriów, że mężczyźni byli o 60% bardziej 

skłonni do udziału w badaniu medycznym, jak pokazano na rycinie 17-7 . Zespół zajmujący się 

badaniem danych miał za zadanie spróbować dowiedzieć się, dlaczego tak się stało. Kiedy zespół 

zajmujący się analizą danych spojrzał na ten raport, zapytali: „Jakich istotnych informacji nam 

brakuje?” Było kilka informacji, które mogły pomóc. Zapytali również: „Co to znaczy, że byli o 60% 

bardziej skłonni do udziału?” Czy to oznacza, że zgłosiła się taka sama liczba mężczyzn i kobiet, ale 

większa liczba mężczyzn została przyjęta do badania? Być może akceptowano taką samą liczbę 

mężczyzn i kobiet, ale w rzeczywistości uczestniczyło więcej mężczyzn. 

Stół można obracać na dwa sposoby. Po lewej jest samiec i samica. Około 80% mężczyzn to osoby 

testujące, a tylko 30% kobiet. Po prawej stronie zdający i nietestujący. 60% zdających to mężczyźni, 

podczas gdy tylko 15% zdających to mężczyźni.  

Znajomość tych fragmentów informacji mogłaby opowiedzieć zupełnie inną historię. Jedna z nich 

opowiada o akceptacji większej liczby mężczyzn. Druga opowiada o pojawieniu się większej liczby 

mężczyzn. Jest kilka rzeczy, które możesz wypróbować, gdy szukasz brakujących informacji. Pierwszą 

rzeczą, którą powinieneś zrobić, to spróbować zrozumieć przyczynę braku informacji. Może istniało 

ograniczenie przestrzenne lub czasowe. Osoba przekazująca informacje może nie wiedzieć zbyt wiele 

na ten temat. Może dana osoba ma motywację do powlekania cukrem informacji. W takim przypadku 

możesz włożyć trochę więcej wysiłku w poszukiwanie brakujących informacji. Kolejną rzeczą, na którą 

powinieneś zwrócić uwagę, jest sytuacja, w której liczby są otoczone przymiotnikami porównawczymi, 

takimi jak 60% szybszy, 20% większy lub 30% cieńszy. Często te frazy zawierają znaczące brakujące 

informacje, z których można uzyskać interesujące pytania uzupełniające, takie jak szybsze, większe i 

cieńsze niż co? Wreszcie, dobrym sposobem sprawdzenia, czy brakuje Ci informacji, jest próba 

przyjęcia negatywnego poglądu. Dlaczego to ważne, że w badaniu medycznym bierze udział więcej 

mężczyzn niż kobiet? Czy jest korzyść z udziału większej liczby kobiet? 

Okazuje się, że to ostatnie pytanie pomogło zespołowi znaleźć brakujące informacje. Korzyścią płynącą 

z większej liczby kobiet jest to, że młode kobiety częściej przyjmowały leki na receptę, co czyni badanie 

bardziej wszechstronnym. Mogli przetestować większą liczbę interakcji leków. Ta korzyść była drugą 

stroną problemu. Kobietom trudniej było wziąć udział, ponieważ mogły przyjmować receptę, która nie 

była dozwolona w badaniu. Lepszym sposobem wyrażenia statystyk byłoby „60% osób, którym 

pozwolono wziąć udział w badaniu medycznym, stanowili mężczyźni”. To opowiada zupełnie inną 

historię. Kiedy pracujesz w zespole zajmującym się analizą danych, staraj się zawsze pilnie szukać 

brakujących informacji. Te ważne informacje mogą zawierać prawdziwą historię, którą opowiadają ci 

twoje dane. 



PODSUMOWANIE 

Poznałeś sześć kluczowych obszarów, na których należy skoncentrować się na pytaniach podczas 

spotkań z zespołem ds. analityki danych. Będziesz chciał skoncentrować się na pytaniach, które są 

następujące: 

• Wyjaśnij kluczowe terminy 

• Wykorzenić założenia 

• Znajdź błędy 

• Zobacz inne przyczyny 

• Odkryj wprowadzające w błąd statystyki 

• Zaznacz brakujące dane 

Dowiedziałeś się, że nie wszystkie Twoje pytania będą dotyczyć sześciu obszarów, ale jeśli skupisz się 

na nich, Twój zespół z pewnością wymyśli przynajmniej kilka pytań. 



Unikanie pułapek podczas zadawania wspaniałych pytań 

W tej części o unikaniu pułapek pomogę Ci odkryć cztery powody, dla których możesz mieć problemy 

z zadawaniem pytań i jak je przezwyciężyć. 

Pokonywanie stronniczości pytań 

Pytania są podstawą uzyskiwania wglądu w Twoje dane. Widziałeś wiele technik, które pomogą 

Twojemu zespołowi zadawać lepsze pytania. Te techniki nie będą zbyt pomocne, chyba że czujesz się 

komfortowo podczas zadawania pytań. Istnieje wiele różnych powodów, dla których możesz mieć 

problemy z zadawaniem pytań. Oto cztery powody, które są bardzo częste w zespołach zajmujących 

się analizą danych: 

• Samoobrona 

• Za mało czasu 

• Za mało doświadczenia 

• Kultura korporacyjna zniechęca do kwestionowania 

Każdy z nich zobaczysz bardziej szczegółowo w kolejnych sekcjach. 

Samoobrona 

Pierwszym powodem jest to, że członkowie zespołu mają naturalne pragnienie, aby się chronić. Nikt 

nie chce wyglądać na złego lub niedoinformowanego. Jeśli jesteś w grupie z innymi profesjonalistami, 

szczególnie trudno jest kwestionować czyjeś odpowiedzi. Zadawanie dobrego pytania wymaga odwagi. 

To sprawia, że jesteś narażony, zwłaszcza jeśli pracujesz dla organizacji, która przywiązuje dużą wagę 

do odpowiedzi. Zadawanie dobrych pytań wymaga praktyki. Jeśli jesteś w tym dobry, przekonasz się, 

że wiele osób, które wydają się mieć odpowiedzi, jest w rzeczywistości bardzo podatnych na pytania. 

Pomaga to zarówno Tobie, jak i reszcie zespołu. Jeśli nie potrafisz odpowiedzieć na proste pytania, 

prawdopodobnie nie masz bardzo dobrej odpowiedzi. 

Za mało czasu 

Drugim powszechnym powodem jest to, że zespół po prostu nie ma wystarczająco dużo czasu. Jak 

zauważyłeś, przesłuchanie może być wyczerpujące. Kiedy dopiero zaczynasz, może się wydawać, że 

każde spotkanie z pytaniami staje się dłuższe i bardziej złożone. Gdy nie masz czasu na zadawanie 

ciekawych pytań, zespół po prostu przestanie zadawać, co utrudnia znalezienie nowych spostrzeżeń. 

W tę pułapkę wpada wiele zespołów zajmujących się analizą danych. Są tak skoncentrowani na 

przeszukiwaniu danych, że nie mają czasu na zadawanie ciekawych pytań. Często reszta organizacji to 

wzmacnia. Robienie rzeczy praktycznych jest postrzegane jako prawdziwa praca. Wiele organizacji 

wolałoby zapracowany zespół od efektywnego. Kiedy tak się dzieje, wszyscy tak bardzo skupiają się na 

wiosłowaniu, że nikt nie zastanawia się, dokąd płynie Twoja łódź. Pamiętaj, że nie ma nagrody za 

najczystszy zestaw danych. Zespół zajmujący się analizą danych, który nie dostarcza szczegółowych 

informacji, będzie miał trudności z tworzeniem wartości biznesowej. 

Za mało doświadczenia 

Trzecim powszechnym powodem jest to, że zespół po prostu nie ma wystarczającego doświadczenia 

w zadawaniu dobrych pytań. Jest to bardzo powszechne, gdy członkowie zespołu wywodzą się z 

inżynierii, tworzenia oprogramowania lub zarządzania projektami. Ci członkowie zespołu mogli 

przepracować całą swoją karierę, stając się osobą znającą odpowiedzi. Tłumienie tych instynktów i 



skupienie się na zadawaniu pytań może być trudne. Członkowie zespołu, którzy wywodzą się z nauki 

lub akademii, mogą mieć łatwiejszy czas na przejście. Dlatego łatwiej jest mieć dobrą mieszankę. Kiedy 

zespoły zaczynają po raz pierwszy, mają tendencję do zadawania wielu wiodących pytań. To są pytania 

zawierające wersję odpowiedzi. Wiodącym pytaniem może być coś w stylu: „Widzę, że więcej kobiet 

kupuje buty do biegania na naszej stronie internetowej. Myślisz, że to dlatego, że mamy więcej 

klientów, którymi są kobiety?” Tego typu pytania tak naprawdę nie rozpoczynają dyskusji. Zwykle 

jedyną opcją jest wyrażenie przez drugą osobę zgody lub nie. Lepszym pytaniem byłoby coś w stylu: 

„Dlaczego kobiety kupują więcej butów na naszej stronie?” Gdy reszta zespołu rozpocznie dyskusję, 

możesz wyrazić swoją opinię. 

Kultura korporacyjna zniechęca do kwestionowania 

Czwartym powszechnym powodem jest to, że zespół ds. analizy danych istnieje w kulturze 

korporacyjnej, która zniechęca do kwestionowania. Socjolog Daniel Yankelovich wskazuje, że 

większość amerykańskich organizacji tworzy kulturę działania. Kiedy te organizacje stają w obliczu 

problemu, ich pierwszym odruchem jest pośpiech i stworzenie rozwiązania. Nie chcą, żeby ktoś siedział 

i zadawał pytania. To wszystko ręce na pokładzie. 

Ten rodzaj reakcji działa dobrze w wielu organizacjach. Na przykład, jeśli pracujesz w obsłudze klienta 

lub handlu detalicznym, możesz po prostu skupić się na natychmiastowej naprawie. W nauce o danych 

tego typu myślenie będzie powodować problemy. Dzięki temu zespół nie nauczy się niczego nowego. 

Jedna rzecz, której zespół ds. analityki danych nie chce słyszeć, to duży nacisk, aby ukończyć coś 

praktycznego. Nie chcesz, aby interesariusze mówili takie rzeczy jak: „Możesz zadawać pytania po 

zakończeniu przesyłania wszystkich danych do klastra”. Sugeruje to, że nadal myślą o Twoim zespole 

jako o zakończeniu projektu i nie poszukiwaniu kluczowych spostrzeżeń. Kiedy pracujesz w zespole 

zajmującym się analizą danych, uważaj na indywidualne i organizacyjne uprzedzenia wobec pytań. 

Kwestionowanie jest jednym z pierwszych kroków ku odkryciu. Jeśli pominiesz ten krok, Twój zespół 

będzie miał problem z nauczeniem się czegoś nowego. 

PODSUMOWANIE 

Poznałeś cztery powody, dla których możesz mieć problemy z zadawaniem pytań i jak je przezwyciężyć. 

Podsumowując, cztery powody, które zostały szczegółowo omówione w tym rozdziale, były 

następujące: 

• Samoobrona 

• Za mało czasu 

• Za mało doświadczenia 

• Kultura korporacyjna zniechęca do kwestionowania 



Definiowanie historii 

Mój współpracownik niedawno dostał nową kamerę wideo i nakręcił krótki film o swojej podróży do 

Meksyku. Miał oprogramowanie, dzięki któremu film wyglądał spektakularnie. Na początku napisy 

wyglądały jak film, który można zobaczyć w kinie. Miał muzykę, lektora, a nawet efekty specjalne. 

Usiedliśmy razem i obejrzeliśmy jego 15-minutowy film. Po około pięciu minutach przypomniałem 

sobie różnicę między opowiadaniem historii a oglądaniem filmów. Nie starał się wciągnąć mnie w swoją 

podróż. To był po prostu świetny materiał z pięknego miejsca. W ogóle nie łączyłem się z jego 

doświadczeniem. 15 minut upłynęło dość wolno. Dwie minuty po tym, jak się skończyło, nie mogłem 

powiedzieć, co właśnie widziałem. Wiele zespołów zajmujących się analizą danych myśli o opowiadaniu 

historii w ten sam sposób. Jeśli masz tylko piękne wizualizacje, historia sama się opowie. Jeśli 

przedstawię wykres, który będzie łatwy do odczytania, widz zrozumie znaczenie. W rzeczywistości, 

podobnie jak wideo z Meksykiem, tworzenie czegoś pięknego nie czyni tego interesującym. Piękno 

może poprawić wrażenia, ale nie zastępuje historii. Wiele materiałów do wizualizacji danych skupia się 

na rzemiośle tworzenia wykresów. Zespół zajmujący się analizą danych musi pamiętać, że wizualizacja 

danych i opowiadanie historii to nie to samo. W rzeczywistości są bardzo różne. Piękna wizualizacja 

danych jest jak dobrze zaprojektowany plan filmowy. Może zainscenizować kontekst, ale nie daje 

żadnego poczucia znaczenia. Dlatego nie oglądasz dwugodzinnych filmów z pięknych planów 

filmowych. To, co tworzy historię, nie jest rzeczą łatwą do zdefiniowania. Istnieją definicje strukturalne. 

Układają postacie, zmagania i osiągają ważny cel. Grecki filozof Arystoteles przedstawił sześć ważnych 

elementów historii. Należały do nich fabuła, mity i spektakl. Te definicje to dobry początek, ale dają 

one jedynie wyczucie elementów historii. Mogą nie pomóc Twojemu zespołowi w nawiązaniu kontaktu 

z odbiorcami. To trochę jak próba nauki rzeźby poprzez skupienie się na pędzlach i dłutach. Zamiast 

tego powinieneś myśleć o swoich historiach jako o sposobie nawiązywania kontaktów. Dla zespołu 

zajmującego się analizą danych postaraj się wymyślić historię jako sposób na użycie języka i wizualizacji, 

aby pomóc widzom zrozumieć i połączyć opowieść z jakimś szerszym znaczeniem. To jedna z 

pierwszych rzeczy, o których musisz pomyśleć podczas opowiadania historii: jak zamierzasz stworzyć 

więź? Jak pomożesz swoim odbiorcom znaleźć większe znaczenie? Jest kilka rzeczy, o których należy 

pamiętać przy tej definicji. Po pierwsze, używasz języka i wizualizacji do nawiązywania połączeń. To, co 

mówisz i co pokazujesz, nie jest samo w sobie historią. W rzeczywistości często wizualizacje będą się 

pojawiać między tobą a twoją publicznością. Pomyśl o najlepszych prezentacjach, jakie widziałeś. Czy 

odszedłeś od tego, mówiąc: „Tak naprawdę nie rozumiałem, co powiedzieli, ale wykres był 

spektakularny?” Bardziej prawdopodobne jest, że powiedziałeś coś przeciwnego. Prawdopodobnie 

pamiętałeś niezrozumiane dziecko lub przepracowanego rodzica. Kilkanaście slajdów PowerPointa 

prawdopodobnie zniknęło w twojej odległej pamięci. Druga część definicji to „pomaganie” odbiorcom. 

Pamiętaj, że dobra historia jest z korzyścią dla odbiorców. Nie ma nic nudniejszego niż obserwowanie, 

jak zespół zajmujący się analizą danych opowiada o swoich osiągnięciach. Opowiadasz historię, aby 

pomóc widzom połączyć się z materiałem. Wszystko, co powiesz, powinno być dla nich korzystne. 

Oznacza to, że nie powinieneś mówić o procesie ani dzielić się kredytem. Zacznij pomagać swoim 

odbiorcom. Na koniec pamiętaj, że wszystko sprowadza się do nawiązania kontaktu, który pomoże 

odbiorcom odnaleźć sens. Kiedy wykonasz dobrą robotę, publiczność odkryje część znaczenia, które 

próbowałeś przekazać. Może znaleźli tylko część znaczenia. To mogła być ta część, w której znaleźli 

najbliższy związek. W porządku i możesz to wykorzystać, aby zbudować następną historię. Ważne jest, 

aby zobaczyć, że piękno i wartość produkcyjna Twojej prezentacji to nie to samo, co dobra historia. 

Wyciągnąłbym o wiele więcej z wideo mojego przyjaciela, gdyby spędzał mniej czasu na efektach 

specjalnych, a więcej na nawiązywaniu kontaktu. Meksyk to piękny kraj pełen barwnej historii i 

wspaniałych historii. Gdyby tylko tam zaczął, czułbym się, jakbyśmy mieli wspólne doświadczenie. 

Podzieliłbym się szerszym znaczeniem jego podróży, a nie tylko przyglądałem się wizualizacjom. Teraz, 



gdy znasz już ogólną definicję historii, jak opowiedzieć dobrą historię i utrzymać w niej zaangażowanie 

odbiorców?. 

Tkanie przędzy 

Podczas prezentacji istnieje wiele sposobów, w jakie publiczność może się rozproszyć, a utrzymanie ich 

zaangażowania i skupienia uwagi może być wyzwaniem. Nad twoją głową może być zegar, więc 

publiczność patrzy na godzinę. W dzisiejszych czasach wiele sal konferencyjnych ma przeszklone drzwi 

i ściany, co pozwala rozpraszać publiczność przez osoby znajdujące się poza salą. Opowiedzenie historii 

w nowoczesnym biurze nie jest łatwym zadaniem. Musisz bardzo ciężko pracować, aby skupić się na 

angażowaniu ludzi, gdy są w pokoju. Kiedy zaczynasz sesję opowiadania historii, chcesz od razu zacząć 

kręcić włóczkę . 

TKANIE PRZĘDZY 

To XIX-wieczny termin, którym żeglarze opowiadają dobrą historię. Częścią bycia marynarzem jest 

umiejętność tkania liny. Każdy wątek musi się skręcać i splatać, aby stworzyć mocną historię. 

Istnieje pięć kluczowych wątków, na których twój zespół może się skupić, próbując stworzyć dobrą 

włóczkę: 

• Pobudzaj ciekawość odbiorców. 

• Spróbuj odnieść się do odbiorców za pomocą analogii lub wspólnych doświadczeń. 

• Staraj się nie używać słów takich jak „ja” lub „ja”. Zamiast tego użyj „ty” lub „twój”. Chcesz skupić się 

na publiczności. 

• Zadawaj ciekawe pytania. 

• Nie bądź zbyt poważny. Jeśli jesteś zabawny lub przystępny, Twoi odbiorcy będą mieli łatwiejszy czas 

na zaakceptowanie Twoich pomysłów. 

Pobudzanie ciekawości 

Zacznijmy więc od pobudzenia ciekawości odbiorców. Wyobraź sobie, że idziesz na typowe spotkanie. 

Slajd prezentacji mówi „Prognozy sprzedaży na czwarty kwartał”. Więc wiesz, że pod koniec trzeciego 

kwartału jest dość silny trend wzrostowy. Wyobraź sobie to samo spotkanie, ale slajd pokazuje tylko 

nazwisko prezentera. Rozpoczyna się spotkanie i prezenterka przedstawia się. Zaczyna od 

stwierdzenia, że sprzedaż w ciągu ostatnich kilku miesięcy rosła, ale zespół zajmujący się analizą danych 

nie mógł zrozumieć, dlaczego. Publiczność prawdopodobnie zadaje sobie pytanie, dlaczego zespół data 

science nie wiedział, dlaczego sprzedaż rosła i zastanawia się, jak ta historia się potoczy. Innymi słowy, 

publiczność jest ciekawa. Chcą zobaczyć, jak prezenter łączy ze sobą otwarte pytanie i odpowiedź. Jeśli 

utrzymasz ciekawość swoich odbiorców, będą cierpliwi, gdy będziesz opowiadać swoją historię. 

Odnoszenie się do Twoich odbiorców i używanie „Ty” 

Innym „wątkiem”, który możesz spróbować, jest podzielenie się doświadczeniem, z którym można się 

utożsamić. Publiczność musi odnosić się do Ciebie jako osoby, kiedy opowiadasz swoją historię. Nie 

chcesz, aby myśleli o Tobie jako o członku zespołu lub przedstawicielu działu. Chcesz, aby chcieli 

wiedzieć, co ty jako osoba masz do powiedzenia. Pomoże im to połączyć to, co mówisz, z tym, w co już 

wierzą jako odbiorcy. Nawet jeśli Twoim zadaniem jako analityka danych jest mówienie o liczbach, nie 

zaczynaj od mówienia o liczbach. Zamiast tego porozmawiaj o doświadczeniu. Na przykład: „Kiedy po 

raz pierwszy spojrzałem na te dane, przypomniały mi się, jak czują się ludzie, gdy czekają w długich 



kolejkach”. Następnie przejdź do opisu problemu długich kolejek i tego, jak możesz stracić klientów. 

Nie przesadzaj, gdy opowiadasz swoje wrażenia swoim odbiorcom. Pamiętaj, że chcesz zminimalizować 

użycie pojęć takich jak „ja” i „ja”. Dzielisz się swoim doświadczeniem, aby pomóc odbiorcom znaleźć 

sens. Nie mówisz im tylko o sobie. Używasz siebie jako przykładu, jak mogą podejść do danych. 

Zadawanie ciekawych pytań 

Możesz też podzielić się niektórymi pytaniami z zespołów zajmujących się analizą danych. W tej książce 

nauczyłeś się zadawać ciekawe pytania. Możesz użyć tych samych pytań, aby pobudzić ciekawość 

odbiorców. Jeśli Twój zespół uznał pytania za interesujące, istnieje duża szansa, że Twoi odbiorcy 

również mogą je uznać za interesujące. Wpleć pytanie w doświadczenie. Spraw, by poczuli, że szukają 

odpowiedzi razem z Tobą. Dobre pytanie sprawi, że Twoi widzowie zapragną odpowiedzi. 

Utrzymywanie światła 

Na koniec pamiętaj, aby nie być zbyt poważnym. Twoi widzowie są naturalnie przyciągani do Twojej 

historii, gdy myślą, że dobrze się bawisz. Ponownie pobudza ich ciekawość. Mogą się zastanawiać, 

dlaczego wygląda na to, że tak dobrze się bawisz. Nie bądź głupkowaty; które osłabią twoją 

wiarygodność. Zamiast tego spróbuj stworzyć beztroskie doświadczenie. Możesz nawet dodać trochę 

humoru do niektórych sposobów, w jakie Twój zespół zadaje pytania. Publiczność szuka Twojej 

pomocy, aby połączyć to, co mówisz, z jakimś ogólnym znaczeniem. Niech wiedzą, że to przyjemna 

podróż i jest bardziej prawdopodobne, że wejdą na pokład. Te pięć wątków pomoże ci ułożyć włóczkę 

w mocną historię. Każdy z tych wątków zwiększy ogólną siłę Twojej sesji opowiadania historii. Być może 

nie będziesz w stanie wykorzystać ich wszystkich, ale spróbuj zapamiętać, jak splatają się ze sobą, aby 

utrzymać zaangażowanie odbiorców i poszukiwać znaczenia. 

Tkanie opowieści 

Teraz, gdy już poznałeś pięć różnych wątków, których używasz do tkania przędzy, przyjrzyjmy się 

szerszemu tematowi i sprawdźmy różne rodzaje narracji, których możesz użyć, aby wciągnąć 

odbiorców. Narracja to prawie wszystko, co możesz powiedzieć. Reklama telewizyjna to narracja. 

Mówienie, że długo czekałem na bilety do kina, jest też narracją. Nie wszystkie narracje są 

opowieściami i pamiętaj, że historie pomagają widzom połączyć się z jakimś szerszym znaczeniem. Nie 

ma większego znaczenia w tym, że długo czekałem na bilety do kina. Nie walczyłem o znalezienie 

prawdy. Po prostu próbowałem zobaczyć nowe Gwiezdne Wojny. Możesz użyć różnych rodzajów 

narracji, aby pomóc widzom przejść do większej historii. Istnieje pięć rodzajów narracji, które są 

szczególnie przydatne, gdy próbujesz wyjaśnić odbiorcom pojęcia związane z nauką o danych: 

• Anegdoty 

• Studium przypadku 

• Przykłady 

• Scenariusze 

• Winiety 

Anegdoty 

Zacznijmy od anegdot. Anegdota to krótka, osobista relacja o czymś, co jest istotne dla twojego 

szerszego tematu. Kluczowe słowa tutaj są krótkie i trafne. Chcesz, aby twoja anegdota była 

wystarczająco długa, aby była interesująca, ale wystarczająco krótka, aby nie odwracać uwagi od 

większej historii. Anegdota jest przydatna na początku sesji opowiadania historii. Załóżmy na przykład, 



że prowadzisz sesję opowiadania historii, aby dowiedzieć się, dlaczego tak wielu Twoich klientów 

rezygnuje z zakupu tuż przed dokonaniem zakupu. Możesz zacząć od opowiedzenia małej anegdoty o 

tym, jak opuściłeś sklep, nie kupując żadnych przedmiotów. Można powiedzieć, że było to 

spowodowane stresem podejmowania decyzji. Następnie, możesz to przełożyć na szerszą historię, 

dlaczego tak wielu klientów rezygnuje z zakupu. 

Studium przypadku 

Innym świetnym rodzajem narracji jest studium przypadku. Studium przypadku ma miejsce, gdy 

przekazujesz mały problem i sposób jego rozwiązania. Studium przypadku jest naprawdę pomocne, 

gdy próbujesz przedstawić historię z możliwym rozwiązaniem, na przykład omówienie poprzedniego 

wyzwania związanego z nauką o danych i rozwiązania, które rozwiązało problem. Załóżmy, że chcesz 

wykorzystać studium przypadku, aby dowiedzieć się, dlaczego klienci rezygnują z zakupu. Można 

wyjaśnić, że po przeprojektowaniu strony internetowej nastąpił niewielki spadek zakupów. Zespół 

projektowy uprościł stronę internetową i zakupy wzrosły. Studium przypadku dotyczyło większej 

historii, w której zespół zajmujący się analizą danych sugerował, że proces realizacji transakcji jest zbyt 

złożony. 

Przykłady 

Przykład jest to trzeci rodzaj narracji. Przykłady są podobne do studiów przypadku, z tym wyjątkiem, 

że niekoniecznie przedstawiają wyzwanie i rozwiązanie. Zazwyczaj dotyczą też kogoś innego. Użyj 

przykładów, gdy próbujesz uzasadnić jakąś część swojej większej historii. Być może wskazujesz, że kilka 

innych firm również próbuje uprościć sposób, w jaki ich klienci dokonują zakupów online. Dlatego 

historia, którą usłyszą Twoi odbiorcy, niekoniecznie jest niezwykła lub odosobniona dla Twojej firmy. 

Scenariusze 

Czwarty rodzaj narracji to scenariusze. Scenariusz polega na tym, że układasz serię wydarzeń i prosisz 

odbiorców o rozważenie każdego wyniku. Scenariusze nie są powszechnie stosowane, co jest 

niefortunne, ponieważ często są świetnym sposobem na skłonienie odbiorców do myślenia o 

przyszłości. Wielu prezenterów uważa, że scenariusze brzmią zbyt dziecinnie, więc jeśli zdecydujesz się 

użyć scenariusza, upewnij się, że nie jest on zbyt prosty. Scenariusz zwykle działa najlepiej na początku 

sesji opowiadania historii. Należy to również opowiedzieć w trzeciej osobie. Nie chcesz, aby scenariusz 

brzmiał jak osobista anegdota. Na przykład możesz przekazać następujący scenariusz: Julia jest na 

przerwie na lunch i ma pięć minut na zakup produktu, którego chce. 

Po trzech minutach znajduje poszukiwany produkt i wkłada go do koszyka. Gdy już ma się wymeldować, 

widzi cztery inne produkty, których również chce. Nie ma pieniędzy na całą piątkę, więc co zamierza 

zrobić? Czy porzuca wózek, myśląc, że wróci później, a potem zapomni? 

Winiety 

Ostatnim rodzajem narracji jest winieta. Winieta jest jak mała scena lub filmik, zwykle opowiadana w 

trzeciej osobie. Dobra winieta przykuje uwagę odbiorców. Możesz chcieć rozpocząć sesję opowiadania 

historii od małej prezentacji sfrustrowanego klienta. Coś w stylu: „Dlaczego oni zawsze 

przeprojektowują stronę internetową? Właśnie zorientowałem się, gdzie wszystko było po ostatnim 

przeprojektowaniu.” Te pięć stylów narracyjnych powinno pomóc Ci zwiększyć zaangażowanie 

odbiorców. Pamiętaj, że te narracje nie są same w sobie opowieściami. Mogą ci pomóc, ale nie zastąpią 

twojej większej historii i jej znaczenia. 

PODSUMOWANIE 



Dowiedziałeś się o frazie „spin a przędza” i o tym, jak włączyć ją do swojej opowieści za pomocą pięciu 

kluczowych „wątków”. 

• Pobudzaj ciekawość odbiorców. 

• Spróbuj odnieść się do odbiorców za pomocą analogii lub wspólnych doświadczeń. 

• Staraj się nie używać słów takich jak „ja” lub „ja”. Zamiast tego użyj „ty” lub „twój”. Chcesz skupić się 

na publiczności. 

• Zadawaj ciekawe pytania. 

• Nie bądź zbyt poważny. Jeśli jesteś zabawny lub przystępny, Twoi odbiorcy będą mieli łatwiejszy czas 

na zaakceptowanie Twoich pomysłów. 

Następnie poznałeś pięć rodzajów narracji (anegdoty, studia przypadków, przykłady, scenariusze i 

winiety). Możesz ich użyć, gdy próbujesz wyjaśnić swoim odbiorcom pojęcia związane z nauką o 

danych. 



Zrozumienie struktury historii 

Opowiadanie historii to nie tylko krótki opis czegoś, co się wydarzyło. Jeśli powiesz komuś, że poszedłeś 

do sklepu spożywczego, aby kupić galon mleka, nie opowiadasz historii. Historie mają złożoną i spójną 

strukturę. Musi być konflikt i spisek. W tym rozdziale omówimy elementy typowej historii. Możesz użyć 

tych elementów, aby utkać ze sobą coś, co pobudzi wyobraźnię odbiorców. Nie wystarczy opisać dane. 

Złożona historia nauki o danych musi pokazać, dlaczego spostrzeżenia mają znaczenie. Przekonasz się 

również, że wiele twoich historii związanych z nauką o danych będzie przebiegać według podobnych 

wykresów. Kiedy zobaczysz te wzorce, możesz uporządkować swoją historię w sposób, który pomoże 

widzom wydobyć znaczenie ze spostrzeżeń zespołu. 

Korzystanie ze struktury historii 

Widziałeś, jak łączyć różne wątki i splatać je w historię. Istnieją również różne techniki, których możesz 

użyć, aby zaangażować odbiorców. A teraz przyjrzyjmy się różnym sposobom, w jakie możesz połączyć 

to wszystko w większą strukturę. Twoja historia nauki o danych powinna mieć trzy fazy: początek, 

środek i koniec. Powinieneś wykorzystać te fazy jako sposób na pomoc widzom w odnalezieniu 

znaczenia twojej historii. W każdej z tych faz chcesz zrobić coś innego. W pierwszej fazie pracuj z 

odbiorcami, aby ustalić kontekst. Druga faza powinna wprowadzić konflikt. Następnie powinieneś 

zakończyć historię, tworząc jakąś akcję. Może rozwiązałeś konflikt, a może bohaterowie nauczyli się 

czegoś podczas walki. 

Konfigurowanie kontekstu 

Kontekst to miejsce, w którym ustawiasz scenę i postacie, przedstawiasz je i umieszczasz w czasie i 

przestrzeni. Chcesz jak najszybciej skonfigurować kontekst. Wiele osób zajmuje zbyt dużo czasu, aby 

ustawić kontekst. Powinieneś poświęcić wystarczająco dużo czasu na przedstawienie postaci i 

umieszczenie ich w jakiejś scenerii. Załóżmy na przykład, że Twój kierownik badań prowadzi 

prezentację podczas sesji opowiadania historii. Otwiera, ustalając kontekst. Zaczyna od stwierdzenia: 

„Uważnie monitorujemy klientów, którzy kupują buty na naszej stronie internetowej. Możemy 

zobaczyć, gdzie mieszkają i powiązać to z tym, jak często kupują buty”. To tworzy kontekst: klienci, 

którzy kupili buty do biegania, połączeni z miejscem zamieszkania. 

Wprowadzenie do konfliktu 

W środku zacznij mówić o konflikcie. Właściwie to konflikt jest najbardziej pamiętną częścią historii. 

Prowadzący badanie z poprzedniego przykładu może powiedzieć: „Klienci mieszkający w obszarze 

miejskim są bardziej skłonni do kupowania butów do biegania. W rzeczywistości im gęściej zaludniony 

teren, tym częściej kupują buty do biegania. Myśleliśmy, że to dziwne. Sami jako biegacze nie lubimy 

biegać w gęsto zaludnionych obszarach. Jest za dużo dużych pojazdów i za duży ruch. Postanowiliśmy 

więc przeprowadzić kilka eksperymentów”. Konflikt to miejsce, w którym przyciągasz publiczność. 

Mogą już myśleć sobie, że to nieoczekiwane. Prowadzący badania wykorzystuje osobistą anegdotę, aby 

pobudzić ich ciekawość, a może nawet wymyślają własne teorie. Może myślą, że to dlatego, że klienci 

są młodsi lub mieszkają bliżej dużych parków? Następnie prowadzący badania chce stworzyć jakieś 

działanie. W tym miejscu zajmuje się konfliktem, wyjaśniając rozwiązanie konfliktu, gdzie szukała 

danych i co znalazła. Powinna trochę opowiedzieć o podjętych działaniach, ale jednocześnie nie 

wyjaśniać zbyt wiele szczegółów. Może powiedzieć: „Przeprowadziliśmy eksperyment, aby sprawdzić 

ich wiek. Ci klienci są zazwyczaj młodsi, ale po dostosowaniu się do tego nadal istniała spora 

rozbieżność. Przyjrzeliśmy się również niektórym mapom, na których mieliśmy wielu aktywnych 

klientów. Chcieliśmy zobaczyć, czy jest więcej ścieżek biegaczy. Okazało się, że na ogół są ładniejsze 

ścieżki poza miastem”. Teraz prowadzenie badań wciąga publiczność w walkę. Nie chce spędzać zbyt 



wiele czasu na opowiadaniu o wszystkich eksperymentach. Jednocześnie nadal chce pobudzić ich 

ciekawość, a może nawet wzbudzić pewne oczekiwania. 

Zakończenie historii 

Aby zakończyć historię, mówi coś w stylu: „Okazuje się, że najsilniejszym powiązaniem, jakie 

znaleźliśmy, było to, że jeśli klienci mieszkali w promieniu trzech mil od siłowni, chętniej kupowali buty 

do biegania”. To właśnie widzisz na rysunku 20-1. 

Pomarańczowa linia kreska pokazuje średnie pieniądze wydane na buty do biegania klientów 

mieszkających w odległości mniejszej niż pięć kilometrów od siłowni, a szara linia pokazuje średnie 

pieniądze wydane na buty do biegania przez osoby mieszkające w odległości większej niż trzy mile od 

siłowni. Między tymi dwiema zmiennymi istnieje wyraźna negatywna korelacja.  

Zamyka małą winietę, mówiąc: „Wyobraź sobie naszego klienta, który mieszka blisko siłowni. Biega w 

domu i zawsze szuka nowych sposobów na utrzymanie formy. Samo przebywanie w pobliżu siłowni 

wystarczy, aby kupił więcej butów do biegania.” Zamyka historię, wprowadzając nowy wgląd. Może 

nawet pyta publiczność, jeśli mają jakieś pytania, i używa ich do tworzenia serii nowych pytań, które 

można zadać na następną sesję opowiadania historii. 

Nadanie swojej historii pewnej struktury pomaga odbiorcom nabrać znaczenia z Twojej historii. 

Pamiętaj, że chcesz włożyć najwięcej wysiłku w sam środek swojej historii. Widzowie 

najprawdopodobniej zapamiętają konflikt. Następnie możesz zakończyć działaniem, a nawet uzyskać 

więcej pytań, aby uzyskać głębszy wgląd. 

Przedstawiamy fabułę 

W poprzedniej części dowiedziałeś się, że historia ma zasadniczo trzy fazy (kontekst, konflikt i 

zakończenie). Pomiędzy kontekstem a konfliktem chcesz zawrzeć fabułę. Postacie i fabuła sprawiają, 

że historia zapada w pamięć. Na przykład w Romeo i Julii Szekspira , Romeo i Julia są bohaterami, a ich 

zakazana miłość jest częścią fabuły. Ich złamane serce i śmierć to ostatni element fabuły (przepraszam 

za spoiler). W nauce o danych fabuła stanowi większość twojej sesji opowiadania historii. Chodzi o to, 

co mówią dane i twoja interpretacja tego, co te dane oznaczają. Fabuła Twojej historii nie musi być 

oryginalna, aby była interesująca. To sposób, w jaki łączysz fabułę i postacie w kontekście, sprawia, że 

Twoja historia jest interesująca. W Siedmiu podstawowych wątkach Christophera Bookera twierdzi, że 

wszystkie historie mają tylko kilka wątków. Mówi, że ludzie mają bardzo podobną psychikę potrzeb 

podczas słuchania opowieści. Nie wszyscy zgadzają się, że tak jest w przypadku literatury, ale prawie 

na pewno tak jest w przypadku opowieści o nauce danych. Twoi odbiorcy będą szukać tylko kilku 

różnych rodzajów fabuł. 

Siedem działek Bookera to: 

• Od szmat do bogactwa 

• Pokonanie potwora 

• Poszukiwanie 

• Rejs i powrót 

• Komedia 

• Tragedia i odrodzenie 



Pamiętaj o tych wykresach, opowiadając swoją historię związaną z nauką o danych. Te wykresy 

pomagają dokładnie określić, co próbujesz przekazać. Jest mało prawdopodobne, że komedia z danymi 

zostanie dobrze przyjęta przez odbiorców, ale pozostałe sześć wątków wymaga tylko drobnych 

poprawek, aby zastosować je w sesji opowiadania historii. 

Od szmat do bogactwa 

Jedną z najczęstszych historii jest „od szmat do bogactwa”. Prawie każda organizacja jest 

zainteresowana spostrzeżeniami, które mogą wykorzystać do generowania nowych przychodów. Może 

Twój zespół ma pomysł na nowy produkt. Może wymyśliłeś sposób na skalowanie produktu, który już 

masz. Kiedy opowiadasz tego rodzaju historię, zastanów się, jak możesz opowiedzieć tę historię w 

sposób zgodny z fabułą ragstoriches. Opisz, gdzie znajduje się teraz organizacja i nakreśl jasną drogę 

do przyszłych bogactw. Pamiętaj, aby jasno rozplanować fabułę, aby wyjaśnić swoją historię i pomóc 

widzom znaleźć to znaczenie. 

Pokonanie potwora i poszukiwanie 

Dwa inne popularne wątki dla twojej historii naukowej o danych to „pokonanie potwora” i „wyprawa”. 

Wiele organizacji próbuje wykorzystać dane do sprostania niebezpiecznym wyzwaniom. Być może 

Twój produkt ma nowego konkurenta, a Twoje dane pokazują poważny spadek sprzedaży. Skoncentruj 

swoją fabułę wokół pokonania tego potwora (konkurenta) za pomocą sprytnych sztuczek, których 

nauczyłeś się na podstawie swoich danych. Zachęć odbiorców do wyruszenia na wyprawę. Jest to 

szczególnie ważne, jeśli próbujesz sprzedać swoim odbiorcom coś innego, na przykład próbowanie 

nowego przedsięwzięcia biznesowego lub wprowadzanie nowego produktu. Ta fabuła romantyzuje 

Twój cel. 

Podróż i powrót 

Mniej powszechną fabułą jest „podróż i powrót”, którą czasami nazywa się post mortem. Na przykład 

rozpocząłeś nowy projekt i stwierdziłeś, że nie warto go realizować. Teraz zespół musi przejrzeć dane i 

ustalić, czy są jakieś lekcje do nauczenia się lub czy doświadczenie ma jakąś wartość. W miarę jak data 

science staje się coraz bardziej popularna, zobaczysz więcej takich wykresów. Organizacja będzie 

chciała wyciągnąć wnioski z tych niepowodzeń. Tak więc w przyszłości możesz zobaczyć więcej rejsów 

i wrócić do Opowiadania historii 

Sesje 

Tragedia i odrodzenie 

Jedną z historii, której nie słyszysz zbyt często, jest tragedia związana z nauką o danych. Większość 

organizacji woli zamiatać swoje tragedie pod dywan. Możesz zobaczyć tragedie związane z nauką o 

danych bardziej w przypadku projektów rządowych, w przypadku których istnieje publiczność bardzo 

zainteresowana zrozumieniem pełnego zakresu tragedii. Historia tragedii data science byłaby pełną 

analizą wszystkiego, co poszło nie tak. Nie skupiałby się na lekcjach, jak robi to sekcja zwłok; skupi się 

tylko na zrozumieniu tej smutnej historii w całości. Wreszcie możesz mieć historię o odrodzeniu. 

Czasami firmy patrzą na dane i stwierdzają, że ich obecna branża jest niezrównoważona. Nawet duże 

firmy, takie jak IBM, mogą zdecydować się na całkowitą zmianę swojej działalności. IBM przeniósł się z 

niskomarżowego modelu sprzedaży komputerów i sprzętu na bardziej marżową działalność usługową 

i konsultingową. Zrobili to, ponieważ obecny dyrektor generalny był w stanie opowiedzieć fascynującą 

historię. To była zaawansowana technologicznie wersja historii Frog Prince. 

Prezentacja konfliktu 



Pamiętaj, że historia to opowieść z elementami wizualnymi, które pomagają widzom dotrzeć do 

jakiegoś znaczenia. Ludzie często myślą, że łączysz się z innymi poprzez opowieści o sukcesach i 

osiągnięciach. Dlatego wiele spotkań biznesowych zaczyna się od jakiegoś nowego osiągnięcia lub celu. 

Publiczność może klaskać, ale tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. W rzeczywistości to walka 

lub konflikt pomaga ludziom znaleźć sens i łączy odbiorców z historią. Kiedy przedstawiasz sesję 

opowiadania historii, prawdopodobnie masz publiczność, która spędza cały dzień na filtrowaniu 

informacji. Jest to szczególnie ważne, jeśli pracujesz z interesariuszami wysokiego szczebla. Przeglądają 

setki wiadomości i prawdopodobnie przeglądają dziesiątki raportów dziennie. Aby być skutecznym 

zespołem zajmującym się badaniem danych, musisz komunikować się z odbiorcami w inny sposób. 

Widziałeś, jak Twoje dane mogą opowiedzieć historię. W rzeczywistości widziałeś, jak te same dane 

mogą opowiadać kilka różnych historii. Twoim wyzwaniem jest wziąć martwe dane i poddać je 

inżynierii wstecznej, tak aby zawierały część człowieczeństwa ludzi, którzy je stworzyli. Chcesz 

zakomunikować zmagania i stworzyć fabułę do historii nauki o danych. Więc jak to wygląda? Wyobraź 

sobie, że pracujesz w zespole zajmującym się analizą danych dla dużej firmy obsługującej karty 

kredytowe. Twój zespół dowiaduje się, że klienci korzystający z kart kredytowych zmieniają swoje 

wzorce wydatków tuż przed wystąpieniem problemów ze spłatą konta. Klienci ci zwiększają kwotę, 

którą wykorzystują na swojej karcie kredytowej, zanim wpadną w kłopoty finansowe. Twój zespół ds. 

analizy danych dostrzega ten wzorzec w setkach tysięcy kart kredytowych. Twój prowadzący badania 

może przedstawić te informacje na kilka różnych sposobów. Może przedstawia prosty wykres liniowy, 

który pokazuje wzrost wydatków tuż przed tym, jak klient wpada w kłopoty, albo opowiada historię o 

setkach tysięcy klientów. Oba te scenariusze przedstawiają informacje, ale prawdopodobnie nie 

połączą odbiorców z danymi. Najlepszym sposobem na przedstawienie informacji jest opowiedzenie 

ciekawej historii, która zawiera prawdziwą fabułę z walką i konfliktem. Zacznij od stworzenia postaci z 

prawdziwym imieniem. Nie powinna to być rzeczywista nazwa klienta, ale może to być postać oparta 

na większości wspólnych cech Twoich klientów. Twój kierownik badań może rozpocząć sesję 

opowiadania historii, mówiąc coś w stylu: „Nasz zespół ds. analizy danych chce dziś porozmawiać o 

jednym z naszych klientów. Nazwijmy go Allen. Za dwa miesiące Allen nie będzie w stanie zapłacić 

rachunku karty kredytowej. Jest naszym klientem od około sześciu lat. W ciągu ostatnich dwóch 

miesięcy wykorzystał maksymalnie swój limit kredytowy. To dość niezwykłe dla Allena. Ma 48 lat i 

używa karty kredytowej do płacenia za zakupy i transport. Zwykle używa swojej karty kredytowej tylko 

do obsługi biletów lotniczych i rachunków hotelowych. Wiemy, że Allen nie będzie w stanie zapłacić 

rachunku. Co teraz z tym zrobimy? Prezentując dane w ten sposób, lead badawczy połączył dane setek 

tysięcy klientów i stworzył fabułę z prawdziwą ludzką walką. Twoi odbiorcy powinni być w stanie 

połączyć się z tymi danymi w znacznie ciekawszy sposób. Może zastanawiają się, czy mają zobowiązanie 

wobec Allena. Czy powinni wysłać do niego list, czy zadzwonić? Ważne jest nie tylko nadanie postaci 

imienia, ale także podanie niektórych szczegółów dotyczących jej życia. Publiczność dowiedziała się, że 

Allen ma 48 lat. Jest klientem od sześciu lat. Te szczegóły pomagają wzmocnić walkę i zbudować fabułę. 

Odbiorcy będą mieli znacznie łatwiejszy kontakt ze znaczeniem danych. O wiele łatwiej jest rozmawiać 

o tym, co zrobić z Allenem, niż o setkach tysięcy klientów, których reprezentuje. Jest prawdziwa fabuła 

z prawdziwą walką, która jest wzbogacona o kilka szczegółów. Chociaż Allen nie istnieje, staje się realny 

na potrzeby opowieści. Może pomóc pokazać konflikt w sposób, w jaki same dane nie mogą. To, co 

było tylko statycznymi danymi, stało się historią z prawdziwą walką, szczegółami i fabułą. 

PODSUMOWANIE 

Dowiedziałeś się, jak połączyć wszystkie elementy historii nauki o danych w większą strukturę. 

Nauczyłeś się pracować z odbiorcami, aby ustawić kontekst, wprowadzić konflikt i stworzyć jakąś akcję. 

Następnie zbadałeś różne rodzaje fabuł, które powinieneś uwzględnić między kontekstem a 

konfliktem, a także jak przedstawiać konflikt.  



Definiowanie szczegółów historii 

W Części 20 zauważyłeś, że ludzie są bardziej skłonni do nawiązania kontaktu z historią, jeśli istnieje 

spisek i konflikt. Walka wciąga ludzi w twoją historię. Po ustaleniu fabuły i konfliktu chcesz zachować 

dynamikę swojej historii. Dobrym sposobem na to jest dołączenie szczegółów do części swojej historii. 

Szczegóły są jak małe karteczki, które pomagają widzom zapamiętać większą fabułę i walkę. Pomaga 

im stworzyć mentalny obraz podczas słuchania. Kiedyś pracowałem dla organizacji, która próbowała 

wykorzystać naukę danych, aby zachęcić ludzi do udziału w studiach medycznych. Okazuje się, że wiele 

osób boi się igieł, a konkretnie tych używanych w badaniach krwi. Okazuje się, że istnieje przekrój osób, 

które boją się igieł i krwi. Ten przekrój to bardzo dużo ludzi. Nie będąc fanem żadnego z nich, z 

pewnością rozumiem, jak wpływa to na badania medyczne. Jeśli w grę wchodzą igły, tracisz wiele osób. 

Jeśli w grę wchodzą igły i krew, tracisz jeszcze większą grupę ludzi. Ten strach przed igłami i krwią 

pozostawił organizację w trudnej sytuacji. Potrzebowali ludzi, którzy zwykle nie byli zainteresowani 

studiami, aby rozpocząć uczestnictwo. Zespół zajmujący się badaniem danych zadał kilka dobrych 

pytań i stworzył kilka raportów. Te doniesienia doprowadziły do ciekawej historii. Odkryli, że jeśli ktoś 

brał udział i miał naprawdę dobre doświadczenia, był bardziej skłonny do udziału w przyszłym badaniu. 

Więc jeśli ktoś, kto nie lubił igieł, miał pozytywne doświadczenie w badaniu bezigłowym, ta osoba może 

wziąć udział w przyszłym badaniu obejmującym igły. Zespół zajmujący się badaniem danych chciał 

opowiedzieć tę historię. Prowadząca badania zdecydowała, że chce wykorzystać prawdziwego 

uczestnika i po prostu zmienić jej imię. Wszyscy uczestnicy wypełnili pogłębiony wniosek i zostali 

ocenieni przez pielęgniarkę, która również uzupełniła niektóre informacje. Nasz kierownik badań 

wykorzystał niektóre z tych informacji jako część jej historii. Aplikacje te były skarbnicą różnych 

szczegółów, które dostarczyły zarówno obserwacji pielęgniarek, jak i uczestników. Prowadzenie badań 

zaczęło się od małej anegdoty. Powiedziała: „Kiedy byłam pielęgniarką, zawsze mogłam powiedzieć, 

kto boi się igieł. Zawsze krzyżowali ręce w określony sposób. Chwycili obydwa łokcie, aby uchronić się 

przed szturchnięciem w ramię. Jest wielu takich ludzi i potrzebujemy ich do udziału w naszych studiach 

medycznych. Opowiem więc trochę o kimś, kogo znalazłem w jednym z naszych raportów. – Nazwijmy 

ją Tracy. Uczestniczyła w jednym z naszych badań medycznych nad lekiem, który ma pomóc ludziom 

spać. Pierwszego dnia badania pojawiła się z własną poduszką. Musiała być optymistycznie nastawiona 

do tego, jak dobrze to zadziała. Miała nadzieję, że ta nowa pigułka jej pomoże, ponieważ miała 

problemy ze snem w okresach dużego stresu. Okazało się, że Tracy była jedną z uczestniczek, która nie 

odniosła żadnych korzyści z leku. Kiedy wyjeżdżała, powiedziała pielęgniarce, że jej ojciec jest lekarzem, 

więc czuła się w obowiązku uczestniczyć w medycynie. Powiedziała, że nigdy nie mogłaby zostać 

lekarzem, ponieważ bała się zarówno krwi, jak i igieł. Kilka miesięcy później zdecydowała się wziąć 

udział w próbie szczepionki przeciw grypie. Badanie wymagało użycia igieł do szczepienia i późniejszych 

badań krwi. Dlaczego więc Tracy zdecydowała się wziąć udział? Kierownik badania zakończył jej 

historię, opisując wezwanie do działania. Zespół zajmujący się badaniem danych uznał, że 

zaangażowanie ludzi w badania bez igieł jest najlepszym sposobem na zwiększenie potencjalnej liczby 

uczestników. A teraz pomyśl o historii, którą właśnie usłyszałeś. Jakie rzeczy pamiętasz? Pamiętasz imię 

uczestnika? Pamiętasz, dlaczego wzięła udział w pierwszym badaniu? Możesz, ale są szanse, że 

pamiętasz szczegóły. Małe smakołyki, które pomogą Ci stworzyć mentalny obraz. Pewnie pamiętasz, 

że przyniosła poduszkę lub że jej tata był lekarzem. Te szczegóły pomogą Ci poprowadzić Twoją historię 

od początku do końca. Tworzą migawki, które pomagają widzom uzyskać pełny obraz. Kiedy 

opowiadasz swoją historię związaną z nauką o danych, spróbuj wykorzystać te małe fakty, aby ożywić 

swoją historię. Pomagają widzom połączyć się z fabułą i walką. 

Raportowanie nie mówi 



Prezentacje biznesowe są nudne. Nie są tak skonstruowane, aby były interesujące. Zostały 

zaprojektowane, aby komunikować Twój status. Są jak werbalna „odpowiedź wszystkim” dla Twoich 

interesariuszy. Zwykle jest to w porządku w przypadku typowych spotkań dotyczących statusu, ale 

chcesz, aby zespół analityków danych robił coś innego. Pamiętaj, że nauka o danych polega na 

zastosowaniu metody naukowej do twoich danych. Twój zespół zbada dane, przejdzie przez pytania, 

poszuka kluczowych spostrzeżeń i wyjaśni wiele różnych wyników. Większość wyzwań Twojego zespołu 

będzie dotyczyć wyjaśniania danych. Musisz rozbić dane i wyjaśnić, co to znaczy. Kiedyś pracowałem z 

zespołem zajmującym się analizą danych, który skupiał się na dostarczaniu promocji klientom kart 

kredytowych. Zespół zadał wiele ciekawych pytań. Niektóre z nich dotyczyły nawyków zakupowych 

klientów. Jedno z pytań doprowadziło do kluczowego spostrzeżenia. Zespół zastanawiał się, czy klienci 

akceptują promocje w grupach (więcej niż jedna promocja na raz). Okazało się, że to pytanie 

zaowocowało kilkoma naprawdę interesującymi raportami, z których wynikało, że jeśli klient 

zaakceptuje promocję, będzie bardziej skłonny zaakceptować kolejną porcję promocji. Zespół 

zajmujący się analizą danych chciał zaprezentować te spostrzeżenia na jednym ze swoich spotkań 

poświęconych narracji danych. Prowadzący badania wymyślił prezentację, ale to nie była historia. 

Chciała tylko wyjaśnić odkrycia, które wciąż miały charakter badawczy. Prezentacja nie podjęła żadnej 

próby wyjaśnienia, co oznaczały wyniki. Zespół chciał tylko podkreślić, że klienci chętniej akceptują 

promocje w grupach. Potem zostawili to w pokoju, aby zdecydować co zrobić z tymi informacjami. 

Przypomniałem kierownikowi badań, że Sesja Opowiadania nie jest właściwym miejscem do 

prezentowania informacji. Musiała utkać ciekawą historię, aby pokój był zaangażowany i łączył się ze 

znaczeniem. Zapytałem kierownika badań, dlaczego uważa, że klienci akceptują promocje w grupach. 

Powiedziała, że dane sugerują, że większość konsumentów otrzymywała pieniądze w partiach, co 

sprawia, że wydają więcej w godzinach pracy, a mniej w przestojach. Klienci byli również bardziej 

skłonni do akceptowania promocji w pewnych okresach swojego życia. Oboje zgodziliśmy się, że jest 

to znacznie lepszy sposób przekazywania tych informacji. Wszyscy w pokoju mieliby wspólne 

doświadczenie. Wszyscy mieli mniej lub więcej pieniędzy do wydania w różnych okresach swojego 

życia. Dlaczego nie wykorzystać tego wspólnego doświadczenia do przekazania informacji o tym, jak 

klienci akceptują promocje? Prowadzący badania wymyślił nową prezentację. Stworzyła historię 

zatytułowaną „Wpływ promocji w różnych okresach życia ludzi”. Swoją prezentację rozpoczęła od 

przytoczenia anegdoty ze swojej przeszłości. Powiedziała, że na studiach miała współlokatorkę. Kiedyś 

otrzymywali pocztą kupony, które oferowały posiłki dwa do jednego. Po zajęciach jej współlokatorka 

wracała do domu i pytała, co jest w poczcie, żeby mogli zobaczyć, dokąd tego wieczoru wybierają się 

na kolację. Powiedziała, że po czterech latach studiów skończyły na tym samym smaku jedzenia. Kilka 

osób się roześmiało – i już zaczęli myśleć o tym, jak ludzie korzystają z promocji biznesowych w różnych 

okresach swojego życia. Znacznie łatwiej było przejść do prowadzenia badań, aby przedstawić resztę 

jej historii. Opisała, jak większość klientów akceptuje promocje w różnym tempie w różnych okresach 

swojego życia. Że zamiast stałego strumienia, klienci w podobnych sytuacjach akceptowaliby promocje 

grupami. Anegdota połączona z historią bardzo zachęciła grupę do udziału. Wielu widzów stało się 

bardzo zaciekawionych i zadało pytania takie jak: „Czy to oznacza, że promocja może być bardziej 

skuteczna, jeśli ktoś czuje, że znajduje się w trudnym momencie swojego życia?” Inny członek 

publiczności zapytał: „Jak daleko zespół od przewidzenia, kiedy klient może wejść w fazę, w której 

zaakceptuje wiele promocji?” Gdyby właśnie przeprowadziła typowe spotkanie prezentacyjne, nigdy 

nie miałaby takiego zaangażowania. Historia wciągnęła ich i pomogła im połączyć dane z własnymi 

doświadczeniami. Publiczność pomyślała o czasach, kiedy mogli być bardziej skłonni do 

zaakceptowania promocji. Następnie mogli zadawać ciekawe pytania i opierać się na tym 

spostrzeżeniu. 

Poznaj swoich odbiorców 



Kiedy opowiadasz historię, jednym z największych wyzwań jest poznanie swoich odbiorców. Każda 

osoba z Twoich odbiorców ma swój własny pogląd na świat i będzie słuchać Twojej historii z całym 

szeregiem założeń i przekonań. Twoi odbiorcy są tam, ponieważ chcą coś od ciebie usłyszeć. Mogą 

jeszcze nie wiedzieć, co to jest, ale zareagują na to, gdy to usłyszą. Kiedyś pracowałem przy dużej 

kampanii politycznej. Kampania starała się wykorzystać technologię, aby lepiej zrozumieć swoich 

odbiorców. 

Kilka miesięcy po rozpoczęciu kampanii kandydat przemawiał do publiczności składającej się z osób, 

które straciły wiele miejsc pracy w ciągu kilkudziesięciu lat. Stał w szkielecie starego budynku 

przemysłowego i opowiadał o nowym szkoleniu zawodowym. Opowiedział historię o tym, jak każda 

osoba może skorzystać z umiejętności high-tech. Publiczność klaskała, ale tak naprawdę nie łączyła się 

z historią. Kilka dni później przeciwnik kandydata trafił do podobnej scenerii. Wygłosił przemówienie 

w starym opuszczonym magazynie nad leniwą brunatną rzeką. Zaczął tę historię mówiąc: „Wiem, że 

wielu z was jest niepewnych. Nie jesteś pewien, czy twój sposób życia ma przyszłość”. Następnie 

opowiedział krótką historię o tym, jak zachować to, co ważne. Pod koniec opowieści publiczność o 

szklistych oczach klaskała, dopóki kandydat nie zszedł ze sceny. Pierwszy kandydat najwyraźniej nie 

rozumiał swoich odbiorców. Publiczność nie chciała wracać, aby uczyć się, jak zostać księgowymi. 

Chcieli tylko, żeby wszystko wróciło do poprzedniego stanu. Gdy drugi kandydat przemówił do nich na 

tym poziomie, byli w stanie połączyć się z historią. Kampanie polityczne z pewnością różnią się od 

zespołów zajmujących się analizą danych; jednak zasada nadal obowiązuje. Im lepiej znasz swoich 

odbiorców, tym skuteczniej będziesz opowiadać swoją historię. Jednym z najlepszych sposobów na 

poznanie publiczności jest technika zwana rozgrzewaniem pomieszczenia. To wtedy spacerujesz i 

gadasz z niektórymi ludźmi z twojej publiczności. Niektórzy z nich bezpośrednio powiedzą, czego 

szukają. Możesz usłyszeć komentarze takie jak: „Jestem ciekawy, jak to się łączy z tym, nad czym 

pracuję”. Następnie możesz zapytać ją: „Nad czym pracujesz?” Jeśli coś takiego się wydarzy, możesz 

chcieć dostosować swoje historie w czasie rzeczywistym, aby spełnić oczekiwania odbiorców. 

Zazwyczaj możesz myśleć o swoich odbiorcach jako podzielonych na pięć różnych grup: 

• Obserwator : Obserwator to osoba, która pojawiła się właśnie dlatego, że spotkanie było w jego 

kalendarzu. Ta osoba nie jest zbyt świadoma tematu i ma minimalne oczekiwania. Niewiele możesz 

zrobić dla tej grupy odbiorców. Po prostu staraj się, aby Twoje historie były interesujące i ogranicz 

akronimy lub techniczny żargon. 

• Strażnik : Strażnik jest na widowni, aby zobaczyć, jak Twoja historia może wpłynąć na jego pracę. To 

dobry przykład ludzi, których spotkasz, gdy ogrzejesz pokój. Jeśli użyjesz przykładu w swojej historii, 

spróbuj bezpośrednio połączyć go z kimś, kto jest częścią działu tej osoby. Pomoże to osobie nawiązać 

wyraźne połączenie. 

• Menedżer : Menedżer z Twojej publiczności jest zainteresowany współzależnościami. Ponownie 

możesz użyć przykładów, aby pokazać interakcje między działami. Możesz także stworzyć wyraźne 

elementy akcji na końcu swojej historii. Ta grupa odbiorców jest zazwyczaj tą, która zadaje najwięcej 

pytań uzupełniających. 

• Ekspert : Eksperci z Twojej publiczności zawsze będą naciskać na więcej szczegółów. Jeśli nie będziesz 

ostrożny, eksperci mogą wykoleić Twoją historię i sprawić, że będzie mniej interesująca. Jeśli to zrobią, 

koniecznie wyjaśnij nowe szczegóły, aby reszta publiczności mogła nadal uczestniczyć. 

• Kierownictwo : Dyrektorzy z Twojej publiczności chcą zebrać odpowiedzi na większe pytania. To 

zawsze dobry znak, jeśli na końcu twojej historii dyrektor zadaje pytanie w rodzaju: „Jak widzisz wpływ 

tego na resztę organizacji?” Jeśli na widowni są dyrektorzy, nie pokazuj zbyt wielu slajdów. Jeśli gapią 

się na twoje slajdy, nie słuchają tego, co mówisz. 



 

Jeśli ciężko pracujesz, aby zidentyfikować swoich odbiorców i zrozumieć, czego szukają, istnieje 

większa szansa, że nawiążą kontakt z Twoją historią. Jeśli podzielisz swoich odbiorców na te grupy, 

będziesz miał jeszcze większą szansę na spełnienie ich oczekiwań. 

Wierząc w to, co mówisz 

John Steinbeck powiedział kiedyś: „Jeśli opowieść nie dotyczy słuchacza, nie będzie słuchał. . . 

Wspaniała, trwała historia dotyczy wszystkich albo nie będzie trwała długo. To, co dziwne i obce, nie 

jest interesujące – tylko głęboko osobiste i znajome”. Kiedy opowiadasz historię, najbardziej 

przekonującą umiejętnością, jaką masz, jest twoje własne zainteresowanie tematem. Twoi odbiorcy 

zawsze będą sprawdzać, czy wierzysz w to, co mówisz. Łatwiej im będzie połączyć się z Twoją historią, 

jeśli wyczują, że chcesz ją opowiedzieć. Kiedy byłam na studiach prawniczych, uczęszczałam na kurs o 

sporze sądowym. Te zajęcia dotyczyły tego, jak połączyć się z jurorami na temat tego, co stało się z 

twoim klientem. Jury zawsze będzie ciekawi historii Twojego klienta. Jak oni się tam dostali? Dlaczego 

są oceniani? Nasz profesor od dziesięcioleci przemawiał do ławy przysięgłych. Jego długa biała broda 

nadawała mu wygląd niemal Jedi. Udzielił nam kilku prostych rad. Powiedział, że opowiadając historię, 

staraj się, aby nie brzmiała nadzwyczajnie. Nie próbuj tworzyć jakiejś naciąganej historii o tym, co się 

stało. Zamiast tego skup się na tym, co wiesz. Opowiedz dobrą historię o czymś zwyczajnym, ponieważ 

to, co wiesz, jest jedyną rzeczą, którą możesz zgodnie z prawdą przedstawić. Ława przysięgłych może 

wyczuć, kiedy nie wierzysz w to, co mówisz. Powiedz, w co wierzysz, nawet jeśli jest to proste i 

zwyczajne. Po prostu powiedz to z jasnością i pasją. To samo dotyczy sytuacji, gdy próbujesz nawiązać 

kontakt ze swoimi odbiorcami. Będzie ci bardzo trudno opowiedzieć swoją historię, jeśli nie wierzysz, 

że jest interesująca. Bardzo trudno jest udawać pasję. Jeśli ktoś pasjonuje się jej tematem, prawie 

zawsze może opowiedzieć o tym w sposób, który sprawi, że będzie interesujący. Kiedyś słyszałem 

prezentację o darmowych czasopismach lotniczych, które dostajesz podczas lotu. Prezenter był tak 

zafascynowany tematem, że wciągnął ludzi. Słyszałem też prezentacje o międzynarodowych 

przewrotach politycznych. Można było powiedzieć, że prezenter nie był zainteresowany tematem i 

został opisany w sposób techniczny i nieciekawy. Często widzisz to w wizualizacjach danych. Niektórzy 

prowadzący badania uważają, że dobra wizualizacja danych może dodać „pop” do nieciekawej historii. 

Nawet najpiękniejsza grafika nie sprawi, że Twoja historia stanie się ciekawsza, jeśli sam nie uznasz jej 

za interesującą. Twoja publiczność zainteresuje się tobą, a nie tym, co umieścisz na ekranie. Jest kilka 

rzeczy, które możesz zrobić, aby w ciekawy sposób przedstawić historię: 

• Upewnij się, że temat jest interesujący. Jeśli nie możesz zaprezentować czegoś ciekawego, nie 

prezentuj niczego w ogóle. Jeśli nie interesuje Cię, ile osób kupiło czerwone buty do biegania, nie 

będziesz w stanie opowiedzieć o tym ciekawej historii. Poszukaj czegoś interesującego w swojej 

historii. Jeśli nie możesz tego znaleźć, nie powinieneś opowiadać historii. 

• Połącz się z historią. Powiedz swoim odbiorcom, dlaczego uważasz, że to interesujące. Może 

opowiedzieć historię o tym, jak podróżowałeś na amerykański południowy zachód. Zauważyłeś, że 

ludzie noszą kolory, których nie widziałeś w innych częściach kraju. Kiedy więc wróciłeś, chciałeś 

sprawdzić, czy istnieje sposób na lepsze zaspokojenie tej grupy klientów. Porozmawiaj o krokach, które 

podjąłeś, aby się tam dostać. 

• Brzmi jak prawdziwa osoba. Wiele organizacji kładzie duży nacisk na swoich pracowników, aby byli 

wydajni i nadludzi, prawie jak armia Wolkanów, którzy skupiają się tylko na aspektach wydajności 

swojej pracy. Unikają pasji i emocji. To nie działa dobrze w przypadku opowiadania historii. Ludzie mają 

łatwiejszy kontakt z kimś, gdy są bezbronni i mogą się z siebie śmiać. 



• Podziel się szczerze odczuwanymi emocjami. Nie chcesz, aby Twoja sesja opowiadania historii 

sprawiała wrażenie grupy wsparcia, ale dzielenie się wrażeniami pomoże widzom uwierzyć w to, co 

mówisz. 

Pamiętaj, że jesteś najważniejszą rzeczą, którą wnosisz do swojej prezentacji. Piękne wykresy, sprytne 

anegdoty i stosy danych nie wynagrodzą pasji, którą wnosisz do tematu. Nawet najbardziej niezwykłe 

dane wydadzą się nudne, jeśli nie będziesz w stanie wyjaśnić ich w ciekawy sposób. Kluczem jest 

upewnienie się, że wierzysz, że historia jest interesująca. Jeśli nie możesz przekonać siebie, nie możesz 

przekonać swoich odbiorców. 

PODSUMOWANIE 

Dowiedziałeś się, że zamiast tylko raportować dane, musisz zrobić coś innego. Ważne jest, abyś był 

zaznajomiony ze swoimi odbiorcami i znał różne typy osób z nich (obserwatora, strażnika, menedżera, 

eksperta i dyrektora). Nauczyłeś się też wierzyć w to, co mówisz, dzięki czemu możesz w ciekawy 

sposób przedstawić swoją historię.  



Humanizowanie swojej historii 

Spędziliśmy dużo czasu rozmawiając o historiach. Widziałeś różnicę między prostą opowieścią a 

historią z fabułą, postaciami i konfliktem. Widziałeś też, jak przedstawić historię w sposób, który 

angażuje odbiorców. Mimo to jest to książka o nauce o danych. Chodzi o wykorzystanie metody 

naukowej, aby lepiej zrozumieć swoje dane. Ostatecznie będziesz mieć dane i chcesz, aby odbiorcy 

mogli się z nimi połączyć w znaczący sposób. Następnie zachęcisz odbiorców do tworzenia wartości, 

zmuszając ich do podjęcia pewnych działań. Widziałeś, jak najpierw stworzyć historię, bo tak 

zaprezentujesz swoje dane. Teraz musisz dokonać inżynierii wstecznej zawirowania danych i 

odzwierciedlić wadliwe, emocjonalne i nieprzewidywalne istoty ludzkie, które je stworzyły. To jest 

główne wyzwanie i to, co odróżnia zespoły data science od analityków danych. Twoim zadaniem jako 

zespołu zajmującego się badaniem danych jest ujawnienie człowieczeństwa liczb, dlatego nie 

powinieneś po prostu przekazywać informacji językiem liczb. Pomyśl o tym w ten sposób. Jesteś na 

lotnisku i na pustym siedzeniu znajdujesz zagubiony telefon komórkowy. Ta osoba pozostawiła telefon 

odblokowany i masz dostęp do wszystkich jej danych. Jak znaleźć właściciela telefonu? Jakich danych 

potrzebujesz z tego telefonu, aby znaleźć właściciela? Są szanse, że nie zacząłbyś od analizy związku 

między kosztem telefonu a prawdopodobieństwem, że ktoś go zwróci (model statystyczny). Ponadto, 

gdybyś opowiedział historię na nowo, prawdopodobnie nie użyłbyś języka danych i statystyk; na 

przykład „Znalazłem smartfona, ale zostawiłem go, ponieważ było duże prawdopodobieństwo, że ktoś 

wróci”. Zamiast, zacząłbyś od odtworzenia historii w bardziej „ludzki” sposób. Może ta osoba czekała 

na lot i uciekła po coś do jedzenia. Patrzysz na ostatnie połączenia na smartfonie, aby sprawdzić, czy 

właściciel zadzwonił do kogoś tuż przed jego wyjazdem. Wiesz, że ludzie często dzwonią do swoich 

mężów, żon, dziewczyn lub chłopaków tuż przed wejściem do samolotu. Może zajrzysz do kalendarza, 

aby sprawdzić, czy są tam informacje o lotach. Nie myślisz o smartfonie jako repozytorium danych; 

myślisz o tym jako o cenionym urządzeniu ze zdjęciami, filmami i kontaktami danej osoby – czymś, 

czego ktoś by przegapił. Ostatecznie będziesz pracować z danymi, ponieważ tam znajdziesz numery 

telefonów, kalendarze i informacje kontaktowe smartfona. Podczas tego procesu myślowego 

zaczynasz i kończysz historię, a dane są tylko środkiem pośrednim – miejmy nadzieję, że pod koniec 

opowieści osoba ponownie połączy się ze swoim telefonem komórkowym. W książce Lead with a Story 

1 Paula Smitha opisuje, w jaki sposób dyrektor generalny Procter & Gamble przychodził na prezentacje 

i siadał plecami do slajdów. Smith opisuje prezentację prezesowi, który ani razu nie odwrócił się, by 

spojrzeć na dane. Po prezentacji zdał sobie sprawę, że to nie przypadek. Prezesi dużych firm cały czas 

widzą dane. Wiedzą, że dane są pojazdem i że historia, którą opowiada prezenter, ma całą wartość. 

Dlatego podczas sesji opowiadania historii nie chcesz kłaść zbyt dużego nacisku na dane. Dane nie będą 

nic warte, chyba że połączą się z odbiorcami, a same dane nie mogą tego zrobić. To historia, którą 

opowiadasz o danych, która pomaga odbiorcom połączyć się ze znaczeniem. Podczas prezentacji 

chcesz, aby publiczność miała opuszczone pióra i zamknięte laptopy. Chcesz, aby patrzyli na Ciebie i 

tylko sporadycznie spoglądali na dane, które prezentujesz. Jeśli spędzają zbyt dużo czasu patrząc na 

wykresy lub wykresy, prawdopodobnie myśli o czymś innym. Dopiero po tym, jak historia połączy 

odbiorców z danymi i nada im pewne znaczenie, Twoi odbiorcy zostaną zachęceni do działania. 

Przedstawiamy wizualizacje 

Istnieje wiele świetnych książek i kursów dotyczących wizualizacji danych. W Części 8 poleciłem 

Storytelling with Data autorstwa Cole'a Nussbaumera Knaflica  oraz The Visual Display of Quantitative 

Information autorstwa Edwarda Tufte.  Obie te książki mają bardzo taktyczny pogląd na opowiadanie 

historii. Mówią o tym, jak świetne wizualizacje mogą tworzyć wspaniałe historie. Sugerują, że 

wizualizacja danych idzie w parze ze świetnym opowiadaniem historii. Widać to w obu książkach. 

Opowiadanie historii za pomocą danych obejmuje sześć lekcji. Wcześniejsze lekcje obejmują takie 



rzeczy, jak wybór sposobu wyświetlania i eliminowanie bałaganu na wykresach, a ostatnia lekcja 

dotyczy opowiadania historii. Powinieneś myśleć o tych lekcjach w odwrotnej kolejności, z lekcją 

opowiadania historii pojawiającą się przed innymi. Twój zespół ds. analityki danych musi zrozumieć 

dane i opowiedzieć historię, która pomoże odbiorcom znaleźć sens, zanim zaczniesz rozważać wykresy 

i wykresy. Te książki i kursy są wspaniałe, ale wyolbrzymiają znaczenie wizualizacji danych. Wykresy i 

raporty z pewnością mogą pomóc opowiedzieć Twoją historię, ale to jakość historii łączy odbiorców z 

szerszym znaczeniem. Wizualizacja to tylko niewielka część tego wysiłku. Twoje wizualizacje danych 

mogą zaszkodzić Twojej historii tak samo, jak jej pomóc. Zbyt wiele elementów wizualnych może 

rozpraszać uwagę, ponieważ za każdym razem, gdy pokazujesz nowy obraz, ludzie potrzebują czasu, 

aby przetworzyć zmianę. Zachowaj ostrożność w kwestii ilości danych, które prezentujesz, gdy 

angażujesz odbiorców. Książki dostarczają wielu świetnych pomysłów, jak pokazać maksymalną ilość 

danych przy minimalnym bałaganie. Miejmy nadzieję, że Twoi odbiorcy potrzebują tylko chwili, aby 

spojrzeć na wizualizację, aby zrozumieć, co ona mówi. Potem mogą wrócić do słuchania większej 

historii. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że wizualizacja danych to sos, a nie posiłek. 

Naprawdę ciekawa historia nie potrzebuje dobrych wizualizacji. Jednocześnie nawet najlepsza 

wizualizacja danych nie ukrywa nudnej historii.  

Jeśli jesteś kierownikiem ds. badań w zespole, możesz zrobić kilka rzeczy, aby uprościć wizualizacje, tak 

aby dodawały wartości do historii bez rozpraszania odbiorców: 

• Podziel swoje dane na małe, strawne kawałki. Im więcej czasu Twoi odbiorcy skupiają się na danych, 

tym mniej energii będą wkładać w słuchanie Twojej historii. Wypróbuj wskazówki zawarte w tych 

dwóch książkach, aby tworzyć lekkie wizualizacje. Obie książki opisują proces usuwania niepotrzebnych 

informacji. Próbujesz dostać się do gołego minimum, że musisz zakomunikować coś ciekawego. Wyłącz 

etykiety tekstowe, gdy spojrzysz na wizualizację i sprawdź, czy dane nadal mają sens. Jeśli zdecydujesz 

się na wyświetlanie dużej ilości danych, lepiej jest mieć spójny przepływ strawnych fragmentów niż 

kilka wykresów, które odbiorcy muszą przetrawić. 

• Dokonać wyraźnego rozróżnienia między prezentacją danych a opowiadaniem historii. Świetnym 

sposobem na dokonanie tego rozróżnienia jest użycie klikera. Trzymaj pilot w dłoni, aby zmieniać slajdy 

i prezentować dane. Odłóż pilot i użyj obu rąk, aby opowiedzieć swoją historię. Daje to odbiorcom 

szansę na przyswojenie danych, dzięki czemu nie muszą słuchać historii podczas przetwarzania nowej 

wizualizacji. 

• Pamiętaj, że same wizualizacje danych nie zaprowadzą Cię zbyt daleko. Jeśli chcesz opowiedzieć 

historię o wspaniałym mieście, takim jak Chicago, nie wyświetlaj tylko pięknej mapy metra. Wspaniała 

wizualizacja danych, taka jak mapa metra, może Ci powiedzieć, dokąd się udać, ale nie może dać Ci 

powodu, aby tam jechać. Opowiedz historie o wspaniałym jedzeniu, wspaniałych dzielnicach i 

piaszczystych plażach jeziora Michigan. 

Te rzeczy pobudzają odbiorców do działania i mogą sprawić, że będą chcieli je odwiedzić. 

Jeśli rozumiesz ograniczenia wizualizacji, możesz czerpać korzyści z dodatkowej korzyści. Tylko nie 

popełnij błędu, myśląc, że dobre efekty wizualne mogą zastąpić ciekawą historię. 

Eliminowanie zakłóceń 

Opowiadając historię związaną z nauką o danych, masz ochotę podzielić się dużą ilością danych. 

Niektóre zespoły uważają, że to dobra okazja do pochwalenia się swoją pracą. Niestety Sesja 

Opowiadania nie jest dobrym momentem na pokazanie złożoności nauki o danych. Jak widzieliście, 

dobra sesja opowiadania historii wykorzystuje dane jako aktor drugoplanowy, a nie główny bohater. 



To jeden z powodów, dla których usuwasz z prezentacji wszystko, co nie wzbogaca historii. W miarę 

zbliżania się do sfinalizowania zawartości sesji narracyjnej powinieneś wyjąć więcej rzeczy, a włożyć 

mniej. Są dwa główne miejsca, w których chcesz być tak schludny i uporządkowany, jak to tylko 

możliwe. Po pierwsze, jak omówiono w poprzedniej sekcji, upewnij się, że wizualizacje danych są tak 

czyste, jak to tylko możliwe. Po drugie, upewnij się, że masz wystarczająco dużo postaci, fabuły i 

konfliktów, aby utrzymać historię razem. Usuń wszystko, aby dotrzeć do sedna historii. Kiedyś 

pracowałem dla organizacji, która prowadziła sesje opowiadania historii prowadzone przez jednego z 

reżyserów. Rozpoczął sesję gratulując zespołowi ds. analityki danych świetnych wyników. Następnie 

opowiedział o tym, jak ważne było dla firmy, aby bardziej opierała się na danych. Powiedział, że to duża 

część strategii organizacyjnej, którą przedstawili interesariusze na widowni. Po dziesięciu minutach 

reżyser zaczął opowiadać sedno historii. Niestety do tego czasu wielu widzów przestało zwracać 

uwagę. Niektórzy z dyrektorów patrzyli na swoje smartfony, podczas gdy inni po prostu wpatrywali się 

bezmyślnie w pierwszy slajd. Ta informacja dodana na początku prezentacji znacznie utrudniła 

reżyserowi zaangażowanie publiczności. A teraz wyobraź sobie, że reżyser natychmiast angażuje 

publiczność. Mówi: „Uważamy, że znaleźliśmy sposób na lepsze przewidywanie zachowań naszych 

klientów. Patrząc na wzory, jesteśmy coraz lepsi w mówieniu, co nasi klienci kupią, zanim nawet 

pomyślą o zakupie”. Następnie opowiada historię o typowym kliencie, a nawet wykorzystuje w niej 

inne postacie. Dzięki takiemu podejściu publiczność jest zaangażowana od momentu, gdy zaczyna 

opowiadać historię. Pamiętaj, że publiczność chce zabrać coś z Twojej historii. Zaraz po rozpoczęciu 

sesji opowiadania historii daj im coś interesującego. W miarę jak będziesz dawać im więcej, będą 

wciągani coraz głębiej do twojej historii. Dlatego powinieneś pracować nad odrzuceniem wszystkich 

norm organizacyjnych, które zwykle pojawiają się na początku każdego spotkania. Sesja opowiadania 

historii to wyjątkowa okazja. Twoi potencjalni klienci nigdy nie powinni traktować tego jak typowego 

spotkania statusu. Nie musisz gratulować zespołowi. Nie musisz pokazywać, jak ważna jest ich praca. 

Kiedy dasz odbiorcom to, czego chcą, z większym prawdopodobieństwem nadadzą znaczenie Twojej 

historii. Nie powinieneś potrzebować wielu wizualizacji danych do sesji opowiadania historii. Kiedy z 

nich korzystasz, postaraj się wyeliminować wszelkie rozpraszające informacje. Wyciągnij wszelkie 

szczegółowe dane, które można łatwo podsumować. Usuń z obrazu tekst, którego nie potrzebujesz. 

Patrząc na wizualizację danych, zadaj sobie pytanie, czy jest coś, co można wyeliminować. Jeśli go 

usuniesz, czy wpłynie to na to, co próbujesz przekazać? Nie każdy punkt wymaga etykiety tekstowej i 

nie każda seria musi być przeliterowana. Na przykład jeśli masz szereg czasowy, który pokazuje od 

poniedziałku do piątku, etykieta nie jest potrzebna dla każdego dnia. Kiedy eliminujesz rozpraszające 

informacje, wykonujesz dla nich część pracy odbiorców. Nie muszą tak dużo myśleć o wizualizacji i 

zastanawiać się, o czym będziesz mówić. Możesz wyeliminować te przeszkody między tobą a 

publicznością. Pamiętaj, że mniej znaczy więcej. Dobra sesja opowiadania historii nie jest jak pokaz 

sztucznych ogni. Nie chcesz olśnić publiczności swoimi widokami, dźwiękami i wirami kolorów. 

Powinno być bardzo proste i skoncentrowane. Powinny być łatwe do odczytania wizualizacje i prosta 

fabuła z kilkoma niezapomnianymi szczegółami. 

PODSUMOWANIE 

Dowiedziałeś się, że zespół zajmujący się analizą danych powinien wykorzystywać historie, aby ujawnić 

człowieczeństwo za liczbami. Świetnym sposobem na to jest użycie wizualizacji do opowiadania 

historii. Ponadto dowiedziałeś się, że powinieneś usunąć z prezentacji wszystko, co nie poprawia 

historii. 



Korzystanie z metafor 

Żyjemy w świecie pełnym metafor. Widzimy je w popularnych zwrotach. Możesz być „zajęty jak 

pszczoła”, „ze złamanym sercem” lub „cichy jak mysz”. Są powszechne w literaturze. Prawdopodobnie 

słyszałeś tę metaforę, że „cały świat jest sceną” lub że Makbet próbował zajrzeć w „nasiona czasu”. 

Politycy używają ich w swoich wystąpieniach. Był „ranek w Ameryce” prezydenta Reagana, a prezydent 

Obama powiedział, że gospodarka wpadła „w rów”. Powodem, dla którego widzisz tak wiele metafor 

jest to, że działają. Łączą coś, co znasz, z czymś, czego nie znasz i sprawiają, że nieznane wydaje się 

bardziej znajome. W swojej książce Metafory, według których żyjemy autorzy George Lakoff i Mark 

Johnson twierdzą, że metafory są niezbędne do tego, jak myślimy. Używamy metafor, aby zrozumieć 

pojęcia takie jak miłość, wojna i współpraca. Piszą, że: „Ludzie, którzy narzucają kulturze swoje 

metafory, definiują to, co uważamy za prawdziwe”. Kiedy opowiadasz historię związaną z nauką o 

danych, użyj metafor, aby ułatwić wprowadzanie nowych pomysłów. Pamiętaj, że metafory sprawiają, 

że nieznane wydaje się znajome, a kiedy słyszysz historię o czymś znajomym, jest bardziej 

prawdopodobne, że powiążesz to z jakimś znaczeniem. Z perspektywy literackiej metafora czyni dwie 

rzeczy tym samym. Spójrz na przykład na frazę „reakcja łańcuchowa”. Zastanawiasz się, jak działa 

łańcuch z każdym połączonym ogniwem. Kiedy myślisz o tym, że coś się dzieje, ta jedna rzecz wpływa 

na kilka innych linków. Jest to o wiele łatwiejsze do wyobrażenia niż termin taki jak „wydarzenie 

samowzmacniające się”. W opowiadaniu historii pomyśl o metaforach jako o wszystkim, co łączy 

nieznane z czymś, co znasz. W ten sposób nie musisz się zbytnio martwić o niuanse między metaforami, 

alegoriami, porównaniami i analogiami. Po prostu zachowaj prostotę. Jeśli zrównujesz dwie różne 

rzeczy, pomyśl o tym jako o metaforze. 

Nauka o danych obejmuje wiele trudnych pojęć, więc istnieje już kilka dobrze ugruntowanych metafor: 

hurtownie danych, eksploracja danych, jeziora danych, dług techniczny i płukanie złota, żeby wymienić 

tylko kilka. Jest to rodzaj języka poetyckiego, którego chcesz używać, opisując trudne koncepcje nauki 

o danych. Wyobraź sobie, że Twój zespół pracuje dla dużego studia filmowego. Chcesz wymyślić sposób 

na wykorzystanie analiz predykcyjnych do decydowania o liczbie ekranów, na których wyświetlać nowy 

film. Nie chcesz wyświetlać filmu na zbyt wielu ekranach, bo wtedy będziesz miał dużo pustych miejsc 

w kinie. Nie chcesz też pokazywać go na zbyt małej liczbie ekranów, ponieważ ludzie mogą nie być w 

stanie zdobyć biletów i całkowicie pominąć pokaz. Twój zespół ds. analizy danych zgromadził dane 

ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane. Masz dużo uporządkowanych danych, które pokazują, jak 

ludzie oglądali zwiastun filmu na wielu różnych stronach internetowych. Masz również wiele 

nieustrukturyzowanych danych, które pokazują, że jest dużo szumu filmowego. Ludzie dużo mówią o 

filmie w serwisach społecznościowych, takich jak Twitter i Facebook. Kiedy kierownik badań opowiada 

odbiorcom historię danych, zamiast powiedzieć coś w stylu „Nasza nieustrukturyzowana analiza 

danych sugeruje, że ten tytuł jest bardzo zainteresowany”, może powinna powiedzieć: „W mediach 

społecznościowych jest dużo przyjaznych rozmów. witryny medialne, które pokazują, że ludzie 

naprawdę chcą zobaczyć ten film”. W ten sposób odbiorcy od razu znają wartość i źródło tych danych. 

Publiczność ma również w głowie obraz tego, jak powstały dane. Metafor można używać również w 

inny sposób. Na przykład „To są gorące bilety” i „Kilka tygodni po premierze filmu możemy spodziewać 

się przerwy”. Te metafory sprawiają, że historia jest bardziej interesująca i zabawna, co utrzymuje 

zaangażowanie odbiorców i pomaga im znaleźć sens w Twojej historii. Kiedy używasz metafor, 

prawdopodobnie przełamiesz barierę między tobą a publicznością. W naukach o danych zawsze 

istnieje pewne niebezpieczeństwo w używaniu złożonych terminów. Zawsze ryzykujesz rozłączenie. 

Metafora nie tylko sprawia, że Twoja historia brzmi ciekawiej, ale także obniża barierę uczestnictwa. 

Ktoś z Twoich odbiorców może być bardziej skłonny do kwestionowania wartości „przyjaznej 

rozmowy” w porównaniu z „analizą danych nieustrukturyzowanych”. Im bardziej zaangażuje się 

publiczność, tym większe prawdopodobieństwo, że wydobędą z historii jakiś sens. 



Ustalanie wizji 

W swojej książce Resonate: Present Visual Stories That Transform Audiences , Nancy Duarte omawia 

techniki wykorzystywane do tworzenia wizji, która ma wywołać zmiany. Jedną z technik, o których 

mówi, jest tworzenie kontrastów. To umiejętność oddzielenia aktualnego kontekstu od wizji 

przyszłości. Wiele razy możesz chcieć wykorzystać historie związane z nauką o danych, aby stworzyć 

nową wizję dla swojej organizacji. Na przykład widzisz coś nowego w danych i chcesz zmienić kierunek, 

aby skorzystać z nowego wglądu. Możesz odkryć w danych coś, co przemawia za nową rolą w 

organizacji. Tak czy inaczej, ustalenie wizji jest jedną z najtrudniejszych rzeczy do zrobienia, gdy 

opowiadasz historię. Historia, która kontrastuje teraźniejszość z przyszłością, wymaga ogromnego 

zaufania. Nikt nie będzie chciał iść z tobą na nową misję, jeśli nie ufają, że znasz drogę. Dlatego jedną 

z pierwszych rzeczy, które chcesz zrobić, jest pomoc w ustaleniu własnej wiarygodności. Jeśli jesteś 

fanem filmu Wall-E, nie powinieneś mieć problemów z zapamiętaniem tego podejścia („Eeevva”). Ta 

technika jest bardzo cenna, gdy chcesz opowiedzieć historię z nową wizją przyszłości. Pierwszą rzeczą, 

którą chcesz zrobić, jest zaangażowanie odbiorców. Użyj kilku sztuczek, które omówiliśmy, aby 

wciągnąć je do swojej historii. Jeśli nie uda ci się przekonać odbiorców, że jest ciekawa historia do 

opowiedzenia, nie będą zmotywowani do wprowadzania zmian. Oto kilka wskazówek do zapamiętania: 

• Skoncentruj się na ciekawej fabule i miej silne postacie z niezapomnianymi szczegółami. 

• Stwórz jasną wizję na przyszłość. Pomóż widzom wyobrazić sobie prawdziwe zmiany w tej wizji 

przyszłości. 

• Przekazuj tę wizję autentycznie. Jeśli pojawi się jako reklama, Twoi odbiorcy nie będą ufać, że Twoja 

wizja leży w ich najlepszym interesie. 

Tworzenie ciekawej fabuły 

Załóżmy więc, że pracujesz dla firmy energetycznej. Twój zespół ds. analityki danych wymyśla sposób 

na bardziej wydajną dystrybucję energii. Podczas sesji opowiadania historii porozmawiaj o tym, jak 

obecnie rozdzielasz władzę. Wyjaśnij, że dużo energii marnuje się, ponieważ trafia do obszarów, w 

których nie jest potrzebna. Zasugeruj, że możesz wykorzystać analitykę danych do tworzenia urządzeń 

i kierowania zasilania w czasie rzeczywistym w oparciu o zapotrzebowanie. Poinformuj ich, że Twój 

zespół może przewidzieć, ile mocy będą potrzebować Twoi klienci na podstawie kombinacji danych 

nieustrukturyzowanych i ustrukturyzowanych. Mogą analizować dane z National Weather Service, a 

następnie porównywać je z niektórymi nieustrukturyzowanymi danymi z mediów społecznościowych. 

Możesz pomóc opowiedzieć historię, używając popularnej metafory, takiej jak „inteligentna sieć 

energetyczna”. Możesz również przynieść studia przypadków z innych firm, które próbują czegoś 

podobnego, a następnie użyć krytycznego myślenia, aby porównać swoją organizację i podkreślić 

kluczowe różnice. Wszystkie te pomysły pomogą stworzyć fabułę swojej historii. Chcesz, aby 

organizacja wyruszyła na nową misję, więc uczyń postacie interesującymi i stwórz pewien konflikt 

między teraźniejszością a przyszłością. 

Tworzenie wizji 

Wizja to ta część historii, która ma największy wpływ. Stwórz wizję przyszłości, w której organizacja 

wykorzystuje analitykę danych do kierowania zasilaniem w czasie rzeczywistym i w oparciu o 

indywidualne potrzeby. Porozmawiaj o tym, jak byłoby to bardziej przyjazne dla środowiska. Na 

przykład farma wiatrowa w Teksasie może mieć wietrzny dzień, co spowoduje nadmiar energii w 

gorącym okresie w Arizonie. Możesz także porównać system do żywego organizmu. Użyj tej metafory, 



aby porozmawiać o tym, jak system dostosuje się i będzie oddychał stałym przepływem danych. 

Wszystko z tych technik pomoże zaangażować odbiorców i utrwalić twoją wizję. 

Zachowanie autentyczności 

Wreszcie chcesz zachować swoją autentyczność. Kiedy próbujesz podejścia EVA, Twoi odbiorcy muszą 

postrzegać Cię jako osobę wewnętrzną w organizacji. Konsultantom i osobom spoza organizacji 

niezwykle trudno jest wnieść autentyczność, której potrzebujesz, aby naprawdę zaangażować 

odbiorców i stworzyć nową wizję. Musisz wyglądać na kogoś, kto troszczy się o organizację i naprawdę 

interesuje się tym zadaniem. Tworzenie wizji przyszłości to jedna z najtrudniejszych historii, które 

opowiesz, ale jest to coś, co musisz zrobić, jeśli chcesz dokonać prawdziwych zmian. Postaraj się 

zapamiętać podejście EVA jako sposób na zwiększenie sukcesu tych historii. 

Motywowanie odbiorców 

Filozof Platon powiedział kiedyś: „Ci, którzy opowiadają historie, rządzą społeczeństwem”. Robią to, 

ponieważ motywują ludzi do słuchania i wprowadzania zmian. Widziałeś, jak zbudować historię za 

pomocą różnych technik, które pomagają zaangażować odbiorców i przekazać znaczenie. Teraz 

nadszedł czas, aby to wszystko zebrać i zachęcić publiczność do działania. Będziesz chciał podjąć ten 

poziom zaangażowania i przekształcić go w coś, co zmotywuje odbiorców do wprowadzenia zmian. Jest 

siedem kroków, które skłaniają odbiorców do działania. Każdy buduje na drugiej i kończy się nowym 

elementem akcji. Chcesz, aby widzowie opuścili sesję opowiadania historii zmotywowani do 

spróbowania czegoś nowego. 

1. Poznanie swoich odbiorców: dowiedz się, co motywuje Twoich odbiorców. Jeśli potrafisz określić ich 

potrzeby, możesz dostosować historię tak, aby przemawiała do ich lęków lub pragnień. 

2. Tworzenie więzi emocjonalnej : Użyj osobistych anegdot i krótkich winiet, aby przemówić do nich na 

poziomie emocjonalnym. 

3. Zapewnienie kontekstu: nie możesz mówić o tym, dokąd chcesz się udać, nie mówiąc o tym, gdzie 

już byłeś. Poproś odbiorców, aby zrozumieli, dlaczego istnieje potrzeba zrobienia czegoś nowego. 

4. Sprawianie, że publiczność dba o twoje postacie i fabułę: Jeśli publiczność nie dba o organizację lub 

dane, nie będzie zmotywowana do działania. 

5. Używanie metafor, aby zmiana wydawała się bardziej znajoma: Nie chcesz, aby Twoi odbiorcy bali 

się podjęcia działań. Dobra metafora ułatwia słuchaczom zaakceptowanie czegoś, co wydaje się nowe 

lub niebezpieczne. 

6. Używanie wyraźnego kontrastu : użyj kontekstu, aby określić, gdzie znajdują się odbiorcy, a 

następnie użyj kontrastu, aby pokazać, dokąd muszą się udać. Może to być nowy produkt lub usługa 

albo historia danych, która pokazuje, że organizacja powinna przestać coś robić. 

7. Tworzenie jasnego wezwania do działania: jeśli wykonałeś dobrą robotę w poprzednich sześciu 

krokach, odbiorcy będą gotowi do podjęcia nowych działań. Jasno określ, co chcesz, aby Twoi odbiorcy 

zrobili inaczej. Nie chcesz, aby Twoi widzowie wrócili do robienia tego samego, co zawsze. 

Zastanów się, jak możesz wykorzystać siedmioetapowy proces, aby opowiedzieć historię o witrynie 

internetowej z butami do biegania. Wyobraź sobie, że zespół zajmujący się badaniem danych ma 

mocne dowody na to, że klienci wahają się przed kupowaniem butów przez Internet. Dane sugerują, 

że niektórzy klienci dokonują częstych zwrotów, a następnie kupują buty gdzie indziej. Zespół 

zajmujący się badaniem danych zadał kilka interesujących pytań, a teraz kierownik badań chce 



opowiedzieć historię o tym, co znalazła. Zaczyna od stworzenia fikcyjnego klienta, który reprezentuje 

to, co widzi w danych. Ten klient kupuje wszystko online. W sklepie internetowym uważa za frustrujące, 

że nie może przymierzyć butów do biegania, zanim je kupi. Tak więc prowadzący badania opowiadają 

o tym, jak firma może spodziewać się wzrostu sprzedaży, jeśli stworzy nowe witryny sklepowe w kilku 

większych miastach. Zespół zajmujący się analizą danych wykorzystuje niektóre ze swoich umiejętności 

krytycznego myślenia, aby argumentować, że wiele innych organizacji eksperymentują z tradycyjnymi 

witrynami sklepowymi. Tworzy kontekst, w którym strona traci potencjalnych klientów. Posługuje się 

metaforami „sklepów stacjonarnych” i „wirtualnych sklepów w chmurze”. W swojej historii kierownik 

badań mówi, że chce uzyskać to, co najlepsze w obu rodzajach sklepów. Następnie opowiada o fabule, 

w której firma tworzy te witryny sklepowe i łączy klienta z tym nowym doświadczeniem. Podąża za 

strukturą typowej fabuły „questowej”. Opowiada historię o tym, jak organizacja idzie w nowe miejsce. 

Następnie tworzy bardzo wyraźny kontrast między obecną stroną internetową a piękną nową witryną 

sklepową. Wreszcie kończy historię wezwaniem do działania. Chce, aby publiczność stworzyła budżet 

na to nowe przedsięwzięcie. 

Łączy te elementy, aby zmotywować widzów do zmian. Jeśli jesteś liderem badań, upewnij się, że każda 

sesja opowiadania historii kończy się bardzo jasnym i natychmiastowym wezwaniem do działania. 

PODSUMOWANIE 

Dowiedziałeś się, jak zaangażować odbiorców, skupiając się na ciekawej fabule i mając silne postacie i 

niezapomniane szczegóły. To wyznacza jasną wizję przyszłości, pomagając widzom wyobrazić sobie 

rzeczywiste zmiany w tej wizji przyszłości. Dowiedziałeś się również, jak stworzyć fabułę i wizję 

przyszłości. Wreszcie dowiedziałeś się, że ważne jest, abyś zachował swoją autentyczność i wyglądał 

na kogoś, kto naprawdę dba o organizację. W rozdziale 24 dowiesz się, jak uniknąć pułapek związanych 

z opowiadaniem historii. 



Unikanie pułapek związanych z opowiadaniem historii 

Jednym z największych wyzwań w opowiadaniu historii jest idea, że aby być profesjonalistą, musisz 

przedstawiać dane jako surowy zestaw liczb. Wiele organizacji uważa, że dane mówią same za siebie. 

Sama siła liczb zmusi publiczność do działania. Jest to szczególnie ważne, jeśli Twoja kultura 

koncentruje się na celach i zgodności. W tych organizacjach nie musisz opowiadać historii o tym, jak 

Twój projekt jest w budżecie. Nie musisz opowiadać historii o liczbie ukończonych kamieni milowych. 

Kiedy pracujesz w nauce o danych, próbujesz przekazać coś wspanialszego niż proste raporty o stanie. 

Próbujesz odkryć coś nowego. Pamiętaj, że „nauka” w data science polega na eksplorowaniu danych 

przy użyciu metody naukowej. Ten rodzaj danych jest złożony i wymaga interpretacji. Twoi odbiorcy 

będą zwracać się do Twojego zespołu, aby nie tylko pokazać im dobrze zaprojektowane raporty, ale 

także pomóc im zrozumieć znaczenie danych. Pomyśl o każdym momencie, gdy masz kontakt ze 

złożonymi danymi. Może chciałeś uzyskać informacje o pogodzie lub zobaczyć, jak kandydat radzi sobie 

w nadchodzących wyborach. Oba są złożonymi problemami dotyczącymi danych, dlatego oba są często 

niedokładne. Większość ludzi nie zagłębi się w Twoje dane. Zamiast tego chcą, aby im opowiedziano 

historię. Chcą usłyszeć interpretację tego, co myślisz o danych. Podawanie im zbyt dużej ilości danych 

jest nie tylko bezużyteczne, ale może też być przytłaczające. Wyobraź sobie, że oglądasz program 

polityczny, a komentator umieszcza cztery wykresy słupkowe. Mówi: „Jak widać, dane mówią same za 

siebie”. Większość ludzi po prostu zmieniłaby kanał bez oglądania raportów. Tak samo jest z nauką o 

danych. Jeśli Twoja historia wykorzystuje tylko wykresy, Twoi odbiorcy szybko odrzucą Twoją 

prezentację. Dobra historia danych wykorzystuje raporty jako dodatek do większego dania. Jest kilka 

rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, aby upewnić się, że nie polegasz nadmiernie na wizualizacjach 

danych. 

• Zbadaj swoją prezentację. Jeśli używasz slajdów, ile masz? Jeśli jest to godzinna prezentacja i masz 

trzydzieści slajdów, to nie opowiadasz historii. Prawdopodobnie tylko prezentujesz dane. 

• Sprawdź, ile czasu zajmuje Ci przygotowanie danych. Wspaniale jest upewnić się, że Twoje wykresy 

są przejrzyste. Pamiętaj tylko, że wykresy to jedna z pierwszych rzeczy, o których Twoi widzowie 

zapominają. Jeśli chcesz mieć maksymalny wpływ, skup się na tym, co zapamiętają Twoi odbiorcy. Twoi 

odbiorcy z większym prawdopodobieństwem zapamiętają jasną, interesującą historię. 

Jeśli Twoja organizacja ma bardzo konserwatywną kulturę zarządzania, opowiadanie historii może być 

bardzo trudne. W tych organizacjach często bezpieczniej politycznie jest prezentować wykresy i 

pozostawić menedżerom interpretację danych. Możesz pokusić się o przedstawienie siebie jako 

bezstronnego prezentera. Problem z tym podejściem polega na tym, że jeśli jesteś w zespole 

zajmującym się analizą danych, nadal odpowiadasz za wynik. Będziesz więc gotowy, bo to, co 

zdecydują, jest najlepszą interpretacją Twoich danych. W takich sytuacjach zwykle wciąż lepszą 

strategią wyrażania opinii poprzez dobrze opowiedzianą historię. W ten sposób przynajmniej masz 

kontrolę nad tym, co dzieje się z twoimi wynikami. Wreszcie, nowym zespołom często bardzo trudno 

jest zaakceptować fakt, że można stworzyć historię na podstawie danych. Niektóre dane wyglądają jak 

martwe kolumny liczb dziesiętnych. Prawdziwym wyzwaniem dla tych zespołów jest przyjrzenie się 

tym cyfrom i odtworzenie aktywności, która je stworzyła. Szczerze mówiąc, to jedno z największych 

wyzwań związanych z pracą w zespole data science. Najlepszym sposobem na uniknięcie tego jest 

humanizacja raportów. Nie nazywaj raportu „Nadchodzącymi trendami konsumenckimi”. Zamiast tego 

nazwij to mniej więcej „Co ludzie kupują”. Te małe kroki mogą ułatwić myślenie o danych jako o 

wydarzeniach ze świata rzeczywistego. Jak każda umiejętność, ulepszanie narracji związanych z danymi 

wymaga czasu. Zacznij myśleć o kluczowych cechach historii, takich jak fabuła i konflikt. Następnie 

pracuj nad przedstawieniem swoich danych w ciekawy sposób. Z biegiem czasu Twoje historie staną 

się bardziej solidne i interesujące. Możesz nawet wyciągnąć mocniejsze wnioski i odważniejsze 



interpretacje. Staraj się pamiętać, aby bawić się swoimi historiami i publicznością. Poprawi to twoje 

historie i sprawi, że staniesz się ciekawszym gawędziarzem. 

PODSUMOWANIE 

Dowiedziałeś się, jak uniknąć niektórych typowych pułapek podczas opowiadania historii z dziedziny 

nauki o danych. Pamiętaj, aby spojrzeć na swoją prezentację pod kątem znaków ostrzegawczych, że 

kładziesz zbyt duży nacisk tylko na dane. Uważaj też na wyzwania kultury organizacyjnej, które mogą 

utrudnić opowiadanie ciekawych historii.  



Rozpoczęcie zmiany organizacyjnej 

Zarządzanie zmianą organizacyjną to dobrze zbadana dziedzina. Masz już wiedzę niezbędną do 

rozpoczęcia nauki o danych w swojej organizacji, ale w tym rozdziale poznasz inne narzędzia, których 

możesz użyć, aby zmienić sposób myślenia swojej organizacji. 

W rzeczywistości organizacje się nie zmieniają. Duże organizacje zwykle nie kierują się pasją. Są 

poruszeni nieustannym dążeniem do długotrwałych, praktycznych ulepszeń. Większość organizacji nie 

wprowadza dużych zmian z trzech powodów: 

• Nie rozumieją zmiany. Organizacje często nie rozumieją wartości nowego podejścia do nauki o 

danych. Kluczowi gracze nie mają jasnego wyobrażenia o tym, jak wyglądałaby organizacja badawcza i 

empiryczna. Nie mają jasnego obrazu tego, jak wyglądałaby ich organizacja pod koniec podróży. Mogą 

więc mieć kilka zespołów, które spróbują nowego sposobu myślenia o nauce danych. Te zespoły będą 

próbować nowych rzeczy, ale nie będą miały planu, dokąd zmierzają. Nikt nie poinformował o 

korzyściach płynących ze zmiany organizacji. 

• Nie mają dobrego wyczucia własnej kultury. Nie mają wizji, w jaki sposób myślenia o badaniach 

danych będzie pasował do ich większych norm organizacyjnych. Nie zastanawiali się, czy ich organizacja 

zaakceptuje zmianę. Może istnieć duża rozbieżność między sposobem myślenia w zakresie nauki o 

danych a sposobem działania Twojej organizacji. Zanim wdrożysz zmianę nauki o danych, musisz mieć 

obiektywny obraz swojej większej kultury organizacyjnej. 

• Nie mają prawdziwego planu zmian. Organizacja nie zna praktycznych kroków, które muszą podjąć, 

aby dokonać zmiany. Mogą rozumieć nastawienie na naukę danych i czuć, że mają odpowiednią 

kulturę, ale nie wiedzą, jak połączyć te dwie rzeczy. Może to być dużym wyzwaniem, ponieważ w 

większości organizacji myślenie o danych przy użyciu metody naukowej jest dużą zmianą. Jeśli nie 

potraktujesz tego jako zmiany organizacyjnej, szybko napotkasz wyzwania nie do pokonania. Nawet 

zmiany, które są popularne i powszechnie akceptowane, nie zawsze będą pasować do kultury Twojej 

organizacji. Dobrze przyjęte praktyki niekoniecznie będą dobrze działać w Twoich zespołach. Jeśli nie 

traktujesz nowego sposobu myślenia w zakresie nauki o danych jak zmiany organizacyjnej, istnieje 

realne ryzyko niepowodzenia. Możesz mieć kilka obszarów innowacji, ale wprowadzenie trwałych 

zmian będzie trudne. 

Dowiesz się o różnych typach kultur organizacyjnych oraz o tym, jak zidentyfikować kulturę swojej 

organizacji. Następnie zapoznasz się z zasobem, który pomoże Ci nauczyć się, jak pozbyć się strachu 

przed wprowadzeniem zmiany w Twojej organizacji. 

Zrozumienie kultury organizacyjnej 

W przypadku większości organizacji pierwszym krokiem do wdrożenia zmiany jest lepsze zrozumienie 

specyfiki organizacji. Kultura organizacyjna to w zasadzie rzeczy, które ludzie robią, nawet o tym nie 

myśląc. Były profesor MIT Edgar Schein napisał wspaniałą książkę 1 na ten temat. Wymyślił bardziej 

wyrafinowaną definicję. Mówi, że kultura organizacji to „wzorzec wspólnych podstawowych założeń, 

których grupa nauczyła się, gdy rozwiązywała swoje problemy, który działał na tyle dobrze, że został 

uznany za ważny i jest przekazywany nowym członkom jako właściwy sposób postrzegania, myślenia i 

odczuwania w związku z tymi problemami”. Jednym z jego kluczowych punktów jest to, że kultura 

organizacyjna jest głęboko zakorzeniona. To są rzeczy, które ludzie robią bez pytania. Są to założenia, 

których grupa uczy się i uczy swoich nowych członków. To właśnie sprawia, że kultura organizacji jest 

niezwykle trudna do zmiany. W organizacji ludzie mają wzór sukcesu. Nowi ludzie są uczeni tych rzeczy 

i mówi się im, że jest to właściwy sposób na robienie rzeczy, gdy zostaną zatrudnieni w organizacji. 



Dlatego ta „kultura” jest postrzegana jako właściwy sposób pracy i bardzo trudno ją zmienić. Wszyscy 

analitycy biznesowi i kierownicy projektów zaakceptowali, że kultura ich organizacji jest sposobem na 

załatwienie spraw. Kiedy ktoś w tej kulturze chce coś zmienić, często jest to postrzegane jako zacofane 

i nieprawidłowe. Jest to szczególnie ważne, gdy mówisz o nowym sposobie myślenia. Dlatego tak wiele 

uwagi poświęca się drapaniu, drapaniu i próbie wprowadzenia nowej zmiany. Jedynym wyzwaniem w 

tej strategii jest wiedza, co zrobić, gdy zaczniesz wdrażać niektóre z tych zmian. Co się dzieje, gdy 

faktycznie skłonisz niektórych ludzi do przewrócenia się przez ścianę? W wielu organizacjach taka 

rozmowa nigdy się nie odbywa. Cały wysiłek idzie na zmianę. Ale co się dzieje, gdy dokonasz zmiany i 

niektórzy ludzie nie akceptują łatwo nowego sposobu myślenia? Zanim włożysz cały swój wysiłek w 

drapanie i drapanie, musisz ocenić kulturę w swojej organizacji. Na szczęście istnieje całkiem niezły 

zasób do identyfikacji kultury naszej organizacji. To książka zatytułowana The Reengineering 

Alternative Williama Schneidera. Stworzył on cztery kategorie, które pomogą Ci zidentyfikować Twoją 

kulturę. Każdy skupia się na czymś innym. Cztery typy to: 

• Kontrola 

• Współpraca 

• Uprawa 

• Kompetencja 

W swojej książce oferuje kwestionariusz, który możesz rozesłać po swojej organizacji. Kwestionariusz 

pomaga określić, która z tych kategorii najlepiej opisuje Twoją organizację. Kategorie mogą się 

pokrywać. Możesz być firmą, która przywiązuje dużą wagę do kompetencji, ale możesz również 

przywiązywać dużą wagę do współpracy. Nie jest tak, że każda z tych kategorii obejmie całą Twoją 

organizację. Mimo to prawdopodobnie zobaczysz jeden typ kultury organizacyjnej, który wyraźnie się 

wyróżnia. Każda z tych kultur ma swoje mocne i słabe strony. Jedna kultura może z łatwością 

zaakceptować nowe zmiany, podczas gdy inna może walczyć nawet z najbardziej rozsądną zmianą. 

Kluczem jest to, że gdy zrozumiesz kulturę swojej organizacji, łatwiej będzie Ci określić, jak bardzo 

sposób myślenia o data science wykroczy poza Twój zespół. 

Kultura Kontroli 

Zacznijmy od kultury kontroli. Ta kultura ma tendencję do bycia bardzo autorytarną. Pomyśl o tym jak 

o watasze wilków. Takie firmy mają zazwyczaj konserwatywny styl zarządzania i kładą duży nacisk na 

hierarchię. Wszyscy w kulturze kontrolnej wiedzą, dla kogo pracują i kto dla nich pracuje. W kulturze 

kontrolnej duży nacisk kładzie się na zgodność. Rolą jednostki jest spełnienie wymagań swojego 

przełożonego. Szef tych organizacji komunikuje wizję, a następnie każdy, kto w nich pracuje, jest 

odpowiedzialny za realizację tej wizji. W organizacji są też ludzie, którzy dbają o to, by wszyscy 

realizowali wizję. Kultura kontroli preferuje pracowników, aby pozostawali w swoich obszarach 

funkcjonalnych. . Osoby zwykle nie poruszają się zbyt często. Wiele autorytetów w kulturze kontroli 

pochodzi z ról i tytułów. Dyrektorzy mają władzę nad menedżerami, a menedżerowie mają władzę nad 

przełożonymi. Tytuł informuje o poziomie autorytetu. Ponieważ kładzie się tak duży nacisk na 

zgodność, podejmowanie decyzji w kulturze kontroli ma tendencję do bycia bardzo dokładnym. Na 

najwyższych poziomach istnieje nacisk na pewność. Zarząd lub dyrektorzy chcą wiedzieć, kiedy decyzja 

została podjęta. Chcą, aby ktoś, kto dla nich pracuje, „podpisał się” na decyzję. Sposób, w jaki 

wprowadzasz duże zmiany w tych organizacjach, polega na tym, aby ktoś na wysokim szczeblu, na 

przykład dyrektor ds. danych (CDO) lub dyrektor ds. informacji (CIO), „sponsorował” zmianę. Bez tego 

sponsora bardzo trudno będzie dokonać trwałych zmian poza zespołem. Niestety, kultury kontroli 

kładą tak duży nacisk na pewność, że niezwykle trudno jest uzyskać od sponsorów wysokiego szczebla 



zgodę na dokonanie dużych zmian. Duże zmiany są niemal z natury ryzykowne. Najczęstszym 

sposobem, w jaki kultury kontrolne dokonują dużych, ryzykownych zmian, jest to, że mają one 

niewielką alternatywę. Organizacje te wydają się być bardziej konserwatywne, a normy w organizacji 

sprzyjają porządkowi i pewności. Zwykle lubią przewidywalne procesy. Dlatego wiele z tych organizacji 

będzie skłaniać się ku zmianom, w których istnieje duże uzależnienie od dużego systemu. Systemy te 

są skonfigurowane tak, aby każdy znał swoją rolę, a także swoje miejsce w szerszym procesie. Zespoły 

ds. nauki danych często mają trudności w kulturach kontroli, ponieważ role zespołu ds. nauki danych 

są bardziej elastyczne niż role w kulturze kontroli. Ponadto eksploracja jest z definicji niepewna. 

Zespoły zajmujące się analizą danych w silnej kulturze kontroli zwykle nie mają łatwego dostępu do 

danych ani uprawnień do podejmowania decyzji. Kultury kontroli faworyzują obszary funkcjonalne w 

organizacjach i silne bariery działowe. Utrudnia to kierownikom projektów w tych zespołach przebicie 

się przez silosy danych. Mimo tych wyzwań wiele zespołów zajmujących się analizą danych nadal 

pracuje w silnej kulturze kontroli. Kultury kontroli są bardzo rozpowszechnione w dużych 

organizacjach, które są tymi samymi organizacjami, które prawdopodobnie posiadają ogromne ilości 

interesujących danych. Pod wieloma względami organizacje o silnej kulturze kontroli często odnoszą 

największe korzyści z dobrze funkcjonującego zespołu ds. analizy danych. 

Kultura kompetencji 

Drugą bardzo powszechną kulturą jest kultura kompetencji. Ta kultura jest powszechna w 

organizacjach zajmujących się tworzeniem oprogramowania. Typowa kultura kompetencyjna to taka, 

w której grupa programistów stworzyła narzędzie, które stało się bardzo popularne, a programiści stali 

się de facto menedżerami. Ta kultura kompetencji powstała w ramach ich organizacji. Koncentracja 

przywództwa na kulturze kompetencji polega na wyznaczaniu standardów i tworzeniu zadań. 

Rozdzielają te zadania na podstawie poziomu kompetencji każdego pracownika. Tak więc styl 

zarządzania jest bardzo ukierunkowany na zadania. Zespół zarządzający stara się analizować sposób 

podziału swoich zadań. Chodzi o to, kto wykona najlepszą pracę kończąc pracę. Organizacje o silnej 

kulturze kompetencyjnej mają tendencję do bycia organizacją macierzową. W organizacji macierzowej 

pracownik może mieć kilku menedżerów. Możesz mieć programistę ds. zapewnienia jakości 

podlegającego kierownikowi ds. zapewnienia jakości, a także kierownikowi ds. rozwoju 

oprogramowania. Oznacza to, że masz wielu pracowników, którzy chcą być specjalistami i skupią się 

głównie na specjalizacji. Nie chcesz być programistą ds. zapewnienia jakości, który wie za dużo o 

programowaniu. Wtedy inżynier oprogramowania może zlecić Ci zadania i szybko zostaniesz 

przytłoczony. Dlatego duży nacisk kładzie się na specjalizację. W kulturze kompetencji wiele mocy i 

autorytetu pochodzi z rozwijania wysokiego poziomu wiedzy. Podejmowanie decyzji w tych 

organizacjach ma tendencję do bardzo analitycznego charakteru. Takie firmy dzielą problem na 

komponenty, a następnie dystrybuują te komponenty do różnych pracowników. Postrzegają 

organizację jako problem inżynierski. Często, gdy inżynierowie mają problemy, rozkładają je na części 

składowe. Te kultury organizacyjne zarządzają zmianami, realizując duże cele. Biorą duży cel i dzielą go 

na zadania, aby iść naprzód. Mają tendencję do bycia bardzo profesjonalnymi i w tych kulturach 

kompetencji, z silnym poczuciem merytokracji. Możesz zostać pracownikiem niskiego szczebla lub 

stażystą, a jeśli specjalizujesz się i rozwijasz wysoki poziom wiedzy, awansujesz w organizacji. 

Organizacje o silnej kulturze kompetencyjnej mają również tendencję do bardzo intensywnego tempa. 

Nie zawsze są to najłatwiejsze miejsca do pracy. Kultury kompetencji mogą również mieć trudności z 

przyjęciem podejścia do nauki o danych. Nauka o danych ma tendencję do interdyscyplinarności. 

Musisz wiedzieć trochę o statystyce, matematyce, opowiadaniu historii i programowaniu. Kultury, 

które kładą duży nacisk na specjalizację, mogą nie mieć łatwo z tym podejściem. Nie chcesz, aby 

analityk danych odmówił pomocy, gdy musisz opowiedzieć dobrą historię. Nie chcesz też, aby Twoi 

kierownicy projektów i prowadzący badania czuli się niekwalifikowani do zadawania dobrych pytań. 



Kultury kompetencyjne kładą duży nacisk na bycie ekspertem. Dlatego postawiono wysoko poprzeczkę 

dla wiedzy fachowej. To może być wyzwaniem, ponieważ w zespole zajmującym się analizą danych 

często osoby z zewnątrz zadają Ci niektóre z najlepszych pytań. 

Kultura Kultywacji 

Trzecim typem kultury jest kultura kultywacji. Jest to najrzadszy ze wszystkich czterech typów. W tej 

kulturze opartej na ludziach lider koncentruje się na wzmacnianiu i umożliwianiu ludziom stania się 

najlepszymi możliwymi pracownikami. Menedżerowie lubią dbać o to, aby wszyscy byli zadowoleni. 

Chcą, aby cieszyli się z bycia częścią organizacji i duży nacisk kładzie się na ankiety pracownicze. 

Organizacje te mają tendencję do tworzenia z kołem autorytetów, z pracownikiem w centrum i 

wszystkimi jego zasobami wokół nich. Każdy z ich menedżerów jest jak szprycha w kole. Ludzie wokół 

nich starają się pomóc pracownikowi dowiedzieć się, czego potrzebuje, aby być najlepszym. W kulturze 

kultywacyjnej duży nacisk kładzie się na wyrażanie siebie. Menedżerowie skupiają się na rozwoju i 

rozwoju pracowników. Chcą wszystkich podbudować. Przywództwo zazwyczaj koncentruje się na byciu 

charyzmatycznym. Jeśli jesteś charyzmatyczną osobą w kulturze kultywacji, możesz szybko stać się 

autorytetem – nawet jeśli dopiero zaczynałeś w firmie na niskim stanowisku. Menedżerowie skupiają 

się na kultywowaniu mocnych stron innych ludzi. Lider kultywacji rośnie w organizacji, rozwiązując 

problemy dzięki talentowi swojego zespołu. W kulturze kultywacyjnej dużą wartość przykłada się do 

bycia generalistą. Nie chcesz pukać do czyichś drzwi i słyszeć, że nie mogą rozwiązać Twojego 

problemu. Jedną rzeczą, której nigdy nie widzisz w kulturze kultywacji, jest ktoś, kto utknął w systemie. 

Zauważysz znacznie mniejszy nacisk na działy i procesy w kulturze uprawy. Ponadto podejmowanie 

decyzji w tych organizacjach może być trudne, ponieważ jest wysoce partycypacyjne i organiczne. 

Wszyscy w zespole chcą dążyć do konsensusu. Millenialsi i osoby poniżej 30 roku życia mają tendencję 

do odniesienia sukcesu w tych kulturach uprawnych. Wielu młodszych pracowników dąży do 

osiągnięcia konsensusu. Organizacje prowadzone przez młodych przedsiębiorców mają tendencję do 

przywiązywania dużej wartości do tej kultury kultywacji i są bardziej skłonne do przyjęcia zmian i 

przystosowania się do nowych pomysłów. . Zakładają, że zmiana jest częścią procesu kultywacji. Mają 

spotkania partycypacyjne, gdzie ludzie mówią o zmianach. Następnie, gdy uznają, że zmiana jest dobra 

dla ich firmy, zmiana jest szybko przyjmowana. W tych organizacjach zachęca się do wzrostu i rozwoju, 

a praca z nimi jest zazwyczaj bardzo przyjemna, ponieważ ludzie mogą popełniać błędy. Jednak 

wyzwaniem z tymi kulturami uprawy jest to, że mają tendencję do powolnego poruszania się w 

procesie podejmowania decyzji. Jak możesz sobie wyobrazić, podjęcie przez duże grupy decyzji, na 

którą wszyscy się zgadzają, zajmuje dużo czasu. Prawdziwe kultury uprawne są rzadkie. Niektóre 

organizacje mogą mieć wrażenie, że mają kulturę kultywacji, ale jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz, 

że tak naprawdę nie przestrzegają wielu kluczowych praktyk. Wiele z tych organizacji to po prostu 

kultury kontrolne z cienką warstwą kultury uprawnej. 

Kultura współpracy 

Czwartą i ostatnią kulturą jest kultura współpracy. Jest to prawie tak rzadkie, jak kultura uprawy. 

Naprawdę nie widzisz tak wiele w technologii informacyjnej, ponieważ po prostu nie pasuje to do stylu 

przywództwa. Ten rodzaj kultury występuje częściej w organizacjach szkoleniowych. Liderami w 

kulturze współpracy są zazwyczaj budowniczowie zespołów i trenerzy. Ich styl zarządzania jest bardzo 

demokratyczny, ale nie jest tak doraźny jak kultura uprawy. Nie ma potrzeby angażowania wszystkich, 

ale nadal będziesz mieć grupę menedżerów, którzy ściśle ze sobą współpracują, aby wymyślać ciekawe 

pomysły. To jest cały sens współpracy. Takie firmy mają tendencję do tworzenia klastrów grupowych 

zamiast hierarchii odgórnej, jak w kulturach kontrolnych. Wciąż kładą duży nacisk na bycie generalistą. 

Duża różnica między kulturą współpracy i kultywacji polega na tym, że w przypadku tych pierwszych 

autorytet pochodzi z relacji. Czasami zobaczysz to w firmach rodzinnych. Im bliżej jesteś ludzi na czele 



organizacji, tym większy masz autorytet. Najlepsi ludzie ściślej współpracują. Mają tendencję do 

podejmowania decyzji podczas spotkań burzy mózgów i eksperymentowania. Są nieco bardziej 

otwarte na zmiany niż kultury kontroli czy kompetencji. Pomaga to, jeśli organizacja próbuje przyjąć 

podejście do nauki o danych. Jeśli masz kulturę współpracy, Twoja organizacja nie jest trudna do 

zaakceptowania zmiany. Istnieje jednak kilka kluczowych elementów nauki o danych, które w kulturze 

współpracy mogą być dość trudne. Skuteczny zespół zajmujący się badaniem danych musi mieć 

uprawnienia do realizowania nowych pomysłów i popełniania błędów. Ta władza jest spychana na 

poziom zespołu. Kultury współpracy nadal mają tendencję do posiadania autorytetu na wysokim 

poziomie. Są tylko trochę bardziej demokratyczne niż kultura kontroli. 

Identyfikacja Twojej kultury 

Teraz, gdy znasz te cztery różne typy kultur, musisz dowiedzieć się, która z nich najbardziej pasuje do 

Twojej organizacji (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś). Pamiętaj, że kultura współpracy lub kultura 

kultywacji ma łatwiejszy czas na przyjęcie kluczowych elementów nastawienia na naukę danych. Osoby 

w tych kulturach również łatwiej się zmieniają, ponieważ mają już naturalną tendencję do bycia 

generalistami w swojej organizacji. Jeśli masz silną kulturę kontroli, Twoja organizacja skłania się ku 

tradycyjnemu podejściu do dużych systemów. Organizacje te mają tendencję do tworzenia dużych 

procesów, w których każdy zna swoją rolę. Pod wieloma względami jest to przeciwieństwo małych, 

samoorganizujących się zespołów, w których chcesz prowadzić projekty dotyczące analizy danych. 

Kultury te często mają również problemy z przyjęciem niektórych kluczowych elementów metody 

naukowej. Eksperymentowanie i eksploracja są z natury nieprzewidywalne. Te kultury kontroli zwykle 

faworyzują złożone procesy o przewidywalnych wynikach. Jeśli masz bardzo silną kulturę kontroli, 

możesz zacząć od kilku oddzielnych zespołów. Jeśli te zespoły odniosą sukces, możesz mieć możliwość 

wprowadzenia większych zmian organizacyjnych. Pamiętaj, że te kultury często mają najwięcej 

trudności ze zmianą. Jeśli masz kulturę kompetencji, Twoja organizacja może napotkać podobne 

wyzwania, próbując przyjąć podejście do nauki o danych. Duża część metody naukowej polega na 

rozbiciu rzeczy na interesujące pytania, aby zespół mógł je przejrzeć w poszukiwaniu szerszych 

spostrzeżeń. Różni się to znacznie od tego, jak zwykle działa kultura kompetencji. Postrzegają duży 

problem jako coś, co można rozłożyć na zadania. Jest bardzo analityczny, ale nie empiryczny. Zespół w 

kulturze kompetencji musi dokładnie wiedzieć, co zrobi, aby zakończyć pracę. Organizacje te mają 

również tendencję do posiadania wysoce wyspecjalizowanych zespołów. Każda osoba w tym zespole 

powinna mieć własną wiedzę fachową. Pod wieloma względami sprawia to, że zespół mniej 

współpracuje. Każda osoba jest autorytetem dla swojego obszaru. Ponownie, utrudnia to przyjęcie 

podejścia do nauki o danych. Chcesz, aby Twój zespół analityków danych mógł zadawać ciekawe 

pytania. Pytania te mogą pochodzić od kierownika badań, ale mogą również pochodzić od analityków 

danych lub nawet kierownika projektu. Zakłada się, że wszyscy w zespole są wystarczająco 

kompetentni, aby zadawać ciekawe pytania. To może być trochę zmiana dla silnej kultury kompetencji. 

Dokonywanie zmian 

Po zidentyfikowaniu swojej kultury możesz zacząć wprowadzać zmiany. Jedną z najlepszych książek o 

zmianach organizacyjnych jest Fearless Change. Ta książka określa wzorce akceptowania lub 

odrzucania zmian przez organizacje. Możesz wziąć to, czego nauczyłeś się o swojej kulturze, i 

wykorzystać je do określenia, które wzorce najlepiej sprawdzą się w Twojej organizacji. Nawet w 

kulturze kontrolnej czasami można przygotować grunt pod późniejsze zmiany. Ta książka jest 

skierowana do „bezsilnych przywódców”. Są to liderzy, którzy nie mają żadnego ukrytego ani 

wyraźnego autorytetu w organizacji. Nie musisz więc być dyrektorem generalnym ani dyrektorem, aby 

próbować wprowadzić zmiany w swojej organizacji. Ta książka jest idealna do wprowadzania zmian w 

sposobie myślenia Twojej organizacji. Nawet w silnej kulturze kontroli niekoniecznie musisz być 



dyrektorem lub menedżerem w pakiecie C, aby rozpocząć proces zmiany. Po prostu trzeba być kimś, 

kto ma dobry pomysł i chce wprowadzić zmianę. Książka zawiera 48 wzorców dla liderów zmian. 

Możesz mieszać i dopasowywać te wzorce, aby opracować ogólną strategię opartą na kulturze Twojej 

organizacji. Jednym z najbardziej pomocnych przewodników w książce są „mity” zmian 

organizacyjnych. Kilka z tych mitów może blokować Twoje wysiłki na rzecz wprowadzenia zmian. 

Najczęstsze to: „Jeśli to dobry pomysł, łatwo będzie przekonać innych do jego zaakceptowania” oraz 

„Wszystko, czego potrzebujesz, aby wdrożyć nowy pomysł, to wiedza i skuteczny plan”. Innym jest 

pomysł, że jeśli ktoś jest sceptycznie nastawiony do zmiany, możesz go przekroczyć lub zignorować. 

Książka przedstawia strategie radzenia sobie ze sceptykami i jak ich słuchać. Nie powinieneś ignorować 

swoich sceptyków; mogą mieć rację i zobaczyć coś, czego ty nie. Innym mitem, na który zwraca uwagę 

książka, jest to, że możesz być agentem zmian w swojej organizacji i pracować sam – że tylko siła Twojej 

wiedzy, uroku i PowerPointa wystarczy, aby dokonać zmiany. Ta książka stara się pokazać, że musisz 

stworzyć grupy ludzi, którzy pomogą ci dokonać zmian. Jeśli jesteś bezsilny, najlepszą rzeczą, jaką 

możesz zrobić, to osiągnąć konsensus z małą grupą ludzi, a następnie sprawić, by zmiana posuwała się 

naprzód. 

Ostatecznym mitem jest błędne przekonanie, że jeśli przekonasz kogoś do zmiany, pozostanie 

przekonany. Jedną z rzeczy, które książka robi dobrze, jest przedstawienie zmiany prawie jako aktu 

żonglerki, w którym przekonuje się kogoś, że zmiana jest warta zachodu, ale wciąż trzeba do niego 

wracać od czasu do czasu. W takim przypadku zapytaj ich, czy nadal są na pokładzie i czy nadal 

popierają zmianę. Nawet jeśli ludzie zaakceptują zmianę i zaakceptują pomysł, mogą wrócić na swoje 

stare sposoby. Dotyczy to w szczególności organizacji kontrolnych kiedy próbujesz dokonać dużych 

zmian. Nieustraszona zmiana opiera się na założeniu, że ludzie akceptują idee w różnym tempie. Ci 

ludzie naturalnie należą do jednej z kilku grup: 

• Naturalni innowatorzy: Kiedy ta grupa widzi coś nowego, jako pierwsi akceptują zmianę. Zobaczysz 

to ze swoim nastawieniem do analizy danych. Niektórzy innowatorzy w Twojej organizacji będą bardzo 

zainteresowani wykorzystaniem metody naukowej, aby spróbować lepiej zrozumieć Twoje dane. 

• Early adopters : Ta grupa jest zainteresowana, ale chcą usłyszeć więcej. Mogą myśleć, że to dobry 

pomysł, ale nie są tak zmotywowani jak innowatorzy. 

• Wczesna większość: ta grupa jest największą częścią. To ludzie, którzy uważają, że pomysł jest 

interesujący, ale czekają, aby zobaczyć, co powiedzą inni, zanim wejdą na pokład. 

• Późna większość : Ta grupa mówi: „Dobrze, jeśli wszyscy są na pokładzie, wsiadam na pokład, ale tak 

naprawdę nie chcę być pierwszy”. 

• Laggardy: To ludzie, którzy mówią: „Naprawdę podoba mi się sposób, w jaki robi się teraz różne 

rzeczy i nie rozumiem, dlaczego musimy się zmieniać”. 

Pomysł, że ludzie akceptują zmiany w różnym tempie, jest pomocny, gdy myślisz o zmianie 

organizacyjnej na dużą skalę. Próbujesz zmienić sposób myślenia na naukę o danych, a to zazwyczaj 

jest duża zmiana w kulturze. Dlatego często chcesz mieć pewność, że wcześnie zaangażujesz się w 

większość ludzi. Możesz wykorzystać swoich innowatorów jako sposób na ich rekrutację i spróbować 

uzyskać wystarczający konsensus, abyś mógł pchnąć swoją zwinną transformację i nabrać trochę 

rozpędu. Kolejną rzeczą do zapamiętania jest to, że kiedy próbujesz zmienić kulturę w organizacji, 

chcesz przemówić nie tylko do głów ludzi, ale także do ich serc. Chcesz móc rozmawiać z nimi na 

poziomie, na którym nawiązują emocjonalny związek ze zmianą. Pozwala to motywować innowatorów 

i zachęcać wczesnych użytkowników. Nie chcesz tylko rozmawiać o produktywności. Porozmawiaj o 

swoim sposobie myślenia w zakresie analityki danych, aby lepiej zrozumieć klienta. Może nawet 



podejść do tego jako sposób na nawiązanie emocjonalnego kontaktu z klientem. Innowatorzy i pierwsi 

użytkownicy zazwyczaj szukają czegoś ciekawego, co można by za sobą załatwić. Jeśli uda ci się 

wzbudzić ich zainteresowanie, zwykle będą z tobą przez całą zmianę organizacyjną. Książka omawia 

również ideę, że nie można prześcignąć ludzi. Nie możesz ignorować cyników i sceptyków w swojej 

organizacji. Często cynicy i sceptycy mają rację i mają dobre strony. Często spotykam się z 

organizacjami, w których liderzy zmian próbują ignorować tych ludzi i postrzegać ich jako przeszkody. 

Odrzucą ich jako maruderów, którzy nie chcą dokonywać dużych zmian. Jeśli zignorujesz cyników i 

sceptyków, prawdopodobnie napotkasz więcej problemów. Ci ludzie często jako pierwsi wskazują 

wyzwania. Powinieneś ich uważnie słuchać i rozumieć, co chcą powiedzieć. Spróbuj przekonać ich, że 

ta przemiana może mieć miejsce, nawet jeśli są cyniczni lub sceptyczni co do kilku kawałków. Twoi 

sceptycy będą chcieli porównać korzyści z twojej zmiany z kosztami wysiłku. 

PODSUMOWANIE 

Poznałeś różne rodzaje kultur organizacyjnych i jak zidentyfikować kulturę swojej organizacji. 

Następnie zapoznałeś się z zasobem, który pomoże Ci nauczyć się, jak pozbyć się strachu przed 

wprowadzaniem zmian w Twojej organizacji. W następnej sekcji przedstawię wam kilka pożegnalnych 

myśli jako wielki finał. 

Wielki Finał 

Więc to jest to. Jesteśmy na samym końcu. Mam nadzieję, że spodobała Ci się to o data science i masz 

lepszy pomysł na tworzenie zespołów, które mogą zadawać ciekawe pytania i dostarczać rzeczywistą 

wartość biznesową. Jednym z kluczowych punktów, które starałem się poruszyć, jest to, że data science 

to coś więcej niż tylko zestaw praktyk. Chodzi o eksploracyjny i empiryczny sposób myślenia. Istnieje 

wiele książek o taktycznych aspektach nauki o danych. To, co próbowałem tutaj zrobić, jest inne. 

Próbowałem pokazać, że taktyka ma znacznie krótszą żywotność niż przejście do większego 

nastawienia do nauki o danych. Jeśli nauczysz się R, Pythona, statystyki lub Hadoopa, będziesz mieć 

kilka potrzebnych narzędzi, ale korzystanie z samych narzędzi nie sprawi, że staniesz się zespołem 

zajmującym się analizą danych. Pamiętaj, aby skupić się na „nauce” w nauce o danych. Takie podejście 

do nauki o danych zapewni Ci swobodę korzystania z tych narzędzi w znacznie ciekawszy sposób. 

Myślenie o swoich danych w nowy sposób jest znacznie trudniejsze niż samo pobieranie nowych 

narzędzi i oprogramowania. Nowe podejście do nauki o danych to prawdziwe wyzwanie, ale będzie to 

bardziej satysfakcjonujący i produktywny sposób pracy z danymi. Mam nadzieję, że podobała Ci się ta 

książka i dobrze się bawiłeś zadając świetne pytania, zbierając spostrzeżenia i ucząc się więcej na 

podstawie swoich danych. 


