
Przed Startem … 

„Najseksowniejsza praca XXI wieku”. „Najlepsza praca w Ameryce”. Naukowiec danych, tytuł, który nie 

istniał nawet przed 2008 r., jest obecnie stanowiskiem, na które pracodawcy nie mogą zatrudniać 

wystarczająco dużo, a osoby poszukujące pracy starają się zostać. Jest dobry powód do tego szumu: 

data science to niezwykle rozwijająca się dziedzina, z medianą pensji podstawowej w Stanach 

Zjednoczonych w 2019 r. przekraczającą 100 000 USD. W dobrej firmie analitycy danych cieszą się dużą 

autonomią i stale uczą się nowych rzeczy. Wykorzystują swoje umiejętności do rozwiązywania 

znaczących problemów, takich jak praca z lekarzami w celu analizy prób leków, pomoc drużynie 

sportowej w wyborze nowych kandydatów lub przeprojektowanie modelu cenowego dla biznesu 

widżetów. Wreszcie, jak omówimy, nie ma jednego sposobu, aby zostać naukowcem danych. Ludzie 

pochodzą z różnych środowisk, więc nie jesteś ograniczony na podstawie tego, co wybrałeś jako 

student. Ale nie wszystkie prace związane z nauką danych są doskonałe. Zarówno firmy, jak i osoby 

poszukujące pracy mogą mieć nierealistyczne oczekiwania. Firmy, które dopiero zaczynają naukę o 

danych, mogą pomyśleć, że jedna osoba może na przykład rozwiązać wszystkie problemy związane z 

danymi. Kiedy w końcu zatrudniony zostanie analityk danych, może stanąć przed niekończącą się listą 

zgłoszeń do zrobienia. Mogą otrzymać zadanie natychmiastowego wdrożenia systemu uczenia 

maszynowego, gdy nie wykonano żadnej pracy w celu przygotowania lub wyczyszczenia danych. Może 

nie być nikogo, kto byłby ich mentorem lub prowadził, a nawet wczuwał się w problemy, z którymi się 

borykają. Omówimy te kwestie bardziej szczegółowo później, gdzie pomożemy Ci uniknąć dołączania 

do firm, które mogą być nieodpowiednie dla nowego naukowca danych, oraz doradzimy co zrobić, jeśli 

znajdziesz się w negatywnej sytuacji. Z drugiej strony poszukujący pracy mogą pomyśleć, że w ich nowej 

karierze nigdy nie będzie nudnej chwili. Mogą oczekiwać, że interesariusze będą rutynowo postępować 

zgodnie z ich zaleceniami, że inżynierowie danych będą mogli natychmiast rozwiązać wszelkie 

problemy z jakością danych i że uzyskają najszybsze dostępne zasoby obliczeniowe do wdrożenia 

swoich modeli. W rzeczywistości naukowcy zajmujący się danymi spędzają dużo czasu na czyszczeniu i 

przygotowywaniu danych, a także na zarządzaniu oczekiwaniami i priorytetami innych zespołów. 

Projekty nie zawsze się udają. Kierownictwo wyższego szczebla może składać klientom nierealistyczne 

obietnice dotyczące tego, co mogą zapewnić modele analizy danych. Głównym zadaniem osoby może 

być praca z archaicznym systemem danych, którego nie da się zautomatyzować i wymaga godzin pracy 

otępiającej każdego tygodnia tylko po to, aby oczyścić dane. Naukowcy zajmujący się danymi mogą 

zauważyć wiele błędów statystycznych lub technicznych w starszych analizach, które mają realne 

konsekwencje, ale nikt nie jest tym zainteresowany, a oni są tak przeciążeni pracą, że nie mają czasu, 

aby spróbować je naprawić. Albo analityk danych może zostać poproszony o przygotowanie raportów 

potwierdzających to, co zdecydowało już kierownictwo wyższego szczebla, więc może martwić się, że 

zostanie zwolniony, jeśli udzieli niezależnej odpowiedzi. Jesteśmy tutaj, aby poprowadzić Cię przez 

proces zostania naukowcem danych i rozwoju kariery. Chcemy mieć pewność, że czytelnicy uzyskają 

wszystkie wspaniałe cechy bycia naukowcem danych i unikną większości pułapek. Być może pracujesz 

w sąsiedniej dziedzinie, takiej jak analityka marketingowa, i zastanawiasz się, jak dokonać zmiany. A 

może jesteś już analitykiem danych, ale szukasz nowej pracy i nie sądzisz, że podszedłeś dobrze do 

swojego pierwszego poszukiwania pracy. Lub chcesz rozwinąć swoją karierę, przemawiając na 

konferencjach, wspierając open source lub zostając niezależnym konsultantem. Niezależnie od 

Twojego poziomu jesteśmy przekonani, że okażemy się pomocni. Na początek omawiamy główne 

możliwości zdobycia umiejętności data science i budowania portfolio, aby obejść paradoks 

wymagający doświadczenia, aby zdobyć doświadczenie. Pokażemy, jak napisać list motywacyjny i 

życiorys, który zapewni Ci rozmowę kwalifikacyjną i jak zbudować swoją sieć kontaktów, aby uzyskać 

skierowanie. Omawiamy strategie negocjacyjne, które według badań pozwolą Ci uzyskać najlepszą 

możliwą ofertę. Kiedy pracujesz w nauce danych, będziesz pisać analizy, pracować z interesariuszami, 



a może nawet wprowadzać model do produkcji . Pomożemy zrozumieć, jak wyglądają wszystkie te 

procesy i jak przygotować się na sukces. Znajdziesz strategie, jak odzyskać siły, gdy projekt 

nieuchronnie się nie powiedzie, a kiedy będziesz gotowy, jesteśmy tutaj, aby poprowadzić Cię przez 

decyzję, gdzie rozpocząć karierę: przejście do zarządzania, kontynuowanie być indywidualnym 

współpracownikiem lub nawet występować jako niezależny konsultant. Zanim jednak rozpoczniesz tę 

podróż, musisz wiedzieć, kim są naukowcy zajmujący się danymi i jaką pracę wykonują. Nauka o danych 

to szeroka dziedzina, która obejmuje wiele rodzajów pracy i im lepiej rozumiesz różnice między tymi 

obszarami, tym lepiej możesz się w nich rozwijać. 

Co to jest nauka o danych? 

Nauka o danych to praktyka wykorzystywania danych do próby zrozumienia i rozwiązania 

rzeczywistych problemów. Ta koncepcja nie jest zupełnie nowa; ludzie analizowali dane dotyczące 

sprzedaży i trendy od czasu wynalezienia zera. Jednak w ostatnim dziesięcioleciu uzyskaliśmy dostęp 

do wykładniczo większej liczby danych niż wcześniej. Pojawienie się komputerów pomogło w 

generowaniu wszystkich tych danych, ale komputery to także nasz jedyny sposób przetwarzania 

stosów informacji. Za pomocą kodu komputerowego analityk danych może przekształcać lub 

agregować dane, przeprowadzać analizy statystyczne lub trenować modele uczenia maszynowego. 

Wynikiem tego kodu może być raport lub pulpit nawigacyjny do spożycia przez ludzi lub może to być 

model uczenia maszynowego, który zostanie wdrożony w celu ciągłego działania. Jeśli firma zajmująca 

się handlem detalicznym ma problem z podjęciem decyzji, na przykład, gdzie postawić nowy sklep, 

może wezwać analityka danych do przeprowadzenia analizy. Analityk danych mógłby przyjrzeć się 

historycznym danym o lokalizacjach, do których wysyłane są zamówienia online, aby zrozumieć, gdzie 

jest popyt klientów. Mogą również łączyć te dane dotyczące lokalizacji klientów z informacjami 

demograficznymi i informacjami o dochodach dla tych miejscowości ze spisów powszechnych. Dzięki 

tym zbiorom danych mogli znaleźć optymalne miejsce na nowy sklep i stworzyć prezentację Microsoft 

PowerPoint, aby przedstawić swoje rekomendacje wiceprezesowi firmy ds. handlu detalicznego. W 

innej sytuacji ta sama firma detaliczna może chcieć zwiększyć rozmiary zamówień online, polecając 

produkty klientom podczas zakupów. Analityk danych mógłby załadować historyczne dane dotyczące 

zamówień internetowych i stworzyć model uczenia maszynowego, który - biorąc pod uwagę zestaw 

produktów znajdujących się obecnie w koszyku - przewiduje najlepszy produkt do polecenia 

kupującemu. Po utworzeniu tego modelu analityk danych współpracowałby z zespołem inżynierów 

firmy, aby za każdym razem, gdy klient robił zakupy, nowy model uczenia maszynowego wyświetlał 

zalecane pozycje. Kiedy wiele osób zaczyna zajmować się nauką o danych, jednym z wyzwań, przed 

którymi stają, jest przytłoczenie ilością rzeczy, których muszą się nauczyć, takich jak kodowanie (ale 

jakiego języka?), Statystyki (ale które metody są najważniejsze w praktyce, a które głównie 

akademickie?), uczenie maszynowe (ale czym różni się uczenie maszynowe od statystyki lub sztucznej 

inteligencji?) oraz znajomość domeny w dowolnej branży, w której chcą pracować (ale co, jeśli nie 

wiesz, gdzie chcesz pracować?). Ponadto muszą nauczyć się umiejętności biznesowych, takich jak 

skuteczne przekazywanie wyników odbiorcom, od innych analityków danych po dyrektora 

generalnego. Ten niepokój może być spotęgowany przez ogłoszenia o pracę, w których pojawia się 

prośba o tytuł doktora, wieloletnie doświadczenie w nauce o danych oraz znajomość listy metod 

statystycznych i programistycznych. Jak możesz nauczyć się wszystkich tych umiejętności? Od których 

powinieneś zacząć? Jakie są podstawy? Jeśli przyjrzałeś się różnym obszarom nauki o danych, być może 

znasz popularny diagram Venna Drew Conwaya. Zdaniem Conwaya (w czasie tworzenia diagramu) 

nauka o danych znalazła się na przecięciu wiedzy matematycznej i statystycznej, wiedzy 

specjalistycznej w danej dziedzinie i umiejętności hakerskich (czyli kodowania). Ten obraz jest często 

używany jako podstawa do zdefiniowania, kim jest analityk danych. Z naszej perspektywy elementy 

nauki o danych różnią się nieco od tego, co zaproponował .<br><br> 



 

Zmieniliśmy oryginalny diagram Venna Conwaya na trójkąt, ponieważ nie oznacza to, że albo masz 

umiejętności, albo nie; chodzi o to, że możesz go posiadać w różnym stopniu niż inni w tej dziedzinie. 

Chociaż prawdą jest, że wszystkie trzy umiejętności są fundamentalne i każda z nich jest do pewnego 

stopnia potrzebna, nie musisz być ekspertem w każdej z nich. W trójkącie umieściliśmy różne typy 

specjalizacji w dziedzinie nauki o danych. Te specjalizacje nie zawsze są przypisane jeden do jednego z 

nazwami stanowisk, a nawet jeśli to robią, różne firmy czasami nazywają je różnymi rzeczami. Więc co 

oznacza każdy z tych składników? 

Matematyka / statystyka 

Na poziomie podstawowym znajomość matematyki i statystyki to umiejętność korzystania z danych. 

Rozbijamy tę umiejętność czytania na trzy poziomy wiedzy:  

* Te techniki istnieją - jeśli nie wiesz, że coś jest możliwe, nie możesz tego użyć. Gdyby analityk danych 

próbował pogrupować podobnych klientów, wiedząc, że mogą to zrobić metody statystyczne (zwane 

grupowaniem), byłby to pierwszy krok. 

* Jak stosować techniki - chociaż naukowiec zajmujący się danymi może znać wiele technik, musi 

również umieć zrozumieć zawiłości ich stosowania - nie tylko jak napisać kod, aby zastosować metody, 

ale także jak je skonfigurować. Jeśli analityk danych chce użyć metody, takiej jak grupowanie k-

średnich, do grupowania klientów, musiałby zrozumieć, jak tworzyć klastry k-średnich w języku 

programowania, takim jak R lub Python. Musieliby również wiedzieć, jak dostosować parametry 

metody, na przykład wybierając liczbę utworzonych grup.  

* Jak wybrać techniki do wypróbowania - Ponieważ w nauce o danych można zastosować tak wiele 

możliwych technik, ważne jest, aby analityk danych mógł szybko ocenić, czy dana technika będzie 

dobrze działać. W naszym przykładzie grupowania klientów nawet po tym, jak naukowiec zajmujący 

się danymi koncentruje się na klastrach, muszą wziąć pod uwagę dziesiątki różnych metod i 

algorytmów. Zamiast wypróbowywać każdą metodę, muszą być w stanie szybko wykluczyć metody i 

skupić się tylko na kilku. 

Tego rodzaju umiejętności są stale używane w ramach roli nauk o danych. Aby rozważyć inny przykład, 

załóżmy, że pracujesz w firmie zajmującej się handlem elektronicznym. Twój partner biznesowy może 

być zainteresowany tym, które kraje mają najwyższą średnią wartość zamówienia. Jeśli masz dostępne 

dane, odpowiedź na to pytanie jest łatwa. Ale zamiast po prostu przedstawiać te informacje i pozwalać 



klientowi wyciągnąć własne wnioski, możesz sięgnąć głębiej. Jeśli masz jedno zamówienie z kraju A za 

100 USD i tysiąc zamówień z kraju B o średniej wartości 75 USD, to prawdą jest, że kraj A ma wyższą 

średnią wartość zamówienia. Ale czy byłbyś przekonany, mówiąc, że oznacza to, że Twój partner 

biznesowy zdecydowanie powinien zainwestować w reklamę w kraju A, aby zwiększyć liczbę 

zamówień? Prawdopodobnie nie. Masz tylko jeden punkt danych dla kraju A i być może jest to wartość 

odstająca. Gdyby zamiast tego kraj A miał 500 zamówień, możesz użyć testu statystycznego, aby 

sprawdzić, czy wartość zamówienia znacznie się różniła, co oznacza, że jeśli naprawdę nie było różnicy 

między A i B w tej mierze, prawdopodobnie nie zobaczysz różnicy zrobił. W tym jednym paragrafowym 

przykładzie dokonano wielu różnych ocen, które podejścia są rozsądne, co należy wziąć pod uwagę, a 

jakie wyniki uznano za nieistotne. 

Bazy danych / programowanie 

Programowanie i bazy danych odnoszą się do możliwości pobierania danych z firmowych baz danych i 

pisania czystego, wydajnego, łatwego w utrzymaniu kodu. Umiejętności te są pod wieloma względami 

podobne do tego, co musi wiedzieć programista, z tym wyjątkiem, że naukowcy zajmujący się danymi 

muszą pisać kod, który przeprowadza otwartą analizę, zamiast generować predefiniowane dane 

wyjściowe. Stos danych każdej firmy jest unikalny, więc od analityka danych nie jest wymagany jeden 

zestaw umiejętności technicznych. Ogólnie rzecz biorąc, musisz wiedzieć, jak pobierać dane z bazy 

danych i jak czyścić, manipulować, podsumowywać, wizualizować i udostępniać dane. W większości 

prac związanych z nauką danych głównym językiem jest R lub Python. R to język programowania, który 

ma swoje korzenie w statystykach, więc ogólnie jest najsilniejszy do analizy i modelowania 

statystycznego, wizualizacji i generowania raportów z wynikami. Python to język programowania, który 

powstał jako ogólny język programowania i stał się niezwykle popularny w nauce o danych. Python jest 

znany z tego, że jest lepszy niż R w pracy z dużymi zbiorami danych, uczeniu maszynowym i obsłudze 

algorytmów czasu rzeczywistego (takich jak silniki rekomendacji Amazona). Jednak dzięki pracy wielu 

współpracowników możliwości tych dwóch języków są obecnie prawie równe. Naukowcy zajmujący się 

danymi z powodzeniem używają języka R do tworzenia modeli uczenia maszynowego, które są 

uruchamiane miliony razy w tygodniu, a także wykonują przejrzyste, reprezentatywne analizy 

statystyczne w Pythonie. R i Python to najpopularniejsze języki do nauki o danych z kilku powodów:  

* Są darmowe i typu open source, co oznacza, że wiele osób, a nie tylko jedna firma czy grupa, 

udostępnia kod, którego możesz używać. Mają wiele pakietów lub bibliotek (zestawów kodu) do 

zbierania danych, manipulacji, wizualizacji, analizy statystycznej i uczenia maszynowego.  

* Co ważne, ponieważ każdy język ma tak wielu zwolenników, naukowcom zajmującym się danymi 

łatwo jest znaleźć pomoc, gdy napotkają problemy. Chociaż niektóre firmy nadal używają SAS, SPSS, 

STATA, MATLAB lub innych płatnych programów, wiele z nich zaczyna zamiast tego przechodzić na R 

lub Python.  

Chociaż większość analiz nauki o danych jest wykonywana w języku R lub Python, często trzeba 

pracować z bazą danych, aby uzyskać dane. Tutaj pojawia się język SQL. SQL jest językiem 

programowania używanym przez większość baz danych do manipulowania zawartymi w nich danymi 

lub ich wyodrębniania. Weźmy pod uwagę naukowca zajmującego się danymi, który chce 

przeanalizować setki milionów rekordów zamówień klientów w firmie, aby przewidzieć, jak dzienne 

zamówienia będą się zmieniać w czasie. Po pierwsze, prawdopodobnie napiszą zapytanie SQL, aby 

uzyskać liczbę zamówień każdego dnia. Następnie obliczali dzienne liczby zamówień i generowali 

prognozę statystyczną w języku R lub Python. Z tego powodu język SQL jest niezwykle popularny w 

społeczności analityków danych i trudno jest zajść zbyt daleko, nie wiedząc o tym. Inną podstawową 

umiejętnością jest używanie kontroli wersji - metody śledzenia zmian kodu w czasie. Kontrola wersji 



umożliwia przechowywanie plików; przywrócić je do poprzedniego czasu; i zobacz, kto zmienił jaki plik, 

jak i kiedy. Ta umiejętność jest niezwykle ważna w nauce o danych i inżynierii oprogramowania, 

ponieważ jeśli ktoś przypadkowo zmieni plik, który zepsuje twój kod, chcesz mieć możliwość 

przywrócenia lub zobaczenia, co się zmieniło. Git jest zdecydowanie najczęściej używanym systemem 

do kontroli wersji i jest często używany w połączeniu z GitHub, usługą hostingową opartą na sieci Web 

dla Git. Git umożliwia zapisywanie (zatwierdzanie) zmian, a także przeglądanie całej historii projektu i 

tego, jak zmieniał się on z każdym zatwierdzeniem. Jeśli dwie osoby pracują osobno nad tym samym 

plikiem, Git zapewnia, że żadna praca nie zostanie przypadkowo usunięta ani nadpisana. W wielu 

firmach, szczególnie tych z silnymi zespołami inżynierów, musisz używać Git, jeśli chcesz udostępnić 

swój kod lub wprowadzić coś do produkcji.  

Czy możesz zostać naukowcem danych bez programowania? 

Możliwe jest wykonanie dużej ilości danych przy użyciu tylko programu Excel, Tableau lub innych 

narzędzi analizy biznesowej, które mają interfejsy graficzne. Chociaż nie piszesz kodu, narzędzia te 

mają podobną funkcjonalność, co języki takie jak R czy Python, a wielu analityków danych czasami ich 

używa. Ale czy mogą być kompletnym zestawem narzędzi do nauki o danych? Mówimy nie. Praktycznie 

bardzo niewiele firm ma zespół analityki danych, w którym nie trzeba by było programować. Ale nawet 

gdyby tak nie było, programowanie ma przewagę nad używaniem tych narzędzi. Pierwszą zaletą 

programowania jest powtarzalność. Pisząc kod zamiast korzystać z oprogramowania typu „wskaż i 

kliknij”, możesz uruchomić go ponownie za każdym razem, gdy zmieniają się dane, czy to codziennie, 

czy co sześć miesięcy. Ta zaleta wiąże się również z kontrolą wersji: zamiast zmieniać nazwę pliku za 

każdym razem, gdy zmienia się kod, możesz zachować jeden plik, ale zobaczyć całą jego historię. Drugą 

zaletą jest elastyczność. Jeśli na przykład Tableau nie ma dostępnego typu wykresu, nie będzie można 

go utworzyć. Ale dzięki programowaniu możesz napisać własny kod, aby stworzyć coś, o czym twórcy i 

opiekunowie narzędzia nigdy nie pomyśleli. Trzecią i ostatnią zaletą języków open source, takich jak 

Python i R, jest wkład społeczności. Tysiące ludzi tworzy pakiety i publikuje je otwarcie na GitHub i / 

lub CRAN (dla R) i pip (dla Pythona). Możesz pobrać ten kod i użyć go do własnych problemów. Nie 

musisz polegać na jednej firmie lub grupie osób, które dodają funkcje 

Zrozumienie biznesu 

Firmy muszą, delikatnie mówiąc, różnie rozumieć, jak działa nauka o danych. Często kierownictwo chce 

po prostu coś zrobić i zwraca się do swoich jednorożców z analityki danych, aby to się stało. 

Podstawową umiejętnością w nauce o danych jest umiejętność przełożenia sytuacji biznesowej na 

pytanie dotyczące danych, znalezienia odpowiedzi na dane i wreszcie udzielenia odpowiedzi 

biznesowej. Przedsiębiorca może zapytać na przykład „Dlaczego nasi klienci odchodzą?” Ale nie ma 

pakietu Pythona „dlaczego-klienci-odchodzą”, który można by zaimportować - to do Ciebie należy 

wywnioskowanie, jak odpowiedzieć na to pytanie za pomocą danych. Zrozumienie biznesu to miejsce, 

w którym ideały data science spotykają się z praktycznymi aspektami prawdziwego świata. Nie 

wystarczy chcieć określonej informacji, nie wiedząc, jak dane są przechowywane i aktualizowane w 

Twojej firmie. Jeśli Twoja firma jest usługą abonamentową, gdzie znajdują się dane? Co się stanie, jeśli 

ktoś zmieni subskrypcję? Czy wiersz tego subskrybenta jest aktualizowany, czy też jest dodawany inny 

wiersz do tabeli? Czy musisz obejść jakieś błędy lub niespójności w danych? Jeśli nie znasz odpowiedzi 

na te pytania, nie będziesz w stanie udzielić dokładnej odpowiedzi na podstawowe pytanie, takie jak 

„Ilu subskrybentów mieliśmy 2 marca 2019 roku?” Zrozumienie biznesu pomaga również dowiedzieć 

się, jakie pytania zadać. Pytanie „Co powinniśmy zrobić dalej?” ze strony interesariusza to trochę tak, 

jakby ktoś zapytał go: „Dlaczego tego nie robimy aby mieć więcej pieniędzy? ” Tego typu pytanie 

wymaga więcej pytań. Rozwinięcie zrozumienia podstawowej działalności (a także zaangażowanych 

osobowości) może pomóc w lepszym przeanalizowaniu sytuacji. Możesz odpowiedzieć na pytanie „W 



sprawie której linii produktów szukasz wskazówek?” lub „Czy chciałbyś, aby był większy udział 

określonego sektora naszej publiczności?”. Inną częścią zrozumienia biznesu jest rozwijanie ogólnych 

umiejętności biznesowych, takich jak możliwość dostosowania prezentacji i raportów do różnych 

odbiorców. Czasami będziesz omawiać lepszą metodologię w sali pełnej doktoratów ze statystyki, a 

czasami będziesz przed wiceprezesem, który nie brał udziału w zajęciach z matematyki od 20 lat. 

Musisz poinformować swoją publiczność, nie rozmawiając z nią ani nie komplikując jej zbytnio. 

Wreszcie, gdy osiągasz wyższy wiek, częścią twojej pracy jest określenie, gdzie firma może skorzystać 

na analizie danych. Jeśli chciałeś zbudować system prognozowania dla swojej firmy, ale nigdy nie 

miałeś wsparcia kierownictwa, dołączenie do zespołu zarządzającego może pomóc rozwiązać ten 

problem. Starszy analityk danych będzie szukał miejsc do wdrożenia uczenia maszynowego, ponieważ 

zna jego ograniczenia i możliwości, a także jakie rodzaje zadań skorzystałyby na automatyzacji. 

Czy nauka o danych zniknie? 

U podstaw pytania, czy nauka o danych pojawi się za dekadę lub dwie, leżą dwa główne obawy: że 

praca zostanie zautomatyzowana, że nauka o danych jest przereklamowana, a bańka na rynku pracy 

pęknie. Prawdą jest, że niektóre części procesu analizy danych można zautomatyzować. 

Zautomatyzowane uczenie maszynowe (AutoML) może porównywać wydajność różnych modeli i 

wykonywać określone części przygotowania danych (takie jak zmienne skalowania). Ale te zadania to 

tylko niewielka część procesu nauki o danych. Na przykład często będziesz musiał tworzyć dane 

samodzielnie; bardzo rzadko czekają na Ciebie idealnie czyste dane. Ponadto tworzenie danych zwykle 

wiąże się z rozmową z innymi osobami, takimi jak badacze doświadczeń użytkowników lub 

inżynierowie, którzy przeprowadzą ankietę lub zarejestrują działania użytkownika, które mogą wpłynąć 

na analizę. Jeśli chodzi o możliwość pojawienia się bańki na rynku pracy, dobrym porównaniem jest 

inżynieria oprogramowania w latach 80. W miarę jak komputery stawały się tańsze, szybsze i bardziej 

powszechne, pojawiły się obawy, że wkrótce komputer będzie w stanie zrobić wszystko i że nie będą 

potrzebni programiści. Ale stało się odwrotnie i obecnie w Stanach Zjednoczonych jest ponad 1,2 

miliona inżynierów oprogramowania. Chociaż tytuły takie jak webmaster zniknęły, więcej ludzi niż 

kiedykolwiek pracuje nad rozwojem, utrzymaniem i ulepszaniem stron internetowych. Wierzymy, że 

będzie więcej specjalizacji w nauce o danych, co może doprowadzić do zniknięcia ogólnego tytułu 

naukowca ds. Danych, ale wiele firm wciąż jest na wczesnym etapie uczenia się, jak wykorzystać naukę 

o danych i pozostało jeszcze wiele pracy. 

Różne rodzaje prac związanych z nauką danych 

Możesz mieszać i łączyć trzy podstawowe umiejętności nauki o danych w kilku zawodach, z których 

wszystkie mają uzasadnienie dla posiadania tytułu naukowca danych. Z naszej perspektywy te 

umiejętności łączą się ze sobą na trzy główne sposoby: analityka, uczenie maszynowe i nauka o 

decyzjach. Każdy z tych obszarów służy firmie do innego celu i zasadniczo zapewnia inną rzecz. Szukając 

ofert pracy w dziedzinie nauki o danych, należy zwracać mniejszą uwagę na nazwy stanowisk, a bardziej 

na opisy stanowisk i to, o co są pytani podczas rozmów kwalifikacyjnych. Przyjrzyj się przeszłości osób 

pełniących role w dziedzinie nauki o danych, na przykład jakie zajmowali poprzednie stanowiska i jakie 

są ich stopnie naukowe. Może się okazać, że osoby pracujące na podobnych stanowiskach mają 

zupełnie inne tytuły lub osoby, które mają ten sam tytuł naukowca zajmującego się danymi, robią 

zupełnie inne rzeczy. Mówiąc w tej książce o różnych rodzajach zawodów związanych z nauką danych, 

pamiętaj, że faktyczne tytuły używane w firmach mogą się różnić.<br><br> 

Analityka 

Analityk pobiera dane i przedstawia je odpowiednim osobom. Gdy firma określi swoje roczne cele, 

możesz umieścić te cele na pulpicie nawigacyjnym, aby kierownictwo mogło co tydzień śledzić postępy. 



Możesz także wbudować funkcje, które pozwolą menedżerom łatwo rozbić liczby według kraju lub typu 

produktu. Ta praca wymaga dużo czyszczenia i przygotowania danych, ale generalnie mniej pracy przy 

interpretacji danych. Chociaż powinieneś być w stanie wykryć i naprawić problemy z jakością danych, 

główną osobą, która podejmuje decyzje na podstawie tych danych, jest partner biznesowy. Zatem 

zadaniem analityka jest pobieranie danych z firmy, efektywne ich formatowanie i porządkowanie oraz 

dostarczanie innym osobom. Ponieważ rola analityka nie obejmuje wielu statystyk i uczenia 

maszynowego, niektórzy ludzie i firmy uznaliby tę rolę za wykraczającą poza dziedzinę nauki o danych. 

Jednak duża część pracy, na przykład tworzenie znaczących wizualizacji i podejmowanie decyzji 

dotyczących konkretnych przekształceń danych, wymaga tych samych umiejętności, które są 

wykorzystywane w innych rodzajach ról związanych z nauką o danych. Analitykowi może zostać 

przydzielone zadanie, na przykład „Utwórz automatyczny pulpit nawigacyjny, który pokazuje, jak liczba 

naszych subskrybentów zmienia się w czasie i pozwala nam filtrować dane tylko do subskrybentów 

określonych produktów lub w określonych regionach geograficznych”. Analityk musiałby znaleźć 

odpowiednie dane w firmie, dowiedzieć się, jak odpowiednio przekształcić dane (na przykład 

zmieniając je z codziennych na cotygodniowe nowe subskrypcje), a następnie utworzyć znaczący 

zestaw pulpitów nawigacyjnych, które są atrakcyjne wizualnie i automatycznie aktualizują się każdego 

dnia bez błędów. 

Krótka zasada: analityk tworzy dashboardy i raporty, które dostarczają dane. 

Nauczanie maszynowe 

Inżynier uczenia maszynowego opracowuje modele uczenia maszynowego i wprowadza je do 

produkcji, gdzie działają one w sposób ciągły. Mogą zoptymalizować algorytm rankingu wyników 

wyszukiwania w witrynie handlu elektronicznego, stworzyć system rekomendacji lub monitorować 

model w środowisku produkcyjnym, aby upewnić się, że jego wydajność nie pogorszyła się od czasu 

jego wdrożenia. Inżynier uczenia maszynowego poświęca mniej czasu na takie rzeczy, jak tworzenie 

wizualizacji, które przekonają ludzi do czegoś, a więcej czasu na programowanie w naukach o danych. 

Duża różnica między tą rolą a innymi rodzajami stanowisk związanych z nauką o danych polega na tym, 

że wynik pracy jest przeznaczony głównie do wykorzystania przez maszynę. Możesz na przykład 

tworzyć modele uczenia maszynowego, które zostaną przekształcone w interfejsy programowania 

aplikacji (API) dla innych maszyn. Pod wieloma względami będziesz bliżej programisty niż innych osób 

na stanowiskach analityki danych. Chociaż każdy analityk danych powinien przestrzegać najlepszych 

praktyk kodowania, jako inżynier systemów uczących się musisz to zrobić. Twój kod musi być wydajny, 

przetestowany i napisany, aby inni ludzie mogli z nim pracować. Z tego powodu wielu inżynierów 

zajmujących się uczeniem maszynowym wywodzi się z informatyki. W roli inżyniera systemów uczących 

się osoba może zostać poproszona o utworzenie modelu uczenia maszynowego, który w czasie 

rzeczywistym może przewidzieć prawdopodobieństwo, że klient w witrynie faktycznie dokończy 

zamówienie. Inżynier uczenia maszynowego musiałby znaleźć dane historyczne w firmie, wytrenować 

na nich model uczenia maszynowego, przekształcić ten model w interfejs API, a następnie wdrożyć 

interfejs API, aby witryna internetowa mogła go uruchomić. Jeśli ten model z jakiegoś powodu 

przestanie działać, inżynier uczenia maszynowego zostanie wezwany do jego naprawy. 

Krótka zasada: inżynier uczenia maszynowego tworzy modele, które są uruchamiane w sposób 

ciągły. 

Nauka decyzyjna 

Specjalista ds. Decyzji przekształca surowe dane firmy w informacje, które pomagają firmie w 

podejmowaniu decyzji. Ta praca opiera się na głębokim zrozumieniu różnych metod matematycznych 

i statystycznych oraz znajomości procesu podejmowania decyzji biznesowych. Ponadto naukowcy 



zajmujący się decyzjami muszą być w stanie tworzyć przekonujące wizualizacje i tabele, aby osoby 

nietechniczne, z którymi rozmawiają, zrozumiały ich analizę. Chociaż naukowiec zajmujący się 

decyzjami dużo programuje, jego praca jest generalnie uruchamiana tylko raz, aby przeprowadzić 

konkretną analizę, więc mogą uciec od posiadania kodu, który jest nieefektywny lub trudny w 

utrzymaniu. Naukowiec decyzyjny musi zrozumieć potrzeby innych osób w firmie i dowiedzieć się, jak 

generować konstruktywne informacje. Na przykład dyrektor ds. marketingu może poprosić naukowca 

zajmującego się podejmowaniem decyzji, aby pomógł mu zdecydować, na jakie rodzaje produktów 

należy zwrócić uwagę w firmowym przewodniku po prezentach świątecznych. Decydent może zbadać, 

które produkty dobrze się sprzedały, bez umieszczania ich w przewodniku po prezentach, porozmawiać 

z zespołem badawczym użytkowników o przeprowadzeniu ankiety i skorzystać z zasad nauk 

behawioralnych, aby przeprowadzić analizę, aby znaleźć optymalne pozycje do zasugerowania. 

Rezultatem będzie prawdopodobnie prezentacja PowerPoint lub raport, który zostanie udostępniony 

menedżerom produktu, wiceprezesom i innym biznesmenom. Naukowiec podejmujący decyzje często 

wykorzystuje swoją wiedzę o statystykach, aby pomóc firmie w podejmowaniu decyzji w warunkach 

niepewności. Na przykład naukowiec decyzyjny może być odpowiedzialny za prowadzenie firmowego 

systemu analizy eksperymentów. Wiele firm przeprowadza eksperymenty online lub testy A / B, aby 

sprawdzić, czy zmiana jest skuteczna. Ta zmiana może być tak prosta, jak dodanie nowego przycisku 

lub tak skomplikowana, jak zmiana systemu rankingowego wyników wyszukiwania lub całkowite 

przeprojektowanie strony. Podczas testu A / B odwiedzający są losowo przypisywani do jednego z 

dwóch lub więcej warunków, np. Połowa do starej wersji strony głównej, która jest kontrolką, a połowa 

do nowej wersji, czyli leczenia. Następnie porównuje się działania odwiedzających po wejściu do 

eksperymentu, aby sprawdzić, czy osoby w trakcie leczenia mają wyższy wskaźnik wykonywania 

pożądanych czynności, takich jak kupowanie produktów. Ze względu na losowość rzadko zdarza się, 

aby wskaźniki w grupie kontrolnej i leczeniu były dokładnie takie same. Załóżmy, że wyrzuciłeś dwie 

monety, a jedna z nich odwróciła reszkę 52 razy na 100, a jedna 49 razy na 100. Czy doszedłbyś do 

wniosku, że pierwsza moneta ma większe szanse na wypadnięcie orła? Oczywiście nie! Ale partner 

biznesowy może przyjrzeć się eksperymentowi, zobaczyć, że współczynnik konwersji wynosi 5,4% w 

grupie kontrolnej i 5,6% w leczeniu i zadeklarować, że leczenie zakończyło się sukcesem. Decydent 

pomaga w interpretacji danych, egzekwowaniu najlepszych praktyk w zakresie projektowania 

eksperymentów i nie tylko. 

Krótka zasada: naukowiec podejmujący decyzje tworzy analizy, które dają rekomendacje 

Powiązane prace 

Chociaż trzy obszary omówione w poprzednich sekcjach to główne typy stanowisk związanych z nauką 

o danych, możesz zauważyć kilka innych odrębnych ról, które wykraczają poza te kategorie. Podajemy 

tutaj te oferty pracy, ponieważ dobrze jest zrozumieć stanowiska, które są dostępne, i ponieważ może 

być konieczna współpraca z kolegami na tych stanowiskach. To powiedziawszy, jeśli interesuje Cię 

jedna z tych ról, materiały zawarte w tej książce mogą być dla Ciebie mniej istotne.<br><br> 

ANALITYCZNA BUSINESS INTELLIGENCE 

Analityk Business Intelligence działa podobnie do analityka, ale zazwyczaj wykorzystuje mniej wiedzy 

statystycznej i programistycznej. Ich narzędziem z wyboru może być Excel zamiast Python i mogą nigdy 

nie tworzyć modeli statystycznych. Chociaż ich funkcja zawodowa jest podobna do funkcji analityka, 

tworzą mniej wyrafinowane wyniki ze względu na ograniczenia ich narzędzi i technik. Jeśli chcesz zająć 

się uczeniem maszynowym lub programowaniem albo zastosować metody statystyczne, stanowisko 

analityka Business Intelligence może być bardzo frustrującą rolą, ponieważ nie pomoże Ci zdobyć 

nowych umiejętności. Ponadto te prace są zwykle mniej prestiżowe niż prace związane z nauką danych 



i są uważane za mniej prestiżowe. Jednak praca analityka biznesowego może być dobrym początkiem 

do zostania naukowcem zajmującym się danymi, zwłaszcza jeśli wcześniej nie pracowałeś z danymi w 

środowisku biznesowym. Jeśli chcesz zacząć jako analityk Business Intelligence i rozwinąć się w 

naukowca danych, poszukaj stanowisk, na których możesz nauczyć się niektórych umiejętności, 

których możesz nie mieć, takich jak programowanie w języku R lub Python. 

INŻYNIER DANYCH 

Inżynier danych koncentruje się na utrzymywaniu danych w bazach danych i zapewnieniu ludziom 

dostępu do danych, których potrzebują. Nie generują raportów, nie analizują ani nie opracowują 

modeli; zamiast tego przechowują dane starannie przechowywane i sformatowane w dobrze 

ustrukturyzowanych bazach danych, aby inne osoby mogły robić te rzeczy. Inżynierowi danych można 

powierzyć zadanie utrzymania wszystkich rekordów klientów w wielkoskalowej bazie danych w 

chmurze i dodawania nowych tabel do tej bazy danych zgodnie z żądaniem. Inżynierowie danych 

znacznie różnią się od naukowców zajmujących się danymi, są jeszcze bardziej rzadcy i poszukiwani. 

Inżynier danych może pomóc w tworzeniu komponentów zaplecza danych wewnętrznego systemu 

eksperymentalnego firmy i aktualizować przepływ przetwarzania danych, kiedy prace trwają zbyt 

długo. Inni inżynierowie danych opracowują i monitorują środowiska wsadowe i strumieniowe, 

zarządzając danymi od gromadzenia, przez przetwarzanie, po przechowywanie danych. Jeśli 

interesujesz się inżynierią danych, będziesz potrzebować dużych umiejętności informatycznych; wielu 

inżynierów danych to byli inżynierowie oprogramowania.  

BADACZ 

Naukowiec opracowuje i wdraża nowe narzędzia, algorytmy i metodologie, które są często używane 

przez innych naukowców zajmujących się danymi w firmie. Tego typu stanowiska prawie zawsze 

wymagają doktoratu, zwykle z informatyki, statystyki, ilościowych nauk społecznych lub pokrewnej 

dziedziny. Naukowcy mogą spędzić tygodnie na badaniu i wypróbowywaniu metod zwiększania mocy 

eksperymentów online, uzyskiwania o 1% większej dokładności rozpoznawania obrazu w 

samochodach samojezdnych lub tworzenia nowego algorytmu głębokiego uczenia. Mogą nawet 

spędzać czas na pisaniu artykułów naukowych, które rzadko są wykorzystywane w firmie, ale które 

pomagają podnieść prestiż firmy i (najlepiej) posunąć się naprzód w tej dziedzinie. 

Wybór swojej ścieżki 

Wkrótce omówimy niektóre opcje zdobywania umiejętności w zakresie analizy danych, zalety i wady 

każdej z opcji oraz kilka sugestii dotyczących wyboru spośród nich. . W tym momencie dobrze jest 

zacząć zastanawiać się nad obszarem data science, w którym chcesz się specjalizować. Gdzie masz już 

doświadczenie? Widzieliśmy naukowców zajmujących się danymi, którzy są byłymi inżynierami, 

profesorami psychologii, menedżerami marketingu, studentami statystyki i pracownikami socjalnymi. 

Wiele razy wiedza, którą zdobyłeś w innych zawodach i dziedzinach akademickich, może pomóc ci być 

lepszym naukowcem zajmującym się danymi. Jeśli zajmujesz się już nauką o danych, warto zastanowić 

się teraz, w której części trójkąta się znajdujesz. Czy jesteś z tego zadowolony? Czy chcesz przełączyć 

się na inny typ pracy związanej z analizą danych? Przejście jest często dostępne. 



Firmy zajmujące się nauką o danych 

Jak omówiliśmy, nauka o danych to szeroka dziedzina z wieloma różnymi rolami: naukowiec, inżynier 

uczenia maszynowego, analityk analityki biznesowej i nie tylko. Chociaż praca, którą wykonujesz jako 

analityk danych, zależy od Twojej roli, w równym stopniu wpływa na nią firma, w której pracujesz. Duża 

firma kontra mała, branża technologiczna kontra tradycyjna i młoda kontra ugruntowana mogą 

wpływać na koncentrację na projekcie, wspieranie technologii i kulturę zespołu. Dzięki zrozumieniu 

kilku archetypów firm będziesz lepiej przygotowany, gdy będziesz szukał miejsc do pracy, zarówno do 

pierwszej, jak i n-tej pracy w zakresie analityki danych. Celem tej części jest zrozumienie, w jaki sposób 

na co dzień pracują niektóre typowe firmy. Przedstawimy pięć fikcyjnych firm, które zatrudniają 

analityków danych. Żadna z tych firm nie jest prawdziwa, ale wszystkie opierają się na badaniach i 

własnych doświadczeniach zawodowych i ilustrują podstawowe zasady, które można szeroko 

zastosować. Chociaż nie ma dwóch identycznych firm, znajomość tych pięciu archetypów powinna 

pomóc w ocenie potencjalnych pracodawców. Mimo że te stereotypy są oparte na trendach, które 

postrzegamy jako trendy w tych branżach, z pewnością nie są ewangelią. Możesz znaleźć firmę, która 

całkowicie przełamuje schemat, o którym tutaj mówimy – lub konkretny zespół w firmie, który jest 

inny niż sama firma. Chociaż firmy w tym rozdziale są fałszywe, wszystkie notki, które zobaczysz, 

pochodzą od prawdziwych naukowców zajmujących się danymi, pracujących w prawdziwych firmach! 

MTC: firma Massive Tech 

* Podobna do: Google, Facebook i Microsoft 

* Wiek firmy: 20 lat 

* Pracownicy: 80 000 

MTC to firma technologiczna o ogromnym zasięgu, która sprzedaje usługi w chmurze, oprogramowanie 

zwiększające produktywność konsumentów, takie jak edytor tekstu, sprzęt serwerowy i niezliczone 

jednorazowe rozwiązania biznesowe. Firma zgromadziła dużą fortunę i wykorzystuje ją do 

finansowania nietypowych projektów badawczo-rozwojowych (R&D), takich jak samojezdne skutery i 

technologia wirtualnej rzeczywistości (VR). Ich dział badawczo-rozwojowy przynosi wiadomości, ale 

większość pracowników technicznych to inżynierowie, którzy wprowadzają stopniowe ulepszenia w 

swoich istniejących produktach, dodają więcej funkcji, ulepszają interfejs użytkownika i uruchamiają 

nowe wersje. 

Twój zespół: Jeden z wielu w MTC 

MTC ma prawie tysiąc analityków danych rozsianych po całej firmie. Ci analitycy danych są w dużej 

mierze pogrupowani w zespoły, z których każdy obsługuje inny produkt lub dział, lub indywidualnie 

umieszczani w zespole nie zajmującym się nauką danych, aby w pełni go wspierać. Na przykład w 

jednym zespole znajdują się analitycy danych gogli VR, w drugim analitycy danych marketingowych, a 

w trzecim analitycy danych marketingowych gogli VR, podczas gdy zespół łańcucha dostaw gogli VR 

również ma własnego analityka danych. Gdybyś był członkiem jednego z tych zespołów zajmujących 

się analizą danych, po dołączeniu zostałbyś szybko wprowadzony. Duże organizacje codziennie 

zatrudniają nowe osoby, więc firma powinna mieć standardowe procesy pozyskiwania laptopa i 

dostępu do danych, a także szkolenia w zakresie korzystania ze specjalnych narzędzi. W zespole 

będziesz miał za zadanie prowadzić analizę danych w swoim konkretnym obszarze zainteresowania. 

Obszar ten może obejmować tworzenie raportów i wykresów, które kadra kierownicza może 

wykorzystać do uzasadnienia projektów finansowania. Może to być również budowanie modeli uczenia 

maszynowego, które byłyby przekazywane programistom w celu wprowadzenia do produkcji. Twój 



zespół prawdopodobnie będzie duży i pełen doświadczonych ludzi. Ponieważ MTC jest dużą, odnoszącą 

sukcesy firmą technologiczną, jej zasięg może przyciągnąć wielu dobrych rekrutów do zatrudnienia. 

Twój zespół będzie duży, więc ludzie w nim mogą pracować nad prawie niepowiązanymi zadaniami; 

jedna osoba może na przykład przeprowadzać analizę eksploracyjną dla dyrektora w języku R, a inna 

może budować model uczenia maszynowego w Pythonie dla siostrzanego zespołu. Wielkość zespołu 

to błogosławieństwo i przekleństwo: masz duże grono ekspertów zajmujących się danymi, z którymi 

możesz omawiać pomysły, ale większość z nich prawdopodobnie nie zna konkretnych zadań, nad 

którymi pracujesz. Ponadto w twoim zespole istnieje ustalona hierarchia. Osoby zajmujące wyższe 

stanowiska są częściej słuchane, ponieważ mają większe doświadczenie w tej dziedzinie i większe 

doświadczenie w pracy z różnymi działami w MTC. Praca, którą wykonuje Twój zespół, to 

prawdopodobnie zdrowa równowaga utrzymania firmy w ruchu, na przykład sporządzanie 

miesięcznych raportów i dostarczanie kwartalnych aktualizacji modeli uczenia maszynowego, a także 

wykonywanie nowych projektów, takich jak tworzenie prognozy, która nigdy wcześniej nie była 

wykonywana. Kierownik zespołu musi zrównoważyć zalew próśb o pracę w zakresie analizy danych od 

innych zespołów, które pomagają tym zespołom w krótkim okresie, z chęcią wykonywania 

innowacyjnej, ale niepożądanej pracy, która może przynieść długoterminowe korzyści. Dzięki dużym 

sklepom kasowym MTC, firma może sobie pozwolić na znacznie więcej innowacji i prac badawczo-

rozwojowych niż inne firmy, co sprowadza się do chęci wypróbowania ciekawych nowych projektów z 

zakresu analizy danych. 

Technologia: Zaawansowana, ale wyciszona w całej firmie 

MTC to ogromna organizacja, a przy organizacjach tej wielkości nie można uniknąć korzystania z 

różnych rodzajów technologii w całej firmie. Jeden dział może przechowywać dane o zamówieniach i 

klientach w bazie danych Microsoft SQL Server; inny dział może prowadzić ewidencję w Apache Hive. 

Co gorsza, nie tylko technologia przechowywania danych jest niespójna, ale także same dane mogą 

być. Jeden dział może prowadzić rejestry klientów indeksowane według numeru telefonu; inny dział 

może używać adresów e-mail do indeksowania klientów. Większość firm wielkości MTC ma własne, 

domowej roboty stosy technologiczne. Dlatego jako naukowiec zajmujący się danymi w MTC musisz 

nauczyć się konkretnych sposobów wyszukiwania i wykorzystywania danych, które są specyficzne dla 

MTC. Nauka tych specjalistycznych narzędzi jest świetnym sposobem na uzyskanie większego dostępu 

w ramach MTC, ale zdobytej wiedzy nie można przekazać innym firmom. Jako naukowiec zajmujący się 

danymi prawdopodobnie będziesz korzystać z kilku możliwych narzędzi. Ponieważ MTC jest tak duży, 

ma wiele wsparcia dla głównych języków, takich jak R i Python, z których korzysta wiele osób. Niektóre 

zespoły mogą również używać płatnych języków, takich jak SAS lub SPSS, ale ta sytuacja jest nieco 

rzadsza. Jeśli chcesz używać nietypowego języka, który lubisz, ale którego używa niewiele innych osób, 

takiego jak Haskell, możesz lub nie, w zależności od przełożonego. Stos uczenia maszynowego różni się 

znacznie w zależności od części firmy, w której się znajdujesz. Niektóre zespoły używają mikrousług i 

kontenerów do wydajnego wdrażania modeli, podczas gdy inne mają przestarzałe systemy 

produkcyjne. Różnorodność stosu technologicznego do wdrażania oprogramowania utrudnia łączenie 

się z interfejsami API innych zespołów; nie ma jednego centralnego miejsca do poznawania i 

rozumienia tego, co się dzieje. 

HandbagLOVE: uznany sprzedawca 

* Podobne do: Payless, Bed Bath & Beyond i Best Buy 

* Wiek firmy: 45 lat 

* Wielkość: 15 000 pracowników (10 000 w sklepach detalicznych, 5000 w korporacjach) 



HandbagLOVE to sieć sklepów z 250 lokalizacjami w całych Stanach Zjednoczonych, sprzedającymi 

torebki i kopertówki. Firma istnieje od dłuższego czasu i jest wypełniona ekspertami od tego, jak 

rozplanować sklep i poprawić wrażenia klientów. Firma nie spieszy się z wdrażaniem nowych 

technologii, zajęło dużo czasu, zanim założyła swoją pierwszą stronę internetową i pierwszą aplikację. 

Ostatnio sprzedaż HandbagLOVE spadła, ponieważ Amazon i inne sklepy internetowe zjadły jej udział 

w rynku. Wiedząc, że pismo jest na ścianie, HandbagLOVE stara się ulepszyć technologię, inwestując w 

aplikację online i umiejętność Amazon Alexa oraz próbując wykorzystać wartość swoich danych. 

HandbagLOVE od wielu lat zatrudnia analityków finansowych, którzy obliczają zbiorcze statystyki 

wysokiego poziomu dotyczące swoich zamówień i klientów, ale dopiero niedawno firma rozważała 

zatrudnienie analityków danych, aby pomóc im lepiej zrozumieć zachowania klientów. Nowo 

utworzony zespół ds. analizy danych został zbudowany na bazie analityków finansowych, którzy 

wcześniej sporządzali w programie Excel raporty dotyczące wskaźników wydajności firmy. Gdy 

HandbagLOVE uzupełnił te osoby o przeszkolonych analityków danych, zespół zaczął dostarczać 

bardziej wyrafinowane produkty: miesięczne prognozy statystyczne dotyczące wzrostu liczby klientów 

w języku R, interaktywne pulpity nawigacyjne, które pozwalają kierownictwu lepiej zrozumieć 

sprzedaż, oraz segmentację klientów, która dzieli klientów na przydatne grupy dla marketing. Chociaż 

zespół stworzył modele uczenia maszynowego, aby zasilać nowe raporty i analizy, HandbagLOVE jest 

daleki od wdrażania modeli uczenia maszynowego do ciągłej produkcji. Wszelkie rekomendacje 

produktów w witrynie i aplikacji są oparte na produktach uczenia maszynowego innych firm, a nie w 

firmie. W zespole analityków danych mówi się o zmianie tej sytuacji, ale nikt nie wie, ile to jeszcze lat. 

Twój zespół: Mała grupa walcząca o rozwój 

Zespół mocno skłania się w stronę analityków danych, którzy potrafią raportować, a nie szkolić się w 

uczeniu maszynowym, ponieważ uczenie maszynowe jest tak nowe. Kiedy członkowie zespołu 

potrzebowali nowoczesnych metod statystycznych i uczenia maszynowego, musieli się uczyć, 

ponieważ nikt w pobliżu ich nie znał. To samokształcenie jest wspaniałe, ponieważ ludzie mogą uczyć 

się nowych technik, które są dla nich interesujące. Minusem jest to, że niektóre z zastosowanych metod 

technicznych mogą być nieefektywne lub nawet błędne, ponieważ nie ma ekspertów, którzy mogliby 

sprawdzić pracę. HandbagLOVE wytyczyła ogólne ścieżki dla naukowców zajmujących się danymi, aby 

przejść do wyższych ról. Niestety te ścieżki kariery nie są specyficzne dla nauki o danych; są to cele 

wysokiego poziomu skopiowane i wklejone z innych pozycji, takich jak tworzenie oprogramowania, 

ponieważ nikt tak naprawdę nie wie, jakie powinny być metryki. Aby robić postępy w swojej karierze, 

musisz przekonać swojego przełożonego, że jesteś gotowy, a przy odrobinie szczęścia przełożony może 

uzyskać zgodę na awans. Plusem jest to, że jeśli zespół się rozrośnie, szybko staniesz się starszą osobą 

w zespole. Ponieważ zespół ds. analizy danych udostępnia raporty i modele dla działów w całej firmie 

(takich jak marketing, łańcuch dostaw i obsługa klienta), członkowie zespołu ds. analizy danych są 

dobrze znani. Fakt ten dał zespołowi ogromny szacunek w firmie, a z kolei zespół zajmujący się analizą 

danych ma w sobie wiele koleżeństwa. Połączenie wielkości zespołu i poziomu wpływów w firmie 

pozwala analitykom danych na wywieranie znacznie większego wpływu niż w innych firmach. Nie jest 

niczym niezwykłym, że ktoś z zespołu ds. analizy danych spotyka się z kierownikami najwyższego 

szczebla i bierze udział w rozmowie.  

Twoja technologia: stary stos, który zaczyna się zmieniać 

Popularnym zwrotem, który słyszysz, rozmawiając o technologii w HandbagLOVE, jest „Cóż, tak było 

zawsze”. Dane o zamówieniach i klientach są przechowywane w bazie danych Oracle, która jest 

bezpośrednio połączona z technologią kasową i nie zmieniła się od 20 lat. System został znacznie 

przekroczony i wprowadzono wiele modyfikacji. Biorąc to wszystko pod uwagę, system nadal działa. 

W centralnej bazie gromadzone i przechowywane są również inne dane: dane zebrane ze strony 



internetowej, dane z rozmów telefonicznych z obsługą klienta oraz dane z promocji i e-maili 

marketingowych. Wszystkie te serwery działają lokalnie (on-prem), a nie w chmurze, a zespół IT 

utrzymuje je na bieżąco. Mając wszystkie dane przechowywane na jednym dużym serwerze, masz 

swobodę łączenia się i łączenia danych w dowolny sposób. I chociaż twoje zapytania czasami trwają 

wiecznie lub przeciążają system, zwykle możesz znaleźć obejście, aby uzyskać coś użytecznego. 

Zdecydowana większość analiz wykonywana jest na Twoim laptopie. Jeśli potrzebujesz mocniejszego 

komputera do trenowania modelu, zdobycie go jest kłopotliwe. Firma nie ma stosu technologii uczenia 

maszynowego, ponieważ nie ma żadnego wewnętrznego uczenia maszynowego. 

Plusy i minusy HandbagLOVE 

Będąc w HandbagLOVE masz duży wpływ i umiejętność robienia tego, co uważasz za mądre. Możesz 

przejść od proponowania stworzenia modelu wartości życiowej klienta, budowania go i używania go w 

firmie bez konieczności przekonywania zbyt wielu osób, aby pozwoliły Ci zrealizować swój pomysł. Ta 

swoboda, wynikająca z połączenia wielkości firmy i nowości data science, jest bardzo 

satysfakcjonująca; jesteś niesamowicie upoważniony do robienia tego, co uważasz za najlepsze. 

Minusem tej mocy jest to, że nie masz wielu ludzi, do których możesz wezwać pomoc. Jesteś 

odpowiedzialny za znalezienie sposobu, aby wszystko działało lub radzenie sobie z opadami, gdy coś 

nie działa. Stos technologii jest przestarzały i będziesz musiał poświęcić dużo czasu na obejścia tego 

problemu, co nie jest świetnym wykorzystaniem czasu. Możesz chcieć użyć nowszej technologii do 

przechowywania danych lub uruchamiania modeli, ale nie będziesz mieć do tego pomocy technicznej. 

Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie skonfigurować żadnej nowej technologii, po prostu musisz się 

obejść bez jej używania. Pensja analityka danych nie będzie tak wysoka, jak w większych firmach, 

zwłaszcza technologicznych. HandbagLOVE po prostu nie ma gotówki na opłacenie wysokich wypłat 

związanych z nauką o danych. Poza tym firma i tak nie potrzebuje najlepszych z najlepszych, tylko ludzi, 

którzy potrafią wykonać podstawy. Biorąc to pod uwagę, pensja nie będzie straszna; z pewnością 

będzie znacznie powyżej tego, co większość osób w firmie ma podobne lata doświadczenia. 

HandbagLOVE to dobra firma do pracy dla analityków danych, którzy są podekscytowani możliwością 

robienia tego, co uważają za słuszne, ale być może nie są zainteresowani wykorzystaniem 

najnowocześniejszych metod. Jeśli swobodnie korzystasz ze standardowych metod statystycznych i 

robisz bardziej przyziemne raporty, HandbagLOVE powinno być wygodnym miejscem do rozwoju 

Twojej kariery. Jeśli naprawdę interesuje Cię tylko korzystanie z nowoczesnych metod uczenia 

maszynowego, w HandbagLOVE nie znajdziesz wielu projektów do wykonania; nie znajdziesz tam też 

wielu ludzi, którzy wiedzą cokolwiek o tym, o czym mówisz. 

Seg-Metra: Startup na wczesnym etapie 

* Podobnie jak: tysiąc nieudanych startupów, o których nie słyszałeś 

* Wiek firmy: 3 lata 

* Rozmiar: 50 pracowników 

Seg-Metra to młoda firma, która sprzedaje produkt, który pomaga firmom klienckim zoptymalizować 

ich stronę internetową, dostosowując ją do unikalnych segmentów klientów. Seg-Metra sprzedaje swój 

produkt firmom, a nie konsumentom. Na początku swojej krótkiej historii Seg-Metra zyskała kilku 

znanych klientów, którzy zaczęli korzystać z tego narzędzia, co pomogło firmie uzyskać więcej funduszy 

od inwestorów venture capital. Teraz, mając do dyspozycji miliony dolarów, firma chce szybko 

zwiększyć skalę i ulepszyć produkt. Największym ulepszeniem, jakie założyciele proponują inwestorom, 

jest dodanie do produktu podstawowych metod uczenia maszynowego. To ulepszenie zostało 

zaproponowane inwestorom jako „awangardowa sztuczna inteligencja”. Mając do dyspozycji nowe 



fundusze, założyciele szukają inżynierów zajmujących się uczeniem maszynowym, którzy zbudują to, 

co zostało zaproponowane. Potrzebują również naukowców podejmujących decyzje, aby rozpocząć 

raportowanie na temat korzystania z narzędzia, co pozwoli firmie lepiej zrozumieć, jakie ulepszenia 

należy wprowadzić w produkcie. 

Twój zespół (jaki zespół?) 

W zależności od tego, kiedy zostanie zatrudniony analityk danych, może on być pierwszym naukowcem 

w firmie. Jeśli nie są pierwsi, będą jednymi z pierwszych zatrudnionych w data science i 

prawdopodobnie zgłoszą się do osoby, która została zatrudniona jako pierwsza. Ze względu na nowość 

zespołu, protokołów będzie niewiele lub wcale nie będzie ustalonych języków programowania, 

najlepszych praktyk, sposobów przechowywania kodu czy formalnych spotkań. Każdy kierunek 

nadejdzie od pierwszego zatrudnionego naukowca danych. Kultura zespołu prawdopodobnie zostanie 

ustalona przez ich życzliwość. Jeśli ta osoba jest otwarta na dyskusję grupową i zaufanie innych 

członków zespołu, zespół analityki danych jako całość zadecyduje o takich sprawach, jak używany język. 

Jeśli ta osoba kontroluje i nie jest otwarta na słuchanie, sama podejmie te decyzje. Takie 

nieuporządkowane środowisko może stworzyć ogromne koleżeństwo. Cały zespół zajmujący się analizą 

danych ciężko pracuje, walczy o to, by nowe technologie, metody i narzędzia działały, i może tworzyć 

głębokie więzi i przyjaźnie. Ewentualnie ci, którzy mają władzę, mogą spowodować ogromne 

emocjonalne znęcanie się nad tymi, którzy nie mają władzy, a ponieważ firma jest tak mała, nie ma 

odpowiedzialności. Bez względu na to, jak dokładnie wygląda rozwój Seg-Metry, naukowcy zajmujący 

się danymi w tej rozwijającej się firmie czekają na wyboistą i dziką jazdę. Praca zespołu może być 

fascynująca lub frustrująca, w zależności od dnia. Często analitycy danych przeprowadzają analizy po 

raz pierwszy w historii, na przykład podejmując pierwszą próbę wykorzystania danych o zakupach 

klientów do segmentacji klientów lub wdrażając pierwszą sieć neuronową do produkcji. Te pierwsze 

analizy i zadania inżynierskie są ekscytujące, ponieważ stanowią niezbadany obszar w firmie, a 

naukowcy zajmujący się danymi stają się pionierami. W inne dni praca może być wyczerpująca, na 

przykład gdy demo musi być gotowe dla inwestora, a model nadal nie jest zbieżny dzień wcześniej. 

Nawet jeśli firma posiada dane, infrastruktura może być tak zdezorganizowana, że dane nie będą mogły 

być wykorzystane. Chociaż praca jest chaotyczna, wszystkie te zadania sprawiają, że osoby zajmujące 

się data science bardzo szybko uczą się wielu umiejętności podczas pracy w Seg-Metra 

Technologia: Najnowocześniejsza technologia połączona ze sobą 

Będąc młodą firmą, Seg-Metra nie jest ograniczona koniecznością utrzymywania starej, starszej 

technologii. Seg-Metra chce również zaimponować swoim inwestorom, co jest o wiele łatwiejsze, gdy 

Twój stos technologii jest imponujący. W ten sposób Seg-Metra jest zasilana najnowszymi i najlepszymi 

metodami tworzenia oprogramowania, przechowywania i gromadzenia danych oraz analizy i 

raportowania. Dane są przechowywane w asortymencie nowoczesnych technologii w chmurze i nic nie 

jest robione lokalnie. Analitycy danych łączą się bezpośrednio z tymi bazami danych i budują modele 

sieci neuronowych uczenia maszynowego na dużych wystąpieniach maszyn wirtualnych Amazon Web 

Services (AWS) z przetwarzaniem GPU. Modele te są wdrażane za pomocą nowoczesnych metod 

inżynierii oprogramowania. Na pierwszy rzut oka stos technologiczny jest z pewnością imponujący. Ale 

firma jest tak młoda i rozwija się tak szybko, że stale pojawiają się problemy z różnymi 

współpracującymi technologiami. Kiedy naukowcy zajmujący się danymi nagle zauważą brakujące dane 

w pamięci w chmurze, muszą poczekać, aż przepracowany inżynier danych to naprawi (a to jeśli mają 

szczęście mieć inżyniera danych). Byłoby wspaniale, gdyby Seg-Metra miał dedykowany zespół ds. 

rozwoju (DevOps), który pomagałby utrzymać wszystko w ruchu, ale jak dotąd budżet był wydawany 

gdzie indziej. Co więcej, technologia została zainstalowana tak szybko, że chociaż firma jest młoda, 

trudno byłoby to wszystko monitorować.  



Plusy i minusy Seg-Metry 

Jako rozwijający się startup, Seg-Metra cieszy się dużym zainteresowaniem. Rozwój firmy zapewnia 

wszelkiego rodzaju interesującą pracę z zakresu data science i środowisko, w którym naukowcy danych 

zmuszeni są do szybkiej nauki. Tego rodzaju stanowiska mogą uczyć umiejętności, które pomogą w 

rozpoczęciu kariery w nauce danych, takich jak praca w terminach z ograniczonymi ograniczeniami, 

skuteczne komunikowanie się z naukowcami nie zajmującymi się danymi oraz wiedza, kiedy 

kontynuować projekt lub zdecydować, że nie jest to warte zachodu. Szczególnie na początku kariery 

rozwijanie tych umiejętności może sprawić, że będziesz o wiele bardziej atrakcyjny jako pracownik niż 

osoby, które pracowały tylko w większych firmach. Kolejną zaletą pracy w Seg-Metra jest możliwość 

pracy z najnowszymi technologiami. Korzystanie z najnowszych technologii powinno sprawić, że twoja 

praca będzie przyjemniejsza: przypuszczalnie nowe technologie, które się pojawiają, są lepsze niż stare. 

Ucząc się najnowszych technologii, powinieneś mieć również bardziej imponujące CV na przyszłe 

stanowiska. Firmy, które chcą korzystać z nowszych technologii, będą chciały, abyś pomógł im 

poprowadzić drogę. Chociaż wynagrodzenie nie jest tak konkurencyjne, jak w większych firmach, 

zwłaszcza w firmach technologicznych, praca zapewnia opcje na akcje, które mają potencjał, aby być 

niezwykle cenne. Jeśli firma w końcu wejdzie na giełdę lub zostanie sprzedana, opcje te mogą być warte 

setki tysięcy dolarów lub więcej. Niestety, szanse na to są gdzieś pomiędzy byciem wybranym do rady 

miejskiej a byciem wybranym do Kongresu USA. Więc ten fakt jest zaletą tylko wtedy, gdy lubisz hazard. 

Jedną z wad pracy w Seg-Metra jest to, że trzeba bardzo ciężko pracować. Nierzadko zdarza się, że 

tydzień pracy trwa od 50 do 60 godzin, a firma oczekuje, że każdy wniesie wszystko, co może. W oczach 

firmy, jeśli wszyscy nie pracują razem, Seg-Metra: firma rozpoczynająca działalność na wczesnym 

etapie nie odniesie sukcesu, więc czy naprawdę będziesz jedyną osobą, która wykorzysta cały swój 

urlop w ciągu roku ? To środowisko może być bardzo toksyczne, sprzyjające nadużyciom i wypaleniu 

pracowników. Firma jest niestabilna, polega na znalezieniu nowych klientów i pomocy inwestorów w 

utrzymaniu się na powierzchni, co daje Seg-Metra niski poziom bezpieczeństwa zatrudnienia. . 

Możliwe, że w dowolnym roku firma może zdecydować o zwolnieniu ludzi lub całkowitym upadku. Te 

zmiany mogą nastąpić bez ostrzeżenia. Niepewność zatrudnienia jest szczególnie trudna dla osób, 

które mają rodziny, co powoduje, że demografia firmy staje się młodsza. Młoda siła robocza może być 

również oszustwem, jeśli chcesz pracować z bardziej zróżnicowanym, doświadczonym zespołem. 

Ogólnie rzecz biorąc, praca w Seg-Metra to świetna okazja do pracy z interesującą technologią, 

szybkiego uczenia się i małej szansy na zarobienie tony pieniędzy. Wymaga to jednak ogromnej ilości 

pracy i potencjalnie toksycznego środowiska. Ta firma jest więc najlepsza dla naukowców zajmujących 

się danymi, którzy chcą zdobyć doświadczenie, a następnie przejść dalej. 

Videory: Pomyślny start technologiczny na późnym etapie 

*   Podobne do: Lyft, Twitter i Airbnb<br> 

*  <br> 

*   Rozmiar: 2000 osób<br><br> 

Videory to odnoszący sukcesy startup technologiczny na późnym etapie, który prowadzi sieć 

społecznościową opartą na wideo. Użytkownicy mogą przesyłać 20-sekundowe filmy i udostępniać je 

publicznie. Firma właśnie weszła na giełdę i wszyscy są z tego powodu zachwyceni. Videory nie jest 

zbliżone do rozmiaru MTC, ale dobrze sobie radzi jako sieć społecznościowa i każdego roku powiększa 

bazę klientów. Jest świadomy danych i prawdopodobnie od kilku lat lub nawet od samego początku 

zatrudnia analityków danych lub naukowców. Analitycy danych w zespole są bardzo zajęci 

analizowaniem i raportowaniem w celu wsparcia biznesu, a także tworzeniem modeli uczenia 

maszynowego, które pomagają łączyć ludzi z artystami w celu zlecania pracy.  



Zespół: Wyspecjalizowany, ale z możliwością poruszania się 

Videory wciąż znajduje się w punkcie, w którym można zebrać wszystkich naukowców zajmujących się 

danymi w bardzo dużej sali konferencyjnej. Biorąc pod uwagę wielkość firmy, zespół może być 

zorganizowany w modelu scentralizowanym. Każda osoba zajmująca się nauką danych podlega 

kierownikowi ds. nauki danych, a wszyscy znajdują się w jednym dużym dziale organizacji. Centralny 

zespół ds. analityki danych pomaga innym grupom w całej firmie, ale ostatecznie zespół ustala własne 

priorytety. Niektórzy analitycy danych pracują nawet nad wewnętrznymi, długoterminowymi 

akademickimi projektami badawczymi które nie przynoszą natychmiastowych korzyści. Zespół ds. 

analizy danych w Videory ma specjalizację, biorąc pod uwagę wielkość firmy. Istnieje również pewien 

podział wśród osób, które zajmują się ciężkim uczeniem maszynowym, statystykami lub analizami. 

Filmy są na tyle małe, że z czasem można przełączać się między tymi grupami. Analitycy danych zwykle 

mają pewne interakcje – takie jak sesje szkoleniowe, comiesięczne spotkania i wspólny kanał Slack - 

których nie znajdziesz w firmach takich jak MTC, które są zbyt duże, aby wszyscy mogli ze sobą 

rozmawiać. Podzespoły prawdopodobnie będą korzystać z różnych narzędzi, a grupa osób z 

doktoratem publikuje prace naukowe i wykonuje więcej prac teoretycznych. 

Technika: próba uniknięcia ugrzęźnięcia w starym kodzie 

Videory ma wiele starszego kodu i technologii oraz prawdopodobnie przynajmniej kilka narzędzi, które 

zostały opracowane wewnętrznie. Firma prawdopodobnie stara się nadążać za rozwojem technologii i 

planuje przejść na nowy system lub uzupełnić istniejące o nowe technologie. Podobnie jak w większości 

firm, analityk danych prawie na pewno zapyta bazę danych SQL, aby uzyskać dane. Firma 

prawdopodobnie ma również narzędzia do analizy biznesowej, ponieważ jest wielu konsumentów 

niezwiązanych z nauką o danych. Jako naukowiec zajmujący się danymi w Videory na pewno nauczysz 

się czegoś nowego. Wszystkie te firmy mają do czynienia z big data i systemami. SQL nie wystarczy; 

firma musi co miesiąc przetwarzać miliardy zdarzeń. Możesz jednak wypróbować Hadoop lub Spark, 

gdy musisz pobrać niektóre niestandardowe dane, które nie są przechowywane w bazie danych SQL. 

Nauka o danych jest zwykle wykonywana w języku R lub Python, a wielu ekspertów jest dostępnych do 

udzielenia pomocy, jeśli coś okaże się trudne. Uczenie maszynowe jest wdrażane za pomocą 

nowoczesnych praktyk tworzenia oprogramowania, takich jak korzystanie z mikrousług. Ponieważ 

firma jest dobrze znana jako odnoszący sukcesy startup, pracuje tam wiele utalentowanych ludzi, 

którzy wykorzystują swoje nowatorskie podejście.  

Plusy i minusy Videory 

Wideofilmowanie może być dobrym rozmiarem dla analityków danych; jest wystarczająco dużo innych 

naukowców zajmujących się danymi, aby zapewnić mentoring i wsparcie, ale zespół jest wciąż na tyle 

mały, że możesz poznać wszystkich. Nauka o danych jest uznawana na poziomie firmy za ważną, co 

oznacza, że Twoja praca może zyskać uznanie wiceprezesów, a może nawet pakietu C (CEO, CTO itd.). 

Będziesz mieć inżynierów danych, którzy będą wspierać Twoją pracę. Potoki danych mogą czasami 

zwalniać, a nawet pękać, ale nie będziesz odpowiedzialny za ich naprawianie. W organizacji liczącej 

ponad 1000 osób będziesz musiał radzić sobie z nieuniknionymi problemami politycznymi. Możesz być 

pod presją generowania liczb, które pasują do tego, co ludzie chcą usłyszeć (i możesz powiedzieć swoim 

szefom, aby otrzymać premię) lub napotkać nierealistyczne oczekiwania dotyczące tego, jak szybko coś 

może zostać opracowane. Możesz również skończyć na pracy nad rzeczami, których firma tak 

naprawdę nie potrzebuje, ponieważ poprosił Cię o to Twój menedżer. Czasami skończysz z poczuciem, 

że nie masz kierunku lub Twój czas został zmarnowany. Choć nie zmieni się to tak bardzo, jak na 

wczesnym etapie startupu, organizacja nadal będzie się bardzo zmieniać; co jest priorytetem w jednym 

kwartale, można całkowicie zignorować w następnym. Chociaż inni naukowcy zajmujący się danymi w 



Videory będą mieli większą wiedzę niż Ty w większości tematów związanych z nauką o danych, możesz 

szybko stać się ekspertem w konkretnej dziedzinie, takiej jak analiza szeregów czasowych. Ta sytuacja 

może być świetna, jeśli lubisz mentoring i nauczanie innych, zwłaszcza jeśli twoja praca wspiera 

poświęcenie czasu na poznanie swojej konkretnej dziedziny wiedzy poprzez czytanie artykułów lub 

uczestnictwo w kursach. Ale może być ciężko, gdy czujesz, że nikt nie może sprawdzić Twojej pracy ani 

popchnąć Cię do uczenia się nowych rzeczy. Zawsze będziesz mieć więcej do nauczenia się, ale to, czego 

się uczysz, może nie być w obszarze, na którym chcesz się skoncentrować. Ogólnie rzecz biorąc, Videory 

zapewnia miłe połączenie niektórych zalet innych archetypów. Jest na tyle duża, że w pobliżu są ludzie, 

którzy w razie potrzeby udzielają pomocy i wsparcia, ale nie tak duża, aby prośby utknęły w 

biurokratycznym szaleństwie lub zakresy działów pokrywały się. Analitycy danych pracujący w firmie 

mają mnóstwo okazji do nauki, ale ze względu na specjalizację ról nie mają możliwości wypróbowania 

wszystkiego. Ta firma jest doskonałym miejscem dla analityków danych, którzy szukają bezpiecznego 

zakładu, który zapewnia szanse na rozwój, ale nie przytłaczającą ich liczbę. 

Global Aerospace Dynamics: gigantyczny wykonawca rządowy 

*  Podobny do: Boeing, Raytheon i Lockheed Martin  

*  Wiek firmy: 50 lat 

*  Rozmiar: 150 000 osób 

Global Aerospace Dynamics (GAD) to ogromna i bogata firma, która każdego roku przynosi dziesiątki 

miliardów dolarów przychodów dzięki różnym kontraktom rządowym. Firma opracowuje wszystko, od 

myśliwców i pocisków po inteligentne systemy sygnalizacji świetlnej. Firma jest rozłożona na terenie 

całego kraju poprzez różne oddziały, z których większość nie rozmawia ze sobą. GAD istnieje od 

dziesięcioleci, a wielu ludzi, którzy tam pracują, również tam jest. GAD powoli się przyswaja, jeśli chodzi 

o naukę o danych. Większość działów inżynieryjnych zbiera dane, ale mają trudności ze zrozumieniem, 

w jaki sposób można je wykorzystać w swoich bardzo uporządkowanych istniejących procesach. Ze 

względu na charakter pracy, kod musi być bardzo mało prawdopodobny, aby zawierał błędy i był 

bezwzględnie testowany, więc pomysł wdrożenia modelu uczenia maszynowego, który ma 

ograniczoną przewidywalność na żywo, jest w najlepszym razie ryzykowny. Generalnie tempo pracy w 

firmie jest powolne; motto tech-world „Ruszaj się szybko i niszcz rzeczy” jest biegunowym 

przeciwieństwem mentalności  w GAD. Biorąc pod uwagę liczbę artykułów na temat sztucznej 

inteligencji, rozwój uczenia maszynowego i potrzebę wykorzystania danych do przekształcania firmy, 

dyrektorzy GAD są gotowi do zatrudniania naukowców zajmujących się danymi. Analitycy danych 

pojawiają się w zespołach w całej organizacji, wykonując takie zadania, jak analizowanie danych 

inżynieryjnych w celu lepszego raportowania, budowanie modeli uczenia maszynowego do 

zastosowania w produktach oraz pracując jako dostawcy usług, aby pomóc klientom GAD w 

rozwiązywaniu problemów.  

Zespół: naukowiec od danych w morzu inżynierów 

Chociaż ich role zależą od tego, gdzie w GAD się znajdują i nad jakim projektem pracują, przeciętny 

data scientist to jedna osoba w zespole inżynierów. W najlepszym przypadku w Twoim zespole może 

być dwóch lub trzech analityków danych. Zadaniem analityka danych jest wspieranie inżynierów w 

analizie, tworzeniu modeli i dostarczaniu produktów. Większość inżynierów w zespole ma bardzo luźną 

wiedzę na temat nauki o danych; pamiętają regresje ze studiów, ale nie znają podstaw zbierania 

danych lub inżynierii funkcji, trudności w walidacji modelu ani sposobu wdrażania modeli. Będziesz 

mieć niewiele zasobów, które pomogą ci, gdy coś pójdzie nie tak, ale ponieważ tak niewielu ludzi 

rozumie twoją pracę, nikt inny nie zauważy, że coś idzie nie tak. Wielu inżynierów w zespole będzie 



pracowało w firmie od dziesięciu lub więcej lat, więc będą mieli mnóstwo wiedzy instytucjonalnej. Będą 

też więcej nastawieni na „Robimy różne rzeczy w ten sposób, odkąd tu jestem, więc dlaczego 

mielibyśmy się zmienić?” Taka postawa utrudni wdrożenie pomysłów proponowanych przez 

analityków danych. Wolniejszy charakter przemysłu obronnego oznacza, że ludzie pracują mniej ciężko 

niż w innych miejscach; ludzie rejestrują się przez 40 godzin tygodniowo, ale przypadkowe zejście 

poniżej tej sumy nie jest niczym niezwykłym. W innych firmach możesz być przytłoczony zbyt dużą 

ilością zadań, podczas gdy w GAD stres wynika z braku wystarczającej ilości pracy i nudy. Awanse i 

podwyżki są niezwykle schematyczne, ponieważ menedżerowie muszą przestrzegać zasad, aby 

zmniejszyć uprzedzenia (a tym samym zmniejszyć prawdopodobieństwo, że zostaną pozwani na GAD), 

a także dlatego, że tak robiono rzeczy od dziesięcioleci. Otrzymywanie podwyżek i awansów w dużej 

mierze ma związek z tym, ile lat przepracowałeś w firmie. Bycie niezwykle pracowitym może sprawić, 

że kolejny awans nastąpi rok wcześniej lub zapewni ci nieco wyższą premię, ale jest niewielka szansa, 

że młodszy analityk danych szybko awansuje na głównego analityka danych. Z drugiej strony 

pracownicy rzadko są zwalniani.  

Technologia: stara, zahartowana i zabezpieczona blokada 

Chociaż stos technologii różni się znacznie między grupami w GAD, wszystko jest stosunkowo stare, 

lokalnie, a nie w chmurze i objęte protokołami bezpieczeństwa. Ponieważ dane dotyczą takich 

tematów jak osiągi myśliwców, dla firmy ważne jest, aby dane nie zostały ujawnione. Co więcej, firma 

potrzebuje odpowiedzialności prawnej za każdą technologię, której używa, na wypadek, gdyby coś 

poszło nie tak, więc open source jest raczej niemile widziany. Podczas gdy Microsoft SQL Server jest 

droższy niż na przykład PostGRES SQL, GAD chętnie płaci Microsoftowi dodatkowe pieniądze, wiedząc, 

że jeśli wystąpi błąd w zabezpieczeniach, może zadzwonić do Microsoftu, aby się nim zająć. W praktyce 

taka konfiguracja wygląda jak dane przechowywane w bazach danych SQL Server prowadzonych przez 

zespół IT, który bardzo skąpi, kto ma dostęp do czego. Analitycy danych mają dostęp do danych, ale 

muszą uruchamiać Pythona na specjalnych serwerach, które mają ograniczony dostęp do Internetu, 

aby żadne biblioteki nie wysyłały potajemnie danych do innych krajów. 

Jeśli analitycy danych chcą korzystać ze specjalnego oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym, 

jest niewielka szansa, że IT i bezpieczeństwo to zaakceptują, co znacznie utrudnia pracę analitykom 

danych. Jeśli kod musi zostać wdrożony w systemach produkcyjnych, zwykle jest wdrażany w 

tradycyjny sposób. GAD dopiero zaczyna wdrażać nowoczesne metody wprowadzania kodu uczenia 

maszynowego do produkcji.  

Plusy i minusy GAD 

Zaletą pracy w GAD jest to, że prace związane z analizą danych są powolne, wygodne i bezpieczne. 

Mniej rygorystyczne tempo pracy oznacza, że po powrocie do domu na wieczór istnieje większe 

prawdopodobieństwo, że zostanie ci energia. Często podczas pracy masz wolny czas, który możesz 

spędzić na czytaniu blogów i artykułów poświęconych nauce danych bez narzekania. Fakt, że niewiele 

osób zna podstawy nauki o danych, oznacza, że mniej osób będzie Cię przesłuchiwać. A ponieważ GAD 

jest ogromną organizacją, która martwi się o zobowiązania prawne, musiałbyś naprawdę słabiej radzić 

sobie, aby zostać zwolnionym. Minusy pracy w GAD polegają na tym, że masz mniejsze szanse na 

zdobycie nowych umiejętności niż w innych firmach. Prawdopodobnie przez lata będziesz 

przypisywany do jednego projektu, więc technologie i narzędzia używane do tego projektu szybko 

staną się przyziemne. Co gorsza, umiejętności, których się nauczysz, będą dotyczyć przestarzałej 

technologii, której nie można przenieść do innych instytucji. I chociaż nie zostaniesz łatwo zwolniony, 

nie będziesz też łatwo awansował. GAD to świetne miejsce do pracy, jeśli znajdziesz zespół wykonujący 

projekty, które sprawiają Ci przyjemność i nie chcesz, aby praca była Twoim życiem. Wiele osób pracuje 



dla GAD od dziesięcioleci, ponieważ jest to wygodne i cieszą się, że są wygodne. Ale jeśli wymagasz 

wyzwań, które pozwolą Ci iść dalej, GAD może nie być dobrym rozwiązaniem. 

Łączenie wszystkiego w całość 

Kiedy patrzysz na firmy, dla których możesz pracować, odkryjesz, że wiele z nich jest podobnych do 

tych firm pod różnymi względami. Przeglądając podania o pracę i rozmowy kwalifikacyjne, pomocne 

może być zrozumienie mocnych i słabych stron pracy w tych firmach 



Zdobywanie umiejętności 

Teraz, gdy zdecydowałeś się zostać naukowcem danych, musisz zdobyć umiejętności! Nie obawiaj się: 

zastanawianie się, jak nauczyć się umiejętności naukowca danych, jest jednym z uniwersalnych 

elementów stania się naukowcem danych. Jest na to wiele sposobów, od oglądania filmów na YouTube 

po uzyskanie stopnia naukowego, a wiele osób powie ci, że sposób, w jaki to zrobili, jest jedyną słuszną 

ścieżką. Co gorsza, łatwo jest poczuć się przytłoczonym ilością, której musisz się nauczyć, takimi jak 

algorytmy, języki programowania i metody statystyczne – a potem dorzucasz różne domeny 

biznesowe. Samo myślenie o tym może być emocjonalnie wyczerpujące. Dobrą wiadomością jest to, 

że istnieją tylko cztery główne metody zdobywania potrzebnych umiejętności. Każda metoda ma swoje 

zalety i wady, ale kiedy je ułożysz, zwykle staje się jasne, które podejście jest dla Ciebie właściwe. Pod 

koniec tej części powinieneś zrozumieć różne metody, a po pewnym zastanowieniu powinieneś być w 

stanie wybrać najlepszą drogę dla swojej sytuacji. Możesz to zrobić! 

Cztery metody zdobywania umiejętności w zakresie analizy danych  tutaj to:  

* Zdobywanie dyplomu ukończenia studiów w dziedzinie data science lub pokrewnej dziedziny 

* Uczestnictwo w bootcampie z data science (szybki kurs trwający od 8 do 15 tygodni)  

* Wykonywanie prac związanych z analizą danych w obecnej pracy 

* Uczenie się poprzez kursy online i książki z zakresu analizy danych 

Zdobywanie dyplomu z data science 

Wiele szkół wyższych oferuje stopnie naukowe w zakresie nauk o danych, z programami obejmującymi 

mieszankę tematów z informatyki, statystyki i biznesu. Ponieważ programy te są programami 

magisterskimi, zazwyczaj trwają dwa lata i kosztują 70 000 USD lub więcej. Podobnie jak w przypadku 

większości programów dla absolwentów, możesz przejść przez program wolniej, mając pracę i/lub 

potencjalnie brać udział w zajęciach jako kursach online. Chociaż wiele szkół oferuje rzeczywisty 

stopień naukowy o danych, w zależności od zainteresowań, możesz zamiast tego uzyskać dyplom z 

informatyki, statystyki, analityki biznesowej, badań operacyjnych lub czegoś bardzo zbliżonego do 

nauki o danych. Dobrą rzeczą związaną z nauką o danych jest to, że jest wyczerpująca; ze względu na 

długość programu i ilość czasu, jaki w nim spędzasz, powinieneś mieć całą wiedzę potrzebną do 

rozpoczęcia pracy jako młodszy analityk danych. Poprzez zajęcia i projekty zdobędziesz doświadczenie 

w korzystaniu ze statystyk i metod uczenia maszynowego, a także w programowaniu praktycznym. Jeśli 

przystąpisz do programu bez dużego doświadczenia w programowaniu, powinieneś być w stanie go 

nauczyć się po drodze (chociaż być może będziesz musiał wziąć udział w dodatkowym kursie lub 

dwóch). Ma to kilka wad:  

* Jest niezwykle drogie, zarówno jeśli chodzi o koszt czesnego, jak i koszt alternatywny wynikający z 

braku dochodów i zdobycia bezpośredniego doświadczenia zawodowego podczas studiów 

stacjonarnych. Programy dla absolwentów są o rząd wielkości droższe niż inne opcje, zarówno pod 

względem pieniędzy, jak i czasu. Spędzanie lat na nauce, zanim poczujesz się gotowy do zmiany kariery, 

to ogromna ilość czasu w twoim życiu, a jeśli w połowie zdecydujesz, że nie chcesz być naukowcem 

danych, nie możesz odzyskać tych pieniędzy ani czasu.  

* Jeśli pochodzisz ze środowiska związanego z nauką o danych, na przykład z tworzeniem 

oprogramowania, lub masz znaczną część studiów licencjackich w tej dziedzinie, program dla 

absolwentów nauczy Cię wielu rzeczy, które już znasz. Oznacza to, że w długim programie możesz 



uzyskać tylko niewielką ilość przydatnych nowych informacji – ogromna wada, która może sprawić, że 

program będzie dla Ciebie frustrujący.  

* Te programy są prowadzone przez profesorów akademickich. Większość profesorów akademickich 

spędziła całą swoją karierę w środowisku akademickim, co sprawia, że materiał, którego nauczają, 

często różni się od tego, którego używają ludzie w przemyśle. Szczególnie niezaangażowany profesor 

może używać na przykład starych języków, takich jak SPSS, lub nie rozumie nowoczesnych narzędzi, 

takich jak kontrola wersji. Sytuacja ta jest szczególnie powszechna w przypadku programów studiów 

poza nauką o danych. Niektóre uniwersytety sprowadzają ludzi z przemysłu do prowadzenia kursów, 

ale ci ludzie mogą nie wiedzieć zbyt wiele o nauczaniu. Trudno powiedzieć, w jakim stopniu program 

wykorzystuje nowoczesne techniki, dopóki się w nim nie znajdziesz. Podczas procesu aplikacyjnego 

postaraj się znaleźć okazję do rozmowy z obecnymi lub byłymi studentami, aby poznać program i jego 

przydatność w karierze. 

Wybór szkoły 

Gdy zaczniesz szukać programów studiów magisterskich na temat danych, możesz szybko zostać 

przytłoczony liczbą opcji. Co gorsza, możesz znaleźć swoją skrzynkę pocztową pełną ulotek dotyczących 

różnych programów i możesz otrzymywać denerwujące telefony od rekruterów. W zależności od tego, 

ile pracy chcesz wykonać, prawdopodobnie powinieneś ubiegać się o od trzech do dziesięciu z tych 

programów. Zastosuj do zbyt małej liczby, a możliwe, że nie dostaniesz się do żadnego; aplikować do 

zbyt wielu, a okaże się, że poświęcasz zbyt dużo czasu (i opłat aplikacyjnych) na aplikacje absolwentów. 

Aby zdecydować, do których szkół aplikować, weź pod uwagę następujące wskaźniki:  

* Niezależnie od tego, czy będziesz zadowolony z lokalizacji i stylu życia [bardzo ważne] - 

Prawdopodobnie będziesz patrzeć na programy dla absolwentów w całym kraju, ale to, jak wygląda 

twoje życie poza szkołą, będzie zupełnie inne, jeśli pójdziesz do szkoły w Kielcach kontra Poznań. Jeśli 

klimat, bliskość przyjaciół lub koszty życia nie działają na ciebie, nie ma znaczenia, jak dobry jest 

program, ponieważ będziesz  w tym nieszczęśliwy.  

* Jakie tematy obejmuje zajęcia w programie [ważne] – Ponieważ nauka o danych jest tak nowa, 

uniwersytety mogą mieć radykalnie różne zajęcia. Sytuacja ta jest szczególnie skomplikowana ze 

względu na dział, w którym mieszka program; na przykład program nauki o danych oparty na 

informatyce będzie koncentrował się na metodach i algorytmach, podczas gdy program dla szkół 

biznesu będzie koncentrował się bardziej na aplikacjach i opierał się na studiach przypadków. Sprawdź, 

czy materiał kursu obejmuje słabości w Twoim zestawie umiejętności.  

* Ile pracy projektowej ma program [ważne] — im więcej pracy projektowej obejmuje program, tym 

więcej dowiesz się o tym, jak nauka o danych działa w praktyce i tym lepiej będziesz przygotowany do 

pracy w przemyśle. Znaczące projekty świetnie nadają się również do umieszczania w CV, co może 

pomóc w zdobyciu stażu podczas studiów magisterskich lub zdobyciu pierwszej pracy później.  

* Miejsce, w którym kończą absolwenci [ważne] — często szkoła udostępnia statystyki dotyczące tego, 

dokąd kończą absolwenci, np. jaki procent trafia na uczelnię lub do firm z listy największych. Te 

statystyki mogą być pouczające, ale szkoły pokazują wskaźniki, które sprawiają, że wyglądają najlepiej, 

nawet jeśli są one mylące (co jest ironiczne, ponieważ zrozumienie, co stanowi wprowadzające w błąd 

statystyki, jest umiejętnością, której nauczysz się jako naukowiec zajmujący się danymi). Jeśli to 

możliwe, spróbuj skontaktować się z niektórymi absolwentami programu za pośrednictwem LinkedIn, 

aby uzyskać bezstronną perspektywę na to, jak radzą sobie absolwenci. Zwłaszcza jeśli chcesz pracować 

w dużej korporacji, możesz sprawdzić, jakie firmy rekrutują bezpośrednio w tej szkole. Nadal możesz 



ubiegać się o pracę, jeśli te firmy nie prowadzą rekrutacji, ale Twoje podanie o pracę może być mniej 

brane pod uwagę.  

* Finansowanie [rzadkie, ale bardzo ważne] - W rzadkich przypadkach szkoły oferują fundusze dla 

studentów studiów magisterskich, płacąc za zajęcia i czasami dodając stypendium, jeśli jesteś 

asystentem nauczyciela na zajęciach. Jeśli zaoferowano Ci stypendium, zdecydowanie zalecamy jego 

wzięcie; brak konieczności płacenia za stopień naukowy i dopłata do pensji jest finansowo o wiele 

lepszym rozwiązaniem niż samodzielne opłacanie rachunków. Jeśli finansowanie obejmuje nauczanie, 

skorzystasz również z tego, że będziesz zmuszony nauczyć się komunikować z grupą ludzi, co będzie 

pomocne w Twojej karierze data science. Minusem jest to, że nauczanie zajmuje dużo czasu, co odciąga 

Cię od nauki.  

* Jak bardzo program jest powiązany z biznesami w okolicy [średnio-ważne] - Jeśli szkoła dużo 

współpracuje z lokalnymi firmami, zwłaszcza technologicznymi, szkoła jest powiązana ze społecznością. 

To połączenie ułatwi Ci zdobycie stażu lub pracy, a także zapewni ciekawsze materiały podczas zajęć. 

Zmniejsza to również szansę na profesorów, którzy nie mają kontaktu z metodami stosowanymi poza 

środowiskiem akademickim.  

* Warunki przyjęcia [niezbyt ważne] - Niektóre szkoły wymagają od ciebie odbycia pewnych kursów. 

Większość programów wymaga ukończenia kilku kursów matematycznych, takich jak algebra liniowa, 

a także niektórych kursów programowania, takich jak wprowadzenie do języka Java. Jeśli brakuje Ci 

jednego lub dwóch wymaganych kursów, możesz zrezygnować z wymogu lub wziąć udział w kursach 

makijażu, gdy jesteś w programie. Jeśli nie masz żadnych wymagań wstępnych lub jeśli szkoła wymaga 

określonego stopnia licencjata (np. Informatyki), program może nie być dla Ciebie odpowiedni.  

* Prestiż szkoły [wcale nie jest ważny] - Jeśli nie zostaniesz przyjęty do niezwykle prestiżowej szkoły,  

pracodawcy to nie będzieobchodzić, jak dobrze znana jest szkoła. Prestiż ma znaczenie głównie wtedy, 

gdy chcesz iść na studia, a nie do przemysłu, ale w takim przypadku powinieneś robić doktorat, a nie 

magisterkę. Prestiż jest przydatny tylko dla silnych sieci absolwentów, które zapewniają te szkoły.  

* Twój doradca [bardzo ważne, ale &hellip; ] - Jeśli rozważany program dla absolwentów zawiera część 

pracy magisterskiej lub dysertacyjnej, będziesz miał doradcę ze szkoły, który poprowadzi cię przez to. 

Posiadanie doradcy z podobnym stylem pracy i obszarem, który Cię interesuje, a także nie bycie osobą 

agresywną, z łatwością zadecyduje o sukcesie w programie lub porażce. Niestety, bardzo trudno jest 

ustalić przed pójściem do szkoły, z którym doradcą będziesz sparować, nieważne, jaka jest ich 

osobowość. Więc chociaż ten punkt jest niezwykle ważny, możesz zrobić tylko tyle, aby na jego 

podstawie podejmować decyzje. Jeśli jednak program jest całkowicie oparty na zajęciach lub ma tylko 

projekt zwieńczenia, doradca nie będzie miał większego znaczenia.  

Tworząc listę szkół, spróbuj przygotować arkusz kalkulacyjny, który zawiera listę wyników 

poszczególnych szkół w poszczególnych danych. Ale kiedy masz wszystkie dane, możesz mieć trudności 

z obiektywnym uszeregowaniem szkół. Jak naprawdę możesz powiedzieć, czy szkoła w mieście, w 

którym nie chciałbyś mieszkać, ale które jest dobrze połączona z przemysłem, jest lepsza czy gorsza niż 

szkoła w mieście, które chciałbyś, a które nie ma pracy nad projektem? Zalecamy porzucenie pomysłu 

znalezienia celu „najlepszego”. Zamiast tego pogrupuj szkoły w grupy „miłość”, „lubię” i „w porządku”, 

a następnie stosuj tylko do swoich miłości i upodobań. 

Wejście do programu akademickiego 

Aby dostać się na program akademicki, musisz złożyć wniosek. Jeśli znasz się na aplikowaniu na studia 

magisterskie, proces aplikowania na stopnie magisterskie z data science jest podobny do reszty. 



Pierwszym krokiem jest napisanie aplikacji. Szkoły zazwyczaj ogłaszają jesienią, jak złożyć wniosek, w 

tym terminy i potrzebne materiały. Aplikacje dla absolwentów zazwyczaj wymagają:  

* List intencyjny o długości od jednej do dwóch stron opisujący, dlaczego dobrze pasujesz do programu. 

W tym liście skup się w jak największym stopniu na tym, dlaczego wnosisz dobry wkład w program. 

Rzeczy takie jak posiadanie doświadczenia w niektórych umiejętnościach wymaganych przez analitykę 

danych lub przykłady powiązanej pracy, którą wykonałeś, są niezwykle przydatne. Staraj się unikać 

banalnych stwierdzeń, takich jak „Od dziecka interesowałem się nauką o danych”. Dostępnych jest 

wiele zasobów dotyczących pisania dobrych esejów na studiach magisterskich, a Twoja szkoła 

licencjacka może również mieć dział, który pomoże w tym zadaniu.  

* Transkrypcja z Twojej szkoły licencjackiej, aby pokazać, że masz niezbędne warunki wstępne do 

programu. Strona internetowa Twojej szkoły powinna zawierać instrukcje, jak uzyskać ten 

transkrypcję, ale pamiętaj, że zwykle kosztuje to pieniądze, a dostarczenie zajmuje tydzień lub dłużej. 

Nie zostawiaj tego zadania na ostatnią chwilę!  

* Wyniki egzaminu maturalego, które spełniają pewien minimalny poziom umiejętności werbalnych i 

matematyki. Matematyka powinna teoretycznie być łatwa dla każdego, kto zaczyna program nauki o 

danych, ponieważ matematyka jest podstawą nauki o danych. Jednak wiele osób nie widziało 

skomplikowanych pytań matematycznych od czasów liceum, więc nauka jest naprawdę dobrym 

pomysłem. Test ustny może być trudniejszy i może wymagać gruntownej nauki. Jeśli angielski nie jest 

Twoim językiem ojczystym, prawdopodobnie będziesz musiał uzyskać minimalny wynik z testu z języka 

angielskiego jako języka obcego (TOEFL) lub międzynarodowego języka angielskiego System 

testowania (IELTS).  

* Trzy listy polecające stwierdzające, dlaczego byłbyś dobry w tym programie dla absolwentów. Te listy 

mogą pochodzić od profesorów, których miałeś, lub ludzi takich jak twój szef, jeśli twoja praca jest 

stycznie związana z nauką o danych. Najlepiej byłoby, gdyby autorzy byli w stanie porozmawiać o tym, 

dlaczego jesteś dobrym naukowcem od danych, więc powinni widzieć, jak dobrze działasz. Staraj się 

unikać profesorów uniwersyteckich, którzy mogą powiedzieć tylko „ta osoba dostała piątkę w mojej 

klasie” i pracodawcy, którzy niewiele mogą powiedzieć o Twojej pracy w środowisku technicznym. Jeśli 

jesteś studentem studiów licencjackich, który czyta tę książkę, teraz może być dobry moment, aby 

lepiej poznać swoich profesorów, chodząc do dyżurów, uczęszczając na seminaria i załączając się do 

kół akademickich.  

Zebranie tych materiałów wymaga czasu, a jeśli aplikujesz do wielu szkół jednocześnie, ich kompilacja 

może skończyć się pracą na cały etat. Większość wniosków należy składać w okresie od grudnia do 

lutego, a otrzymasz odpowiedź około lutego lub marca. Jeśli zostaniesz przyjęty, masz czas do kwietnia 

na podjęcie decyzji, czy chcesz wziąć udział w programie. Kiedy przyjdą Twoje akceptacje, nie przejmuj 

się zbytnio, która szkoła jest „najlepsza” – po prostu wybierz tę, w której myślisz, że będziesz 

szczęśliwy! 

Podsumowanie stopni naukowych 

Podsumowując, programy dla absolwentów w zakresie nauki o danych są dobre dla osób, które chcą 

mieć rozległą edukację i mogą sobie na to pozwolić. Ci ludzie mogą pochodzić z dziedziny, w której nie 

wykonali zbyt wiele prac programistycznych lub technicznych, takich jak marketing. Program dla 

absolwentów umożliwiłby im poznanie wszystkich elementów nauki o danych w tempie, które sprawia, 

że przejście jest rozsądne. Programy dla absolwentów nie są dobre dla osób, które mają już wiele 

wymaganych umiejętności; programy są zbyt długie i zbyt drogie, aby były warte zachodu. Ponadto 

nauczyciele nie są ekspertami w branży, więc niewielka ilość nowej wiedzy, którą przekazują, może 



nawet nie być bardzo istotna. Być może będziesz musiał zdobyć doświadczenie branżowe ze staży 

podczas studiów magisterskich, aby zwiększyć sam stopień. Jeśli myślisz, że potrzebujesz intensywnego 

szkolenia, zanim zostaniesz naukowcem danych, zrób to; zacznij szukać szkół podyplomowych, które 

lubisz. Jeśli uważasz, że zdobycie wyższego wykształcenia będzie wymagało dużo pracy i że musi być 

łatwiejszy sposób, rozważ opcje w kilku następnych sekcjach. 

Przechodzenie przez bootcamp 

Bootcamp to intensywny kurs trwający od 8 do 15 tygodni. Podczas bootcampu każdego dnia spędzasz 

ponad osiem godzin, ucząc się umiejętności analizy danych, słuchając prelegentów branżowych i 

pracując nad projektami. Pod koniec kursu zwykle przedstawiasz projekt zwieńczenia sali pełnej osób 

z firm, które chcą zatrudnić analityków danych. Idealnie, twoja prezentacja zapewni ci rozmowę 

kwalifikacyjną, a następnie pracę. Bootcampy uczą Cię niewiarygodnie dużo w bardzo krótkim czasie, 

co oznacza, że mogą być świetne dla osób, które mają większość umiejętności potrzebnych do nauki o 

danych, ale potrzebują nieco więcej. Pomyśl o kimś, kto pracował jako neurobiolog i programował w 

ramach swojej pracy. Obóz szkoleniowy z zakresu nauki o danych mógłby nauczyć ich takich tematów, 

jak regresje logistyczne i bazy danych SQL. . Dzięki swojemu wykształceniu naukowemu i podstawom 

powinni być gotowi do podjęcia pracy w zakresie analityka danych. Czasami najlepszą częścią 

bootcampu nie jest sama wiedza, ale pewność, jaką daje program, że faktycznie możesz wykonać 

pracę. 

Czego się uczysz 

Dobry bootcamp ma wysoce zoptymalizowany program nauczania, który nauczy Cię dokładnie tego, 

co musisz wiedzieć, aby zdobyć pracę naukową o danych – i nic więcej. Program wykracza poza 

umiejętności techniczne, w tym możliwości pracy nad projektami i nawiązywania kontaktów z ludźmi. 

Poniższe sekcje zawierają więcej szczegółów na temat tego, czego powinieneś się spodziewać po 

bootcampie. 

UMIEJĘTNOŚCI 

Bootcampy to świetne uzupełnienie dotychczasowej edukacji. Robiąc bootcamp, będziesz w stanie 

szybko zdobyć pracę w zakresie analityki danych, bez spędzania dwóch lat w programie (tak jak w 

przypadku ubiegania się o tytuł magistra). Ten fakt może być szczególnie atrakcyjny, jeśli masz już tytuł 

magistra w dziedzinie innej niż data science. Umiejętności, które zwykle zdobywasz na bootcampie, to:  

* Statystyka wprowadzająca - ta umiejętność obejmuje metody przewidywania na podstawie danych, 

takich jak regresja liniowa i logistyczna, a także metody testowania, których możesz użyć w pracy, takie 

jak t-testy. Ze względu na bardzo ograniczony zakres czasowy nie zagłębisz się zbytnio w to, dlaczego 

te metody działają, ale dowiesz się wiele o tym, jak z nich korzystać.  

* Metody uczenia maszynowego - program obejmie algorytmy uczenia maszynowego, takie jak losowe 

lasy i maszyny wektorów pomocniczych, a także pokaże, jak z nich korzystać, dzieląc dane na grupy 

szkoleniowe i testowe oraz stosując walidację krzyżową. Możesz nauczyć się algorytmów dla 

konkretnych przypadków, takich jak przetwarzanie języka naturalnego  lub wyszukiwarki. Jeśli żadne z 

tych słów nie ma dla Ciebie sensu, możesz dobrze nadawać się na bootcamp!  

* Programowanie na poziomie średniozaawansowanym w języku R lub Python - poznasz podstawy 

przechowywania danych w ramkach danych i manipulowania nimi poprzez podsumowywanie, 

filtrowanie i wykreślanie danych. Dowiesz się, jak korzystać z metod statystycznych i uczenia 

maszynowego w wybranym programie. Chociaż możesz nauczyć się R lub Pythona, prawdopodobnie 



nie nauczysz się obu, więc być może będziesz musiał nauczyć się drugiego po ukończeniu bootcamp, 

jeśli potrzebujesz go do swojej pierwszej pracy.  

* Przypadki użycia w świecie rzeczywistym - poznasz nie tylko algorytmy, ale także miejsca, w których 

ludzie ich używają — używając regresji logistycznej, aby przewidzieć, na przykład, kiedy klient 

przestanie subskrybować produkt lub użyj algorytmu grupowania do segmentacji klientów na 

kampanię marketingową. Ta wiedza jest niezwykle przydatna w znalezieniu pracy, a pytania dotyczące 

przypadków użycia często pojawiają się podczas rozmów kwalifikacyjnych.  

PROJEKTOWANIE 

Bootcampy mają program nauczania oparty na projektach. Zamiast słuchać wykładów przez osiem 

godzin dziennie, spędzisz większość czasu pracując nad projektami, które najlepiej pomogą ci 

zrozumieć naukę o danych i rozpocząć tworzenie własnego portfolio z zakresu nauki o danych. To 

ogromna przewaga nad środowiskiem akademickim, ponieważ Twoje umiejętności będą dostosowane 

do tego, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces w branży, która często przypomina pracę projektową. 

W projekcie najpierw zbierasz dane. Możesz zbierać te dane za pomocą internetowego interfejsu API 

utworzonego przez firmę w celu pobierania swoich danych, skrobania witryn internetowych w celu 

zbierania z nich informacji lub korzystania z istniejących publicznych zbiorów danych z takich miejsc, 

jak witryny rządowe. Następnie załadujesz dane do R lub Pythona, napiszesz skrypty manipulujące 

danymi i uruchomisz na nich modele uczenia maszynowego. Następnie wykorzystasz wyniki do 

stworzenia prezentacji lub raportu. Żaden z tych kroków w projekcie nie wymaga bootcampu. W 

rzeczywistości, rozdział 4 tej książki jest w całości poświęcony temu, jak możesz samodzielnie 

realizować projekty z zakresu nauki o danych. Biorąc to pod uwagę, posiadanie projektu w ramach 

bootcampu oznacza, że będziesz miał instruktorów, którzy Cię poprowadzą i pomogą Ci, jeśli coś 

pójdzie nie tak. Trudno utrzymać motywację, jeśli pracujesz sam, i łatwo utknąć, jeśli nie masz osoby, 

która mogłaby wezwać pomoc.  

SIEĆ 

Wiele osób przechodzi od bootcampów do udanej kariery w miejscach takich jak Google i Facebook. 

Bootcampy utrzymują sieci absolwentów, których możesz użyć, aby wejść do tych firm. Podczas 

programu bootcamp mogą wziąć udział prelegenci zajmujący się nauką o danych, a także osoby z 

branży, które obejrzą Twoje końcowe prezentacje. Wszystkie te osoby mogą służyć jako kontakty, które 

pomogą Ci znaleźć pracę w ich firmach. Posiadanie punktów wejścia do firm ze stanowiskami 

zajmującymi się analityką danych może mieć ogromne znaczenie, jeśli chodzi o znalezienie pracy, 

dlatego warto podkreślić tę zaletę bootcampów. Oprócz poznawania ludzi podczas kursu, możesz 

korzystać z narzędzi takich jak LinkedIn, aby kontaktować się z absolwentami ze swojego bootcampu. 

Osoby te mogą być w stanie pomóc Ci znaleźć pracę w ich firmach lub przynajmniej wskazać Ci kierunek 

firmy to byłoby dobre dopasowanie. W przypadku wszystkich tych połączeń musisz być proaktywny, 

co może oznaczać rozmawianie z prelegentami po ich prezentacji i wysyłanie wiadomości w sieciach 

społecznościowych do osób, z którymi wcześniej nie rozmawiałeś. Ten proces może być przerażający, 

zwłaszcza jeśli nie czujesz się szczególnie komfortowo z interakcjami społecznymi z nieznajomymi, ale 

konieczne jest uzyskanie jak największej wartości z bootcampu. 

Koszt 

Jedną z istotnych wad bootcampu w porównaniu z samokształceniem jest koszt: czesne wynosi 

zazwyczaj około 15 000 do 20 000 USD. Chociaż możesz otrzymać stypendia na pokrycie części 

czesnego, musisz również wziąć pod uwagę koszt alternatywny związany z brakiem możliwości pracy 

w pełnym wymiarze godzin (a prawdopodobnie nawet w niepełnym wymiarze godzin) podczas 



programu. Co więcej, prawdopodobnie będziesz na rynku pracy przez kilka miesięcy po swoim 

bootcampie. Nie będziesz mógł aplikować podczas bootcampu, ponieważ będziesz zbyt zajęty i nie 

nauczyłeś się jeszcze umiejętności, a nawet udany proces ubiegania się o pracę w dziedzinie analityki 

danych może potrwać miesiące od złożenia wniosku do daty rozpoczęcia. W sumie możesz stracić 

pracę przez sześć do dziewięciu miesięcy z powodu bootcampu. Jeśli jesteś w stanie uczyć się nauki o 

danych w wolnym czasie lub uczyć się w pracy, możesz dalej pracować i nie płacić czesnego, co może 

zaoszczędzić dziesiątki tysięcy dolarów. 

Wybór programu 

W zależności od tego, gdzie mieszkasz, prawdopodobnie masz tylko kilka opcji na bootcampy. Jeśli 

chcesz przeprowadzić osobisty bootcamp, nawet duże miasto prawdopodobnie ma tylko kilka 

programów. Jeśli nie mieszkasz w dużym mieście i chcesz zrobić bootcamp, być może będziesz musiał 

tymczasowo przenieść się do dużego miasta, co może zwiększyć koszt programu i sprawić, że będzie to 

większy wstrząs. Alternatywnie, dostępne są kursy szkoleniowe online dotyczące nauki o danych. Bądź 

jednak ostrożny: podobnie jak w przypadku programów dla absolwentów, jedną z korzyści osobistych 

bootcampów jest to, że będziesz mieć wokół siebie ludzi, którzy będą Cię motywować i utrzymywać 

koncentrację. Jeśli weźmiesz udział w kursie online, tracisz tę korzyść, co może sprawić, że bootcamp 

online będzie wersją tych samych kursów o wartości 20 000 PLN, które możesz uzyskać poprzez 

bezpłatne lub tanie otwarte kursy online. Wybierając spośród bootcampów w Twojej okolicy, rozważ 

sprawdzenie ich sal lekcyjnych, rozmowę z niektórymi instruktorami i zobaczenie, gdzie czujesz się 

najbardziej komfortowo. Ale uważaj: zarówno w środowisku akademickim, jak i na bootcampie, wiele 

osób chce szybko zarobić na ludziach, którzy chcą zostać naukowcami danych. Jeśli nie będziesz 

ostrożny, możesz zakończyć program, który w ogóle nie pomoże ci w znalezieniu pracy i pozostawi cię 

z długiem na dziesiątki tysięcy dolarów. W przypadku bootcampów niezwykle ważna jest rozmowa z 

absolwentami. Czy widzisz odnoszących sukcesy absolwentów na LinkedIn? Jeśli tak, porozmawiaj z 

tymi osobami, aby dowiedzieć się, co myślą o swoim doświadczeniu. Jeśli nie możesz znaleźć osób na 

LinkedIn, które przeszły przez program, fakt ten jest ogromną czerwoną flagą. 

Podsumowując bootcampy data science 

Bootcampy mogą być świetnymi programami dla osób, które chcą zmienić karierę i znają już podstawy 

nauki o danych. Mogą być również przydatne dla osób, które dopiero kończą szkołę i chcą mieć w 

swoim portfolio kilka projektów z zakresu analizy danych, gdy są na rynku pracy. Bootcampy nie są 

jednak zaprojektowane tak, aby prowadzić cię od 0 do 60; większość z nich ma konkurencyjne 

wymagania przyjęć i musisz znać podstawy programowania i statystyki, aby uzyskać jak najwięcej z 

programu. 

Rozpoczęcie pracy z data science w Twojej firmie 

Możesz znaleźć się w pracy sąsiadującej z nauką danych. Niezwykłą, ale często bardzo skuteczną 

metodą uczenia się nauki o danych jest rozpoczęcie coraz większej liczby prac związanych z analizą 

danych w ramach bieżącej pracy. Być może jesteś przedsiębiorcą, który dodaje biznesowe podejście 

do raportów data science i mógłbyś zacząć dodawać własne wykresy. A może pracujesz w finansach, 

tworząc arkusze kalkulacyjne, które możesz przenieść do R lub Pythona. Rozważmy hipotetyczną 

Amber, osobę, która od kilku lat pracuje w dziale badań rynkowych, przeprowadzając ankiety na 

klientach i wykorzystując graficzny interfejs użytkownika (GUI) badania marketingowego do 

agregowania wyników ankiety. Amber ma doświadczenie w socjologii i podczas studiów licencjackich 

niewiele programowała. Często współpracują z działem nauki o danych, przekazując dane z ankiet i 

pomagając analitykom danych je zrozumieć, aby mogli wykorzystać je w modelach. Z biegiem czasu 

Amber zaczyna wykonywać trochę pracy dla zespołu data science – trochę wydobywania cech w R 



tutaj, trochę tworzenia wizualizacji tam. Wkrótce zespół data science będzie coraz bardziej polegał na 

Amber. W tym czasie naprawdę poprawiają się umiejętności programowania i analizy danych przez 

członków zespołu. Po roku dołączają do zespołu analityków danych na pełny etat, pozostawiając 

badania rynku w tyle. Próba nauki o danych w obecnej pracy to świetna metoda, ponieważ wiąże się z 

niskim ryzykiem i ma wbudowaną motywację. Nie próbujesz zrobić drogiego programu szkoleniowego 

lub studiów, dla którego musisz rzucić pracę; po prostu próbujesz dodać trochę pracy z analityką 

danych tam, gdzie możesz. A fakt, że zajmujesz się analizą danych we własnej pracy, jest motywujący, 

ponieważ praca, którą wykonasz, jest cenna dla innych. Z biegiem czasu możesz wykonywać więcej 

prac związanych z analizą danych, aż w końcu to wszystko, co robisz, w przeciwieństwie do brania 

udziału w programie edukacyjnym, a następnie nagłej zmiany pracy. Były badacz rynku, a teraz analityk 

danych Amber miał kilka rzeczy do zrobienia dla nich: 

* Mieli istniejące relacje z wydziałem data science, który zapewniał mentoring.  

* Rozumieli podstawy programowania i wizualizacji danych.  

* Byli wystarczająco zmotywowani, aby nauczyć się technik analizy danych w swojej pracy.  

* Dział nauki o danych był w stanie dostarczyć małe projekty, którymi mogli się zająć, a z czasem 

projekty te rozrosły się, umożliwiając Amberowi zostanie naukowcem danych.  

Gdy próbujesz wykonywać w swojej firmie więcej prac związanych z analizą danych, poszukaj miejsc, 

w których możesz znaleźć małe projekty związane z analizą danych i osoby, które mogą Ci w nich 

pomóc. Coś tak prostego, jak tworzenie raportu lub automatyzacja istniejącego, może wiele nauczyć 

Cię o data science. Jedna ważna uwaga, jeśli idziesz tą ścieżką: nigdy nie bądź ciężarem dla kogoś 

innego. Bezpośrednie obciążenia mogą być bardzo oczywiste, na przykład wielokrotne proszenie ludzi 

o utworzenie dla Ciebie wyczyszczonych zestawów danych, lub mniej oczywiste, na przykład ciągłe 

proszenie kogoś o sprawdzenie wykonanej pracy. Możesz także stworzyć przypadkowe obciążenie, 

dodając nowe narzędzia do swojego zespołu. Jeśli zajmujesz się finansami i wszyscy oprócz Ciebie 

używają Microsoft Excel (teraz używasz R), właśnie utrudniłeś zarządzanie zespołem. Nawet samo 

proszenie kogoś o pracę, którą możesz wykonać, jest obciążeniem, ponieważ wtedy musi znaleźć dla 

ciebie coś do zrobienia. Po prostu uważaj, gdy uczysz się tych umiejętności, aby nie stwarzać 

problemów innym ludziom. Aby ta ścieżka działała, musisz zastosować kilka kluczowych strategii:  

* Bądź proaktywny – im więcej możesz wykonać pracy, zanim ludzie o to poproszą, tym bardziej 

staniesz się bardziej niezależny i mniej obciążający. Zespół zajmujący się analizą danych może mieć 

zadanie, takie jak oznaczanie danych lub sporządzanie prostego raportu, które jest czasochłonne i 

nieciekawe. Możesz zaoferować pomoc w tej pracy. Uważaj jednak, aby po prostu zanurkować i zrobić 

to sam: możesz skończyć na wykonywaniu zadania w sposób, który nie zapewnia żadnej wartości, ale 

zapewnia zespołowi możliwość przerobienia swojej pracy. Jeśli jednak uda Ci się rozpocząć zadanie, a 

następnie uzyskać wkład innych osób, możliwe jest, że zaoszczędzisz zespołowi dużo czasu.  

* Wybieraj nowe umiejętności pojedynczo - nie próbuj od razu uczyć się wszystkiego o data science. 

Znajdź jedną umiejętność, której chcesz się nauczyć poprzez pracę, a następnie naucz się jej. Możesz 

na przykład dowiedzieć się, jak tworzyć raporty za pomocą języka R, ponieważ zespół analityków 

danych robi to przez cały czas. Znajdując mały projekt, który pomoże zespołowi, możesz podnieść 

umiejętność i dodać ją do swojego paska narzędzi. Stamtąd możesz nauczyć się innej umiejętności 

analizy danych.  

* Jasno określ swoje intencje - dość szybko stanie się oczywiste, że próbujesz podjąć dodatkową pracę, 

aby nauczyć się być analitykiem danych. Jeśli jesteś proaktywny i poinformujesz zespół ds. analityki 



danych, że chcesz dowiedzieć się więcej, zespół będzie mógł zaplanować Twoją pomoc. Ponadto 

członkowie zespołu będą bardziej rozumieć twój brak doświadczenia, ponieważ kiedyś też byli nowi i 

uczyli się.  

* Unikaj bycia nachalnym - pomaganie osobie w zostaniu naukowcem danych to ogromna ilość pracy, 

a często zespoły zajmujące się analizą danych są już przepracowane. Jeśli okaże się, że zespół nie ma 

czasu lub przepustowości, aby Ci pomóc, nie bierz tego do siebie. Chociaż można od czasu do czasu 

zameldować się, jeśli uważasz, że z zespołem nie ma kontaktu, jeśli będziesz zbyt wytrwały w swoich 

prośbach, zespół szybko poczuje się niekomfortowo. Członkowie będą postrzegać Cię jako mniej 

potencjalny zasób, a bardziej uciążliwy.  

Kiedy nie ma możliwości 

Możesz znaleźć się w sytuacji, w której nie ma możliwości wykorzystania nauki o danych w Twojej 

obecnej roli. Możliwe, że ograniczenia Twojej pracy uniemożliwiają Ci korzystanie z R lub Pythona lub 

próby implementacji technik data science. W takich sytuacjach może być konieczne podjęcie 

drastycznych środków. Rezygnacja z pracy w celu zrobienia bootcampu lub ukończenia studiów 

magisterskich jest ryzykowna, ale skuteczna, jeśli chodzi o wyrwanie się z obecnej roli i rozpoczęcie 

nauki o danych. Możesz także spróbować uczyć się w wolnym czasie, ale ta metoda ma mnóstwo wad. 

Inną opcją jest próba znalezienia nowej pracy w swojej dziedzinie, która pozwoliłaby Ci nauczyć się 

więcej na tym stanowisku. Ale nie ma gwarancji, że kiedy dostaniesz się do nowej pracy, uzyskasz 

obiecaną elastyczność. Żadna z tych opcji nie jest łatwa, ale niestety taka jest rzeczywistość sytuacji. 

Dostanie się na stanowisko analityka danych będzie wymagało pracy, ale wysiłek może być tego wart. 

Podsumowanie nauki o danych w pracy 

Uczenie się w miejscu pracy może być skutecznym sposobem na zostanie naukowcem zajmującym się 

danymi, pod warunkiem, że masz pracę, w której możesz zastosować umiejętności w zakresie analizy 

danych i ludzi, którzy mogą cię mentorować. Jeśli te rzeczy się zgadzają, ta trasa jest świetna, ale dla 

wielu te rzeczy nie są na miejscu. Jeśli uważasz, że ta trasa jest dla Ciebie opłacalna, zdecydowanie 

zalecamy skorzystanie z niej. Praca często nie pozwala na naukę w pracy, więc skorzystaj z okazji, jeśli 

ją masz. 

Nauka samodzielna 

Ogromna liczba książek dotyczy nauki o danych ,a także wiele kursów online. Te książki i witryny 

obiecują nauczyć Cię podstaw nauki o danych, a także dogłębnych umiejętności technicznych za 

pomocą praktycznego medium (i w cenie). Te kursy i książki - a także wszystkie blogi, samouczki i 

odpowiedzi na temat przepełnienia stosu - mogą dostarczyć wystarczających podstaw, aby ludzie mogli 

uczyć się nauki o danych. Kiedy nie ma możliwości Możesz znaleźć się w sytuacji, w której nie ma 

możliwości wykorzystania analityki danych w Twojej obecnej roli. Możliwe, że ograniczenia Twojej 

pracy uniemożliwiają Ci korzystanie z R lub Pythona lub próby implementacji technik data science. W 

takich sytuacjach może być konieczne podjęcie drastycznych środków. Rezygnacja z pracy w celu 

zrobienia bootcampu lub ukończenia studiów magisterskich jest ryzykowna, ale skuteczna, jeśli chodzi 

o wyrwanie się z obecnej roli i rozpoczęcie nauki o danych. Możesz także spróbować uczyć się w 

wolnym czasie, ale ta metoda ma mnóstwo wad. Inną opcją jest próba znalezienia nowej pracy w 

swojej dziedzinie, która pozwoliłaby Ci nauczyć się więcej na tym stanowisku. Ale nie ma gwarancji, że 

kiedy dostaniesz się do nowej pracy, uzyskasz obiecaną elastyczność. Żadna z tych opcji nie jest łatwa, 

ale niestety taka jest rzeczywistość sytuacji. Dostanie się na stanowisko analityka danych będzie 

wymagało pracy, ale wysiłek może być dobry i tego wart. Te materiały do samodzielnej nauki doskonale 

nadają się do nabywania indywidualnych umiejętności. Jeśli na przykład chcesz zrozumieć, jak 



prowadzić głębokie uczenie się, książka może być na to świetnym sposobem. Lub jeśli chcesz poznać 

podstawy R i Pythona, możesz wziąć udział w internetowym kursie, aby zacząć. Uczenie się nauki o 

danych w całości poprzez samodzielne kursy online i książki jest jak uczenie się gry na instrumencie 

poprzez filmy na YouTube lub uczenie się czegokolwiek innego bez nauczyciela: wartość tej metody 

jest głównie funkcją twojej wytrwałości. Nauka nowych umiejętności może zająć setki lub tysiące 

godzin. Naprawdę trudno jest poświęcić tysiące godzin na naukę danych, gdy najlepsze kompilacje 

TikTok są o jedną kartę dalej. Trudno też wiedzieć, od czego zacząć. Jeśli chcesz dowiedzieć się 

wszystkiego o data science, kto może powiedzieć, którą książkę powinieneś przeczytać jako pierwszą? 

Samodzielna nauka oznacza, że nie masz nauczyciela ani wzoru do naśladowania. Nie mając 

nauczyciela, któremu możesz zadawać pytania, tak jak w programie akademickim lub bootcampie, nie 

będziesz miał gotowej umiejętności zrozumienia, kiedy robisz coś złego lub wiesz, co robić dalej. Czas 

spędzony na bezkierunkowej orientacji lub podążaniu niewłaściwą ścieżką jest przeszkodą w 

zrozumieniu materiału. Najlepszym sposobem przeciwdziałania brakowi nauczyciela jest znalezienie 

społeczności ludzi, w której można zadawać pytania. Jeśli zdecydujesz się na samodzielną jazdę, ważne 

jest, aby wykonać konstruktywną pracę. Czytanie książek i oglądanie filmów jest świetne, ale dużo 

więcej można się nauczyć, wykonując własną pracę naukową o danych i ucząc się z niej. Innymi słowy, 

czytanie książek o rowerach może być pouczające, ale nigdy nie nauczysz się jeździć na rowerze bez 

faktycznego wsiadania na niego. Upewnij się, że znalazłeś projekt, który chcesz wykonać, na przykład 

pobranie zestawu danych i znalezienie z niego interesujących wyników, utworzenie modelu uczenia 

maszynowego i interfejsu API lub użycie sieci neuronowej do generowania tekstu. W przypadku innych 

metod uczenia się nauki o danych projekty mogą dotyczyć tworzenia portfolio, ale w przypadku 

samokształcenia projekty mają kluczowe znaczenie dla uczenia się. 

Podsumowując samokształcenie 

Nauka na własną rękę jest trudna, ale możliwa. Musisz być w stanie ustalić kolejność, w jakiej chcesz 

się uczyć, zachować wystarczającą motywację, aby nauczyć się umiejętności i robić to wszystko bez 

pomocy mentora lub nauczyciela. Będziesz także mieć trudniejszy czas, aby pokazać swoje kwalifikacje 

w CV, niż gdybyś używał innych metod. Ta metoda jest naszym najmniej polecanym sposobem na 

zostanie naukowcem zajmującym się danymi ze względu na to, jak wiele rzeczy może pójść nie tak i 

liczba osób, którym nie udaje się pozostać skoncentrowanym. Jeśli chcesz nauczyć się jednej 

umiejętności lub technologii, wybranie tej ścieżki może być bardziej wykonalne, ale nauczenie się 

wszystkiego, czego potrzebujesz, aby zostać naukowcem danych, jest trudną drogą. 

Dokonywanie wyboru 

Jak wybrać spośród tych czterech bardzo różnych ścieżek nauki o danych? Proces jest inny dla każdego, 

ale proponujemy odpowiedzieć na trzy pytania:  

1 Czy masz już wiedzę z zakresu nauki o danych? Konkretnie, czy programowałeś w co najmniej jednym 

języku programowania poza lekką lekcją? Czy wiesz, jak wyszukiwać dane z bazy danych SQL? Czy 

wiesz, czym są regresje liniowe?  

a. Jeśli twoja odpowiedź brzmi „Nie, muszę się wiele nauczyć”, prawdopodobnie najlepiej nadajesz się 

do programu akademickiego, takiego jak studia magisterskie. Ten program nauczy Cię wszystkich tych 

tematów przez wystarczająco długi czas, w którym naprawdę się zaaklimatyzują.  

b. Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „Tak, znam się na rzeczy”, przejdź do pytania 2.  

2 Czy czujesz się komfortowo z poświęceniem roku lub więcej na zdobycie niezbędnych umiejętności 

w zakresie analityki danych, zamiast ponosić koszty pozostawania bez pracy przez sześć do dziewięciu 



miesięcy, aby szybciej uzyskać pracę w zakresie analityki danych? Trudno jest szybko nauczyć się 

nowych umiejętności, gdy koncentrujesz się wyłącznie na nauce; jeszcze trudniej jest to zrobić, 

pracując w pełnym wymiarze godzin. Czy zgadzasz się, że ścieżka trwa dłużej, więc możesz dalej 

pracować w pełnym wymiarze godzin?  

a. Jeśli twoja odpowiedź brzmi „Nie, muszę iść szybko”, weź bootcamp. Za trzy miesiące poznasz 

mnóstwo nauk o danych i będziesz gotowy do rozpoczęcia poszukiwań nowej pracy, co może potrwać 

od trzech do sześciu miesięcy dłużej.  

b. Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „Tak, nie spiesz się”, przejdź do pytania 3.  

3 Czy w swojej obecnej pracy możesz nauczyć się nauki o danych? Czy w ramach swojej obecnej roli 

możesz zajmować się nauką o danych, na przykład przeprowadzać analizy, przechowywać niektóre 

dane w SQL lub spróbować użyć języka R lub Python? Czy istnieje zespół, który mógłby Cię mentorować 

lub zlecić Ci kilka drobnych zadań?  

a. Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „Tak, mogę się uczyć w pracy”, spróbuj to zrobić i wykorzystaj swoją 

pracę jako trampolinę do nauki o danych.  

b. Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „Nie, moja praca nie ma szans”, czas trafić do książek i kursów online.  

Chociaż te pytania powinny stanowić punkt wyjścia, nie musisz podejmować jednej ostatecznej decyzji. 

Możesz zacząć od samodzielnego czytania książek, a jeśli uznasz, że chcesz iść szybciej, przełącz się na 

bootcamp. Możesz również uzyskać tytuł magistra wieczorem, próbując wykonywać analizę danych w 

swojej obecnej pracy. Nie ma jednej idealnej odpowiedzi; ważne jest znalezienie podejścia, które działa 

dla Ciebie. Jeśli coś nie działa, zmieniaj to, dopóki nie zadziała. Kiedy już wybrałeś swoją trasę, czas nią 

podążać! Zapisz się na ten program studiów magisterskich, dołącz do tego obozu szkoleniowego lub 

kup te książki i zacznij czytać. Na potrzeby tej książki założymy, że czas mija i udało Ci się nauczyć 

podstawowych umiejętności potrzebnych do bycia naukowcem zajmującym się danymi. W kilku 

następnych rozdziałach wykorzystasz te umiejętności, aby stworzyć portfolio związane z nauką o 

danych, które pomoże Ci w zdobyciu pierwszej pracy związanej z nauką o danych. 



Budowanie portfolio 

Właśnie ukończyłeś bootcamp, program studiów, zestaw kursów online lub serię projektów 

dotyczących danych w swojej obecnej pracy. Gratulacje — jesteś gotowy na pracę naukowca danych! 

Dobrze? Być może. Część Druga  tej książki dotyczy tego, jak znaleźć, ubiegać się i uzyskać stanowisko 

w zakresie analityka danych, i z pewnością możesz rozpocząć ten proces już teraz. Ale kolejny krok 

może naprawdę pomóc Ci odnieść sukces: zbudowanie portfolio. Portfoliol to zestaw projektów 

związanych z analizą danych, które możesz pokazać ludziom, aby mogli zobaczyć, jakiego rodzaju prace 

związane z analizą danych możesz wykonać. Silne portfolio składa się z dwóch głównych części: 

repozytoriów GitHub (w skrócie repozytoriów) oraz bloga. Repozytorium GitHub przechowuje kod 

projektu, a blog prezentuje Twoje umiejętności komunikacyjne i niekodującą część pracy związanej z 

analizą danych. Większość ludzi nie chce czytać tysięcy linii kodu (twojego repozytorium); chcą 

szybkiego wyjaśnienia tego, co zrobiłeś i dlaczego jest to ważne (Twój blog). A kto wie – możesz nawet 

poprosić analityków danych z całego świata o czytanie Twojego bloga, w zależności od tematu. Jakx 

omówimy później nie musisz po prostu pisać na blogu o wykonanych analizach lub zbudowanych 

modelach; możesz również wyjaśnić technikę statystyczną, napisać samouczek dotyczący metody 

analizy tekstu, a nawet podzielić się radą dotyczącą kariery (np. Jak wybrałeś program studiów). Nie 

oznacza to, że musisz mieć bloga lub repozytorium GitHub wypełnione projektami, aby odnieść sukces 

jako data scientist. W rzeczywistości większość analityków danych tego nie robi, a ludzie cały czas 

otrzymują pracę bez portfolio. Ale tworzenie portfolio to świetny sposób, aby wyróżnić się, ćwiczyć 

swoje umiejętności w zakresie analizy danych i stawać się coraz lepszym. Mamy nadzieję, że to też 

świetna zabawa! Ta sekcja przeprowadzi Cię przez proces budowania dobrego portfolio. Pierwsza część 

dotyczy wykonania projektu analizy danych i zorganizowania go w serwisie GitHub. Druga część 

omawia najlepsze praktyki dotyczące zakładania i udostępniania bloga, aby uzyskać jak najwięcej 

korzyści z wykonanej pracy. Następnie przeprowadzimy Cię przez dwa prawdziwe projekty, które 

wykonaliśmy, abyś mógł zobaczyć cały proces od końca do końca. 

Tworzenie projektu 

Projekt związany z nauką o danych zaczyna się od dwóch rzeczy: interesującego zestawu danych i 

pytania, które należy zadać. Możesz na przykład wziąć dane ze spisu powszechnego i zapytać „Jak 

zmienia się w czasie sytuacja demograficzna w całym kraju?” Połączenie pytania i danych jest jądrem 

projektu, a dzięki tym dwóm rzeczom możesz rozpocząć naukę o danych. 

Znajdowanie danych i zadawanie pytań 

Kiedy myślisz o tym, jakich danych chcesz użyć, najważniejsze jest znalezienie interesujących Cię 

danych. Dlaczego chcesz wykorzystać te dane? Twój wybór danych to sposób na pokazanie swojej 

osobowości lub wiedzy dziedzinowej, którą posiadasz z poprzedniej kariery lub studiów. Jeśli na 



przykład zajmujesz się modą, możesz przejrzeć artykuły o Tygodniu Mody i zobaczyć, jak zmieniły się 

style w ciągu ostatnich 20 lat. Jeśli jesteś zapalonym biegaczem, możesz pokazać, jak zmieniały się 

Twoje biegi z biegiem czasu, a także sprawdzić, czy Twój czas biegu jest związany z pogodą. Coś, czego 

nie powinieneś robić, to używać zestawu danych Titanic, MNIST lub innych popularnych początkowych 

zestawów danych. Nie chodzi o to, że te doświadczenia edukacyjne nie są dobre; mogą być, ale 

prawdopodobnie nie znajdziesz niczego nowego, co mogłoby zaskoczyć i zaintrygować pracodawców 

lub nauczyć ich więcej o Tobie. Czasami pozwalasz, aby pytanie zaprowadziło Cię do swojego zbioru 

danych. Możesz być ciekaw, na przykład, w jaki sposób rozkład płci na kierunkach studiów zmieniał się 

w czasie i czy ta zmiana jest związana z medianą zarobków po ukończeniu studiów. Następnie udałbyś 

się do Google i próbował znaleźć najlepsze źródło tych danych. Ale może nie masz palącego pytania, 

na które czekałeś tylko z umiejętnościami analizy danych. W takim przypadku możesz zacząć od 

przeglądania zbiorów danych i sprawdzenia, czy możesz zadać jakieś interesujące pytania. Oto kilka 

sugestii, od czego możesz zacząć:  

* Kaggle.com - Kaggle rozpoczęło działalność jako strona internetowa dla konkursów data science. 

Firmy publikują zestaw danych oraz pytanie i zazwyczaj oferują nagrodę za najlepszą odpowiedź. 

Ponieważ pytania dotyczą modeli uczenia maszynowego, które próbują przewidzieć coś, na przykład 

to, czy ktoś nie spłaci pożyczki lub za jaką cenę sprzeda dom, użytkownicy mogą porównać modele na 

podstawie ich wydajności w zestawie testowym wstrzymania i uzyskać metrykę wydajności dla każdy. 

Kaggle ma również fora dyskusyjne i „jądra”, w których ludzie dzielą się swoim kodem, dzięki czemu 

możesz dowiedzieć się, jak inni podeszli do zbioru danych. W rezultacie Kaggle ma tysiące zbiorów 

danych z towarzyszącymi pytaniami i przykładami analizowania ich przez inne osoby. Największą zaletą 

Kaggle jest również jego największa wada: przekazując (ogólnie oczyszczony) zestaw danych i problem, 

wykonał za Ciebie dużo pracy. Ty też masz tysiące ludzi borykających się z tym samym problemem, 

więc trudno jest wnieść wyjątkowy wkład. Jednym ze sposobów użycia Kaggle jest pobranie zestawu 

danych, ale zadanie innego pytania lub wykonanie analizy eksploracyjnej. Ale ogólnie uważamy, że 

Kaggle najlepiej nadaje się do uczenia się poprzez rozwiązywanie projektu, a następnie sprawdzanie, 

jak wypadłeś w porównaniu z innymi, a tym samym uczenie się na podstawie tego, co zrobiły ich 

modele, a nie jako fragmentu twojego portfolio.  

* Zbiory danych w wiadomościach - Ostatnio wiele firm informacyjnych zaczęło upubliczniać swoje 

dane. Na przykład FiveThirtyEight.com, strona internetowa, która koncentruje się na analizie sondaży, 

polityce, ekonomii i blogowaniu sportowym, publikuje dane, których może użyć do artykułów, a nawet 

linki do surowych danych bezpośrednio ze strony z artykułami. Chociaż te zbiory danych często 

wymagają ręcznego czyszczenia, fakt, że są wiadomości oznaczają, że prawdopodobnie wiąże się z nimi 

oczywiste pytanie.  

* API - API (interfejsy programowania aplikacji) to narzędzia programistyczne, które umożliwiają 

dostęp do danych bezpośrednio z firm. Wiesz, jak wpisać adres URL i dostać się na stronę internetową? 

Interfejsy API są jak adresy URL, ale zamiast strony internetowej otrzymujesz dane. Niektóre przykłady 

firm z przydatnymi interfejsami API to The New York Times i Yelp, które pozwalają odpowiednio pobrać 

ich artykuły i recenzje. Niektóre interfejsy API mają nawet pakiety R lub Python, które w szczególności 

ułatwiają pracę z nimi. Na przykład rtweet dla R pozwala szybko pobrać dane z Twittera, dzięki czemu 

można znaleźć tweety z określonym hashtagiem, jakie są popularne tematy w Kioto lub jakie tweety 

preferuje Stephen King. Pamiętaj, że istnieją ograniczenia i warunki korzystania z tych interfejsów API. 

Na przykład w tej chwili Yelp ogranicza Cię do 5000 połączeń dziennie, więc nie będziesz w stanie 

pobrać wszystkich recenzji. Interfejsy API doskonale nadają się do dostarczania niezwykle 

niezawodnych, uporządkowanych danych z wielu źródeł.  



* Otwarte dane rządowe - wiele danych rządowych jest dostępnych online. Możesz użyć danych ze 

spisu ludności, danych o zatrudnieniu, ogólnych badań społecznych i ton danych władz lokalnych, 

takich jak połączenia pod numer 911 lub liczniki ruchu. Czasami możesz pobrać te dane bezpośrednio 

jako plik CSV; innym razem musisz użyć API. Możesz nawet przesyłać wnioski z Ustawy o wolności 

informacji do agencji rządowych, aby uzyskać dane, które nie są publicznie wymienione. Informacje 

rządowe są świetne, ponieważ często są szczegółowe i dotyczą nietypowych tematów, takich jak dane 

dotyczące zarejestrowanych imion każdego zwierzęcia w Seattle. Wadą informacji rządowych jest to, 

że często nie są dobrze sformatowane, np. tabele przechowywane w plikach PDF.  

* Twoje własne dane - Istnieje wiele miejsc, w których możesz pobrać dane o sobie; serwisy 

społecznościowe i usługi e-mail to dwa duże. Ale jeśli używasz aplikacji do śledzenia aktywności 

fizycznej, listy lektur, budżetu, snu lub czegokolwiek innego, zwykle możesz również pobrać te dane. 

Może mógłbyś zbudować chatbota na podstawie wiadomości e-mail ze współmałżonkiem. Możesz też 

przyjrzeć się najczęściej używanym słowom w tweetach i tym, jak te słowa zmieniały się w czasie. Być 

może mógłbyś monitorować spożycie kofeiny i ćwiczenia przez miesiąc, aby sprawdzić, czy możesz 

przewidzieć, ile i dobrze śpisz. Zaletą korzystania z własnych danych jest to, że Twój projekt ma 

gwarancję, że jest wyjątkowy: nikt inny wcześniej nie przeglądał tych danych!  

* Web scraping - Web scraping to sposób na wyodrębnienie danych ze stron internetowych, które nie 

mają interfejsu API, zasadniczo poprzez zautomatyzowanie odwiedzania stron internetowych i 

kopiowania danych. Możesz stworzyć program do przeszukiwania witryny filmowej pod kątem listy 

100 aktorów, ładowania profili aktorów, kopiowania list filmów, w których się znajdują, i umieszczania 

tych danych w arkuszu kalkulacyjnym. Musisz jednak zachować ostrożność: skrobanie witryny może 

być niezgodne z warunkami użytkowania witryny i możesz zostać zbanowany. Możesz sprawdzić plik 

robots.txt witryny, aby dowiedzieć się, co jest dozwolone. Chcesz być miły dla stron internetowych: 

jeśli odwiedzasz witrynę zbyt wiele razy, możesz ją wyłączyć. Ale zakładając, że warunki korzystania z 

usługi na to pozwalają i budujesz w czasie między trafieniami, scraping może być świetnym sposobem 

na uzyskanie unikalnych danych.  

Co sprawia, że projekt poboczny jest interesujący? Naszą rekomendacją jest wybór analizy 

eksploracyjnej, w której każdy wynik prawdopodobnie nauczy czegoś czytelnika lub zademonstruje 

twoje umiejętności. Możesz utworzyć interaktywną mapę 311 połączeń w Seattle, oznaczonych 

kolorami według kategorii; ta mapa wyraźnie pokazuje twoje umiejętności wizualizacji i pokazuje, że 

możesz pisać o pojawiających się wzorcach. Z drugiej strony, jeśli spróbujesz przewidzieć rynek akcji, 

prawdopodobnie nie będziesz w stanie tego zrobić, a pracodawcy trudno jest ocenić twoje 

umiejętności, jeśli wynik jest negatywny. Kolejną wskazówką jest sprawdzenie, co pojawia się, gdy 

wyszukujesz swoje pytanie w Google. Jeśli pierwszymi wynikami są artykuły w gazetach lub posty na 

blogu, które odpowiadają dokładnie na pytanie, które zadałeś, możesz przemyśleć swoje podejście. 

Czasami możesz rozszerzyć analizę innej osoby lub wprowadzić inne dane, aby dodać kolejną warstwę 

do analizy, ale może być konieczne rozpoczęcie procesu od nowa. 

Wybór kierunku 

Budowanie portfolio nie musi być ogromnym zaangażowaniem czasowym. Doskonałość jest tu 

zdecydowanie wrogiem dobrego. Coś jest lepsze niż nic; Pracodawcy szukają przede wszystkim 

dowodów na to, że możesz kodować i komunikować się o danych. Możesz się martwić, że ludzie będą 

patrzeć i śmiać się z twojego kodu lub mówić: „Wow, pomyśleliśmy, że ta osoba może być w porządku, 

ale spójrz na jej okropny kod!” Jest bardzo mało prawdopodobne, że tak się stanie. Jednym z powodów 

jest to, że pracodawcy dostosowują swoje oczekiwania do poziomu stażu pracy: nie będziesz musiał 

kodować jak magister informatyki, jeśli jesteś początkującym naukowcem zajmującym się danymi. 



Ogólnie rzecz biorąc, większym zmartwieniem jest to, że w ogóle nie możesz kodować. Chcesz 

specjalizować się w wizualizacji? Stwórz interaktywny wykres za pomocą D3. Czy chcesz przetwarzać 

język naturalny? Użyj danych tekstowych. Nauczanie maszynowe? Przewiduj coś. Wykorzystaj swój 

projekt, aby zmusić się do nauczenia się czegoś nowego. Przeprowadzenie tego rodzaju praktycznej 

analizy pokaże ci luki w twojej wiedzy. Kiedy dane, którymi naprawdę jesteś zainteresowany, znajdują 

się w sieci, nauczysz się web scrapingu. Jeśli uważasz, że dany wykres wygląda brzydko, dowiesz się, 

jak tworzyć lepsze wizualizacje. Jeśli uczysz się samodzielnie, wykonanie projektu to dobry sposób na 

przezwyciężenie paraliżu związanego z niewiedzą, czego się dalej uczyć. Częstym problemem 

związanym z projektami z własnej motywacji jest przekroczenie zakresu. Overscoping to chęć zrobienia 

wszystkiego lub dodawania kolejnych rzeczy w miarę postępu. Zawsze możesz 

ulepszać/edytować/uzupełniać, ale wtedy nigdy nie kończysz. Jedną ze strategii jest myślenie jak 

Hollywood i tworzenie sequeli. Powinieneś zadać sobie pytanie i odpowiedzieć na nie, ale jeśli uważasz, 

że możesz chcieć wrócić do niego później, możesz zakończyć badania pytaniem lub tematem do 

dalszego zbadania (lub nawet „Kontynuować &hellip;?”, jeśli tak musieć). Innym problemem jest brak 

możliwości obrotu. Czasami żądane dane nie są dostępne. Albo jest tego za mało. Albo nie jesteś w 

stanie go wyczyścić. Takie sytuacje są frustrujące i w tym momencie łatwo można się poddać. Ale warto 

spróbować dowiedzieć się, jak możesz uratować projekt. Czy wykonałeś już wystarczająco dużo pracy, 

aby napisać samouczek na bloga, być może o tym, jak zebrałeś dane? Pracodawcy poszukują osób, 

które uczą się na swoich błędach i nie boją się do nich przyznać. Samo pokazanie, co poszło nie tak, aby 

inni mogli uniknąć tego samego losu, nadal jest cenne. 

Wypełnianie GitHub README 

Może jesteś na bootcampie lub na studiach, w których już robisz własne projekty. Zadeklarowałeś 

nawet swój kod na GitHub. Czy to wystarczy? Nie! Minimalnym wymogiem dla użytecznego 

repozytorium GitHub jest wypełnienie pliku README. Masz kilka pytań, na które musisz odpowiedzieć:  

* Czym jest projekt? Jakie dane wykorzystuje? Na jakie pytanie odpowiada? Jaki był wynik: model, 

system uczenia maszynowego, pulpit nawigacyjny czy raport?  

* Jak zorganizowane jest repozytorium? To pytanie sugeruje oczywiście, że repozytorium jest w 

rzeczywistości zorganizowane w jakiś sposób! Istnieje wiele różnych systemów, ale podstawowym jest 

podzielenie skryptu na części: pobranie (jeśli dotyczy) danych, czyszczenie ich, eksploracja i ostateczna 

analiza. W ten sposób ludzie wiedzą, dokąd się udać, w zależności od tego, co ich interesuje. Sugeruje 

to również, że zachowasz swoją pracę zorganizowaną, gdy idziesz do pracy w firmie. Firma nie chce 

ryzykować, że cię zatrudni, a potem, gdy nadejdzie czas, aby przekazać projekt, dajesz komuś 

niekomentowany, 5000-wierszowy skrypt, którego rozgryzienie i użycie może być dla niego 

niemożliwe. Dobre zarządzanie projektami pomaga również w przyszłości: jeśli chcesz ponownie 

wykorzystać część kodu później, będziesz wiedział, dokąd się udać.  

Ale chociaż robienie projektu i udostępnianie go publicznie w udokumentowanym repozytorium 

GitHub jest dobre, bardzo trudno jest spojrzeć na kod i zrozumieć, dlaczego jest to ważne. Po 

wykonaniu projektu następnym krokiem jest napisanie posta na blogu, który pozwoli ludziom 

dowiedzieć się, dlaczego to, co zrobiłeś, było fajne i interesujące. Nikogo nie obchodzi 

pet_name_analysis.R, ale wszystkich obchodzi „Użyłem R, aby znaleźć najgłupsze imiona zwierząt!” 

Założenie bloga 

Blogi pozwalają pochwalić się swoimi myślami i projektami, ale mogą również oferować nietechniczne 

spojrzenie na twoją pracę. Wiemy, wiemy - właśnie nauczyłeś się wszystkich tych wspaniałych 

technicznych rzeczy! Chcesz się tym pochwalić! Jednak bycie naukowcem zajmującym się danymi 



prawie zawsze wiąże się z przekazywaniem swoich wyników laikom, a blog da ci doświadczenie w 

tłumaczeniu procesu analizy danych na język biznesowy. 

Potencjalne tematy 

Załóżmy, że stworzyłeś bloga. Czy ludzie naprawdę będą zainteresowani Twoimi projektami? Nie masz 

jeszcze tytułu naukowca danych; jak możesz kogoś czegoś nauczyć? Warto pamiętać, że najlepiej jest 

uczyć ludzi kilka kroków za sobą. Zaraz po zapoznaniu się z koncepcją, taką jak używanie ciągłej 

integracji dla swojego pakietu lub tworzenie modelu TensorFlow, nadal rozumiesz nieporozumienia i 

frustracje, które miałeś. Wiele lat później trudno jest postawić się w myśleniu początkującego. Czy 

kiedykolwiek miałeś nauczyciela, który był wyraźnie bardzo inteligentny, a mimo to w ogóle nie potrafił 

przekazywać pojęć? Nie wątpiłeś, że znają temat, ale nie mogli go dla ciebie rozbić i wydawali się być 

sfrustrowani, że nie od razu go zrozumiałeś. Spróbuj myśleć o swoich odbiorcach jak o sobie sześć 

miesięcy temu. Czego się nauczyłeś od tego czasu? Jakie zasoby chcesz, aby były dostępne? To 

ćwiczenie jest również świetne do świętowania twoich postępów. Mając tak wiele do nauczenia się w 

nauce o danych, łatwo poczuć że nigdy nie zrobiłeś wystarczająco dużo; zatrzymanie się, aby zobaczyć, 

co osiągnąłeś, jest miłe. Posty na blogu poświęcone naukom o danych można pogrupować w cztery 

kategorie:  

* Samouczki z dużą ilością kodu - samouczki pokazują czytelnikom, jak robić takie rzeczy jak web 

scraping lub głębokie uczenie się w Pythonie. Twoi czytelnicy będą na ogół innymi aspirującymi lub 

praktykującymi naukowcami danych. Chociaż samouczki nazywamy ciężkim kodem, zwykle nadal 

będziesz chciał, aby było tyle wierszy tekstu, co kod, jeśli nie więcej. Kod generalnie nie jest oczywisty; 

musisz przeprowadzić czytelnika przez to, co robi każda część, dlaczego chcesz to zrobić i jakie są 

wyniki.  

* Samouczki z dużą ilością teorii - te samouczki uczą czytelników koncepcji statystycznej lub 

matematycznej, na przykład tego, czym jest empiryczna analiza Bayesa lub jak działa analiza głównych 

składowych. Mogą mieć jakieś równania lub symulacje. Podobnie jak w przypadku samouczków z dużą 

ilością kodu, twoją publicznością są zwykle inni naukowcy zajmujący się danymi, ale powinieneś pisać 

tak, aby każdy, kto ma trochę wiedzy matematycznej, mógł podążać za nimi. Samouczki z rozbudowaną 

teorią są szczególnie dobre do zademonstrowania umiejętności komunikacyjnych; panuje stereotyp, 

że wielu technicznych ludzi, zwłaszcza jeśli mają stopień doktora, nie potrafi dobrze wyjaśnić pojęć.  

* Fajny projekt, który zrobiłeś - Mamy nadzieję, że Cię przekonaliśmy, nie musisz pracować tylko nad 

przełomowym rozpoznawaniem obrazów medycznych. Możesz również dowiedzieć się, który z filmów 

Zmierzch używa tylko słów z Burzy Szekspira. Na przykład Julia Silge użyła sieci neuronowych do 

wygenerowania tekstu, który brzmi jak Jane Austen. Te posty na blogu mogą bardziej skupiać się na 

wynikach lub procesie, w zależności od tego, jaka była najciekawsza część twojego projektu.  

* Zapisywanie swoich doświadczeń - nie musisz tylko pisać na blogu o samouczkach lub swoich 

projektach z zakresu analizy danych. Możesz opowiedzieć o swoich doświadczeniach na spotkaniu lub 

konferencji poświęconej analizie danych: jakie prelekcje Cię zainteresowały, porady dla osób, które 

wybierają się na ich pierwsze spotkanie lub jakie zasoby udostępnione przez prelegentów. Ten rodzaj 

postu może być pomocny dla osób, które rozważają udział w tym samym wydarzeniu w następnym 

roku lub które nie mogą uczestniczyć w konferencjach z powodów logistycznych lub finansowych. 

Ponownie, tego typu posty na blogu dają potencjalnym pracodawcom wgląd w to, jak myślisz i 

komunikujesz się. 

Logistyka 



Ale gdzie umieścić swoje ciekawe pisarstwo? W przypadku bloga masz dwie główne opcje: 

* Stwórz własną stronę internetową. Jeśli pracujesz w języku R, sugerujemy skorzystanie z pakietu 

blogdown, który umożliwia stworzenie strony internetowej dla bloga przy użyciu kodu R (dzikiego, 

prawda?). Jeśli używasz Pythona, Hugo i Jekyll to dwie opcje, z których obie umożliwiają tworzenie 

statycznych witryn blogowych i dostarczanie wielu motywów, które zbudowali inni ludzie, 

umożliwiając pisanie postów na blogu w przecenach. Sugerujemy, abyś nie martwił się zbytnio swoim 

motywem i stylem; po prostu wybierz ten, który Ci się podoba. Nie ma nic gorszego niż niepisanie 

postów na blogu, ponieważ zbytnio się rozproszyłeś, zmieniając wygląd bloga. Prosty jest 

prawdopodobnie najlepszy; zmiana motywu może być uciążliwa, więc lepiej nie wybierać takiego, na 

który możesz mieć dość za sześć miesięcy.  

* Korzystanie z Medium lub innej platformy blogowej. Medium to bezpłatna, internetowa platforma 

wydawnicza. Firma na ogół nie pisze treści; zamiast tego zawiera treści setek tysięcy autorów. Medium 

i podobne strony to dobre opcje, jeśli chcesz szybko zacząć, ponieważ nie musisz się martwić o hosting 

lub uruchomienie strony internetowej; wystarczy kliknąć „Nowy post”, zacząć pisać i publikować. 

Możesz również uzyskać większy ruch, gdy ludzie przeszukują witrynę blogów w poszukiwaniu 

terminów takich jak data science lub Python. Ale jedną obawą jest to, że jesteś na łasce platformy. Jeśli 

firma zmieni model biznesowy i umieści wszystko za zaporą, na przykład, nie możesz nic zrobić, aby 

Twoje posty na blogu były bezpłatne. Nie możesz też tworzyć prawdziwej sekcji biograficznej ani 

dodawać innych treści, takich jak strona z linkami do przemówień, które wygłosiłeś.  

Jednym z typowych pytań, jakie ludzie mają na temat blogowania, jest to, jak często muszą publikować 

i jak długie powinny być te posty. Te rzeczy są zdecydowanie osobistymi wyborami. Widzieliśmy ludzi, 

którzy prowadzą mikroblogi, publikując krótkie posty wiele razy w tygodniu. Inne osoby spędzają 

miesiące między postami i publikują dłuższe artykuły. Istnieją pewne ograniczenia; chcesz mieć 

pewność, że Twoje posty nie zaczną przypominać Ulissesa. Jeśli Twój post jest bardzo długi, możesz 

podzielić go na części. Ale chcesz pokazać, że potrafisz komunikować się zwięźle, ponieważ jest to jedna 

z podstawowych umiejętności w zakresie analizy danych. Kierownictwo, a nawet Twój menedżer, 

prawdopodobnie nie chcą lub nie muszą słyszeć wszystkich fałszywych startów, które miałeś, ani 20 

różnych rzeczy, których próbowałeś. Chociaż możesz zdecydować się na krótkie podsumowanie swoich 

falstartów, musisz szybko dotrzeć do sedna i ostatecznej ścieżki. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w 

której ostatnia metoda zaskoczy czytelników. Jeśli na przykład nie użyłeś najpopularniejszej biblioteki 

do rozwiązania problemu, możesz wyjaśnić, że nie skorzystałeś, ponieważ okazało się, że biblioteka nie 

działa. A co jeśli martwisz się, że nikt nie przeczyta Twojego bloga, a cała Twoja praca pójdzie na marne? 

Cóż, jednym z powodów posiadania bloga jest to, że pomaga on w podawaniu pracy. Możesz umieścić 

linki do swoich postów na blogu w swoim CV, gdy odwołujesz się do projektów z zakresu analizy 

danych, a nawet pokazujesz je osobom biorącym udział w wywiadach, zwłaszcza jeśli posty mają ładne 

interaktywne wizualizacje lub pulpity nawigacyjne. Nie jest ważne, aby mieć setki czy tysiące 

czytelników. Może być fajnie, jeśli otrzymasz komentarz na poziomie Medium lub jeśli pojawisz się w 

biuletynie firmy zajmującej się badaniem danych, ale ważniejsze jest posiadanie odbiorców, którzy 

będą czytać, cenić i angażować się w materiał, niż mieć wysokie wskaźniki. Nie oznacza to, że nie 

możesz nic zrobić, aby zbudować czytelnictwo. Po pierwsze, powinieneś się reklamować; chociaż to 

banał, posiadanie #marki jest przydatne do budowania sieci w dłuższej perspektywie. Nawet jeśli coś 

wydaje się proste, prawdopodobnie jest to nowość dla grupy praktykujących analityków danych tylko 

dlatego, że dziedzina jest tak duża. Ludzie w firmach, dla których chcesz pracować, mogą nawet czytać 

Twoje rzeczy! Twitter jest dobrym miejscem do rozpoczęcia pracy nad przykładowymi projektami; 

możesz podzielić się wiadomościami po opublikowaniu posta i użyć odpowiednich hashtagów, aby 

zdobyć szersze grono czytelników. Ale Twój blog jest cenny, nawet jeśli nikt (oprócz Twojego partnera 



i zwierzaka) go nie czyta. Pisanie posta na blogu to dobra praktyka; zmusza cię do uporządkowania 

swoich myśli. Podobnie jak nauczanie osobiście, pomaga również uświadomić sobie, że nie wiesz 

czegoś tak dobrze, jak myślałeś, że wiesz. 

Praca nad przykładowymi projektami 

W tej sekcji przeprowadzimy Cię przez dwa przykładowe projekty, od początkowego pomysłu przez 

analizę do końcowego publicznego artefaktu. Wykorzystamy prawdziwe projekty : stworzenie aplikacji 

internetowej dla freelancerów zajmujących się nauką o danych, aby znaleźć najlepiej dopasowane 

zawody i uczenie się sieci neuronowych poprzez szkolenie jednego na zbiorze danych z zakazanymi 

tablicami rejestracyjnymi. 

Freelancerzy zajmujący się badaniem danych 

PYTANIE 

Kiedy byłem początkującym naukowcem zajmującym się danymi, zainteresowałem się jednym ze 

sposobów, w jaki niektórzy badacze danych zarabiają dodatkowe pieniądze: freelancerem. Freelancing 

to robienie projektów dla kogoś, u kogo nie jesteś zatrudniony, niezależnie od tego, czy jest to inna 

osoba, czy duża firma. Projekty te obejmują od kilku godzin do miesięcy pracy w pełnym wymiarze 

godzin. Możesz znaleźć wiele ofert pracy dla freelancerów opublikowanych na stronach internetowych 

freelancerów, takich jak UpWork, ale ponieważ nauka o danych to bardzo szeroka dziedzina, 

stanowiska w tej kategorii mogą obejmować wszystko, od tworzenia stron internetowych, przez 

analizę w programie Excel, po przetwarzanie języka naturalnego na terabajtach danych. Postanowiłem 

zobaczyć czy mógłbym pomóc freelancerom przebrnąć przez tysiące ofert pracy, aby znaleźć te, które 

najlepiej do nich pasują.  

ANALIZA 

Aby zebrać dane, wykorzystałem API UpWork do pobrania aktualnie dostępnych ofert pracy i profili 

wszystkich w kategorii Data Science and Analytics. Skończyło się na 93 000 freelancerów i 3000 miejsc 

pracy. Chociaż API umożliwiło stosunkowo łatwy dostęp do danych (ponieważ nie musiałem robić web 

scrapingu), nadal musiałem tworzyć funkcje do wykonywania setek wywołań API, obsługi, gdy te 

wywołania API nie powiodły się, a następnie przekształcania danych tak Przydałby mi się. Ale zaletą 

tego procesu było to, że ponieważ dane nie były łatwo dostępne, nie było setek innych osób 

pracujących nad tym samym projektem, jak byłoby, gdybym użył danych z konkursu Kaggle. Po 

uzyskaniu danych w dobrym stanie przeprowadziłem analizę eksploracyjną. Przyjrzałem się, jak poziom 

wykształcenia i kraj wpływają na zarobki freelancerów. Stworzyłem również wykres korelacji 

umiejętności wymienianych przez freelancerów, który pokazał różne typy freelancerów: programiści 

stron internetowych (PHP, jQuery, HTML i CSS), finanse i księgowość (rachunkowość finansowa, 

księgowość i analiza finansowa) oraz dane gromadzenie (wprowadzanie danych, generowanie leadów, 

eksploracja danych i web scraping) wraz z „tradycyjnym” zestawem umiejętności data science (Python, 

uczenie maszynowe, statystyki i analiza danych). Na koniec utworzyłem wynik podobieństwa między 

tekstem profilu a tekstem stanowiska i połączyłem ten wynik z nakładaniem się umiejętności (zarówno 

freelancerów, jak i umiejętności z listy stanowisk), aby stworzyć pasujący wynik dla freelancera i pracy. 

PRODUKT KOŃCOWY 

W tym przypadku nie napisałem posta na blogu. Zamiast tego stworzyłem interaktywną aplikację 

internetową, w której ktoś mógł wprowadzić swój tekst profilu, umiejętności i wymagania dotyczące 

pracy (takie jak minimalny wynik opinii dla oferty  pracy i czas trwania pracy), a dostępne oferty byłyby 

filtrowane aby spełnić te wymagania i posortowane według tego, jak dobrze pasują do użytkownika. 



Nie pozwoliłem, żeby to, co doskonałe, było tutaj wrogiem dobrego; jest wiele sposobów na ulepszenie 

projektu. Wyciągnąłem zlecenia tylko raz, a ponieważ wykonałem ten projekt cztery lata temu, 

aplikacja nadal działa, ale żadna z tych ofert nie jest już dostępna. Aby aplikacja była wartościowa na 

dłuższą metę, musiałbym co wieczór pobierać zlecenia i aktualizować oferty. Mogłem też stworzyć 

bardziej wyrafinowany algorytm dopasowywania, przyspieszyć początkowy czas ładowania aplikacji i 

sprawić, by wygląd był bardziej wyszukany. Jednak pomimo tych ograniczeń projekt zrealizował kilka 

ważnych celów. Pokazał, że mogę wziąć projekt i pozwolić ludziom na interakcję z nim, a nie ograniczać 

się do statycznych analiz, które znajdowały się na moim laptopie. Miał rzeczywisty przypadek użycia: 

pomaganie freelancerom w znalezieniu pracy. Przeprowadziło mnie to przez cały cykl projektu z 

dziedziny nauki o danych: zbieranie danych, czyszczenie ich, przeprowadzanie analiz eksploracyjnych i 

generowanie ostatecznego wyniku. 

Szkolenie sieci neuronowej na obraźliwych tablicach rejestracyjnych 

PYTANIE 

Gdy dorastałem jako naukowiec zajmujący się danymi, zawsze byłem sfrustrowany, gdy widziałem 

zabawne posty na blogach, w których ludzie trenowali sieci neuronowe, aby generować takie rzeczy, 

jak nowe nazwy zespołów, nowe Pokémony i dziwne przepisy kulinarne. Myślałem, że te projekty są 

świetne, ale sam nie wiedziałem, jak je wykonać! Pewnego dnia przypomniałem sobie, że słyszałem o 

zbiorze danych wszystkich niestandardowych tablic rejestracyjnych, które zostały odrzucone przez stan 

Arizona za zbyt obraźliwe. Gdybym mógł zdobyć ten zestaw danych, byłby to idealny sposób na 

nauczenie się tworzenia sieci neuronowych - mógłbym stworzyć własne obraźliwe tablice 

rejestracyjne. 

ANALIZA 

Po złożeniu wniosku o rejestrację publiczną w Departamencie Transportu Arizony otrzymałem listę 

tysięcy obraźliwych tablic rejestracyjnych. Nie wiedziałem nic o sieciach neuronowych, więc po 

otrzymaniu danych zacząłem przeszukiwać internet w poszukiwaniu wpisów na blogu opisujących, jak 

je stworzyć. Jako użytkownik głównie R, z przyjemnością znalazłem pakiet Keras od RStudio do 

tworzenia sieci neuronowych w R. Załadowałem dane do R, a następnie sprawdziłem przykład pakietu 

RStudio Keras do generowania tekstu za pomocą sieci neuronowych. Zmodyfikowałem kod, aby działał 

z danymi z tablic rejestracyjnych; przykład RStudio był do generowania sekwencji długiego tekstu, ale 

chciałem trenować na siedmioznakowych tablicach rejestracyjnych. Oznaczało to utworzenie wielu 

punktów danych treningowych dla mojego modelu z każdej tablicy rejestracyjnej (jeden punkt danych 

do przewidywania każdego znaku na tablicy rejestracyjnej). Następnie przeszkoliłem model sieci 

neuronowej, chociaż na początku nie działał. Po odłożeniu projektu na miesiąc wróciłem i zdałem sobie 

sprawę, że moje dane nie są przetwarzane poprawnie. Kiedy naprawiłem ten problem, wyniki 

wygenerowane przez sieć neuronową były fantastyczne. Ostatecznie, mimo że nie zmieniłem zbytnio 

przykładu RStudio, pod koniec czułem się znacznie pewniej w tworzeniu i korzystaniu z sieci 

neuronowych.  

PRODUKT KOŃCOWY 

Napisałem post na blogu o projekcie, który opisuje, w jaki sposób uzyskałem dane, jak je 

przetwarzałem, aby były gotowe do sieci neuronowej i jak zmodyfikowałem przykładowy kod RStudio, 

aby działał dla mnie. Wpis na blogu był w dużym stopniu w stylu „Jestem nowy w sieciach 

neuronowych, a oto czego się nauczyłem”; Nie udawałem, że już wiem, jak to wszystko działa. W 

ramach wpisu na blogu stworzyłem obraz, który pobrał tekst z mojego modelu neuronowego i nadał 

mu wygląd tablic rejestracyjnych Arizony. Kod umieściłem również na GitHubie. Odkąd napisałem ten 



post na blogu i udostępniłem mój kod, wiele innych osób zmodyfikowało go, aby stworzyć własne 

zabawne sieci neuronowe. To, czego nauczyłem się z tego głupiego projektu, ostatecznie pomogło mi 

w stworzeniu efektywnych modeli uczenia maszynowego dla ważnych zadań konsultingowych. Tylko 

dlatego, że oryginalna praca nie jest poważna, nie oznacza to, że nie ma w niej wartości! 



Pierwsze miesiące w pracy 

Przedstawimy Ci, czego możesz się spodziewać w pierwszych kilku miesiącach i jak z nich korzystać, 

aby osiągnąć sukces. Te miesiące będą miały ogromny wpływ na przebieg pracy; to Twoja szansa na 

stworzenie systemu i sieci wsparcia, które pozwolą Ci odnieść sukces. Chociaż każda praca związana z 

analityką danych jest inna, do każdej pracy mają zastosowanie pewne ogólne wzorce i zasady. Kiedy 

zaczniesz pracować, instynktownie będziesz chciał zrobić jak najwięcej. Walcz z tym instynktem. Musisz 

mieć pewność, że nie tylko wykonujesz zadania, ale wykonujesz je we właściwy sposób. Kiedy zaczynasz 

pracę, to najłatwiejszy czas na zadawanie pytań o to, jak coś należy zrobić, ponieważ nie oczekuje się 

od Ciebie znajomości procesów w nowej firmie. Menedżerowie czasami zapominają, że nie masz takiej 

wiedzy instytucjonalnej, jaką mógł mieć twój poprzednik, więc możesz otrzymać zadanie, które nie ma 

dla ciebie sensu. Możesz być w stanie sfałszować swoją drogę przez kilka pierwszych zadań, ale 

znacznie lepiej będzie Ci służyć, zadając pytania wcześnie i dowiadując się, jak podejść do swojego 

procesu pracy. 

Pierwszy miesiąc 

Twój pierwszy miesiąc w jednej firmie będzie wyglądał zupełnie inaczej niż pierwszy miesiąc w innej 

organizacji. Duże i małe firmy podejdą do Twojego onboardingu z niemal przeciwnych perspektyw. 

Rysunek porównuje to, czego możesz się spodziewać w dwóch firmach: ogromna z mnóstwem 

naukowców zajmujących się danymi i jedna, w której nie ma lub prawie wcale nie ma zespołu 

zajmującego się analizą danych.  

 

Te dwa przykłady podkreślają krańce spektrum, ale firma, dla której pracujesz, prawdopodobnie 

znajdzie się pomiędzy. 

Onboarding w dużej organizacji: dobrze naoliwiona maszyna 

Jesteś jedną z dziesiątek osób rozpoczynających w tym tygodniu. Otrzymałeś e-mail na tydzień przed 

informacją, gdzie iść, kiedy przyjechać i co musisz zabrać. Teraz rozpoczynasz formalny, wielodniowy 

proces onboardingu z osobami z różnych działów. Otrzymujesz laptopa i przechodzisz przez proces jego 

konfiguracji. Słuchasz prezentacji na temat kultury firmy, polityki kadrowej i sposobu organizacji firmy. 

Wszystko działa jak w zegarku; firma zatrudniała już tysiące pracowników. Po stronie nauki o danych 

uzyskasz pomoc w konfigurowaniu środowiska kodowania. Prawdopodobnie istnieje lista kontrolna 

lub obszerna dokumentacja na temat wszystkiego, co musisz zrobić, aby uzyskać dostęp do danych. 

Istnieje również centralne repozytorium starych raportów i dokumentacji danych, które możesz 

przeczytać i wchłonąć. Nikt nie oczekuje, że od razu dostarczysz wiele; chociaż twoi współpracownicy 

są podekscytowani, że dołączysz do zespołu, wiedzą, że będziesz potrzebował czasu na dostosowanie 

się. Oczekuje się, że przejście całego szkolenia i zatwierdzenie dostępu do systemów zajmie Ci kilka 

tygodni. Możesz być sfrustrowany, że tak długo trwa, aby czuć się produktywnym, ale powolny start 

jest naturalny w tym środowisku. Jeśli otrzymasz listę rzeczy do zrobienia lub zadanie, powinieneś 



potraktować to poważnie, ale martw się bardziej o proces niż o wynik. Ugruntowane zespoły zajmujące 

się analizą danych często mają własne dziwactwa, które musisz przyjąć. Na tym etapie nie tylko dobrze 

jest zadawać pytania; jest to niezbędne do późniejszego wykonywania pracy. Pierwsze miesiące to 

Twoja szansa, aby zobaczyć, co zostało zrobione przed Tobą i dowiedzieć się o rytmie Twoich 

współpracowników. 

Onboarding w małej firmie: Jakie wdrożenie? 

„Och, zaczynasz dzisiaj?” Jeśli dołączasz do małego startupu, nie zdziw się, jeśli nie wszystko jest 

gotowe, łącznie z laptopem. Możesz zostać sam, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do danych. 

Kiedy się dostaniesz, może się okazać, że dane nie są dobrze zoptymalizowane pod kątem Twojej pracy 

i że zapytanie SQL na małej tabeli zawierającej 100 000 wierszy zajmuje sześć minut do uruchomienia. 

Sesje onboardingowe w celu poznania firmy mogą nie odbywać się tygodniami, jeśli w ogóle są, 

ponieważ w danym tygodniu może rozpocząć się zbyt mała liczba osób, aby często przeprowadzać te 

sesje. Nie ma standardów nauki o danych, o których można by mówić. Nikt nie powie Ci, jakiego języka 

programowania użyć ani jak podejść i ustrukturyzować analizę. Zostaniesz jednak poproszony o szybkie 

rozpoczęcie uzyskiwania wyników. W przeciwieństwie do dużej organizacji nie musisz się martwić, że 

nie będziesz produktywny; zostaniesz poproszony o zrobienie tego od razu. O wiele bardziej musisz się 

martwić, że przypadkowo robisz coś złego i nikt Ci tego nie powie, dowiadując się kilka miesięcy 

później, że Twoja (nieprawidłowa) praca jest już wykorzystywana. Dlatego nadal konieczne jest 

zadawanie pytań i praca nad zdobyciem przyczółka, zanim nie będziesz już mieć rezerwowej pozycji 

bycia nowym. Przechodzenie od kryzysu do kryzysu spowoduje, że szybko się wypalisz, więc pracuj nad 

budowaniem własnych procesów, które pozwolą Ci odnieść sukces na dłuższą metę. 

Zrozumienie i ustalenie oczekiwań 

Jedną z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić w pierwszych tygodniach, jest spotkanie z 

przełożonym w celu omówienia priorytetów. To spotkanie jest ważne, ponieważ daje wiedzę o tym, do 

czego powinieneś dążyć w swojej pracy. W przypadku niektórych zawodów związanych z nauką o 

danych priorytetem jest dostarczanie analiz określonej grupie interesariuszy, aby pomóc w rozwoju 

określonej części firmy. W przypadku innych zawodów związanych z analizą danych celem jest 

stworzenie wydajnych modeli dla witryny. W niektórych zawodach mogą mieć zastosowanie oba lub 

żaden z tych celów. Możesz czuć, że powinieneś już znać oczekiwania związane z pracą z procesu 

ogłoszenia i rozmowy kwalifikacyjnej. Chociaż czasami jest to prawdą, wiele może się zmienić między 

procesem rozmowy kwalifikacyjnej a rozpoczęciem pracy. Ankieterzy mogą nie być w tym samym 

przedziale czasowym co Ty lub organizacja mogła się zmienić przed dołączeniem. Rozmawiając ze 

swoim menedżerem tak wcześnie, jak to możliwe, uzyskasz najbardziej aktualne informacje i będziesz 

mieć czas na omówienie ich. W idealnym przypadku Twój menedżer ma wizję tego, co będziesz robić, 

ale jest otwarty na Twoje priorytety i mocne strony. Razem chcesz określić, co oznacza sukces w Twojej 

pracy. Ogólnie rzecz biorąc, Twój sukces jest powiązany z sukcesem Twojego zespołu i/lub menedżera; 

jeśli członkowie zespołu zajmującego się analizą danych nie pracują nad tym samym celem, wzajemne 

wspieranie się może być trudne. Aby określić swój własny sukces, musisz zrozumieć, jakie problemy 

zespół próbuje rozwiązać i jak oceniane są wyniki. Czy pomożesz generować większe przychody, 

pracując nad eksperymentami mającymi na celu zwiększenie konwersji, czy też stworzysz model 

uczenia maszynowego, aby pomóc agentom obsługi klienta przewidzieć obawy klienta w celu 

zmniejszenia średniego czasu spędzanego na żądanie? Cele wydajności zwykle nie oznaczają „Stwórz 

model uczenia maszynowego z 99% dokładnością” ani „Użyj najnowszego modelu statystycznego w 

swojej analizie”. Te narzędzia pomagają rozwiązać problem; nie są celem samym w sobie. Jeśli twoje 

modele i analizy dotyczą problemów, na których ludzie nie interesują, są one prawie bezużyteczne. 

Myślenie, że opracowywanie modeli o najwyższej wydajności jest celem, jest powszechnym 



nieporozumieniem wśród osób rozpoczynających swoją pierwszą pracę w zakresie analityki danych. 

Ma sens, że to błędne przekonanie jest powszechne, ponieważ wiele badań akademickich i kursów 

edukacyjnych obejmuje wiele metod tworzenia dokładnych modeli. Ostatecznie jednak w przypadku 

większości zawodów związanych z nauką danych posiadanie bardzo dokładnych modeli nie wystarczy, 

aby odnieść sukces. Rzeczy takie jak użyteczność modelu, poziom wglądu i łatwość utrzymania są 

często ważniejsze. Nie możesz wiedzieć, kiedy zaczynasz nową pracę, jakie są oczekiwania w zakresie 

obowiązków zawodowych. Niektóre firmy cenią pracę zespołową; możesz oczekiwać, że będziesz 

pracować nad kilkoma projektami jednocześnie, ale natychmiast zrezygnuj z pracy, aby pomóc koledze. 

Inne firmy regularnie proszą o dostarczanie wyników i można zignorować e-maile lub wiadomości ze 

Slack, aby zakończyć projekt. Sposobem na sprawdzenie, czy spełniasz oczekiwania, są regularne 

spotkania z bezpośrednim przełożonym. W większości firm będziesz mieć cotygodniowe spotkania 

indywidualne, dzięki czemu możesz omówić to, nad czym pracujesz lub wszelkie problemy, które masz. 

Te spotkania istnieją po to, abyś mógł dowiedzieć się, czy spędzasz czas na zadaniach, które są ważne 

dla twojego szefa. Dlaczego miałbyś zgadywać, co jest potrzebne, skoro możesz otrzymać 

jednoznaczną informację zwrotną? Myślenie w blokach krótkoterminowych pomoże ci mieć pewność, 

że jesteś na dobrej drodze, gdy pojawią się większe oceny wydajności. 

Przygotowanie do sukcesu 

O ile nie pracujesz w bardzo małej firmie, będzie obowiązywał formalny proces oceny wyników, więc 

koniecznie zapytaj o to, z czym ten proces się wiąże i kiedy to nastąpi. Jedną z powszechnych praktyk 

jest przeprowadzanie przeglądu co sześć miesięcy, z potencjalnym wzrostem wynagrodzeń i awansami. 

Wiele firm przeprowadza ten przegląd jako proces 360, w którym otrzymujesz bezpośrednią informację 

zwrotną nie tylko od swojego menedżera, ale także od współpracowników. W takim przypadku 

dowiedz się, czy wybierzesz współpracowników, czy też ich menedżer, abyś mógł zrozumieć, kim są 

Twoi najważniejsi interesariusze. Bardziej ugruntowane zespoły zajmujące się analizą danych mogą 

mieć macierz, która pokazuje, w jakich obszarach jesteś oceniany i czego oczekuje się od każdego 

obszaru na różnych poziomach starszeństwa. Jednym z obszarów może być na przykład wiedza 

techniczna. Od młodszego naukowca danych można oczekiwać, że będzie miał tylko podstawową 

wiedzę i pokaże, że uczy się ponownie; naukowiec danych średniego szczebla może mieć jedną 

specjalizację; a starszy specjalista ds. danych może być osobą, do której należy firma w całym obszarze, 

takim jak testowanie A/B lub pisanie zadań związanych z dużymi danymi. Jeśli matryca nie istnieje, 

sprawdź, czy możesz wymyślić kilka obszarów ze swoim menedżerem. Niezależnie od systemu, 

zaplanuj ze swoim menedżerem przegląd po pierwszych trzech miesiącach, jeśli nie jest to powszechna 

praktyka. Ta recenzja pomoże Ci upewnić się, że jesteś na tej samej stronie co Twój menedżer, 

przekazywać aktualizacje i zaplanować resztę pierwszych sześciu miesięcy i roku. Celem zdefiniowania 

sukcesu nie jest to, że już w pierwszych miesiącach musisz być celny w każdym obszarze. W 

rzeczywistości większość firm nie przeprowadza formalnej oceny wydajności kogoś, kto jest tam krócej 

niż sześć miesięcy, ponieważ większość tego czasu poświęcono na podnoszenie. Definiowanie sukcesu 

polega raczej na upewnieniu się, że w miarę poznawania swojej roli i rozpoczynania pracy robisz to z 

myślą o szerszym obrazie. 

Znając swoje dane 

Oczywiście musisz się również nauczyć o analizie danych. Jeśli Twoja firma zajmuje się analizą danych 

od jakiegoś czasu, doskonałym miejscem na rozpoczęcie jest czytanie raportów napisanych przez 

pracowników. Raporty powiedzą Ci nie tylko, jakie rodzaje danych przechowuje Twoja firma (i dadzą 

Ci kluczowe informacje), ale także ton i styl, w jaki powinieneś komunikować swoje wyniki. Duża część 

pracy analityka danych polega na przekazywaniu informacji nietechnicznym kolegom, a czytając 

raporty, będziesz miał poczucie, jak nietechniczni są ci koledzy. Zobacz, jak uproszczone lub złożone 



autorzy tworzą pewne koncepcje, a będziesz mniej prawdopodobne, że wyjaśnisz zbyt wiele lub 

niedostatecznie, gdy przyjdzie czas na pisanie własnych raportów. Następnie musisz dowiedzieć się, 

gdzie znajdują się dane i uzyskać do nich dostęp. Uzyskanie tego dostępu obejmuje wiedzę, która 

tabela zawiera żądane dane, a może także, jaki system danych je posiada. Być może najczęściej 

używane dane znajdują się w bazie danych SQL, ale dane zdarzeń sprzed dwóch lat znajdują się w HDFS 

(Hadoop Distributed File System), do którego trzeba użyć innego języka, aby uzyskać dostęp. Przyjrzyj 

się ogólnie danym, z którymi będziesz pracować regularnie, ale wejdź z otwartym umysłem. Niektóre 

tabele mają dokumentację (dołączoną do danych lub w raporcie na temat danych), która wyjaśnia 

potencjalne problemy z jakością lub dziwactwa. Przeczytaj najpierw te dokumenty, ponieważ 

powstrzymają cię od zbadania „zagadek”, które później okazały się rozwiązane. Następnie spójrz na 

kilka wierszy i statystyki podsumowujące. Te informacje mogą pomóc w uniknięciu „gotchas”, w 

których dowiadujesz się, że niektóre subskrypcje rozpoczynają się w przyszłości lub że w kolumnie 

często brakuje wartości. Kiedy znajdziesz niespodzianki, które nie są udokumentowane, najlepszym 

sposobem na ich rozwiązanie jest zwykle rozmowa z ekspertem przy tym stole. Ta osoba może być 

analitykiem danych, jeśli Twoja firma jest wystarczająco duża, lub kimś, kto zebrał dane. Może się 

okazać, że niespodzianka to prawdziwy problem, który wymaga naprawy, lub może okazać się, że jest 

to, czego oczekiwano. Na przykład subskrypcje, które rozpoczną się w przyszłości, mogą być tymi, które 

zostały wstrzymane i ustawione na ponowne uruchomienie w tym dniu. Lub kupony na zeszłoroczną 

promocję noworoczną, które zostały wykorzystane w maju tego roku, mogły zostać wykorzystane w 

maju, ponieważ zespół wsparcia je wydał. niektóre firmy są lepsze od innych, jeśli chodzi o posiadanie 

danych, które zostały stworzone do testowania oddzielnie od rzeczywistych danych, chociaż inne łączą 

dane bez namysłu. W tym drugim przypadku chcesz zapytać, czy należy wykluczyć określone 

zamówienia lub działania generowane przez konta testowe lub specjalne partnerstwa biznesowe. 

Podobnie niektóre zbiory danych obejmują użytkowników o radykalnie odmiennym zachowaniu. Na 

przykład linie American Airlines oferowały kiedyś dożywotnią przepustkę z biletem towarzyszącym. 

Jedna z osób z przepustką korzystała z taryfy towarzyszącej dla obcych, zwierząt domowych lub 

skrzypiec i mogła latać kilka razy dziennie. Chociaż możesz nie mieć nikogo tak ekstremalnego, nowsze 

firmy często oferują oferty, które później wyglądają głupio (takie jak 10-letni dostęp za 100 USD) i mogą 

wymagać uwzględnienia w analizie. W trakcie tego procesu badania danych zastanawiasz się, w jakim 

ogólnym stanie są Twoje dane. Jeśli pracujesz w mniejszej firmie, może się okazać, że musisz 

współpracować z inżynierami, aby zebrać więcej danych przed danymi ogólnymi może się przydać. Jeśli 

pracujesz w większej firmie, będziesz odszyfrowywać dziesiątki tabel, aby sprawdzić, czy istnieje to, 

czego chcesz. Może szukasz tabel z kolumną o nazwie Order w 12 bazach danych. Najlepiej byłoby, 

gdyby istniały dobrze udokumentowane, dobrze utrzymane tabele dla podstawowych metryk 

biznesowych, takich jak transakcje lub subskrypcje. Ale prawdopodobnie nie dotyczy to innych, mniej 

ważnych zestawów danych i powinieneś spróbować dowiedzieć się więcej, jeśli zamierzasz skupić się 

na jednym z mniej udokumentowanych obszarów. Upewnij się, że wiesz, w jaki sposób dane do Ciebie 

dotarły. Jeśli pracujesz z czymś takim jak dane witryny, prawdopodobnie przejdzie przez wiele 

systemów, aby dostać się z witryny do bazy danych, z której możesz skorzystać. Każdy z tych systemów 

prawdopodobnie w jakiś sposób zmienia dane. Gdy zbieranie danych nagle się zatrzymuje, chcesz 

wiedzieć, gdzie spróbować znaleźć problem (zamiast panikować). Ale niektóre miejsca mają dane, 

które ludzie wprowadzają ręcznie, takie jak lekarze w szpitalu lub wyniki ankiet. W takich sytuacjach 

musisz mniej martwić się o potoki, a znacznie więcej o zrozumienie wielu atrybutów danych i 

potencjalnych miejsc, w których człowiek wprowadził je nieprawidłowo. Prawie gdziekolwiek jesteś, 

będziesz musiał radzić sobie z pewnym zabrudzeniem danych. W miarę postępów spróbuj zapisać 

wszelkie „niepowodzenia” w danych i sporządź mapę tego, gdzie wszystko się znajduje. Trudno jest 

zapamiętać tego rodzaju fakty w trakcie pracy, a wiele firm nie ma świetnego systemu do dokumentacji 

lub odkrywania danych. Tak jak komentowanie kodu pomaga przyszłemu sobie i innym zrozumieć jego 



cel, tak dokumentowanie danych przynosi ogromne korzyści. Chociaż przechowywanie tej 

dokumentacji lokalnie na laptopie jest w porządku, najlepiej jest przechowywać ją w miejscu, do 

którego mają dostęp wszyscy w firmie. Pomożesz przyszłym nowym pracownikom, a nawet obecnym 

analitykom danych w firmie, którzy nie są zaznajomieni z tym konkretnym obszarem. 

Elin Farnell: Myśli o przejściu ze środowiska akademickiego do przemysłowego 

Po ośmiu latach pracy jako matematyk w środowisku akademickim zacząłem rozważać przejście do 

przemysłu, gdy zdałem sobie sprawę, że niektóre aspekty mojej pracy, które najbardziej cenię, mają 

kluczowe znaczenie dla stanowisk w branży data science. Dwa z moich projektów badawczych to 

współpraca z firmą inżynierską w ramach grantów dla Departamentu Obrony i Departamentu Energii. 

To, co podobało mi się w tych projektach, to to, że nasza grupa badawcza mogła rozwiązywać 

interesujące pytania matematyczne, wiedząc, że to, co opracowujemy, zostanie wykorzystane do 

rozwiązania problemu w prawdziwym świecie. Doceniam również możliwość poznania nowych treści 

matematycznych w celu rozwiązania problemu i współpracy z interdyscyplinarnym zespołem. W moim 

niedawnym przejściu ze środowiska akademickiego do przemysłu, niektóre aspekty mojej nowej ścieżki 

kariery wyróżniały się kontrastem z moim poprzednim doświadczeniem: 

* Kompromis w zakresie szerokości i głębokości W środowisku akademickim, głównym priorytetem, 

szczególnie dla naukowców rozpoczynających karierę, jest często ustanowienie programu badawczego 

skoncentrowanego na głębokiej, wąskiej poddziedzinie. Z drugiej strony, w przemyśle celem jest 

generalnie rozwiązywanie szerokiego zakresu problemów, co oznacza poznanie i wykorzystanie 

szerokiego zestawu narzędzi z całej Twojej dziedziny.  Oba ustawienia mogą być satysfakcjonujące na 

różne sposoby. Zakres, w jakim przejawia się ten kompromis w zakresie szerokości i głębokości, różni 

się w zależności od instytucji i obszaru badawczego w środowisku akademickim lub skupienia się na 

zespole i projekcie w przemyśle. To, gdzie twoje osobiste preferencje pasują do szerokiego spektrum, 

powinno pomóc ci ocenić różne możliwości pracy.  

* Autonomia-Akademia oferuje znaczną autonomię w zakresie projektów badawczych, na których 

zdecydujesz się skoncentrować. W przemyśle oczekuje się, że rozwiążesz problemy, które Twój 

pracodawca chce, abyś rozwiązał (zwykle ze znaczną elastycznością, jeśli chodzi o sposób ich 

rozwiązania). Jak zauważyłem w akapicie wstępnym, zaletą tej odgórnej definicji problemu jest to, że 

wiąże się ona ze świadomością, że to, nad czym pracujesz, będzie miało pozytywny wpływ na 

rzeczywisty świat. Należy również zauważyć, że istnieją mechanizmy zwiększające autonomię w 

przemyśle; wiele stanowisk zapewnia analitykom danych elastyczność w zakresie proponowania 

nowych obszarów do przyszłej pracy, a wewnętrzne lub zewnętrzne granty mogą również otworzyć 

czas i zasoby dla nowych projektów.  

* Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym – większość osób, które pracowały w obu 

światach, jak i moje osobiste doświadczenie do tej pory, są takie, że równowaga między życiem 

zawodowym a prywatnym wydaje się być lepsza w przemyśle. W środowisku akademickim na ogół 

dość trudno jest ustalić granice i naturalne jest zabieranie ze sobą pracy do domu każdego wieczoru i 

weekendu. Chociaż praca poza standardowymi godzinami jest również powszechna w branży, jest ona 

bardziej uzależniona od terminów i zwykle przebiega etapami. Znaleziona równowaga między życiem 

zawodowym a prywatnym jest bardzo zależna od kultury danej instytucji lub firmy, a także od tego, w 

jaki sposób osobiście się angażujesz i przyczyniasz się do tej kultury. Znałem ludzi w obu środowiskach, 

którzy mieli trudności z zarządzaniem, i znałem ludzi w obu, którzy z powodzeniem znaleźli zdrową 

równowagę. 

Stawanie się produktywnym 



Ostatecznie powinieneś zadbać o to, by menedżer wyglądał dobrze i odciążyć jego pracę, ale na 

początku utrudnisz to, czego można się spodziewać. Pełna produktywność trwa dłużej niż myślisz. To 

normalne, że w tym czasie odczuwasz frustrację, ale pamiętaj, że masz do czynienia z dużym 

obciążeniem poznawczym wynikającym z przebywania w nowym środowisku. Próbujesz pojąć 

(prawdopodobnie niewypowiedziane) normy dotyczące tego, ile czasu ludzie spędzają na lunchu, jakie 

są godziny pracy, jakich form komunikacji użyć, czy wszyscy zamykają laptopa, gdy odchodzą od biurka 

i nie tylko . Co więcej, musisz poznać cały system danych. Ważne jest, aby podkreślić, że łatwo jest 

popełnić błąd, zakładając, że musisz szybko i wcześnie się wykazać, np. „Muszę zrobić wszystko 

szybciej, bo inaczej będą się zastanawiać, dlaczego mnie zatrudnili”. To jest przypadek syndromu 

oszusta. O ile nie jesteś w naprawdę dysfunkcyjnej firmie, będzie to oczekiwało trochę czasu na 

rozkręcenie. Zamiast szybko się udowadniać, skup się na pozycjonowaniu się, aby dostarczać wartość 

w dłuższej perspektywie (w ciągu miesięcy, a nie tygodni). Na początku będziesz prosić firmę o więcej 

(„Czy mogę uzyskać do tego dostęp? Dlaczego to zapytanie jest tak powolne?”), niż dajesz z powrotem 

(w formie raportów, analiz i modeli) . Biorąc to pod uwagę, nadal możesz wcześnie dostarczyć pewną 

wartość. Skoncentruj się na prostych i całkowicie opisowych pytaniach, takich jak „Jaki jest rozkład 

rozmiarów naszych klientów?” lub „Jaki procent naszych użytkowników jest aktywnych w każdym 

tygodniu?” W tym procesie zapoznasz się z danymi firmy, a także znajdziesz niektóre z czekających na 

Ciebie pułapek i pułapek. Podczas odprawy ze swoim menedżerem pochwal się częścią swojej pracy w 

toku, aby zobaczyć, czy zmierzasz we właściwym kierunku. To frustrujące, gdy poświęcasz dużo czasu i 

znajdujesz odpowiedź na niewłaściwe pytanie, używając metodologii, której twój szef nienawidzi lub 

używasz niewłaściwego źródła danych. Skupienie się na prostszych pytaniach zapobiega również 

zawstydzaniu się, podając błędne wnioski, ponieważ próbujesz odpowiedzieć na skomplikowane 

pytanie bez uprzedniego poznania wszystkich szczegółów danych. Ta sytuacja może być trudna, 

ponieważ jeśli interesariusze są nowicjuszami w dziedzinie nauki o danych, ich pierwsze pytanie może 

brzmieć w stylu „Czy możesz przewidzieć, które transakcje sprzedaży zostaną zamknięte?” lub „Jak 

możemy zmaksymalizować retencję użytkowników?” Ale jak omówimy w rozdziale 12, jednym z twoich 

zadań jako analityka danych jest zagłębienie się w pytanie biznesowe, aby znaleźć pytanie o dane, które 

się za nim kryje. Jeśli ludzie nie znają podstawowych faktów lub mają błędne wyobrażenia (np. jaki 

procent użytkowników dokonuje drugiego zakupu lub ile osób klika reklamy), nie będą zadawać 

właściwych pytań. Dwie strategie mogą pomóc w szybszym osiągnięciu produktywności: zadawanie 

pytań i budowanie relacji. Zadawanie pytań pomaga szybciej zrozumieć szczegóły swojej pracy. 

Budowanie relacji pozwala zrozumieć kontekst Twojej roli w organizacji. 

Zadawać pytania 

Jedną z największych rzeczy, które mogą Cię powstrzymać w Twojej karierze, jest lęk przed 

zadawaniem pytań lub mówieniem „nie wiem”. Jak powiedzieliśmy wcześniej, data science to tak duża 

dziedzina, że nikt nie wie wszystkiego, a nawet 20%! I nie ma mowy, abyś poznał wszystkie zawiłości 

danych Twojej firmy. Twój menedżer wolałby, abyś zadawał pytania i poświęcał kilka minut komuś 

czasu, niż tkwił całymi dniami w kółko. Pomocnym pytaniem może być wszystko, od pytania 

technicznego (np. „Jakiego testu statystycznego używamy do wykrywania zmian w przychodach w 

teście A/B?”) do pytania biznesowego (np. „Który zespół jest odpowiedzialny za ten produkt ?”). Biorąc 

to pod uwagę, nie wszystkie pytania są sobie równe. Oto kilka sugestii dotyczących zadawania lepszych 

pytań:  

* Staraj się uczyć z obserwacji kultury pytań w firmie. Czy ludzie zadają pytania osobiście, na kanale 

Slack, na forach lub przez e-mail? Prawidłowy kanał oznacza, że jest mniej prawdopodobne, że będziesz 

komuś przeszkadzać. Możesz również zadać swojemu menedżerowi meta-pytanie, jak zadawać 

pytania.  



* Dobrze jest pokazać, że byłeś proaktywny. Możesz powiedzieć „Zbadałem to i znalazłem te trzy 

rzeczy” lub „To brzmi jak X. Czy to?” Przeprowadzając samodzielnie pewne badania, możesz być w 

stanie samodzielnie odpowiedzieć na pytanie, a będziesz w stanie zadawać pytania z lepszym 

zrozumieniem pojęcia.  

* Nie zadawaj pytań, gdy sam możesz szybko znaleźć odpowiedzi. O ile temat nie pojawi się podczas 

pracy z kimś lub omawiania problemu, chcesz uniknąć zadawania pytań, na które udzielono odpowiedzi 

w pierwszym wyniku przepełnienia stosu w Google (np. „Jaka jest różnica między wektorem a listą w 

R? ”).  

* Znajdź ekspertów i rozważ ich czas. Chociaż niektóre z Twoich pytań będą ogólne, możesz mieć 

również pytania o charakterze technicznym. Ważne jest, aby dowiedzieć się, kto jest ekspertem w 

zakresie różnych metod statystycznych lub programistycznych, ponieważ to właśnie od tych osób 

potrzebujesz odpowiedzi. Nie chcesz obciążać tego typu osoby (ani kogokolwiek), więc jeśli zdajesz 

sobie sprawę, że masz wiele pytań do konkretnej osoby, spróbuj umówić się z nią na spotkanie. Ludzie 

znacznie rzadziej czują się znieważeni, jeśli mają kilka spotkań ograniczonych czasowo, zamiast stawiać 

czoła pytaniom co kilka minut. Warto również zapytać o styl tej osoby. Niektóre osoby w firmie mają 

za zadanie wspierać innych, ale jeśli od tej osoby wymaga się również dostarczenia rezultatów, 

sprawdź, czy mają kalendarz, który blokuje pewne momenty, w których nie są osiągalni, i szanuj te 

czasy.  

* Unikaj wyrażania krytyki zawoalowanej jako pytania, takie jak „Dlaczego kodujesz tę prośbę w ten 

sposób, zamiast wyraźnie lepszego sposobu, w jaki nauczyłem się na studiach?” Postaraj się naprawdę 

zrozumieć, dlaczego wszystko robi się tak, jak jest. Jeśli firma istnieje już od jakiegoś czasu, istnieje 

duże zadłużenie techniczne. Jeśli np. duża firma ma serwery fizyczne, przeniesienie tych danych do 

chmury to ponad pół roku pracy dziesiątek inżynierów. Kiedy ludzie pytają „Dlaczego po prostu nie 

zrobimy X? To takie proste i zaoszczędziłoby nam dużo czasu”, często zakładają, że inni ludzie nie 

rozumieją problemu lub czują, że jest pilny. Ale powodem, dla którego nie robią X, mogą być rzeczy, o 

których nie masz pojęcia, takie jak ograniczenia prawne.  

* Połącz siły z kimś innym. Świetnym sposobem na naukę jest łączenie się w pary z ludźmi. Zamiast 

zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi, możesz zobaczyć, jak ludzie znaleźli te odpowiedzi. W 

przypadku pytań technicznych parowanie z kimś jest również sposobem na poznanie środowiska 

kodowania i nauczenie się nowych technik. Nawet jeśli twoje pytanie dotyczy tego, jak uzyskać dane, 

możesz dowiedzieć się, w jakiej tabeli znajdują się te dane, skąd wiedzieli, którą tabelę i może kilka 

sztuczek kodowania. Twoim ostatecznym celem jest umieć samodzielnie odpowiedzieć na jak 

najwięcej pytań, wiedząc, gdzie szukać.  

* Zrobić listę. Wreszcie, jeśli masz pytania, które nie wymagają natychmiastowej odpowiedzi, postaraj 

się zachować listę rzeczy, które mogą być przydatne, takie jak częstotliwość odświeżania danych, limit 

rozmiaru zapytań i jak daleko wstecz niektóre dane na lokalnym serwerze. Następnie przejrzyj te 

elementy w bloku ze swoim mentorem lub menedżerem. Takie podejście zapobiega ciągłemu 

przerywaniu komuś, co może stać się kłopotliwe, jeśli nie będziesz ostrożny. 

Budowanie związków 

Ważną częścią poczucia komfortu w nowym środowisku pracy jest budowanie sieci wsparcia. Niektórzy 

robią to łatwiej niż inni, ale chcesz mieć pewność, że angażujesz się w jakąś nietechniczną rozmowę z 

ludźmi. W większości przypadków oznacza to umawianie spotkań z osobami, z którymi nigdy wcześniej 

nie rozmawiałeś, aby poznać ich i ich pracę. Ten czas nie jest zmarnowany; pozwala zarówno Tobie, jak 

i Twoim współpracownikom czuć się bardziej komfortowo polegając na sobie nawzajem, jeśli znasz 



więcej niż nazwiska i tytuły pracy. . Zbliżanie się do kogoś, kogo nie znasz, może być zniechęcające, ale 

możesz użyć swoich pytań jako sposobu na rozpoczęcie z kimś rozmowy. Ludzie lubią być pomocni i 

mieć wiedzę, więc nie bój się używać pytań, o ile jesteś uprzejmy i przyjazny w swoich pytaniach. Kiedy 

znasz kilka osób, nawet największe biura są mniej onieśmielające. Normalne jest również wysyłanie 

wiadomości do osób, z którymi będziesz blisko współpracować, z pytaniem, czy możesz umówić się na 

30-minutowe spotkanie, aby się poznać. Jeśli pracujesz w dużym biurze, poproś swojego przełożonego 

o sporządzenie listy osób, które powinieneś poznać. W biurze dowolnej wielkości dobrze jest 

dowiedzieć się, do kogo zwrócić się z konkretnymi pytaniami. Jedna osoba może być najlepsza w firmie 

w zakresie SQL, a ktoś inny może odpowiadać za system do eksperymentowania. Bardzo pomocna jest 

wiedza, do kogo się zwrócić, gdy napotkasz przeszkodę techniczną, a ta osoba zwykle nie jest Twoim 

menedżerem. Chciałbyś też przynajmniej przedstawić się swojemu szefowi na poziomie pomijania – 

nie po to, by móc pogawędzić się z szefem, ale dlatego, że ujawnienie się tej osobie ułatwi jej rozmowę 

z szefem. Podobnie powinieneś spróbować poznać wszystkich interesariuszy, z którymi będziesz 

pracować. Jeśli zespół data science liczy mniej niż dziesięć osób, spróbuj spotkać się ze wszystkimi z 

osobna. Jeśli będziesz pracować z inżynierami danych lub innymi osobami zajmującymi się danymi, 

porozmawiaj z nimi. Te spotkania mogą być nieformalne, ale ważne jest, abyś nie istniał wyłącznie jako 

podpis w wiadomości e-mail. Nawet jeśli głównie pracujesz zdalnie, spróbuj użyć systemu 

wideokonferencji, aby ludzie mogli zobaczyć Twoją twarz. Słuchaj dużo, zarówno podczas oficjalnych 

spotkań, jak i podczas spotkań towarzyskich, takich jak lunch. Poznaj ludzi, którzy pracują w obszarach 

sąsiadujących z danymi (które mogą obejmować wszystko, od inżynierii po finanse, operacje sprzedaży 

i analizy marketingowe) i dowiedz się, jak obecnie wykonują swoją pracę. Nie spiesz się z 

oświadczeniem typu „Mogę zrobić to lepiej” ani nie podejmuj zobowiązań wcześnie, takich jak 

„Zbudujemy dla Ciebie platformę uczenia maszynowego, aby to zrobić”. Po prostu skup się na zbieraniu 

informacji i myśli. I nie zapominaj, że nie zawsze wszystko musi dotyczyć pracy. Fajnie jest poznać ludzi 

na poziomie osobistym, czy to pytając o ich plany na weekend, ulubione programy telewizyjne czy 

hobby. Ostatnie słowo do mądrych: zaprzyjaźnij się z kierownikiem biura. Menedżerowie biura 

kontrolują wiele rzeczy, które mogą uczynić Twój dzień lepszym: przekąski, zamówienie na lunch, 

rodzaj balsamu do rąk w łazience i tak dalej. Mają też jedną z najtrudniejszych i najbardziej 

niewdzięcznych prac, więc upewnij się, że czują się doceniani. 

Mentoring i sponsoring 

„Znajdź mentora” to jedna z najczęstszych porad dotyczących kariery, ale może być frustrująco 

bezczynna. To prawda, że posiadanie mentora - kogoś, kto doradza Ci w karierze - może pomóc Ci 

rozwiązać drażliwe problemy i podejmować lepsze decyzje. Ale w przeciwieństwie do nauki 

programowania lub doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, proces zdobywania mentora nie 

obejmuje zajęć, na które możesz uczęszczać, ani książek, które możesz przeczytać. Więc jak go znaleźć? 

Na szczęście mentoring niekoniecznie musi być długotrwałym związkiem. Angela Bassa razem 

stworzyła listę osób, które były chętne do odpowiedzi na pytania i wspierała nowicjuszy w data science 

na datahelpers.org. Mentor może nie być kimś, do kogo możesz zadzwonić w sprawie każdego 

dylematu zawodowego, z którym się zmagasz, ale możesz znaleźć takiego, który pomoże Ci rozwiązać 

konkretny problem, taki jak ćwiczenie rozmów behawioralnych lub przygotowanie pierwszego pakietu 

R. Jeden typ osoby może mieć jeszcze większy wpływ na twoją karierę: sponsor. Sponsor to ktoś, kto 

daje ludziom możliwości, czy to poprzez finansowanie ich projektu, promowanie ich awansu, 

przedstawianie ich ważnym osobom lub upewnianie się, że zostaną przydzieleni do rodzajów 

ambitnych projektów, które mogą pomóc im się rozwijać. Nawet bardziej niż w przypadku mentora, 

musisz pokazać sponsorowi, że wykonasz dobrą robotę, korzystając z oferowanej przez niego 

możliwości. Jeśli ktoś poleca ci wystąpienie na przykład na konferencji, a nigdy nie odpowiadasz 

organizatorowi ani nie wygłaszasz wyraźnie nieprzygotowanej przemowy, twoje zachowanie źle odbija 



się na osobie polecającej. Nie musisz robić tego samego wcześniej, ale jeśli możesz pokazać, że zrobiłeś 

coś podobnego (na przykład wygłosiłeś rozmowę na spotkaniu) i jeśli jesteś responsywny i uprzejmy w 

komunikacji ze sponsorem, możesz zbudować ich pewność, że dobrze wykonasz swoją pracę. Jeśli 

chcesz, aby ktoś był długoterminowym mentorem lub sponsorem, informuj go na bieżąco o tym, w jaki 

sposób zastosowałeś się do jego rad lub skorzystałeś z okazji, w której ci pomogli. Wiele osób jest 

mentorami i sponsorami, ponieważ chcą pomagać ludziom, i cieszą się, że słyszą, jakie korzyści 

odniosłeś. A jeśli nigdy się z nimi nie komunikujesz, chyba że czegoś potrzebujesz, mogą poczuć, że po 

prostu ich używasz, czego nikt nie chce. Wiele artykułów o sponsoringu i mentoringu dotyczy 

znajdowania tych osób w Twojej firmie, co jest szczególnie ważne, jeśli pracujesz dla dużej organizacji. 

Jednak często zdarza się, że naukowcy zajmujący się danymi zmieniają pracę co kilka lat, a społeczność 

zajmująca się analizą danych ma wystarczająco dużo małych kieszeni, że możesz zacząć budować 

pozytywną reputację i znaleźć sponsorów i mentorów poza firmą, którzy pozostaną z tobą na wielu 

stanowiskach. 

Jeśli jesteś pierwszym naukowcem zajmującym się danymi 

Wszystko aż do tego punktu dotyczy pierwszych kilku miesięcy na dowolnym stanowisku naukowca 

danych, ale bycie pierwszym naukowcem danych w organizacji wiąże się z własnym, unikalnym 

zestawem wyzwań. Biorąc pod uwagę, jak nowa jest ta dziedzina i jak wielu małym firmom brakuje 

analityków danych, bycie pierwszym nie jest rzadkością. Z tych powodów, jako pierwszy data scientist 

w firmie, powinieneś być szczególnie przygotowany, kiedy zaczynasz. Kiedy zaczniesz swoją nową 

pozycję, nie będzie żadnych precedensów. Nikt jeszcze nie zdecydował, czy użyć Pythona, R, czy innego 

języka programowania. Nikt nie wymyślił, jak zarządzać pracą. Czy do decydowania o tym, nad czym 

pracować, należy stosować praktyki tworzenia oprogramowania, takie jak agile, czy też powinno się 

robić to, na co masz ochotę tego dnia? Jak należy zarządzać kodem? Czy należy kupić profesjonalną 

licencję GitHub lub użyć serwera Microsoft TFS, czy też możesz przechowywać wszystkie pliki w 

folderze Moje dokumenty na swoim laptopie bez tworzenia kopii zapasowych? Ponieważ nie ma 

precedensów, wszystko, co robisz, stanie się domyślnie precedensem. Jeśli na przykład lubisz 

wykonywać swoją pracę w mało znanym języku programowania F#, zmuszasz kolejnego analityka 

danych do nauki F#. W twoim najlepszym interesie jest podejmowanie decyzji, które przyniosą korzyści 

niezależnie od wyglądu zespołu, co może oznaczać używanie bardziej popularnego języka 

programowania niż ten, który jest twoim ulubionym. Takie podejście należy zrównoważyć faktem, że 

zbytnie skupianie się na przyszłości może poważnie zaszkodzić teraźniejszości. Jeśli spędziłeś trzy 

miesiące na tworzeniu pięknego potoku do automatycznego udostępniania raportów innym 

analitykom danych, ale drugi analityk danych nie jest zatrudniony przez pięć lat, ta praca była 

marnotrawstwem. Każdego dnia, bezpośrednio lub pośrednio, będziesz podejmował decyzje, które 

mają duże konsekwencje. Poza koniecznością samodzielnego określenia roli, musisz sprzedać analitykę 

danych reszcie organizacji. Ponieważ firma nie miała wcześniej analityków danych, większość ludzi nie 

zrozumie, dlaczego jesteś w pobliżu. Im szybciej ludzie dostaną Twoją rolę, tym większe 

prawdopodobieństwo, że będą chcieli z Tobą współpracować i zatrzymać przy sobie analityka danych. 

Te rozmowy dotyczą również zarządzania oczekiwaniami. Jak wspomnieliśmy wcześniej, niektórzy 

uważają, że data science to w zasadzie magia i że ich pierwszy analityk danych może natychmiast 

rozwiązać niektóre z największych problemów firmy. Musisz określić realistyczne oczekiwania 

dotyczące (a) tego, do czego jest zdolna nauka o danych oraz (b) jak szybko te cele można osiągnąć. 

Dlatego Twoja praca będzie wymagała ciągłego wyjaśniania ludziom nauki o danych, a także tego, co 

w szczególności możesz zrobić, aby pomóc firmie. Siedzenie spokojnie w kącie, pracując nad modelami 

przez miesiące, jest prawdopodobnie w porządku, jeśli jesteś dwudziestym analitykiem danych w 

zespole, ale z pewnością nie możesz tego zrobić jako pierwszy. Chociaż bycie pierwszym naukowcem 

zajmującym się danymi to dużo więcej pracy i dużo bardziej ryzykowne niż na innych stanowiskach, ma 



również ogromne korzyści. Podejmując decyzje techniczne, możesz wybierać rzeczy, które są bardziej 

zgodne z tym, czego chcesz. Sprzedając analitykę danych organizacji, stajesz się lepiej znany i bardziej 

wpływowy. . A wraz z rozwojem zespołu analityków danych jesteś w kolejce, aby zostać jego szefem, 

co może być świetne dla rozwoju kariery. 

Kiedy praca nie jest tym, co obiecano 

Rozpoczęcie pracy związanej z analityką danych i stwierdzenie, że nie jest ona nawet zbliżona do tego, 

czego się spodziewałeś, może być miażdżące. Po miesiącach pracy w końcu włamałeś się na pole, a 

teraz być może będziesz musiał wyjść i zacząć wszystko od nowa. Co gorsza, możesz się martwić, że 

szybkie odejście będzie wyglądało okropnie w twoim CV. Czy to oznacza, że musisz włożyć rok? 

Zarządzanie złym środowiskiem i podjęcie decyzji o odejściu jest wyzwaniem. W kolejnych sekcjach 

omówimy dwie główne kategorie problemów: praca jest okropna, a środowisko pracy jest toksyczne. 

Chociaż nie ma złotego środka do rozwiązania tych problemów, omówimy kilka potencjalnych strategii 

łagodzących. 

Praca jest okropna 

Najpierw przyjrzyj się dokładnie swoim oczekiwaniom. Czy problem jest podobny do „Wszystkie moje 

dane nie są czyszczone! Spędziłem dwa dni na przygotowywaniu danych! Inżynierowie danych nie 

naprawiają wszystkiego od razu!” Te problemy będą częścią każdej roli analityka danych. Nawet 

naukowcy zajmujący się danymi w największych firmach zatrudniających setki inżynierów mają te 

problemy; jest tak dużo danych, że niemożliwe jest, aby wszystko zostało dokładnie zweryfikowane. 

Chociaż podstawowe tabele powinny być czyste i dobrze udokumentowane, prawdopodobnie 

napotkasz dane w swoich podobszarach, które musisz poprawić lub współpracować z innymi, aby je 

zebrać. Jednym ze sposobów sprawdzenia, jak realistyczne są Twoje oczekiwania, jest sprawdzenie ich 

z innymi analitykami danych. Jeśli ukończyłeś studia z pokrewnym stopniem lub bootcamp, zapytaj 

swoich rówieśników lub osoby z sieci absolwentów, co sądzą o środowisku danych, w którym pracujesz. 

Jeśli nie znasz jeszcze wielu analityków danych, spróbuj chodzić na spotkania lub dołącz do społeczności 

internetowych, jeśli jesteś w małym mieście lub na wsi. Jeśli inni naukowcy zajmujący się danymi w 

Twojej firmie mieli poprzednie prace związane z analizą danych, sprawdź, czy mogą dać ci wyobrażenie 

o tym, jak to wygląda w porównaniu. Inna sytuacja może być taka, że praca jest żmudna i nudna. 

Zadanie, do którego zostałeś zatrudniony, mogło na przykład polegać na prognozowaniu, ale w 

praktyce wszystko, co robisz, to naciskanie przycisku ponownego uruchomienia na istniejącym modelu 

prognozowania innej osoby raz w miesiącu. W takim przypadku sprawdź, czy możesz wykroić jakieś 

poboczne projekty w organizacji lub zautomatyzować niektóre procesy. Jeśli praca jest nudna, ale nie 

czasochłonna, skorzystaj z okazji, aby zrobić rzeczy związane z nauką o danych. Kontynuuj budowanie 

swojego portfolio związanego z analizą danych za pomocą projektów pobocznych, pisz posty na blogu 

lub bierz udział w kursach online. Te taktyki pomogą ci ustawić cię do następnej roli. Wreszcie możesz 

uczyć się nawet ze złych prac. Czy jest jakiś sposób, w jaki możesz dostosować swoją pracę, aby robić 

więcej rzeczy, z których możesz się nauczyć? Jakie obszary możesz poprawić? Może Twoi koledzy nie 

pomogą Ci nauczyć się pisać lepszy kod, ale czy możesz dowiedzieć się, jakie błędy łatwo popełnić w 

tworzeniu zespołu data science? Jest bardzo prawdopodobne, że w Twojej firmie są mądrzy ludzie o 

dobrych intencjach, więc co się stało, że praca była zła? Ucząc się, czego nie lubisz, będziesz wiedział, 

na co uważać podczas następnego poszukiwania pracy i lepiej przygotujesz się do unikania błędów, 

jeśli kiedykolwiek założysz własny zespół zajmujący się analizą danych. 

Środowisko pracy jest toksyczne 

Sekcja wcześniej omawia złą, ale wykonalną sytuację. Ale co, jeśli twoja praca jest naprawdę 

toksyczna? Co się stanie, jeśli Twój menedżer i interesariusze mają całkowicie nierealistyczne 



oczekiwania i grożą zwolnieniem Cię, ponieważ nie robisz postępów w przewidywaniu wartości życia, 

gdy nie mają na to danych? Albo zostajesz ukarany, gdy Twoje odpowiedzi nie spełniają oczekiwań 

firmy? Firmy, które są nowe w nauce danych, mogą oczekiwać, że posypiesz swój bajkowy pył, aby 

rozwiązać podstawowe problemy firmy. Mogą ci powiedzieć „Zbuduj model, aby stwierdzić, czy tekst 

jest dobrze napisany” – problem, którego nikt w tej dziedzinie nawet nie zbliżył do rozwiązania. W 

takim przypadku musisz dostosować oczekiwania firmy lub zaryzykować poczucie stałego słabszego. 

Wypowiadanie się za siebie w takich okolicznościach jest trudne, ale w każdej firmie zwykle pracują 

rozsądni i mądrzy ludzie. Jeśli powiedzą: „Gdybyś był lepszym naukowcem danych, byłbyś w stanie to 

zrobić”, to wielka czerwona flaga. Nawet jeśli znacznie bardziej doświadczony analityk danych mógłby 

rozwiązać ten problem, firma powinna była to rozpoznać podczas projektowania i zatrudniania na 

stanowisko. Może problem polega na tym, że ludzie i zespoły nie współpracują. Zamiast sprawdzać, 

gdzie mogą pomóc, zespoły mogą próbować sabotować się nawzajem. Koncentrują się tylko na tym, 

jak mogą posunąć się do przodu, a nawet mogą postrzegać sukces w firmie jako grę o sumie zerowej: 

jeśli Ty lub Twój zespół radzicie sobie dobrze, ich przegrywa. Poza tworzeniem niezdrowego 

środowiska, sytuacja ta często prowadzi do wielu zmarnowanych prac, ponieważ możesz skończyć z 

duplikowaniem czyjegoś projektu, ponieważ nie podzieli się z Tobą swoimi danymi ani nauką. Problem 

może w ogóle nie mieć nic wspólnego z nauką o danych; środowisko może być seksistowskie, 

rasistowskie, homofobiczne lub w inny sposób wrogie. Nie ma powodu, dla którego miałbyś czuć się 

niekomfortowo idąc do pracy każdego dnia. Nawet jeśli nie doświadczasz otwartego wrogiego nękania, 

rozmawiania na spotkaniach, zwracania się do ciebie z użyciem nieprawidłowych zaimków lub pytania 

„Ale skąd naprawdę jesteś?” wszystko się sumuje. Niestety rozwiązywanie tego typu problemów 

zwykle wymaga zaangażowania najwyższego kierownictwa i aktywnego zaangażowania wszystkich 

innych. Jednak fakt, że miejsce pracy jest toksyczne, często wskazuje, że przywództwo nie istnieje lub 

nawet aktywnie przyczynia się do problemu. Jeśli problem jest zakorzeniony w jednej złej osobie, 

najlepiej, aby inni rozpoznali ten fakt i osoba ta zostanie usunięta. Ale jeśli problem jest powszechny, 

jego zmiana może być prawie niemożliwa, a próba zmiany go jako młodszego pracownika jest szybką 

receptą na wypalenie. W takich sytuacjach chcesz dokładnie przemyśleć, czy musisz odejść. 

Decydując się odejść 

Decyzja o tym, czy odejście z pracy jest słuszne, jest bardzo osobistą decyzją. Chociaż nikt nie może 

podać prostego schematu blokowego, który sprawi, że decyzja będzie bezbolesna i łatwa, możemy 

zaproponować kilka pytań do przemyślenia, aby pomóc w podjęciu decyzji:  

* Czy masz wystarczająco dużo oszczędności, partnera z drugim dochodem, który może cię utrzymać, 

lub członków rodziny, których możesz poprosić o pożyczkę, jeśli odejdziesz bez innej pracy?  

* Czy Twoja praca wpływa na Twoje zdrowie lub życie poza pracą?  

* Jeśli problem polega na pracy, czy rozmawiałeś ze swoim przełożonym o problemach i próbowałeś je 

rozwiązać?  

* Czy można zmienić zespoły lub role - jeśli nie teraz, w ciągu kilku miesięcy?  

Jeśli odpowiedzi na te pytania sprawiają, że czujesz, że musisz odejść, jedną z opcji jest natychmiastowe 

rozpoczęcie poszukiwania innej pracy. Ale możesz się martwić, jak będzie wyglądał krótki okres pracy 

w swoim CV lub jak wyjaśnisz to ankieterom. Jeśli byłeś w pracy tylko kilka tygodni i przyszedłeś do niej 

bezpośrednio z ostatniej pracy, rozważ skontaktowanie się z poprzednim przełożonym. Jest 

prawdopodobne, że Twoje stanowisko nie zostało jeszcze obsadzone, a jeśli odszedłeś w dobrym tonie, 

możesz wrócić. Jeśli szukasz nowej pracy, oto kilka wskazówek, jak rozmawiać o swoim krótkim okresie 

podczas rozmowy kwalifikacyjnej:  



* Poczekaj, aż ankieter poruszy temat. Nie czuj, że musisz o tym aktywnie rozmawiać; może to nie być 

problemem, zwłaszcza że firma jest wyraźnie zainteresowana. (Dotarłeś do etapu rozmowy 

kwalifikacyjnej!)  

* Znajdź pozytywne doświadczenia i ucz się z pracy, o której możesz porozmawiać. Te doświadczenia i 

lekcje mogą być projektem, nad którym pracowałeś, kontaktem z branżą lub wskazówkami starszego 

lidera.  

* Na pytanie, dlaczego odszedłeś tak szybko, zachowaj krótkie i neutralne. Jesteś w trudnej sytuacji, 

ponieważ chcesz szczerze powiedzieć, dlaczego odszedłeś i że nie było to z własnej winy, ale jeśli jesteś 

zbyt otwarty i uczciwy, osoba przeprowadzająca wywiad może niesłusznie uznać Cię za osobę trudną 

do pracować z. Dlatego najlepiej jest dać niejasne „Wymagania mojej pracy nie były takie, jakich się 

spodziewałem, a nie byłem w stanie wykorzystać moich umiejętności i wiedzy, aby przynieść korzyści 

firmie” i zostawić to na tym. Jeśli dowiedziałeś się czegoś o typie środowiska pracy, którego chcesz, 

udostępnij to. Być może byłeś pierwszym analitykiem danych w firmie i zdałeś sobie sprawę, że chcesz 

być częścią większego zespołu.  

Jeśli zdecydowałeś się odejść, zapoznaj się z częścią 15, aby dowiedzieć się, jak to zrobić z wdziękiem, 

w tym szukać nowej pracy, gdy pracujesz w pełnym wymiarze godzin i odejść w dobrej formie. Ale 

może nie możesz wyjechać, bo Twoja wiza jest związana z miejscem pracy lub firmą lub jest jedyną 

firmą zajmującą się analizą danych w Twoim małym mieście. Jeśli taka jest Twoja sytuacja, oto kilka 

wskazówek:  

* Pamiętaj, że nie jesteś swoją pracą. Nie musisz brać odpowiedzialności za złe decyzje podejmowane 

przez firmę. Jeśli nie jesteś na stanowisku kierowniczym, prawdopodobnie masz niewielką kontrolę 

nad tym, co robi firma.  

* Staraj się zachować zdrowie. Nie poświęcaj snu, ćwiczeń i czasu z przyjaciółmi i członkami rodziny.  

* Porozmawiać z kimś. Może ta osoba jest partnerem, przyjacielem lub terapeutą. Mogą mieć radę, ale 

samo wysłuchanie Cię pomoże.  

* Pomyśl o zgłoszeniu osobistego nękania. Jeśli jesteś nękany przez konkretną osobę, rozważ zgłoszenie 

jej do działu kadr. Upewnij się, że dokumentujesz swoje zgłoszenie. Nie korzystaj osobiście z zasobów 

ludzkich; wysyłaj e-maile i odbieraj e-maile z powrotem, aby mieć zapis procesu. W końcu możesz 

chcieć zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które zostały ci powiedziane, a pomocne będzie posiadanie 

pisemnych zapisów. Jeśli firma nic nie robi, możesz złożyć wniosek do Komisji ds. Równych Szans 

Zatrudnienia, jeśli przebywasz w Stanach Zjednoczonych. Niestety, zgłaszanie nękania nie jest 

pozbawione ryzyka, chociaż jest to nielegalne, firmy zemściły się na pracownikach za zgłoszenie, 

opóźniając rozwój ich kariery, a nawet zwalniając ich. Nawet jeśli nie chcesz zgłaszać nękania, rozważ 

przechowywanie dokumentacji każdego nękania, którego doświadczasz, na wypadek, gdybyś 

zdecydował się zgłosić to później.  

* Sprawdź, czy możesz myśleć nieszablonowo o odejściu z firmy. Może czujesz, że nie możesz odejść, 

ponieważ jedyne dostępne opcje to przejście do mniej prestiżowej firmy, uzyskanie niższego tytułu lub 

chwilowe uszczuplenie oszczędności. Ale nie lekceważ negatywnych skutków przebywania w 

toksycznym środowisku, jeśli możesz poświęcić się na krótko, aby odejść, odejście prawdopodobnie 

będzie opłacalne na dłuższą metę. Mamy nadzieję, że nigdy nie będziesz w takiej sytuacji, ale warto 

mieć gdzieś małą informację „Zbij szklankę w nagłym wypadku”. Pamiętaj, że zmiana pracy w dziedzinie 

nauki o danych jest powszechna, więc nie ma powodu, aby pozostać w miejscu pracy, które sprawia, 

że czujesz się niekomfortowo. 



Znalezienie pracy w zakresie analityki danych 

Teraz, gdy jesteś już przygotowany do podjęcia pracy związanej z analizą danych, nadszedł czas, aby to 

zrobić. Ta część obejmuje wszystko, co musisz wiedzieć, aby przeprowadzić skuteczne poszukiwanie 

pracy, począwszy od znalezienia wolnych stanowisk, a skończywszy na negocjacjach i przyjęciu oferty 

pracy. Proces poszukiwania pracy w nauce danych ma kilka wyjątkowych dziwactw ze względu na 

charakter tej dziedziny. Przygotujemy Cię do przeanalizowania wielu ofert pracy, które oznaczają 

analityka danych i to, czego firmy szukają w studium przypadku. Chociaż ta część jest szczególnie 

przydatna, jeśli nie miałeś wcześniej pracy związanej z analityką danych, materiał nadal może być 

przydatny jako przypomnienie dla młodszych i starszych naukowców zajmujących się danymi. 

Poszukiwanie: znalezienie odpowiedniej pracy dla Ciebie 

Masz umiejętności i masz portfolio; brakuje Ci tylko pracy z nauką danych! Należy się jednak 

spodziewać, że proces poszukiwania pracy zajmie trochę czasu. Nawet udane podania o pracę zwykle 

trwają co najmniej miesiąc od złożenia wniosku do otrzymania oferty, a częściej kilka miesięcy. Mamy 

jednak nadzieję, że przedstawiając tu kilka najlepszych praktyk, proces ten będzie jak najbardziej 

bezbolesny. W tej części skupimy się na tym, jak szukać pracy z zakresu analityki danych. Po pierwsze, 

obejmujemy wszystkie miejsca, w których możesz znaleźć pracę, upewniając się, że nieświadomie nie 

zawęzisz swoich opcji. Następnie pokażemy Ci, jak rozszyfrować te opisy, aby dowiedzieć się, jakich 

umiejętności faktycznie potrzebujesz (spoiler: nie wszystkie) i jakie mogą być zadania. Na koniec 

pokażemy Ci, jak wybrać te, do których najlepiej pasujesz, wykorzystując wiedzę zdobytą na temat 

umiejętności z zakresu analizy danych i archetypów firmy w pierwszych czterech częściach. 

Znajdowanie pracy 

Zanim zaczniesz martwić się o stworzenie „idealnego” CV i listu motywacyjnego, musisz wiedzieć, gdzie 

je wysłać! Tablice pracy, takie jak LinkedIn, Indeed i Glassdoor, to dobre miejsca do rozpoczęcia 

wyszukiwania. Warto zajrzeć na więcej niż jedną stronę, ponieważ nie wszystkie firmy będą publikować 

na każdej z nich. Jeśli należysz do niedostatecznie reprezentowanej grupy w branży technologicznej, 

powinieneś również poszukać witryn z ofertami pracy, które są skierowane specjalnie do Ciebie,. 

Rodzaj pracy, o którą się ubiegasz, może również wpływać na to, gdzie szukasz; na przykład istnieją 

tablice ogłoszeń dla określonych rodzajów firm, takich jak start-upy (AngelList) i technologie (Dice). 

Upewnij się, że przeglądasz szeroko. Zadania związane z nauką danych mają wiele nazw innych niż 

naukowiec danych. Różne firmy używają różnych nazw dla podobnych ról, a niektóre nawet zmieniają 

znaczenie swoich tytułów, więc wszyscy ludzie, którzy w jednym roku byli analitykami danych, w 

następnym mogą być analitykami danych, bez zmiany odpowiedzialności! Oto kilka przykładów 

tytułów, które możesz napotkać:  

* Analityk danych - ta pozycja jest często pozycją młodszą i może być świetnym sposobem na 

rozpoczęcie pracy w terenie, jeśli nie masz dyplomu z nauk ścisłych, technologii, inżynierii lub 

matematyki (STEM) i nie wykonałeś żadnej analizy danych dla firma wcześniej. Chcesz być wyjątkowo 

ostrożny na stanowisku analityka danych, aby upewnić się, że rola będzie obejmować programowanie 

i statystykę lub uczenie maszynowe.  

* Analityk ilościowy, produktowy, badawczy lub inny rodzaj analityka - te role są jeszcze bardziej 

zróżnicowane niż analitycy danych pod względem zakresu odpowiedzialności. Być może wykonujesz 

dokładnie ten sam rodzaj pracy, co analitycy danych w innych firmach, lub możesz spędzać dni z 

arkuszami kalkulacyjnymi programu Microsoft Excel.  



* Inżynier ds. uczenia maszynowego – jak sugeruje tytuł, te stanowiska koncentrują się na uczeniu 

maszynowym części nauki o danych i zwykle wymagają silnego przygotowania inżynierskiego. Jeśli 

masz dyplom z informatyki lub pracujesz jako inżynier oprogramowania, ta rola może być dla Ciebie 

świetna.  

* Naukowiec - te stanowiska często wymagają doktoratu, chociaż może istnieć pokój negocjacyjny, jeśli 

masz tytuł magistra informatyki, statystyki lub ściśle pokrewnej dziedziny. 

Kiedy zaczynasz wyszukiwanie, spróbuj poszukać po prostu danych na jednej z tych tablic z ofertami 

pracy i spędzić godzinę na czytaniu ogłoszeń o pracę. Ta praca da Ci lepsze wyobrażenie o tym, jakie 

branże są reprezentowane w Twojej okolicy i jakie rodzaje stanowisk są otwarte.  

Poznasz wzorce, które pozwolą Ci szybciej przeglądać nowe oferty. Znalezienie pracy, która pasuje do 

Ciebie, a nie wszystkich dostępnych, zawęzi pole do rozsądnej liczby. Nie przejmuj się zbytnio tytułem 

pracy; użyj opisu, aby ocenić dopasowanie. Zachowaj szczególną ostrożność, myśląc o szukaniu pracy 

jako grze liczbowej. Jeśli szukasz w dużym mieście technologicznym, takim jak Nowy Jork czy San 

Francisco, lub w wielu miastach, znajdziesz na liście setki ofert pracy. Sprawdzanie tablic 

ogłoszeniowych może szybko stać się obsesją, ponieważ jest to łatwy sposób na zwiększenie 

produktywności („Przeczytałem dzisiaj 70 opisów stanowisk!”). I podobnie jak korzystanie z Twittera i 

Facebooka, ciągłe sprawdzanie aktualizacji może być uzależniające. Sprawdzanie częściej niż co trzy do 

pięciu dni zazwyczaj nie dodaje wartości. Sprawdzanie tylko raz w miesiącu może oznaczać, że 

przegapisz dobrą okazję, ale żadna firma nie obsadzi stanowiska (które jest faktycznie otwarte) w ciągu 

dwóch dni od opublikowania go na tablicy ogłoszeń. Jeśli interesują Cię konkretne firmy, zajrzyj na 

strony z karierami na ich stronach internetowych. Tak jak powinieneś szukać wielu stanowisk, sprawdź 

różne działy. Niektóre firmy mogą umieszczać analitykę danych w finansach, inżynierii lub innych 

działach, więc jeśli tam nie zajrzysz, nie znajdziesz ich. NOWI ABSOLWENCI Kiedy szukasz pracy, szukaj 

stanowisk zatytułowanych „Nowy absolwent”, „Junior”, „Współpracownik” i „Poziom początkowy”. 

Zajrzyj również do swojego centrum kariery, aby uzyskać pomoc, i udaj się na dowolne targi pracy na 

terenie kampusu. 

Dekodowanie opisów 

Kiedy zaczynasz czytać opisy stanowisk, ogłoszenia o pracy z zakresu analityki danych mogą wydawać 

się należeć do jednej z dwóch kategorii:  

* Stanowisko analityka business intelligence - na tym stanowisku będziesz korzystać z narzędzi Business 

Intelligence, takich jak Excel i Tableau, może z odrobiną SQL, ale generalnie nie będziesz kodować. Jeśli 

chcesz rozwinąć swoje umiejętności kodowania, zestaw narzędzi do uczenia maszynowego lub wiedzę 

z zakresu statystyki i inżynierii danych, te zadania nie są dobrym rozwiązaniem.  

* Jednorożec - na drugim końcu skrajności znajduje się oferta pracy z prośbą o osobę z doktoratem w 

dziedzinie informatyki, która również pracowała jako naukowiec od ponad pięciu lat; jest ekspertem w 

zakresie najnowocześniejszych statystyk, głębokiego uczenia się i komunikacji z partnerami 

biznesowymi; i ma doświadczenie w szerokim zakresie obowiązków, od uczenia maszynowego na 

poziomie produkcyjnym, przez tworzenie pulpitów nawigacyjnych, po przeprowadzanie testów A/B. 

Tego rodzaju opisy stanowisk zwykle oznaczają, że firma nie wie, czego szuka, i oczekuje od analityka 

danych rozwiązania wszystkich problemów bez żadnego wsparcia. 

Nie martw się jednak: obiecujemy, że jest więcej niż te dwa rodzaje pracy. Lepszym sposobem myślenia 

o tych zawodach jest doświadczenie. Czy firma szuka kogoś, kto zbuduje własny dział i nie ma 

infrastruktury potoku danych? A może szuka piątego członka do swojego obecnie wydajnego zespołu 



ds. analizy danych, mając nadzieję, że ta nowa osoba wniesie natychmiastowy wkład, ale nie oczekując, 

że będzie ekspertem w zakresie manipulacji danymi, komunikacji biznesowej i tworzenia 

oprogramowania wszystko w tym samym czasie? Aby to zrobić, musisz sporządzić opis stanowiska i 

dowiedzieć się, czego faktycznie szuka pracodawca. Załóżmy, że patrzysz na listę kotadoptacji i że kot 

Melon Honeydew jest opisany jako „lubiący pytać o Twój dzień”. Musisz zdać sobie sprawę, że ten opis 

w rzeczywistości oznacza, że nieustannie miauczy, by zwrócić na siebie uwagę, co może być szkodliwe 

dla twojego domu.  

W opisach stanowisk niektóre znane wyrażenia, na które należy zwrócić uwagę, to „Pracuj ciężko i baw 

się ciężko”, co oznacza, że będziesz musiał pracować przez wiele godzin i będziesz musiał uczestniczyć 

w nieformalnych wydarzeniach firmowych (takich jak chodzenie do barów) oraz „Samo początkujący i 

niezależny”, co oznacza, że nie otrzymasz dużego wsparcia. Wiedząc, jak czytać między wierszami, 

możesz mieć pewność, że ubiegasz się o właściwą pracę. Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest 

to, że opisy stanowisk są zazwyczaj listami życzeń z pewną elastycznością. Jeśli spełniasz 60 procent 

wymagań (być może brakuje Ci roku wymaganego doświadczenia zawodowego lub nie pracowałeś z 

jednym elementem stosu technologicznego firmy), ale poza tym dobrze pasujesz, nadal powinieneś 

ubiegać się o pracę. Zdecydowanie nie przejmuj się zbytnio plusami lub „miło mieć”. Dodatkowo 

wymóg wieloletniego doświadczenia zawodowego jest tylko pełnomocnikiem niezbędnych 

umiejętności; jeśli programowałeś na studiach, to doświadczenie mogłoby się liczyć. Biorąc to pod 

uwagę, ubieganie się o stanowisko starszego analityka danych, który wymaga pięcioletniego 

doświadczenia zawodowego jako analityk danych, biegłości w Spark i Hadoop oraz doświadczenia we 

wdrażaniu modeli uczenia maszynowego w środowisku produkcyjnym, prawdopodobnie nie jest 

najlepszym sposobem wykorzystania czasu, jeśli jesteś początkującym naukowcem zajmującym się 

danymi, wywodzącym się z marketingu; firma poszukuje innego poziomu doświadczenia i kwalifikacji.  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOPNIA: Wiele stanowisk naukowców zajmujących się danymi podaje 

stopień w „dyscyplinie ilościowej” (dziedziny takie jak statystyka, inżynieria, informatyka lub 

ekonomia) jako wymóg. Jeśli nie masz jednego z tych stopni, czy nadal możesz ubiegać się o te prace? 

Generalnie tak. Omówimy ten temat szerzej w części 6, ale jeśli uczęszczałeś na zajęcia z tych dziedzin 

(w tym na bootcampie lub online), możesz podkreślić tę edukację. Jeśli zastosowałeś się do rady z części 

4, budując portfolio i pisząc posty na blogu, możesz pokazać te projekty pracodawcom jako dowód, że 

możesz wykonać pracę.  

Jedną z komplikacji w postach dotyczących nauki danych jest to, że różne słowa mogą oznaczać to 

samo. Uczenie maszynowe i statystyki są z tego powodu niesławne. Jedna firma może poprosić o 

doświadczenie w regresji lub klasyfikacji, a inna o doświadczenie w nadzorowanym uczeniu się, ale 

ogólnie rzecz biorąc, terminy te są równoważne. To samo dotyczy testów A/B, eksperymentów online 

i randomizowanych prób kontrolnych. Jeśli nie znasz jakiegoś terminu, wygoogluj go; może się okazać, 

że wykonałeś pracę pod inną nazwą! Jeśli nie pracowałeś z konkretną technologią, o której mowa w 

poście, sprawdź, czy zrobiłeś coś podobnego. Jeśli na liście wymienia się na przykład Amazon Web 

Services (AWS), a Ty pracowałeś z Microsoft Azure lub Google Cloud, masz umiejętność pracy z 

usługami przetwarzania w chmurze. Inną korzyścią płynącą z umiejętności dekodowania opisu 

stanowiska pracy jest możliwość wykrywania czerwonych flag . Żadna firma nie powie wprost, że źle 

się w niej pracuje. Im wcześniej rozpoznasz prawdopodobnie złą sytuację w pracy, tym lepiej, więc 

będziesz chciał zacząć szukać wszelkich znaków ostrzegawczych w opisie stanowiska. 

Oczekiwanie na czerwone flagi 

Znalezienie pracy to droga dwukierunkowa. Podczas tego procesu możesz czuć, że firmy mają całą 

władzę i że musisz udowodnić, że na to zasługujesz. Ale ty - tak, ty - możesz też być selektywny. 



Skończenie w toksycznym miejscu pracy lub nudnej pracy to naprawdę trudna sytuacja. Chociaż nie 

zawsze będziesz w stanie stwierdzić, czy tak będzie, tylko na podstawie opisu stanowiska, możesz 

uważać na kilka znaków ostrzegawczych:  

* Brak opisu-Pierwszy znak ostrzegawczy to brak opisu firmy lub samego stanowiska - tylko lista 

wymagań. Te organizacje zapomniały, że zatrudnianie jest procesem dwustronnym i nie myślą o tobie. 

Lub mogą kupować w szumie związanym z nauką o danych i po prostu chcą mieć naukowców 

zajmujących się danymi bez ustawiania wszystkiego, aby mogli wydajnie pracować.  

* Rozległe, szerokie wymagania - Drugim znakiem ostrzegawczym jest wspomniany wyżej opis 

jednorożca. Nawet jeśli ten przykład jest ekstremalny, powinieneś uważać na każdy opis stanowiska, 

który opisuje dwa lub trzy rodzaje pracy (nauka decyzyjna, analityka i uczenie maszynowe) jako 

podstawowe obowiązki. Chociaż normalne jest oczekiwanie posiadania podstawowych kompetencji w 

każdej roli, żadna osoba nie będzie w stanie obsadzić wszystkich tych ról na poziomie eksperckim. 

Nawet gdyby ktoś mógł, nie miałby czasu na wszystko.  

* Niezgodności — na koniec poszukaj niezgodności między wymaganiami a opisem stanowiska. Czy 

pracodawca prosi o doświadczenie w głębokim uczeniu się, ale funkcje zawodowe tworzą pulpity 

nawigacyjne, komunikują się z interesariuszami i przeprowadzają eksperymenty? Jeśli tak, firma może 

po prostu chcieć kogoś, kto potrafi korzystać z najgorętszego narzędzia lub kto jest „prestiżowym” 

naukowcem zajmującym się danymi z doktoratem w dziedzinie sztucznej inteligencji, podczas gdy w 

rzeczywistości nie może korzystać z tej specjalistycznej wiedzy. 

Ustalanie swoich oczekiwań 

Chociaż powinieneś mieć standardy dotyczące potencjalnej pracy, nie chcesz wymagać perfekcji. 

Aspirujący naukowcy zajmujący się danymi czasami widzą, jak ich ścieżka jest podzielona w ten sposób: 

„Kroki 1-98: Naucz się Pythona, R, głębokie uczenie, statystyki Bayesa, przetwarzanie w chmurze, testy 

A/B, D3. Krok 99: Zdobądź pracę naukową o danych. Krok 100: Zysk”. Ten przykład jest przesadą, ale 

częścią szumu wokół nauki o danych jest idealizacja tego, jak wygląda praca w terenie. W końcu 

analityk danych to „najlepsza praca w Ameryce”, z sześciocyfrową pensją i wysoką satysfakcją z pracy. 

Możesz sobie wyobrazić spędzanie każdego dnia na najciekawszych problemach w terenie z 

najmądrzejszymi kolegami. Potrzebne dane będą zawsze dostępne i oczyszczone, a wszelkie problemy, 

z którymi się zmierzysz, zostaną natychmiast rozwiązane przez zespół inżynierów. Twoja praca będzie 

dokładnie taka, jak opisano i nigdy nie będziesz musiał wykonywać tych części analizy danych, które 

Cię najmniej interesują. Niestety ten scenariusz to fantazja. Tak jak mamy nadzieję, że część 1 

przekonała Cię, że nie musisz wiedzieć wszystkiego przed wyruszeniem w teren, firmy również nie będą 

idealnymi jednorożcami. Jest powód, dla którego ta książka nie kończy się na tym, że dostaniesz pracę 

naukową o danych. Chociaż zostanie naukowcem zajmującym się danymi jest wspaniałym 

osiągnięciem i powinieneś być dumny, nauka o danych to dziedzina, w której zawsze będziesz się uczyć. 

Modele zawiodą, polityka w miejscu pracy zlikwiduje pracę, którą wykonywałeś przez ostatni miesiąc, 

lub spędzisz tygodnie pracując z inżynierami i menedżerami produktu, aby zebrać potrzebne dane. 

Szczególnie łatwo jest idealizować firmy, które są dobrze znane, ogólnie lub w dziedzinie nauki o 

danych. Może poszedłeś na rozmowę, a jeden z pracowników firmy cię zdmuchnął. Może śledzisz blog 

tej osoby od miesięcy i wiesz, że jest w czołówce. Może czytałeś artykuł mówiący, że firma ma kapsuły 

na drzemki, wykwintne posiłki i wiele przyjaznych psów biurowych. Ale cokolwiek cię przyciągnęło, 

prawdopodobnie zainteresowało również innych aspirujących naukowców zajmujących się danymi; 

większość z tych firm otrzymuje setki aplikacji na wolne stanowisko i może ustawić poprzeczkę wyżej 

niż jest to potrzebne do wykonania pracy. W każdym razie praca, o której czytasz, może należeć do 

zupełnie innego podziału, a otwarta pozycja w rzeczywistości może być nieciekawa. Nawet przy 



realistycznych oczekiwaniach prawdopodobnie nie skończysz w swojej wymarzonej pracy w swojej 

pierwszej roli związanej z analityką danych. Łatwiej jest przejść w swojej dziedzinie lub wprowadzić 

naukę o danych do swojej obecnej roli; nawet jeśli chcesz w końcu opuścić swoją domenę, być może 

będziesz musiał zacząć od przejścia do pozycji, w której możesz wykorzystać swoje inne umiejętności. 

To nie znaczy, że nie powinieneś mieć pewnych wymagań i preferencji, ale będziesz chciał mieć pewną 

elastyczność. Zmiana pracy w branży technicznej nawet po roku lub dwóch jest bardzo normalna, więc 

nie zapisujesz się na kolejne 15 lat. Ale nie możesz dokładnie wiedzieć, czego chcesz, zanim jeszcze 

będziesz w terenie, a nauczysz się nawet ze złych prac, więc nie stresuj się zbytnio. 

Udział w spotkaniach 

Chociaż tablice ogłoszeń są powszechnym sposobem na znalezienie wolnych stanowisk, zazwyczaj nie 

są to najskuteczniejsze miejsca do aplikowania. Jak omówimy w części 6, przesyłanie aplikacji na zimno 

przez Internet często ma bardzo niski wskaźnik odpowiedzi. Według ankiety przeprowadzonej przez 

Kaggle w 2017 roku, dwa najczęstsze sposoby, w jaki ludzie, którzy są już zatrudnieni jako naukowcy 

zajmujący się danymi, szukają i otrzymują pracę, są rekruterzy i przyjaciele, członkowie rodziny i 

współpracownicy. Świetnym sposobem na zbudowanie tej sieci jest chodzenie na spotkania. Spotkania 

są zazwyczaj spotkaniami osobistymi, które odbywają się wieczorami w dni powszednie. Zwykle jest 

prelegent, panel lub seria prelegentów prezentujących temat, który jest związany z wydarzeniem. 

Zjazdy powinny być bezpłatne lub mieć tylko symboliczną opłatę, która czasami idzie na jedzenie. 

Niektóre spotkania mogą mieć tylko 20 osób; inni mogą wypełnić pokój 300. Niektórzy mają spotkania 

co miesiąc; inni spotykają się tylko kilka razy w roku. Niektórzy zachęcają członków do pozostania w 

przestrzeni, aby porozmawiać lub spotkać się w pobliskim barze; inni skupiają się na samej rozmowie. 

Niektóre mają bardzo konkretne cele, takie jak zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego w 

Pythonie; inni mogą zaoferować wprowadzenie do szeregów czasowych w jednym miesiącu i 

zaawansowane modele głębokiego uczenia się w następnym. Warto wypróbować kilka spotkań, aby 

zobaczyć, co lubisz najbardziej. Temat jest ważny, ale chcesz znaleźć miejsce, w którym poczujesz się 

mile widziany i będziesz miał przyjemność rozmawiać z innymi uczestnikami. Wiele spotkań 

poświęconych naukom o danych ma na początku czas, aby ludzie mogli ogłosić, czy zatrudniają. 

Podejdź i porozmawiaj z tymi ludźmi; rekrutacja jest częścią ich pracy i nawet jeśli ich obecne oferty 

nie są odpowiednie, mogą być w stanie udzielić ci dobrych rad lub zasugerować inne miejsca do 

szukania. Możesz także spotkać innego uczestnika, który pracuje w firmie lub branży, którą jesteś 

zainteresowany. Możesz zapytać, czy ma czas na wywiad informacyjny, abyś mógł dowiedzieć się 

więcej o tej dziedzinie. Wywiad informacyjny nie jest (a raczej nie powinien być) pasywno-agresywnym 

sposobem poszukiwania referencji; zamiast tego jest to świetny sposób na zajrzenie do wnętrza firmy 

i uzyskanie porady od kogoś, kto pracuje w terenie. Chociaż w części 6 mówimy o korzyściach płynących 

z bycia skierowanym do pracy, nie zalecamy proszenia osób, które właśnie poznałeś, aby Cię 

skierowały. To mocna prośba dla kogoś, kogo nie zna, i nikt nie lubi czuć, że jest wykorzystywany. Jeśli 

ktoś powie Ci o otwarciu w swojej firmie i powie, że może Cię polecić, to świetny bonus, ale wiele 

zyskasz przeprowadzając wywiady informacyjne, nawet jeśli tego nie zrobi. Uczestnictwo w 

spotkaniach jest również świetne z innych powodów. Po pierwsze, pozwalają znaleźć podobnie 

myślących ludzi, którzy są lokalni. Jeśli przeprowadziłeś się do nowego miasta lub właśnie ukończyłeś 

studia, możesz czuć się obco w swoim mieście. Chodzenie na spotkania to świetna szansa na rozwój 

kariery i zbudowanie kręgu towarzyskiego. Możesz skorzystać ze spotkań, aby nawiązać kontakty lub 

nawiązać kontakty, które mogą Ci pomóc we wszystkim, od konkretnych pytań z zakresu analizy danych 

po zalecenia dotyczące poszukiwania pracy lub ogólny mentoring. Ponadto, podczas gdy niektóre 

spotkania publikują nagrania swoich przemówień online, inne nie, więc osobiste uczestnictwo jest 

jedynym sposobem, aby usłyszeć tę przemowę. Niestety spotkania mogą mieć kilka wad. Dołączenie 

do spotkania kilku osób, z których wszystkie mają doświadczenie i/lub znają się nawzajem, może być 



zniechęcające. Syndrom oszusta z pewnością może się wkraść, ale powinieneś z nim walczyć, ponieważ 

jest niewiele bardziej przyjaznych miejsc niż dobre spotkanie. Wreszcie, chociaż spotkania oferują 

świetną okazję do zobaczenia lokalnej sceny data science, mogą być odosobnione lub pozbawione 

różnorodności, w zależności od tego, jak gościnni są organizatorzy i jak dane spotkanie jest powiązane 

ze zróżnicowaną społecznością. 

Korzystanie z mediów społecznościowych 

Jeśli nie mieszkasz w mieście lub w jego pobliżu, w Twojej okolicy mogą nie odbywać się żadne 

spotkania poświęcone badaniom danych. W tym przypadku Twitter i LinkedIn to świetne miejsca do 

rozpoczęcia budowania sieci. Obserwując kilku znanych naukowców zajmujących się danymi, często 

znajdujesz więcej osób do obserwowania, ponieważ widzisz, kto jest retweetowany lub często 

wspominany. Możesz także zacząć wyrabiać sobie imię. Lubimy korzystać z Twittera na kilka sposobów:  

* Udostępnianie pracy - Kiedy napiszesz świetny post na blogu, chcesz, aby ludzie go zobaczyli! To 

całkowicie normalne, aby promować się poprzez linkowanie do swojej pracy za pomocą krótkiego 

opisu. 

* Udostępnianie pracy innych osób - Czy przeczytałeś coś świetnego? Czy post zaoszczędził Ci godzin 

frustracji? Widziałeś slajd w przemówieniu, który był szczególnie pomocny? Jeśli tak, pomóż innym 

osiągnąć oświecenie. W części 6 omawiamy jeden z najlepszych sposobów na dotarcie do kogoś: 

wspomnij, jakie korzyści odniosłeś z jego pracy. Oznaczenie twórcy w swoim poście to świetny sposób 

na dotarcie do niego  w pozytywny sposób. Jeśli dzielisz się wykładem, sprawdź, czy konferencja lub 

spotkanie ma hashtag; używanie tego hashtagu w tweecie to świetny sposób na zwiększenie jego 

widoczności.  

* Prośba o pomoc - Czy utknąłeś na problemie, którego Ty (i Google) nie potrafiliście rozwiązać? Jest 

prawdopodobne, że ktoś inny zetknął się z tym samym problemem. W zależności od rodzaju problemu 

mogą istnieć określone fora lub strony internetowe, na których możesz zadawać pytania, lub możesz 

przeprowadzić ogólną rozmowę, używając odpowiedniego hashtagu.  

* Udostępnianie wskazówek - Nie wszystko daje gwarancję napisania posta na blogu, ale jeśli masz 

krótką wskazówkę, udostępnij ją. Temat może wydawać się czymś, co „każdy” zna, ale pamiętaj: ludzie, 

którzy dopiero zaczynają, nie wiedzą wszystkiego. Nawet ludzie, którzy od lat używają określonego 

języka, mogą nie wiedzieć o nowym sposobie robienia czegoś.  

Jeśli możesz upublicznić swoje poszukiwanie pracy, możesz również opublikować w mediach 

społecznościowych, których szukasz, i zapytać, czy ktoś ma jakieś tropy. Nawet jeśli nie masz jeszcze 

silnej sieci do nauki danych, możesz mieć przyjaciół, byłych kolegów z klasy i kolegów, którzy mogą 

wiedzieć o stanowiskach w ich firmach. Takie podejście ogólnie działa lepiej na platformach mediów 

społecznościowych, w których gromadzą się osoby związane z nauką o danych, takich jak LinkedIn czy 

Twitter, ale nawet sieci społecznościowe, takie jak Facebook, mogą mieć powiązania z możliwościami. 

Na początku kariery często czujesz, że nie masz jeszcze sieci kontaktów; sieci wydają się być 

utrzymywane przez ludzi, którzy już mają pracę w dziedzinie analityki danych! Rozwiązaniem jest 

nawiązywanie kontaktów nie tylko wtedy, gdy szukasz pracy, ale także na długo przed tym. Im więcej 

możesz wyjść ze swojej strefy komfortu i rozmawiać z ludźmi wokół ciebie na konferencjach, 

spotkaniach, instytucjach akademickich, grillach itp., tym lepiej będziesz przygotowany następnym 

razem, gdy będziesz szukać pracy.  

Utrzymywanie pełnego potoku 



Częstym błędem w poszukiwaniu pracy jest wiązanie nadziei z jedną szansą i rezygnacja z aplikowania 

i rozmów kwalifikacyjnych gdzie indziej. Ale co się stanie, jeśli ta okazja się nie powiedzie? Nie chcesz 

ponownie rozpoczynać procesu poszukiwania pracy od zera. Chcesz mieć wiele możliwości na każdym 

etapie: wysłane aplikacje, ekrany zasobów ludzkich, studia przypadków do domu i rozmowy 

kwalifikacyjne. Nie uważaj, że proces się skończył, dopóki nie zaakceptujesz oferty na piśmie. 

Posiadanie wielu możliwości pomaga również radzić sobie z odrzuceniem. Odrzucenie jest prawie 

nieuniknione, gdy szukasz pracy i trudno nie brać tego do siebie lub jako wyznacznika swojej wartości. 

W niektórych przypadkach możesz nawet nie otrzymać powiadomienia o odrzuceniu; po prostu nigdy 

nie otrzymujesz odpowiedzi od firmy. Ale wiele powodów, dla których mogłeś nie dostać tej pracy, jest 

poza twoją kontrolą. Firma mogła zamknąć stanowisko bez zatrudniania nikogo, poszła z wewnętrznym 

kandydatem lub zaakceptowała kogoś, gdy jeszcze byłeś na wczesnym etapie procesu. Odrzucenie boli, 

zwłaszcza ze strony firmy, którą naprawdę byłeś podekscytowany, i powinieneś poświęcić trochę czasu 

na przetworzenie swoich uczuć. Ale posiadanie innych opcji pomoże ci utrzymać motywację i robić 

postępy. Wreszcie, posiadanie wielu potencjalnych opcji ułatwia odrzucenie pracy. Może przeszedłeś 

przez ekran HR i studium przypadku tylko po to, by stwierdzić, że w pobliżu nie ma inżynierów danych; 

zespół data science to tylko kilka osób, mimo że firma jest duża; lub to, czego szuka firma, bardzo różni 

się od tego, co reklamowała. Chociaż nie powinieneś czekać na idealną rolę analityka danych (ponieważ 

coś takiego nie istnieje), prawdopodobnie masz kilka niepodlegających negocjacjom wymagań i 

znacznie łatwiej jest się ich trzymać, jeśli widzisz, że można je spełnić w innych zawodach . 

Decydowanie o jaką pracę  się ubiegać 

Do tej pory powinieneś mieć listę co najmniej tuzina prac, którymi jesteś zainteresowany i które mogą 

być odpowiednie. Czy aplikujesz na wszystkie od razu? Cóż, niektórzy ludzie ubiegają się o dziesiątki, a 

nawet setki miejsc pracy. Próbują wykorzystać szanse, dochodząc do wniosku, że jeśli istnieje 10% 

szans na otrzymanie odpowiedzi na daną pracę, aplikowanie do jak największej liczby firm da im 

najwięcej odpowiedzi. Działają jednak zgodnie z błędem: jeśli masz skończoną ilość energii i czasu, 

rozłożenie jej na 100 aplikacji zamiast 10 sprawia, że każda z nich jest słabsza. W części 6 mówimy o 

tym, jak dostosować swoje aplikacje do każdego stanowiska, ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy 

wybierasz, gdzie aplikujesz. W przypadku 50 firm jest to prawie niemożliwe.  

 

R AND PYTHON : Czy powinieneś aplikować o pracę, jeśli firma prosi o Pythona i znasz R, czy 

odwrotnie? Chociaż znajomość jednego języka z pewnością ułatwia naukę drugiego, już podczas swojej 

pierwszej pracy naukowca danych wiele się nauczysz: praca z interesariuszami, polityka wewnętrzna, 

statystyki, zbiory danych i tak dalej. Nawet jeśli mógłbyś dostać tę pracę, nauka nowego języka może 

być trudna. Dlatego generalnie zalecamy aplikowanie tylko na stanowiska, w których używany jest Twój 

główny język. Jeśli znajomość jednego z tych języków jest plusem, ale drugi nie jest wymagany, 

prawdopodobnie chcesz być ostrożny; ten opis stanowiska może oznaczać, że w rzeczywistości nie 

będziesz kodować. Wreszcie, w niektórych pracach wymagane są oba języki. Ty też chcesz być tutaj 

trochę ostrożny; zwykle ten wymóg oznacza, że ludzie używają jednego z języków, a nie, że wszyscy 

znają oba, co może utrudniać współpracę. Ten rodzaj pracy może się udać, ale pamiętaj, aby podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej zapytać, jaki jest podział na języki. Gdybyś był jedną z zaledwie dwóch osób 

korzystających z Pythona w 20-osobowym zespole, doskonalenie umiejętności programistycznych 

będzie trudne.  

 

Będziesz chciał wrócić do tego, czego nauczyłeś się o rodzajach firm zajmujących się nauką danych i 

pracy z nauką danych. Czy chcesz wypróbować wszystkie różne części nauki o danych, dostrajając 



system rekomendacji w jednym miesiącu i tworząc model wartości od początku istnienia w 

następnym? Jeśli tak, prawdopodobnie będziesz chciał pracować dla firmy, która niedawno zaczęła 

zajmować się analizą danych, ponieważ bardziej dojrzałe firmy będą pełnić wyspecjalizowane role. Z 

drugiej strony duże firmy technologiczne mają również legiony inżynierów danych, więc pozyskiwanie 

rutynowych danych jest szybkie i łatwe. Niektóre z tego będą oczywiste na podstawie podstawowych 

faktów dotyczących firmy; Na przykład 10-osobowy startup nie będzie miał dojrzałego systemu data 

science. Ale jak możesz dowiedzieć się więcej? Najpierw sprawdź, czy firma prowadzi blog poświęcony 

nauce danych. Zazwyczaj tylko firmy technologiczne prowadzą tego typu blogi, ale czytanie tych 

postów jest nieocenione, aby dowiedzieć się, jaką pracę faktycznie wykonują naukowcy zajmujący się 

danymi. Twoje pozytywne przemyślenia na temat konkretnych postów na blogu firmy również świetnie 

nadają się do umieszczenia w liście motywacyjnym dla tej firmy. Jeśli nigdy nie słyszałeś o firmie, 

poświęć trochę czasu na jej stronę internetową. Kiedy wiesz, czym zajmuje się firma i jak zarabia, 

możesz zacząć zgadywać, jakiego rodzaju pracy w zakresie analizy danych potrzebuje. Wreszcie, jeśli 

naprawdę interesujesz się firmą, sprawdź, czy któryś z analityków danych firmy ma bloga, na którym 

opowiada o swojej pracy lub wygłaszał o niej wykłady.  

Czytając o firmie, pamiętaj, aby pomyśleć o tym, co jest dla Ciebie ogólnie ważne. Czy czasami ma 

znaczenie możliwość pracy w domu? A co z liczbą dni urlopu? Jeśli chcesz jechać na konferencje, czy 

firma oferuje budżet na podróż i czas wolny na uczestnictwo? Również czytanie tego, co firma mówi o 

sobie, może powiedzieć Ci o jej wartościach. Czy mówi o piłkarzykach, piwie w biurze i cateringowych 

kolacjach? Ta firma prawdopodobnie będzie pełna młodych pracowników. A może kładzie nacisk na 

elastyczne godziny pracy lub urlopy rodzinne? Ta firma jest bardziej przyjazna dla rodziców. 



Aplikacja: Życiorysy i listy motywacyjne 

Masz listę interesujących Cię ofert pracy; teraz nadszedł czas, aby pracodawcy wiedzieli, że istniejesz! 

Prawie każda praca będzie wymagała od Ciebie przesłania CV: pełnej chwały listę Twoich umiejętności 

i doświadczenia. Większość ofert pracy wymaga również listu motywacyjnego: jednostronicowego listu 

opisującego, dlaczego powinieneś wziąć udział w tej pracy. Łatwo byłoby szybko zanotować swoje 

poprzednie prace i napisać szablonowy list, w którym mówisz, że interesujesz się firmą, ale w tej 

sytuacji włożenie większego wysiłku może być czynnikiem decydującym o tym, czy udasz się na 

rozmowę kwalifikacyjną. Zaczniemy od upewnienia się, że Twoje podstawowe CV i list motywacyjny są 

tak skuteczne, jak to możliwe, obejmując najlepsze praktyki i typowe błędy, których należy unikać. 

Następnie pokażemy Ci, jak wziąć „mistrzowskie” CV i list motywacyjny i udoskonalić je dla każdej 

pracy. Na koniec pokazujemy, w jaki sposób praca w sieci może pomóc w dostarczeniu starannie 

przygotowanej aplikacji w ręce kierownika ds. rekrutacji zamiast w stos przepełnionych życiorysów.  

UWAGA: Jedynym celem CV jest przekonanie osoby, która ledwo przegląda Twoje CV, że warto 

przeprowadzić z Tobą rozmowę kwalifikacyjną.   

Kluczowym tematem jest to, że musisz szybko przekonać osobę, że kwalifikujesz się na dane 

stanowisko. Rekruterzy firmowi często otrzymują setki życiorysów za każde otwarcie data science. Co 

więcej, ponieważ nauka o danych obejmuje tak wiele różnych rodzajów zawodów, zakres umiejętności 

osób ubiegających się o te stanowiska będzie ogromny. Ten akt wzmacnia przekonanie, że twoje 

materiały muszą mówić „Hej, czytasz to, możesz przestać przeglądać ten ogromny stos, ponieważ 

znalazłeś osobę z umiejętnościami, których szukasz”. Ale możliwość wykazania się kwalifikacjami nie 

jest łatwym zadaniem. Chociaż tworzenie sieci i personalizacja aplikacji wymagają czasu, przynoszą 

znacznie lepsze wyniki niż spędzenie zaledwie godziny na napisaniu podstawowego listu 

motywacyjnego i CV, a następnie ubieganiu się o dziesiątki pracy jednym kliknięciem. Będziesz bardziej 

skłonny do rozmowy, ponieważ dopasujesz swoją aplikację do wymagań firmy. A kiedy dotrzesz na 

rozmowę kwalifikacyjną, będziesz w stanie udzielić świetnej odpowiedzi na często zadawane pytanie 

„Dlaczego jesteś zainteresowany tą rolą?” 

Życiorys: podstawy 

Celem twojego CV nie jest zdobycie pracy; ale rozmowa kwalifikayjna. Rekruterzy, którzy prowadzą 

rozmowę kwalifikacyjną, mają kłopoty, jeśli zatrudniają osoby, które wyraźnie nie spełniają kwalifikacji 

do pracy, i są chwaleni, gdy ludzie dobrze pasują do kwalifikacji. Twoje CV musi pokazać czytelnikowi, 

że spełniasz wymagania na dane stanowisko, aby rekruter mógł swobodnie poruszać Cię w tym 

procesie. Ten cel bardzo różni się od tworzenia katalogu wszystkich przeżyć, co niestety jest celem 

wielu niedoświadczonych autorów życiorysów. Chociaż chcesz uniknąć luk w CV, rezygnując z ostatnich 

prac, możesz poświęcić mniej czasu na te, które nie są związane z nauką o danych. A nawet jeśli masz 

duże doświadczenie w zakresie analizy danych, nadal powinieneś koncentrować się na wyróżnianiu 

najbardziej odpowiednich ofert pracy. Jeśli masz wielostronicowe CV, większość rekruterów nie będzie 

miała czasu na przeczytanie go w całości; nie będą też w stanie powiedzieć, które części przeczytać. 

Nikt ci nie powie: „No cóż, zatrudnilibyśmy cię, ale nie dołożyłeś swojej pracy ratownika w liceum w 

swoim CV, więc nie mogliśmy”. W dalszej części procesu rozmowy kwalifikacyjnej będzie dużo czasu 

na dogłębne przeanalizowanie swoich projektów związanych z pracą, edukacją i analizą danych. Na 

razie chcesz skupić się na tym, co jest najistotniejsze dla spełnienia kwalifikacji na stanowisku, o które 

się ubiegasz. Przez resztę procesu skoncentrujesz się na swoich wspaniałych cechach, które pomogą Ci 

wyróżnić się na tle innych kandydatów, ale na pierwszym etapie dobrze jest skupić się na dopasowaniu 

do oczekiwań menedżera ds. rekrutacji lub rekrutera. Mając to na uwadze, przejdziemy przez 

podstawową strukturę CV, jak tworzyć dobre treści w tej strukturze i jak myśleć o wielu regułach CV, 



które są rzucane. Wiele z tych treści może mieć zastosowanie do każdego stanowiska technicznego w 

branży, ale skupimy się w jak największym stopniu na tym, co jest wyjątkowe w data science.  

Struktura 

W tej sekcji omówimy każdą sekcję przykładowego CV, szczegółowo opisując, co chcesz dołączyć.   

SEKCJA: DANE KONTAKTOWE 

Podanie Twoich danych kontaktowych jest konieczne, aby rekruter mógł się z Tobą skontaktować! 

Musisz podać co najmniej swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Poza tym możesz 

umieścić linki do miejsc, w których mogą znaleźć więcej informacji o Tobie, w tym profile mediów 

społecznościowych, takich jak LinkedIn, bazy kodów online, takie jak GitHub, oraz osobiste witryny i 

blogi. Aby dowiedzieć się, co dodać, zadaj sobie pytanie: „Jeśli ktoś w to kliknie, czy będzie mnie 

bardziej cenił?” Na przykład link do portfolio projektów z Części 4 to fantastyczna rzecz. Ale link do 

profilu GitHub, który jest pusty, zapis dla klonu projektu samouczka nie jest. Jeśli masz jakieś publicznie 

dostępne prace z zakresu analityki danych, spróbuj znaleźć sposób, aby je tutaj pokazać. Ogólnie rzecz 

biorąc, chcesz również uwzględnić miasto i stan, w którym mieszkasz, co poinformuje rekrutera, że 

jesteś w pobliżu i możesz dojeżdżać do pracy lub że musisz się przenieść, jeśli masz pracę. Niektóre 

firmy niechętnie przenoszą nowych pracowników ze względu na koszty, więc jeśli nie mieszkasz w 

pobliżu i nie chcesz ugryźć tej kuli, możesz potencjalnie opuścić swoją lokalizację. Jeśli Twoje imię i 

nazwisko nie jest zgodne z imieniem i nazwiskiem, którym się posługujesz, możesz użyć swojego 

nazwiska. Na dalszym etapie procesu będziesz musiał poinformować firmę, jakie jest Twoje imię i 

nazwisko, na przykład w celu sprawdzenia przeszłości, ale nie musisz używać swojego imienia i 

nazwiska podczas składania wniosku. Wreszcie, nie używaj adresu e-mail, który jest potencjalnie 

obraźliwy (na przykład i_hate_python @gmail.com) lub czegoś, co może wygasnąć (takiego jak szkolny 

adres e-mail) 

SEKCJA: DOŚWIADCZENIE 

W tej sekcji pokazujesz, że kwalifikujesz się do pracy poprzez poprzednie prace, staże lub bootcampy, 

które odbyłeś. Jeśli Twoje poprzednie prace są związane z nauką o danych, na przykład inżynierią 

oprogramowania, to świetnie: wydaj na nie sporą część swojego CV. Jeśli praca nie jest związana z 

nauką o danych, na przykład bycie profesorem historii sztuki, nadal powinieneś wymienić prace, ale 

nie poświęcaj im zbyt wiele czasu. Dla każdego zajmowanego stanowiska podaj nazwę firmy, miesiąc i 

rok rozpoczęcia i zakończenia pracy, stanowisko i co najmniej jeden punkt (dwa lub trzy w przypadku 

najbardziej odpowiednich stanowisk) opisujący to, co robiłeś. Jeśli jesteś nowym lub niedawnym 

absolwentem, możesz uwzględnić staże i prace badawcze na studiach. Ta sekcja powinna być 

największa w Twoim CV i może potencjalnie zajmować połowę dostępnego miejsca. Często jest to 

również najważniejsze, ponieważ jest to pierwsze miejsce, w którym rekruterzy będą sprawdzać, czy 

masz doświadczenie w zakresie analityki danych, które może być związane z pracą, do której 

zatrudniają. 

DZIAŁ: EDUKACJA 

W tej sekcji wymieniasz swoje doświadczenia edukacyjne, najlepiej, aby pokazać, że masz zestaw 

umiejętności przydatnych w pracy z naukowcami danych. Jeśli chodziłeś do szkoły po ukończeniu szkoły 

średniej, nawet jeśli nie uzyskałeś dyplomu, wymień swoją szkołę (szkoły), daty (w tym samym 

formacie, co twoje doświadczenie zawodowe) i obszar studiów. Jeśli ta praca będzie twoją pierwszą 

poza szkołą, a twoja średnia ocen jest wysoka (powyżej 3,3), możesz ją wymienić; w przeciwnym razie 

zostaw to. Jeśli jesteś świeżo upieczonym absolwentem i uczęszczałeś na statystyki, matematykę, 



informatykę lub inne zajęcia z nimi związane (takie jak metody badawcze z zakresu nauk społecznych 

lub inżynieria), możesz wymienić te zajęcia. Rekruterzy będą bardzo zainteresowani sprawdzeniem, 

czy masz obszar studiów, który jest istotny dla nauki o danych, na przykład stopień naukowy w 

dziedzinie danych, statystyki, informatyki lub matematyki. Będą również zainteresowani, aby zobaczyć 

poziom twojego stopnia. Ponieważ wiele tematów związanych z nauką o danych nie jest omawianych 

przed ukończeniem studiów magisterskich, pomocne będzie posiadanie stopnia naukowego. 

Rekruterów na ogół nie obchodzi, do jakiej szkoły chodziłeś, chyba że jest to bardzo sławna lub 

prestiżowa, a nawet wtedy to poświadczenie nie będzie miało znaczenia, jeśli jesteś poza szkołą dłużej 

niż kilka lat. Miło jest jednak, aby rekruterzy widzieli jakiekolwiek bootcampy, certyfikaty lub programy 

online, ponieważ pokazują, że posunąłeś się dalej w Twojej edukacji. Chociaż sekcja edukacyjna 

twojego CV może dostarczyć cennych informacji rekruterowi, tak naprawdę nie możesz ulepszyć tej 

sekcji, robiąc coś mniej niż wyjście i uzyskanie dodatkowego stopnia lub certyfikatu 

DZIAŁ: UMIEJĘTNOŚCI 

W tej sekcji możesz wyraźnie wymienić wszystkie odpowiednie umiejętności, które musisz wnieść w 

środowisku nauki o danych. Najlepiej byłoby, gdyby rekruter zobaczył tę sekcję i kiwnął głową, mówiąc 

„Tak, dobrze”, ponieważ będziesz miał na liście umiejętności, które są istotne dla pracy. W życiorysach 

dotyczących nauki o danych w tej sekcji należy wymienić dwa rodzaje umiejętności:   

* Umiejętności w zakresie programowania/bazy danych - Umiejętności te mogą dotyczyć języków 

programowania, takich jak Python i SQL, struktur i środowisk, takich jak .NET lub JVM, narzędzi takich 

jak Tableau i Excel lub ekosystemów, takich jak Azure i Amazon Web Services (AWS).   

* Metody nauki o danych - drugi typ to metody nauki o danych, takie jak regresje i sieci neuronowe. 

Ponieważ możesz wymienić tak wiele możliwych metod, spróbuj skupić się na kilku kluczowych, które 

razem pokazują, że masz podstawowe i kilka specjalnych umiejętności. Na przykład coś takiego jak 

„regresje, metody grupowania, sieci neuronowe, analiza ankiet” pokazuje, że masz podstawy i głębię.   

Staraj się nie wymieniać więcej niż siedmiu lub ośmiu umiejętności, aby uniknąć przytłaczania ludzi, i 

nie wymieniaj umiejętności, które nie mają szans na zastosowanie w pracy (takich jak niejasny 

akademicki język programowania z czasów studiów podyplomowych). Wymień tylko te umiejętności, 

z których mógłbyś swobodnie korzystać w pracy, a nie język, którego nie dotykałeś od pięciu lat i 

którego nie chcesz ponownie podnosić. Jeśli coś jest w twoim życiorysie, to uczciwa gra dla rekrutera, 

aby o to zapytać. Jeśli przeglądane przez Ciebie oferty pracy związane z analityką danych wymagają 

pewnych umiejętności – umiejętności, które posiadasz – pamiętaj, aby je wymienić! Te informacje są 

dokładnie tym, czego szukają rekruterzy. Zalecamy, aby nie używać gwiazdek, liczb ani innych metod 

do próby wskazania, jak silna jesteś w każdej umiejętności. Po pierwsze, oceny nic nie znaczą: każdy 

może ocenić siebie na 5/5. Jeśli uzyskasz wszystkie doskonałe wyniki, menedżerowie ds. rekrutacji 

mogą uznać, że nie jesteś uczciwy lub dobry w autorefleksji; jeśli dasz sobie niższe wyniki, mogą wątpić 

w twoje umiejętności. Ponadto nie jest jasne, za co uważasz każdy poziom. Czy 5/5 oznacza, że 

uważasz, że jesteś jednym z najlepszych na świecie, że wiesz, jak wykonać zaawansowane zadanie, lub 

że masz lepsze umiejętności niż Twoi współpracownicy? Jeśli menedżer ds. rekrutacji chce, abyś sam 

ocenił swój poziom różnych umiejętności, zapyta cię podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Nie wymieniaj 

umiejętności miękkich, takich jak krytyczne myślenie i umiejętności interpersonalne; chociaż mają 

kluczowe znaczenie dla bycia odnoszącym sukcesy naukowcem zajmującym się danymi, umieszczanie 

ich w CV jest bez znaczenia, ponieważ każdy może to zrobić. Jeśli chcesz podkreślić swoje umiejętności 

w tych dziedzinach, porozmawiaj o tym, jak wykorzystałeś je w konkretnych przypadkach w sekcji 

doświadczenia w swoim CV. Ponadto nie musisz wymieniać podstawowych umiejętności, które 

powinien posiadać każdy zgłaszający się, takich jak praca z pakietem Microsoft Office. 



SEKCJA: PROJEKTY DATA SCIENCE (OPCJONALNIE) 

Jeśli wykonałeś projekty z zakresu analizy danych poza pracą, możesz utworzyć sekcję dla tych 

projektów. Ta sekcja jest świetna dla kandydatów, którzy mają mniejsze doświadczenie zawodowe, ale 

realizowali projekty na boku, w szkole lub na bootcampie. Zasadniczo mówisz rekruterowi: „Chociaż 

mogę nie mieć dużego doświadczenia zawodowego, to nie ma znaczenia, ponieważ nadal wykonałem 

pełny proces analizy danych”. Do każdego projektu potrzebny będzie tytuł, opis tego, co zrobiłeś i jak 

to zrobiłeś oraz wyniki. W rzeczywistości projekty związane z nauką o danych powinny wyglądać tak, 

jakby były zadaniami pod względem struktury i treści. W idealnym przypadku będziesz mieć link do 

posta na blogu lub przynajmniej do repozytorium GitHub, które zawiera informacyjny plik README. 

Nauka o danych to dziedzina techniczna, w której niezwykle łatwo jest po prostu pokazać swoją pracę, 

a ta sekcja jest do tego świetnym miejscem. Jeśli masz wystarczające doświadczenie zawodowe, 

możesz pominąć tę sekcję, ale nadal rozmawiać o projektach podczas rozmów kwalifikacyjnych. 

SEKCJA: PUBLIKACJE (OPCJONALNIE) 

Jeśli publikowałeś prace związane z nauką o danych w programie magisterskim lub doktoranckim, 

powinieneś je uwzględnić. Jeśli publikowałeś prace z innych dziedzin, nawet ilościowych, takich jak 

fizyka czy biologia obliczeniowa, możesz je uwzględnić, ale tylko krótko. Ponieważ nie są one 

bezpośrednio związane z nauką o danych, osoba, która je czyta, nie wyniesie wiele z publikacji, z 

wyjątkiem tego, że pracowałeś wystarczająco ciężko, aby je opublikować. Możesz wymienić 

odpowiednią pracę, którą wykonałeś podczas swoich badań w sekcji doświadczenia, na przykład 

„stworzyłeś algorytm do analizy milionów sekwencji RNA na minutę”. Ale publikacja w czasopiśmie, o 

którym menedżer ds. rekrutacji nigdy nie słyszał, nawet jeśli jest to prestiżowa publikacja w Twojej 

dziedzinie, sama w sobie nie zajdzie zbyt daleko. 

INNE SEKCJE 

Możesz dodać inne sekcje, takie jak wyróżnienia i nagrody, jeśli wygrałeś konkursy Kaggle lub 

otrzymałeś stypendium lub stypendium, ale nie są one konieczne. Nie musisz dołączać referencji; 

rozmawianie z twoimi referencjami pojawi się później i możesz podzielić się tymi informacjami, jeśli 

osiągniesz tak daleko. Obiektywne stwierdzenia zazwyczaj nie są potrzebne i są zbędne, biorąc pod 

uwagę inne informacje zawarte w CV. Na przykład wyrażenie „badacz danych doświadczony w 

Pythonie, który szuka stanowiska do rozwijania umiejętności testowania A/B i modelowania” nie 

sprawi, że rekruter będzie bardziej podekscytowany! 

SKŁADANIE WSZYSTKIEGO RAZEM 

Ogólnie rzecz biorąc, umieszczasz swoje informacje kontaktowe na górze, a następnie w następnej 

najważniejszej sekcji. Jeśli jesteś w szkole lub właśnie ukończyłeś szkołę, prawdopodobnie musisz 

umieścić swoją edukację na szczycie; jeśli nie masz odpowiedniej pracy lub wykształcenia, umieść 

swoje projekty z zakresu nauki o danych na górze; w przeciwnym razie umieść tam swoje 

doświadczenie zawodowe. W sekcjach dotyczących pracy i edukacji wypisz swoje doświadczenia w 

odwrotnej kolejności chronologicznej, od najnowszych do najwcześniejszych. W tej dziedzinie masz 

trochę swobody w projektowaniu; nie ma nic podobnego do standardowego formatu. Mimo tej 

swobody zawsze chcesz skupić się na tym, aby Twoje CV było łatwe do szybkiego zeskanowania. 

Ponieważ rekruterzy spędzają tak mało czasu na przeglądaniu twojego CV, nie chcesz, aby spędzali ten 

czas na zastanawianiu się, jak znaleźć twoją ostatnią pracę. Nie pozwól, aby Twój projekt odwracał 

uwagę od treści; zastanów się, jak będą to postrzegać inni. Niektóre dobre praktyki obejmują:   

* Wyczyść nagłówki sekcji, aby łatwo przeskakiwać między nimi  



* Więcej białych znaków, aby ułatwić czytanie treści  

* Pogrubione ważne słowa, takie jak tytuły, które posiadałeś w każdej firmie   

Jeśli pomysły, takie jak odstępy i nagłówki, są przytłaczające, trzymaj się szablonu życiorysu, który 

znalazłeś w Internecie lub skonsultuj się ze specjalistą ds. projektowania. Generalnie chcesz ograniczyć 

swoje CV do jednej strony. Ta praktyka służy dwóm celom: biorąc pod uwagę krótki przegląd twojego 

CV, chcesz mieć pewność, że rekruter spędza ten czas na informacjach, które uważasz za najbardziej 

wartościowe, i pokazuje, że możesz komunikować się zwięźle i rozumieć, jakie części twojego 

doświadczenia są najważniejsze do udostępnienia. Jeśli dana osoba przesyła 17-stronicowe CV (które 

widzieliśmy), wyraźnie sugeruje, że nie ma pojęcia, co w przeszłości czyniło ją dobrym kandydatem i że 

czuje się uprawnione do czasu innych osób, aby je przeczytać. Na koniec upewnij się, że jesteś 

konsekwentny w całym swoim CV. Jeśli skracasz nazwy miesięcy w sekcji edukacyjnej, skróć je również 

w sekcji dotyczącej doświadczenia zawodowego. Chociaż możesz używać różnych czcionek i rozmiarów 

dla nagłówków i tekstu podstawowego, nie zmieniaj formatu z wypunktowania na wypunktowanie. 

Użyj czasu przeszłego dla poprzednich pozycji i czasu teraźniejszego dla aktualnego. Te rzeczy pokazują, 

że zwracasz uwagę na drobne szczegóły i (ponownie) pomagasz czytelnikom szybko przetwarzać Twoje 

treści, ponieważ nie będą rozpraszani przez zmiany czcionki lub stylu. Pojedyncza niespójność raczej 

nie będzie kosztować Cię rozmowy kwalifikacyjnej, ale czasami szczegóły mają znaczenie.   

KOREKTA :  Niezbędna jest korekta CV! Kilka literówek lub błędów gramatycznych może doprowadzić 

Twoją aplikację do (metaforycznego) kosza na śmieci. Dlaczego tak surowo? Kiedy rekruterzy 

przeglądają setki życiorysów, wyróżniają się dwa rodzaje: te, które są wyraźnie wyjątkowe (rzadkie) i 

te, które są łatwe do wyeliminowania. Te ostatnie wymagają pewnych zasad, a oprócz życiorysów, 

które wyraźnie nie spełniają wymagań, życiorysy z literówkami są łatwym powodem do 

wyeliminowania kandydata. Praca z naukowcami danych wymaga zwracania uwagi na szczegóły i 

sprawdzania swojej pracy; jeśli nie możesz tego zrobić, stawiając z siebie wszystko w aplikacji, co ten 

fakt sugeruje o Twojej pracy? Oprócz korzystania z funkcji sprawdzania pisowni w edytorze tekstu, 

przynajmniej jedna osoba powinna uważnie przeczytać aplikację. 

Głębiej w sekcji doświadczenia: generowanie treści 

Mamy nadzieję, że wymyślenie dat i tytułów Twojej historii pracy i edukacji jest wystarczająco łatwe. 

Ale jak wymyślić te mocne punkty, aby opisać swoje doświadczenie zawodowe (lub projekty z zakresu 

analizy danych)? Częstym błędem, który ludzie popełniają w swoich życiorysach, jest tworzenie tylko 

listy swoich obowiązków zawodowych, takich jak „Wygenerowane raporty dla kadry kierowniczej za 

pomocą SQL i Tableau” lub „Nauka rachunku różniczkowego w trzech sekcjach po 30 uczniów”. Z tym 

podejściem wiążą się dwa problemy: określa tylko to, za co byłeś odpowiedzialny, a nie to, co 

osiągnąłeś lub jak to zrobiłeś, i może nie być sformułowane w sposób istotny dla nauki o danych. W 

przypadku poprzednich dwóch przykładów można opisać tę samą pracę jako „Automatyczne 

generowanie raportów prognoz sprzedaży dla kadry kierowniczej przy użyciu Tableau i SQL, 

oszczędzając cztery godziny pracy tygodniowo” lub „Nauka rachunku różniczkowego 90 studentów, 

zarabiając średnio 9,5/ 10 w ocenach uczniów, a 85 procent uczniów otrzymuje 4 lub 5 z egzaminu.” 

W miarę możliwości chcesz wyjaśnić swoje doświadczenie w kategoriach umiejętności, które można 

przenieść do nauki o danych. Nawet jeśli nie pracowałeś w nauce danych lub analityce, czy były jakieś 

dane, z którymi pracowałeś? Menedżerowie ds. zatrudnienia są skłonni uznać doświadczenie poza 

rolami związanymi z analityką danych za nadal istotne, ale musisz wyjaśnić, dlaczego powinni. Jeśli 

jakakolwiek twoja praca może być związana z gromadzeniem danych i ich zrozumieniem, powinieneś 

włożyć ogromny wysiłek w stworzenie zwięzłej historii o tym, co zrobiłeś. Czy przeanalizowałeś 100 GB 

danych o gwiazdach dla doktora astrofizyki? Czy zarządzałeś 30 plikami Excel, aby zaplanować personel 



piekarni? Wiele czynności wiąże się z wykorzystaniem danych do zrozumienia problemu. Czy 

korzystałeś z narzędzi takich jak Google Analytics, Excel lub Survey Monkey? Nawet jeśli te narzędzia 

mogą nie być tymi, o które prosi zadanie, praca z danymi dowolnego typu jest istotna. Jakich 

umiejętności komunikacyjnych używałeś? Czy wyjaśniałeś koncepcje techniczne lub niszowe, może w 

rozmowach naukowych z doktoratem lub innym działom biznesu? Jeśli wymyślenie zbywalnych 

umiejętności jest trudne, nie martw się; reszta porad dotyczących pisania lepszych wypunktowań nadal 

będzie pomocna. Ale jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, powinieneś pomyśleć o tym, w jaki sposób twoja 

edukacja lub projekty poboczne mogą wykazać umiejętności w zakresie analizy danych, zwłaszcza jeśli 

twoje doświadczenie zawodowe nie może. W przypadku najmniej istotnych stanowisk, które 

zajmowałeś kilka lat temu, wystarczy mieć tylko jeden punkt. Ale generalnie nie chcesz porzucać pracy 

ze swojego CV, jeśli pozostawi to przerwę większą niż kilka miesięcy. Jeśli jesteś na rynku od dłuższego 

czasu i miałeś dużo pracy, możesz wymienić tylko trzy lub cztery najnowsze. Być może odkryjesz, że 

ten proces jest o wiele łatwiejszy w pracy, w której obecnie pracujesz, niż w tej, którą miałeś pięć lat 

temu. Jedną z dobrych praktyk jest prowadzenie listy swoich osiągnięć i głównych projektów, nad 

którymi pracowałeś. Kiedy każdego dnia wykonujesz pracę i robisz postępy, możesz zapomnieć, jak 

imponująca jest całość, gdy się cofniesz. Ludzie wiedzą, że twoje CV nie jest wyczerpującą listą, więc 

nie będą myśleć: „Zbudowanie zautomatyzowanego systemu śledzenia i oceniania potencjalnych 

klientów zajęło jej 15 miesięcy, co pozwoliło zaoszczędzić ich zespołowi sprzedaży ponad 20 godzin 

ręcznej pracy tygodniowo. ” Pomyślą „Wow, potrzebujemy takiego systemu!” . Ogólnie punktory 

można podzielić na dwie kategorie. Pierwszym z nich są duże osiągnięcia, takie jak „Utworzenie pulpitu 

nawigacyjnego do monitorowania wszystkich uruchomionych eksperymentów i przeprowadzania 

obliczeń mocy”. Druga kategoria to średnia lub sumy, takie jak „Wdrożono i przeanalizowano ponad 

60 eksperymentów, co przyniosło ponad 30 milionów dolarów dodatkowych przychodów”. W obu 

przypadkach każdy punkt powinien zaczynać się od czasownika i (najlepiej) być policzalny. Zamiast 

mówić: „Zrobiłem prezentacje dla klientów”, napisz „Utworzyłem ponad 20 prezentacji dla kadry 

kierowniczej z Listy Najbogatszych”. Jeszcze lepiej, jeśli potrafisz określić ilościowo swój wpływ. Pisanie 

„Ran 20 A/B testów w kampaniach e-mailowych, skutkujących 35% wzrostem wskaźnika kliknięć i 5% 

wzrostem ogólnej sprzedaży przypisanej” jest znacznie skuteczniejsze niż „Ran 20 A/B testów w 

kampaniach e-mailowych”. 

Listy motywacyjne: podstawy 

Chociaż celem życiorysu jest przekazanie menedżerom odpowiednich faktów na temat twojego 

doświadczenia zawodowego i wykształcenia, celem listu motywacyjnego jest pomóc im zrozumieć, kim 

jesteś jako osoba. Twój list motywacyjny to miejsce, w którym możesz wyjaśnić, w jaki sposób zbadałeś 

firmę i podkreśl, dlaczego świetnie pasujesz. Jeśli twoje CV nie pokazuje liniowej ścieżki, list 

motywacyjny może wszystko połączyć i wyjaśnić, w jaki sposób pasują do ciebie elementy, aby uczynić 

cię świetnym kandydatem do tej pracy. Nawet samo pokazanie, że wiesz, czym jest firma, że czytałeś 

jej stronę O firmie lub że korzystałeś z jej produktu (jeśli jest dostępny dla osób fizycznych) to długa 

droga. Twój list motywacyjny to najlepsze narzędzie, które pomoże menedżerom ds. rekrutacji 

zrozumieć rzeczy, które nie pasują do list wypunktowanych. W przeciwieństwie do życiorysu list 

motywacyjny może być opcjonalny. Ale jeśli firma ma miejsce, aby je złożyć, zrób to; niektóre firmy 

wyeliminują kandydatów, jeśli ich nie napisali. Często zdarza się, że firmy dają ci konkretną rzecz, o 

której możesz pisać, na przykład twoją ulubioną technikę nadzorowanego uczenia się. Ta prośba jest 

zwykle wysyłana w celu sprawdzenia, czy ludzie przeczytali i zastosowali się do prośby zawartej w opisie 

stanowiska, zamiast wysyłać wszędzie ogólny list motywacyjny. Zdecydowanie chcesz, aby firma 

wiedziała, że możesz postępować zgodnie z instrukcjami. Wiedząc, że list motywacyjny ma pomóc 

firmie lepiej zrozumieć kim jesteś, częstym błędem, który widzimy w listach motywacyjnych, jest 

skupienie się na tym, co firma może dla Ciebie zrobić. Nie mów: „To byłby wspaniały krok w mojej 



karierze”. Zadaniem menedżera zatrudniającego nie jest pomaganie w tylu karierach, ile to możliwe; 

to zatrudnianie ludzi, którzy mogą pomóc firmie. Pokaż im, jak możesz to zrobić. Nawet jeśli ta praca 

byłaby twoją pierwszą pracą związaną z analizą danych, jakie masz odpowiednie doświadczenie? Jaki 

zapis osiągania wyników (nawet jeśli nie są one związane z nauką o danych) możesz udostępnić, aby 

było jasne, że ciężko pracujesz i osiągasz cele? Nie podcinaj się; spróbuj zastanowić się ogólnie nad 

tym, jak możesz sprawić, że staniesz się atrakcyjny dla firmy. Podobnie jak życiorys, list motywacyjny 

powinien być krótki; zazwyczaj trzy czwarte do jednej strony jest regułą. Skoncentruj się na swoich 

mocnych stronach. Jeśli opis stanowiska zawiera cztery umiejętności, a Ty wyróżniasz się w dwóch, 

porozmawiaj o tych dwóch! Nie myśl, że musisz wymyślać wymówki dla umiejętności, których ci 

brakuje. 

Struktura 

Listy przewodnie mają mniej dobrze zdefiniowany zestaw zasad niż życiorysy. Biorąc to pod uwagę, oto 

dobra ogólna struktura, którą możesz śledzić:   

* Powitanie — najlepiej dowiedzieć się, kto jest kierownikiem ds. rekrutacji lub rekruterem na dane 

stanowisko. Pierwszym miejscem, na które należy spojrzeć, jest sam opis stanowiska; nazwisko tej 

osoby może być wymienione. Nawet jeśli wszystko, co jest na liście, to adres e-mail, prawdopodobnie 

możesz dowiedzieć się, kim jest rekruter, szukając w Internecie. W przeciwnym razie sprawdź LinkedIn 

i witrynę firmy, aby sprawdzić, czy jeden z nich identyfikuje lidera zespołu. Nawet jeśli celujesz zbyt 

wysoko - może wiceprezes działu, który będzie twoim poziomem pomijania (menedżer menedżera) - 

nadal pokazujesz, że wykonałeś swoje badania. Na koniec, jeśli nie możesz znaleźć nazwiska, wyślij 

swój list do Szanownego kierownika ds. rekrutacji z imieniem i nazwiskiem działu (np. „Szanowny 

kierownik ds. rekrutacji w Data Analytics).” Nie mów „Szanowny Panie lub Pani”; to zdanie jest 

archaiczne i ogólne.   

* Akapit wprowadzający - przedstaw się, nazwij stanowisko, które Cię interesuje, i krótko wyjaśnij, 

dlaczego jesteś podekscytowany firmą i rolą. Jeśli firma prowadzi blog poświęcony nauce danych lub 

jeśli którykolwiek z jej analityków danych wygłosił wykłady lub napisał posty na blogu na temat swojej 

pracy, ten akapit jest doskonałym miejscem, aby wspomnieć, że je oglądałeś lub czytałeś. Połącz to, 

czego nauczyłeś się z tych prezentacji z tym, dlaczego jesteś podekscytowany stanowiskiem lub firmą.   

* Jeden do dwóch akapitów przykładów pracy w zakresie analizy danych - Połącz swoje poprzednie 

osiągnięcia z tą rolą. Dodaj szczegóły do czegoś, o czym wspomniałeś w swoim życiorysie i zagłębić się 

w jedną rolę lub projekt poboczny, podając konkretne przykłady. Postępuj zgodnie z zasadą „Pokaż, 

nie mów”; zamiast pisać, że jesteś „zorientowanym na szczegóły, zorganizowanym rozwiązywaczem 

problemów”, podaj przykład bycia tego rodzaju osobą w pracy. 

* Akapit zamykający - Podziękuj rekruterowi za poświęcony czas i uwagę. Podsumuj swoje kwalifikacje, 

wyjaśniając, dlaczego dobrze pasowałbyś na to stanowisko. 

* Znaki „Z poważaniem”, „Najlepsze” i „Dziękuję za uwagę” to dobre zamknięcia. Unikaj pisania 

czegokolwiek zbyt swobodnego lub zbyt przyjaznego, takiego jak „Pozdrawiam” lub „Pozdrawiam”. 

Dopasowanie 

Poprzednie dwie sekcje określają ogólne zasady pisania skutecznego listu motywacyjnego i życiorysu. 

Ale najlepszym sposobem na odróżnienie się od innych kandydatów jest dostosowanie tych 

dokumentów do stanowiska, o które się ubiegasz. Prawdopodobnie pierwsza osoba, która przegląda 

Twoje CV w zakresie analityki danych, nie będzie kierownikiem stanowiska; może nawet nie być 

człowiekiem! W większych firmach systemy śledzenia kandydatów automatycznie sprawdzają 



życiorysy pod kątem słów kluczowych, wyświetlając te, które zawierają te słowa. Taki system może nie 

uznawać „modelowania liniowego” za spełniający wymóg doświadczenia w „regresji”. Ludzki czytelnik 

też nie może; osoba zajmująca się zasobami ludzkimi mogła nie otrzymać niczego poza opisem 

stanowiska i instrukcjami, jak znaleźć obiecujących kandydatów. Nie chcesz ryzykować, że rekruter nie 

zrozumie, że Twój projekt wykorzystujący „k-najbliższych sąsiadów” oznacza, że masz doświadczenie 

w analizie klastrów lub że NLP jest akronimem przetwarzania języka naturalnego. Chcesz, aby ktoś mógł 

z łatwością przeglądać twoje CV i opis stanowiska, znajdując dokładne dopasowanie do wymagań w 

twoim doświadczeniu. Chociaż nie chcesz przeciążać swojego CV żargonem technicznym, chcesz użyć 

słów kluczowych (takich jak R lub Python), aby pomóc CV przejść przez te ekrany. Zalecamy posiadanie 

„głównego” życiorysu i listu motywacyjnego, z którego możesz korzystać, zamiast zaczynać za każdym 

razem od zera. Takie podejście jest szczególnie przydatne, jeśli aplikujesz na różne rodzaje stanowisk. 

Jeśli niektóre stanowiska kładą nacisk na uczenie maszynowe, a inne na analizy eksploracyjne, znacznie 

łatwiej jest, jeśli masz gotowe wypunktowania i powiązane kluczowe terminy. Twoje główne CV i list 

motywacyjny mogą być dłuższe niż jedna strona, ale upewnij się, że przesyłane CV i list motywacyjny 

są zawsze krótsze niż strona. Dostosowanie aplikacji do stanowiska nie oznacza, że musisz mieć jeden 

punktor lub umiejętność dla każdego wymagania. Jak omówiliśmy w części 5, opisy stanowisk są 

zazwyczaj listami życzeń; spróbuj dowiedzieć się, które z nich wymieniają podstawowe umiejętności w 

pracy. Czasami firmy pomagają podzielić umiejętności i doświadczenie na „wymagania” i „fajne rzeczy, 

które trzeba mieć”, ale nawet jeśli tego nie robią, możesz być w stanie określić, które z obowiązków są 

w opisie obowiązków. Chociaż firmy chciałyby znaleźć kogoś, kto dostaje czek z plusem na wszystko, 

większość z nich nie będzie się tego trzymać. Wyjątkiem są duże firmy technologiczne i znane, szybko 

rozwijające się startupy. Firmy te zdobywają wielu kandydatów i szukają powodów, aby odrzucić ludzi. 

Bardzo martwią się fałszywymi alarmami, co oznacza zatrudnienie kogoś, kto jest zły lub nawet 

przeciętny. Tak naprawdę nie przejmują się fałszywymi negatywami - nie zatrudniają kogoś, kto jest 

świetny - ponieważ mają w planach wielu wspaniałych ludzi. W przypadku tych firm zazwyczaj musisz 

spełnić 90% wymagań, jeśli nie 100%. 

Polecenia 

Witryny firmowe i tablice z ofertami pracy mają miejsce, w którym możesz aplikować, czasami jednym 

kliknięciem, jeśli zapisałeś swoje CV na tablicy ogłoszeń. Niestety, ponieważ aplikacja w ten sposób jest 

tak łatwa, twoje CV często kończy się setkami, a nawet tysiącami podobnych aplikacji na zimno. Dlatego 

zalecamy, aby nie stosować tego sposobu, dopóki nie wyczerpiesz innych opcji. Czytanie ogłoszeń o 

pracę to świetny sposób, aby zorientować się, jakie rodzaje pracy są dostępne, ale jest to najlepszy 

sposób, aby postawić stopę w drzwi to po to, by ktoś je dla ciebie otworzył. Chcesz spróbować użyć 

ukrytych tylnych drzwi do większości firm: poleconych. Polecenie oznacza aktualnego pracownika, 

który poleca kogoś na stanowisko, zwykle poprzez złożenie aplikacji i informacji tej osoby przez 

specjalny system. Wiele firm oferuje premie za polecenie, płacąc pracownikom, jeśli polecą kogoś, kto 

otrzyma i zaakceptuje ofertę pracy. Firmy lubią ludzi, którzy są polecani, ponieważ zostali wstępnie 

sprawdzeni: ktoś, kto już pracuje w firmie i (prawdopodobnie) dobrze sobie radzi, uważa, że ta osoba 

byłaby odpowiednia. Nawet jeśli ktoś nie poleci Cię formalnie, możliwość napisania w liście 

motywacyjnym „Rozmawiałem o tym stanowisku z [Gwiezdnym pracownikiem X]” i poproszenie tej 

osoby o polecenie kierownikowi ds. rekrutacji, aby zwrócił uwagę na Twoje CV, jest ogromną korzyścią. 

Jak znaleźć osoby, które mogą Cię polecić? Zacznij od spojrzenia na LinkedIn, aby sprawdzić, czy znasz 

kogoś, kto pracuje w firmie, którą jesteś zainteresowany. Nawet jeśli nie rozmawiałeś z tą osobą od 

jakiegoś czasu, możesz skontaktować się z uprzejmą wiadomością. Następnie poszukaj osób, które 

wcześniej pracowały w tej samej firmie lub chodziły do tej samej szkoły co Ty. Bardziej prawdopodobne 

jest, że otrzymasz odpowiedź na zimną wiadomość, jeśli wspomnisz o czymś, co Cię łączy. Na koniec 

poszukaj osób, które są kontaktami drugiego stopnia, aby zobaczyć, z kim macie wspólnego. Jeśli jesteś 



w dobrych stosunkach z którymkolwiek ze swoich wzajemnych powiązań, skontaktuj się z tą osobą, 

aby sprawdzić, czy byłaby skłonna Cię przedstawić. Jeśli kontaktujesz się z naukowcem zajmującym się 

danymi, poświęć trochę czasu, aby dowiedzieć się, co robią. Czy mają bloga, konto na Twitterze lub 

repozytorium GitHub, w którym udostępniają swoją pracę? Mark Meloon, analityk danych w 

ServiceNow, napisał w swoim poście na blogu „Wspinanie się po drabinie relacji w celu zdobycia pracy 

w zakresie analizy danych” , że najskuteczniejsze wiadomości to te, które łączą komplementy na temat 

treści, które opublikował z prośbą o zadawanie dodatkowych pytań. W ten sposób unikniesz również 

pytania o rzeczy, o których już publicznie rozmawiali i możesz skupić się na uzyskiwaniu porad, których 

nie znajdziesz nigdzie indziej. Pamiętaj, że nie tylko osoby zajmujące się nauką danych mogą Ci pomóc. 

Mimo że inni analitycy danych są najlepiej przygotowani, aby powiedzieć Ci, jak to jest pracować w ich 

firmie, ludzie na dowolnym stanowisku mogą Cię polecić. Jeśli ktoś, kogo znasz, pracuje w firmie, do 

której chcesz aplikować, skontaktuj się z nim! Przynajmniej nadal mogą zaoferować wgląd w kulturę 

firmy.   

Tworzenie skutecznej wiadomości 

W swoim poście na blogu „Czy masz czas na szybką rozmowę?”, Trey Causey, starszy menedżer ds. 

analizy danych w Indeed.com, przedstawia kilka sugestii dotyczących skutecznego kontaktu z kimś, 

kogo nie znasz, aby porozmawiać o swoim projekcie, poszukiwaniu pracy lub karierze wybór. Stosując 

się do tych wskazówek, będziesz mieć dużo większe szanse na otrzymanie odpowiedzi, odbycie 

owocnego spotkania i zbudowanie dobrego fundamentu pod dalszą relację:   

* Przygotuj plan tego, co chcesz omówić, i dołącz go do e-maila.   

* Zaproponuj kilka razy (w tym czas zakończenia 30 minut później) i lokalizację w pobliżu miejsca pracy 

danej osoby.   

* Kup lunch lub kawę.   

* Przyjedź tam wcześniej.   

* Miej konkretne pytania i cele rozmowy w oparciu o przesłaną agendę. Nie pytaj tylko o „jakiekolwiek 

rady, które możesz mi dać”.   

* Śledź czas i daj im znać, kiedy wykorzystałeś cały czas, o który prosiłeś; jeśli chcą dalej rozmawiać, to 

zrobią.   

* Podziękuj im i śledź wszystko, o czym rozmawiałeś.   

Oto jak Trey łączy to wszystko w przykładową wiadomość:   

„Cześć, Trey. Przeczytałem Twój post na blogu o wywiadach dotyczących analizy danych i miałem 

nadzieję, że w tym tygodniu będę mógł postawić Ci kawę w Storyville w Pike Place, aby zadać Ci kilka 

pytań na temat Twojego posta. Obecnie przeprowadzam rozmowę kwalifikacyjną, a część dotycząca 

kodowania tablic była dla mnie bardzo interesująca. Chętnie poznam Twoje przemyślenia, jak ulepszyć 

pytania i odpowiedzi dotyczące kodowania tablic, a także podzielę się moimi własnymi 

doświadczeniami z tego typu pytaniami. Czy mógłbyś poświęcić kiedyś 30 minut – powiedzmy we 

wtorek lub środę w przyszłym tygodniu? Dzięki za napisanie posta!” 



Rozmowa kwalifikacyjna : Czego się spodziewać i jak sobie z tym poradzić 

Jeśli przestaniesz zastanowić się nad procesem rozmowy kwalifikacyjnej, możesz zdać sobie sprawę, 

jak trudne jest to zadanie: w jakiś sposób musisz pokazać zupełnie obcym ludziom, że będziesz dobry 

w roli, o której wiesz tylko z kilku akapitów w ogłoszeniu o pracę. Podczas rozmowy możesz otrzymać 

pytania techniczne na wszystkich poziomach dotyczące różnych technologii – niektóre z nich być może 

wcześniej nie były używane. Ponadto podczas rozmowy będziesz musiał dowiedzieć się wystarczająco 

dużo o firmie, aby móc zdecydować, czy chcesz tam pracować. Musisz zrobić wszystkie te rzeczy w 

zaledwie kilka godzin, zachowując się profesjonalnie i właściwie. To wystarczy, aby wywołać poważne 

poty lękowe. Dobrą wiadomością jest to, że przy odpowiednim przygotowaniu i nastawieniu, wywiady 

oparte na analizie danych mogą zostać przekształcone z wywołujących panikę do łatwych do 

opanowania, znośnych, a może nawet przyjemnych doświadczeń. W tej części przeprowadzimy Cię 

przez to, czego poszukują ankieterzy i jak dostosować swoje myślenie do ich potrzeb. Omawiamy 

pytania techniczne i nietechniczne, a także studium przypadku data science. Na koniec omawiamy, jak 

się zachowywać i jakie pytania należy zadawać ankieterom. Dzięki tym informacjom powinieneś być 

dobrze przygotowany na to, co Cię czeka. 

Czego chcą firmy? 

Kiedy pracownicy firmy przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na otwarte 

stanowisko, szukają jednej kluczowej osoby:  

Kogoś, kto może wykonać tę pracę.  

To jedyny typ osoby, której szukają. Firmy nie szukają osoby, która zadaje najwięcej pytań podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej lub która ma najwięcej stopni naukowych lub lat doświadczenia. Chcą tylko 

kogoś, kto może wykonać pracę, którą należy wykonać i pomóc zespołowi w realizacji jego celów. Ale 

co jest potrzebne do wykonania pracy? Cóż, kilka rzeczy:  

* Posiadanie niezbędnych umiejętności - niezbędne umiejętności mogą być zarówno techniczne, jak i 

nietechniczne. Od strony technicznej musisz zrozumieć umiejętności, które omówimy w części 1: 

pewne połączenie matematyki i statystyki, a także baz danych i programowania. Od strony 

nietechnicznej potrzebujesz ogólnej wiedzy biznesowej, a także umiejętności, takich jak zarządzanie 

projektami, zarządzanie ludźmi, projektowanie wizualne i wiele innych umiejętności, które są istotne 

dla stanowiska.  

* Rozsądne podejście do współpracy - jeśli mówisz coś obraźliwego, zachowujesz się defensywnie lub 

masz inne wady charakteru, które utrudniałyby innym osobom interakcję lub współpracę z Tobą, firma 

nie będzie chciała Cię zatrudnić. Oznacza to, że podczas rozmowy (a właściwie zawsze) będziesz chciał 

być miły, współczujący i pozytywny. Nie oznacza to, że osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną 

powinna chcieć z tobą napić się piwa. Oznacza to po prostu, że ludzie w Twoim przyszłym zespole 

muszą widzieć Cię jako kogoś, z kim chcą pracować.  

* Umiejętność wykonywania zadań - nie wystarczy posiadać umiejętności do wykonywania pracy; 

musisz umieć z nich korzystać! Musisz być w stanie znaleźć rozwiązania problemów w pracy i wdrożyć 

te rozwiązania. Nauka o danych ma wiele miejsc, w których dana osoba może utknąć, takich jak 

rozszyfrowanie bałaganu na danych, przemyślenie problemu, wypróbowanie różnych modeli i 

uporządkowanie wyniku. Osoba, która poradzi sobie z każdym z tych wyzwań, będzie znacznie lepsza 

w wykonywaniu pracy niż ktoś, kto siedzi i czeka na pomoc, nie prosząc o nią. Ludzie, którzy starają się, 

aby wszystko było perfekcyjne, również mają problem z tą częścią: niemożność nazwania swojej pracy 

wykonaną oznacza, że nigdy nie możesz jej użyć.  



Wiedząc, że te trzy rzeczy są tym, czego firmy szukają u kandydatów, możesz przejść do procesu 

rozmowy kwalifikacyjnej. Przechodząc przez proces, w jaki przebiega rozmowa kwalifikacyjna i pytania, 

które często się pojawiają, sformułujemy naszą dyskusję pod kątem tych trzech pomysłów. 

Proces rozmowy kwalifikacyjnej 

Chociaż dokładny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej różni się w zależności od firmy, rozmowy 

kwalifikacyjne zwykle przebiegają według podstawowego schematu. Ten wzorzec ma na celu 

zmaksymalizowanie ilości informacji, które firma poznaje o kandydacie, przy jednoczesnym 

zminimalizowaniu czasu potrzebnego osobom w firmie na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Osoby, które przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne, są zazwyczaj zajęte, mają wiele rozmów 

kwalifikacyjnych do ułatwienia i chcą umożliwić uczciwe porównania między kandydatami, aby proces 

był usprawniony i spójny. Oto podstawowy zarys tego, czego można się spodziewać podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej:  

1. Wstępny przegląd telefoniczny - ten przegląd to zazwyczaj 30-minutowa (a czasami 60-minutowa) 

rozmowa telefoniczna z rekruterem technicznym: osobą, która ma duże doświadczenie w sprawdzaniu 

kandydatów i zna terminy techniczne, ale sama nie wykonuje prac technicznych . Z perspektywy firmy 

celem tej rozmowy jest sprawdzenie, czy masz jakiekolwiek szanse na zakwalifikowanie się do pracy. 

Rekruter chce odfiltrować osoby, które wyraźnie nie pasowałyby do siebie, takie jak osoby, które nie 

mają odpowiednich kwalifikacji (nie mają wymaganych umiejętności) lub które brzmią szorstko lub 

wrednie (i nie będą dobrze współpracować z innymi ). Od strony technicznej ankieter sprawdza, czy 

potencjalnie posiadasz minimalne wymagane umiejętności, a nie czy jesteś w nich najlepszy. Bardziej 

prawdopodobne jest, że zapytają „Czy używałeś wcześniej regresji liniowych?” niż „Jak obliczyć 

maksymalne oszacowanie prawdopodobieństwa dla rozkładu gamma?” Po pierwszej rozmowie 

telefonicznej firma czasami wymaga kolejnej rozmowy telefonicznej z bardziej technicznym specjalistą. 

Jeśli wstępne sprawdzenie telefonu pójdzie dobrze, w ciągu kilku tygodni będziesz mieć &hellip;  

2. Rozmowę kwalifikacyjną na miejscu - rozmowa ta często trwa od dwóch do sześciu godzin i stanowi 

główną część procesu rozmowy. Podczas tej wizyty zobaczysz, gdzie będziesz pracować i poznasz ludzi, 

z którymi będziesz pracować. Ten wywiad daje firmie czas na zadanie bardziej wnikliwych pytań 

dotyczących Twojego pochodzenia, umiejętności oraz Twoich nadziei i marzeń jako naukowca danych. 

Podczas wizyty zostaniesz przesłuchany przez wiele osób, z których każda zadaje pytania na różne 

tematy, niektóre techniczne, a niektóre nietechniczne. Celem tego wywiadu jest upewnienie się 

(poprzez pytania techniczne), że posiadasz niezbędne umiejętności oraz (poprzez pytania 

behawioralne i sposób, w jaki się zachowujesz), że możesz z nimi pracować. Jeśli ten wywiad pójdzie 

dobrze, czas na… 

3. Studium przypadku - Otrzymasz opis rzeczywistego problemu i powiązane z nim dane. W weekend 

będziesz mieć czas na miejscu lub w domu na analizę danych, próbę rozwiązania problemu i stworzenie 

raportu na jego temat. Następnie przedstawisz swój raport zespołowi rekrutacyjnemu. To ćwiczenie 

pokazuje zespołowi, że posiadasz niezbędne umiejętności (poprzez to, jak dobry jest twój raport) i że 

możesz załatwić sprawy (poprzez to, ile udało ci się zrobić w raporcie). Nie wszystkie firmy wymagają 

tego kroku; czasami zastępują go prezentacją o twojej przeszłej pracy. Jeśli Twój raport ze studium 

przypadku wypadnie dobrze, będziesz mieć…  

4. Końcową rozmowę kwalifikacyjną z wyższym kierownictwem - ta rozmowa jest przeprowadzana z 

kierownikiem wyższego szczebla, dyrektorem lub innym liderem zespołu. Celem jest, aby lider wyraził 

zgodę na Twoje dopasowanie do stanowiska i zespołu. Jeśli rozmowa z przywództwem ma miejsce w 

ogóle, oznacza to, że zespół zajmujący się analizą danych uznał, że dobrze pasujesz, więc rzadko zdarza 

się, aby ta rozmowa unieważniła tę aprobatę. Pamiętaj, że rozmowa ta często ma miejsce zaraz po 



studium przypadku, ale może się zdarzyć na początku lub na końcu pierwszej rozmowy na miejscu. 

Zakładając, że wszystko pójdzie dobrze, otrzymasz ofertę w mniej niż dwa tygodnie!  

Kiedy proces obejmuje wszystkie te kroki, zwykle otrzymujesz list z ofertą gdzieś od trzech tygodni do 

dwóch miesięcy po przesłaniu CV. Jak widać, każda część procesu rozmowy kwalifikacyjnej ma na celu 

osiągnięcie innego celu dla firmy. W kolejnych sekcjach zagłębiamy się w każdą część tego procesu, 

pokazując, jak zaprezentować swoje umiejętności i możliwości w każdym otoczeniu. 

Krok 1: Wstępny wywiad na ekranie telefonu 

Twoja pierwsza interakcja z firmą prawdopodobnie będzie 30-minutową rozmową telefoniczną z 

rekruterem. Ważne jest, aby zrobić dobre pierwsze wrażenie. Jednak w zależności od wielkości firmy 

osoba, z którą będziesz rozmawiać, prawdopodobnie nie będzie powiązana z zespołem analityków 

danych, nad którym będziesz pracował, więc Twoim celem jest pokazanie firmie, że możesz wykonać 

tę pracę, niekoniecznie, że jesteś najlepszą osobą do pracy. Dlaczego? Osoba, z którą będziesz 

rozmawiać podczas tej rozmowy telefonicznej, ma za zadanie odfiltrować niewykwalifikowanych 

kandydatów. Kiedy rekruter rozmawia z kandydatem, próbuje ocenić, czy warto, aby ktoś z zespołu 

data science rozmawiał z kandydatem. Wiele razy ludzie aplikują na stanowiska, do których nie mają 

umiejętności (lub kłamią na temat posiadania wymaganych umiejętności), więc rekruter chce 

uniemożliwić im kontynuowanie pracy. Jako kandydat Twoim celem jest uświadomienie rekruterowi, 

że masz co najmniej minimalne kwalifikacje na dane stanowisko. Rekruter prawdopodobnie zada ci 

następujące pytania:  

* Opowiedz mi o sobie - (technicznie rzecz biorąc to nie jest pytanie, ale jest traktowane jako jedno). 

Rekruter prosi Cię o jedno- lub dwuminutowy przegląd swojej przeszłości. Chcą usłyszeć, jak opisujesz 

doświadczenia związane z wykonywaną pracą. Jeśli na przykład ubiegasz się o stanowisko w dziedzinie 

nauk o podejmowaniu decyzji, będą chcieli usłyszeć o Twoim pochodzeniu akademickim oraz wszelkich 

pracach lub projektach, w których przeprowadziłeś analizę. Ważne jest, aby Twoja odpowiedź mieściła 

się w zakresie od jednej do dwóch minut. Jeśli Twoja odpowiedź jest krótsza niż minuta, będzie Ci się 

wydawać, że nie masz wystarczająco dużo wydarzeń, a jeśli trwa dłużej niż dwie minuty, wydaje się, że 

nie wiesz, jak podsumować historię.  

* Jakie technologie znasz? - Rekruter sprawdza, czy masz doświadczenie techniczne do wykonywania 

pracy. Poza tym konkretnym pytaniem powinieneś spodziewać się pytań dotyczących znajomości 

matematyki i statystyki, baz danych i programowania oraz domeny biznesowej. Będziesz także chciał 

wymienić wszystkie znane Ci technologie, które są związane ze stanowiskiem lub zostały wymienione 

w ogłoszeniu o pracę. Jeśli nie masz dokładnie tego, o co prosiła oferta pracy (np. Python zamiast R), 

to w porządku; po prostu bądź otwarty i szczery o tym fakcie. Jeśli zdarzy ci się dowiedzieć więcej o 

stosie technologicznym, z którego korzysta firma, być może z rozmów z ludźmi, którzy tam pracują, 

spróbuj sformułować swoją odpowiedź wokół tego faktu.  

* Co Cię interesuje na tym stanowisku? - Rekruter stara się zrozumieć, co w pierwszej kolejności 

przyciągnęło Cię do firmy. Szczególnie dobrze przemyślana odpowiedź pokazuje, że odrabiasz pracę 

domową i potrafisz załatwić sprawy. Odpowiedź „Właśnie kliknąłem „Zastosuj” przy każdej pracy 

związanej z analityką danych na LinkedIn” oznaczałoby, że masz kiepski osąd. Nie zastanawiaj się nad 

takimi pytaniami; po prostu zademonstruj, że wiesz, co robi firma i naprawdę interesujesz się tą rolą. 

O ile to możliwe, staraj się łączyć rolę ze swoim pochodzeniem i zainteresowaniami.  

Chociaż rekruter zada Ci pytania o Ciebie i Twoje pochodzenie, ta rozmowa to także czas na lepsze 

zrozumienie samego stanowiska. Rekruter powinien poświęcić co najmniej 10 minut na rozmowę o roli 

i zespole, z którym przeprowadzasz rozmowę kwalifikacyjną. W tym czasie zadawaj pytania, aby mieć 



pewność, że będziesz chciał tę pracę i aby móc wykazać szczere zainteresowanie tą rolą. Pytania te 

mogą obejmować takie tematy, jak podróże, kultura firmy, jak zmienia się zespół, priorytety zespołu i 

dlaczego rola została otwarta w pierwszej kolejności. Możliwe, że podczas rozmowy rekruter spróbuje 

zrozumieć Twoje oczekiwania płacowe, albo bezpośrednio („Czego oczekujesz od wynagrodzenia?”), 

albo pośrednio („Ile obecnie zarabiasz?”). Aby umieścić to podejście w pozytywnym świetle, rekruter 

upewnia się, że firma może sobie pozwolić na spełnienie Twoich oczekiwań płacowych, aby nie tracić 

czasu na rozmowę z kimś, kto nie skorzystałby z tego, co firma może zaoferować. W negatywnym 

świetle rekruter może próbować zablokować ci pensję niższą niż ta, którą może zaoferować firma, 

ponieważ przekazujesz im informacje o swoich oczekiwaniach. O ile to możliwe, unikaj omawiania 

wynagrodzenia, dopóki nie przejdziesz dalej. Część 8 dotyczy negocjacji płacowych. Podczas rozmowy 

zapytaj, jaki jest następny krok w procesie i jaka jest oś czasu. Rekruter powinien powiedzieć coś w 

stylu „Następnie zaprosilibyśmy cię na rozmowę kwalifikacyjną i powinniśmy wiedzieć za tydzień, czy 

tak się stanie, czy nie”. „Jakie są następne kroki?” to całkowicie normalne i miłe pytanie. Nie pytaj 

bezpośrednio rekrutera, czy zamierzasz przejść do następnej rozmowy kwalifikacyjnej. To pytanie 

postawi ich w miejscu i prawdopodobnie sprawi, że poczują się nieswojo – a i tak prawdopodobnie nie 

mają uprawnień do podjęcia decyzji. Jeśli rozmowa kwalifikacyjna pójdzie dobrze, zostaniesz 

poproszony o przejście do rozmowy kwalifikacyjnej na miejscu. 

Krok 2: Wywiad na miejscu 

Ten krok jest sercem procesu rozmowy kwalifikacyjnej. Firma zaprosiła Cię na miejscu na rozmowę 

kwalifikacyjną i zarezerwowała ją na wiele godzin. Wziąłeś dzień wolny od pracy, założyłeś ładniejsze 

niż zwykle ubranie i ruszasz w drogę.  

W co się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną 

Jednym z aspektów wywiadów, który jest często omawiany i dyskutowany, jest to, w jaki sposób się do 

niego ubrać. W przypadku stanowisk związanych z analityką danych pytanie to komplikuje fakt, że 

stanowiska pracy mogą dotyczyć różnych branż, z których każda ma swoją własną kulturę i zasady 

ubioru. To, co jest całkowicie odpowiednie na jedną rozmowę, może być całkowicie nieodpowiednie 

na następną. Najlepiej jest zapytać rekrutera podczas planowania rozmowy kwalifikacyjnej, co ludzie 

ubierają się na rozmowę kwalifikacyjną, a także jaki jest ogólny ubiór firmy. Rekruter chce, abyś odniósł 

sukces i nie powinien sprowadzać Cię na manowce. W przeciwnym razie spróbuj porozmawiać z kimś, 

kto pracuje w tej lub podobnej firmie. Jeśli wszystko inne zawiedzie, załóżmy, że biurokratyczne branże 

(finanse, obrona, opieka zdrowotna itd.) mają surowe zasady dotyczące ubioru, podczas gdy młode 

firmy lub firmy technologiczne (startupy, ogromne firmy technologiczne) mają luźne zasady ubioru. 

Unikaj skrajności (sandały, szorty, sukienki koktajlowe, cylindry); załóż coś, w czym czujesz się 

komfortowo.  

Celem tej rozmowy jest pomoc firmie w zrozumieniu, czy będziesz w stanie wykonać pracę, do której 

ją zatrudnia – i czy wykonasz ją dobrze. W zależności od firmy i stanowiska na rozmowę kwalifikacyjną 

może przyjść od trzech do dziesięciu osób, każda z własnymi mocnymi i słabymi stronami. Firma chce 

znaleźć osobę, która byłaby najlepiej dopasowana lub pierwszą osobę, z którą przeprowadzono 

wywiad, która byłaby całkiem dobra w swojej pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej utwierdzaj w 

przekonaniu, że możesz dobrze wykonywać swoją pracę. Ta koncepcja różni się od bycia 

najmądrzejszym kandydatem, kandydatem z najdłuższym doświadczeniem lub kandydatem, który 

korzystał z większości rodzajów technologii. Zamiast tego chcesz być kandydatem, który ma zdrową 

równowagę między byciem rozsądnym w pracy, ma wystarczające umiejętności, aby wykonać pracę i 

może załatwić sprawy. Co się wydarzy podczas tych wielogodzinnych rozmów kwalifikacyjnych? 

Wywiad na miejscu zazwyczaj obejmuje:  



* Zwiedzanie miejsca pracy i wprowadzenie do zespołu - Firma chce, abyś zrozumiał, jak wyglądałaby 

tam praca i potencjalnie zaimponował Ci darmowymi napojami i przekąskami (jeśli są dostępne). Ta 

część zajmuje mniej niż 15 minut, ale dobrze jest porządnie się rozejrzeć, aby zobaczyć, czy byłbyś 

szczęśliwy, pracując tam. Czy miejsca pracy są spokojne i łatwe w pracy? Czy ludzie wyglądają na dość 

szczęśliwych i przyjaznych? Czy laptopy mają osiem lat? Podczas spaceru po tej wycieczce często 

rozmawiasz z kimś z firmy. Uważaj! Ta rozmowa jest częścią wywiadu; jeśli wyjdziesz jako nieprzyjemny 

lub wredny, możesz przegapić ofertę pracy. Strzelaj za to, że wypadłeś jako miły, ale najważniejsze, 

bądź autentyczny (chyba że twoje autentyczne ja jest palantem).  

* Jedna lub więcej rozmów o charakterze technicznym - ta część może zająć od 30 minut do wielu 

godzin, w zależności od rygorystycznych wymogów firmy. Otrzymasz pytania na wiele tematów i może 

być konieczne wykonanie pracy na tablicy lub komputerze. Celem tego wywiadu nie jest zrozumienie 

przez ankietera najgłębszych tematów, jakie znasz, ani tego, czy możesz rozwiązać najtrudniejsze 

problemy. Chodzi o to, aby sprawdzić, czy masz umiejętności niezbędne do wykonania pracy, więc 

Twoim celem jest pokazanie, że masz to, czego potrzebujesz.  

* Jeden lub więcej wywiadów behawioralnych - Celem wywiadów behawioralnych jest zrozumienie, 

jak dobrze dogadujesz się z innymi i jak dobrze wykonujesz zadania. Otrzymasz wiele pytań dotyczących 

twoich doświadczeń, w tym tego, jak radziłeś sobie z trudnymi sytuacjami i jak upewniasz się, że 

projekty dojdą do skutku. Możesz zostać poproszony o bardzo ogólne pytania dotyczące pracy, takie 

jak „Opowiedz mi o tym, jak miałeś do czynienia z trudnym współpracownikiem” lub bardziej 

specyficzne pytania dotyczące nauki o danych, takie jak „Jak radzisz sobie z projektem związanym z 

nauką o danych, w którym model się nie powiódł ? Te pytania niekoniecznie będą miały dobre lub złe 

odpowiedzi; będą otwarci na interpretację przez ankietera.  

WSKAZÓWKA: Przed rozmową kwalifikacyjną na miejscu możesz zapytać rekrutera lub kierownika ds. 

rekrutacji, jak będzie wyglądała rozmowa kwalifikacyjna. Powinni przynajmniej przedstawić 

harmonogram pokazujący, z kim będziesz rozmawiać i jakie tematy będą omawiać. Jeśli o to poprosisz, 

być może będą w stanie podać Ci pewne szczegółowe informacje na temat tego, czego możesz się 

spodziewać podczas technicznej i behawioralnej części rozmowy. Ta informacja pomoże Ci być 

przygotowanym.  

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej na miejscu jest emocjonalnie obciążające. Będziesz musiał 

szybko przestawić się z myślenia o kwestiach technicznych na pytania o siebie i swoje marzenia, 

jednocześnie prezentując się w sposób profesjonalny i przyjazny. W zależności od wielkości firmy, 

jedna lub wiele osób może przeprowadzać z Tobą rozmowę kwalifikacyjną i będziesz chciał zrobić 

dobre wrażenie na każdej z nich. Jednym z najlepszych sposobów na radzenie sobie z nerwami podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej jest pamiętanie, że ankieterzy to także ludzie i chcą, abyś działał równie 

dobrze jak ty. Są twoimi sojusznikami, a nie przeciwnikami. W kolejnych sekcjach zagłębiamy się w 

różne części wywiadu. Ta część rozdziału obejmuje różne części rozmowy kwalifikacyjnej na miejscu, 

ale zapoznaj się z załącznikiem, aby uzyskać szczegółową listę pytań do rozmowy kwalifikacyjnej i 

przykładowe odpowiedzi oraz szczegóły, jak myśleć o pytaniach. 

Rozmowa techniczna 

Dla wielu analityków danych wywiad techniczny jest najbardziej przerażającą częścią całego procesu 

wywiadu. Łatwo jest sobie wyobrazić, że utknąłeś przed tablicą i zadajesz pytanie, na które nie masz 

pojęcia, jak odpowiedzieć i wiesz, że nie dostaniesz pracy. (Samo napisanie tego zdania wywołało u 

autorów niepokój!) Aby jak najlepiej zrozumieć, jak radzić sobie z wywiadem technicznym, musisz 

zmienić sposób, w jaki o nim myślisz. Jeśli przeczytałeś część 4 i stworzyłeś portfolio związane z nauką 

o danych, zdałeś już rozmowę techniczną. Celem tego wywiadu jest sprawdzenie, czy masz 



umiejętności niezbędne do bycia naukowcem danych i, z definicji, posiadasz te umiejętności, ponieważ 

zajmowałeś się analizą danych! Jeśli podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostaniesz osądzony za brak 

odpowiedzi na trudne pytanie, to znak, że osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną wykonuje 

złą robotę, a nie ty. Masz niezbędne umiejętności, masz za sobą doświadczenie, a ta część rozmowy 

ma na celu wyrażenie tych faktów. Jeśli rozmowa kwalifikacyjna ci na to nie pozwala, to nie twoja wina. 

W tym procesie starasz się pokazać ankieterowi, że posiadasz umiejętności potrzebne do pracy w tej 

pracy. Pokazanie, że posiadasz zestaw umiejętności, to zupełnie inna czynność niż perfekcyjna 

odpowiedź na każde zadane pytanie. Osoba może udzielić dokładnie tych odpowiedzi, które ankieter 

chce usłyszeć, a mimo to radzić sobie słabo na rozmowie kwalifikacyjnej lub może udzielić błędnych 

odpowiedzi i dobrze sobie radzić. Rozważ dwie odpowiedzi na pytanie z rozmowy kwalifikacyjnej:  

Przeprowadzający wywiad: Co to jest k-fold cross walidacja?  

Odpowiedź A: Losowo dzielisz dane na k parzystych grup i używasz ich jako danych testowych dla k 

modeli.  

Odpowiedź B: Losowo losujesz próbkę danych i używasz jej jako danych testowych dla modelu k razy. 

Następnie bierzesz średnią modeli i używasz jej. Ta metoda jest tak naprawdę metodą obsługi 

nadmiernego dopasowania, ponieważ masz kilka modeli, które mają różne dane treningowe. Użyłem 

tej metody na głównym projekcie w moim portfolio, w którym przewidywałem ceny domów.  

Technicznie rzecz biorąc, odpowiedź A jest poprawna, a odpowiedź B nie (jest to walidacja krzyżowa, 

ale technicznie nie k-krotnie, ponieważ dane nie zostały podzielone na równe grupy). Biorąc to pod 

uwagę, odpowiedź A nie dała ankieterowi żadnych informacji poza tym, że przesłuchiwany znał 

definicję, chociaż odpowiedź B wskazywała, że kandydat znał termin, wiedział, dlaczego został użyty i 

miał z nim praktyczne doświadczenie. Ten przykład ilustruje, dlaczego tak ważne jest, abyś podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej zastanowił się, jak przekazać fakt, że posiadasz umiejętności. W szczególności 

podczas wywiadu technicznego dotyczącego analizy danych możesz zrobić kilka rzeczy, aby przekazać 

ankieterowi, że posiadasz następujące umiejętności:  

* Wyjaśnij swoje myślenie - O ile to możliwe, nie tylko udzielaj odpowiedzi; wyjaśnij również, dlaczego 

otrzymałeś odpowiedź. Udzielenie wyjaśnień pokazuje ankieterowi, jak myślisz o temacie i może 

pokazać, że jesteś na dobrej drodze, nawet jeśli nie udzieliłeś właściwej odpowiedzi. Jedno słowo 

ostrzeżenia: chociaż powtarzanie pytania na głos może być pomocne (np. „Hmm, czy regresja liniowa 

zadziałałaby tutaj?”), niektórzy ankieterzy mogą uznać to zachowanie za znak, że niewiele wiesz. Ćwicz 

bezpośrednie odpowiadanie na pytania i od samego początku przećwicz sposób formułowania swojego 

procesu myślowego.  

* Odwołaj się do swoich doświadczeń - Mówiąc o projektach lub pracy, którą wykonałeś, wielokrotnie 

ugruntowujesz rozmowę w swoich praktycznych umiejętnościach. Takie podejście może sprawić, że 

niejednoznaczna odpowiedź stanie się bardziej wiarygodna i konkretna, lub po prostu zapewnić 

alternatywny temat rozmowy, jeśli Twoja odpowiedź jest trochę chybiona. Musisz jednak przyjąć takie 

podejście z umiarem; jeśli spędzasz zbyt dużo czasu na rozmowach o swojej przeszłości, zamiast mówić 

o bieżącym pytaniu, może się wydawać, że unikasz tego problemu.  

* Bądź otwarty i szczery, jeśli nie znasz odpowiedzi - jest całkowicie możliwe (i normalne!) Nie znać 

odpowiedzi na każde pytanie podczas wywiadu. Postaraj się być szczery i wyjaśnij, co wiesz o 

odpowiedzi. Jeśli na przykład zostaniesz zapytany „Co to jest semi join?” a nie znasz odpowiedzi, 

możesz powiedzieć coś w stylu „Nie słyszałem wcześniej o takim sprzężeniu, ale podejrzewam, że może 

to być związane z sprzężeniem wewnętrznym”. Lepsze jest bycie otwartym na to, czego nie wiesz, niż 



pewne bycie niepoprawnym; Ankieterzy często nieufnie podchodzą do ludzi, którzy nie wiedzą tego, 

czego nie wiedzą.  

WSKAZÓWKA: Odpowiadając na pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, Twoim instynktem może 

być udzielenie odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe. Spróbuj zwalczyć ten instynkt; o wiele lepiej 

poczekać z mocną odpowiedzią niż szybko udzielić słabej odpowiedzi. W stresie związanym z 

wywiadem trudno jest spowolnić tempo mowy, więc wcześniej poćwicz odpowiadanie na pytania, aby 

poczuć się bardziej komfortowo.  

Poniżej znajdują się ogólne rodzaje pytań, które otrzymasz podczas rozmowy technicznej. Ponownie 

sprawdź załącznik, na przykład pytania i odpowiedzi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.  

* Matematyka i statystyka - te pytania sprawdzają, jak dobrze rozumiesz tematy akademickie, które są 

niezbędną podstawą pracy w zakresie analizy danych. Zawierają :  

- Uczenie maszynowe : Ten temat obejmuje wiedzę na temat różnych algorytmów uczenia 

maszynowego (k-średnie, regresja liniowa, losowy las, analiza głównych składowych, maszyny 

wektorów nośnych), różne metody korzystania z algorytmów uczenia maszynowego (walidacja 

krzyżowa, wzmacnianie) i ogólne doświadczenie w stosowaniu ich w praktyce (np. gdy niektóre 

algorytmy zawodzą).  

- Statystyka : Możesz zostać poproszony o pytania czysto statystyczne, zwłaszcza jeśli twoja praca 

dotyczy dziedziny, która na nie odpowiada, np. eksperymentowania. Pytania te mogą obejmować testy 

statystyczne (takie jak t-testy), definicje terminów (takich jak ANOVA i wartość p) oraz pytania 

dotyczące rozkładów prawdopodobieństwa (takie jak znajdowanie oczekiwanej wartości wykładniczej 

zmiennej losowej).  

- Kombinatoryka : Ta dziedzina matematyki obejmuje wszystkie rzeczy związane z liczeniem. Logiczne 

problemy w tej dziedzinie obejmują pytania typu „Jeśli w torbie znajduje się sześć różnokolorowych 

kulek, ile jest kombinacji, jeśli wyciągniesz dwie bez wymiany?” Te pytania mają niewiele wspólnego z 

pracą analityka danych, ale ankieterzy czasami uważają, że odpowiedzi zapewniają wgląd w 

umiejętności rozwiązywania problemów 

* Bazy danych i programowanie - te pytania sprawdzają, jak efektywny byłbyś w komputerowych 

częściach pracy związanej z nauką o danych. Zawierają: 

- SQL: w prawie każdym wywiadzie dotyczącym analizy danych otrzymasz pytania dotyczące 

przeszukiwania baz danych w SQL. Ta wiedza jest potrzebna w przypadku większości zadań, a 

znajomość języka SQL oznacza, że powinieneś być w stanie szybko rozpocząć pracę w nowej roli. 

Spodziewaj się pytań dotyczących sposobu pisania zapytań SQL dla przykładowych danych. Możesz 

otrzymać na przykład tabelę ocen uczniów z wielu klas i poprosić o znalezienie nazwisk uczniów z 

najlepszymi wynikami w każdej klasie.  

- R/Python: W zależności od firmy możesz zostać poproszony o udzielenie odpowiedzi na ogólne 

pytania programistyczne poprzez napisanie pseudokodu lub rozwiązanie konkretnych pytań za pomocą 

R lub Pythona (w zależności od tego, którego języka używa firma). Nie martw się, jeśli znasz R, a firma 

używa Pythona (lub odwrotnie); zazwyczaj firmy chętnie zatrudniają i szkolą się w nowym języku w 

pracy, ponieważ wiele wiedzy można przenosić. Spodziewaj się pytania dotyczącego pisania kodu (np. 

„Jak filtrować tabelę w R/Pythonie, aby zawierała tylko wiersze powyżej 75. percentyla kolumny 

wyniku?”).  



* Znajomość domeny biznesowej - te pytania w dużym stopniu zależą od firmy, do której aplikujesz. 

Służą do sprawdzania, jak dobrze znasz rodzaj pracy, którą wykonuje firma. Chociaż możesz zdobyć tę 

wiedzę w pracy, firma wolałaby, abyś już ją miał. Oto kilka przykładowych pytań używanych w różnych 

branżach:  

- Firma e-commerce : Jaki jest współczynnik klikalności wiadomości e-mail? Jak wypada w porównaniu 

ze współczynnikiem otwarć i jak należy o nich myśleć inaczej?  

- Logistyka : Jak optymalizujesz kolejki produkcyjne? O czym należy pamiętać prowadząc fabrykę?  

- Not-for-profit: w jaki sposób organizacja non-profit powinna próbować mierzyć wzrost darczyńców? 

Jak możesz stwierdzić, czy zbyt wielu darczyńców nie odnawia?  

* Podchwytliwe problemy logiczne - Oprócz problemów związanych z nauką o danych, podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej możesz otrzymać ogólne pytania dotyczące łamigłówki. Te pytania mają na 

celu sprawdzenie twojej inteligencji i zdolności myślenia na własnych nogach. W praktyce pytania 

niczego takiego nie robią. Google przeprowadziło obszerne badanie (http://mng.bz/G4PR) i okazało 

się, że tego rodzaju pytania nie pozwalają przewidzieć, jak kandydat poradzi sobie w pracy; służyły tylko 

temu, by ankieter poczuł się mądry. Te pytania zwykle brzmią: „Ile butelek szamponu jest we 

wszystkich hotelach w Stanach Zjednoczonych?” Często możesz sprawdzić w Google, czy duże firmy 

używają tego typu pytań (i które).  

Trudno powiedzieć dokładnie, które z tych pytań zostanie Ci zadane i ile czasu będziesz mógł na nie 

poświęcić; czynniki te w dużym stopniu zależą od firmy i osoby przeprowadzającej rozmowę. Postaraj 

się zachować spokój i pewność siebie podczas pracy nad pytaniami, nawet jeśli nie jesteś w stanie 

odpowiedzieć na niektóre z nich. Jeśli osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną rozmawia z Tobą, 

gdy udzielasz częściowej odpowiedzi, może myśleć, że dobrze sobie radzisz i być skłonna wskazać Ci 

właściwy kierunek. Często pytania są zaprojektowane tak, aby obejmowały tak wiele tematów, że 

żaden analityk danych nie byłby w stanie odpowiedzieć na wszystkie z nich, więc z założenia będziesz 

mieć takie, na które nie będziesz w stanie odpowiedzieć. 

Rozmowa z ankieterem 

Za każdym razem, gdy spotykasz nową osobę podczas rozmowy na miejscu, kończy ona swoją część 

słowami „Czy masz do mnie jakieś pytania?” To pytanie jest jedną z twoich jedynych okazji, aby uzyskać 

szczere informacje o pracy, więc mądrze wykorzystaj czas! Możesz dowiedzieć się więcej o 

zastosowanej technologii i pracy, a także o funkcjonowaniu zespołu. Twoje pytania świadczą o 

szczerym zainteresowaniu firmą, dlatego warto zawczasu przemyśleć pytania. Oto kilka przykładów:  

* „Jakich technologii używasz i jak szkolisz z nich nowych pracowników?” To pytanie jest świetne, jeśli 

wywiad nie zawiera szczegółów dotyczących stosu technologii. Odpowiedź da ci wgląd w to, czy firma 

ma formalne procesy szkoleniowe, czy ma nadzieję, że pracownicy sami przyswoją wiedzę.  

* „Kto jest interesariuszem naszego zespołu i jakie są z nimi relacje?” Pytasz, kto będzie dzwonił do 

pracy. Jeśli związek jest słaby, możesz stać się niewolnikiem żądań interesariuszy, nawet jeśli jest to 

sprzeczne z twoim osądem.  

* „Jak przeprowadzasz kontrolę jakości w pracy z nauką o danych?” Ponieważ zespół nie chce 

wykonywać pracy z błędami, w jego procesie powinny być przeprowadzane pewne kontrole. W 

praktyce wiele zespołów zajmujących się analizą danych nie ma kontroli i obwiniają twórcę pracy, gdy 

coś pójdzie nie tak. Takie miejsce pracy jest toksyczne i należy tego unikać! 

Wywiad behawioralny 



Wywiad behawioralny ma na celu sprawdzenie Twoich umiejętności interpersonalnych i umożliwienie 

analitykom danych w zespole lepszego zrozumienia, kim jesteś i jakie jest Twoje pochodzenie. Chociaż 

pytania techniczne są pogrupowane w jeden lub dwa bloki czasu, pytania behawioralne mogą pojawiać 

się podczas całej rozmowy na miejscu: podczas godzinnej sesji z przedstawicielem działu kadr, 

dziesięciominutowe okno pytań zamykających od ankietera technicznego, a nawet pogawędkę z 

jednym pracownikiem w oczekiwaniu na przybycie kolejnego. Bądź więc gotów w każdej chwili 

odpowiedzieć na pytania behawioralne. Oto kilka przykładowych pytań podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej, których powinieneś się spodziewać:  

* "Opowiedz mi o sobie." To „pytanie” pojawia się podczas sprawdzania telefonu i może pojawić się za 

każdym razem, gdy rozmawiasz z nową osobą. Ponownie spróbuj streścić od jednej do dwóch minut, 

się z niego nauczyłeś?” To pytanie brzmi ma na celu pokazanie, czy możesz spojrzeć na projekt w swojej 

historii i zagłębić się w jego temat. Czy przetworzyłeś, co poszło dobrze, a co nie?  

* "Jaka jest twoja największa słabość?" To pytanie jest irytujące, ponieważ wydaje się, że z perspektywy 

teorii gier chcesz dać odpowiedź, która pokazuje jak najmniej słabości. W praktyce rozmowa 

kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie, czy rozumiesz własne ograniczenia i czy masz obszary, które 

aktywnie starasz się poprawić. Zauważ, że wszystkie te pytania są bardzo otwarte i nie mają dobrych 

ani złych odpowiedzi. Istnieją jednak sposoby wyrażania siebie, które mogą radykalnie poprawić 

sposób, w jaki odbierane są Twoje odpowiedzi. W przypadku większości z tych pytań, szczególnie tych, 

które dotyczą twoich doświadczeń, twoje odpowiedzi powinny być zgodne z ogólnymi ramami:  

1 Wyjaśnij pytanie własnymi słowami, aby pokazać, że je zrozumiałeś.  

2 Wyjaśnij doświadczenie, w którym ta sytuacja miała miejsce, skupiając się na przyczynach 

występowania problemu.  

3 Opisz działania podjęte w celu rozwiązania problemu, a także wynik.  

4 Podaj podsumowanie tego, czego się nauczyłeś.  

Rozważ tę prośbę: „Opowiedz mi, jak kiedyś dostarczyłeś coś interesariuszowi i uzyskałeś wynik 

negatywny”. Odpowiedź może brzmieć mniej więcej tak: „Pytasz więc o czas, kiedy zawiodłem kogoś 

swoją pracą [1. wyjaśnienie pytania z powrotem]? Tak stało się podczas mojej ostatniej pracy, gdzie 

musiałem zrobić raport na temat wzrostu klientów. Nasz zespół żonglował wieloma różnymi prośbami, 

więc nie miałem dużo czasu na skupienie się na prośbie jednego dyrektora. Kiedy oddałem raport, nad 

którym spędziłem tylko dzień, ten dyrektor był nim bardzo rozczarowany [2. opisując problem]. 

Najpierw przeprosiłem, że nie spełniłem jej oczekiwań; następnie pracowałem z nią, aby zobaczyć, jak 

możemy zmniejszyć zakres prośby i nadal zaspokoić jej potrzeby [3. dostarczanie rozwiązania]. Z tego 

doświadczenia dowiedziałem się, że najlepiej jest dać znać komuś wcześnie, jeśli nie możesz spełnić 

jego prośby abyś mógł dojść do wzajemnie akceptowalnego rozwiązania [4. czego się nauczyłeś]”. 

Zaletą pytań behawioralnych podczas wywiadu jest to, że wszystkie są podobne, więc możesz z 

wyprzedzeniem zaplanować odpowiedzi! Jeśli masz trzy lub cztery historie, które obejmują pracę w 

trudnej sytuacji, radzenie sobie z trudnymi kolegami z zespołu i radzenie sobie z porażką, możesz 

wykorzystać te historie w przypadku większości pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Takie 

podejście jest znacznie mniej stresujące niż próba wymyślenia historii i improwizacji w locie. Jeśli masz 

czas, możesz poćwiczyć opowiadanie na głos opowieści o karierze znajomemu, aby dowiedzieć się, jak 

najlepiej je ustrukturyzować. Prawie w każdym wywiadzie zostaniesz poproszony o opisanie 

wcześniejszego projektu, więc warto być dobrze przygotowanym. Idealny projekt na historię obejmuje 

punkty wymienione w tej sekcji: była to trudna sytuacja, w której pokonałeś przeciwności losu, 



zwłaszcza trudnych kolegów z drużyny, a następnie znalazłeś rozwiązanie. Najlepiej byłoby, gdyby 

historia również pasowała do czterostopniowego stylu odpowiedzi. Biorąc to pod uwagę, często trudno 

jest znaleźć historię o projekcie, który ma w sobie każdy interesujący zwrot i zwrot, zwłaszcza jeśli 

jesteś początkującym naukowcem zajmującym się danymi. Jeśli brakuje Ci odpowiedzi, spróbuj 

opowiedzieć prostą historię o projekcie z Twojego portfolio. Nawet odpowiedź typu „Myślałem, że 

ciekawie byłoby przeanalizować nietypowy zbiór danych, więc go zdobyłem, wyczyściłem i znalazłem 

interesujący wynik, o którym pisałem na blogu” pokazuje ankieterowi, że możesz wykonać zadanie 

przeprowadzenia analizy. Najlepszą techniką odpowiadania na pytania behawioralne jest coś, co 

odkryło wiele osób. Możesz myśleć o metodach aż do poziomu dokładnego sformułowania, którego 

chcesz użyć i sekund, które musisz poświęcić na każdą odpowiedź. Biorąc to pod uwagę, większość 

technik nie jest specyficzna dla nauki o danych, więc możesz łatwo zagłębić się, czytając ogólne książki 

i artykuły na temat przeprowadzania wywiadów. 

Krok 3: Studium przypadku 

Jeśli dobrze poradziłeś sobie na rozmowie kwalifikacyjnej na miejscu, zostaniesz poproszony o 

wypełnienie studium przypadku: małego projektu, który pokaże firmie, jak dobrze radzisz sobie w 

praktyce z nauką o danych. Ktoś z zespołu ds. analizy danych przekaże zestaw danych, niejasny problem 

do rozwiązania za jego pomocą i wyznaczony okres czasu na jego rozwiązanie. Możesz zostać 

poproszony o rozwiązanie problemu podczas rozmowy na miejscu, z godziną lub dwiema do pracy lub 

możesz otrzymać dłuższy okres, na przykład weekend, aby móc wykonywać pracę w domu. Zasadniczo 

będziesz mógł korzystać z języków programowania lub narzędzi, które najlepiej znasz, chociaż możliwe 

jest, że firma ograniczy Cię do narzędzi, z których korzysta. Po upływie wyznaczonego czasu podzielisz 

się swoimi wynikami w krótkiej prezentacji lub dyskusji z grupą osób z zespołu ds. analizy danych. Oto 

kilka przykładowych studiów przypadku:  

* Biorąc pod uwagę dane o wysłanych przez firmę e-mailach promocyjnych oraz dane o złożonych 

zamówieniach, określ, która z kampanii e-mailowych wypadła najlepiej i jak firma powinna inaczej 

wprowadzać na rynek w przyszłości.  

* Biorąc pod uwagę tekst 20 000 tweetów, w których wspomniano o firmie, pogrupuj tweety w tematy, 

które Twoim zdaniem będą przydatne dla zespołu marketingowego.  

* Na stronie internetowej firmy przeprowadzono kosztowny test A/B, ale w połowie dane przestały 

być gromadzone w sposób spójny. Weź dane z eksperymentu i sprawdź, czy można z nich wyprowadzić 

jakąkolwiek wartość.  

Zauważ, że w każdym przykładowym studium przypadku celem nie jest bezpośrednie pytanie z zakresu 

nauki o danych. Pytania typu „Która kampania wypadła najlepiej?” ma sens w kontekście biznesowym, 

ale nie ma opcji „Która kampania sprawdziła się najlepiej?” algorytm, który możesz zastosować. Te 

studia przypadków są przydatne jako narzędzia do przeprowadzania wywiadów, ponieważ wymagają 

przejścia od samego początku problemu aż do rozwiązania. To powiedziawszy, co dokładnie firma chce 

zobaczyć w dobrym studium przypadku? Chcą wiedzieć następujące rzeczy:  

* Czy potrafisz wziąć niejasny, otwarty problem i wymyślić metody jego rozwiązania? Jest całkowicie 

możliwe, że nie rozwiążesz problemu, ale dopóki próbujesz w rozsądnym kierunku, pokazujesz, że masz 

umiejętności techniczne i potrafisz załatwić sprawy.  

* Czy możesz pracować z niechlujnymi danymi ze świata rzeczywistego? Dane, które otrzymasz, 

prawdopodobnie będą wymagały filtrowania, tworzenia połączeń, inżynierii funkcji i obsługi 



brakujących elementów. Oferując Ci złożony zestaw danych, firma daje Ci rodzaj pracy, którą 

wykonywałbyś w pracy.  

* Czy możesz ustrukturyzować analizę? Firma chce wiedzieć, czy patrzysz na dane w sposób 

metodyczny, przemyślany, czy też badasz rzeczy, które nie mają związku z wykonywanym zadaniem.  

* Czy możesz stworzyć przydatny raport? Będziesz musiał stworzyć prezentację o swojej pracy i 

ewentualnie dokumenty, takie jak Notatniki Jupyter lub raporty z przecenami R. Firma chce wiedzieć, 

czy możesz stworzyć coś, co jest przydatne dla firmy i stworzyć przydatną narrację.  

Dobrą wiadomością jest to, że umiejętności i techniki potrzebne do świetnych studiów przypadku są 

dokładnie takie same, jak potrzebne do dobrych projektów portfolio: zbieranie danych i niejasnych 

pytań oraz tworzenie wyników. Jeszcze lepiej, jeśli napiszesz post na blogu; naśladuje tworzenie 

prezentacji do wywiadu studium przypadku! Weź pod uwagę kilka drobnych różnic między projektem 

portfelowym a studium przypadku:  

* W przypadku studium przypadku masz ograniczoną ilość czasu na wykonanie analizy. Czas ten można 

ustawić kalendarzem, czyli w ciągu tygodnia od dnia otrzymania materiałów, lub godzinami 

przepracowanymi, jako nie więcej niż 12 godzin spędzonych. Tak krótki czas oznacza, że będziesz chciał 

strategicznie podejść do tego, gdzie spędzasz godziny. Ogólnie rzecz biorąc, etapy czyszczenia i 

przygotowania danych trwają znacznie dłużej, niż oczekują naukowcy zajmujący się danymi. Samo 

połączenie tabel, filtrowanie zniekształconych znaków z ciągów i ładowanie danych do środowiska 

programistycznego może zająć dużo czasu, a zazwyczaj ta część pracy nie będzie imponująca dla firmy. 

Staraj się nie skupiać zbytnio na przygotowaniu danych w najlepszy możliwy sposób, jeśli oznacza to 

zbyt mało czasu na analizę.  

* Kolejna różnica w przypadku studiów przypadku polega na tym, że jesteś oceniany na podstawie 

prezentacji wyników, więc chcesz mieć dopracowaną prezentację z naprawdę interesującymi 

wynikami. Samo tworzenie prezentacji może wydawać się zarówno nieinteresujące, jak i mniej ważne 

niż sama analiza, jednak wielu analityków danych odkłada tworzenie prezentacji do samego końca. 

Umieszczenie prezentacji  po przerwie do końca jest złe, ponieważ może zabraknąć Ci czasu lub może 

się okazać, że analiza nie jest tak interesująca, jak się spodziewałeś, gdy nie masz czasu na 

wprowadzenie zmian. W miarę możliwości zacznij pracę nad prezentacją wcześnie i buduj ją w miarę 

postępów w analizie.  

* Ostatnia różnica w porównaniu ze studium przypadku polega na tym, że masz bardzo konkretną 

grupę odbiorców: niewielką liczbę osób, którym przedstawiasz prezentację. W przypadku projektu 

portfelowego tak naprawdę nie wiesz, kto na niego spojrzy, ale dzięki studium przypadku możesz 

hipertargetować swoją analizę. Jeśli to możliwe, kiedy po raz pierwszy otrzymasz studium przypadku, 

zapytaj, kto będzie odbiorcą prezentacji studium przypadku. Jeśli wszyscy odbiorcy to naukowcy 

zajmujący się danymi, możesz sprawić, by prezentacja była bardziej techniczna, na przykład zawierając 

szczegóły dotyczące zastosowanych metod uczenia maszynowego i dlaczego je wybrałeś. Jeśli 

odbiorcami są interesariusze biznesowi, spróbuj pochylić się nad komponentami technicznymi i skup 

się bardziej na tym, jak twoje ustalenia wpłyną na decyzje biznesowe. Jeśli publiczność jest mieszanką 

naukowców zajmujących się danymi i interesariuszy biznesowych, postaraj się uwzględnić 

wystarczającą ilość każdego rodzaju szczegółów, aby jeśli jeden członek grupy zdominował dyskusję, 

miałbyś wystarczająco dużo, aby ich uspokoić 

Sama prezentacja to zwykle około 20 do 30 minut prezentacji wyników, z 10 do 15 minutami na pytania 

publiczności dotyczące Twojego podejścia i wyników. Dobrym pomysłem jest przećwiczenie 

prezentacji i zaplanowanie tego, co chcesz powiedzieć podczas każdej jej części. Ćwiczenie pomaga 



również dotrzymać wyznaczonego czasu; nie chcesz rozmawiać tylko przez 5 minut lub przez 50 minut 

bez przerwy. Podczas sekcji pytań i odpowiedzi będziesz zasypywany pytaniami na różne tematy. 

Możesz przejść od odpowiedzi na pytanie o parametr w Twoim modelu prosto do pytania o efekt 

biznesowy tego, co znalazłeś. Dobrą praktyką jest poświęcenie chwili na przemyślenie pytania przed 

udzieleniem odpowiedzi, tak abyś mógł się zorientować i przemyśleć swoją odpowiedź. W przypadku, 

gdy nie masz odpowiedzi, której jesteś pewien, najlepiej jest podać jakąś wersję „Nie jestem pewien, 

ale …” a następnie zaproponuj kilka pomysłów, jak znaleźć odpowiedź. Jeśli to możliwe, dodaj 

odpowiedni kontekst, który znasz. 

Krok 4: Ostatnia rozmowa kwalifikacyjna 

Kiedy studium przypadku się skończy, prawdopodobnie podczas tej samej podróży do biura, co twoje 

studium przypadku, będziesz miał ostatnią rozmowę kwalifikacyjną. Ten wywiad będzie 

przeprowadzony z osobą, która wykona ostatnią rozmowę, taką jak kierownik zespołu ds. analizy 

danych lub dyrektor ds. inżynierii. W zależności od tego, w jaki sposób firma prowadzi proces rozmowy 

kwalifikacyjnej, osoba ta może być przygotowana z informacjami o tym, jak radziłeś sobie na 

wcześniejszych etapach procesu, lub może nic o tym nie wiedzieć. Celem tego wywiadu jest, aby ta 

ostatnia osoba zatwierdziła Twoje zatrudnienie. Trudno zorientować się, jakie pytania zostaną zadane 

podczas ostatniej rozmowy, ponieważ zależą one w dużej mierze od osoby, która będzie z Tobą 

przeprowadzać rozmowę. Osoba techniczna może skoncentrować się na Twoim doświadczeniu 

technicznym i posiadanych umiejętnościach, podczas gdy biznesmen może zapytać Cię o Twoje 

podejście do rozwiązywania problemów. Niezależnie od rodzaju osoby, która przeprowadza rozmowę, 

zdecydowanie powinieneś spodziewać się pytań w tym samym stylu, co podczas rozmowy 

behawioralnej, np. „Jak radzisz sobie w trudnych sytuacjach i radzisz sobie z problemami?” W 

przypadku tych pytań bycie otwartym, uczciwym i szczerym będzie bardzo pomocne.  

Kontynuowanie 

Po każdej części procesu rozmowy kwalifikacyjnej możesz być skłonny skontaktować się z osobami z 

firmy w takiej czy innej formie. Kontynuacja może okazać wdzięczność osobom, które spotkałeś, a także 

dostarczyć więcej informacji o tym, jak przebiega proces. Jeśli jednak źle wykonasz to zadanie, 

wyciąganie ręki może okazać się szorstkie lub zdesperowane i może zagrozić twoim szansom na 

zdobycie pracy. Możesz użyć jednej z trzech metod, aby kontynuować, w zależności od tego, na jakim 

etapie jesteś:  

* Zanim ktokolwiek z firmy skontaktuje się z Tobą - jeśli wysłałeś aplikację, ale nie otrzymałeś 

odpowiedzi, nie kontynuuj. Brak odpowiedzi to znak, że firma nie jest zainteresowana.  

* Po kontakcie, ale przed spotkaniem z kimkolwiek osobiście - Po rozmowie telefonicznej powinieneś 

kontynuować tylko wtedy, gdy nie masz pewności co do swojego statusu w tym procesie. Możesz 

wysłać jeden e-mail tylko wtedy, gdy minął czas, w którym firma poinformowała, że nastąpi kolejny 

krok. W takim przypadku po prostu poproś o aktualizację statusu.  

* Po osobistym kontakcie – możesz (ale w żaden sposób nie musisz lub koniecznie powinieneś) wysłać 

krótką notatkę z podziękowaniem do osób, które przeprowadziły z Tobą wywiad. Jeśli nie otrzymasz 

od nich odpowiedzi, kiedy powiedzieli, że tak, możesz również wysłać wiadomość e-mail do rekrutera 

z prośbą o aktualizację. 

Oferta 

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w ciągu tygodnia lub dwóch od ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej 

zadzwoni do Ciebie ktoś z firmy z informacją, że firma zamierza złożyć Ci ofertę. Gratulacje! 



W części 8 omówimy znacznie więcej szczegółów na temat tego, co stanowi dobrą ofertę, jak 

porównywać oferty na różne stanowiska związane z analityką danych i jak poprosić firmę o ulepszenie 

oferty. Niestety, można się też rozczarować; możesz nie otrzymać oferty od firmy. Po poświęceniu 

chwili na żałobę po utracie potencjalnej pracy możesz spojrzeć na tę sytuację jako na okazję do 

dowiedzenia się, w jakich obszarach możesz się poprawić podczas następnej rozmowy kwalifikacyjnej. 

Jeśli dotarłeś tylko do wstępnego przeglądu telefonu, prawdopodobnie oznacza to, że twoje 

podstawowe kwalifikacje nie pasowały do konkretnej roli. W takim przypadku powinieneś rozważyć 

dostosowanie pracy, o którą się ubiegasz. Jeśli dotarłeś do rozmowy kwalifikacyjnej lub studium 

przypadku na miejscu, ale nie dalej, prawdopodobnie istnieje konkretny powód, dla którego nie 

pasowałeś do firmy lub stanowiska; spróbuj wydedukować, czy jest coś, na czym mógłbyś się skupić 

podczas następnego wywiadu. Jeśli udało ci się przejść przez ostatnie rozmowy kwalifikacyjne, ale nie 

dostałeś pracy, zwykle oznacza to, że dobrze pasowałeś na to stanowisko, ale ktoś inny pasował ci 

trochę lepiej. W tym przypadku nie ma wiele do zrobienia, ale nadal ubiegaj się o podobne stanowiska. 

Nie powinieneś kontaktować się z firmą, aby zapytać, dlaczego nie zostałeś zatrudniony; raczej nie 

otrzymasz uczciwej odpowiedzi, a pytanie będzie postrzegane jako nieprofesjonalne. 



Oferta: Wiedzieć, co zaakceptować 

Gratulacje! Masz ofertę pracy w zakresie analityki danych. To duże osiągnięcie i zdecydowanie 

powinieneś poświęcić trochę czasu na jego delektowanie się. W ciągu ostatnich miesięcy, a nawet lat 

wykonałeś dużo pracy, aby dojść do tego punktu. Ta część pomoże Ci odpowiedzieć i zdecydować o 

otrzymywanych ofertach. Nawet jeśli prawdopodobnie jesteś naprawdę podekscytowany, nie 

powinieneś od razu mówić „Tak! Kiedy mogę zacząć?” kiedy otrzymasz ofertę. Wszystkie zadania 

związane z nauką o danych nie są sobie równe. Byłeś wybiórczy w miejscu, w którym aplikowałeś, ale 

być może dowiedziałeś się podczas rozmowy kwalifikacyjnej o rzeczach, które wzbudziły wątpliwości. 

Lub masz świadczenie, które jest dla Ciebie trudnym wymogiem, takie jak dobre ubezpieczenie 

zdrowotne dla Twojej rodziny, i musisz przejrzeć szczegóły oferty. Nawet jeśli masz pewność, że chcesz 

skorzystać z oferty, nadal nie powinieneś od razu mówić „tak”: chcesz negocjować! Czas, w którym 

masz ofertę, ale jeszcze jej nie przyjąłeś, to czas, w którym masz najwięcej władzy. Teraz, gdy ten 

pracodawca w końcu znalazł kogoś, kogo jest podekscytowany (ty!), firma chce cię zamknąć. Rekrutacja 

jest bardzo kosztowna; ocenianie kandydatów i przeprowadzanie z nimi wywiadów zajmuje dużo czasu 

działowi kadr i zespołowi ds. analizy danych, a każdy tydzień bez nowego pracownika to tydzień, w 

którym firma nie korzysta z pracy tej (hipotetycznej) osoby. Skorzystaj z okazji, aby zapytać o to, co jest 

dla Ciebie ważne, czy jest to wyższa pensja, praca z domu raz w tygodniu, czy wyższy budżet na 

uczestnictwo w konferencjach. 

Proces 

Ogólnie proces składania ofert przebiega mniej więcej tak:  

1. Firma informuje, że nadchodzi oferta. Chce, abyś jak najszybciej dowiedział się o ofercie, abyś nie 

zaakceptował najpierw oferty innej firmy.  

2. Firma składa ofertę. Poprzez e-mail lub telefon (a następnie e-mail) firma poinformuje Cię o 

szczegółach wynagrodzenia, dacie rozpoczęcia pracy i innych rzeczach niezbędnych do podjęcia 

decyzji. Zwykle podaje również datę, do której musisz zaakceptować lub odrzucić ofertę.  

3. Dajesz wstępną odpowiedź. Jak omówiono później, o ile nie masz absolutnej pewności, że nie chcesz 

podjąć pracy, zalecamy wyrażenie entuzjazmu i poproszenie o kilka dni do tygodnia na przemyślenie 

oferty, zamiast natychmiastowego wyrażania zgody. Po kolejnej rozmowie z firmą rozpoczniesz proces 

negocjacji.  

4. Negocjuj najlepszą ofertę, jaką możesz otrzymać. Możesz otrzymać odpowiedź natychmiast podczas 

negocjacji, ale często firma będzie potrzebować trochę czasu, aby poinformować Cię, czy może 

zaoferować lepszą ofertę.  

5. Zdecyduj, czy oferta jest dla Ciebie wystarczająco dobra i podejmij ostateczną decyzję. 

Otrzymanie oferty 

Otrzymany telefon lub e-mail z ofertą jest zwykle od kierownika ds. rekrutacji, rekrutera lub osoby z 

działu zasobów ludzkich, z którą współpracujesz. Z kimkolwiek masz do czynienia w tym momencie, 

twoja odpowiedź powinna być taka sama. Zacznij od powiedzenia, jak bardzo jesteś szczęśliwy i 

podekscytowany tą ofertą. Jeśli nie będziesz entuzjastycznie nastawiony do pracy tam, firma będzie się 

martwić, że nawet jeśli przyjmiesz ofertę, nie zostaniesz tam długo i nie wniesiesz swojej najlepszej 

pracy. 

KIEDY JESTEŚ BARDZO ROZAROWANY 



Chociaż generalnie zalecamy poczekanie z rozpoczęciem negocjacji, dopóki nie uzyskasz wszystkich 

szczegółów na piśmie i będziesz miał kilka dni na przemyślenie, jeśli oferta Cię bardzo rozczarowała, 

prawdopodobnie zechcesz zacząć omawiać ten fakt. Załóżmy, że pensja jest o 25% niższa niż 

oczekiwałeś. Możesz zacząć od powiedzenia czegoś takiego: „Dziękuję bardzo. Jestem bardzo 

podekscytowany tą szansą i pracą, którą będę wykonywał w firmie Z. Ale chcę być szczery, że 

wynagrodzenie jest sporo niższe niż się spodziewałem. Wiem, że w Warszawie stawka rynkowa dla 

kogoś takiego jak ja, z tytułem magistra i pięcioletnim doświadczeniem, mieści się w przedziale od X do 

Y. Co możemy zrobić, aby oferta była bardziej zgodna z tym zakresem?” Możesz również użyć wyższej 

konkurencyjnej oferty lub wyższej aktualnej pensji jako powodu, aby poprosić o więcej. Zarezerwuj tę 

taktykę do wykorzystania, gdy wynagrodzenie skłoniłoby Cię do natychmiastowego odrzucenia pracy, 

a nie do pracy, którą byś podjął, ale chcesz wynegocjować 5% wyższą pensję. Uzyskanie 20% więcej 

może być niemożliwe, bez względu na to, jak dobrym jesteś negocjatorem lub kandydatem, i lepiej 

dowiedzieć się o tym wcześniej niż później.  

Firma powinna poinformować Cię, że szczegóły otrzymasz w wiadomości e-mail, a jeśli nie, powinieneś 

o to poprosić. Ta prośba służy dwóm celom:  

* Możesz usiąść i poświęcić czas na przeczytanie wszystkiego i rozważenie całego pakietu, bez 

gorączkowego robienia notatek podczas rozmowy telefonicznej i próby późniejszego rozszyfrowania 

swojego pisma odręcznego.  

* Nigdy nie należy uważać oferty za oficjalną, dopóki nie zostanie sporządzona na piśmie. Przez 

większość czasu nie będziesz miał problemu, ale nie chcesz mieć nieporozumienia przez telefon i 

pomyśleć, że przyjąłeś określoną pensję i pakiet świadczeń, a później dowiedzieć się, że tak nie jest.  

Otrzymana oferta powinna zawierać tytuł, wynagrodzenie, wszelkie oferowane opcje lub akcje oraz 

pakiet świadczeń. Jeśli nie zawiera informacji, których potrzebujesz, takich jak pełne wyjaśnienie 

świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego, możesz również o to poprosić. Na koniec powinieneś mieć 

określone okno czasowe, w którym możesz zaakceptować ofertę. Okno czasowe powinno wynosić co 

najmniej tydzień; jeśli jest mniej, poproś o tydzień. Najlepiej jest być pewnym siebie i powiedzieć: 

„Potrzebuję kilku dni, żeby to rozważyć”. Jeśli nie możesz być tak solidny w swoich przekonaniach, jest 

to świetny czas, aby omówić sytuację z kimś innym, takim jak partner, członek rodziny lub szczęśliwa 

złota rybka. Pomaga mieć zewnętrznego decydenta i ograniczenie. W ten sposób rekruter lub 

menedżer wie, że nie może po prostu wywierać na ciebie presji na miejscu. Czasami firmy dają Ci 

„eksplodującą” ofertę, co oznacza, że musisz odpowiedzieć w mniej niż tydzień; w przeciwnym razie 

oferta zostanie wycofana. Termin nigdy nie powinien nastąpić tak szybko, jak trzeba odpowiedzieć w 

tej pierwszej rozmowie telefonicznej, ale może to być zaledwie 24 godziny później. Zwykle możesz 

przesunąć termin do tyłu, mówiąc coś w stylu: „Wiem, że oboje chcemy, aby to świetnie pasowało. 

Wybór kolejnej firmy to poważna decyzja i potrzebuję tygodnia, aby ją dokładnie przemyśleć”. W 

najgorszym przypadku firma z jakiegoś powodu odmówi oczekiwania na pełną ocenę oferty. Jeśli 

znajdziesz się w takiej sytuacji, to wielka czerwona flaga. Firma, która nie chce szanować Twoich 

potrzeb w tym obszarze, to firma, która nie szanuje Twoich potrzeb w innych obszarach. Dając Ci małe 

okno czasowe, firma wie, że wywiera na Ciebie presję na szybkie działanie, co powoduje większy 

niepokój i może prowadzić do podjęcia złej decyzji. Chociaż wiele osób ubiega się o pracę w zakresie 

analityki danych, firmy wciąż mają trudności ze znalezieniem osób, które pasują do siebie, więc w 

firmie, która traktuje kandydatów w ten sposób, dzieje się coś dziwnego. Jeśli rozmawiasz z innymi 

firmami, poinformuj te firmy, że otrzymałeś ofertę i kiedy musisz odpowiedzieć. Jeśli jesteś w ostatniej 

rundzie rozmów kwalifikacyjnych, te firmy mogą być w stanie przyspieszyć proces, aby móc otrzymać 

ofertę, zanim będziesz musiał zdecydować się na aktualną ofertę. Aktualizowanie innych firm po 

otrzymaniu kolejnej oferty jest całkowicie normalne; docenią to. Kiedy docierasz do nich, powtórz, jak 



bardzo jesteś podekscytowany nimi i pracą, którą tam wykonasz. Niektóre firmy mogą nie być w stanie 

nic zrobić, ale przynajmniej dasz im szansę. Ponownie, ponieważ firmy często mają trudności ze 

znalezieniem analityków danych do zatrudnienia, jeśli znajdą kogoś, kogo lubią, zazwyczaj mogą działać 

szybko 

Negocjacja 

Wiele osób nienawidzi negocjowania ofert pracy. Jednym z powodów jest to, że jest postrzegana jako 

gra o sumie zerowej: jeśli zyskasz, oni przegrają. Innym powodem jest to, że czujesz się samolubny i 

chciwy, zwłaszcza jeśli oferta jest lepsza niż twoja obecna praca. Łatwo jest spojrzeć na sytuację i nie 

czuć, że zasługujesz na więcej pieniędzy niż początkowo oferuje firma i że masz szczęście, że w ogóle 

masz jakąkolwiek ofertę. Ale kiedy jesteś w tej sytuacji, jesteś winien sobie, aby zrobić wszystko, co w 

Twojej mocy, aby zmaksymalizować swoją ofertę. Ty tak, jesteś osobą, która najlepiej nadaje się do tej 

pracy. Wszyscy mamy do czynienia z syndromem oszusta, ale firma widzi w tobie to, czego chce do tej 

pracy. Jak wspomnieliśmy na początku rozdziału, w tej chwili masz najsilniejszą pozycję do negocjacji. 

A firmy oczekują od Ciebie negocjacji! Chcesz być przygotowany. Odpowiednie wynagrodzenie nie jest 

związane z tym, co zarobiłeś wcześniej lub co firma może początkowo zaoferować; zamiast tego zależy 

to od tego, co firmy oferują osobom z Twoim zestawem umiejętności. Upewnij się, że zarabiasz tyle 

samo, co Twoi rówieśnicy, że całkowite wynagrodzenie odpowiada Twoim oczekiwaniom i otrzymujesz 

korzyści, które są dla Ciebie najważniejsze. Masz szansę zarobić 5% swojej pensji podczas 

pięciominutowej rozmowy telefonicznej; możesz wytrzymać dyskomfort przez tak długi czas. Potrzeba 

negocjacji jest szczególnie silna w nauce o danych, która ma ogromne różnice w wynagrodzeniach. 

Ponieważ dziedzina jest tak nowa i ponieważ wiele rodzajów ról należy do nauki o danych, nie ma 

jasnych standardów dotyczących tego, co ludzie tworzą. Dwie osoby, które mają ten sam zestaw 

umiejętności, mogą mieć bardzo różne pensje, gdy jedna osoba nazywa siebie naukowcem danych, a 

druga inżynierem uczenia maszynowego. Te różnice w zarobkach pogłębiają się, gdy ludzie przenoszą 

się do nowych, lepiej płatnych miejsc pracy. W tym momencie istnieje niewielka korelacja między 

kwotą, którą zarabia dana osoba, a kwalifikacjami i umiejętnościami tej osoby. 

Co jest do negocjacji? 

Pierwszą rzeczą, o której myśli wiele osób negocjując ofertę pracy, jest wynagrodzenie. Zanim dotrzesz 

do ostatnich rund wywiadów, powinieneś zbadać pensje nie tylko dla naukowców zajmujących się 

danymi w ogóle, ale także dla tej branży, miasta, w którym znajduje się firma, i konkretnej firmy, jeśli 

już ma analityków danych. Chociaż oferta może być dużym skokiem wynagrodzenia, pamiętaj, że 

chcesz zarabiać podobnie jak Twoi rówieśnicy w nowej firmie. Nie masz obowiązku informowania firmy 

o swoim aktualnym wynagrodzeniu podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a w niektórych miastach i 

stanach firmy nie mogą o to pytać. Jeśli przejdziesz do Glassdoor i stwierdzisz, że przeciętny analityk 

danych zarabia dwa razy więcej niż ty, to świetnie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jeśli zostaniesz 

zapytany o to, ile obecnie zarabiasz lub jakie są Twoje oczekiwania płacowe, staraj się unikać udzielania 

odpowiedzi, ponieważ możesz ryzykować otrzymanie niższej oferty, ponieważ firma będzie wiedziała, 

że może spełnić Twoje oczekiwania. Możesz spróbować odpowiedzieć „W tej chwili jestem bardziej 

skoncentrowany na znalezieniu stanowiska, które będzie dobrze pasować do moich umiejętności i 

doświadczenia. Jestem pewien, że jeśli znajdziemy wzajemne dopasowanie, możemy dojść do 

porozumienie w sprawie całościowego pakietu kompensacyjnego.” Jeśli dana osoba ciągle na ciebie 

naciska, na przykład mówiąc, że musi wiedzieć, aby upewnić się, że nie będziesz oczekiwać czegoś poza 

oferowanym zakresem, możesz odpowiedzieć: „Rozumiem, że chcesz się upewnić, że moje 

oczekiwania pasują do twojego przedziału wynagrodzenia. Jaki jest twój zasięg na tej pozycji? Możesz 

także powiedzieć: „Muszę zadać kilka dodatkowych pytań [kierownika rekrutującego/starszego 

naukowca ds. danych/każdej osoby, z którą będziesz mieć kontakt, z którą w tej chwili nie rozmawiasz], 



aby uzyskać lepsze wyobrażenie o tym, z czym wiąże się stanowisko, zanim będę mógł przedstawić 

realistyczne oczekiwanie. Jeśli osoba odmawia podania zakresu i nie pójdzie naprzód, jeśli nie podasz 

liczby, to zły znak. Jeśli koniecznie musisz udzielić odpowiedzi, ponieważ kochasz firmę i wielokrotnie 

próbowałeś się odwrócić, powiedz coś takiego: „Chociaż z pewnością jestem elastyczny, w zależności 

od ogólnego pakietu, wiem z moich badań, że od X do Y to standard dla kogoś z moim doświadczeniem 

i wykształceniem.” 

Caitlin Hudon: O zespole oszusta  

Dokonywanie wielkich zmian w karierze to czas, w którym wiele osób - nawet doświadczonych, 

starszych naukowców zajmujących się danymi! - odczuwa ból związany z syndromem oszusta. Syndrom 

oszusta to poczucie zwątpienia w swoje osiągnięcia i obawa, że zostaniesz zdemaskowany jako oszust. 

W szczególności negocjowanie wynagrodzenia jest trudne: jest to sytuacja o wysoką stawkę i dosłowne 

ćwiczenie w określaniu swojej wartości. Twoje odczucia dotyczące własnej wartości prawie na pewno 

będą miały wpływ na podejmowanie decyzji, więc ważne jest, aby zwalczać uczucia syndromu oszusta, 

aby móc być obiektywnym i asertywnym we wszystkim, co wnosisz do stołu. Zespół oszusta jest 

szczególnie powszechny w nauce o danych. W zależności od tego, kogo zapytasz, analityk danych jest 

kombinacją analityka/statystyka/inżyniera/profesjonalisty w zakresie uczenia 

maszynowego/wizualizatora/specjalisty od baz danych/eksperta biznesowego, z których każdy 

stanowi głęboką pozycję samą w sobie. Jest to również stale rozwijająca się dziedzina, w której może 

być duża presja, aby pozostać na szczycie nowych technologii. Więc kiedy to sprowadzimy, ludzie z 

różnych środowisk przychodzą do nowej dziedziny z wieloma zastosowaniami, których granice nie są 

jasno określone (co powoduje nieuniknione luki w ich wiedzy na temat tej dziedziny jako całości) i gdzie 

zmienia się technologia szybciej niż jedna osoba może nadążyć. Jeśli jedna osoba musi się z tym 

borykać, to dlatego, że tak jest! To prowadzi nas do mojego podejścia do walki z syndromem oszusta, 

które polega na skupieniu się na moim wyjątkowym doświadczeniu i tym, jak czyni mnie wyjątkowym, 

a nie na porównywaniu się z niemożliwym do osiągnięcia ideałem naukowca danych. Aby się tam 

dostać, zaakceptowałem, że nigdy nie będę w stanie nauczyć się wszystkiego, co trzeba wiedzieć w 

nauce o danych – nigdy nie poznam każdego algorytmu, każdej technologii, każdego fajnego pakietu, 

a nawet każdego języka – i to jest w porządku. (Wspaniałą rzeczą w byciu w tak zróżnicowanej, 

rozwijającej się dziedzinie jest to, że nikt nie będzie wiedział o tych wszystkich rzeczach – i to też jest 

w porządku!) Co więcej, ty i ja wiemy rzeczy i mamy doświadczenie, którego inni nie wiedzą. Wiedza i 

doświadczenie, które posiadasz, pokrywają się z innymi, a także odróżniają Cię od innych, ale nie są 

podzbiorem innych. Skoncentruj się na własnym wyjątkowym doświadczeniu. W końcu musiałeś na to 

zapracować i ważne jest, aby pamiętać, że odróżnia cię to od innych analityków danych. Kiedy jesteś w 

trakcie negocjacji płacowych, jeśli napotkasz swój własny syndrom oszusta, poświęć chwilę, aby 

pomyśleć o wszystkich umiejętnościach, których się nauczyłeś, problemach, które rozwiązałeś i 

wszystkich wspaniałych zasoby, które wniesiesz do swojego przyszłego zespołu. Twoje doświadczenie 

jest cenne i powinieneś za nie uczciwie zapłacić. Nie bój się prosić o to, na co zasługujesz. 

Nie powinieneś czuć się źle, prosząc o zapłatę za to, co uważasz za rozsądne. To, co uważasz za 

rozsądne, nie powinno być definiowane przez to, co zrobiłeś wcześniej – tylko to, co chcesz zrobić na 

nowej pozycji. Firmy często oferują niższą kwotę, przewidując że będziesz negocjować do kwoty, którą 

spodziewają się zapłacić nowemu zatrudnieniu, więc bardzo często otrzymujesz co najmniej 5% 

podwyżki. Ale możesz negocjować znacznie więcej niż wynagrodzenie. Po pierwsze, istnieją inne 

bezpośrednie korzyści pieniężne, takie jak premia za podpisanie umowy, dodatek za przeprowadzkę i 

akcje. Premia za podpisanie umowy jest łatwiejsza dla firmy niż taka sama podwyżka wynagrodzenia, 

ponieważ jest to rzecz jednorazowa. To samo dotyczy dodatku na przeprowadzkę; jeśli będziesz się 

przeprowadzać, zapytaj o politykę relokacji firmy. Jeśli firma jest duża, prawdopodobnie istnieje 



standardowy pakiet relokacyjny, który może nawet współpracować z konkretną firmą 

przeprowadzkową, aby pomóc. Nawet małe firmy mogą być w stanie coś Ci dać; niekoniecznie dowiesz 

się, chyba że poprosisz. Ale możesz pójść jeszcze szerzej. Wróć do tego, o czym myślałeś w procesie 

poszukiwania pracy. Co jest dla Ciebie ważne? Niektóre rzeczy są trudne do wynegocjowania; na 

przykład opcje opieki zdrowotnej i dopasowanie 401(k) są często ustalane przez zasoby ludzkie i są 

standardowe dla wszystkich w danej roli. Chcesz wziąć pod uwagę te kwestie na wcześniejszym etapie 

procesu, wybierając miejsce aplikowania i rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku firm, które nie 

rozpoczynają działalności, zazwyczaj można znaleźć recenzje pracowników na Glassdoor, które 

zawierają informacje o korzyściach . Ale jest wiele rzeczy, o które możesz teraz poprosić, na przykład  

* Elastyczny lub zdalny harmonogram pracy 

* Wcześniejszy przegląd (sześć miesięcy w porównaniu z rokiem), który może przyspieszyć podwyżkę 

* Korzyści edukacyjne 

* Budżet na wyjazdy na konferencje 

Kiedy to zrobisz, pamiętaj o ograniczeniach organizacji. Na przykład organizacje non-profit 

prawdopodobnie nie będą miały dużo miejsca na negocjowanie wynagrodzenia, ale mogą być 

elastyczne w zakresie godzin lub wakacji. Firma, której zespół danych jest już rozproszony, z większym 

prawdopodobieństwem pozwoli ci pracować z domu kilka dni w miesiącu niż firma, w której wszyscy 

znajdują się w tym samym biurze. Upewnij się, że to, o co prosisz, jest na piśmie i honorowane. Nie 

chcesz negocjować wcześniejszej oceny i nigdy jej nie otrzymać po przybyciu do pracy. Należy również 

pamiętać, że tego rodzaju negocjacje pozapłacowe mogą wprowadzać korekty tylko na marginesie. 

Jeśli wynagrodzenie jest znacznie poniżej tego, czego chcesz, nie ma możliwości, aby te zmiany mogły 

sprawić, że oferta będzie akceptowalna. 

Ile możesz negocjować 

Twoja najlepsza dźwignia negocjacyjna to konkurencyjna oferta. Konkurencyjna oferta informuje 

firmę, że istnieje rynek na Twoje usługi po wyższej cenie i że masz inne miejsce do odwiedzenia. Jeśli 

trafisz na dwie oferty, najlepiej wypowiedzieć się w ten sposób: „Wolałbym z tobą pracować, ale firma 

ABC oferuje mi znacznie więcej. Czy możesz to dopasować? Nie kłam; jeśli spróbujesz powiedzieć to 

obu firmom, łatwo może wrócić i cię prześladować. Kolejną dźwignią, którą masz, jest Twoja obecna 

praca. Większość firm wie, że nie chcesz obniżać wynagrodzenia. Jeśli jesteś stosunkowo zadowolony 

lub masz lepsze korzyści w swojej firmie, skorzystaj z tej dźwigni. Nawet jeśli oferta ma wyższą pensję, 

pamiętaj, aby obliczyć również wartość, jaką uzyskasz ze swoich świadczeń. Załóżmy, że Twój obecny 

pracodawca oferuje 3% dopasowania 401(k), a oferent nie oferuje żadnego. To dopasowanie 

skutecznie podnosi twoją pensję o 3% w porównaniu z tym, co oferuje nowa firma. A może Twoja firma 

płaci Ci pełne składki na ubezpieczenie zdrowotne, podczas gdy w firmie oferującej musiałbyś płacić 

200 USD miesięcznie na ubezpieczenie zdrowotne dla Twojej rodziny. Ten fakt może być szczególnie 

pomocny, jeśli przechodzisz do nauki o danych z gorzej płatnej dziedziny, więc twoja pensja znacznie 

wzrośnie, ale stracisz korzyści, które otrzymujesz w swojej obecnej pracy. Możesz podać te punkty jako 

powody, dla których prosisz o wyższą pensję. Przywiązując wagę do swoich umiejętności, zastanów się, 

jak wyjątkowo Twoje doświadczenie pasuje do nowej pracy. Niekoniecznie musisz być doświadczonym 

naukowcem zajmującym się danymi. Byłoby wspaniale, gdybyś był jedną z trzech osób, które w tym 

roku zdobyły doktorat ze sztucznej inteligencji w UJ. Ale załóżmy, że Twoja oferta dotyczy analityka 

danych, który pomaga sprzedaży i że kiedyś byłeś w sprzedaży. Posiadanie wiedzy o tej dziedzinie jest 

ogromną zaletą, której nawet bardziej doświadczeni analitycy danych mogą nie być w stanie wnieść na 

stanowisko. Im bardziej wydaje się, że stanowisko zostało zaprojektowane dla Ciebie, gdy zobaczyłeś 



ogłoszenie o pracy, tym większą prawdopodobnie będziesz mieć. Czasami rozpoznanie pełnego obrazu 

oferty pracy może być trudne. Jeśli na przykład musisz się przeprowadzić, powinieneś rozważyć koszty 

przeprowadzki, a także zmiany w kosztach utrzymania. Wynagrodzenie w wysokości 90 000 dolarów w 

Houston pójdzie znacznie dalej niż pensja 95 000 dolarów w Nowym Jorku. Zbierz wszystkie dodatkowe 

korzyści. Rzeczy takie jak dobry plan opieki zdrowotnej lub dopasowanie 401(k) mogą być warte tysiące 

lub dziesiątki tysięcy dolarów. Ogólnie rzecz biorąc, nie trać z oczu lasu dla drzewa wynagrodzeń. Jeśli 

negocjowałeś i dostałeś wszystko, o co prosiłeś, firma oczekuje, że to zaakceptujesz! Powinieneś 

rozpocząć proces negocjacji tylko wtedy, gdy przyjmiesz ofertę po spełnieniu wszystkich warunków. W 

przeciwnym razie po co się męczyć? Jednym z powodów może być to, że masz inną ofertę, którą 

naprawdę chcesz przyjąć, a im lepsza jest ta oferta, tym więcej możesz negocjować. Ta taktyka jest 

jednak niezwykle ryzykowna i chcesz uważać na ewentualne spalenie mostów. Nawet jeśli nigdy nie 

pracujesz w firmie, której używasz jako dźwigni, pracownicy, którzy przeprowadzili z Tobą wywiad lub 

złożyli Twoją ofertę, mogą pamiętać. Bardzo rzadko zdarza się, aby firma wycofała ofertę, ponieważ 

negocjowałeś. Jeśli tak, to znak, że zdecydowanie nie chcesz tam pracować. To całkowicie normalne, 

aby negocjować z szacunkiem; odrzucenie kandydata z tego powodu to wielka czerwona flaga. 

Potraktuj to jako unikniętą złą sytuację. 

Taktyki negocjacyjne 

Teraz, gdy omówiliśmy ogólny obraz, omówimy kilka konkretnych wskazówek negocjacyjnych: 

* Pamiętaj, aby zacząć od pokazania, że jesteś wdzięczny i podekscytowany. Mamy nadzieję, że 

jesteście oboje! Chcesz, aby firma czuła, że jesteś po jej stronie i pracujesz razem, aby znaleźć 

rozwiązanie. Brak poczucia, że pracujesz razem, to czerwona flaga przeciwko pracy tam.  

* Być przygotowanym. Przed rozmową telefoniczną przygotuj notatki o tym, co dokładnie chcesz 

zmienić w ofercie i jakie całkowite wynagrodzenie chcesz. W ferworze chwili niezwykle łatwo jest 

wyrzucić z siebie mniejszą liczbę, niż chciałbyś, aby druga osoba była w tym momencie szczęśliwa. 

Posiadanie notatek pomaga uniknąć takiej sytuacji.  

* Posłuchaj, co mówi osoba po drugiej stronie. Jeśli podkreślają, że nie negocjują wynagrodzenia, ale 

wynagrodzenie jest dla Ciebie ważne, zapytaj o więcej opcji lub premię za podpisanie umowy. Staraj 

się z nimi współpracować, aby znaleźć rozwiązanie, zamiast pozostawać bez ruchu na swojej pozycji. 

Chociaż negocjacje mogą wydawać się grą o sumie zerowej, nie musi tak być! Coś bardzo ważnego dla 

Ciebie może nie być tak ważne dla firmy, na przykład, więc jest to łatwe dla firmy dawać. Pamiętaj, że 

firma chce, abyś był nastawiony na sukces i szczęśliwy w swojej roli.  

* Nie wydaje się, że skupiasz się tylko na pieniądzach (nawet jeśli jesteś). Taka postawa może się źle 

skończyć. Chcesz pokazać, że motywuje Cię praca, którą będziesz wykonywać, misja firmy i nowi 

współpracownicy. Wygląda na to, że jesteś w tym tylko dla pieniędzy, może pozostawić zły smak w 

ustach rekrutera i bardziej prawdopodobne jest, że będą się martwić, że wykorzystasz szansę na 

odejście za wyższą pensję.  

* Staraj się skupiać na społeczności. Zamiast mówić „Naprawdę potrzebuję więcej opcji”, powiedz na 

przykład „Jestem bardzo podekscytowany długoterminowymi perspektywami rozwoju Twojej firmy i 

tym, jak mogę pomóc Ci odnieść sukces. Dlatego jestem zainteresowany jeszcze większymi 

inwestycjami dzięki dodatkowym opcjom”.  

* Spakuj swoje pragnienia razem, zamiast iść punkt po punkcie. W ten sposób rekruter uzyska pełny 

obraz tego, czego chcesz, zamiast czuć, że za każdym razem, gdy rozwiążecie problem, może pojawić 

się inny. Biorąc to pod uwagę, możesz powstrzymać substytuty, które chcesz zaakceptować. Możesz 



poprosić o wyższą pensję, więcej opcji i możliwość pracy z domu jeden dzień w tygodniu, ale jeśli firma 

nie może wypłacić wynagrodzenia, możesz zamiast tego poprosić o premię za podpisanie umowy. Jeśli 

to możliwe, wypisz też, jak ważny jest dla ciebie każdy przedmiot.  

* Unikaj samooceny. Czytałeś wcześniej w tym rozdziale część o tym, jaki jesteś wspaniały? Przeczytaj 

to ponownie. Nie podcinaj się, mówiąc coś w stylu „Wiem, że nie pracowałem wcześniej jako analityk 

danych” lub „Wiem, że nie mam doktoratu, ale. . . ”. Masz dokładnie to, czego szuka firma, inaczej nie 

złożyłaby Ci oferty!  

W wielu artykułach i książkach można znaleźć o wiele więcej porad i badań na temat tego, jak 

skutecznie negocjować, a w dodatku podzieliliśmy się niektórymi z naszych ulubionych.  

<b>NEGOCJACJE JAKO KOBIETA</b> 

Przez pewien czas powszechna teoria badawcza głosiła, że „kobiety nie pytają”. Ta teoria była jednym 

z proponowanych powodów, dla których kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni: utrzymuje, że kobiety 

nie negocjują ofert pracy ani nie proszą o podwyżki. Ostatnie badania wykazały jednak, że przynajmniej 

w niektórych dziedzinach kobiety negocjują tyle samo, co mężczyźni; są po prostu mniej 

prawdopodobne, że odniosą sukces. Niestety istnieje pewna stronniczość. Niektóre z taktyk, które 

omawiamy w tej sekcji, takie jak skupienie się na wspólnocie (na przykład używanie my zamiast ja), są 

szczególnie korzystne dla kobiet. 

Jak wybrać pomiędzy dwiema „dobrymi” ofertami pracy 

Otrzymanie dwóch (lub więcej!) dobrych ofert to wielki problem! Ale nadal musisz dokonać wyboru. 

Oczywiście posiadanie wielu ofert nie zawsze prowadzi do tego problemu. Czasami wolisz jedną pracę 

o wiele bardziej, że decyzja jest łatwa. Ale co zrobić, jeśli tak nie jest? Pierwszym krokiem jest powrót 

do - Negocjuj! Jeśli naprawdę lubisz jedną firmę bardziej niż drugą, ale jest dla ciebie jakiś przełom, 

sprawdź, czy firma może zmienić tę sytuację. Bądź szczery w kwestii tego, czego szukasz. Jak 

wspomniano wcześniej, ta konkurencyjna oferta jest świetną dźwignią i zwiększa 

prawdopodobieństwo uzyskania tego, czego szukasz. Następnie możesz poprosić o ponowne 

spotkanie z kierownikiem ds. rekrutacji lub potencjalnymi współpracownikami, aby zebrać więcej 

informacji. Może nie pytałeś o średnią liczbę spotkań w tygodniu, z iloma zespołami będziesz pracował, 

jak priorytety są prośby, ani o cokolwiek innego, co mogłoby pomóc w ocenie, czy ta firma jest 

miejscem, w którym lubisz pracujący. Patrząc na ofertę, rozważ długoterminową perspektywę. Możesz 

mieć krótkoterminowe obawy: jeśli masz wysokie zadłużenie studenckie lub wkrótce założysz rodzinę, 

możesz skorzystać z najlepiej płatnej oferty, aby zacząć spłacać dług lub oszczędzać pieniądze. Ale jeśli 

masz wystarczająco dużo szczęścia, aby myśleć poza bezpośrednimi problemami finansowymi, chcesz 

skupić się na maksymalizacji długoterminowego potencjału. Jaką pracę wykonywałbyś w każdej firmie? 

Jeśli jedna praca zapewni Ci szkolenie, które umożliwi Ci  przejście o dwa stopnie wyżej, a drugi zmusi 

cię do robienia rzeczy, których nauczyłeś się pierwszego dnia na bootcampie, nie powinieneś skakać 

na tę drugą ofertę tylko dlatego, że firma ma lepszy pakiet wakacyjny. Pamiętaj, że wynagrodzenia w 

data science mogą przeskoczyć z jednej pozycji na drugą nawet o 30 do 40 procent. Jeśli twoje CV jest 

trochę skromne, a ta praca jest dobrą okazją do umieszczenia na nim prestiżowego nazwiska, możesz 

podjąć pracę za nieco niższą pensję na rok lub dwa. Wreszcie, nie bój się, aby mniejsze czynniki miały 

na ciebie wpływ. Czy jedna praca wiąże się z krótszym dojazdem lub bardziej przestronnym biurem? 

Jeśli obie firmy spełniają Twoje minimalne kryteria i są podobne, jeśli chodzi o najważniejsze czynniki 

decydujące, możesz zacząć rozważać mniejsze czynniki. W sytuacjach takich jak ta rozważenie wielu 

życiowych wyborów może być rozsądne. Czy podejmujesz ekscytującą, ale ryzykowną pracę w 

startupie, czy trzymasz się rozsądnej pracy rządowego wykonawcy? Czy przyjmujesz ofertę, w której 

zarządzasz ludźmi, czy nadal pracować jako niezależny współpracownik? Często nie masz 



obiektywnego sposobu, aby zdecydować, która trasa jest lepsza. Nie możesz stwierdzić, czy nowa praca 

będzie odpowiednia, dopóki nie przyjmiesz oferty. Nie możesz wiedzieć, czy lubisz zarządzać, dopóki 

nie zostaniesz menedżerem. To irytujący fakt życia. Jeśli zmagasz się z tymi decyzjami, warto 

zastanowić się nad tym, że dzięki posiadanym informacjom możesz zrobić tylko to, co najlepsze. Nie 

możesz oczekiwać, że zobaczysz przyszłość. Jeśli podejmiesz decyzję i ostatecznie nie będziesz 

zadowolony z wyniku, możesz od niej odejść. Możesz rzucić pracę, wrócić po zmianie miasta lub wrócić 

do bycia niezależnym współpracownikiem. Życie jest skomplikowane i możesz się wiele nauczyć nawet 

ze ścieżek, które nie prowadzą do pożądanych rezultatów. Kiedy już podejmiesz decyzję, z wdziękiem 

odrzuć wszelkie inne oferty. To uprzejma rzecz, a świat nauki o danych jest mały. Nie chcesz odrzucić 

oferty, mówiąc „Nie mogę uwierzyć, że dałeś mi tę ofertę lowball; jesteś okropną firmą i całkowicie 

nieetyczną”, a pięć lat później odkryjesz, że osoba, na którą krzyczałeś, jest menedżerem ds. rekrutacji 

do wymarzonej pracy. 



Dokonywanie skutecznej analizy 

Ta część została napisana w kontekście naukowców zajmujących się danymi, którzy skupiają się na 

nauce o decyzjach i analityce – ludziach, którzy wykorzystują dane do dostarczania pomysłów i sugestii 

dla biznesu. Chociaż inżynierowie zajmujący się uczeniem maszynowym muszą również przeprowadzać 

analizę przed budowaniem i wdrażaniem modeli, niektóre treści dotyczące zarządzania 

interesariuszami z ładnymi wizualizacjami są mniej istotne. Jeśli jesteś inżynierem zajmującym się 

uczeniem maszynowym i czytasz to, nie martw się; jest to nadal dla Ciebie bardzo istotne, a pokochasz 

Część 11, która obejmuje wdrażanie modeli do produkcji. Podstawą wielu zawodów związanych z 

analityką danych jest dokonywanie analiz: krótkich dokumentów, które wykorzystują dane do 

wyjaśnienia sytuacji biznesowej lub rozwiązania problemu biznesowego. Nowoczesne firmy 

zbudowane są na raportowaniu i analizach. Ludzie, którzy podejmują decyzje, nie czują się komfortowo 

bez danych, które uzasadniają ich wybory, a analitycy danych to jedni z najlepszych ludzi, którzy 

potrafią znaleźć znaczenie danych. Analizy są również ważne przy tworzeniu narzędzi uczenia 

maszynowego, ponieważ zanim będzie można zbudować model uczenia maszynowego, należy 

zrozumieć kontekst zestawu danych. Stworzenie analizy, która potrafi zebrać ogromną ilość danych 

firmowych i przekształcić je w zwięzły wynik, który wyjaśnia sprawę, jest niezwykle trudne i praktycznie 

sztuką. Jak można oczekiwać, że dana osoba weźmie tabele z milionami rekordów informacji 

historycznych, z których każda zawiera złożoność i niuanse, i zamieni je w ostateczne „Tak, dane 

mówią, że ten pomysł jest dobry”? Odkrywanie, co ma sens matematycznie, czym interesuje się biznes 

i jak wypełnić lukę między nimi, nie jest czymś, co powinieneś wiedzieć, jak to zrobić w naturalny 

sposób . Omówimy tu podstawy budowania analizy, aby zrozumieć, jak dostarczać firmie sensowne 

analizy. Korzystając z umiejętności tu opisanych , powinieneś być w stanie szybciej rozwijać się w swojej 

karierze data science. Czym tak naprawdę jest analiza? Analiza to zazwyczaj prezentacja programu 

PowerPoint, plik PDF lub Word albo arkusz kalkulacyjny programu Excel, który można udostępnić 

naukowcom nie zajmującym się danymi, zawierający spostrzeżenia z danych i wyświetlające je 

wizualizacje. Wykonanie analizy zajmuje zazwyczaj od jednego do czterech tygodni, przy czym analityk 

danych musi zebrać dane, uruchomić na nim kod dla metod statystycznych i uzyskać ostateczny wynik. 

Po zakończeniu kod nie jest zmieniany, dopóki analiza nie musi zostać ponownie uruchomiona kilka 

miesięcy później, a być może nigdy. Przykładowe analizy obejmują  

* Analizowanie danych z ankiet klientów, aby zobaczyć, które produkty cieszą się największą 

satysfakcją 

* Patrząc na dane dotyczące lokalizacji, z których składane są zamówienia, aby wybrać lokalizację 

nowej fabryki 

* Wykorzystanie historycznych danych z branży lotniczej do przewidzenia, które miasta będą 

potrzebować więcej tras do nich 

Te przykłady mają różne poziomy złożoności technicznej; niektóre wymagają jedynie podsumowania i 

wizualizacji danych, podczas gdy inne potrzebują metod optymalizacji lub modeli uczenia 

maszynowego, ale wszystkie z nich odpowiadają na jednorazowe pytanie.  

Raportowanie a analiza 

Raport i analiza są podobne, ale nie takie same. Raport to coś, co jest generowane cyklicznie bez 

większych zmian strukturalnych między wersjami. Na przykład miesięczny raport finansowy może być 

dużym arkuszem kalkulacyjnym programu Excel, który co miesiąc aktualizuje się o nowe liczby. Celem 

raportu jest uświadomienie ludziom, jak zmieniają się dane. Analiza to coś, co jest wykonywane 

jednorazowo, aby odpowiedzieć na głębsze pytanie. Analiza pozyskania klientów może być wykonana 



w R na temat tego, jak nowi klienci kupują produkty, a wyniki zostaną umieszczone w prezentacji 

PowerPoint. Raporty są zwykle wypełnione liczbami i metrykami, podczas gdy analizy skupiają się na 

dostarczeniu jednego głównego wyniku. Większość cech dobrej analizy dotyczy dobrego raportu, więc 

używamy analizy w znaczeniu obu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.  Więc co sprawia, że analiza 

jest dobra? Dobra analiza ma pięć cech:  

* Odpowiada na pytanie. Analiza zaczyna się, gdy ktoś zadaje pytanie, więc aby analiza miała sens, musi 

udzielić odpowiedzi. Jeśli zaproponowane pytanie brzmiało „Która z tych dwóch stron powoduje, że 

więcej klientów kupuje produkty?”, analiza powinna wykazać, która strona powoduje większą 

sprzedaż. Ta odpowiedź może nawet brzmieć „Nie mamy wystarczającej ilości informacji do 

powiedzenia”, ale musi to być bezpośrednia odpowiedź na pytanie.  

* Robi się szybko. Odpowiedzi na pytania biznesowe wpłyną na decyzje, które mają terminy. Jeśli 

analiza trwa zbyt długo, decyzja zostanie podjęta bez analizy. Powszechnie oczekuje się, że analiza 

zostanie ukończona w ciągu miesiąca.  

* Można ją udostępniać. Analiza musi zostać udostępniona nie tylko osobie, która poprosiła o jej 

wykonanie, ale także komuś , z kim ta osoba chce się nią podzielić. Jeśli analiza obejmuje na przykład 

fabułę, fabuła nie może po prostu żyć w skrypcie R lub Python; musi być w formacie zrozumiałym dla 

ludzi, takim jak PowerPoint.  

* Jest samowystarczalna. Ponieważ nie można przewidzieć, kto zobaczy analizę, sama musi być 

zrozumiała. Wykresy i tabele muszą mieć jasne opisy, osie powinny być oznakowane, wyjaśnienia w 

analizie powinny być spisane, a analiza powinna w miarę możliwości unikać odwoływania się do innych 

prac.  

* Można go ponownie odwiedzić. Większość pytań zostanie zadanych ponownie w przyszłości. Czasami 

odpowiedź na nie oznacza ponowne wykonanie dokładnie tej samej pracy, na przykład ponowne 

uruchomienie grupowania. Czasami trzeba zastosować podejście gdzie indziej, na przykład zmienić 

dane wejściowe z klientów europejskich na klientów azjatyckich.  

Cechy te łączą się w ogólny temat „Dobra analiza to coś, co pomaga naukowcom, którzy nie zajmują 

się danymi”. Reszta tego rozdziału ma strukturę chronologiczną obejmującą etapy analizy, począwszy 

od wstępnego wniosku o analizę, a skończywszy na przekazaniu raportów. Chociaż nie każda analiza 

będzie przebiegać zgodnie z tymi krokami, większość będzie (lub powinna). Gdy zaznajomisz się z 

wykonywaniem analiz, możesz mieć ochotę pominąć niektóre kroki, ale te skróty są właśnie 

działaniami, które powodują, że starsi specjaliści ds. danych popełniają błędy.  

Analizy dla różnych typów analityków danych 

W zależności od Twojej roli jako analityka danych sytuacje, w których będziesz przeprowadzać analizy, 

będą się znacznie różnić:  

* Naukowiec decyzyjny - dla tego typu naukowców zajmujących się danymi, wykonywanie analiz jest 

podstawową funkcją pracy. Naukowcy zajmujący się decyzjami nieustannie zagłębiają się w dane, aby 

odpowiedzieć na pytania, a te pytania należy przekazać firmie. Kluczowym narzędziem do tego jest 

analiza.  

* Inżynier ds. uczenia maszynowego - chociaż inżynier ds. uczenia maszynowego koncentruje się na 

tworzeniu i wdrażaniu modeli, analizy są nadal przydatnymi narzędziami do dzielenia się wydajnością 

modeli. Analizy służą do pokazania wartości w budowaniu nowego modelu lub tego, jak modele 

zmieniają się w czasie.  



* Analitycy-analitycy, którzy są analitykami danych, którzy skupiają się głównie na metrykach i 

wskaźnikach KPI dla firmy, zwykle tworzą wiele raportów. Tworzą strumień powtarzających się danych 

dla firmy, często w Excelu, SQL, R lub Pythonie. Chociaż ci eksperci od analityki będą dokonywać analiz, 

muszą myśleć o łatwości utrzymania pracy bardziej niż o innych rolach, ponieważ muszą to powtarzać 

tak często. 

Prośba 

Analiza zaczyna się od prośby o odpowiedź na pytanie biznesowe. Osoba z innej części firmy lub Twój 

menedżer przyjdzie do Ciebie z pytaniem typu „Czy możesz sprawdzić, dlaczego sprzedaż gadżetów w 

Europie była niska w grudniu?” lub „Czy nasi klienci z małych firm zachowują się inaczej niż nasi 

więksi?” W zależności od poziomu wiedzy technicznej osoby pytającej, możesz otrzymać nieprecyzyjne 

zapytanie („Dlaczego sprzedaż spada?”) lub precyzyjne („Jakie atrybuty są skorelowane z niższą średnią 

wartością zamówienia?”). Analiza jest tworzona wokół pytania biznesowego, ale nie można 

wykonywać analizy danych w przypadku pytania biznesowego. Pytania związane z nauką o danych to 

np. „Jak pogrupować te punkty danych?” oraz „Jak prognozujemy sprzedaż?” Naukowiec zajmujący się 

danymi musi wykonać zadanie przekształcenia tego pytania biznesowego w pytanie dotyczące analizy 

danych, udzielenia odpowiedzi na pytanie z zakresu analizy danych i zwrócenia odpowiedzi biznesowej. 

Ta praca jest trudna. Zrozumienie, w jaki sposób pytania związane z nauką o danych i pytania 

biznesowe są powiązane, wymaga połączenia doświadczenia z rodzajem problemu oraz zrozumienia, 

w jaki sposób wyniki różnych metod statystycznych mogą być potencjalnie użyteczne. Przepływ pracy 

od pytań biznesowych do pytań i odpowiedzi związanych z nauką o danych i wreszcie z powrotem do 

odpowiedzi biznesowej został opracowany przez Renee Teate. Pytanie biznesowe pochodzi od 

interesariuszy, którzy chcą wiedzieć, jak kierować marketing do różnych klientów. Analityk danych musi 

dowiedzieć się, co to żądanie oznacza w kategoriach matematycznych - w tym przykładzie grupowanie 

danych klientów. Po zakończeniu procesu specjalista ds. danych ma odpowiedź w zakresie nauki o 

danych (na przykład zestaw trzech grup zgrupowanych punktów danych). Wreszcie, analityk danych 

musi przekonwertować tę odpowiedź z powrotem na coś, co firma by zrozumiała, na przykład grupy 

takie jak „nowi klienci” lub „wiele wydający”. Zanim zaczniesz przyglądać się danym i pisać kod w celu 

rozwiązania pytania z zakresu nauki o danych, musisz wykonać podstawową pracę, aby jak najlepiej 

zrozumieć pytanie biznesowe. Musisz zrozumieć, jaki jest kontekst analizy, aby jak najlepiej dostarczyć 

coś przydatnego. Kto prosi o przeprowadzenie analizy i jaki jest ich stosunek do ich drużyny? Jaki jest 

ich motyw? Czy mają bardzo konkretne pytanie, na które chcą uzyskać odpowiedź, lub niejasne, ogólne 

pojęcie problemu i nadzieję, że dane mogą się do tego przydać? Czy wydaje się, że możesz mieć dane, 

aby rozwiązać ten problem? Jeśli nie, co trzeba by go zdobyć? Zadawanie pytań nie tylko pomaga 

zrozumieć, jak rozwiązać problem, ale także pomaga zrozumieć, do czego będzie on używany. Wielu 

analityków danych spędziło tygodnie na analizach tylko po to, by odkryć, że nie było takiej potrzeby, 

ponieważ interesariusz był „po prostu ciekawy”. Odpowiedzi na te pytania są zazwyczaj udzielane 

podczas 30-60-minutowego spotkania inauguracyjnego z osobą składającą wniosek oraz wszystkimi 

innymi osobami zaangażowanymi w pracę. Jako osoba przeprowadzająca analizę możesz nie 

organizować spotkania, ale jeśli nie masz go w swoim kalendarzu, warto zaplanować spotkanie. Jeśli 

nie spotkałeś wcześniej osoby, która zleca analizę, to spotkanie jest dobrym momentem na 

przedstawienie się i zapoznanie się z jej pracą. Hipotetyczny przykładowy zestaw podstawowej wiedzy 

wyglądałby mniej więcej tak:  

* Kto prosi o analizę? Poprosiła o to Julia z zespołu ds. produktu widget.  

* Jaki jest motyw? Sprzedaż widżetów spadła w tym miesiącu o 10 procent, a zespół biznesowy nie 

wie, dlaczego.  



* Jaka jest prośba? Zespół chce wykorzystać dane, aby sprawdzić, czy spadek sprzedaży widżetów 

dotyczył jednej części kraju.  

* Jaka decyzja zostanie podjęta? Decyzja dotyczy tego, czy produkt widget powinien zostać wycofany, 

czy nie.  

* Czy posiadamy wymagane dane? Tak, do analizy potrzebne są zamówienia klientów poprzez wysyłkę 

kodu pocztowego, który jest dostępny w bazie zamówień.  

Wiedza, czy masz dane, które mogłyby wiarygodnie odpowiedzieć na pytanie, jest naprawdę ważna. 

Ostatnią rzeczą, którą chcesz zrobić, to spędzić kilka tygodni na pracy nad analizą, tylko po to, aby 

wrócić do interesariuszy bez czegokolwiek, z czego mogliby skorzystać. Przykładem sytuacji, w której 

nie miałbyś danych, byłoby coś takiego: w firmie detalicznej interesariusz chce wiedzieć, ile zamówień 

złożył każdy klient, ale ponieważ klienci płacą gotówką, nie ma możliwości wykorzystania istniejące 

dane, aby powiedzieć, kto złożył każde zamówienie. W takiej sytuacji najlepiej jest być szczerym wobec 

wszystkich zaangażowanych osób i dać im do zrozumienia, że to, o co proszą, nie jest możliwe. Inne 

osoby mogą zaproponować alternatywne sposoby wykorzystania danych, które mogą być 

wystarczająco zbliżone do tego, na co liczyłeś, lub być może będziesz musiał wyjaśnić, dlaczego 

alternatywy również nie będą działać. Jeśli to w ogóle możliwe, zaproponuj plan, który może kiedyś 

uzyskać wymagane dane. W poprzednim przykładzie program lojalnościowy umożliwiłby powiązanie 

zamówień z konkretnym klientem, a tym samym naprawienie problemu z danymi, chociaż utworzenie 

tego programu zajęłoby trochę czasu. Pozostałe pytania, takie jak to, kim jest dana osoba i dlaczego 

składa wniosek, są przydatne do tworzenia planu analizy. 

Plan analizy 

Dla naukowców zajmujących się danymi nie ma nic przyjemniejszego niż zagłębienie się w niektóre 

dane, aby odpowiedzieć na pytania. Załadujmy dane! Pogrupuj to! Podsumuj to! Dopasuj model i 

wykreśl wyniki! Niestety, ponieważ istnieje nieskończona liczba sposobów podsumowywania i 

modelowania danych, możesz spędzić tygodnie pracując z danymi tylko po to, aby odkryć, że nic, co 

udało się wygenerować, nie odpowiada na zaproponowane pytanie biznesowe. Najgorsze jest 

uświadomienie sobie, że nie zrobiłeś czegoś istotnego. Zdarza się to często badaczom danych, 

zwłaszcza młodszym, którzy nie zostali „poparzeni” zbyt wiele razy. Jednym z rozwiązań tego problemu 

jest posiadanie poręczy zabezpieczającej, która utrzyma Cię na właściwej drodze i wykona odpowiednią 

pracę. Plan analizy jest tą barierą ochronną. Pomysł polega na tym, że zanim zaczniesz patrzeć na dane, 

zapisujesz wszystko, co planujesz zrobić z danymi. Następnie, w miarę postępu analizy, śledzisz, ile z 

planu udało Ci się zrealizować. Kiedy zrobisz wszystko zgodnie z planem, gotowe! Masz nie tylko sposób 

na sprawdzenie, czy nie masz planu, ale także narzędzie do śledzenia postępów i rozliczania się. Możesz 

nawet użyć go na spotkaniach z przełożonym, aby omówić, jak się sprawy mają. Tworząc plan analizy, 

chcesz, aby praca w planie była wykonalna. „Stwórz regresję liniową sprzedaży według regionu” to coś, 

co możesz napisać w kodzie, podczas gdy „Dowiedz się, dlaczego sprzedaż spadła” nie jest czymś, co 

możesz po prostu zrobić; to wynik robienia innych rzeczy. Jeśli zadania w planie są wykonalne, łatwo 

będzie stwierdzić, czy robisz postępy. Ułatwi to również przeprowadzenie analizy, ponieważ nie 

będziesz musiał martwić się o to, co dalej. Zamiast tego będziesz mógł spojrzeć na plan analizy i wybrać 

następne zadanie do wykonania. Do przygotowania kilku pierwszych planów analizy zdecydowanie 

zalecamy skorzystanie z następującego szablonu: 

* U góry - Podaj tytuł analizy, kim jesteś (w przypadku, gdy analiza będzie udostępniana innym) oraz 

cel analizy.  



* Sekcje - Każda sekcja powinna być ogólnym tematem analizy. Praca analityczna wykonana w ramach 

każdej sekcji powinna być niezależna (nie polegać na pracy innych sekcji), tak więc każda sekcja 

powinna być wykonywana przez inną osobę. Każda sekcja powinna mieć listę zadań.  

* Pierwszy poziom list sekcji - Pierwszym poziomem list sekcji powinno być każde zadane pytanie. Ta 

sekcja pomoże każdemu zapamiętać, dlaczego wykonujesz tę konkretną pracę, a jeśli wszystkie pytania 

zostaną udzielone pomyślnie, temat głównej sekcji należy uznać za zrozumiały.  

* Drugi poziom list sekcji - Drugi poziom list powinien zawierać faktyczne zadania do wykonania, które 

można odhaczać w trakcie wykonywania pracy. Mogą to być na przykład rodzaje modeli do 

uruchomienia, a opisy powinny być na tyle szczegółowe, aby w dowolnym momencie można było 

konkretnie stwierdzić, czy praca została zakończona.  

Kiedy tworzysz plan analizy, podziel się nim z przełożonym i interesariuszem składającym wniosek. 

Powinni albo dać sugestie, jak ją ulepszyć, albo zatwierdzić pracę. Zatwierdzony plan analizy stanowi 

uzgodnioną podstawę pracy. Jeśli po przeprowadzeniu analizy interesariusz zapyta, dlaczego zrobiłeś 

coś w ten sposób, możesz odwołać się do planu analizy i pierwotnych celów. Prawdopodobnie podczas 

przeprowadzania analizy zdasz sobie sprawę, że pominąłeś coś ważnego z planu analizy lub masz nowy 

pomysł, którego wcześniej nie brałeś pod uwagę. To całkowicie w porządku; po prostu zaktualizuj plan 

i poinformuj interesariuszy, że wprowadzasz zmianę. Ponieważ masz ograniczenia czasowe, być może 

będziesz musiał usunąć mniej ważne zadanie z istniejącego planu. Ale znowu, plan analizy jest 

przydatny, ponieważ tworzy rozmowę na temat tego, co usunąć, zamiast zmuszać cię do wykonania 

niemożliwej ilości pracy. 

Robienie analizy 

Po napisaniu planu analizy możesz rozpocząć samą analizę! Praca zaczyna się od importu danych, aby 

można było nimi manipulować i czyścić. Następnie wielokrotnie przekształcasz dane, podsumowując, 

agregując, modyfikując, wizualizując i modelując je. Gdy dane są gotowe, przekazujesz tę pracę innym. 

W kolejnych sekcjach pokrótce omówimy niektóre kwestie, o których należy pamiętać podczas 

przeprowadzania analizy w środowisku pracy. Całe książki poświęcone temu tematowi mogą również 

nauczyć Cię kodu do przeprowadzenia analizy w wybranym przez Ciebie języku. 

Importowanie i czyszczenie danych 

Zanim będziesz mógł zająć się pytaniami w planie analizy, musisz mieć dane w miejscu, w którym 

możesz nimi manipulować i w formacie, którego możesz użyć. Zwykle oznacza to możliwość 

załadowania go w R lub Pythonie, ale może obejmować użycie SQL lub innych języków. Niemal zawsze 

to zadanie zajmie Ci więcej czasu, niż się spodziewasz. W tym procesie może pojawić się wiele 

niespodzianek. Kilka z tych wielu horrorów to 

* Problemy z łączeniem się z firmowymi bazami danych w konkretnym zintegrowanym środowisku 

programistycznym (IDE)  

* Problemy z nieprawidłowymi typami danych (takimi jak liczby jako ciągi)  

* Problemy z dziwnymi formatami czasu („rok-dzień-miesiąc” zamiast „rok-miesiąc-dzień”)  

* Dane wymagające formatowania (być może każdy identyfikator zamówienia zaczynał się od „ID-” i 

musisz to usunąć)  

* Rekordy, których brakuje w danych 



Co gorsza, żadna z tych prac nie wygląda na produktywną dla osób nietechnicznych; nie możesz 

pokazać interesariuszom przekonującego wykresu pokazującego, jak działa sterownik bazy danych, ani 

nie zrozumieją, że manipulacja ciągami pomaga im w rozwiązaniu ich problemów biznesowych. Tak 

żmudne, jak to zadanie, chcesz szybko przejść do eksploracji danych. Kiedy pracujesz nad 

importowaniem i porządkowaniem danych, weź pod uwagę, że masz podwójne zadanie: poświęcaj jak 

najmniej czasu na wszystko, co nie będzie potrzebne, i jak najwięcej czasu na pracę, która pomoże w 

dalszej pracy. Jeśli masz kolumnę z datami, które są przechowywane jako ciągi i masz wątpliwości, czy 

kiedykolwiek będziesz potrzebować tej kolumny, nie trać czasu na zmianę ciągów na właściwy format 

daty i godziny. Z drugiej strony, jeśli uważasz, że potrzebujesz tej kolumny, zdecydowanie wykonaj 

pracę tak szybko, jak to możliwe, ponieważ chcesz mieć czysty zestaw danych do analizy. Trudno 

powiedzieć z wyprzedzeniem, co będzie przydatne, ale jeśli spędzasz na czymś dużo czasu, zadaj sobie 

pytanie, czy naprawdę tego potrzebujesz. Podczas importowania i porządkowania danych możesz 

utknąć na wiele dni w jednym problemie, takim jak połączenie z bazą danych. Jeśli znajdziesz się w 

takiej sytuacji, masz do wyboru trzy opcje: (1) poprosić o pomoc, (2) znaleźć sposób na rozwiązanie 

problemu, którego można całkowicie uniknąć, lub (3) nadal próbować samodzielnie rozwiązać 

problem. Opcja (1) jest świetna, jeśli możesz to zrobić: starsza osoba może znaleźć szybkie rozwiązanie, 

a ty możesz uczyć się z tego, co zrobiła. Opcja (2) też jest świetna; zrobienie czegoś takiego jak użycie 

płaskiego pliku .csv zamiast połączenia z bazą danych pozwoli Ci przejść do analizy, która zapewnia 

wartość biznesową. Opcja (3) – próbuj i próbuj – jest czymś, czego powinieneś unikać za wszelką cenę. 

Jeśli spędzasz dni i dni nad jednym problemem, będziesz wyglądać, jakbyś nie był w stanie dostarczyć 

wartości. Jeśli coś jest dla ciebie nie do pokonania, porozmawiaj ze swoim przełożonym, co zrobić; nie 

tylko próbuj i miej nadzieję, że jakoś problem sam się rozwiąże. Po załadowaniu danych i 

sformatowaniu ich możesz zacząć z nich korzystać i znaleźć dziwne dane. Dziwne dane to wszystko, co 

wykracza poza podstawowe założenia. Gdybyś na przykład spojrzał na historyczne dane dotyczące 

lotów linii lotniczych i znalazł kilka lotów, które lądowały przed startem, byłoby to dziwne, ponieważ 

generalnie samoloty startują jako pierwsze! Inną dziwnością może być wszystko, od sklepu 

sprzedającego przedmioty, które mają ujemną cenę, po dane produkcyjne pokazujące, że jedna 

fabryka wyprodukowała tysiąc razy więcej przedmiotów niż fabryka podobna. Tego rodzaju dziwne 

artefakty pojawiają się cały czas w danych ze świata rzeczywistego i nie ma możliwości ich 

przewidzenia, dopóki sam nie spojrzysz na dane. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której masz dziwne 

dane, nie ignoruj ich! Najgorsze, co możesz zrobić, to założyć, że dane są w porządku, a następnie, po 

tygodniach pracy nad analizą, dowiedzieć się, że dane nie były w porządku i zmarnować swoją pracę. 

Zamiast tego porozmawiaj ze swoim interesariuszem lub osobą odpowiedzialną za dane, których 

używasz, i zapytaj, czy są świadomi dziwności. W wielu przypadkach już o tym wiedzą i sugerują, abyś 

to zignorował. W przykładzie danych linii lotniczych możesz po prostu usunąć dane dotyczące lotów, 

które wylądowały przed startem. Jeśli okaże się, że dziwaczność była nieznana i mogłaby zagrozić 

analizie, musisz zbadać sposoby jej uratowania. Jeśli zamierzasz przeprowadzić analizę porównującą 

przychody i koszty, a co dziwne, w połowie Twoich danych brakuje kosztów, musisz sprawdzić, czy 

możesz pracować z samymi istniejącymi kosztami, czy z samymi przychodami. W pewnym sensie to 

podejście staje się analizą w analizie; robisz mini-analizę, aby sprawdzić, czy pierwotna analiza jest w 

ogóle wykonalna. 

Eksploracja i modelowanie danych 

Podczas części analizy dotyczącej eksploracji danych i modelowania przechodzisz przez plan analizy 

punkt po punkcie i próbujesz dokończyć pracę. Poniższe sekcje zawierają ogólne ramy dotyczące 

każdego punktu.  

UŻYWAJ OGÓLNEGO PODSUMOWANIA I PRZEKSZTAŁCENIA 



Zdecydowaną większość prac analitycznych można wykonać, podsumowując i przekształcając dane. 

Pytania takie jak „Ilu klientów mieliśmy każdego miesiąca?” można odpowiedzieć, pobierając dane 

klientów, grupując je na poziomie miesiąca, a następnie zliczając odrębną liczbę klientów w każdym 

miesiącu. Ta technika nie wymaga metod statystycznych ani modeli uczenia maszynowego - jedynie 

przekształceń. Łatwo jest to postrzegać jako nie do końca naukę o danych, ponieważ nie wymaga 

niczego poza dużą ilością arytmetyki, ale często wykonywanie przekształceń we właściwy sposób jest 

niezwykle cenne. Większość innych osób w firmie nie ma dostępu do danych, nie ma możliwości 

skutecznego przeprowadzenia transformacji lub nie wie, jakie przekształcenia należy wykonać. W 

zależności od danych możesz chcieć dorzucić niektóre metody statystyczne, takie jak znajdowanie 

wartości na różnych poziomach percentyla lub obliczanie odchylenia standardowego.  

WIZUALIZUJ DANE LUB UTWÓRZ TABELĘ PODSUMOWUJĄCĄ 

Po wykonaniu odpowiednich przekształceń utwórz wizualizacje lub tabele podsumowań, aby lepiej 

zobaczyć, co dzieje się w danych. Kontynuując wcześniejszy przykład, jeśli masz liczbę klientów każdego 

miesiąca, możesz utworzyć wykres słupkowy, aby zobaczyć, jak się zmienili. Ten wykres może ułatwić 

zobaczenie, jakie wzorce znajdują się w danych w sposób, w jaki nie można było po prostu wydrukować 

ramki danych na ekranie. Faktyczna wizualizacja, którą wybierzesz, zależy w dużym stopniu od 

dostępnych danych. Możesz użyć wykresu liniowego, wykresu pudełkowego lub wielu innych opcji. 

Możesz również utworzyć tabele danych podsumowujących zamiast wykresu, w zależności od tego, co 

próbujesz zrozumieć. Zauważ, że podczas tworzenia wizualizacji możesz zdać sobie sprawę, że musisz 

zmienić niektóre etapy transformacji. Prawdopodobnie będziesz wiele razy przechodził między 

krokami. Ponieważ będziesz iterować przez wizualizacje i ciągle przekształcać dane, będziesz musiał 

zrównoważyć chęć usunięcia tych przeciętnych, aby zachować czystość kodu, z chęcią zapisania 

wszystkiego na wypadek, gdybyś go ponownie potrzebował. Najlepszą praktyką jest zapisanie jak 

najwięcej, pod warunkiem, że (1) Twój stary kod nie psuje się po wprowadzeniu dalszych zmian, oraz 

(2) możesz wyraźnie zaznaczyć, które wyniki są „dobre”. Unikaj przechowywania kodu, który nie działa 

w twojej analizie lub ogromnych obszarów kodu, które są zakomentowane; takie sytuacje sprawiają, 

że utrzymanie kodu jest niezwykle trudne. To podejście jest dodatkowo ulepszane przez użycie kontroli 

wersji, takiej jak git i GitHub; dzięki ciągłemu dokonywaniu zatwierdzeń za każdym razem, gdy dodasz 

nową zawartość do analizy, będziesz w stanie prowadzić dziennik tego, co zrobiłeś i cofnąć kod, który 

nagle psuje.  

STWÓRZ MODEL WEDŁUG POTRZEB 

Jeśli zauważysz w swoich danych wzorce, które sugerują, że modelowanie jest dobrym pomysłem, zrób 

to! Może warto zastosować model szeregów czasowych do liczby klientów, aby na przykład przewidzieć 

klientów w przyszłym roku. Tworząc modele, warto przedstawić wyniki i zwizualizować je, aby 

zrozumieć, jak dokładne lub przydatne są te modele. Możesz tworzyć wykresy, które porównują 

przewidywane wyniki z rzeczywistymi wartościami lub pokazują metryki, takie jak wyniki dokładności i 

wartości ważności funkcji. Jeśli tworzysz modele uczenia maszynowego, które mogą być używane poza 

analizą, na przykład przez potencjalne wprowadzenie do produkcji, upewnij się, że izolujesz kod, który 

buduje model, od ogólnej pracy analitycznej. Ponieważ w przyszłości będziesz chciał używać tylko 

modelu, będziesz musiał łatwo wyciągnąć ten kod z kodu, który tworzy ogólne wykresy wizualizacyjne.  

POWTARZANIE 

Te kroki należy wykonać dla każdego punktu planu analizy. Podczas tych kroków możesz mieć nowy 

pomysł na to, co analizować lub zdać sobie sprawę, że to, co uważałeś za rozsądne pytanie, nie ma 

sensu. W tym momencie powinieneś dostosować swoją analizę, planuj i kontynuuj swoją pracę. Jest 

prawdopodobne, że różne punkty planu analizy są ze sobą powiązane, więc kod, którego użyłeś w 



jednym punkcie, zostanie powtórzony w innym. Warto włożyć wysiłek w ustrukturyzowanie planu 

analizy, tak aby można było wielokrotnie uruchamiać ten sam kod, a aktualizacje jednej części planu 

natychmiast wdrażać w innych. Twoim celem jest stworzenie zestawu kodu, który możesz utrzymywać; 

możesz go łatwo modyfikować, nie tracąc czasu na śledzenie złożonego kodu. 

Ważne punkty do odkrywania i modelowania 

Praca nad eksploracją i modelowaniem danych jest bardzo zależna od problemu, który próbujesz 

rozwiązać. Techniki matematyczne i statystyczne, których używasz do grupowania danych, różnią się 

znacznie od tych, które służą do prognozowania lub próby optymalizacji decyzji. Biorąc to pod uwagę, 

przestrzeganie pewnych ogólnych wytycznych może sprawić, że różnica między analizą OK a dobrą 

może być.  

SKUP SIĘ NA ODPOWIEDZI NA PYTANIE 

Jak omówiono wcześniej, niezwykle łatwo jest marnować czas na pracę, która nie wspiera celu. Jeśli 

analizujesz zamówienia klientów, aby sprawdzić, czy możesz przewidzieć, kiedy klient nigdy nie wróci, 

możesz uzyskać działający model sieci neuronowej, a następnie spędzić wiele tygodni na dostrajaniu 

hiperparametrów. Jeśli interesariusz chce tylko odpowiedzi „tak” lub „nie”, dotyczącej tego, czy model 

jest wykonalny, dostrojenie hiperparametrów, aby model był nieco bardziej wydajny, nie pomaga. 

Tygodnie spędzone na dostrajaniu hiperparametrów można było zamiast tego poświęcić na coś 

bardziej istotnego. Podczas przeprowadzania analizy ważne jest, aby skupić się na planie analizy i 

odpowiadać na pytanie zadane przez firmę. Oznacza to ciągłe zadawanie sobie pytania „Czy to ma 

znaczenie?” To pytanie powinno być czymś, co należy rozważyć za każdym razem, gdy tworzysz spisek 

lub tabelę. Jeśli ciągle myślisz, że to, co robisz, jest istotne, to świetnie. W znacznie bardziej 

prawdopodobnym przypadku, w którym od czasu do czasu myślisz „Ta fabuła (lub tabela) nie jest 

przydatna”, być może będziesz musiał dostosować swoją pracę. Najpierw spróbuj przerwać to, co 

robisz i przyjąć inne podejście do problemu. Jeśli próbujesz pogrupować klientów według ich 

wydatków, spróbuj zamiast tego wykonać grupowanie. Przyjmując radykalnie inne podejście, masz 

większe szanse na sukces niż tylko nieznacznie zmieniając to, co robisz. Po drugie, porozmawiaj ze 

swoim menedżerem lub interesariuszem projektu; możliwe, że dane, których używasz, nie są skuteczne 

w rozwiązaniu danego problemu. W ciągu tygodni, w których przeprowadzasz analizę, powinieneś stale 

budować zbiór naprawdę istotnych wyników i (najlepiej) postępować zgodnie z planem analizy.  

STOSUJ PROSTE METODY ZAMIAST ZŁOŻONYCH 

Złożone metody są tak ekscytujące! Po co używać regresji liniowej, skoro można użyć losowego lasu? 

Po co używać losowego lasu, skoro można korzystać z sieci neuronowej? Wykazano, że metody te 

działają lepiej niż zwykła regresja lub grupowanie k-średnich i są bardziej interesujące. Więc kiedy 

ludzie proszą Cię o rozwiązywanie pytań biznesowych za pomocą danych, z pewnością powinieneś 

dostarczyć najlepsze możliwe metody. Niestety, złożone metody mają wiele wad, których nie widać po 

skupieniu się wyłącznie na ich dokładności. Kiedy przeprowadzasz analizę, celem nie jest uzyskanie 

najlepszej możliwej dokładności lub przewidywania; to odpowiedź na pytanie w sposób zrozumiały dla 

biznesmena. Oznacza to, że musisz wyjaśnić, dlaczego uzyskałeś taki wynik. Dzięki prostej regresji 

liniowej łatwo jest przedstawić wykresy pokazujące, w jakim stopniu każda cecha przyczyniła się do 

wyniku, podczas gdy w przypadku innych metod  bardzo trudno jest opisać, w jaki sposób model 

przyniósł wynik, co utrudnia przedsiębiorcom uwierzenie w Twoje wyniki. Bardziej skomplikowane 

metody są również bardziej czasochłonne w przygotowaniu; dostrojenie i uruchomienie sieci 

neuronowej zajmuje trochę czasu, podczas gdy regresja liniowa jest dość szybka. Więc kiedy robisz 

swoją analizę, wybieraj proste metody tak często, jak to możliwe, zarówno w modelach, jak i w 

transformacjach i agregacjach. Zamiast na przykład przycinać pewien procent wartości odstających, 



przeprowadź transformację logarytmiczną lub weź medianę zamiast średniej. Jeśli regresja liniowa 

działa dość dobrze, nie trać czasu na budowanie sieci neuronowej, aby nieznacznie poprawić 

dokładność. Trzymanie się prostych metod, gdy tylko jest to możliwe, sprawia, że wynik jest znacznie 

łatwiejszy do zrozumienia dla innych osób, a tobie do obrony i debugowania.  

ROZWAŻYĆ WYKRES DO BADAŃ VS WYKRES  DO UDOSTĘPNIANIA 

Istnieją dwa różne powody, dla których analityk danych wybrałby wizualizację danych: do eksploracji i 

udostępniania. Kiedy tworzysz wykres do eksploracji, chodzi o to, aby pomóc naukowcom danych 

zrozumieć, co dzieje się w danych. Posiadanie skomplikowanego i słabo oznaczonego wykresu jest w 

porządku, o ile badacz danych go rozumie. Kiedy tworzysz wykres do udostępniania, celem jest, aby 

ktoś, kto nie wie zbyt wiele na temat danych, uzyskał konkretny punkt, który próbuje ustalić analityk 

danych. Tutaj fabuła musi być prosta i przejrzysta, aby była skuteczna. Dokonując analizy, powinieneś 

używać wielu wykresów eksploracyjnych, ale tych wykresów nie należy używać do udostępniania. 

Rozważmy przykład oparty na fikcyjnych danych o imionach zwierząt domowych w mieście: badacz 

danych chce zrozumieć, czy litera, od której zaczyna się imię zwierzęcia, odnosi się do gatunku 

zwierzęcia (kot lub pies). Analityk danych ładuje dane i tworzy wizualizację, pokazując dla każdej litery 

podział kotów i psów, których imiona zaczynają się na tę literę  

 

Jeśli przyjrzysz się uważnie, zauważysz, że słupek T zawiera znacznie większą liczbę kotów niż psów – 

to znaczące odkrycie dla badacza danych. Biorąc to pod uwagę, ta fabuła nie jest czymś, co chciałbyś 

pokazać interesariuszowi; w fabule dużo się dzieje i na pierwszy rzut oka nie jest jasne, o co chodzi. 

Rysunek  poniższy pokazuje te same dane wykreślone w inny, bardziej przystępny sposób.  



 

W tej wersji jasne jest, że koty mają 12% szans na otrzymanie imienia zaczynającego się na T, podczas 

gdy psy mają tylko 5% szansy. Teraz te same dane mogą być udostępniane.  

CIĄGLE GOTOWY DO UDOSTĘPNIANIA 

Wynik analizy może przybierać różne formy, a wybór formy zależy zazwyczaj od grupy docelowej. Jeśli 

analiza ma być przekazana przedsiębiorcom, często używany jest pokaz slajdów lub dokument 

edytowalny. PowerPoint lub Word (lub Prezentacje Google lub Dokumenty Google) to dobry wybór, 

ponieważ każdy może je wyświetlić (o ile ma pakiet Microsoft Office dla dwóch pierwszych) i może 

zawierać wiele wykresów, tabel i opisów tekstowych . Jeśli analiza dotyczy osób technicznych, możesz 

przekazać wyjściowy plik HTML Jupyter Notebook lub R Markdown. Te metody są dobre, ponieważ 

zwykle wymagają mniej pracy do polerowania (to znaczy, że nie musisz tracić czasu na wyrównywanie 

figur na slajdzie). Jeśli analiza wymaga przekazania wielu tabel danych finansistom, Excel może być 

najlepszym wyborem. Excel jest doskonałym narzędziem, gdy użytkownik końcowy musi wziąć liczby 

w wynikach i wykonać na nich dalsze obliczenia. Powinieneś zdecydować na wczesnym etapie procesu 

tworzenia analizy, jakiego rodzaju wyniki chcesz dostarczyć, aby uniknąć późniejszych przeróbek. W 

zależności od tego, jak duży jest zakres analizy, będziesz chciał okresowo kontaktować się z osobą, dla 

której przeprowadzasz analizę i pokazywać jej swoją pracę. Takie podejście zapobiega okropnej 

sytuacji, w której spędzasz tygodnie pracując nad analizą w odosobnieniu, a kiedy nadszedł czas, aby 

ją przekazać, interesariusz wskazuje coś, co unieważnia całą twoją pracę (np. „Przyjrzałeś się sprzedaży 

klientom, ale zapomniałeś wziąć pod uwagę zwroty."). W takiej sytuacji, gdyby ten element został 

wskazany na początku, można by uniknąć konieczności wyrzucania dużej ilości pracy. Oprócz unikania 

złych sytuacji, interesariusz często może wnieść swój wkład, sugerując możliwe obszary, na których 

należy się skoncentrować, lub metody, które należy wypróbować. W pewnym sensie kontaktowanie 

się z interesariuszami podczas tworzenia analizy jest podobne do koncepcji zwinnego tworzenia 

oprogramowania: ciągłe wprowadzanie ulepszeń do pracy, a nie tworzenie jednej ogromnej wersji 

oprogramowania. Częste kontrole u interesariuszy są świetne, ale naukowcy danych często zaniedbują 

ich wykonywanie. Wadą odprawy z kimś jest to, że praca musi być pokazana naukowcom, którzy nie 

zajmują się danymi; musi być na wystarczającym poziomie dopracowania, aby nie krępowało się go 

pokazywać. Rzeczy takie jak fabuły z wyraźnymi etykietami i znaczeniem, kod z minimalną liczbą 

błędów i podstawowa historia tego, co się dzieje, są wymagane. Tak więc naukowcom zajmującym się 

danymi łatwo jest pomyśleć: „Odłożę udostępnianie swojej pracy do czasu, aż ją dopracuję, a 

doszlifowanie odłożę na później”. Nie rób tego! Na dłuższą metę prawie zawsze będzie to oznaczać 

więcej pracy. Dzięki ciągłemu utrzymywaniu poziomu dopracowania, dzięki czemu możesz udostępniać 

swój kod, otrzymujesz lepszy produkt.  

URUCHAMIANIE JEDNYM PRZYCISKIEM 



Tak jak do załadowania i przygotowania danych powinno wymagać uruchomienia tylko jednego 

skryptu, tak analiza powinna zostać uruchomiona po naciśnięciu jednego przycisku. W Pythonie 

oznacza to posiadanie notatnika Jupyter, który automatycznie ładuje dane i wykonuje analizę bez 

błędów. W języku R miej plik R Markdown, który ładuje dane, analizuje je i wyświetla plik HTML, 

dokument Word lub prezentację PowerPoint. Przeprowadzając analizę, będziesz chciał uniknąć 

uruchamiania zbyt dużej ilości kodu poza skryptem lub uruchamiania skryptów niewłaściwie. Te 

praktyki zwiększają prawdopodobieństwo, że po ponownym uruchomieniu całego skryptu wystąpi 

błąd. Można zrobić trochę kodowania ad-hoc, ale po prostu upewnij się, że możesz ponownie 

uruchomić plik bez błędów. Ta praktyka pomoże Ci utrzymać wyniki w ciągłej gotowości do dzielenia 

się z innymi ludźmi i zapewni, że poświęcisz mniej czasu na poprawianie skryptu pod koniec analizy. 

Zawijanie tego 

W zależności od interesariusza dla tej analizy, wynik twojego kodu może wystarczyć do zaspokojenia 

żądania lub być może będziesz musiał pójść dalej i stworzyć ostateczną wersję. Jeśli wymagana jest 

dopracowana, ostateczna wersja, taka jak prezentacja PowerPoint, może być konieczne dopracowanie 

końcowego poziomu wykraczającego poza to, co zrobiłeś podczas dokonywania analizy, aby 

przestrzegać wytycznych dotyczących stylu firmy. Co najważniejsze, musisz stworzyć narrację do 

końcowego dokumentu, aby osoby, które nie były zaangażowane w pracę, mogły w pełni zrozumieć 

wnioski z pracy, co zostało zrobione i dlaczego. Stworzenie tej narracji jest pierwszym krokiem w 

dobrym dokumencie końcowym. Jaką historię zamierzasz opowiedzieć? Jak zamierzasz przedstawić 

problem, wyjaśnić, w jaki sposób Twoja praca zapewnia rozwiązanie (lub nie) i omówić kolejne kroki? 

Istnieje wiele sposobów na stworzenie narracji, ale jednym prostym jest zastanowienie się, jak wyjaśnić 

na głos pracę osobie, która wcześniej jej nie widziała. Pomyśl o historii, którą chciałbyś im opowiedzieć 

i spróbuj ją opowiedzieć w swoim dokumencie. Wielokrotnie zadawaj sobie następujące pytania: „Czy 

to, co pokazuję, będzie zrozumiałe dla moich odbiorców?” i „Co mogę zrobić, aby to poprawić?” W 

końcu dojdziesz do punktu, w którym będziesz zadowolony ze swoich treści. Będziesz także musiał 

dodać tekst do swojego dokumentu – zwykle w celu wyjaśnienia narracji, którą masz lub dlaczego 

warto udostępnić każdy wykres. Ponownie postaraj się, aby było to zrozumiałe dla kogoś, kto nie ma 

kontekstu,  który masz. Niech tekst odpowiada na pytanie „W jaki sposób to, co pokazuję, jest 

przydatne dla firmy?” Różne firmy mają różne standardy dotyczące ilości tekstu, który należy zawrzeć; 

niektórzy chcą szczegółowych opisów wyjaśniających wszystko, podczas gdy inne firmy są zadowolone 

z kilku słów. Staraj się popełniać błędy po stronie nadmiernego wyjaśniania, ponieważ później możesz 

wyciąć treść. Kiedy uważasz, że Twój materiał jest gotowy, będziesz chciał poddać się ocenie 

wzajemnej, aby sprawdzić, czy nie ma drobnych błędów przed wysłaniem go do interesariuszy. 

Zastanów się, czy w zespole ktoś, kto zna kontekst pracy, sprawdzi go, aby sprawdzić, czy wszystko ma 

sens. W zależności od Twojej firmy, Twój przełożony może wymagać, abyś zrobił to z nimi, aby mogli 

Cię podpisać.  

Finalna prezentacja 

Po uzyskaniu zgody przełożonego na analizę należy umówić się na spotkanie z interesariuszem, aby 

osobiście dostarczyć analizę. Podczas tego spotkania będziesz chciał przeprowadzić ich przez każdy 

komponent, opisując, co zrobiłeś, czego się nauczyłeś i czego zdecydowałeś się nie zajmować. Spędzisz 

tak dużo czasu z danymi tworząc analizę, że powinieneś czuć się swobodnie wyjaśniając je i 

odpowiadając na pytania. W zależności od interesariusza możesz znaleźć się w trakcie całej prezentacji, 

lub osoba może zapisywać pytania do końca. Pytania mogą się wahać od spokojnych i ciekawych 

(„Dlaczego użyłeś zestawu danych X zamiast zestawu danych Y?”) po krytyczne i zaniepokojone 

(„Dlaczego te wyniki nie są zgodne z pracą innego zespołu? Czy w Twoim kodzie są błędy?”). Sposób, 

w jaki powinieneś radzić sobie z pytaniami, pod wieloma względami jest taki sam, jak odpowiadanie 



na pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej: bądź na bieżąco z tym, co wiesz, a czego nie. Można 

powiedzieć, że musisz się temu przyjrzeć. O ile to możliwe, bądź otwarty ze swoim rozumowaniem 

(„Użyliśmy zestawu danych X, ponieważ obejmował on okres, na którym nam zależało”), a gdy czegoś 

nie wiesz („Nie jestem pewien, dlaczego nie są one zgodne z drugi zespół; zajmę się tym”). Biorąc to 

pod uwagę, przez większość czasu te spotkania są spokojne i wolne od konfliktów! Bez względu na to, 

jak dobra jest twoja analiza, nieuchronnie pojawi się pytanie w formie „A co z _____?”, w którym puste 

miejsce jest czymś, na co nie zwróciłeś uwagi w swojej analizie. Ktoś może zapytać: „A co, jeśli w 

analizie wykorzystasz tylko dane z ostatniego miesiąca?” Jest to naturalne dla ludzi ze względu na 

naturę nauki o danych: zawsze można znaleźć więcej sposobów na podzielenie danych i pomysłów na 

to, co może być przydatne. Dzieje się tak szczególnie często w sytuacjach, w których analiza okazała się 

niejednoznaczna. W takich sytuacjach osoba zgłaszająca prośbę często chce wskoczyć z nadzieją, że 

coś może nagle okazać się rozstrzygające. Jako naukowiec zajmujący się danymi, najlepszą rzeczą, jaką 

możesz zrobić w takich sytuacjach, jest próba delikatnego odrzucenia tych żądań. Chociaż od czasu do 

czasu prośby okazują się przydatne, równie łatwo mogą zakończyć się bez wyciągania nowych 

wniosków, co powoduje, że tracisz dni czasu na próby ich przepracowania. Jako specjalista ds. danych 

powinieneś mieć najlepszą wiedzę na temat tego, co miałoby szansę być wartościowe, a jeśli uważasz, 

że coś nie jest przydatne, możesz wyciągnąć taki wniosek. Często, gdy przeprowadzasz analizę, pytanie 

biznesowe, które próbujesz rozwiązać, jest tak abstrakcyjne, że nigdy nie możesz udzielić prawdziwie 

ostatecznej odpowiedzi. I tak jak wtedy, gdy robiłeś analizę i musiałeś unikać próbowania metody po 

metodzie, aby znaleźć wynik, po analizie musisz wiedzieć, kiedy przestać.  

Odłożenie swojej pracy na półkę 

Kiedy ostateczna analiza zostanie dostarczona i zatwierdzona, zostaniesz poproszony o szybkie 

przejście do następnego zestawu pracy, na przykład kolejnej analizy. Jednak zanim to zrobisz, zrobienie 

kilku małych kroków znacznie ułatwi Ci życie w przyszłości. Istnieje duża szansa, że w pewnym 

momencie, za kilka miesięcy lub lat, zostaniesz poproszony o ponowne wykonanie analizy z nowszymi 

danymi. Jeśli poświęcisz trochę czasu na dokumentowanie swojej pracy, wykonanie tej powtórnej 

analizy będzie znacznie łatwiejsze. Kroki te to :  

* Sprawdź dokładnie, czy możesz ponownie przeprowadzić całą analizę. Wcześniej omawialiśmy, jak 

sprawić, by Twoja analiza była uruchamiana jednym przyciskiem; w tym momencie powinieneś zrobić 

ostatnią kontrolę, aby sprawdzić, czy analiza nadal działa.  

* Skomentuj swój kod. Ponieważ możesz nie patrzeć ponownie na swój kod przez lata, nawet lekkie 

komentowanie może pomóc Ci zapamiętać, jak używać lub modyfikować kod.  

* Dodaj plik README. Plik README to prosty dokument tekstowy opisujący, do czego służy analiza, 

dlaczego została wykonana i jak ją uruchomić.  

* Bezpiecznie przechowuj swój kod. Jeśli korzystasz z git i GitHub, już to zrobiłeś, ale jeśli nie, zastanów 

się, jak ktoś może uzyskać dostęp do kodu już dawno.  

* Upewnij się, że dane są bezpiecznie przechowywane. Sprawdź, czy wszystkie pliki danych są 

przechowywane w bezpiecznym miejscu innym niż laptop, takim jak usługi w chmurze (na przykład 

OneDrive, udostępniony dysk sieciowy lub AWS S3). Ponadto zbiory danych przechowywane w bazach 

danych powinny być najlepiej sprawdzane, aby upewnić się, że nie zostaną usunięte.  

* Dane wyjściowe są przechowywane w udostępnionej lokalizacji. Najczęstszym sposobem, w jaki 

ludzie udostępniają analizy, są załączniki do wiadomości e-mail, ale nie jest to dobry sposób na ich 



archiwizację. Umieść swoje wyniki w miejscu, do którego mają dostęp inni członkowie zespołu i osoby 

z innych części firmy.  

Po zakończeniu tej pracy możesz nazwać analizę naprawdę kompletną. W miarę robienia coraz 

większej liczby analiz, znajdziesz metody i techniki, które najlepiej Ci odpowiadają, i będziesz coraz 

lepiej i szybciej je wykonywać. 



Wdrażanie modelu do produkcji 

Ta część została napisana, aby omówić podstawowe koncepcje pracy inżyniera uczenia maszynowego 

- osoby, która tworzy modele uczenia maszynowego i wdraża je do użytku biznesowego. Jeśli zamiast 

tego Twoja praca polega na tworzeniu analiz i raportów, łatwo przestraszyć się tego materiału. Nie 

bądź taki! Przepaść między naukowcem podejmującym decyzje a inżynierem uczenia maszynowego 

jest mniejsza, niż się wydaje, a ta część będzie pomocnym wprowadzeniem do tych pojęć. Czasami 

celem projektu data science nie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie za pomocą danych; chodzi o 

stworzenie narzędzia, które wykorzystuje model uczenia maszynowego do robienia czegoś 

użytecznego. Chociaż możesz przeprowadzić analizę, aby zrozumieć, jakie przedmioty ludzie kupują 

razem, innym zadaniem jest stworzenie programu, który poleca najlepszy produkt klientowi w 

witrynie. Praca polegająca na przyjęciu modelu uczenia maszynowego i dostosowaniu go tak, aby mógł 

być używany przez inne części firmy, takie jak strona internetowa lub call center, jest zwykle złożona i 

angażuje naukowców zajmujących się danymi, inżynierów oprogramowania i produktu menedżerowie. 

W tej części omówimy, jak myśleć o tym, jak zrobić modele, które są częścią produktu i jak je zdjąć z 

laptopa i umieścić w miejscu, w którym mogą funkcjonować. Dwie drobne uwagi, zanim zagłębimy się 

w ten temat:  

* Ponieważ zadanie tworzenia kodu działającego w środowisku produkcyjnym jest dość techniczne, ta 

część jest bardziej techniczna niż pozostałe. Ponieważ chcemy, aby te tematy były łatwe do 

zrozumienia dla osób mniej zaznajomionych z koncepcjami tworzenia oprogramowania, skupimy się 

bardziej na koncepcjach i pomysłach niż na szczegółach technicznych.  

* Ponieważ skupiamy się bardziej na pojęciach, czasami wypowiadamy ogólne stwierdzenia, które 

mogą nie być w 100% prawdziwe. Ta decyzja jest celowa, podjęta, aby pomóc w czytelności. Jeśli znasz 

już te tematy i możesz wymyślić kontrprzykład do czegoś, co napisaliśmy – prawdopodobnie masz 

rację!  

 Co to właściwie jest wdrażanie w środowisku produkcyjnym? 

Kiedy ludzie mówią „wdrażanie do produkcji”, mają na myśli wzięcie kodu i umieszczenie go w jakimś 

systemie, który pozwala na jego ciągłe uruchamianie, zwykle jako część produktu skierowanego do 

klienta. Wdrażanie to czasownik; jest to akt przeniesienia go do innego systemu. A produkcja to 

rzeczownik; jest to miejsce, w którym uruchamiany jest kod będący częścią produktu. Kod, który jest 

w produkcji, musi być w stanie działać z minimalną liczbą błędów lub problemów, ponieważ klienci 

zauważają, że jeśli kod przestanie działać. Chociaż programiści od dziesięcioleci wprowadzają kod do 

produkcji, coraz częściej naukowcy zajmujący się danymi, w szczególności inżynierowie zajmujący się 

uczeniem maszynowym, szkolą model uczenia maszynowego i wprowadzają go również do produkcji. 

Szkolenie modelu uczenia maszynowego, który ma zostać wprowadzony do produkcji, jest podobne 

do uczenia modelu w ramach analizy, ale po przeszkoleniu modelu w celu przygotowania go do 

produkcji istnieje znacznie więcej kroków. Często budowa modelu do produkcji zaczyna się od analizy. 

Po pierwsze, musisz zrozumieć dane i uzyskać akceptację biznesową; wtedy możesz pomyśleć o 

wdrożeniu do produkcji. Tak więc te dwa akty są dość splecione. Aby lepiej zrozumieć, co oznacza 

wdrożenie do produkcji, oto krótki przykład. Załóżmy, że interesariusz biznesowy w firmie uważa, że 

zbyt wielu klientów odchodzi i prosi analityka danych o przeprowadzenie analizy odchodzenia 

klientów. W ramach analizy analityk danych buduje model i pokazuje, że istnieje kilka kluczowych 

wskaźników. Interesariusz biznesowy uwielbia analizę i zdaje sobie sprawę, że gdyby agenci obsługi 

klienta pracujący w call center wiedzieli, którzy klienci prawdopodobnie odejdą, agenci mogą oferować 

zniżki, aby powstrzymać ich przed odejściem. W tym momencie analityk danych musi wprowadzić 

model do produkcji. Model, który istniał na laptopie analityka danych, musi w jakiś sposób działać za 



każdym razem, gdy klient dzwoni do pomocy technicznej, aby obliczyć szansę na odejście. Na laptopie 

modelowi zajęło kilka minut, aby ocenić wielu klientów w tym samym czasie, ale w produkcji ten model 

musi działać na jednym kliencie w momencie, gdy dzwonią, pobierając dane klientów z innych części 

firmy i wykorzystując je dane do oceny. Większość produkcyjnych modeli uczenia maszynowego jest 

podobna: muszą działać w czasie zbliżonym do rzeczywistego, aby dokonać prognozy lub sklasyfikować 

coś na podstawie dostarczonych danych. Znanymi przykładami są model rekomendacji filmów Netflix, 

który przewiduje, które filmy dana osoba będzie chciała; Model rozpoznawania twarzy Facebooka, 

który wykonuje zdjęcie, znajduje na nim twarze i dopasowuje te twarze do tożsamości; oraz model 

autouzupełniania Gmaila Google, który pobiera tekst podczas pisania i przewiduje następne słowo. 

Modele używane do produkcji muszą przejść przez kilka zasadniczych etapów. Po pierwsze, modele 

muszą być zakodowane, aby obsłużyć każdy scenariusz, który może się zdarzyć, gdy kod jest już 

aktywny, aby były mniej podatne na błędy. Kiedy przeprowadzasz analizę, niewielkie ilości dziwnych 

danych można odfiltrować i nie wprowadzać do modelu bez zakłócania wyników analizy. W modelu 

produkcyjnym kod musi działać niezależnie od tego, jak dziwne są dane wejściowe. Prawdopodobnie 

jest to w porządku do celów analitycznych, jeśli model przetwarzania języka naturalnego ulega awarii 

podczas uruchamiania na emotikonach, ponieważ możesz po prostu zignorować dane wejściowe za 

pomocą emotikonów. W przypadku modelu produkcyjnego, jeśli kod zepsuje się, gdy pojawi się emoji, 

może to spowodować uszkodzenie produktu obsługiwanego przez model uczenia maszynowego. 

Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby strona internetowa Gmaila ulegała awarii za każdym razem, gdy 

wpisujesz emotikon. Modele produkcyjne muszą być stworzone tak, aby same obsługiwały dziwne 

przypadki, lub kod musi naprawić specjalne dziwne przypadki, zanim dotrą do modelu. Modele 

produkcyjne muszą być również konserwowalne. Ponieważ są one stale wykorzystywane w 

produktach, od czasu do czasu muszą zostać przeszkolone w oparciu o nowsze dane lub zakodowane 

w taki sposób, aby automatycznie się przeszkolić. Potrzebują sposobów monitorowania, jak dobrze 

pracują, aby ludzie w firmie mogli stwierdzić, czy nie pracują już tak dobrze, czy nagle przestają 

pracować. A ponieważ prawdopodobnie będą działać przez lata, muszą być zakodowane w taki sposób, 

aby odpowiadały standardom innych modeli i można je było aktualizować z czasem. Kodowanie 

jednego modelu w dawno wymarłym języku programowania, o którym niewiele osób wie, jest złe dla 

analizy i katastrofalne dla modelu produkcyjnego. Zobacz przykładowy proces tworzenia i wdrażania 

produkcyjnego modelu uczenia maszynowego.  

Start :  

Analiza eksploracyjna → Rozwój modelu → Rozwój API → Przegląd kodu → Tworzenie testów 

jednostkowych → Testowanie obciążenia → Wdrażanie do produkcji 

Pozostała część obejmuje trzy koncepcje: jak utworzyć model uczenia maszynowego, który jest 

odpowiedni dla produkcji, jak wdrożyć go w środowisku produkcyjnym i jak utrzymać go w działaniu w 

czasie.  

Produkcja dla różnych typów analityków danych 

To, ile musisz myśleć o systemach produkcyjnych, różni się znacznie w zależności od typu analityka 

danych:  

* Inżynier ds. uczenia maszynowego - to w zasadzie cała twoja praca. Zanim poczujesz się komfortowo 

w swojej roli inżyniera uczenia maszynowego, powinieneś czuć się komfortowo ze wszystkim, co 

omówiono w tej części.  

* Analityk – analityk może mieć do czynienia z systemami produkcyjnymi w zależności od złożoności 

ich raportowania. Jeśli zespół analityczny regularnie tworzy spójne raportowanie, najlepiej jest 



wyprodukować systemy raportowania. Dzięki temu, że raporty odświeżają się automatycznie, zespół 

analityczny może wykonać inną pracę. Dotyczy to zwłaszcza pulpitów nawigacyjnych, w przypadku 

których oczekuje się, że systemy są w produkcji i aktualizują się.  

* Naukowiec decyzyjny- Ponieważ praca naukowca decyzyjnego jest w większości doraźna, nie ma tak 

wielu możliwości tworzenia systemów produkcyjnych. Ale jeśli modele stworzone przez naukowców 

podejmujących decyzje zostaną przekazane inżynierom zajmującym się uczeniem maszynowym do 

produkcji, lepsze zrozumienie systemów produkcyjnych pomoże. Naukowcy zajmujący się decyzjami 

mogą również tworzyć interaktywne narzędzia dla biznesu z bibliotek takich jak Shiny lub Dash, które 

należy wdrożyć i utrzymywać w systemach produkcyjnych. 

Tworzenie systemu produkcyjnego 

System produkcyjny oparty na modelu uczenia maszynowego zaczyna się od tych samych kroków, co 

tworzenie modelu uczenia maszynowego do analizy; musisz znaleźć odpowiednie dane, dokonać 

wyboru funkcji, wytrenować model i uzyskać akceptację biznesową. Gdy te kroki zostaną zakończone, 

należy wykonać więcej pracy:  

1. Model musi zostać przekonwertowany do formatu, z którego mogą korzystać inne programy. 

Zazwyczaj odbywa się to poprzez tworzenie kodu, który umożliwia dostęp do modelu jako API z innych 

systemów w firmie tak, jakby była to strona internetowa.  

2. Model musi mieć dodany kod, aby obsłużyć wiele możliwych danych wejściowych, które można do 

niego wprowadzić. Gwarantuje to, że model nie ulegnie awarii z nieoczekiwanymi danymi wejściowymi 

i będzie miał jak najmniej przestojów. Ten krok wymaga dodania testów do modelu, aby upewnić się, 

że poprawnie obsługuje wszystkie dane, których można oczekiwać, że będzie przetwarzany.  

3. Model jest wdrażany w środowisku testowym, aby zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie. 

Interfejs API jest testowany, aby upewnić się, że działa i może obsłużyć ilość ruchu, który będzie do 

niego docierał, gdy będzie działać. Po wykonaniu wszystkich tych kroków model jest ostatecznie 

wdrażany w środowisku produkcyjnym. 

Zbieranie danych 

Kiedy zbierasz dane, aby wytrenować model do analizy, musisz znaleźć odpowiedni zestaw danych 

historycznych, który zawiera dobry sygnał. Chociaż jest to również konieczne w przypadku modelu 

produkcyjnego, często nie wystarcza, ponieważ należy wziąć pod uwagę komponent modelu w czasie 

rzeczywistym. Rozważmy wcześniejszy przykład, w którym firma potrzebuje modelu produkcyjnego, 

aby przewidzieć w czasie rzeczywistym, czy klient zamierza odejść. Jeśli do analizy ma być używany 

model rezygnacji klientów, historyczny zbiór atrybutów klientów (liczba zakupów, lata od pierwszego 

zakupu itd.), który został zebrany kilka miesięcy temu, byłby świetnym modelem. Ponieważ model 

produkcyjny musi przewidywać w czasie rzeczywistym, czy klient odejdzie, trzeba będzie napisać kod, 

aby w jakiś sposób dowiedzieć się, jakie są atrybuty klienta w momencie wywołania modelu. Jeśli klient 

nr 25194 dzwoni do obsługi klienta, kod modelu musi dokładnie wiedzieć, ile zamówień złożył klient, 

aby model mógł to określić. Różnica między używaniem danych historycznych do trenowania modelu 

a podawaniem danych w czasie rzeczywistym podczas jego uruchamiania może być drastyczna. Ze 

względów technicznych dotyczących sposobu gromadzenia danych może wystąpić opóźnienie o kilka 

godzin lub dni, zanim dane zostaną umieszczone w bazie danych lub lokalizacji przechowywania, do 

której może uzyskać dostęp specjalista ds. danych. Alternatywnie mogą wystąpić sytuacje, w których 

dane są dostępne w czasie rzeczywistym, ale wartości nie są przechowywane historycznie. Na przykład 

może istnieć sposób na zapytanie, czy klient znajduje się obecnie za granicą, ale dane o tym, czy klient 



był kiedykolwiek za granicą, nie były przechowywane. Gdy szukasz danych do stworzenia modelu do 

produkcji, zastanów się, jakie dane będą potrzebne w czasie rzeczywistym po uruchomieniu modelu. 

Czy dane będą odpowiednio świeże do użytku? Czy można uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem 

połączenia z bazą danych lub innej metody, którą ktoś może skonfigurować? Nierzadko zdarza się, że 

projekty uczenia maszynowego kończą się niepowodzeniem z powodu problemów z zestawem danych. 

Budowanie modelu 

Gdy masz odpowiedni zestaw danych, możesz rozpocząć tworzenie modelu uczenia maszynowego. Ten 

temat jest obszerny; jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zbudować model uczenia maszynowego, od 

inżynierii funkcji po szkolenie i walidację modelu, dostępnych jest wiele książek i zasobów 

internetowych. Biorąc to pod uwagę, tworząc model specjalnie do produkcji, należy pamiętać o kilku 

rzeczach.  

ZWRACAMY DODATKOWĄ UWAGĘ NA WYDAJNOŚĆ MODELU 

Ponieważ inne systemy będą polegać na Twoim modelu, aby efektywnie pracować na dowolnych 

danych, które te systemy zdecydują się do niego przekazywać, musisz zrozumieć, jak model będzie 

działał we wszystkich przypadkach. Załóżmy, że tworzysz model uczenia maszynowego w ramach 

analizy, aby zrozumieć, jakimi produktami są zainteresowani klienci, na przykład model, który 

przewiduje produkt, który klient kupi w następnej kolejności. Jeśli model, który zbudowałeś poprawnie 

przewidział 99% zakupów, ale 1% czasu przewidział, że klient zamówił tymczasowe tatuaże Nicolas 

Cage&prime;a, model odniósłby ogromny sukces. Rozumiejąc większość klientów, możesz pomóc 

firmie w podjęciu świadomej decyzji marketingowej. Z drugiej strony, jeśli zamierzasz wdrożyć ten 

model, aby wyświetlać polecane produkty na stronie internetowej firmy, ten 1% może być 

katastrofalny i spowodować utratę klientów (lub przynajmniej tych klientów, którzy nie doceniają 

niezrównanej charyzmy Nicolasa Cage&prime;a ). To, co dzieje się na marginesach, jest bardzo ważne 

w systemach produkcyjnych, ale nie w analizach.  

BUDOWANIE PROSTEGO MODELU 

Gdy model zostanie wdrożony w środowisku produkcyjnym i uruchomiony, aby klienci mogli z nim 

wchodzić w interakcję, nieuchronnie natkniesz się na sytuację, w której model robi coś dziwnego i 

chcesz zrozumieć, dlaczego. Jeśli model jest modelem odejścia klientów, może przewidzieć, że każdy 

klient na Alasce odejdzie z nieznanego powodu. Albo wyszukiwarka rekomendacji na stronie z 

produktami outdoorowymi może polecić tylko kajaki. W tym momencie musisz się zagłębić, aby 

dowiedzieć się, co się dzieje i czy model wymaga jakiejś zmiany. Jeśli używasz prostego modelu, takiego 

jak regresja liniowa, śledzenie obliczeń wykonanych w celu dokonania prognozy powinno być dość 

proste. Jeśli używasz złożonej metody, takiej jak zespół lub model wzmocniony, zrozumienie tego, co 

się dzieje, staje się znacznie trudniejsze. Chociaż powinieneś używać modelu, który jest wystarczająco 

złożony, aby rozwiązać swój problem, powinieneś używać najprostszego akceptowalnego modelu tak 

często, jak to możliwe, nawet kosztem dokładności. Jedna interesująca historia z prawdziwego świata 

dotyczy nagrody Netflix. Netflix przeprowadził konkurs, aby sprawdzić, czy zespół może stworzyć 

algorytm, który poprawiłby wyniki rekomendacji filmów o 10 procent, a w 2009 roku firma przyznała 

za to nagrodę w wysokości 1 miliona dolarów. Jak stwierdzono w artykule w sieci Wired, Netflix nigdy 

nie wykorzystał zwycięskiego algorytmu. Algorytm był metodą zespołową, która łączyła wiele modeli, 

a złożoność inżynieryjna uruchamiania i debugowania była tak duża, że korzystanie z niego nie było 

warte zwiększenia dokładności. Pomimo tego, że Netflix zapłacił wysoką cenę za dokładny model, firma 

zdała sobie sprawę, że są ważniejsze rzeczy niż dokładność. Jeśli Netflix ze swoją armią analityków i 

inżynierów danych nie utrzymuje bardzo złożonego modelu, to trudno powiedzieć, że wiele firm 

powinno 



Obsługa modeli za pomocą API 

Większość modeli uczenia maszynowego służyła jako interfejsy programowania aplikacji (API). Oznacza 

to, że kod modelu uczenia maszynowego może działać w jednym systemie komputerowym, a inne 

systemy mogą się z nim łączyć, gdy potrzebują, aby model działał na ich danych. Jeśli firma ma jeden 

system obsługujący witrynę zakupową i chce dodać model uczenia maszynowego, aby oferować zniżkę, 

jeśli przewiduje się, że klient zrezygnuje z subskrypcji, zamiast próbować uzyskać kod uczenia 

maszynowego w kodzie witryny, może skonfigurować drugi system, który ma model uczenia 

maszynowego, a serwis może okresowo go odpytywać. Koncepcja dzielenia różnych części systemu na 

małe mikrousługi jest modna w inżynierii oprogramowania i jest szczegółowo opisana w wielu 

książkach. Dla naukowców zajmujących się danymi ważną koncepcją jest utworzenie jednego systemu 

komputerowego, który obsługuje wyłącznie model, tak aby inne systemy mogły z niego korzystać. 

Nowoczesne API są tworzone za pomocą usług internetowych - potocznie nazywanych API REST. REST 

API to w zasadzie niewielka strona internetowa, ale zamiast strony zwracającej kod HTML do 

renderowania w przeglądarce, zwraca dane, zwykle w postaci sformatowanego tekstu. Żądania te 

korzystają z protokołu HTTP, który jest tym samym protokołem, którego używają przeglądarki 

internetowe (i dlatego adresy stron internetowych zaczynają się od http:// lub https://). Na przykład 

interfejs API pogody można skonfigurować tak, aby po przejściu do adresu URL 

http://exampleweather.com/seattle_temperature witryna zwracała temperaturę w stopniach w 

Seattle (45). W przypadku interfejsu API modelu uczenia maszynowego chcesz przejść do określonej 

witryny i uzyskać prognozę. W przypadku modelu uczenia maszynowego gdzieś w sieci firmowej może 

znajdować się strona, która przewiduje, czy klient odejdzie. Witryna taka jak 

ttp://internalcompany.com/predict?customer=1234 zwróci liczbę od 0 do 1, reprezentującą 

prawdopodobieństwo odejścia klienta. Projektowanie API wiąże się z podejmowaniem decyzji, np. 

które adresy URL zwracają jakie dane i jakie typy żądań użyć. Sprawienie, by projekt był zrozumiały dla 

użytkowników, jest ważnym elementem zachęcania ludzi do korzystania z niego, dlatego często należy 

włożyć tyle samo uwagi w myślenie o interfejsie, co w tworzenie modelu. Posiadanie modelu uczenia 

maszynowego działającego jako usługa internetowa API jest świetne z kilku powodów:  

* Ponieważ jest to internetowy interfejs API, wszystko w firmie może korzystać z modelu, w tym 

systemy działające na żywo i inni analitycy danych przeprowadzający analizy. Ten sam model 

przewidywania rezygnacji, który jest używany w witrynie, może zostać przesłany do analizy przez osobę 

zajmującą się nauką o podejmowaniu decyzji.  

* Ponieważ działa jak strona internetowa, prawie każda nowoczesna technologia może połączyć 

model, niezależnie od platformy technicznej. Jeśli model jest napisany w R, nadal może być używany 

przez serwis WWW napisany w Node.js lub przez innego analityka używającego Pythona. Ponadto, 

ponieważ jest hostowany jako własna strona internetowa, jeśli model przestanie działać z jakiegoś 

powodu, jest mniej prawdopodobne, że usunie ze sobą inne produkty. Jeśli witryna zakupów firmy 

korzysta z modelu i nagle nie może się połączyć, witryna zakupów powinna nadal działać. 

Budowanie API 

Interfejsy API doskonale nadają się do modeli uczenia maszynowego, ale potrzebne jest do nich 

dodatkowe kodowanie. Zarówno R, jak i Python mają pakiety - odpowiednio Plumber i Flask - które 

wykonują to za Ciebie. Kiedy uruchamiasz skrypt R lub Python z tymi pakietami, skrypt ten pobiera 

twoją funkcję i udostępnia ją punktowi końcowemu na twoim komputerze. Możesz określić, że 

przejście do adresu URL http://twojastrona.pl/predict uruchomi funkcję uczenia maszynowego w 

języku R lub Python, a następnie zwróci wynik funkcji. Następnie możesz przejść do przeglądarki 

internetowej, aby wywołać swój kod! Zakładając, że uruchamiasz ten kod na laptopie lub komputerze 



stacjonarnym, jeśli ustawisz komputer tak, aby zezwalał na ruch zewnętrzny poprzez dostosowanie 

zapory, inne osoby mogą uderzyć w Twój interfejs API. Ale w momencie, gdy przestaniesz uruchamiać 

program hostingowy API (R lub Python), nikt nie będzie mógł uruchomić Twojego modelu. Chociaż 

zarówno R, jak i Python ułatwiają obsługę modelu jako API, należy podjąć decyzje projektowe, takie jak 

dane, które będą musiały zostać przekazane jako dane wejściowe do modelu w żądaniu API. Załóżmy, 

że tworzysz model do przewidywania prawdopodobieństwa odejścia klienta na podstawie jego stażu 

pracy w firmie, kwoty, jaką wydali z firmą oraz liczby telefonów do obsługi klienta. Jednym z możliwych 

projektów API byłoby wykonanie żądania przez osobę z unikalnym identyfikatorem klienta w adresie 

URL. Aby wyszukać klienta o identyfikatorze 1234, możesz na przykład przejść do 

http://twojastrona.com/predict?customer_id=1234. Inną opcją byłoby to, że użytkownicy musieliby 

samodzielnie wyszukać wszystkie informacje o kliencie, a następnie uwzględnić te informacje jako treść 

żądania. Tak więc w przypadku klienta ze stażem pracy 1,7 roku, łącznym wydatkiem 1257 USD i trzema 

telefonami do centrum kontaktowego można wysłać prośbę na adres http://twojastrona.pl/predict, 

gdzie prośba organu była {"kadencja ":1.7,"spend":1257,"calls":3}. Obie te opcje są prawidłowe dla 

projektu API, ale jedna z nich wymaga, aby Twoje API wykonało całą pracę związaną z wyszukiwaniem 

danych klienta, a druga powoduje, że użytkownik API wyszuka szczegóły. Generalnie nie jest dobrym 

pomysłem podejmowanie tych decyzji w pojedynkę; im więcej możesz zapętlić ludzi, którzy mogą 

korzystać z twojego API, tym większe prawdopodobieństwo, że będą z niego zadowoleni. Po 

zaprojektowaniu interfejsu API, porozmawiaj z ludźmi, którzy będą go używać i pokaż im, jak to działa. 

Powinni być w stanie wyrazić opinię na temat twojego projektu. Najlepiej byłoby również udostępnić 

im dokumentację dotyczącą API. 

Dokumentacja 

Kiedy masz działający interfejs API, jest to świetny czas na napisanie do niego dokumentacji. Im 

wcześniej w procesie masz dokumentację, tym łatwiej jest utrzymać API na czasie. W rzeczywistości 

świetną praktyką jest napisanie dokumentacji na temat interfejsu API przed napisaniem pierwszej linii 

kodu. W takim przypadku dokumentacja jest Twoim planem tworzenia interfejsu API, a osoby, które 

będą korzystać z Twojego modelu, mają mnóstwo czasu, aby się do niego przygotować. Rdzeniem 

dokumentacji API jest specyfikacja żądań API: jakie dane mogą być przesyłane do jakich punktów 

końcowych i czego oczekuje się z powrotem? Ta dokumentacja pozwala innym osobom na napisanie 

kodu, który wywoła API i wie, czego się spodziewać. Ta dokumentacja powinna zawierać wiele 

szczegółów, takich jak:  

* Adresy URL punktów końcowych: (http://www.companywebsite.com/example)  

* Co należy uwzględnić we wniosku?  

* Format i treść odpowiedzi 

Ta dokumentacja może znajdować się w dowolnym dokumencie tekstowym, ale istnieją również 

standardowe szablony do jej przechowywania, takie jak dokumenty OpenAPI. Dokument OpenAPI to 

specyfikacja do pisania plików specyfikacji API, które mogą być łatwo zrozumiałe dla użytkowników lub 

systemów komputerowych. W idealnym przypadku nie będziesz osobą, która będzie utrzymywać 

działanie API w nieskończoność, więc będziesz potrzebować również dokumentacji na temat wymagań, 

jakie musi spełniać API w Twoim systemie i jak zainstalować je w innym miejscu. Ta dokumentacja 

pozwoli osobie, która ją przejmie, na samodzielne działanie kodu i wprowadzanie zmian w razie 

potrzeby. Na koniec będziesz chciał mieć dokumentację dotyczącą tego, dlaczego model istnieje i 

stojących za nim danych. Ta dokumentacja jest przydatna, gdy nie pracujesz już nad produktem, a 

wiedza o tym, dlaczego została utworzona, zostanie utracona. 



Testowanie 

Zanim model uczenia maszynowego zostanie wprowadzony do produkcji i klienci będą na nim polegać, 

ważne jest, aby upewnić się, że model działa. Gdy model uczenia maszynowego jest trenowany, częścią 

procesu jest sprawdzenie wyników modelu i zapewnienie dokładności, co jest pomocne, ale nie w pełni 

wystarczające, aby wiedzieć, czy model będzie działał. Model należy raczej przetestować, aby 

sprawdzić, czy może obsłużyć wszelkie dane wejściowe, które mógłby otrzymać bez awarii. Jeśli model 

rezygnacji, który jest wprowadzany do produkcji, ma interfejs API, który pobiera liczbowy identyfikator 

klienta jako dane wejściowe, co się stanie, jeśli identyfikator klienta jest pusty? Lub liczba ujemna? Lub 

słowo klient? Jeśli w takich przypadkach API zwróci odpowiedź, której użytkownicy nie oczekują, może 

to być złe. Jeśli złe dane wejściowe powodują awarię interfejsu API, może to być katastrofalne. Dlatego 

im więcej problemów można wyłapać z wyprzedzeniem, tym lepiej. Istnieje wiele rodzajów testowania, 

ale na potrzeby tworzenia produkcyjnego modelu uczenia maszynowego jednym szczególnie ważnym 

typem jest testowanie jednostkowe – proces testowania każdego małego komponentu kodu, aby 

upewnić się, że system będzie działał w praktyce. W przypadku interfejsu API uczenia maszynowego 

często oznacza to sprawdzenie, czy każdy punkt końcowy interfejsu API zachowuje się zgodnie z 

oczekiwaniami w różnych warunkach. Testowanie to może obejmować odbieranie jako dane 

wejściowe niezwykle dużych liczb, liczb ujemnych lub ciągów znaków zawierających dziwne słowa. 

Każdy scenariusz zamienia się w test. W przypadku modelu uczenia maszynowego, który klasyfikuje 

tekst jako pozytywną lub negatywną opinię, test może brzmieć „Przy wprowadzaniu kocham Cię, 

oczekujemy, że odpowiedź interfejsu API będzie pozytywna”. Innym testem może być to, że jeśli dane 

wejściowe to liczba taka jak 27,5, kod zwróci wynik, którego nie można obliczyć, zamiast ulegać awarii. 

Poza testowaniem punktów końcowych API, możesz indywidualnie testować funkcje w kodzie. Celem 

jest uzyskanie 100% pokrycia, co oznacza, że każdy wiersz kodu w interfejsie API został przetestowany 

pod kątem prawidłowego działania. Za każdym razem, gdy model ma zostać wdrożony, testy są 

sprawdzane, a jeśli jakikolwiek test się nie powiedzie, problemy muszą zostać rozwiązane. Łatwo jest 

odrzucić testowanie jako coś, na co nie ma czasu, ale często jest to jedyny sposób na wyłapanie 

poważnych problemów, zanim model zostanie zaprezentowany klientom. Pisanie wielu czeków wydaje 

się być pracowitą pracą w porównaniu z zadaniem budowania modelu uczenia maszynowego, ale jest 

to niezwykle ważne i nie powinno być ignorowane. 

Wdrażanie API 

Jeśli masz zakodowany model uczenia maszynowego, który umożliwia uruchamianie go na laptopie, 

przekształcenie go w interfejs API działający na twoim laptopie nie wymaga wiele pracy. Niestety, 

czasami chcesz wyłączyć laptopa lub używać go do oglądania Netflix, więc ciągłe uruchamianie 

interfejsu API nie jest strategią długoterminową. Aby Twój interfejs API działał nieprzerwanie w 

stabilny sposób, musi znajdować się gdzieś na serwerze, aby zawsze działał. Proces przenoszenia kodu 

na serwer w celu uruchomienia jest tym, co rozumiemy przez jego wdrożenie. Skonfigurowanie 

serwera tak, aby kod zawsze działał, to trochę więcej pracy niż samo tworzenie interfejsu API. Masz 

dwa podstawowe sposoby na wdrożenie interfejsu API na serwerze: uruchomienie go na maszynie 

wirtualnej lub umieszczenie w kontenerze.  

Termin serwer 

Kiedy słyszysz słowo serwer, może to być onieśmielające, jak jakiś specjalny komputer, którego 

normalni ludzie nie rozumieją. W praktyce serwer to zwykły komputer, taki jak laptop, ale działa gdzieś 

bez ekranu. Zamiast podejść do serwera i zalogować się, ludzie łączą się zdalnie z innymi komputerami, 

które symulują przebywanie przed nim. Serwery obsługują prawie te same systemy operacyjne, co 

laptopy komputerowe — Windows lub Linux, z drobnymi poprawkami. Jeśli łączysz się zdalnie z 



serwerem, powinien on wyglądać bardzo znajomo, z tym samym menu Start w systemie Windows lub 

terminalem w systemie Linux. Zaletą serwerów jest to, że ludzie zwykle pozostawiają je uruchomione 

i zwykle mieszkają w miejscach bezpieczniejszych niż domowe biuro. Ale nie ma powodu, dla którego 

nie mógłbyś wziąć starego domowego komputera, umieścić go w szafie i traktować go jak serwer; wielu 

hobbystów inżynierii oprogramowania właśnie to robi. Kiedy ludzie mówią o korzystaniu z usług w 

chmurze, takich jak Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform (GCP), mają 

na myśli to, że korzystają z serwerów wynajmowanych od Amazon, Microsoft i Google. Ale tylko 

dlatego, że płacisz dużej firmie za te usługi, nie oznacza to, że komputery są inne. Możesz myśleć o nich 

jako o drogich laptopach do nieba. 

INSTALACJA NA MASZYNIE WIRTUALNEJ 

Serwery korporacyjne to zazwyczaj maszyny, które są zarówno niezwykle wydajne, jak i niezwykle 

drogie. Rzadko ma sens, aby jedna z tych potężnych maszyn była poświęcona jednemu zadaniu, 

ponieważ w przypadku większości zadań byłoby to przesadą. Zamiast tego serwer będzie wykonywał 

wiele zadań w tym samym czasie, ale katastrofa spowodowałaby awarię jednego zadania, a następnie 

awarię niepowiązanych zadań. Maszyny wirtualne są rozwiązaniem tego problemu, ponieważ są 

symulacjami komputerów. Duży, drogi komputer uruchomi jednocześnie wiele symulacji innych 

komputerów. Awaria jednej symulacji nie stanowi problemu; inne nadal działają. Praktycznie we 

wszystkich przypadkach maszyna wirtualna może być traktowana dokładnie tak samo, jak zwykły 

komputer; jeśli się do niej zalogujesz, nie możesz stwierdzić, że jest to maszyna wirtualna, chyba że jej 

szukasz. Za każdym razem, gdy korzystasz z AWS, Azure lub GCP, aby uzyskać dostęp do komputera, 

łączysz się z maszyną wirtualną. Jeśli poprosisz dział IT o zakup serwera, prawdopodobnie zrobią z 

Ciebie również lokalną maszynę wirtualną. Maszyny wirtualne są świetne, ponieważ są symulacjami: 

możesz je łatwo włączyć lub wyłączyć. Możesz także robić migawki, aby móc wrócić do wcześniejszej 

wersji lub mieć uruchomionych wiele kopii w tym samym czasie. Możesz udostępnić migawkę komuś 

innemu, a ona też może ją uruchomić. Możesz też zamknąć oczy i udawać, że maszyna wirtualna to 

zwykły stary laptop i ogólnie wszystko w porządku (zakładając, że używasz laptopa z zamkniętymi 

oczami). Ponieważ maszyna wirtualna to zwykły komputer, najprostszym sposobem wdrożenia kodu 

na maszynie jest zainstalowanie języka R lub Python, zainstalowanie potrzebnych bibliotek, 

skopiowanie do niego kodu, a następnie uruchomienie kodu. Te kroki są takie same, jak te, których 

użyjesz, aby uruchomić interfejs API na swoim laptopie! Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w interfejsie 

API, po prostu skopiuj nowszą wersję kodu na maszynę wirtualną, a następnie uruchom kod. Tak 

naprawdę można wprowadzić system do produkcji, wykonując tylko następujące kroki:  

1 Uruchom maszynę wirtualną.  

2 Zainstaluj programy i kod potrzebne do uruchomienia interfejsu API modelu uczenia maszynowego.  

3 Zacznij uruchamiać swój interfejs API.  

Biorąc pod uwagę, jak wiele osób mówi o złożoności tworzenia systemów produkcyjnych, szokujące 

jest to, jak łatwo można to zrobić w prosty sposób. Jednym z głównych problemów związanych z tą 

prostą metodą kopiowania i wklejania kodu do maszyny wirtualnej i naciskania przycisku Uruchom jest 

to, że musisz ręcznie przenosić kod za każdym razem, gdy wprowadzasz zmianę. Ten proces jest 

zarówno pracochłonny, jak i podatny na błędy. Łatwo zapomnieć o przeniesieniu kodu lub stracić 

orientację, która wersja znajduje się na maszynie wirtualnej. Ciągła integracja (CI) to praktyka 

polegająca na automatycznej ponownej kompilacji kodu za każdym razem, gdy jest on przekazywany 

do repozytorium. Narzędzia CI mogą monitorować repozytoria git, sprawdzać, kiedy wprowadzane są 

zmiany, a następnie przebudowywać oprogramowanie na podstawie tych informacji. Jeśli używasz 

języka R lub Python, ponowna kompilacja prawdopodobnie nie będzie konieczna, ale proces kompilacji 



może uruchamiać takie kroki, jak ponowne uruchamianie testów jednostkowych. Ciągłe wdrażanie 

(CD) to praktyka polegająca na pobieraniu danych wyjściowych z narzędzi ciągłej integracji i 

automatycznym wdrażaniu ich w systemach produkcyjnych. CI/CD odnosi się do stosowania obu tych 

praktyk razem. W ten sposób narzędzie CI/CD sprawdzi twoje repozytorium pod kątem zmian i, jeśli je 

znajdzie, uruchomi proces kompilacji (np. sprawdzenie testów jednostkowych), a następnie przeniesie 

otrzymany kod na maszynę wirtualną. Jako naukowiec zajmujący się danymi nie musisz się martwić 

wprowadzaniem zmian w maszynie wirtualnej; narzędzie CI/CD zrobi to za Ciebie. Samodzielne 

skonfigurowanie narzędzia CI/CD nie jest łatwym zadaniem, ale jeśli Twoja firma ma zespół 

programistów, prawdopodobnie ma już skonfigurowane te narzędzia i możesz z nich korzystać. 

Kolejnym usprawnieniem w korzystaniu z maszyn wirtualnych jest jednoczesne uruchamianie wielu 

maszyn wirtualnych. Jeśli spodziewasz się, że Twój interfejs API będzie generował duży ruch, możesz 

wykonać kopie maszyny wirtualnej, uruchomić je wszystkie w tym samym czasie i losowo przypisać 

ruch do maszyny. Ponadto można monitorować aktywność każdej maszyny wirtualnej oraz uruchamiać 

i zatrzymywać dodatkowe kopie maszyny w razie potrzeby. Ta technika nazywa się autoskalowaniem. 

Chociaż jest to praktyczne w przypadku dużych systemów, automatyczne skalowanie jest trochę 

trudne do skonfigurowania, a jeśli jesteś w sytuacji, w której tego potrzebujesz, prawdopodobnie 

znajdziesz się w sytuacji, w której programiści są w pobliżu, aby pomóc . 

ROZMIESZCZANIE DO KONTENERA DOKERA 

Konfigurowanie i uruchamianie maszyny wirtualnej może być dość kłopotliwe. Ponieważ każdy z nich 

jest symulacją komputera, konfiguracja jest równie denerwująca, jak konfiguracja zwykłego 

komputera. Musisz zainstalować każdy program, zmienić każdy sterownik i odpowiednio 

skonfigurować maszynę. Naprawdę trudno jest udokumentować wszystkie potrzebne kroki, a jeśli ktoś 

inny powtórzy proces, łatwo popełnić błędy. Innym problemem jest to, że ponieważ każda maszyna 

wirtualna jest symulacją komputera, maszyny zajmują dużo miejsca, ponieważ muszą zawierać 

wszystko, co robi zwykły komputer. Docker jest rozwiązaniem tych problemów. Aby użyć metafory 

Mike'a Colemana z bloga Docker (https://www.docker.com/blog/containers-are-not-vms): jeśli serwer 

pełen maszyn wirtualnych to sąsiedztwo domów, kontenery Docker są zbiorem mieszkania w jednym 

budynku. Chociaż każde mieszkanie jest w pełni znośną jednostką, mieszkania mają wspólne usługi, 

takie jak podgrzewacz ciepłej wody. W porównaniu z maszynami wirtualnymi kontenery Docker są 

znacznie łatwiejsze w konfiguracji i bardziej wydajne w uruchamianiu. Docker umożliwia łatwe 

określenie sposobu konfiguracji maszyny, a dzięki wspólnej specyfikacji na różnych maszynach można 

udostępniać zasoby. Dzięki temu tworzenie i utrzymanie systemów produkcyjnych jest znacznie 

prostsze niż w przypadku maszyn wirtualnych, dlatego Docker szturmem podbił świat programistyczny. 

Aby zrozumieć Dockera, ważne jest zrozumienie trzech pojęć:  

* Dockerfile to plik tekstowy, który zawiera wszystkie kroki wymagane do skonfigurowania 

symulowanej maszyny. Te kroki mogą obejmować „Zainstaluj Python 3” lub „Skopiuj zapisany plik 

modelu na maszynę”. Większość kroków jest dokładnie taka sama, jak polecenia bash w systemie 

Linux, więc jeśli jesteś przyzwyczajony do czytania tych poleceń, plik dockerfile powinien być znajomy.  

* Obraz platformy Docker jest wynikiem wykonywania przez platformę Docker kroków pliku docker w 

celu utworzenia i zapisania migawki stanu komputera.  

* Kontener jest tworzony, gdy Docker pobiera obraz i zaczyna go uruchamiać. Działający kontener 

może być podłączony i używany jak normalny komputer fizyczny z programami i danymi określonymi 

w obrazie.  

Docker ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi metodami wdrażania, ale użycie platformy Docker 

do wdrożenia modelu uczenia maszynowego w środowisku produkcyjnym prawdopodobnie zadziała 



tylko wtedy, gdy inne osoby w organizacji korzystają z kontenerów platformy Docker. Jeśli tak jest, 

firma będzie miała kogoś, kto wie, jak stworzyć kontener Dockera, wdrożyć go i monitorować, aby 

sprawdzić, czy działa nieprzerwanie. Jeśli nie, prawdopodobnie pojawi się odpowiedź na to, że modele 

uczenia maszynowego zostaną wdrożone w niestandardowy sposób. Ponieważ kontenery platformy 

Docker są bardziej skomplikowane w rozpoczęciu niż maszyny wirtualne, jeśli nigdy wcześniej nie 

wdrażałeś kodu, rozpoczęcie pracy z maszynami wirtualnymi może być łatwiejsze. Nawet jeśli nie 

możesz użyć Dockera do wdrażania modeli w środowisku produkcyjnym, używanie Dockera do 

powtarzalnych analiz ma wiele zalet. Zdecydowanie warto w pewnym momencie przynajmniej zdobyć 

trochę doświadczenia w korzystaniu z tego narzędzia, nawet jeśli nie jest od razu jasne, że masz do 

niego potrzebę zawodową. 

Utrzymanie systemu w ruchu 

Nawet po pomyślnym wdrożeniu i użyciu interfejsu API to nie wystarczy. (To nigdy nie wystarczy.) Ty 

lub ktoś inny w organizacji będziecie mieli za zadanie zapewnić, że interfejs API działa. Niektóre firmy 

mają zespół ds. działań rozwojowych (DevOps), którego statutem jest upewnienie się, że interfejsy API 

zawsze działają. Nawet jeśli interfejs API działa poprawnie, nadal możesz chcieć wprowadzić poprawki 

z innych powodów. W poniższych sekcjach omówiono trzy ważne kwestie dotyczące konserwacji 

interfejsu API w czasie. 

Monitorowanie systemu 

Dobrym pomysłem jest ciągłe monitorowanie, jak radzi sobie model. Ile wniosków otrzymuje co 

godzinę? Czy przewidywania modelu są nadal dokładne? Czy zdarzają się jakieś błędy? Najłatwiejszym 

sposobem śledzenia tych metryk jest włączenie do interfejsu API rejestrowania i telemetrii. 

Rejestrowanie polega na rejestrowaniu danych dotyczących problemów wewnętrznych w narzędziu — 

na przykład za każdym razem, gdy w modelu wystąpi błąd. Telemetria rejestruje zdarzenia, które 

występują, na przykład za każdym razem, gdy wykonywane jest żądanie lub określona prognoza. 

Ponadto można skonfigurować alerty w przypadku wystąpienia problemów. Rejestrowanie może być 

tak proste, jak zapisanie przez interfejs API informacji do pliku za każdym razem, gdy wystąpi zdarzenie. 

Następnie, aby sprawdzić logi, wystarczy wejść do kontenera Dockera lub maszyny wirtualnej. 

Telemetria zazwyczaj polega na wysyłaniu informacji o zdarzeniach do zdalnej lokalizacji (takiej jak 

scentralizowany serwer), dzięki czemu dane telemetryczne wielu systemów znajdują się w jednym 

miejscu. Następnie możesz utworzyć pulpit nawigacyjny, aby telemetrię można było przeglądać i 

monitorować w czasie rzeczywistym. Stosowane są narzędzia alarmowe, aby ludzie w firmie się o tym 

dowiedzieli, gdy coś pójdzie nie tak. Alerty te mogą być automatycznymi wiadomościami e-mail lub 

wiadomościami Slack, które są wysyłane po wystąpieniu określonego zestawu zdarzeń. Jeśli modelowy 

interfejs API ma zdarzenie telemetryczne, gdy żądanie zostanie odebrane, a żadne żądania nie wystąpią 

przez cały dzień, wiadomość e-mail z alertem może zostać wysłana, aby poinformować kogoś, że 

system nie odbiera ruchu, ale prawdopodobnie powinien. Te różne systemy monitorowania są często 

używane w połączeniu, a firmy starają się ujednolicić, aby mogły monitorować wszystkie firmowe 

interfejsy API w ten sam sposób. Podobnie jak w większości tego rozdziału, im więcej możesz pracować 

ze standardami swojej organizacji, tym bardziej użyteczne będzie Twoje narzędzie. 

Przekwalifikowanie modelu 

Często zdarza się, że w pewnym momencie po wprowadzeniu modelu uczenia maszynowego do 

produkcji, zacznie on nie działać tak dobrze. Modele uczenia maszynowego są trenowane na danych, 

a wraz z upływem czasu dane stają się mniej istotne. Model uczenia maszynowego do przewidywania 

rezygnacji może na przykład załamać się, gdy klienci z nowych regionów zaczną angażować się w firmę. 

Gdy model jest wystarczająco niesprawny, należy go ponownie przeszkolić. Najprostszym 



rozwiązaniem ponownego trenowania jest to, że gdy model działa źle, powtórz kroki, które wykonałeś, 

aby w pierwszej kolejności trenować model, ale załaduj nowszą wersję danych. Ten proces 

prawdopodobnie oznacza załadowanie danych w języku R lub Python na komputer, ponowne 

uruchomienie skryptów, a następnie wprowadzenie modelu do produkcji w ten sam sposób. Takie 

podejście jest miłe, ponieważ jeśli zrobiłeś coś raz, możesz to zrobić ponownie. W rzeczywistości, wiele 

ważnych systemów uczenia maszynowego w produkcji jest obsługiwanych w ten sposób w dużych, 

imponujących korporacjach. Jedną z rzeczy, które możesz zrobić, aby uczynić ten proces bardziej 

wyrafinowanym, jest stworzenie standardowego harmonogramu pracy do wykonania. Zamiast 

próbować mieć oko na metryki modelu i używać intuicji do decydowania, kiedy go przeszkolić, ustal 

standardową praktykę robienia tego co n tygodni lub miesięcy. Ta praktyka eliminuje zgadywanie z 

wyboru, kiedy wykonać ważny czyn. Co ważniejsze, przekwalifikowanie według standardowego 

harmonogramu oznacza, że możesz zautomatyzować proces. Jeśli masz skrypt w języku Python lub R, 

który ładuje dane, buduje model, a następnie gdzieś go zapisuje, możesz skonfigurować system, aby 

wykonywał te czynności automatycznie zgodnie z harmonogramem. W rzeczywistości ten system 

przekwalifikowujący można wprowadzić do produkcji, dzięki czemu nie trzeba tracić czasu na 

wykonywanie pracy. Taki system może również testować, czy nowo przeszkolony model działa równie 

dobrze lub lepiej niż poprzedni; jeśli nie, powinien wysłać ostrzeżenie do analityków danych. 

Zaawansowane procesy przekwalifikowania, takie jak te, stają się coraz bardziej powszechne, a 

narzędzia chmurowe, takie jak AWS SageMaker, mają dla nich wsparcie. Automatyczne potoki 

przekwalifikowania są wyrafinowane i modne, ale pod koniec dnia, dopóki w ogóle przeszkolisz swój 

model, radzisz sobie świetnie. Analitycy danych wpadają w kłopoty, gdy budują model, wdrażają go w 

środowisku produkcyjnym i przestają zwracać na niego uwagę, ponieważ model z biegiem czasu radzi 

sobie coraz gorzej. Nie kontynuując monitorowania wydajności modelu i naprawiania go, jeśli to 

konieczne, istnieje realne ryzyko uszkodzenia pracy, zamiast pomagania. Miej to na oku. 

Dokonywanie zmian 

Jeśli Twój model produkcyjny odniesie sukces w firmie, na pewno będziesz chciał wprowadzić zmiany 

w modelu, aby go ulepszyć. Możesz na przykład pobrać więcej zestawów danych lub zmienić metodę 

uczenia maszynowego, aby poprawić wydajność interfejsu API. Dowiesz się również od ludzi z całej 

firmy o funkcjach, które chcą w modelu lub problemy, które z nim znajdują. Nie jest jasne, czy 

wykonywanie tej pracy jest koniecznie warte czasu, nawet jeśli jest to dla kogoś interesujące lub 

wydaje się ważne. Jeśli uzyskanie dokładności modelu od 84% do 86% zajmie trzy miesiące, stracisz 

trzy miesiące, które mogłeś poświęcić na coś innego. Lub funkcja, która wydaje się ważna dla 

konkretnego interesariusza, może w rzeczywistości nie wpływać na wielu klientów. Udany model 

uczenia maszynowego w produkcji przyciągnie uwagę wielu osób, a jako analityk danych, który pomógł 

go stworzyć, powinieneś starać się, aby czas poświęcony na jego ulepszanie był dobrze wykorzystany. 

Zakończenie 

W tej części omówiono wiele koncepcji dotyczących wdrażania modeli, z których niektóre być może 

były Ci znane, a inne nie. Chociaż nie wszystkie tematy mogą dotyczyć Twojej pracy, dobrze jest mieć 

ich podstawową wiedzę na wypadek, gdybyś potrzebował tego w przyszłości. Możesz znaleźć wiele 

dobrych zasobów w książkach i Internecie, które zawierają więcej informacji na te tematy, zwłaszcza 

że jest tak wiele z inżynierią oprogramowania. Ponieważ nauka o danych wciąż się zmienia jako 

dziedzina, tematy te pozostaną ważne i warto je kontynuować. 



Praca z interesariuszami 

Wygląda na to, że praca analityka danych dotyczyłaby przede wszystkim danych, ale większość pracy 

kręci się wokół ludzi. Analitycy danych spędzają godziny słuchając, jak ludzie w ich firmie mówią o 

swoich problemach i o tym, jak dane mogą je rozwiązać. Analitycy danych muszą zaprezentować 

ludziom swoją pracę, aby mogli wykorzystać wiedzę uzyskaną z analizy lub zaufać modelowi uczenia 

maszynowego. A gdy pojawiają się problemy, takie jak opóźnienia projektów lub brak danych, 

konieczne są rozmowy z ludźmi, aby dowiedzieć się, jaki powinien być następny krok. Karl Weigers i 

Joy Betty definiują termin interesariusz w wymaganiach dotyczących oprogramowania jako „osoba, 

grupa lub organizacja, która jest aktywnie zaangażowana w projekt, jest pod wpływem jego wyniku lub 

może wpłynąć na jego wynik”. W przypadku naukowców zajmujących się danymi interesariuszami 

mogą być przedsiębiorcy pracujący w marketingu, opracowywaniu produktów lub w innych obszarach 

działalności, którzy wykorzystują naukę o danych do podejmowania decyzji. Interesariuszami mogą być 

również inżynierowie, którzy polegają na modelach uczenia maszynowego stworzonych przez 

naukowców zajmujących się danymi, aby zasilać swoje oprogramowanie lub zapewnić prawidłowe 

gromadzenie danych. W niektórych sytuacjach interesariuszami są kierownicy wysokiego szczebla. 

Interesariusze mogą pochodzić z całej firmy, a różni interesariusze mają różne zachowania i potrzeby. 

W tej części omówimy, czego można oczekiwać od różnych typów interesariuszy, z którymi możesz się 

spotkać podczas projektu analizy danych. Następnie omawiamy, jak skutecznie współpracować z 

interesariuszami i jak należy myśleć poprzez komunikację z osobami spoza zespołu data science. Na 

koniec omówimy proces ustalania priorytetów pracy wykonywanej przez interesariuszy. 

Rodzaje interesariuszy 

Każdy interesariusz, z którym możesz się spotkać podczas projektu z zakresu nauki o danych, ma swoje 

własne pochodzenie i motywację. Chociaż interesariuszem może być prawie każdy, w zależności od 

tego, jak dziwny jest twój projekt, większość interesariuszy należy do jednej z czterech kategorii: 

biznes, inżynieria, przywództwo i menedżer 

Interesariusze biznesowi 

Interesariusze biznesowi to osoby z działu marketingu, obsługi klienta lub produktu, które nadzorują 

decyzje biznesowe. To ci ludzie, którzy proszą o analizy, które pomogą im podejmować lepsze decyzje 

lub modele uczenia maszynowego, aby  rozwijać wydajności. Osoby pełniące te role mają różne 

doświadczenia: osoba zajmująca się marketingiem mogła mieć dyplom MBA i pochodzić z agencji 

reklamowej, chociaż menedżer w dziale obsługi klienta mógł zaczynać jako agent opieki z dyplomem 

Community College i piąć się w górę . Te zróżnicowane ścieżki do pracy dadzą każdej osobie inne 

spojrzenie na pracę z tobą. Zazwyczaj interesariusze biznesowi mają niewielkie zaplecze techniczne. 

Mogą być zdolni do obsługi Microsoft Excel, ale z kilkoma wyjątkami, jest to zakres ich wiedzy 

analitycznej. Większość interesariuszy biznesowych nie będzie wiedziała, jak korzystać z R lub Pythona 

ani z zalet różnych modeli uczenia maszynowego. Ale jeśli w ciągu ostatniej dekady natknęli się na 

jakikolwiek artykuł prasowy, wielokrotnie słyszeli o wartości danych w podejmowaniu decyzji i 

znaczeniu nauki o danych. W związku z tym interesariusze biznesowi znajdują się w trudnej sytuacji: 

muszą polegać na analitykach danych, aby zapewnić im kluczowe informacje potrzebne do 

podejmowania decyzji lub udostępniania narzędzi uczenia maszynowego, ale bez wiedzy technicznej 

muszą ufać, że to, czym jest analityk danych powiedzenie ma rację. Często interesariusz biznesowy jest 

bardzo zaangażowany w projekt związany z nauką o danych. Są po to, aby pomóc w rozpoczęciu i 

zdefiniowaniu celu projektu. Są tam podczas projektu, aby przyjrzeć się wynikom pośrednim i 

przekazać informacje zwrotne od firmy. I są one dostępne pod koniec projektu, kiedy dostarczana jest 

ostateczna analiza lub wdrażany jest model. Ponieważ to oni zapewniają, że biznes czerpie wartość z 



pracy z data science, muszą być stale zaangażowani. Jako naukowiec zajmujący się danymi, Twoim 

zadaniem jest dostarczenie im tego, czego potrzebują do funkcjonowania ich części biznesowej, na 

przykład analizy, pulpitu nawigacyjnego lub (okazjonalnie) modelu uczenia maszynowego. Musisz nie 

tylko wykonać tę pracę za nich, ale także upewnić się, że to rozumieją i ufają. Jeśli dasz im tabelę ze 

złożonymi statystykami i bez wyjaśnienia, nie zrozumieją jej, a tym samym nie będą mogli z niej 

korzystać. Będąc dla nich zaufanym partnerem biznesowym, umożliwiasz im korzystanie z danych, a 

oni dają Ci możliwości prowadzenia większej liczby badań nad danymi w organizacji. Najtrudniejsze 

sytuacje z interesariuszami biznesowymi zdarzają się, gdy nie akceptują wyników analizy danych, na 

przykład gdy analityk danych przeprowadza analizę, a interesariusz odpowiada „Och, to nie może być 

w porządku”. Kiedy kwestionowane są fakty i przesłanki prac związanych z nauką danych, istnieje 

możliwość, że interesariusz wyłączy naukowców zajmujących się danymi z pętli. W takich sytuacjach 

najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest pomóc im zrozumieć, co zrobiłeś i jak to zrobiłeś. Zwykle brak 

wiary wynika z braku zrozumienia, a dyskusja na temat tego, jak coś zostało zrobione, może wymagać 

zmiany założeń w analizie. 

Interesariusze inżynieryjni 

Zespoły inżynierskie są odpowiedzialne za utrzymanie kodu (i potencjalnie fizycznych produktów) 

dostarczanych przez firmę, a gdy te produkty wymagają algorytmów uczenia maszynowego lub analiz 

data science, stają się interesariuszami. Pod pewnymi względami inżynierowie są łatwiejsi we 

współpracy niż inni interesariusze, ponieważ kulturowo mają wiele podobieństw do naukowców 

zajmujących się danymi. Podobnie jak naukowcy zajmujący się danymi, mają zaplecze techniczne, które 

wynieśli ze szkół, bootcampów lub kursów online. Chociaż inżynierowie mają rozległe zaplecze 

techniczne, często mają niewielkie doświadczenie w kluczowych częściach pracy związanej z analizą 

danych. Chociaż inżynier oprogramowania pisze kod, zwykle robi to z myślą o bardzo konkretnym 

zadaniu, takim jak utworzenie interfejsu API, który wysyła zapytania do określonej bazy danych. Praca 

programisty nie obejmuje eksploracyjnego elementu pracy naukowca danych, więc pomysł spędzania 

tygodni na próbie zrozumienia danych i uzyskania wglądu jest obcy. Inżynierowie zwykle współpracują 

z analitykami danych, gdy model uczenia maszynowego jest potrzebny w ramach projektu 

inżynierskiego. Ta współpraca jest najczęściej wykonywana jako model uczenia maszynowego, który 

jest przekształcany na API w produkcji, z którego inżynierowie będą korzystać w swojej pracy (patrz 

rozdział 11). Inżynierowie polegają na naukowcach danych i inżynierach uczenia maszynowego, aby 

stworzyć produkt, który ma wyraźne dane wejściowe i wyjściowe, jest niezawodny w użyciu i nie 

zaskoczy ich w produkcji. Jako naukowiec zajmujący się danymi, Twoim zadaniem jest dostarczanie 

tych rzeczy inżynierowi interesariuszy. Musisz myśleć jak inżynier i próbować zrozumieć, jaki produkt 

byłby najlepszy dla ich potrzeb. Inżynierowie polegają również na analitykach danych przy 

przeprowadzaniu analiz, które pomagają zasilać tworzone przez nich narzędzia. Analitycy danych mogą 

przyglądać się danym, aby ustalać priorytety funkcji, diagnozować błędy w systemach inżynieryjnych i 

oceniać wydajność produktów skierowanych do klientów, takich jak witryny internetowe. W takich 

sytuacjach inżynierowie są bliżej interesariuszy biznesowych, ponieważ potrzebują analityków danych, 

aby zdobyć wiedzę umożliwiającą podejmowanie właściwych decyzji. Z interesariuszami inżynierów 

pojawiają się zwykle trudności związane z niepewnością pracy w zakresie analizy danych. Tworząc 

oprogramowanie, zazwyczaj planujesz zaprojektować interfejs API lub proces i robisz to. Masz jasne 

zadania związane z projektowaniem i wymagania dotyczące tego, co ma robić. Z drugiej strony w nauce 

o danych masz bardzo małe oczekiwania związane z tworzeniem produktu. Nie jest jasne, jakich danych 

będziesz potrzebować, ponieważ możesz nie wiedzieć, co byłoby ważne dla modelu. Nie jest jasne, jaki 

będzie wynik, ponieważ wynik często zależy od modelu i jego wydajności. I nie jest nawet jasne, czy 

pomysł będzie wykonalny, ponieważ może się okazać, że żaden model nie jest wystarczająco dokładny, 

aby spełnić oczekiwania biznesowe. Ze względu na to, jak nieznane są projekty z zakresu nauki o danych 



na początku, interesariusze zajmujący się inżynierią często są zaskoczeni tym, jak mało naukowcy 

danych mogą obiecać na początku. Dlatego jako naukowiec zajmujący się danymi musisz zachować 

szczególną ostrożność, aby przedstawić proces, aby inżynierowie byli mniej zaskoczeni, gdy sytuacja 

się zmieni. Pamiętaj, aby wcześnie i często informować o tym, czym jest proces analizy danych i jak go 

realizujesz. Gdy wpuścisz inżynierom do wiadomości niejasności związane z nauką o danych, będzie 

mniej prawdopodobne, że będą nimi zaskoczeni. 

Interesariusze inżynieryjni 

Zespoły inżynierskie są odpowiedzialne za utrzymanie kodu (i potencjalnie fizycznych produktów) 

dostarczanych przez firmę, a gdy te produkty wymagają algorytmów uczenia maszynowego lub analiz 

data science, stają się interesariuszami. Pod pewnymi względami inżynierowie są łatwiejsi we 

współpracy niż inni interesariusze, ponieważ kulturowo mają wiele podobieństw do naukowców 

zajmujących się danymi. Podobnie jak naukowcy zajmujący się danymi, mają zaplecze techniczne, które 

wynieśli ze szkół, bootcampów lub kursów online. Chociaż inżynierowie mają rozległe zaplecze 

techniczne, często mają niewielkie doświadczenie w kluczowych częściach pracy związanej z analizą 

danych. Chociaż inżynier oprogramowania pisze kod, zwykle robi to z myślą o bardzo konkretnym 

zadaniu, takim jak utworzenie interfejsu API, który wysyła zapytania do określonej bazy danych. Praca 

programisty nie obejmuje eksploracyjnego elementu pracy naukowca danych, więc pomysł spędzania 

tygodni na próbie zrozumienia danych i uzyskania wglądu jest obcy. Inżynierowie zwykle współpracują 

z analitykami danych, gdy model uczenia maszynowego jest potrzebny w ramach projektu 

inżynierskiego. Ta współpraca jest najczęściej wykonywana jako model uczenia maszynowego, który 

jest przekształcany na API w produkcji, z którego inżynierowie będą korzystać w swojej pracy (patrz 

rozdział 11). Inżynierowie polegają na naukowcach danych i inżynierach uczenia maszynowego, aby 

stworzyć produkt, który ma wyraźne dane wejściowe i wyjściowe, jest niezawodny w użyciu i nie 

zaskoczy ich w produkcji. Jako naukowiec zajmujący się danymi, Twoim zadaniem jest dostarczanie 

tych rzeczy inżynierowi interesariuszy. Musisz myśleć jak inżynier i próbować zrozumieć, jaki produkt 

byłby najlepszy dla ich potrzeb. Inżynierowie polegają również na analitykach danych przy 

przeprowadzaniu analiz, które pomagają zasilać tworzone przez nich narzędzia. Analitycy danych mogą 

przyglądać się danym, aby ustalać priorytety funkcji, diagnozować błędy w systemach inżynieryjnych i 

oceniać wydajność produktów skierowanych do klientów, takich jak witryny internetowe. W takich 

sytuacjach inżynierowie są bliżej interesariuszy biznesowych, ponieważ potrzebują analityków danych, 

aby zdobyć wiedzę umożliwiającą podejmowanie właściwych decyzji. Z interesariuszami inżynierów 

pojawiają się zwykle trudności związane z niepewnością pracy w zakresie analizy danych. Tworząc 

oprogramowanie, zazwyczaj planujesz zaprojektować interfejs API lub proces i robisz to. Masz jasne 

zadania związane z projektowaniem i wymagania dotyczące tego, co ma robić. Z drugiej strony w nauce 

o danych masz bardzo małe oczekiwania związane z tworzeniem produktu. Nie jest jasne, jakich danych 

będziesz potrzebować, ponieważ możesz nie wiedzieć, co byłoby ważne dla modelu. Nie jest jasne, jaki 

będzie wynik, ponieważ wynik często zależy od modelu i jego wydajności. I nie jest nawet jasne, czy 

pomysł będzie wykonalny, ponieważ może się okazać, że żaden model nie jest wystarczająco dokładny, 

aby spełnić oczekiwania biznesowe. Ze względu na to, jak nieznane są projekty z zakresu nauki o danych 

na początku, interesariusze zajmujący się inżynierią często są zaskoczeni tym, jak mało naukowcy 

danych mogą obiecać na początku. Dlatego jako naukowiec zajmujący się danymi musisz zachować 

szczególną ostrożność, aby przedstawić proces, aby inżynierowie byli mniej zaskoczeni, gdy sytuacja 

się zmieni. Pamiętaj, aby wcześnie i często informować o tym, czym jest proces analizy danych i jak go 

realizujesz. Gdy wpuścisz inżynierom do wiadomości niejasności związane z nauką o danych, będzie 

mniej prawdopodobne, że będą nimi zaskoczeni. 

 



Przywództwo korporacyjne 

Kierownictwo firmy ma wykształcenie podobne do interesariuszy biznesowych (lub inżynierów, jeśli 

kierują organizacją technologiczną), ale o wiele większe strefy wpływów. Ci dyrektorzy, wiceprezesi i 

dyrektorzy korporacyjni kierują organizacją i potrzebują do tego danych. Analitycy danych często mają 

za zadanie przeszukiwać dane, aby zapewnić wgląd, którego menedżerowie potrzebują do 

wykonywania swojej pracy. Analitycy danych mogą być również odpowiedzialni przed nimi, jeśli są 

zaangażowani w projekt na dużą skalę, którego kluczowym elementem jest uczenie maszynowe. 

Liderzy korporacji są bardzo zajęci i mają mało czasu na zrozumienie szczegółów, które ich nie dotyczą. 

Fakt ten prowadzi do ogromnych trudności w uzyskaniu z nimi czasu, a gdy ten czas zostanie przyznany, 

jest on krótki. Kiedy spotykasz się z kierownikiem wysokiego szczebla, zazwyczaj chcą natychmiast 

przejść do sedna i zrozumieć konsekwencje. To ma sens: są bardzo zajętymi ludźmi i im mniej pracy 

muszą wykonać, aby dowiedzieć się, co ktoś próbuje powiedzieć, tym bardziej mogą skupić się na 

podejmowaniu decyzji. Liderzy korporacyjni zwykle współpracują z analitykami danych, gdy potrzebują 

danych do podjęcia ważnej decyzji lub gdy chcą lepiej zrozumieć część firmy. Czasami praca 

wykonywana dla interesariuszy biznesowych lub innych osób jest pokazywana osobom wyższego 

szczebla w organizacji, dopóki nie zobaczą tego osoby na szczycie. W takich sytuacjach analiza i raport 

mogą być dopracowywane raz za razem, gdy wznoszą się wyżej. Innym razem dyrektor może poprosić 

o wykonanie określonej analizy lub pracy, a zadaniem analityka danych jest stworzenie czegoś, co 

osoba, która po raz pierwszy widzi wyniki, zrozumie natychmiast. W zależności od wielkości i kultury 

organizacji naukowcy zajmujący się danymi mogą mieć dużo pracy, zanim udostępnią wyniki 

kierownictwu. W niektórych organizacjach zespoły ludzi dokonują przeglądu wyników, aby upewnić 

się, że są one zgodne z celami biznesowymi i przekonaniami organizacji. W mniej zrelaksowanych lub 

mniejszych organizacjach analitycy danych mogą tworzyć pracę bezpośrednio dla lidera. Niezależnie 

od firmy praca powinna być zawsze czysta i bezbłędna. Kłopoty zdarzają się, gdy przedstawiana jest 

praca, która jest niejasna lub niekompletna. Jeśli dyrektor nie może zrozumieć, co jest mu 

prezentowane, nie będzie miał cierpliwości, aby czekać, aż sprawy same się wyjaśnią. Jeśli zadają 

pytania, na które analityk danych nie jest w stanie odpowiedzieć, mogą poczuć, że praca nie jest 

wiarygodna. Jeśli współpraca z dyrektorem idzie wystarczająco źle, a dyrektor jest bezlitosny, może to 

być poważny cios dla zespołu. Z drugiej strony, jeśli dyrektorowi spodobają się wyniki lub uzna je za 

wartościowe, może to być wielkim dobrodziejstwem dla naukowców zajmujących się danymi. Stając 

się zaufanym partnerem kadry kierowniczej, zespół zajmujący się analizą danych może zyskać 

przewagę w organizacji, aby korzystać z danych i uczenia maszynowego w większej liczbie miejsc i z 

większej liczby powodów. 

Twój menedżer 

W zależności od projektu, Twój menedżer jest czasami interesariuszem. Jeśli Twój kierownik przypisuje 

Ci zadanie, stale je sprawdza i przedstawia sugestie, w rzeczywistości jest on interesariuszem projektu. 

Menedżer chce, aby projekt zakończył się sukcesem, ponieważ (1) jego zadaniem jest zapewnienie ci 

sukcesu, (2) dobrze mu wygląda, jeśli projekty przypisane do jego zespołu dobrze się sprawdzają, oraz 

(3) projekt może być zgodny z szerszymi celami menedżera dla Twojego zespołu. Ogólnie rzecz biorąc, 

twój menedżer powinien prowadzić i mentorować cię w twoim projekcie. Kiedy masz problemy, 

powinieneś być w stanie porozmawiać o nich ze swoim menedżerem, a Twój menedżer powinien 

pomóc Ci znaleźć najlepszy sposób działania. Twój przełożony zajmie się Twoją pracą i pomoże jej 

osiągnąć jak najwięcej w biznesie – opowiadając o niej ludziom, pomagając zintegrować pracę z 

istniejącymi procesami i myśląc o nowych możliwościach usprawnienia pracy. Ale menedżer jest 

również interesariuszem, ponieważ polega na tobie w pracy. Potrzebują Cię, abyś wykonał najlepszą 

pracę, jaką możesz, ponieważ Twoje raporty, modele i analizy są tym, co udostępnia Twój menedżer. 



Menedżer pełni więc podwójną rolę jako osoba, na której można liczyć na pomoc i osoba, dla której 

musisz pracować. Z powodu tej podwójnej roli, wszystko w pozostałej części tego rozdziału odnosi się 

również do twojego przełożonego. Główna różnica polega na tym, że ze swoim menedżerem możesz 

stracić czujność i wykazać się większą wrażliwością. Rozsądne jest powiedzenie swojemu menedżerowi 

czegoś w stylu „Wow, naprawdę mam problemy z ukończeniem tej analizy”, ale prawdopodobnie nie 

mógłbyś ujawnić tych informacji kierownictwu. Menedżer jest w stanie traktować Cię bardziej jak 

człowieka i udzielać porad, podczas gdy inni interesariusze są wyłącznie klientami Twojej pracy. Ogólnie 

rzecz biorąc, traktuj menedżerów tak samo, jak inne osoby, z którymi pracujesz: przekaż jasne 

aktualizacje, komunikuj się w sposób ciągły i wykonuj porządną pracę. Ale kiedy masz problemy, 

najpierw otwórz się na swojego przełożonego, ponieważ chce ci pomóc i rozumie, kiedy coś wymaga 

pomocy. 

Praca z interesariuszami 

Aby skutecznie komunikować się z interesariuszami podczas projektów związanych z danymi 

naukowymi, należy wziąć pod uwagę cztery podstawowe zasady:  

* Zrozum cele interesariuszy 

* Stale komunikuj się 

* Bądź konsekwentny 

* Stwórz związek 

Poniższe sekcje szczegółowo omawiają każdą z tych zasad. 

Zrozumienie celów interesariuszy 

Każdy ma cele podczas pracy, cele, które chce osiągnąć, chodząc do pracy każdego dnia. Cele te są 

determinowane zarówno przez wykonywaną pracę, jak i cechy osobowości, takie jak ambicja i chęć 

zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Na przykład główny inżynier może 

skupić się na ukończeniu bieżącego projektu, aby uzyskać awans. Albo dyrektor wyższego szczebla 

może wiedzieć, że wkrótce odejdzie z firmy i chce wcześniej uniknąć kołysania łodzią. Cele te kształtują 

to, co ludzie robią w pracy i jak reagują na działania innych ludzi. Projekt, który trwa dłużej niż 

oczekiwano, może być okropny dla inżyniera zorientowanego na awans, ale świetny dla dyrektora, 

który nie chce nic robić. Kiedy pracujesz z interesariuszami jako analityk danych, ważne jest, abyś 

zrozumiał ich cele. Dokładnie ta sama analiza może zostać odebrana dobrze lub źle, w zależności od 

perspektywy interesariusza. Rozważ analizę wydajności określonego produktu sprzedawanego na 

stronie internetowej firmy. Załóżmy, że interesariuszem jest osoba, która zarządza tym produktem, a 

Twoja analiza wykazała, że produkt nie sprzedawał się dobrze w Ameryce Południowej. Jeśli 

interesariusz miał na celu sprawienie, aby produkt wydawał się niesamowity dla firmy, ponieważ był 

to jego pomysł, analiza mogłaby zostać odebrana bardzo słabo, ponieważ rzuca światło na problem. Z 

drugiej strony, gdyby interesariusz miał na celu utrzymanie całego portfela produktów, które działają 

cóż, bardzo pomocna jest wiedza, który z nich może wymagać wycięcia. Pracując z interesariuszem, 

powinieneś starać się jak najszybciej zrozumieć jego cele i motywację. Im szybciej zrozumiesz te rzeczy, 

tym mniej prawdopodobne jest, że dostarczysz coś, co jest niepotrzebnie źle odbierane. Masz kilka 

sposobów na poznanie motywacji danej osoby:  

* Zapytaj ich bezpośrednio. Pytając interesariusza „Co jest dla Ciebie ważne?”, skutecznie otwierasz 

mu drzwi do ujawnienia się. To, co ludzie mówią otwarcie, nie jest pełnym obrazem, ale często można 



w ten sposób podnieść najważniejsze informacje. Poza tym jest to zupełnie normalne pytanie, które 

zadaje się podczas spotkania wprowadzającego.  

* Zapytaj. Sprawdź, czy Twoi współpracownicy pracowali wcześniej z interesariuszem. Zadawanie 

komuś z zespołu pytania typu „Opowiedz mi o tym interesariuszu , o co chodzi?” może skłonić 

współpracowników, aby ci wmówili. Pamiętaj, że chcesz uniknąć plotkowania; nie bierz poufnie tego, 

co powiedział ci współpracownik, i nie przekazuj tego innym bez zastanowienia.  

* Wywnioskuj motywację interesariuszy z ich działań. Czasami z tego, co robi interesariusz, może jasno 

wynikać, jakie są jego motywacje. Jeśli przedstawiasz analizę, która słabo odzwierciedla na przykład 

jeden z produktów, którymi zarządzają, a oni stają się zbyt defensywni, to znak, że produkt jest dla nich 

niezwykle ważny. Minusem tej metody jest to, że musisz uczyć się poprzez interakcję, więc możesz 

łatwo popełniać błędy, ale jeśli i tak masz z nimi kontakt, możesz równie dobrze spędzić czas ucząc się 

na tych błędach.  

Biorąc udział w tych zadaniach, powinieneś być w stanie zbudować mentalny model interesariusza. Jak 

zareagują na różne wyniki analizy lub opóźnienia w modelu? Jeśli potrafisz przemyśleć wyniki z 

wyprzedzeniem, możesz być przemyślany w swojej komunikacji. Pamiętaj, że zrozumienie motywacji 

interesariuszy nie oznacza, że musisz się nimi zająć. Chociaż zrozumienie ich celów pomaga 

przewidzieć, jak zareagują, mogą wystąpić przypadki, w których Twoje cele nie będą zgodne z celami 

interesariuszy i będziesz musiał zignorować ich cele. Jeśli Twoim celem jest bycie najlepszym 

analitykiem danych, w przykładowej sytuacji, w której Twoja analiza pokazuje, że produkt radzi sobie 

słabo, w Twoim najlepszym interesie byłoby uczciwość w analizie i nieukrywanie wyników. Znajomość 

potrzeb interesariuszy może Ci pomóc. Jeśli okaże się, że musisz przekazać wiadomości, których 

interesariusz nie przyjmie dobrze, pierwszym sposobem działania jest zwykle wezwanie posiłków. Czy 

Twój menedżer lub starszy członek Twojego zespołu może pomóc? Dzięki temu, że ktoś pomoże Ci 

dostarczyć tę wiadomość, będzie mógł poradzić sobie z wszelkimi politycznymi konsekwencjami lub 

problemami, a nie Ty. Nie oczekuje się, że młodszy analityk danych będzie ekspertem od polityki firmy 

i szerszego obrazu. Kiedy musisz samodzielnie nawigować po trudnej rozmowie, najlepiej spróbować 

sformułować rozmowę jako współpracę. Zastanów się, jak możesz być po tej samej stronie, co 

interesariusz. Wiadomość może być trudna do usłyszenia, ale możesz spróbować przekonać ich, że nie 

celowo zadajesz ból, ale próbujesz zobaczyć sytuację z ich strony i szukasz obszarów, w których można 

ominąć bieżący problem. W tym przypadku rozmowa jest znacznie bardziej tradycyjną negocjacją i 

dyskusją biznesową niż techniczną; chodzi o to, aby różne strony doszły do wspólnego zrozumienia. 

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) 

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i obiektywne kluczowe wyniki (OKR) to metryki, na których skupia 

się zespół lub organizacja, ponieważ generują one wartość biznesową. Na przykład zespół handlu 

internetowego może skoncentrować się na zamówieniach miesięcznie jako liczbie, którą chce 

zwiększyć. Wskaźniki KPI są przydatne dla analityków danych, ponieważ zapewniają jednoznaczną 

kwantyfikację celów zespołu. Jeśli będziesz w stanie poznać wskaźniki KPI zespołu, będziesz w stanie 

ułożyć wszystkie analizy i inne prace pod kątem ich wpływu na wskaźniki KPI. Jeśli analiza lub metoda 

nie odnosi się do KPI, zespół prawdopodobnie nie będzie zainteresowany. Nie każdy zespół ma 

kluczowe KPI, a czasami ciągle się zmieniają lub są słabo zdefiniowane, ale jeśli masz sytuację, w której 

otrzymujesz KPI, najlepiej ich nie ignorować. Często są najłatwiejszym sposobem szybkiego 

zrozumienia celów interesariuszy. 

Ciągła komunikacja 



Naukowcom danych łatwo jest martwić się, że albo komunikują się za dużo, albo za mało komunikują. 

„Czy wysyłanie e-maili do interesariuszy po raz trzeci w ciągu jednego dnia to za dużo?” to myśl, która 

może przemknąć Ci przez głowę, gdy ponownie naciśniesz Wyślij. Lub równie łatwo możesz pomyśleć: 

„Nie rozmawiałem z naszym interesariuszem od jakiegoś czasu. Zastanawiam się, co oni myślą? Lub 

najgorszy ze wszystkich: nie możesz w ogóle zastanowić się, w jaki sposób utrzymujesz interesariusza 

w pętli i sprawiasz, że interesariusz jest całkowicie nieświadomy tego, jak działa projekt. Dla 

naukowców zajmujących się danymi prawie zawsze jest tak, że nie komunikują się wystarczająco. 

Interesariusze lubią komunikację. E-maile, spotkania i rozmowy telefoniczne to jedyny sposób, w jaki 

interesariusze mogą zrozumieć, co dzieje się z projektem. Bez wystarczającej komunikacji 

interesariusze mogą wierzyć, że są poza obiegiem i martwić się, że nie rozumieją dobrze, co się dzieje. 

A jeśli nie ma wystarczającej komunikacji, zanim analityk danych porozmawia z interesariuszem, 

interesariusz może być zaskoczony tym, jak bardzo różnią się jego oczekiwania od rzeczywistości. 

Analityk danych powinien przekazać interesariuszom kilka wiadomości:  

* Naukowiec zajmujący się danymi powinien informować interesariuszy o tym, jak projekt spełnia 

oczekiwany harmonogram. Jeśli na początku projektu wydawało się, że znalezienie i wyczyszczenie 

danych zajmie miesiąc, a następnie kolejny miesiąc na zbudowanie modelu, powiedz interesariuszom, 

czy ten harmonogram jest nadal oczekiwany. Najlepiej byłoby, gdyby ten system był systemem, w 

którym naukowcy danych dzielą się zmianami i opóźnienia w miarę ich występowania. Zły scenariusz 

to sytuacja, w której interesariusz oczekuje zakończenia projektu, ale analityk danych ma przed sobą 

tygodnie lub miesiące pracy i nie udostępnił tych informacji. Kiedy interesariusz w końcu się dowie, 

może być zdenerwowany i słusznie.  

* Analityk danych powinien informować o postępach projektu, na przykład o ustaleniach odkrytych 

przez analityka danych w trakcie projektu lub obszarach, w których napotyka więcej trudności niż 

oczekiwano. Coś takiego jak utknięcie z powodu dostępu do bazy danych może potencjalnie zostać 

rozwiązane przy pomocy interesariuszy. Udostępnianie informacji o tym, gdzie analiza przebiega 

dobrze, może pomóc interesariuszom poprawić zakres projektu. Jeśli projekt wydaje się być bardzo 

słaby, należy to również zakomunikować.  

* W odróżnieniu od postępów projektu, analityk danych powinien stale informować interesariuszy o 

tym, w jaki sposób praca wpływa na biznes i co dalej. Analitycy danych powinni mieć opinie na temat 

tego, jak to, co zostało zrobione do tej pory, powinno zmienić trajektorię projektu. Jeśli na przykład 

analityk danych przeprowadza analizę i znajduje coś zupełnie nowego, powinien stworzyć zestaw 

rekomendacji dla firmy, co zrobić z tym odkryciem.  

Często najlepszym sposobem na stworzenie tej spójnej komunikacji jest uczynienie jej domyślnym 

sposobem działania projektu. Nic nie robi tego lepiej niż cykliczne spotkanie w kalendarzu między 

badaczem danych a interesariuszem. Organizując cotygodniowe lub co dwa tygodnie spotkanie, 

zapewniasz wymaganą komunikację. Ta rutyna to funkcja wymuszająca: mając ją w kalendarzu, 

zmuszasz się do zrobienia czegoś, czym będziesz się dzielić na każde spotkanie. Na każde z tych spotkań 

powinieneś przygotować listę aktualizacji na osi czasu, notatki o tym, co dzieje się dobrze lub źle, 

fragmenty swojej pracy do podzielenia się i sugerowane dalsze kroki. Jako naukowiec zajmujący się 

danymi powinieneś również wyrobić sobie nawyk wysyłania e-maili do interesariuszy bezpośrednio w 

razie potrzeby. Jako początkujący lub młodszy analityk danych możesz uznać za bardzo onieśmielające 

zadawanie pytań starszym osobom w organizacji. Jednak w większości przypadków interesariusze 

chętnie odpowiadają na pytania, jeśli oznacza to, że Twoja praca będzie lepsza; to ich rola w organizacji. 

Jeśli martwisz się, że dana osoba jest tak wysoko, że e-mail musi być wyjątkowo dopracowany, lub jeśli 

uważasz, że pytania brzmią na tyle oczywiste, że pomyślą, że nie masz teraz zbyt wiele, najpierw wyślij 

wiadomość e-mail od swojego przełożonego ; to jest rola twojego menedżera. W zależności od 



interesariusza i projektu, powinieneś wysyłać do nich e-maile mniej więcej raz w tygodniu. Jeśli coś 

nagle się zmienia w twoim projekcie (być może zestaw danych, o którym myślałeś, że nie istnieje) i 

potrzebujesz wkładu interesariuszy, czasami właściwą drogą jest umówienie się z nimi na rozmowę 

telefoniczną lub spontaniczne spotkanie. Tego rodzaju szybkie spotkania mogą być świetne do 

uzyskania natychmiastowego wkładu, gdy jest to konieczne. Jedyne pytanie, jakie należy sobie zadać 

przed umieszczeniem jednego z tych spotkań w kalendarzu, to „Czy rzeczywiście potrzebuję w tym 

zakresie wkładu interesariuszy?” Jeśli nastąpi zmiana, ale wiesz, co dalej, prawdopodobnie nie musisz 

zajmować czasu innych osób. Jeśli potrzebujesz danych wejściowych, zrób to. Błędem, który zwykle 

popełniają młodsi analitycy danych, jest domyślne założenie, że to inni ludzie organizują spotkania, a 

nie oni. Ale im bardziej proaktywny możesz być w utrzymaniu projektu w ruchu, tym lepszy będzie 

projekt. Co więcej, ta sytuacja jest świetnym szkoleniem dla starszych ról, w których oczekuje się tych 

działań. Metoda i powody komunikacji powinny różnić się w zależności od typu interesariusza. Ogólnie 

rzecz biorąc, interesariusze biznesowi są zazwyczaj zadowoleni ze spotkań, podczas których mogą 

wyznaczać kierunek i współpracować. Prawdopodobnie nie są to osoby, które będą w stanie podać 

rzeczywiste dane lub pomóc w technicznych blokadach. Inżynierowie często mają dla Ciebie techniczne 

odpowiedzi, ale będą tak samo niepewni jak Ty przy podejmowaniu decyzji dotyczących projektu lub 

kierunku prac. Kierownicy są bardzo zajęci i zwykle mogą być w pętli tylko na początku projektu, aby 

ustalić ogólne cele i na końcu projektu, aby zobaczyć wnioski. 

Bycie konsekwentnym 

Wyobraź sobie restaurację w dole ulicy. Pewnego dnia zamawiasz tam fajitas, a oni szybko wydobywają 

najlepsze fajitas, jakie kiedykolwiek miałeś. Miesiąc później ponownie zamawiasz fajitas, ale tym razem 

zupełnie zapomnieli o przyprawieniu mięsa. Jedziesz trzeci raz i jedzenie było smaczne, ale wyjście 

zajęło ponad godzinę – znacznie dłużej, niż się spodziewałeś. Czy to jest restauracja, w której chciałbyś 

zjeść? Firmy rozwijają się na dostarczaniu spójnego produktu, a jako naukowiec danych jesteś mini-

biznesem w swojej organizacji. Interesariusze to Twoi klienci i jeśli nie będziesz im dobrze służył, 

przestaną prosić Cię o pomoc. Jednym ze sposobów na zapewnienie spójności w relacjach jest 

standaryzacja pracy. W przypadku analiz i raportów, możesz wyświadczyć swoim interesariuszom 

świetną przysługę, tworząc spójne ramy do ich udostępniania. Jeśli uda Ci się utrzymać wszystko bez 

zmian, od analizy do analizy, jak to tylko możliwe, interesariusze będą mogli skoncentrować się na 

wynikach. Oto kilka rzeczy do rozważenia przy standaryzacji:  

* Jaka jest struktura analizy - w miarę możliwości postaraj się mieć format analizy. Zacznij od tego 

samego stylu celu i danych, a zakończ podobnymi wnioskami i kolejnymi krokami. Uczysz swoich 

interesariuszy, jak czytać i przemyśleć te materiały.  

* Sposób dostarczania analizy - chociaż nie musisz się tego dokładnie trzymać, sprawy zwykle 

przebiegają sprawniej, jeśli masz jeden typ pliku do analizy. Mogą to być pliki PowerPoint, PDF, HTML 

lub inne. Wszystkie powinny być za każdym razem przechowywane w tym samym miejscu. Możesz 

utworzyć Dropbox, folder sieciowy lub inne narzędzie do udostępniania analiz. Upewnij się, że 

narzędzie jest czymś, z czego mogą korzystać interesariusze; repozytorium GitHub prawdopodobnie 

nie będzie działać, chociaż możesz je stworzyć dla siebie, aby mieć wszystko pod kontrolą wersji.  

* Styl analizy — ten punkt może wydawać się niewielki, ale spójność w wizualizacjach może być bardzo 

długa. W miarę możliwości używaj tych samych kolorów i szablonów (punkty bonusowe za kolory 

Twojej firmy).  

 



Podczas dostarczania pulpitów nawigacyjnych stosuje się tutaj wiele reguł spójności analiz. Chcesz 

zachować spójność stylów i formatów w wielu pulpitach nawigacyjnych i przechowywać je wszystkie 

w udostępnionej lokalizacji, aby ludzie pamiętali, jak uzyskać do nich dostęp. W przypadku interfejsów 

API i produktów do uczenia maszynowego spójność jest w projekcie produktu. Wraz ze wzrostem 

portfolio interfejsów API i modeli zespołu zajmującego się analizą danych, śledzenie działania każdego 

z nich może być niezwykle trudne. Im bardziej spójne są interfejsy API, tym łatwiejsze w użyciu. Zasady 

spójności obejmują 

* Spójność danych wejściowych - sposób, w jaki Twoje modele i interfejsy API przyjmują dane, powinna 

być w jak największym stopniu zgodna z tym samym formatem. Wszystkie z nich mogą na przykład 

przyjmować obiekty JSON z tymi samymi nazwami parametrów.  

* Spójność danych wyjściowych — struktura danych wyjściowych powinna mieć sens w odniesieniu do 

struktury danych wejściowych i działania pozostałych interfejsów API utworzonych przez zespół. Jeśli 

model przyjmuje JSON jako dane wejściowe, powinien zwrócić JSON jako dane wyjściowe.  

* Spójność w uwierzytelnianiu — prawdopodobne jest, że modele i interfejsy API wymagają jakiejś 

formy uwierzytelnienia dla bezpieczeństwa. Niezależnie od używanej metody powinna ona być spójna 

dla jak największej liczby interfejsów API, zwłaszcza że łatwo jest stracić orientację, które 

poświadczenia są dla danego interfejsu API.  

Oprócz pomocy interesariuszom, cała ta spójność będzie dla Ciebie przydatna! Im bardziej będziesz w 

stanie ujednolicić wszystkie te części pracy z nauką danych, tym mniej będziesz musiał o nich myśleć (i 

tym bardziej możesz skupić się na interesujących częściach). Im bardziej zespół zajmujący się badaniem 

danych może standaryzować, tym łatwiej jest przekazywać pracę różnym osobom. Standaryzacja jest 

dobra dla wszystkich.  

Zarządzanie relacjami 

Relacje między ludźmi odgrywają ważną, ale czasami pomijaną część każdej interakcji biznesowej. 

Ludzie podświadomie szukają społecznych i emocjonalnych wskazówek, aby ustanowić stabilność, 

komfort i więź, a kiedy je znajdą, są bardziej otwarci na nowe pomysły i doświadczenia. Ta więź z osobą 

zapewnia przyjazne otoczenie dla wszelkich informacji, które chcesz jej przedstawić. Sposób 

nawiązania dobrych relacji z kimś jest mniej liniowy niż większość zadań związanych z pracą. Niektórzy 

ludzie szybko nawiązują kontakty z ludźmi na podstawie bycia ogólnie przyjaznymi. Inni ludzie zajmują 

znacznie więcej czasu i wymagają licznych interakcji z głęboką osobistą dyskusją. Z biegiem lat 

odkryłem, że wiele moich sukcesów w karierze zależało od relacji, które poświęciłem na nawiązanie 

czasu, niezależnie od tego, czy było to czyjeś wsparcie na ważnym spotkaniu, czy dyrektor wysłuchał 

jednego z moich pomysłów, czy ktoś oferował mi nowa okazja. Ogromna część mojej kariery 

zawodowej polegała na ciężkiej pracy i wykazaniu wartości mojej pracy, ale nawiązanie osobistych 

kontaktów z ludźmi zapewniło im dużo kontekstu na mój temat, czego mogli się spodziewać, ile 

swobody chcieli mi dać, i ile zaakceptowaliby ode mnie na podstawie wiary kontra dowód. 

Jako introwertyk nawiązywanie relacji przychodziło mi mniej naturalnie niż innym i musiałem pracować 

nad tym, jak się do tego zabrać. Z perspektywy czasu zdaję sobie sprawę, że przeprowadziłem serię 

małych eksperymentów – sformułowałem hipotezy na podstawie tego, co wiedziałem lub 

zaobserwowałem, na temat tego, jak mogę się z kimś połączyć, sprawdziłem, czy to zadziałało, 

skorygowałem na podstawie nowych informacji, których się o nich dowiedziałem, i powtórzyłem to w 

moich interakcjach z nimi, dopóki nie zorientowałem się, co je napędza i mogę się z nimi dobrze 

odnosić. Nie oznacza to, że powinieneś zmienić się dla innych, ale pewna empatia do tego, co sprawia, 

że inni czują się komfortowo, idzie zaskakująco daleko. 



Priorytety pracy 

Jako naukowiec zajmujący się danymi starający się wesprzeć organizację, często musisz zdecydować, 

nad jakim zadaniem powinieneś pracować. Chociaż niektóre zespoły mają kierownika projektu, który 

decyduje, jaką pracę powinien wykonać każdy analityk danych, nadal należy zalecać, jakie powinno być 

następne zadanie. Zadania te mogą się bardzo różnić tematem i zakresem, a każde z nich może 

pochodzić od innego interesariusza. Możesz podzielić zadania na trzy segmenty:  

* Szybkie zadania, które pochodzą bezpośrednio od interesariuszy - te zadania to zazwyczaj małe 

prośby, takie jak „Zrób wykres sprzedaży w czasie”. Często są pilne, a ponieważ nie zajmują dużo czasu, 

trudno odmówić. Ale każdy z nich odwraca uwagę od ważniejszej pracy, a wraz z narastaniem żądań 

coraz trudniej jest wykonywać produktywną pracę.  

* Długoterminowe projekty dla biznesu - te projekty są podstawą pracy analityka danych. Budowanie 

kokpitów menedżerskich, dokonywanie długich analiz i tworzenie modeli do wprowadzenia do 

produkcji – wszystko to mieści się w tym wiadrze. Zadania te wydają się być bardzo ważne, ale biorąc 

pod uwagę fakt, że ich wykonanie może zająć tygodnie lub miesiące, nie zawsze są pilne.  

* Pomysły, które Twoim zdaniem przynoszą długoterminowe korzyści — biorąc pod uwagę charakter 

nauki o danych, są one zazwyczaj bardziej techniczne, na przykład tworzenie modelu uczenia 

maszynowego do przewidywania, kiedy klient zadzwoni do pomocy technicznej, zanim to zrobi. Ta 

kategoria obejmuje również prace, które zwiększają produktywność, takie jak tworzenie funkcji, a 

nawet biblioteki do szybszego rozwiązywania typowych problemów. Jeśli ręczny proces trwa kilka 

godzin tygodniowo, możesz zautomatyzować zadanie, nie przynosząc żadnych bezpośrednich korzyści 

firmie, ale pośrednio pozwalając sobie na więcej. Nikt nie prosi o tę pracę, ale wydaje się to ważne.  

Może być trudno określić najważniejsze zadanie, nad którym pracujesz, i co możesz odłożyć na bok, 

zwłaszcza gdy wiele osób prosi Cię o pracę. Jednocześnie praca, która jest bardzo ważna dla 

interesariuszy, może nie być ważna dla firmy jako całości. Jako naukowiec zajmujący się danymi rzadko 

masz możliwość odrzucenia żądań od interesariuszy, ponieważ zazwyczaj to oni wyznaczają kierunek 

działalności. Wszystko to tworzy środowisko, w którym decyzja o tym, nad czym pracujesz, może mieć 

ogromny wpływ na biznes; ogranicza również to, co możesz zrobić. Jest to obszar, z którym boryka się 

wielu analityków danych. Kiedy interesariusze składają prośby, naturalne jest chcieć ich zadowolić, a 

nie zawieść. Ponadto prośby, które zgłaszają, mogą być interesujące intelektualnie. Próba spełnienia 

każdej prośby jest jednak nie do utrzymania, ponieważ prośby o odpowiedzi są nieskończone. Co 

więcej, udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie za pomocą danych często prowadzi do nowych pytań, 

więc spełnianie próśb często wiąże się z dodatkową pracą, a nie zmniejsza ilością pracy pozostałej do 

wykonania. Kiedy zastanawiasz się nad możliwymi zadaniami do pracy, warto skoncentrować się na 

dwóch pytaniach:  

* Czy ta praca będzie miała wpływ? Czy znajomość wyniku tej analizy ma istotny wpływ na firmę? Czy 

jakikolwiek wynik zmieni decyzje? Czy ten model uczenia maszynowego zwiększyłby zysk?  

* Czy ta praca zrobi coś nowego? Czy stosowałbyś w kółko istniejący proces, czy też próbowałbyś 

czegoś innego? Odpowiedzi na te dwa pytania tworzą cztery kombinacje rodzajów pracy:  

* Innowacyjny i wpływowy 

* Nie innowacyjny, ale wpływowy 

* Innowacyjny, ale nie mający wpływu 

* Ani innowacyjny, ani wpływowy 



Zarówno innowacyjna, jak i efektowna praca 

Innowacyjna praca, która zmienia biznes, jest tym, na co większość analityków danych chce spędzić 

całą swoją karierę. Przykładowym projektem może być pobranie danych inwentaryzacyjnych, których 

nigdy wcześniej nie używał analityk danych, i wykorzystanie nowoczesnego modelu uczenia 

maszynowego do optymalizacji zamawiania produktu, oszczędzając firmie miliony dolarów. Są to 

projekty, które w najlepszym razie sprawiają, że pojawiają się w magazynach takich jak Harvard 

Business Review czy Wired. Niestety niewiele projektów firmowych mieści się w tej kategorii. Aby 

zaistnieć, te projekty muszą mieć wiele funkcji:  

* Aby metody analizy danych były przydatne, musi być wystarczająca ilość danych.  

* W danych musi być interesujący sygnał, który modele mogą odebrać.  

* Część firmy musi być na tyle duża lub ważna, aby zmiany mogły mieć wpływ na wynik finansowy (więc 

projekt prawdopodobnie nie optymalizuje zapasów markerów suchościeralnych dla biura).  

* Problem musi być na tyle złożony lub unikalny, aby ludzie nie próbowali go wcześniej.  

Zestaw problemów w firmie, które wpadają w te wszystkie wiadra, jest niezwykle mały. Te projekty są 

świetne, ponieważ wzbudzają zainteresowanie zarówno interesariuszy, jak i analityków danych. 

Interesariusze czują się świetnie, ponieważ widzą wyraźną wartość projektu. Analitycy danych chętnie 

wypróbowują nowe metody na nowych danych i zobaczą wyniki. Jeśli znajdziesz projekt w tej kategorii, 

zrób wszystko, aby go pielęgnować. Takie projekty mogą zdefiniować karierę, ale ponieważ mają tak 

wiele wymagań, są bardzo rzadkie i nieczęsto kończą się sukcesem. 

<b>Nie innowacyjna, ale wciąż wywierająca wpływ praca</b> 

Te projekty nie są innowacyjne, ale zmieniają biznes, takie jak bardzo przyziemna analiza danych, która 

przekonuje zespół do wprowadzenia produktu. Często ta perswazja sprowadza się do dostarczenia 

dowodu na to, co wszyscy podejrzewają, że jest prawdą; nie jest to szczególnie innowacyjne, ale 

pomoże. W inżynierii projekty te mogą wykorzystywać model, który został już wdrożony w jednym 

oddziale firmy, i przenosić go do innego oddziału. Innym rodzajem pracy, który należy do tej kategorii, 

jest usprawnianie zadań, które zajmują dużo czasu. Taka praca nie jest innowacyjna, ale poprawia 

biznes. Chociaż ta praca nie jest efektowna, ważne jest, że pomaga biznesowi. Pomaganie 

zainteresowanym stronom w dostrzeżeniu wartości pracy w zakresie analizy danych jest świetnym 

sposobem na zdobycie poparcia. Jeśli masz większe poparcie, następnym razem, gdy projekt 

przekroczy budżet lub się nie powiedzie, ludzie chętniej zachowają w tobie wiarę. Więc w miarę 

możliwości spróbuj podjąć się tych projektów. W ostatecznym rozrachunku zadaniem analityka danych 

jest dostarczanie wartości firmie, a nie wykonywanie pracy, która jest dla niego najbardziej 

fascynująca. Cenną umiejętnością dla analityków danych jest umiejętność tolerowania tego rodzaju 

wartościowej, ale nie interesującej pracy. Biorąc to pod uwagę, jeśli praca jest całkowicie pełna 

projektów, które Cię nie interesują i niczego Cię nie nauczą, całkowicie właściwe jest znalezienie innej 

pracy. Całkowicie uzasadnione jest rozważenie satysfakcji z pracy, gdy priorytetowo traktujesz pracę; 

po prostu upewnij się, że to nie jedyna kwestia. 

Innowacyjna, ale nieefektywna praca 

Ta praca jest innowacyjna, ale nieprzydatna dla biznesu, np. badanie nowych teoretycznych 

algorytmów i metod nauki o danych, które mają małą szansę na wykorzystanie. Te projekty mogą być 

wieżami z kości słoniowej, w których ludzie spędzają miesiące lub lata zaszyte w pracy, która nie 

wchodzi w interakcje z innymi grupami i nie zostanie wykorzystana. Projekty te mogą pochłaniać 



ogromne ilości czasu dla zespołów zajmujących się analizą danych, a ostatecznie kosztować miliony 

dolarów, nie mając do dyspozycji zbyt wielu rzeczy do pokazania. Pomimo tych faktów, projekty te 

przyciągają do nich naukowców zajmujących się danymi, jak ćmy do jasnego światła. Projekty te zwykle 

zaczynają się w zespole data science i koncentrują się na tym, co jest metodologicznie interesujące, a 

nie na tym, co jest przydatne dla biznesu. Naukowiec zajmujący się danymi mógłby przeczytać artykuł 

badawczy przedstawiający nową technikę teoretyczną i przekonać resztę zespołu, że muszą spróbować 

wykorzystać ją na własnych danych. Sześć miesięcy później jasne jest, że metoda nie jest tak dobra, jak 

sugerował artykuł, a nawet gdyby tak było, nikt w branży nie ma szczególnej potrzeby uzyskania 

wyników, które zapewniłby algorytm. Co gorsza, badacz danych od tego czasu przeszedł do nowego 

artykułu i proces się powtarza. Często interesariusze nawet nie wiedzą o tych projektach. Co najwyżej 

zauważają, że niektórzy naukowcy zajmujący się danymi w zespole wydają się być bardzo zajęci pracą 

nad czymś, co brzmi naprawdę ciężko, ale nikt nie wyjaśnił, co to jest. Jako naukowiec zajmujący się 

danymi łatwo jest poczuć, że po ukończeniu projektu ludzie będą mogli znaleźć dla niego zastosowanie. 

W praktyce, jeśli nie możesz od razu zobaczyć zastosowania projektu, interesariusze prawdopodobnie 

też tego nie zrobią. O ile to możliwe, nie utknij w pracy nad tymi projektami, które mogą nie przyczyniać 

się do rozwoju firmy, powodując, że ludzie kwestionują Twoją wartość. 

Ani innowacyjna, ani efektowna praca 

Niestety, wiele prac, o które proszono naukowców zajmujących się danymi, nie jest ani innowacyjne, 

ani skuteczne. Najbardziej klasycznym przykładem jest często aktualizowany raport, który nie jest 

zautomatyzowany i zajmuje dużo czasu, ale nikt nie zadaje sobie trudu, aby czytać go za każdym razem, 

gdy jest publikowany. Tego rodzaju praca wymaga mnóstwo czasu i wysiłku, ale jeśli jest dostarczana 

wielu interesariuszom, nikt nie chce być interesariuszem, który wkracza i mówi, że praca nie musi już 

być wykonywana. Ponieważ firma z czasem gromadzi coraz więcej wymaganych raportów, czas 

potrzebny na wygenerowanie ich wszystkich może ostatecznie obciąć zespół zajmujący się analizą 

danych. Chociaż raportowanie to jeden rodzaj pracy, który nie może być ani innowacyjny, ani 

wpływowy, wiele małych jednorazowych żądań może należeć do tej kategorii. Kierownicy, którzy lubią 

dane i wykresy, mogą wielokrotnie zwracać się do zespołu zajmującego się analizą danych, np. „Zrób 

mi wykres sprzedaży w Europie według tygodnia” lub „Znajdź mi produkt, który ma największy spadek 

zamówień w ciągu ostatnich 12 tygodni”. Żadne z tych żądań nie może być szczególnie trudne, ale 

razem zajmują dużo przepustowości i prawdopodobnie nie zapewniają dużej wartości dla firmy. Tego 

rodzaju sytuacje są trudne, ponieważ nie ma łatwych odpowiedzi. Możesz spróbować zautomatyzować 

raporty i procesy, które zajmują dużo czasu, ale samo to zadanie zajmuje dużo czasu i możesz uzyskać 

tylko ograniczone ulepszenia, w zależności od używanej technologii. Jeśli na przykład interesariusze 

wysokiego szczebla składają powtarzające się żądania, trudno jest odmówić, nie narażając pozycji 

zespołu zajmującego się analizą danych. Pomimo tych trudnych sytuacji, Twoim obowiązkiem jako 

analityka danych jest staranie się o dobre wykorzystanie swojego czasu. Jeśli wiele z tych zadań jest 

wykonywanych, powinieneś wyjaśnić innym osobom, że te zadania mogą nie być warte czasu, 

prowadząc rozmowy z przełożonym lub interesariuszami. Prawdopodobnie już wiedzą, że ta praca nie 

jest szczególnie przydatna, ale dzięki ciągłym dyskusjom na temat procesów i tego, jak Twoim zdaniem 

należy je poprawić, ludzie będą mniej skłonni do zaakceptowania status quo. Jeśli nie, czasami 

najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to spróbować najpierw wprowadzić sugerowane ulepszenia, a 

następnie je pokazać. 



Gdy Twój projekt związany z badaniem danych nie powiedzie się 

Większość projektów data science to przedsięwzięcia wysokiego ryzyka. Próbujesz przewidzieć coś, 

czego nikt wcześniej nie przewidział, zoptymalizować coś, czego nikt wcześniej nie zoptymalizował lub 

zrozumieć dane, na które nikt wcześniej nie spojrzał. Bez względu na to, co robisz, jesteś pierwszą 

osobą, która to robi; praca jest prawie zawsze eksploracyjna. Ponieważ naukowcy zajmujący się danymi 

nieustannie robią nowe rzeczy, nieuchronnie dojdziesz do punktu, w którym odkryjesz, że to, na co 

liczyłeś, nie jest możliwe. Wszyscy musimy zmagać się z niepowodzeniem naszych pomysłów. 

Niepowodzenie jest bolesne i rozdzierające serce; chcesz przestać myśleć o data science i marzyć o 

całkowitym opuszczeniu pola. Jako przykład rozważ firmę budującą model uczenia maszynowego w 

celu polecania produktów w witrynie. Prawdopodobny przebieg wydarzeń zaczyna się od pewnego 

zestawu spotkań, podczas których zespół data science przekonuje kadrę zarządzającą, że projekt to 

dobry pomysł. Zespół wierzy, że wykorzystując informacje o klientach i ich transakcjach, może 

przewidzieć, co klienci chcą kupić w następnej kolejności. Kierownictwo kupuje pomysł i zapala 

projektowi  zielone światło. Wiele innych firm ma takie modele, które wydają się proste, więc projekt 

powinien działać. Niestety, gdy zespół zaczyna pracować, zaczyna się rzeczywistość. Może dowiadują 

się, że ponieważ firma niedawno zmieniła systemy, dane transakcyjne są dostępne tylko z ostatnich 

kilku miesięcy. A może zespół przeprowadza eksperyment i stwierdza, że osoby, które widzą silnik 

rekomendacji, nie kupują niczego więcej niż osoby, które tego nie robią. Takie problemy narastają; 

ostatecznie zespół porzuca projekt, przerażony. Tu zdefiniujemy projekt jako porażkę, gdy nie spełnia 

swojego celu. W przypadku analizy projekt może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli nie pomoże 

interesariuszowi odpowiedzieć na pytanie biznesowe. W przypadku problemu z uczeniem 

maszynowym w środowisku produkcyjnym projekt może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli nie 

zostanie wdrożony lub nie będzie działać po wdrożeniu. Projekty mogą zakończyć się niepowodzeniem 

na wiele sposobów. Analitycy danych zwykle nie mówią o niepowodzeniu projektów, chociaż zdarza 

się to niezwykle często. Gdy projekt kończy się niepowodzeniem, analityk danych może czuć się 

bezbronny. Jeśli twój projekt się nie powiedzie, możesz pomyśleć: „Gdybym był lepszym naukowcem 

od danych, to by się nie wydarzyło”. Niewiele osób czuje się komfortowo, dzieląc się historiami o 

kwestionowaniu własnych umiejętności. U podstaw nauki o danych leży badania i rozwój. Każdego dnia 

analitycy danych zbierają dane, które nigdy wcześniej nie były analizowane, i szukają trendu, który 

może tam być lub nie. Naukowcy zajmujący się danymi postanowili zbudować modele uczenia 

maszynowego na danych, w których może nie być sygnału. Nie jest możliwe, aby te zadania zawsze się 

powiodły, ponieważ nowe trendy i sygnały są bardzo rzadko spotykane w jakiejkolwiek dziedzinie. 

Jednak w dziedzinie takiej jak inżynieria oprogramowania zazwyczaj można wykonać zadanie (chociaż 

może to zająć więcej czasu i zasobów niż planowano). Ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób 

projekty analizy danych kończą się niepowodzeniem i co robić, gdy kończą się niepowodzeniem. Im 

lepiej rozumiesz nieudany projekt, tym więcej niepowodzeń w przyszłości możesz uniknąć. Nieudane 

projekty mogą również dać wgląd w to, co się powiedzie, dzięki zbadaniu, które części projektu 

zadziałały. I możesz być w stanie dostosować nieudany projekt przy odrobinie pracy w coś, co może 

być przydatne w organizacji. W tym rozdziale omówimy trzy tematy: dlaczego projekty analizy danych 

kończą się niepowodzeniem, jak myśleć o ryzyku projektu i co robić, gdy projekt się nie powiedzie. 

Omawiamy trzy główne powody, dla których większość projektów kończy się niepowodzeniem, co z 

nim zrobić i jak radzić sobie z emocjami, które możesz odczuwać. 

Dlaczego projekty data science kończą się niepowodzeniem 

Wygląda na to, że projekty data science kończą się niepowodzeniem z nieskończonej listy powodów. 

Od budżetu po technologię i zadania, których wykonanie trwa znacznie dłużej niż oczekiwano, istnieje 



wiele powodów niepowodzenia. Ostatecznie te wiele rodzajów awarii można podzielić na kilka 

podstawowych tematów. 

Dane nie są tym, czego chciałeś 

Nie możesz zajrzeć do każdego możliwego źródła danych przed rozpoczęciem projektu. Konieczne jest 

dokonanie świadomych założeń dotyczących tego, co jest dostępne, na podstawie tego, co wiesz o 

firmie. Kiedy projekt się zaczyna, często dowiadujesz się, że wiele z Twoich założeń nie jest 

prawdziwych. Być może dane nie istnieją, nie są przechowywane w przydatnym formacie lub nie są 

przechowywane w miejscu, do którego masz dostęp. Jeśli na przykład przeprowadzasz analizę, aby 

zrozumieć, w jaki sposób wiek klienta wpływa na korzystanie przez niego z programu lojalnościowego, 

możesz dowiedzieć się, że klienci nigdy nie są pytani o wiek podczas dołączania do programu. Ta 

porażka może bardzo szybko zakończyć projekt. Ponieważ potrzebujesz danych, zanim będziesz mógł 

cokolwiek zrobić, tego typu problemy są pierwszymi poważnymi problemami, które się pojawiają. 

Częstą reakcją na napotkanie tego problemu są negocjacje wewnętrzne, w ramach których próbujesz 

objąć luki w danych. Mówisz takie rzeczy jak „Cóż, nie mamy dziesięciu lat danych, takich jak chcieliśmy, 

ale może rok danych wystarczy dla modelu” i masz nadzieję, że będzie jak najlepiej. Czasami takie 

podejście może działać, ale alternatywne rozwiązania nie zawsze są wystarczające, aby projekt był 

wykonalny. Kiedy wystawiasz projekt, nie zawsze masz dostęp do danych lub nawet pełne zrozumienie, 

czym one są (specjalny problem w konsultingu, gdzie nie masz dostępu do danych, dopóki praca nad 

projektem nie zostanie sprzedana ). Ponadto dane mogą istnieć, ale mają krytyczną wadę, która czyni 

je bezużytecznymi. Dane mogą istnieć w tabeli bazy danych, ale identyfikatory klientów mogą być 

uszkodzone i bezużyteczne. Jest tak wiele sposobów, w jakie zbiór danych może mieć problemy, że 

niezwykle trudno jest sprawdzić je wszystkie przed rozpoczęciem projektu. Z tego powodu często 

zdarza się, że projekty data science ledwo wychodzą poza fazę uruchomienia. Im szybciej uzyskasz 

dostęp do danych i je eksplorujesz, tym szybciej możesz zminimalizować ryzyko nieodpowiednich 

danych. Najlepszym scenariuszem uniknięcia tego błędu jest pobranie próbek danych przed 

rozpoczęciem projektu. Jeśli nie jest to możliwe, następnym najlepszym scenariuszem jest 

opracowanie harmonogramu projektu wokół możliwości, że dane będą słabe. Dzięki wczesnemu 

etapowi „idź/nie idź” w projekcie, w którym interesariusze zgadzają się na ponowną ocenę 

wykonalności projektu, jest mniejsza szansa, że interesariusze będą zaskoczeni, że dane mogą być złe. 

Jeśli zmagasz się z brakiem dobrych danych, masz ograniczone możliwości. Możesz na przykład 

spróbować znaleźć alternatywne źródła danych do zastąpienia. Może nie masz danych o tym, które 

produkty zostały zakupione, ale wiesz, jaka ilość została wyprodukowana i możesz to wykorzystać. 

Problem zwykle polega na tym, że te substytuty są na tyle różne, że powodują realne problemy z 

analizą. Kiedy nie możesz znaleźć realnego substytutu, czasami wystarczy rozpocząć oddzielny projekt, 

aby zacząć zbierać lepsze dane. Dodanie oprzyrządowania i telemetrii do stron internetowych i 

aplikacji, tworzenie baz danych do przechowywania danych zamiast ich wyrzucania oraz wykonywanie 

innych zadań może pomóc zespołowi podjąć się zadania w przyszłości dzięki lepszym zebranym danym 

Przykładowa awaria: Analiza statusu programu lojalnościowego 

Dyrektor w dziale marketingu dużej sieci restauracji chce zrozumieć, czy klienci wydają inaczej w miarę 

wzrostu statusu w programie lojalnościowym firmy. Program ma poziomy srebra, złota i platyny, a 

dyrektor chce wiedzieć, czy ktoś, kto trafi na platynę, kupił w ten sam sposób, kiedy był tylko przy 

srebrze. Zespół ds. analizy danych zgadza się przyjrzeć tej prośbie, ponieważ zadanie powinno być dość 

proste i nie pracowali wcześniej z danymi lojalnościowymi. Są zszokowani, gdy dowiadują się, że 

przestarzała baza danych programów lojalnościowych nie śledzi historycznych poziomów programów 

- dokładnie tam, gdzie obecnie znajdują się klienci. Jeśli klient jest obecnie na poziomie platyny, nie ma 

możliwości sprawdzenia, kiedy był srebrem lub złotem. Dlatego analiza jest niemożliwa do wykonania. 



Zespół data science zaleca dostosowanie systemu, ale zmiana architektury bazy danych programu 

lojalnościowego wymaga milionów dolarów, a w firmie jest na to niewielkie zapotrzebowanie, więc 

żadne zmiany nie są wprowadzane, a pomysł na analizę zostaje porzucony. 

Dane nie mają sygnału 

Załóżmy, że hazardzista zatrudnia analityka danych, który ma nadzieję wykorzystać statystyki do 

wygrania gry w kości. Hazardzista rzuca kostką 10 000 razy i zapisuje rzuty; następnie płaci analitykowi 

danych za stworzenie modelu, który przewidzi następny rzut kostką. Pomimo tego, że badacz danych 

dysponuje ogromną ilością danych, nie ma sposobu, aby przewidzieć, jaki rzut będzie następny, poza 

przypisaniem każdej stronie prawdopodobieństwa 1/6 (jeśli kość jest sprawiedliwa). Pomimo tego, że 

badacz danych ma dużo danych, nie ma w tych danych sygnału, która strona zostanie przerzucona w 

następnej kolejności. Ten problem braku sygnału w danych jest niezwykle powszechny w nauce o 

danych. Załóżmy, że prowadzisz witrynę e-commerce i chcesz stworzyć model do przewidywania, 

którzy klienci będą zamawiać produkty na podstawie ich przeglądarki, urządzenia i systemu 

operacyjnego. Nie ma sposobu, aby przed rozpoczęciem projektu dowiedzieć się, czy te punkty danych 

mogą być rzeczywiście wykorzystane do przewidzenia, czy klient złoży zamówienie, czy też w danych 

brakuje sygnału, tak jak miało to miejsce w przypadku danych z rolki. Tworzenie modelu uczenia 

maszynowego do prognozowania polega na testowaniu danych, aby sprawdzić, czy zawiera w sobie 

sygnał, a może nie być. W rzeczywistości w wielu sytuacjach byłoby bardziej zaskakujące, gdyby był 

sygnał, niż gdyby nie było sygnału. Niestety brak sygnału w danych może być końcem projektu. Jeśli 

projekt jest zbudowany wokół próby znalezienia relacji w danych i dokonania na tej podstawie 

prognozy, a nie ma tam związku, prognoza nie może zostać wykonana. Analiza może nie wykazać 

niczego nowego ani interesującego, a model uczenia maszynowego może nie przynieść wyników 

lepszych niż losowy przypadek. Jeśli nie możesz znaleźć sygnału w hałasie, masz kilka możliwych 

sposobów:  

* Przeformułuj problem. Możesz spróbować przeformułować problem, aby sprawdzić, czy istnieje inny 

sygnał. Załóżmy, że masz zestaw artykułów i próbujesz przewidzieć najbardziej odpowiedni artykuł dla 

użytkownika. Możesz sformułować problem jako problem klasyfikacji, aby spróbować sklasyfikować, 

który artykuł w zestawie artykułów jest najbardziej odpowiedni.  

* Zmień źródło danych. Jeśli wydaje się, że nic nie wyciąga sygnału z danych, możesz spróbować zmienić 

źródło danych. Podobnie jak w przypadku poprzedniego punktu awarii polegającego na braku dobrych 

danych, dodanie nowego źródła danych do problemu czasami tworzy nieoczekiwany sygnał. Niestety, 

zwykle zaczynasz od zbioru danych, który miał największą szansę być użyteczny, więc szanse, że ta 

strategia Cię uratuje, są dość ograniczone.  

Zazwyczaj naukowcy zajmujący się danymi, którzy utknęli w takiej sytuacji, próbują użyć mocniejszego 

modelu, aby znaleźć sygnał. Jeśli regresja logistyczna nie może dać sensownej prognozy, próbują 

losowego modelu lasu. Jeśli losowy model lasu nie działa, próbują sieci neuronowej. Każda metoda 

staje się bardziej czasochłonna i bardziej złożona. Chociaż te metody mogą być przydatne do uzyskania 

dokładniejszych prognoz, nie mogą zrobić czegoś z niczego. Najczęściej, jeśli najprostsza metoda nie 

jest w stanie wykryć żadnego sygnału, te bardziej złożone nie będą w stanie. Dlatego najlepiej zacząć 

od prostych metod modelowania, aby zweryfikować wykonalność projektu, a następnie przejść do 

bardziej złożonych i czasochłonnych metod, niż zaczynać od złożonych i iść prostszymi. Nie zgub się, 

spędzając miesiące na budowaniu coraz bardziej skomplikowanych modeli, mając nadzieję, że być 

może następny będzie tym, który uratuje projekt.  

Przykładowy błąd: Wykrywanie błędów na stronie z danymi sprzedażowymi 



Hipotetyczna firma e-commerce ma problem: na stronie ciągle pojawiają się błędy i błędy. Co gorsza, 

błędy nie zawsze są wykrywane przez DevOps lub zespół inżynierów oprogramowania. Pewnego razu 

błąd został wykryty przez zespół marketingowy, który zauważył, że dzienne przychody są zbyt niskie. 

Kiedy marketing zauważy błąd zamiast DevOps lub inżynierii, to zła sytuacja. Zespół zajmujący się 

analizą danych postanowił wykorzystać statystyczne techniki kontroli jakości danych sprzedaży, aby 

otrzymywać alerty, gdy przychody są tak niskie, że w witrynie musi być jakiś błąd. Mają listę dni, w 

których wykryto błędy i historyczne dane o przychodach. Wykorzystanie sprzedaży do przewidywania 

błędów wydaje się proste. Niestety, wiele powodów, dla których przychody mogą się codziennie 

zmieniać, sprawia, że wykrywanie błędów jest prawie niemożliwe. Przychody mogą być niskie z 

powodu dnia tygodnia, pory roku, promocji marketingowych, wydarzeń globalnych lub wielu innych 

rzeczy. Chociaż marketing był kiedyś w stanie zobaczyć błąd, tego faktu nie można było uogólnić, 

ponieważ nie było na to sygnału w danych. 

Klient nie chciał tego 

Bez względu na to, jak dokładny jest model lub analiza, liczy się to, że zapewnia wartość 

interesariuszom. Analiza może zawierać wyniki, które są niezwykle interesujące dla analityka danych, 

ale nie dla przedsiębiorcy, który o to poprosił. Model uczenia maszynowego może tworzyć bardzo 

dokładne prognozy, ale jeśli ten model nie zostanie wdrożony i używany, nie zapewni dużej wartości. 

Wiele projektów dotyczących nauki danych kończy się niepowodzeniem, nawet po wykonaniu prac 

związanych z nauką danych. Ostatecznie analiza, model lub pulpit nawigacyjny w zakresie nauki o 

danych jest produktem. Projektowanie i tworzenie produktu to praktyka, w którą wiele osób włożyło 

setki lat zbiorowej myśli. Mimo to każdego roku wydaje się miliardy dolarów na tworzenie produktów, 

których ludzie nie chcą. Od New Coke po Google Glass, niektóre głośne produkty nie trafiają do 

klientów, a niektóre niskoprofilowe też nie. Tak jak Microsoft i Nokia mogą włożyć wiele wysiłku w 

stworzenie systemu Windows Phone, którego klienci ostatecznie nie kupili, tak analityk danych może 

tworzyć produkty, które nie są używane. Uniwersalne wytyczne dotyczące tworzenia produktów, które 

spodobają się klientom, to spędzanie dużej ilości czasu na rozmowach i pracy z klientami. Im lepiej 

rozumiesz ich potrzeby, pragnienia i ich problemy, tym większe prawdopodobieństwo, że stworzysz 

produkt, którego chcą. Dziedziny badań rynku i badań doświadczeń użytkowników to różne sposoby 

rozumienia klienta, poprzez ankiety i grupy fokusowe w badaniach rynku lub historie użytkowników, 

persony i testy w badaniach doświadczeń użytkowników. Wiele innych dziedzin wymyśliło własne 

metody i stosuje je od lat. Pomimo całego dobrego myślenia, jakie zrobili ludzie, nauka o danych jako 

dziedzina jest szczególnie podatna na niepowodzenie z powodu niezrozumienia potrzeb klientów. Z 

jakiegoś powodu naukowcy zajmujący się danymi czują się znacznie bardziej komfortowo patrząc na 

tabele i wykresy, niż wychodzą i rozmawiają z ludźmi. Wiele projektów związanych z nauką danych 

zakończyło się niepowodzeniem, ponieważ naukowcy zajmujący się danymi nie włożyli 

wystarczającego wysiłku w rozmowy z klientami i interesariuszami, aby zrozumieć, jakie były ich 

prawdziwe problemy. Zamiast tego naukowcy zajmujący się danymi zaczęli budować ciekawe modele 

i badać dane. W rzeczywistości ta sytuacja jest jednym z głównych powodów, dla których 

zdecydowaliśmy się poświęcić część zarządzaniu interesariuszami. Mamy nadzieję, że już lepiej 

rozumiesz, jak myśleć o relacjach z interesariuszami, czytając ten rozdział, ale jeśli go pominąłeś, może 

powinieneś to sprawdzić. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której masz produkt, który nie wydaje się 

lądować, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to porozmawiać z klientami. Nigdy nie jest za późno na 

rozmowę z klientami. Niezależnie od tego, czy Twój klient jest interesariuszem biznesowym, czy 

klientami Twojej firmy, pomocna może być komunikacja i zrozumienie. Jeśli Twój produkt nie jest dla 

nich przydatny, czy mogą powiedzieć, dlaczego tak nie jest? Czy możesz potencjalnie rozwiązać 

problemy, dodając nowe funkcje do produktu? Może mógłbyś zmienić analizę, dołączając do niej inny 

zbiór danych. Może mógłbyś ulepszyć model uczenia maszynowego, dostosowując format danych 



wyjściowych lub szybkość jego działania. Nigdy się nie dowiesz, dopóki nie porozmawiasz z ludźmi. To 

również wpisuje się w koncepcję minimalnie opłacalnego produktu (MVP), który jest intensywnie 

używany w tworzeniu oprogramowania. Chodzi o to, że im szybciej produkt zacznie działać i 

wprowadzić go na rynek, tym szybciej można uzyskać informację zwrotną na temat tego, co działa, a 

co nie, a następnie powtórzyć te opinie. W nauce o danych im szybciej działa dowolny model lub 

jakakolwiek analiza, tym szybciej możesz pokazać go klientom lub interesariuszom i uzyskać ich opinię. 

Spędzanie miesięcy na iterowaniu modelu uniemożliwia uzyskanie tej opinii. Im lepiej rozumiesz 

klientów przez cały proces projektowania i budowania swojej pracy, tym mniej prawdopodobne jest, 

że odniesiesz porażkę od klienta, który nie będzie chciał produktu. A jeśli w ten sposób poniesiesz 

porażkę, najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie komunikacji, aby spróbować znaleźć rozwiązanie. 

Przykładowe nieporozumienie: przewidywanie wartości kampanii sprzedażowej i marketingowej 

Rozpoczęto projekt w firmie zajmującej się sprzedażą detaliczną, aby stworzyć model uczenia 

maszynowego do przewidywania, jaki zwrot z inwestycji (ROI) przyniosą przyszłe kampanie reklamowe. 

Zespół ds. analizy danych zdecydował się zbudować model po tym, jak zobaczył, jak bardzo zespoły ds. 

marketingu i sprzedaży zmagały się z tworzeniem arkuszy kalkulacyjnych Excel, które przewidywały 

ogólną wartość. Załóżmy, że wykorzystując uczenie maszynowe i modelowanie na poziomie klienta, 

zespół analityków danych stworzył model oparty na Pythonie, który dokładniej przewidywał ROI 

kampanii. Później zespół zajmujący się analizą danych odkrył, że jedynym powodem, dla którego 

zespoły ds. marketingu i sprzedaży stworzyły arkusze kalkulacyjne Excel z prognozami zwrotu z 

inwestycji, było nakłonienie działu finansowego do podpisania ich. Zespół finansowy odmówił pracy z 

czymkolwiek innym niż Excel; Python był dla nich zbyt czarną skrzynką. W związku z tym narzędzie nie 

zostało użyte, ponieważ zespół ds. analizy danych nie wziął pod uwagę potrzeb klienta. Nie było 

potrzeby jak najdokładniejszego przewidywania; była to przepowiednia, która przekonałaby zespół 

finansowy, że kampanie są finansowo wykonalne. 

Zarządzanie ryzykiem 

Niektóre projekty są bardziej ryzykowne niż inne. Zbieranie danych, z którymi zespół pracował 

wcześniej, i tworzenie standardowego pulpitu nawigacyjnego w standardowy sposób, 

prawdopodobnie zakończy się sukcesem. Znalezienie nowego zestawu danych w firmie, zbudowanie 

wokół niego modelu uczenia maszynowego, który będzie działał w czasie rzeczywistym, oraz 

wyświetlenie go klientowi w przyjemnym dla użytkownika interfejsie to bardziej ryzykowny projekt. 

Jako naukowiec zajmujący się danymi masz w każdej chwili pewną kontrolę nad ryzykiem. Jedną z 

ważnych kwestii związanych z ryzykiem jest liczba projektów, nad którymi pracujesz jednocześnie. Jeśli 

pracujesz nad pojedynczym ryzykownym projektem i ten projekt się nie powiedzie, poradzenie sobie z 

tym niepowodzeniem może być dość trudne. Jeśli jednak będziesz w stanie pracować nad kilkoma 

projektami jednocześnie, będziesz w stanie zminimalizować ryzyko. Jeśli jeden z tych projektów się nie 

powiedzie, masz inne projekty, na których możesz się oprzeć. Jeśli jeden projekt jest niezwykle 

złożonym modelem uczenia maszynowego, który ma ograniczone szanse powodzenia, możesz 

jednocześnie pracować nad prostszym tworzeniem kokpitów i raportowaniem; następnie, jeśli projekt 

uczenia maszynowego nie powiedzie się, interesariusze mogą nadal być zadowoleni z raportów. 

Posiadanie wielu projektów może być również korzystne z punktu widzenia wykorzystania. Projekty z 

zakresu nauki o danych mają wiele początku i końca, od oczekiwania na dane po oczekiwanie na 

odpowiedź interesariuszy, a nawet oczekiwanie na dopasowanie modeli. Jeśli z jakiegoś powodu 

utkniesz w jednym projekcie, będziesz mieć możliwość zrobienia postępu w innym. Może to nawet 

pomóc w przypadku blokad umysłowych; rozpraszanie się, gdy utkniesz, może być świetnym sposobem 

na odświeżenie myślenia. Innym sposobem na ograniczenie ryzyka jest wprowadzenie do projektu 

punktów wczesnego zatrzymania. Idealnie, projekt, który wydaje się, że może się nie powieść, 



powinien być zaprojektowany z oczekiwaniem, że jeśli do pewnego momentu nie powiedzie się, 

zostanie odcięty. Na przykład w projekcie, w którym nie jest jasne, czy dane istnieją, projekt można 

określić zakresem, tak aby jeśli po miesiącu poszukiwań nie można było znaleźć dobrych danych, uważa 

się je za niewykonalne i zagubione. Jeśli oczekiwanie, że może się nie udać, zostanie przedstawione 

wcześnie, zakończenie projektu jest mniej zaskakujące i mniej kosztowne. W pewnym sensie 

wcześniejsze zakończenie projektu kodyfikuje fakt, że nauka o danych to badania i rozwój. Ponieważ 

nauka o danych jest wypełniona tak wieloma niewiadomymi, sensowne jest planowanie z 

uwzględnieniem możliwości, że w miarę uczenia się więcej poprzez prace eksploracyjne pomysł może 

się nie udać. Chociaż warto minimalizować ryzyko w portfelu projektów, nie chcesz go całkowicie 

usuwać. Nauka o danych polega na podejmowaniu ryzyka: prawie każdy wystarczająco interesujący 

projekt będzie miał mnóstwo niepewności i niewiadomych. Te ryzykowne niewiadome mogą wystąpić, 

ponieważ nikt wcześniej nie korzystał z nowego zestawu danych, nikt w firmie nie próbował wcześniej 

określonej metodologii lub interesariusz pochodzi z części firmy, która nigdy wcześniej nie korzystała z 

nauki o danych. Wiele cennych wkładów w badania danych w firmach pochodzi od ludzi, którzy próbują 

czegoś nowego, a jeśli jako naukowiec ds. danych starasz się unikać projektów, które mogą zakończyć 

się niepowodzeniem, unikasz również potencjalnie dużych sukcesów. Chociaż w tym rozdziale 

omówiono wiele przyczyn niepowodzenia projektów analizy danych, zespoły zajmujące się analizą 

danych mogą ostatecznie ponieść porażkę, nie podejmując wystarczającego ryzyka. Rozważ zespół ds. 

analizy danych, który wymyśla nowe pomysły i raporty dotyczące projektów, uważa je za udane, a 

następnie zatrzymuje się, aktualizując i odświeżając tylko poprzednie prace. Chociaż te projekty mogą 

nie kończyć się niepowodzeniem, ponieważ dostarczają pracę firmie, zespół ten przegapiłby 

potencjalne nowe obszary nauki o danych. 

Co możesz zrobić, gdy Twoje projekty zawodzą? 

Jeśli Twój projekt związany z analizą danych nie powiódł się, nie oznacza to, że cały czas spędzony nad 

nim został zmarnowany. We wcześniejszej części opisaliśmy kilka potencjalnych działań, które możesz 

podjąć, aby odwrócić projekt. Ale nawet jeśli nie ma możliwości, aby projekt odniósł sukces, nadal 

możesz podjąć kroki, aby jak najlepiej wykorzystać to, co z niego zostało. W kolejnych sekcjach 

przedstawiamy kilka strategii radzenia sobie z emocjami, gdy projekt się nie powiedzie. 

Co zrobić z projektem 

Chociaż projekt mógł się nie powieść, prawdopodobnie nadal można wiele z niego zyskać, zarówno w 

zakresie wiedzy, jak i technologii. Poniższe kroki mogą pomóc Ci zachować wiele z tych korzyści. 

NAUCZONE LEKCJE DOKUMENTACYJNE 

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić z projektem, który się nie powiódł, jest ocena, czego można się z 

niego nauczyć. Oto kilka ważnych pytań, które należy zadać sobie i zespołowi 

* Dlaczego się nie udało? To pytanie wydaje się prawie oczywiste, ale często nie można zrozumieć, 

dlaczego projekt się nie powiódł, dopóki nie cofniesz się i nie spojrzysz na szerszy obraz. Prowadząc 

dyskusję ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w projekt, możesz lepiej zdiagnozować, co poszło 

nie tak. Firma Etsy spopularyzowała koncepcję nienagannego post mortem – dyskusji prowadzonej po 

tym, jak coś się nie powiodło, w której zespół może zdiagnozować problem bez obwiniania osoby. 

Myśląc o problemie jako spowodowanym błędem w sposobie pracy zespołu (zamiast błędów danej 

osoby), masz większe szanse na znalezienie rozwiązania. Bez strachu przed karą ludzie będą chętniej 

mówić otwarcie o tym, co się wydarzyło.  



* Co można było zrobić, aby zapobiec awarii? Kiedy zrozumiesz czynniki, które przyczyniły się do 

niepowodzenia, zrozumiesz, jak uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Jeśli na przykład dane nie 

były wystarczająco dobre, aby projekt zadziałał, niepowodzeniu można było zapobiec dzięki dłuższej 

fazie eksploracji. Tego rodzaju lekcje pomagają Twojemu zespołowi rozwijać się i dojrzewać.  

* Czego dowiedziałeś się o danych i problemie? Nawet jeśli projekt zakończy się porażką, często uczysz 

się rzeczy, które będą wartościowe w przyszłości. Być może dane nie miały w sobie sygnału, ale aby 

dojść do tego punktu, nadal musiałeś dołączyć do kilku nowych zestawów danych; teraz możesz łatwiej 

wykonać te same połączenia w innych projektach. Te pytania mogą pomóc w przeprowadzeniu burzy 

mózgów na temat możliwych rzeczy, które można uratować z projektu i wymyśleniu alternatywnych 

pomysłów na projekt. Organizując spotkanie, na którym zespół pracuje nad tymi pytaniami, a 

następnie zapisując wyniki we wspólnej lokalizacji, zyskasz znacznie więcej korzyści z nieudanego 

projektu.  

ROZWAŻYĆ PRZEKSZTAŁCENIE PROJEKTU 

Chociaż sam projekt mógł być porażką, mogą istnieć sposoby na przekształcenie go w coś użytecznego. 

Jeśli na przykład próbujesz zbudować narzędzie do wykrywania anomalii w przychodach firmy i to się 

nie powiedzie, nadal możesz używać tego samego modelu jako całkiem przyzwoitego narzędzia do 

prognozowania. Całe firmy zostały zbudowane na wzięciu pomysłu, który okazał się porażką, i 

przekształceniu go w coś udanego. Zmiana produktu wymaga dużo komunikacji z interesariuszami i 

klientami. Zasadniczo jesteś z powrotem na początku procesu projektowania produktu, próbując 

znaleźć dobre zastosowanie dla swojej pracy. Rozmawiając z interesariuszami i klientami, możesz 

zrozumieć ich problemy i sprawdzić, czy Twoja praca jest przydatna do czegoś nowego.  

ZAKOŃCZ PROJEKT (WYTNIJ I URUCHOM) 

Jeśli nie możesz obrócić projektu, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to go zakończyć. Poprzez 

definitywne anulowanie projektu pozwalasz sobie i zespołowi przejść do nowej, bardziej obiecującej 

pracy. Bardzo łatwo jest naukowcowi danych chcieć kontynuować pracę nad projektem w 

nieskończoność w nadziei, że pewnego dnia to zadziała. (Istnieją tysiące algorytmów; w końcu jeden 

zadziała, prawda?) Ale jeśli utkniesz, próbując coś zadziałać, skończysz niepotrzebnie wysiłek. Poza tym 

nie jest fajnie pracować nad tym samym do końca czasu! Choć cięcie projektu jest trudne, bo wymaga 

przyznania, że nie jest już warte wysiłku, na dłuższą metę się opłaca.  

KOMUNIKUJ SIĘ Z INTERESARIUSZAMI 

Naukowiec zajmujący się danymi powinien komunikować się ze swoimi interesariuszami w trakcie 

projektu z zakresu nauki o danych, ale powinien zwiększyć ilość komunikacji, jeśli projekt się nie 

powiedzie. Chociaż ukrywanie ryzyka i problemów przed interesariuszami może być wygodne, aby ich 

nie rozczarować, wpadnięcie w sytuację, w której interesariusz jest zaskoczony niepowodzeniem 

projektu, może mieć katastrofalne skutki dla kariery. Informując interesariuszy, że pojawiają się 

problemy lub że projekt nie może już iść do przodu, zachowujesz przejrzystość wobec interesariuszy i 

wzbudzasz zaufanie. Po tym, jak pomożesz im zrozumieć stan projektu, możesz wspólnie podjąć 

decyzję o kolejnych krokach. Jeśli nie masz pewności, jak komunikować problemy z interesariuszem, 

Twój menedżer powinien być dobrym źródłem informacji. Mogą albo przeprowadzić burzę mózgów 

nad podejściem do przekazywania wiadomości, albo potencjalnie przejąć inicjatywę w jej dostarczaniu. 

Różne osoby i organizacje lubią, gdy wiadomości są dostarczane na różne sposoby, od arkuszy 

kalkulacyjnych przedstawiających problemy z kodowaniem kolorami zielonym/żółtym/czerwonym po 

rozmowy przy kawie. Twój menedżer lub inne osoby z Twojego zespołu powinny mieć wgląd w to, co 

działa najlepiej. Jako naukowiec zajmujący się danymi często odczuwasz niepokój, komunikując, że 



projekt kończy się niepowodzeniem; czujesz się bardzo emocjonalnie wrażliwy i myślisz, że jesteś w 

sytuacji słabości. Chociaż zdarzają się sytuacje, w których wiadomości są odbierane słabo, inne osoby 

często są chętne do pomocy w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji o dalszych krokach. 

Po ogłoszeniu niepowodzenia projektu możesz poczuć ulgę, a nie cierpienie. 

Radzenie sobie z negatywnymi emocjami 

Zapomnij na chwilę o projekcie i firmie: musisz też pomyśleć o własnym samopoczuciu. Porażka 

projektu jest emocjonalnie trudna! To najgorsze! Jeśli nie będziesz ostrożny, nieudany projekt może 

być prawdziwym drenażem i prześladować Cię długo po zakończeniu projektu. Rozważając sposób, w 

jaki reagujesz na porażkę i historię, którą o niej tworzysz, możesz przygotować się na bardziej 

długofalowy sukces. Naturalny monolog wewnętrzny na zakończenie nieudanego projektu brzmi: 

„Gdybym był tylko lepszym naukowcem zajmującym się danymi, projekt by nie zakończył się porażką”. 

Ta myśl jest błędna: większość projektów związanych z nauką o danych kończy się niepowodzeniem, 

ponieważ nauka o danych jest z natury oparta na próbowaniu rzeczy, które nigdy nie zadziałają. 

Większość wielkich naukowców zajmujących się danymi była zaangażowana w projekty, które się nie 

powiodły, a nawet prowadziła takie projekty. Obarczając siebie winą za nieudany projekt i możliwe 

niedociągnięcia w zakresie analizy danych, obciążasz siebie całym projektem. Ale jak omówiono 

wcześniej w tym rozdziale, istnieje wiele powodów, dla których projekty z zakresu analizy danych 

kończą się niepowodzeniem i bardzo rzadko problemem są kompetencje naukowca danych. Bardzo 

często martwisz się, że projekt się nie powiedzie z twojego powodu, ale ten niepokój jest w twojej 

głowie i nie jest odzwierciedleniem rzeczywistości. Jeśli pozwolisz sobie na porażkę i zaakceptujesz, że 

porażka nie jest oznaką słabości, będziesz bardziej w stanie uczyć się na tym doświadczeniu. Być 

pewnym siebie i swoich umiejętności ułatwiają myślenie o porażce i o tym, co się do niej przyczyniło, 

ponieważ nie będzie to tak bardzo bolało. Biorąc to pod uwagę, umiejętność bycia pewnym siebie i 

posiadania porażki to taka, która wymaga czasu, cierpliwości i praktyki, więc nie zdziw się, jeśli walczysz 

o pewność siebie. W porządku! Kluczową kwestią jest tutaj to, że najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić 

dla siebie, gdy projekt się nie powiedzie, jest zrozumienie, że porażka nie jest odzwierciedleniem 

twoich umiejętności. Projekty kończą się niepowodzeniem z przyczyn niezależnych od Ciebie, a Ty 

będziesz w stanie przejść od porażki. Im bardziej jesteś w stanie trzymać te rzeczy blisko siebie, tym 

łatwiej będzie zaakceptować porażkę. Zakończymy ten rozdział metaforą nauki o danych. Początkujący 

i młodsi badacze danych często myślą o profesjonalnym naukowcu danych jak o architektu budynków. 

Początkujący architekt może projektować proste domy, a doświadczony architekt może budować 

drapacze chmur, ale jeśli któryś z nich zawali się, jest to porażka w karierze. Podobnie, jednym ze 

sposobów spojrzenia na analityka danych jest to, że budują coraz bardziej złożone modele, ale jeśli 

jeden się nie powiedzie, jego kariera jest zagrożona. Po przeczytaniu tej części mamy nadzieję, że 

uznasz, że nie jest to dokładny model profesjonalnego naukowca danych. Lepszą metaforą jest to, że 

analityk danych jest jak poszukiwacz skarbów. Poszukiwacz skarbów wyrusza na poszukiwanie 

zagubionych kosztowności, a jeśli będzie miał szczęście, znajdzie je! Początkujący poszukiwacz skarbów 

może szukać standardowych towarów, ale doświadczony poszukiwacz znajdzie najbardziej legendarny 

skarb. Badacz danych jest bardziej jak poszukiwacz skarbów; wyszukują udane modele, a od czasu do 

czasu ich modele i analizy działają! Chociaż starszy analityk danych może pracować nad bardziej 

skomplikowanymi lub skomplikowanymi projektami, wszyscy ciągle zawodzi, a to tylko część pracy. 



Dołączanie do społeczności data science 

Kiedy wykonujesz pracę związaną z analityką danych, dobre jej wykonywanie może wydawać się 

jedynym sposobem na rozwinięcie swojej kariery. Istnieje jednak wiele innych sposobów na rozwijanie 

swoich umiejętności, zwłaszcza poprzez kontakt ze społecznością naukową o danych. Spędzanie czasu 

poza pracą na czynności, takie jak prezentowanie przemówień lub wkład w open source, może być 

niezwykle korzystne dla Twojej kariery. W tej części omawiamy cztery sposoby dołączenia do 

społeczności: powiększanie portfolio, uczestnictwo w konferencjach, wygłaszanie przemówień i wkład 

w open source. Przedstawiamy cztery zajęcia, abyś mógł wybrać te, które najbardziej Ci się podobają; 

bardzo niewiele osób ma czas i energię, aby zrobić je wszystkie. Chociaż te rzeczy zajmą trochę czasu 

poza normalną codzienną pracą, nie oznacza to, że powinny przejąć kontrolę nad twoim życiem. W 

całej tej części udzielamy porad dotyczących efektywnego wykorzystania czasu za pomocą taktyk, 

takich jak ponowne wykorzystanie przemówień, przekształcenie postu na blogu w przemówienie i 

pisanie posta na blogu o swoim pierwszym wkładzie typu open source. Chociaż te działania mogą być 

pomocne i niezwykle satysfakcjonujące, nie musisz ich wykonywać, aby mieć satysfakcjonującą karierę 

naukową o danych. Wielu analityków danych, w tym ci na wyższych stanowiskach w najlepszych 

firmach, nie robi żadnego z nich. Ale bycie częścią społeczności pomogło nam wiele razy w naszej 

karierze, w tym w otrzymywaniu ofert pracy i awansach. Roboty publiczne to obszar, w którym 

zainwestowany czas może zwrócić się podwójnie. Widzimy cztery główne korzyści z dołączenia do 

szerszej społeczności naukowców zajmujących się danymi:  

* Zdobywanie umiejętności - Angażując się w społeczność, uczysz się nowych technik, z którymi nie 

byłbyś zapoznany, gdybyś polegał tylko na swojej codziennej pracy. Tworzenie projektu open source 

to czynność, która najbardziej bezpośrednio rozwija Twoje umiejętności techniczne, ponieważ będziesz 

pisać kod do użytku innych i współpracować nad projektem technicznym. Ale każda czynność ma swoje 

zalety. Blogowanie to świetny sposób na uświadomienie sobie braków w Twojej wiedzy i uzyskanie 

informacji zwrotnej. Wygłaszanie prelekcji pomaga doskonalić umiejętności prezentacji, co może 

pomóc przekonać interesariuszy, że potrzebujesz finansowania lub że powinni wesprzeć Twój projekt. 

Wysłuchanie odpowiedniej przemowy na konferencji może odblokować ważny projekt i zaoszczędzić 

Ci godzin pracy.  

* Rozwijanie swojej sieci - Łączenie się ze społecznością to świetny sposób na znalezienie wspierającej 

grupy rówieśników, którzy rozumieją twoje zmagania. Nawet jeśli masz rówieśników w swojej firmie, 

może brakować Ci wiedzy w określonej niszy, która może być wypełniona poradami od członka 

społeczności. Możesz także dowiedzieć się, jak wygląda praca w zakresie data science w różnych 

firmach.  

* Zdobywanie możliwości - im bardziej jesteś zaangażowany w społeczność, tym częściej będziesz 

proszony o pomoc w projektach, wygłaszanie przemówień lub przemawianie w podkaście. Możesz 

nawet znaleźć następną pracę dzięki temu, że ktoś znajdzie Cię w pracy online lub spotka się z Tobą na 

konferencji. Jest to duża pętla pozytywnego sprzężenia zwrotnego. Rozmowy prowadzą do większej 

liczby rozmów, a projekty prowadzą do większej liczby projektów. Te możliwości mogą być pouczające, 

interesujące i zabawne.  

* Dawanie z powrotem - jest to mniej bezpośrednia korzyść dla ciebie, ale bardziej integralna dla 

dobrobytu społeczności. Kiedy zapytasz mentora, jak możesz odpłacić mu za wsparcie, wielu powie: 

„Przekaż dalej. Pomagaj innym i zostań ich mentorem”. Bycie częścią społeczności może sprawić, że 

praca związana z nauką danych stanie się o wiele bardziej satysfakcjonująca. Wykonując zadania, które 

pomagają innym, poczujesz się wartościowy, tak jakbyś wykonywał pracę za coś więcej niż tylko 

wypłatę. 



Powiększanie swojego portfolio 

To, że masz teraz pracę, nie oznacza, że możesz zapomnieć o wszystkich doskonałych nawykach, które 

nabyłeś, aby ją zdobyć. W rozdziale 4 dowiedziałeś się o pisaniu postów na blogu i budowaniu portfolio. 

Bycie zatrudnionym nie oznacza, że dalsze ich utrzymywanie i rozwijanie nie ma żadnej wartości. Praca 

nad blogiem lub projektem pobocznym nie musi być uciążliwa; w tym rozdziale omówimy nowe tematy 

i sposoby recyklingu Twojej pracy, aby uzyskać wiele zastosowań przy tym samym wysiłku. 

Więcej postów na blogu 

Mamy nadzieję, że w swojej pracy jako analityk danych uczysz się wielu nowych rzeczy. Jak 

zoptymalizować zapytania SQL w tabeli zawierającej 30 miliardów wierszy? Jak efektywnie 

współpracujesz z marketerami? Jakie są strategie, aby zacząć nawigować po setkach stołów? Jeśli 

pracujesz w firmie, która zatrudnia innych analityków danych, będziesz uczyć się bezpośrednio od nich, 

czytając ich kod lub programując w parach. Dobrym pomysłem jest robienie notatek podczas tego 

procesu, ponieważ zdobędziesz wiele nowych informacji i jest mało prawdopodobne, że będziesz je 

pamiętać za kilka miesięcy. Kiedy to robisz, dlaczego nie podzielić się swoimi notatkami z klasą (w tym 

przypadku z całym Internetem)? Nie tylko obcy w Internecie skorzystają; pisanie posta na blogu to 

świetny sposób na utrwalenie wiedzy. Możesz nawet znaleźć się po latach odwołując się do 

wcześniejszego samouczka, który napisałeś. Jeśli zastosowałeś się do naszej rady w rozdziale 4, 

powinieneś mieć już działający blog z kilkoma postami. Jeśli tego nie zrobiłeś, ale jesteś zainteresowany 

rozpoczęciem jednego, zalecamy powrót do tego rozdziału i wykonanie zawartych w nim kroków. 

Wszystko, co tam napisaliśmy, nadal obowiązuje; te same strategie, które sprawiły, że posty na blogu 

były skuteczne, gdy szukałeś swojej pierwszej pracy w zakresie analityki danych, utrzymują się nawet 

po pracy w terenie. Jedyną poważną zmianą jest to, że jeśli piszesz o projektach, które wykonałeś w 

pracy (w przeciwieństwie do ogólnych umiejętności programowania, statystyki lub zarządzania ludźmi, 

których się nauczyłeś), nie udostępniasz żadnych informacji poufnych lub zastrzeżonych oraz że 

przestrzegasz wszelkich innych zasad, jakie Twoja firma stosuje w odniesieniu do osobistych blogów 

pracowników (takich jak najpierw zamieszczanie postów przez dział komunikacji). Jeśli nie chcesz mieć 

własnego bloga, sprawdź, czy Twoja firma ma bloga technicznego. Nawet jeśli poprzednie posty były 

zorientowane na inżynierię, możesz napisać post na temat nauki o danych. Uzyskanie zgody może zająć 

trochę czasu, ale zaletą pójścia tą drogą jest to, że możesz spisywać swoje przemyślenia w czasie pracy. 

Nawet jeśli Twoja firma nie ma publicznego bloga, powinna mieć wewnętrzną dokumentację i 

szkolenia. Jeśli okaże się, że musiałeś się czegoś nauczyć, pytając wiele osób lub przedzierając się przez 

nieaktualne instrukcje, utwórz lub zaktualizuj zasób z jasnymi instrukcjami dla przyszłych nowych 

pracowników. Jeśli temat jest czymś, co będzie pomocne dla osób spoza firmy (nie na przykład na 

zastrzeżonym narzędziu wewnętrznym lub opisie Twoich danych), możesz później przekształcić go w 

post na blogu lub rozmowę. 

Więcej projektów 

Projekty z zakresu nauki o danych  to takie, w których wybierasz lub tworzysz zestaw danych i 

analizujesz go, aby odpowiedzieć na pytanie. Możesz użyć interfejsu API Twittera, aby na przykład 

przeprowadzić analizę sieciową użytkowników tweetujących o konferencji poświęconej analizie 

danych. W niektórych przypadkach projekt nie musi być nawet analizą; może pochwalisz się swoimi 

umiejętnościami inżynierskimi, budując bota Slack, aby umożliwić użytkownikom dawanie sobie 

nawzajem „punktów”, śledząc sumy w utworzonej bazie danych. Nadążanie za projektami może być 

znacznie trudniejsze niż za postami na blogu. W zależności od branży, Twoja firma może być otwarta, 

a nawet zachęcać do pisania szerokimi słowami o Twojej pracy. Nawet jeśli tak nie jest, możesz pisać 

nietechniczne posty o tym, jak postępować z interesariuszami biznesowymi lub o swoim doświadczeniu 



na rynku pracy. Jednak bardzo niewiele firm udostępnia swoje dane publicznie, więc nawet gdybyś 

mógł udostępnić kod niesamowitej analizy, którą wykonałeś, nie miałoby to większego sensu, 

ponieważ nie możesz udostępnić danych ani wyników. Jeśli chcesz podzielić się analizami, które robisz, 

będziesz musiał zrobić to jako projekt poboczny, ściśle w swoim własnym czasie. To powiedziawszy, 

dobrze jest od czasu do czasu zrobić projekt poboczny. Po pierwsze, gdy chcesz przejść do następnej 

pracy, firmy mogą poprosić o przykład analizy danych, którą wykonałeś. Jeśli pracujesz w swojej firmie 

od kilku lat, nie chcesz pokazywać projektu, który wykonałeś podczas bootcampu lub zapisałeś się na 

MOOC, ponieważ chcesz pokazać, jak ewoluowały Twoje umiejętności podczas pracy jako dane 

naukowiec. To powiedziawszy, zasady znalezienia tematu i napisania dobrej analizy pozostają takie 

same jak w części 4. Dobrą wiadomością jest to, że projekt nie musi zająć dużo czasu. Teraz potrzeba 

dość doświadczonego analityka danych, aby tak szybko przeprowadzić dobrą analizę, ale każdy może 

spróbować ustalić limit czasowy dla swojej analizy, aby pomóc im skupić się na udostępnianiu wyników 

(i nie spędzać 14 godzin nad projektem, którego nigdy nikomu nie pokażą ). 

Udział w konferencjach 

Czasami bycie częścią społeczności oznacza konieczność opuszczenia domu. W większości oznacza to 

chodzenie na konferencje, na których ludzie, którzy są (lub chcą być) w podobnych branżach, spotykają 

się, aby porozmawiać o swojej pracy. Konferencje to zazwyczaj coroczne wydarzenia, które odbywają 

się na terenie całego kraju i świata. Dziedzina data science ma wiele konferencji. Strata, rstudi o::conf, 

PyData, EARL i Open Data Science Conference to tylko niektóre z większych, a wiele z nich ma 

regionalne odgałęzienia. Możesz również zainteresować się bardziej ogólnymi konferencjami 

technologicznymi, które pokrywają się z nauką o danych, takimi jak Write/Speak/Code, PyCon, Grace 

Hopper i SciPy. Konferencje trwają od dwóch do czterech dni i mają program od wczesnych godzin 

porannych do wieczora, a po nich zajęcia towarzyskie. Mogą być jednościeżkowe (w danym momencie 

odbywa się tylko jedna rozmowa) lub wielościeżkowe, ale wszystkie mają wielu głośników. Mogą być 

również bardzo drogie - zwykle od 300 do 700 USD dziennie za sam bilet. Niektóre konferencje mają 

również wcześniejsze półdniowe lub dwudniowe warsztaty za dodatkową opłatą, zwykle około 750 

USD dziennie. Jednym z powodów, dla których podajemy ceny orientacyjne, jest to, że istnieje wiele 

sposobów, aby zapłacić mniej niż pełną cenę biletu. Jeśli jesteś członkiem niedostatecznie 

reprezentowanej grupy, poszukaj stypendiów lub kodów rabatowych, które są oferowane wszystkim 

członkom grupy, takiej jak R-Ladies lub PyLadies. Jeśli pracujesz w organizacji non-profit lub w 

środowisku akademickim, możesz również płacić mniej, a wiele dużych konferencji daje zniżki na 

zakupy z wyprzedzeniem. Innym świetnym sposobem na obniżenie kosztów jest wygłoszenie prelekcji, 

ponieważ konferencje powinny dawać bezpłatny bilet. Wreszcie, niektóre konferencje mają stypendia, 

na które możesz się ubiegać, które pokryją koszt biletu i potencjalnie cały koszt, w tym transport i 

zakwaterowanie. Biorąc pod uwagę tę potencjalnie wysoką cenę, dlaczego miałbyś poświęcać swój 

czas i pieniądze (lub pieniądze pracodawcy), aby wziąć udział, zwłaszcza jeśli konferencja nagrywa i 

umieszcza przemówienia online? W tym miejscu wracamy do jednej z głównych korzyści, o których 

mówiliśmy na początku rozdziału: networkingu. Networking może mieć negatywną konotację: ktoś 

chodzi po pokoju, z radością wręcza wszystkim w nadziei, że spotka ważną osobę i coś od niej zyskuje. 

Ale networking w najlepszym wydaniu polega na znalezieniu społeczności ludzi, którzy Cię wspierają. 

To wsparcie może przyjść w bardzo namacalny sposób, na przykład, gdy ktoś przedstawia cię osobie, 

która pracuje w firmie, do której aplikujesz, lub niematerialne, takie jak uczucie, że w końcu jesteś w 

pokoju technologów, w którym zdecydowana większość to kobiety . Budowanie sieci najlepiej 

wykonywać na dłuższą metę, więc nawet jeśli nie masz teraz niczego, w czym uważasz, że potrzebujesz 

pomocy, dobrze jest położyć te podwaliny, zanim zaczniesz szukać nowej pracy lub partnera dla open 

source projekt.  



DRESS CODE 

Częstym pytaniem dla uczestników po raz pierwszy jest to, w co się ubrać. Generalnie konferencje są 

ubiorem swobodnym. W przypadku konkretnej konferencji sprawdź, czy możesz znaleźć zdjęcia z 

konferencji na Twitterze lub na stronie konferencji. Należy jednak pamiętać, że mówcy mogą być 

bardziej formalnie ubrani niż publiczność; tylko dlatego, że wszyscy mówcy są w biznesie casual, nie 

oznacza, że publiczność też. Jeśli naprawdę utkniesz, weź ze sobą rzeczy, takie jak casualowa sukienka 

lub koszulka polo i ciemne dżinsy. Rzadko zdarza się, aby konferencja była tak ekstremalna, że trzeba 

być w garniturze lub podkoszulku i szortach, aby się zmieścić, a zwykle jest przynajmniej pewien wybór 

strojów ludzi, więc jest mało prawdopodobne, że będziesz odstawał!  

Przy tak wielu konferencjach do wyboru, jak dowiedzieć się, w których z nich warto wziąć udział? 

Konferencje różnią się, ale oto kilka osi do rozważenia:  

* Akademicka - Niektóre konferencje, takie jak userR!, NeurIPS i JSM, mają dużą liczbę uczestników ze 

środowisk akademickich lub z zawodów związanych z badaniami w przemyśle. Na końcu są 

konferencje, na których w zasadzie każdy jest doktorantem lub profesorem. Jeśli pracujesz w branży, 

możesz nie znaleźć tylu rozmów, które mają zastosowanie; chociaż ludzie z branży mogą prezentować, 

prezentacje mogą być oparte na najnowocześniejszym algorytmie uczenia maszynowego, który jest 

przydatny tylko wtedy, gdy pracujesz w gigantycznej firmie e-commerce.  

* Wielkość - Konferencje mogą obejmować od 150 do kilkudziesięciu tysięcy osób. Polecamy zacząć od 

małej i średniej wielkości konferencji – od 200 do 1500 osób. Mniejszy rozmiar oznacza, że nawigacja 

jest mniej onieśmielająca i istnieje większe prawdopodobieństwo, że wielokrotnie spotkasz ludzi, co 

prowadzi do silniejszych znajomości.  

* Zatrudnianie przez firmy - Z drugiej strony możesz chcieć udać się na dużą konferencję, ponieważ 

szukasz pracy. Chociaż możesz spotkać kogoś, kto zatrudnia na dowolnej konferencji, niektóre większe 

konferencje mają targi pracy, na których pracodawcy płacą konkretnie za ustawienie stoiska i rozmowę 

z potencjalnymi pracownikami. 

* Poziom rozmów - Większość konferencji jest przeznaczona dla osób, które pracują lub studiują w 

terenie. Jeśli na przykład nie znasz żadnego języka R, prawdopodobnie nie uzyskasz zbyt wiele z 

rstudio::conf, konferencji prowadzonej przez firmę, która opracowuje podstawowe interaktywne 

środowisko programistyczne (IDE) dla R. Rozmowy konferencyjne są generalnie ukierunkowane na 

średnim poziomie wiedzy ogólnej, ale różnią się oczekiwanym poziomem wiedzy szczegółowej. Na 

przykład rstudio::conf mógłby wygłosić wykład przedstawiający pakiet dla szeregów czasowych. Musisz 

znać trochę R, aby zrozumieć przemówienie, ale mówca nie spodziewałby się, że będziesz miał duże 

doświadczenie w pracy z szeregami czasowymi. Albo wykład na konferencji na temat eksperymentów 

online może być wstępem do tego, jak badania jakościowe mogą uzupełniać metody ilościowe.  

* Różnorodność i inkluzywność - Niestety nie wszyscy organizatorzy dbają o to, aby ich konferencje 

były przyjazne dla wszystkich. Jeśli zauważysz, że wszystkich 45 mówców to mężczyźni, możesz 

zgadywać, że populacja uczestników będzie wyglądać podobnie. Oprócz spisu mówców, spójrz na 

stronę internetową, aby sprawdzić, czy istnieje kodeks postępowania. Jeśli potrzebujesz pewnych 

udogodnień, takich jak miejsce przystosowane dla wózków inwalidzkich, poszukaj adresu e-mail na 

stronie konferencji i wyślij e-mail z zapytaniem.  

* Specjalność - Tak jak data science ma wiele specjalizacji, tak samo konferencje. Niezależnie od tego, 

czy szukasz konkretnego języka, czy domeny, prawdopodobnie jest konferencja odpowiednia dla 

Ciebie.  



Kiedy już zdecydujesz, jaki rodzaj konferencji Cię interesuje, poszukaj recenzji konferencji, zanim 

zdecydujesz się na nią. Jeśli nie znasz osobiście nikogo, kto był na jednym z nich, zapytaj na Twitterze 

lub LinkedIn. Zobacz także harmonogram konferencji lub, jeśli nie jest jeszcze dostępny, harmonogram 

z poprzedniego roku. Jeśli są nagrania rozmowy, obejrzyj kilka z nich. Chcesz mieć pewność, że Twoja 

inwestycja się opłaca. Niestety na niektórych konferencjach nie ma wielu dobrych prelegentów. 

Uczestnictwo w tych konferencjach może być pomocne w Twojej karierze, a także dla Twojego 

pracodawcy, dzięki czemu będziesz go reprezentował i nauczył się rzeczy, które pomogą Ci lepiej 

wykonywać swoją pracę. Dzięki temu możesz przekonać swoją firmę, aby zapłaciła za konferencję w 

całości lub w części. Niektóre firmy mają formalny budżet konferencyjny lub szkoleniowy, co jest 

świetne, ponieważ pieniądze są przeznaczone na Twój cel, ale jeśli chcesz przekroczyć ten budżet, 

trudno będzie skłonić firmę do zrobienia dla Ciebie wyjątku. Poza kosztami większość konferencji 

odbywa się przynajmniej częściowo w ciągu tygodnia, więc będziesz musiał wziąć dzień lub dwa wolne 

od pracy. Nie chcesz, żeby to wychodziło z twoich wakacji, prawda? Musisz przedstawić swojemu 

przełożonemu argument, że warto spędzić dzień na konferencji, zamiast wykonywać swoją normalną 

pracę. Niektóre firmy mają politykę, która może, ale nie musi być formalna, określająca, ile dni 

konferencyjnych można wykorzystać. W firmach technologicznych uczestnictwo w co najmniej jednej 

konferencji jest całkiem normalne, ale inne branże mogą nie mieć tego systemu. Jeśli chcesz 

przedstawić swojemu menedżerowi argumentację na temat konferencji, oto kilka korzyści, na których 

możesz się skoncentrować:  

* Rekrutacja - rekrutacja analityka danych kosztuje tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy dolarów. Jednym 

z największych problemów jest pozyskanie dobrych kandydatów do aplikowania w pierwszej 

kolejności. Ogromne firmy technologiczne, takie jak Google i Amazon, oraz gorące startupy mogą mieć 

świetnych kandydatów, którzy pukają do ich drzwi, ale większość firm nie ma rozpoznawalności tej 

nazwy. Jeśli spotykasz ludzi na konferencjach, umieszczasz tam nazwę swojej firmy.  

* Wiedza - Twój menedżer chce wiedzieć, co będziesz w stanie zrobić po konferencji, której nie mogłeś 

zrobić wcześniej. Jeszcze lepiej, jeśli podzielisz się tą wiedzą z zespołem, pisząc artykuł (który może 

również stać się postem na blogu!) lub prezentację. Zacznij od przyjrzenia się harmonogramowi 

konferencji i zgłoszenia przełożonemu rozmów, które od razu będą miały zastosowanie w rozwiązaniu 

Twoich problemów. Pamiętaj jednak, że konferencje mają również charakter korytarzowy: nieformalne 

rozmowy odbywają się poza prezentacjami. Możesz tam znaleźć kogoś, kto ma rozwiązanie problemu, 

z którym się zmagasz! Pięć lub dziesięć minut czasu odpowiedniej osoby może pokryć koszt biletu.  

Jeśli mieszkasz w dużym mieście lub w jego pobliżu, poszukaj tam konferencji, aby nie płacić za podróż 

lub zakwaterowanie. Ogólnie rzecz biorąc, najlepszą strategią przy żądaniu pieniędzy od Twojej firmy 

jest pokazanie, w jaki sposób to, czego dowiesz się z konferencji, pomoże Ci osiągnąć sukcesy 

biznesowe lub wpływ. 

Radzenie sobie z fobią społeczną 

To banał, że inżynierowie i naukowcy są społecznie niezręcznymi introwertykami, ale większość ludzi 

w pewnym momencie zmaga się z lękiem społecznym. Nawet najbardziej pewni siebie ludzie nie 

wchodzą do pokoju pełnego nieznajomych i czują się całkowicie komfortowo. Co zrobić, jeśli jesteś tak 

zdenerwowany, że docierasz na konferencję i chowasz się w kącie, cały czas patrząc na telefon? Na 

szczęście zaletą uczestnictwa w konferencji jest to, że masz o czym rozmawiać! Ogólnie rzecz biorąc, 

solidną strategią jest zadawanie pytań; ludzie uwielbiają mówić o sobie. Możesz zapytać, dlaczego są 

na wykładzie, jak długo programują w X lub czy byli już na tej konferencji. Pamiętaj, że wiele osób czuje 

się niezręcznie, nie tylko ty. Jeśli jesteś zdenerwowany, dobrym momentem na rozmowę z ludźmi jest 

kilka minut przed rozmową, kiedy siedzisz na swoim miejscu. Usiądź obok kogoś i rozpocznij rozmowę. 



Jeśli zrealizujesz swoje obawy przed złą rozmową, wiesz, że rozmowa może trwać tylko kilka minut, bo 

rozmowa zaraz się zacznie! Kiedy jesteś w pokoju z dużą ilością ludzi, szukaj tych, które stoją w kształcie 

Pac-Mana: koło z otworem. Podejdź, aby stanąć w otwarciu i spróbuj przesunąć się, aby otwarcie 

pojawiło się ponownie, aby więcej osób mogło dołączyć. Nie musisz przedstawiać się zaraz po 

przyjeździe; możesz poczekać na przerwę w rozmowie lub nawet dołączyć do rozmowy bez 

przedstawiania się, zwłaszcza jeśli grupa jest duża. 

Mówiliśmy o syndromie oszusta w części 8 i jest to kolejny obszar, w który może uderzyć. Możesz 

skończyć na rozmowie, która przechodzi ci przez głowę. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, 

że nie powinieneś czuć się jak oszust. Jeśli ludzie traktują cię tak, jakbyś nie był wart ich czasu lub 

zszokował cię, gdy nie znasz jakiegoś terminu, lub jeśli zrobią poniżający komentarz, to na nich. 

Niektóre inne konferencje będą mile widziane. Wiele osób uwielbia pomagać innym i pamięta, jak to 

było być nowym. Jeśli skończysz na konferencji, która ci się nie podoba, postaraj się, aby to 

doświadczenie nie zniechęciło cię do ponownego pójścia na nią. Chociaż w tej części omówiliśmy kilka 

strategii poznawania ludzi, całkowicie normalne jest poświęcenie czasu podczas konferencji. Kilka dni 

spotkań towarzyskich z nieznajomymi może być wyczerpujące. Częstym błędem jest poczucie, że w 

każdej chwili konferencji musisz robić coś produktywnego, niezależnie od tego, czy jest to rozmowa, 

czy networking. Ale absolutnie nie! Nie czuj się źle, wybierając się na spacer zamiast uczestniczyć w 

rozmowie podczas jednej sesji; ogólnie zyskasz więcej z konferencji, jeśli poświęcisz trochę czasu na 

doładowanie. 

Wygłaszanie przemówień 

Wygłaszanie prelekcji może dać ci wiele możliwości rozwoju, a także daje możliwość brania udziału w 

większej liczbie prelekcji i konferencji. . Jedną z walk, które możesz mieć, jest zdobycie wystarczającej 

ilości czasu na pójście na konferencje, aby poprawić swoje umiejętności i sieć, ale wygłaszanie 

przemówień to świetny sposób na reprezentowanie Twojej firmy (poza korzyściami finansowymi 

płynącymi z rozmów, które czynią je mniej uciążliwymi dla pracodawca). Chociaż może się wydawać, 

że aby wygłosić przemówienie, trzeba być ekspertem branżowym, spektakularnym mówcą lub 

towarzyskim motylem, tak nie jest. Wygłaszanie przemówień to w rzeczywistości świetna strategia dla 

introwertyka. Po rozmowie ludzie podejdą do Ciebie, aby skomplementować, zadać dodatkowe 

pytania lub po prostu się przedstawić. Przemówienie jako temat do rozmowy jest ulepszoną wersją 

ogólnej korzyści płynącej z poruszania tematu konferencji. Ta sekcja może być sama w sobie całą 

książką, aw rzeczywistości w sekcji zasobów dla części 13-16 polecamy książkę o wystąpieniach 

publicznych. Chcemy podkreślić, że poprzeczka za wygłoszenie dobrej przemowy jest niższa niż 

mogłoby się wydawać. Nie wygłaszasz tu wykładu TED ani nie ogłaszasz wielkiej konferencji. Ci ludzie 

mają mnóstwo doświadczenia i prawdopodobnie zatrudnili trenerów mówiących. Wierzymy, że jeśli 

chcesz wygłosić dobrą przemowę, powinieneś skupić się na dwóch rzeczach: zabawianiu ludzi i 

motywowaniu ich. Jeśli ludzie nie są zainteresowani, gdy mówisz, bardzo trudno będzie ich czegoś 

nauczyć. Dodatkowo, z 20-, 30-, a nawet 60-minutowych rozmów ludzie mogą otrzymać ograniczoną 

liczbę dań na wynos. Ale jeśli rozbudzisz pragnienie, by dowiedzieć się więcej i wyposażyć publiczność 

w narzędzia do rozpoczęcia, zapewnisz sobie dużą wartość. 

Zdobycie okazji 

Jak znajdujesz okazje do rozmowy? Najlepszym miejscem do rozpoczęcia jest szukanie konferencji, 

które mają zaproszenia do składania wniosków (CFP). Możesz przesłać krótkie streszczenie swojego 

wystąpienia, zwane abstraktem, a organizatorzy konferencji wybiorą prelegentów spośród 

nadesłanych abstraktów. Niektóre konferencje robią ślepe recenzje, w których wybierają abstrakty, nie 

wiedząc nic o prelegentach, chociaż inne proszą o więcej informacji o tobie. Kiedy szukasz konferencji, 



na których możesz przemawiać, zastosuj podobne kryteria do tych, których używasz, gdy szukasz 

konferencji, w których możesz wziąć udział. Jeśli pójście na konferencję z 10 000 osób brzmi jak twój 

koszmar, prawdopodobnie nie chcesz aplikować, aby tam przemawiać. Co więcej, przemawianie to 

świetny sposób na obniżenie kosztów uczestnictwa w konferencji, więc dlaczego nie skorzystać z tej 

korzyści na takiej, na której naprawdę chcesz wysłuchać innych przemówień? Zapytaj osoby poznane 

online lub na spotkaniach, jakie konferencje polecają; wielkie mniejsze konferencje łatwo zgubić pod 

radarem. Pierwszą częścią dobrego streszczenia jest zwrócenie uwagi na to, o co prosi konferencja. 

Nawet jeśli napiszesz najlepsze streszczenie na 500 słów, nie dostaniesz się do niego, jeśli organizatorzy 

poprosili o 150-wyrazowe streszczenie. To samo dotyczy sytuacji, gdy na konferencji poświęconej 

statystyce wygłosisz referat na temat inżynierii danych. Ogólnie rzecz biorąc, dobre streszczenie ma 

pierwsze zdanie, które jest haczykiem: przyciąga czytelnika, aby dowiedzieć się więcej. Następnie 

powinieneś wyjaśnić problem, który rozwiązujesz, i przedstawić ogólny zarys tego, czego nauczą się 

odbiorcy. Oto przykład z jednego z przemówień Jacqueline:  

Głębokie uczenie się wydaje skomplikowane i trudne, ale tak naprawdę nie jest. Dzięki pakietom takim 

jak Keras możesz zacząć od kilku linijek kodu. Gdy zrozumiesz podstawowe pojęcia, będziesz mógł 

korzystać z głębokiego uczenia się, aby tworzyć humorystyczne treści generowane przez sztuczną 

inteligencję! W tym wykładzie przedstawię wprowadzenie do głębokiego uczenia się, pokazując, jak 

można go wykorzystać do stworzenia modelu, który generuje dziwne imiona zwierząt, takie jak 

Shurper, Tunkin Pike i Jack Odins. Jeśli zrozumiesz, jak wykonać regresję liniową, zrozumiesz, jak 

tworzyć zabawne projekty uczenia głębokiego.  

Kiedy wpadasz na abstrakcyjny pomysł, świetnym sposobem na rozpoczęcie jest zastanowienie się, kim 

byłeś trzy miesiące, sześć miesięcy lub rok temu. Co wiesz teraz, że chciałbyś wtedy wiedzieć? Łatwo 

jest poczuć, że wszyscy już wiedzą o tych rzeczach, ale nawet w przypadku rzeczy, które uważasz za 

podstawowe, takie jak korzystanie z git i GitHub lub jak robić web scraping, tysiące ludzi nie wie o tym 

i odniosłoby to korzyści z tego. Możesz także przejść do swojej poddziedziny, jeśli byłoby to 

interesujące dla szerokiego grona odbiorców. Może możesz nauczyć, jak tworzyć interaktywne mapy, 

skorzystać z pakietu dostosowanego do szybkiej analizy danych lub wyjaśnić, czym jest uogólniony 

model liniowy. Nie musisz być ekspertem w tej dziedzinie; w rzeczywistości ludzie, którzy właśnie się 

czegoś nauczyli, są często najlepszymi nauczycielami. Ci, którzy nauczyli się czegoś dawno temu, 

zapominają, jak to jest walczyć i jakie mieli błędne wyobrażenia. Innym świetnym sposobem na 

rozpoczęcie wygłaszania przemówień jest przemawianie na lokalnych spotkaniach. Sprawdź, czy w 

którejś z nich odbywają się błyskawiczne rozmowy, które są serią krótkich (często pięciominutowych) 

rozmów. Te wydarzenia mają znacznie mniejszą presję na przygotowanie się, ponieważ będą miały od 

pięciu do kilkunastu mówców w ciągu jednego wieczoru. Imprezy zazwyczaj są wyraźnie zachęcające 

dla początkujących mówców. Jeśli nie planujesz wieczorów pogawędek, ale wiernie uczestniczysz w 

lokalnym spotkaniu, poproś organizatorów o pogaduszki o piorunach! 

Wreszcie możesz być w stanie skłonić ludzi do przychodzenia do Ciebie za pośrednictwem Twojego 

bloga. W przypadku konferencji z zaproszonymi prelegentami, jeśli jeden z organizatorów przeczyta 

wpis na blogu, który idealnie pasuje do tematyki konferencji, może skontaktować się z Tobą, aby 

sprawdzić, czy możesz zaprojektować wystąpienie na ten sam temat. Nawet jeśli tak się nie stanie, 

posty na blogu są świetnym sposobem na pokazanie organizatorom konferencji, że skutecznie 

komunikujesz się, gdy nie masz na co zwrócić uwagi. Podobnie jak w przypadku pierwszych prac 

związanych z nauką danych, najtrudniejsze do zdobycia są pierwsze występy. Potem często będziesz 

odczuwać efekt kuli śnieżnej, zwłaszcza jeśli twoja rozmowa została nagrana. Nagranie jest świetne, 

ponieważ ludzie mogą zobaczyć twoją przemowę i skontaktować się z tobą, ale także dlatego, że 

niektórzy CFP proszą o nagranie poprzedniej przemowy. 



Przygotowanie 

Kiedy masz zaręczyny, będziesz chciał poświęcić dużo czasu na przygotowanie swojego wystąpienia. 

Jeśli nigdy wcześniej nie wygłaszałeś wykładu publicznego, łatwo nie docenić, ile czasu to zajmuje. Tak, 

można by w ostatniej chwili wygłosić przemowę, robiąc na każdym slajdzie pięć wypunktowań, które 

są tylko twoimi przemyśleniami na dany temat, i wystrzelić je w dniu wydarzenia, ale jest to 

lekceważące dla twoich odbiorców i nie pokazuje cię na swojej Najlepsza. Nie jest to również droga do 

zbudowania udanego, przemawiającego występu. Chcesz ćwiczyć przemawianie do żywej osoby, a nie 

tylko czytać slajdy sobie. Znajdź kogoś, komu ufasz krytyce i przekaż mu przemówienie. O ile nie 

wygłaszasz bardzo technicznej przemowy, prawdopodobnie nie ma znaczenia, czy twój recenzent ma 

tło w twoim temacie. Mogą zasugerować ogólne rzeczy, które sprawią, że twoja rozmowa będzie 

lepsza, na przykład użycie mniejszej liczby słów wypełniających lub mniejsze poruszanie rękami. 

Zazwyczaj otrzymasz ramy czasowe na swoją przemowę, ale ramy czasowe mogą być skomplikowane 

w zależności od tego, czy później odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi. Aby obliczyć, jak długo musisz 

się przygotować, zazwyczaj powinieneś poświęcić pięć minut na pytania i cofnąć się, ale dobrym 

pomysłem jest ustalenie czasu na wygłaszanie przemówienia. Bądź ostrożny, ponieważ istnieje pokusa, 

aby przyspieszyć, gdy przemawiasz przed ludźmi. Możesz również dodać dodatkowe slajdy z tyłu w 

przypadku dodatkowego czasu, ponieważ może się okazać, że trochę za bardzo się pospieszyłeś 

podczas głównej rozmowy. Jeśli jednak masz mniej niż kilka minut, to generalnie jest w porządku; 

będzie tylko trochę dłuższa przerwa przed kolejną rozmową. Najgorszy wynik jest taki, że twoja 

rozmowa jest zbyt długa i albo zostajesz ucięty przed zakończeniem, albo kończysz z czasem, zaburzając 

miejsce następnego mówcy. Ze względu na całą pracę związaną z każdą przemową, zdecydowanie 

zalecamy ponowne wykorzystanie przemówień. Jest bardzo mało prawdopodobne, że publiczność 

będzie się nakładać, zwłaszcza jeśli przemówienia odbywają się w różnych miastach lub są wygłaszane 

na konferencji wielotorowej (gdzie uczestnicy mogą wybrać inną przemowę, która odbywa się w tym 

samym czasie). Chociaż pochlebiałoby myślenie, że wszyscy obejrzeli nagranie twojej przemowy, 

większość ludzi tego nie zobaczy. W dniu rozmowy zbierz swoich zwolenników. Ta grupa nie musi 

ograniczać się do znajomych i współpracowników w przestrzeni data science; zaproś do swojego 

budynku członków rodziny, partnera i tę sympatyczną osobę. Jeśli wydarzenie jest wydarzeniem 

płatnym, sprawdź, czy organizatorzy dadzą przepustkę członkowi rodziny lub partnerowi na udział w 

Twojej przemowie. Dziadek Emily był na kilku jej rozmowach za darmo (ku uciesze pozostałych 

członków publiczności). Miło wiedzieć, że przynajmniej część publiczności jest zdecydowanie w twoim 

kącie. 

Wkład w open source 

Dla tych z was, którym podoba się pomysł bycia częścią społeczności, ale nie podoba im się myśl o 

staniu w pokoju z innymi osobami w tej społeczności, open source może zaspokoić tę potrzebę. Wkład 

w open source umożliwia dzielenie się pomysłami i rozwija poczucie wspólnoty wśród ludzi o tej samej 

pasji. Tworzenie projektu w otwartym kodzie źródłowym może wzbudzić duże zainteresowanie, 

ponieważ ludzie będą pchać w nowych kierunkach, których prawdopodobnie nie brałeś pod uwagę. 

Podobnie możesz być w stanie rozszerzyć czyjąś pracę, aby wygenerować zupełnie nowy projekt. R i 

Python rozwijają się, ponieważ wolontariusze nieustannie je rozwijają i udoskonalają. W kolejnych 

sekcjach omawiamy, w jaki sposób możesz zostać jednym z tych wolontariuszy; możesz również 

przyczynić się finansowo do organizacji, które sponsorują niektóre z głównych prac rozwojowych. 

Chociaż R i Python mogą być bezpłatne w użyciu, ich utrzymanie i rozwój nie są bezpłatne. R 

Foundation, Python Software Foundation i NumFOCUS to trzy organizacje (dwie ostatnie są 

zarejestrowanymi amerykańskimi organizacjami charytatywnymi), na rzecz których możesz przekazać 

darowizny, aby wspierać dalszy rozwój języków. 



 

Wkład w pracę innych osób 

Wskoczenie do projektu open source może przypominać zaglądanie do czyjejś szafy. To ich przestrzeń 

i czujesz się jak intruz, ale właśnie w tym celu zbudowano open source i musisz to przezwyciężyć. 

Zamiast tego wyobraź sobie, że projekty open source są jak wydawanie gigantycznej kolacji. 

Prawdopodobnie nie chcesz być jeszcze odpowiedzialny za przygotowanie dania głównego, ale musisz 

wykonać wiele zadań; możesz pomóc nakryć do stołu, upewnić się, że wszyscy mają wodę lub później 

odstawić naczynia. Jeśli okazujesz szacunek i entuzjazm, większość twórców i opiekunów z 

zadowoleniem przyjmie Twoją pomoc. Świetnym miejscem do rozpoczęcia współtworzenia jest 

dokumentacja. Zobacz, jak rozbudowana jest dokumentacja pakietu, który Ci się podoba. Możesz 

zobaczyć coś, co jest niekompletne, niejasne lub wprowadzające w błąd. Nawet poprawka literówki 

jest warta wykonania żądania ściągnięcia w serwisie GitHub. Twórcy pakietów i bibliotek uwielbiają 

pisać nad nimi więcej pracy. Ta praca oszczędza im czas, a jako osoba, która niedawno nauczyła się 

korzystać z tych narzędzi, będziesz mieć lepszą perspektywę na to, co będzie motywować i uczyć 

nowych użytkowników. Jeśli chcesz współtworzyć kod, nie wskakuj od razu i nie zacznij przepisywać 

rzeczy lub przesyłać nowej funkcji. Jeśli projekt jest duży, może zawierać przewodnik, jak wnieść swój 

wkład lub kodeks postępowania. Jeśli tak się nie stanie, obejrzyj repozytorium przez chwilę, aby 

zrozumieć przepływ. Oglądanie repozytorium powie ci również, czy projekt jest aktywnie 

utrzymywany, czy nieaktywny przez długi czas. Jeśli zdecydujesz, że chcesz zacząć współtworzyć kod, 

zacznij od zgłoszenia problemu z udostępnieniem tego, co chcesz dodać lub zmienić. W ten sposób 

możesz uzyskać informacje zwrotne od opiekunów, zanim wykonasz dużo pracy. Praca w open source 

to jeden z najlepszych sposobów na rozwijanie swoich umiejętności technicznych, zwłaszcza jeśli nic w 

pracy nie wymaga współpracy z dużą grupą ludzi. Być może w pracy repozytoriów GitHub nie używasz 

branchy, informacyjnych komunikatów o commitach ani tagowania. To w porządku, ale kiedy 

wchodzisz do projektu z setkami problemów i dziesiątkami osób pracujących nad nim w tym samym 

czasie, ta dodatkowa praca zaczyna nabierać sensu. Tego typu praktyki wprowadzają dodatkowe 

ograniczenia, niezależnie od tego, czy pracujesz w przewodniku stylu, czy też opiekunowie nie dodają 

utworzonej przez Ciebie funkcji, ponieważ nie jest ona wystarczająco wydajna. Ostatecznie będą 

ostatecznymi decydentami, dopóki nie stworzysz własnego projektu. Chociaż może to być frustrujące, 

nauczysz się wielu najlepszych praktyk, które możesz zastosować we własnej pracy.  

Reshama Shaikh: Hackathony 

Wkład w open source może wydawać się enigmatyczny i zniechęcający. Sprinty open source, czasami 

nazywane hackathonami, to zorganizowane wydarzenia, które zapewniają przyjazną przestrzeń dla 

początkujących. Sprinty to zazwyczaj jedno- lub dwudniowe wydarzenia, podczas których uczestnicy 

pracują nad otwartymi problemami przesłanymi do repozytorium GitHub biblioteki Python lub R. Te 

problemy mogą być związane z dokumentacją, poprawkami błędów, testami, prośbami o nowe funkcje 

i nie tylko. Korzyści z uczestnictwa w sprintach open source jest wiele:  

* Większość współtwórców open source to wolontariusze, więc zaangażowanie społeczności jest 

niezbędne i mile widziane.  

* Jest to aktywne, praktyczne wydarzenie, które buduje umiejętności inżynierskie i programistyczne.  

* Wkład w open source to doskonała okazja do nauki, która rozwija Twoje umiejętności w zakresie 

analizy danych i buduje Twoje portfolio.  



* Zapewnia cenną możliwość nawiązania kontaktów z innymi analitykami danych i doświadczonymi 

współpracownikami.  

Dobrze zorganizowany sprint pozwoli efektywnie wykorzystać czas ludzi. Przygotowanie zapewnia, że 

początkujący współpracownicy są w stanie opuścić sprint po osiągnięciu czegoś. Poszukaj dostępnego 

centralnego repozytorium zasobów i prac przygotowawczych, które obejmuje dokumentację, 

instrukcje instalacji R lub Python, narzędzia do rejestracji przed wydarzeniem (takie jak konto GitHub 

lub platforma do przesyłania wiadomości) oraz wyselekcjonowana lista otwartych wydania specjalnie 

przygotowane dla uczestników sprintu. Pamiętaj, że ludzie, którzy organizują te sprinty, są 

wolontariuszami; jeśli okaże się, że brakuje niektórych z tych przedmiotów, zaproponuj pomoc. 

Organizowanie sprintów open source również przyczynia się do open source. Celem sprintu open 

source jest przesyłanie żądań ściągnięcia (PR), które rozwiązują otwarte problemy. Przesłanie PR jest 

procesem ciągłym i często trwa kilka tygodni, zanim zostanie on połączony. Poświęć trochę czasu po 

sprincie (zwykle od 5 do 10 godzin), aby kontynuować pracę i zobaczyć PR aż do statusu scalonego, 

który jest reprezentowany w repozytorium GitHub jako piękna fioletowa ikona. 

Tworzenie własnego pakietu lub biblioteki 

Kiedy zauważysz, że kopiujesz funkcje między projektami lub wysyłasz je współpracownikom, być może 

nadszedł czas na utworzenie pakietu lub biblioteki. Pakiet pozwala przechowywać funkcje w jednym 

miejscu, łatwo je udostępniać i egzekwować najlepsze praktyki, takie jak testowanie kodu. Wiele firm 

posiada wewnętrzne pakiety z funkcjami, dzięki którym kolor Twoich wydruków stanie się kolorem 

korporacyjnym, dostęp do danych lub rozwiązanie typowych problemów. Jeśli uważasz, że inni mogą 

napotkać ten sam problem, możesz udostępnić swój pakiet na GitHub, aby inne osoby mogły go pobrać 

i używać. Zanim spróbujesz nakłonić publiczność do użycia czegoś, musisz upewnić się, że cały twój kod 

jest w porządku. To, że coś zadziałało dobrze, wykonując jedno zadanie, nie oznacza, że wytrzyma stres 

związany z konsumpcją publiczną. Jeśli Twój kod jest czymś, co właśnie ułożyłeś, ale nie masz pewności, 

jak to działa, nie zapraszaj jeszcze ludzi do jego używania. Zwiększenie użyteczności pakietu może 

wymagać bardziej zaawansowanego programowania, gdy udoskonalasz lub dostosowujesz pakiet, aby 

pasował do uogólnionego przypadku. Upewnij się, że twoja podstawowa praca została przeczytana 

przez kogoś, komu ufasz. Użytkownicy nie będą zaglądać pod maskę, więc jeśli powiesz im, że to Ferrari, 

zdenerwują się, gdy przez połowę czasu okaże się, że to wózek golfowy. Po przetestowaniu kodu i 

przejrzeniu go nadal musisz wykonać pracę, aby ludzie się o tym dowiedzieli. Możesz sprzedawać to w 

mediach społecznościowych lub na swoim blogu, ale nawet wtedy może to być powolne. Nie oczekuj, 

że z dnia na dzień zostaniesz gwiazdą; lepiej rozpocząć pracę wcześnie z mniejszą liczbą użytkowników, 

niż od razu odnieść sukces, a potem zdać sobie sprawę, że popełniłeś błąd w kodzie źródłowym. Może 

minąć trochę czasu, zanim coś zostanie przyjęte, jeśli w ogóle tak się stanie, ale nawet próba szerzenia 

dobrej pracy jest dobrym uczynkiem. Nagrodą za sukces jest oczywiście także przekleństwo: jeśli ludzie 

zaczną polegać na twoim projekcie, bardzo trudno jest przestać go rozwijać. Otrzymasz raporty o 

błędach i prośby o nowe funkcje, i będziesz musiał poważnie zastanowić się, czy zamierzasz 

wprowadzić zmianę, która zepsuje raporty używające starej wersji funkcji.  

TOKSYCZNOŚĆ W OTWARTYCH ŹRÓDŁACH 

Społeczności open source mogą być toksyczne. Ludzie mieli negatywne doświadczenia, w których są 

dyskryminowani, nękani, poniżani lub po prostu czuli się niemile widziani ze względu na swoją rasę, 

płeć, pochodzenie etniczne lub seksualność. Na szczęście wiele społeczności zdaje sobie z tego sprawę 

i aktywnie pracuje nad tym, aby środowisko było bardziej integracyjne. Guido van Rossum, twórca 

Pythona, zobowiązał się do mentoringu tylko kobiet i mniejszości niedoreprezentowanych 

(http://mng.bz/9wPo). Niektórzy twórcy projektów oznaczają problemy „przyjazne dla 



początkujących” lub „pierwszy raz”, aby zachęcić tych, którzy są nowicjuszami w open source, do 

wniesienia wkładu. Chociaż zawsze powinieneś traktować priorytetowo swoje zdrowie psychiczne i 

emocjonalne, wiele osób, w tym osoby z niedostatecznie reprezentowanych grup, miało tylko 

pozytywne doświadczenia z otwartym oprogramowaniem; zła nie jest nieunikniona. 

Rozpoznawanie i unikanie wypalenia 

Nie jesteśmy ekspertami w dziedzinie zdrowia, więc opieramy się na definicji wypalenia zawodowego 

Światowej Organizacji Zdrowia: „syndrom konceptualizowanym jako wynikający z przewlekłego stresu 

w miejscu pracy, który nie został skutecznie opanowany”. Wymienia trzy objawy, takie jak „uczucie 

wyczerpania energii lub wyczerpania”, „zwiększony dystans psychiczny od pracy lub poczucie 

negatywizmu lub cynizmu związanego z pracą” oraz „zmniejszona produktywność zawodowa”. Na 

razie skupiamy się na stresie, który nie pochodzi z pracy na pełny etat, ale z dodatkowej pracy związanej 

z karierą, którą wykonujesz na boku. Pisanie tej książki było czymś, co oboje robiliśmy w oderwaniu od 

pracy na pełny etat (a dla Jacqueline od wychowywania malucha). Z pewnością czasami jesteśmy 

zazdrośni, gdy koledzy wracają do domu i nie robią nic związanego z nauką o danych. Dla nas pomaga 

wrócić do tego, dlaczego zdecydowaliśmy się podjąć tę dodatkową pracę i sprawdzić, czy nadal 

pracujemy nad naszymi celami. W tej książce nigdy nie chodziło o zarabianie pieniędzy. (Spędzanie tych 

godzin pisania na konsultacje byłoby znacznie bardziej lukratywne.) Chcieliśmy raczej napisać tę 

książkę, aby pomóc początkującym i młodszym naukowcom zajmującym się danymi, a ta misja 

motywowała nas. Szczególnie pomocne było zobaczenie pozytywnego wpływu po drodze, gdy 

publikowaliśmy rozdziały. Jeśli czujesz, że się wypalasz, zacznij od zadania sobie pytania, czy istnieją 

sposoby na ograniczenie. Warto pamiętać, że po stworzeniu czegoś nie musisz być tak aktywny. Jeśli 

prowadzisz bloga, możesz od czasu do czasu napisać nowy post, ale nie musisz pisać tak często, jak na 

początku. Ktoś, kto odwiedza, częściej mówi „Och, wow, te sześć postów jest dla mnie naprawdę 

pomocne” niż „Och, teraz publikuje tylko co sześć miesięcy”. W dzisiejszej kulturze pobocznych zgiełku 

i pochwały pracowitości może się wydawać, że każdy czas nie spędzony na produktywności jest czasem 

straconym. To bardzo szkodliwe! Wszyscy potrzebujemy czasu na reset. Rzeczy takie jak chodzenie na 

siłownię i spotykanie się z przyjaciółmi są dobre do tego celu, ale można też poświęcić czas na oglądanie 

telewizji lub w inny sposób wege. Nadal znajdź czas na hobby, które nie mają nic wspólnego z nauką o 

danych lub zarabianiem pieniędzy, abyś nie czuł, że całe twoje życie kręci się wokół pracy. Możesz 

dodać dużo stresu, starając się nadążyć za ludźmi. Powszechne jest powiedzenie, że media 

społecznościowe są czyjąś najciekawszą rolą i nie należy tego porównywać ze swoim pełnym życiem. 

Podobnie to, że ktoś jest płodnym twórcą paczek lub postów na blogu, nie oznacza, że musisz nadążyć 

za tą osobą. Dla niektórych osób tworzenie pakietów, wygłaszanie przemówień lub pisanie postów na 

blogu jest częścią lub nawet pełnym mandatem ich pracy! Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla 

swojej kariery, jest upewnienie się, że pracujesz wystarczająco długo, aby pozostać w niej przez długi 

czas. 



Z wdziękiem odchodzisz z pracy 

Czasy spędzenia 40 lat w jednej firmie i odejścia na emeryturę ze złotym zegarkiem i emeryturą minęły. 

W większości dziedzin często zmienia się firmę przynajmniej kilka razy w swojej karierze, a w branży 

technologicznej ludzie mogą zmieniać pracę tak często, jak co kilka lat. Istnieje wiele dobrych 

powodów, aby odejść z pracy: możesz szukać podwyżki wynagrodzenia, innych obowiązków, 

przyspieszonej nauki lub po prostu czegoś nowego.  Podjęcie decyzji, że możesz być zainteresowany 

nową pracą, jest pierwszym krokiem, ale musisz pokonać dodatkowe mentalne przeszkody między tym 

krokiem a zrobieniem czegoś z tym. Zawsze będzie niepewność, czy zostawić coś, co znasz, na nową 

rolę. Bez względu na to, ile badań wykonasz lub ile pytań zadasz podczas rozmowy kwalifikacyjnej, 

nigdy nie możesz wiedzieć, jak naprawdę będzie, dopóki nie rozpoczniesz pracy. Możesz zrozumieć 

ważne rzeczy – wynagrodzenie, wielkość firmy i strukturę zespołu danych - ale nie będziesz wiedział, 

jak będziesz się czuł z dnia na dzień, dopóki nie będziesz żył. Co więcej, prawdopodobnie Twoja obecna 

praca nie jest całkowicie okropna. (Jeśli tak, zalecamy powrót do rozdziału 9, gdzie omawiamy, co 

zrobić, jeśli praca jest okropna lub środowisko jest toksyczne.) Prawdopodobnie lubisz niektórych 

swoich współpracowników, wiesz, gdzie uzyskać pomoc i czujesz się komfortowo nawigacja po danych. 

Możesz pomyśleć o kilku rzeczach, które mogą być lepsze. Ale jaka jest gwarancja, że nowa praca, o 

której myślisz, będzie lepsza, albo że nie będzie to coś jeszcze gorszego? Czy naprawdę warto podjąć 

ryzyko i czas na znalezienie nowej pracy? Te dokuczliwe wątpliwości mogą spowolnić twoje postępy w 

poszukiwaniu pracy, nawet jeśli zdecydujesz, że chcesz odejść. Prawdopodobnie masz też do czynienia 

z dużą niepewnością. Jak należy podejść do drugiego poszukiwania pracy w zakresie analityki danych? 

Jeśli otrzymasz ofertę, którą chcesz przyjąć, jak powiesz o tym swojemu menedżerowi? Czy spotykasz 

się indywidualnie z każdym współpracownikiem, z którym pracowałeś nad projektem, aby powiedzieć 

im, że odchodzisz? Jeśli otrzymasz kontrofertę, czy powinieneś ją zaakceptować? Co powinieneś zrobić 

w ciągu ostatnich kilku tygodni po wypowiedzeniu? Ale twoje poszukiwanie drugiej (lub trzeciej lub 

czwartej) pracy nie musi być onieśmielające, jeśli wiesz, że samo szukanie bardziej zielonych pastwisk 

nie powstrzyma cię przed zmianą zdania. Zadaliśmy sobie wiele pytań, które zadaliśmy sobie, gdy 

zastanawialiśmy się nad szukaniem nowej pracy. Sama ilość niepewności może sparaliżować 

wszystkich, z wyjątkiem najbardziej wytrwałych osób poszukujących pracy, ale nie obawiaj się: 

jesteśmy tutaj, aby zmienić Cię w jednego z nich. W tej części z gracją dzielimy odejście na trzy części: 

podjęcie decyzji o odejściu, rozpoczęcie poszukiwania pracy oraz wypowiedzenie. Niektóre z tych 

wskazówek dotyczą każdej pracy, ale omawiamy również pewne rzeczy, które są bardziej unikalne dla 

nauki o danych. Zmiana pracy związanej z analityką danych jest powszechnym i zwykle 

satysfakcjonującym doświadczeniem; wiele osób zmienia pracę co rok do trzech lat, co pozwala im 

wypróbować nowe obszary nauki o danych i radykalnie zwiększyć pensje i inne świadczenia. Ta część 

pomoże Ci uczynić to przejście tak łatwym i bezstresowym, jak to tylko możliwe. 

Decydując się odejść 

Niestety, przez większość czasu nie będziesz wiedział, kiedy dobrze jest odejść ze 100% pewnością. Nie 

ma magicznej kuli, która powie ci, co robić, ani nawet zestawu pytań, na które możesz odpowiedzieć, 

które pomogą ci podjąć ostateczną decyzję. W części 8 omówiliśmy wybór między dwoma dobrymi 

życiowymi wyborami przy podejmowaniu decyzji między ofertami i ten sam styl rozumowania ma tutaj 

zastosowanie. Ostatecznie możesz zrobić wszystko, co w Twojej mocy, korzystając z posiadanych 

informacji, a bardzo niewiele decyzji jest całkowicie nieodwracalnych. Zawsze możesz też przełączyć 

się z nowego miejsca; nie podpisujesz 100-letniego kontraktu. 

Podsumuj swoje postępy w nauce 



Co powinno sygnalizować, że czas poszukać nowej pracy? Naszą największą radą jest upewnienie się, 

że zawsze się uczysz. Niestety, często zdarza się, że Twoja nauka zwalnia, gdy pozostajesz w jednej roli. 

Kiedy jesteś w pierwszych kilku miesiącach, pijesz z węża strażackiego. Nie można się niczego nie 

nauczyć; przynajmniej uczysz się o danych firmy, zdobywasz nowe umiejętności techniczne od kolegów 

i pracujesz z interesariuszami biznesowymi. Ale jeśli będziesz robił to samo po roku lub dwóch, możesz 

osiągnąć plateau. Gdy poczujesz się bardziej komfortowo z codziennymi aspektami swojej pracy, 

zobacz, co możesz zrobić, aby znaleźć sposoby na poprawę swoich umiejętności nietechnicznych. 

Sprawdź, czy możesz przejąć kierowanie zespołem (lub przynajmniej stażystą) i popracuj nad 

umiejętnościami zarządzania. Chociaż praca, której firma potrzebuje, może być ograniczająca, w miarę 

zdobywania w niej doświadczenia zwykle możesz znaleźć więcej czasu na poszerzenie swojego 

portfolio. Być może mógłbyś współpracować z zespołem inżynierów danych, aby dowiedzieć się, jak 

samodzielnie zbudować część potoku, zamiast polegać wyłącznie na inżynierach. Podejmowanie 

inicjatywy, aby popychać się w ten sposób, nie jest jednak dla wszystkich; czasami ludzie muszą być 

motywowani zewnętrznie przez swoją firmę, aby podejmować nowe wyzwania. Jeśli wpadniesz w 

rutynę i nie możesz się z niej wydostać, to znak, że nadszedł czas na zmianę scenerii. Ekscytującą rzeczą 

w data science jest to, że zawsze jest więcej do nauczenia się, ale fakt ten sprawia również, że praca 

jest trudna. Jeśli się nie rozwiniesz, znalezienie następnej pozycji będzie trudniejsze. Oczekuje się 

również, że starszy analityk danych będzie miał zauważalnie inne umiejętności niż młodszy analityk 

danych, zarówno w zakresie, jak i głębi. Podkreślaliśmy, że nie potrzebujesz i nie możesz wiedzieć 

wszystkiego w ramach nauki o danych, ale oczekuje się, że będziesz wiedzieć więcej w miarę 

zdobywania doświadczenia. 

Sprawdź swoje relacje z menedżerem 

Zanim zerwiesz więzi i uciekniesz, upewnij się, że zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy, aby powiedzieć 

swojemu menedżerowi, co chciałbyś zmienić. To, co może wydawać się nierozwiązywalnym 

problemem, może w rzeczywistości mieć rozwiązanie. Może ugrzęzłeś w wykonywaniu rutynowych 

zadań, których nie można zautomatyzować, ale nie stanowią już wyzwania. Twój przełożony może 

powiedzieć, że możesz zatrudnić stażystę, który wykona tę pracę. Ten stażysta zdobywa doświadczenie 

w nauce, a ty dostajesz pracę nieco poza swoim zasięgiem i zdobywasz doświadczenie mentorskie. A 

może zespół zajmujący się analizą danych zajmuje się głównie analizą, a Ty naprawdę chcesz zacząć 

uczyć się maszynowego uczenia produkcyjnego. Twój menedżer może ustawić Cię na „bootcamp” z 

zespołem inżynierskim na kilka miesięcy; możesz nauczyć się podstaw inżynierii, jednocześnie wnosząc 

swoją wiedzę analityczną. Kolejnym pytaniem, które należy sobie zadać, jest to, jak zbieżne są Twoje 

cele z celami menedżera. Philip Guo, adiunkt nauk kognitywnych na Uniwersytecie Kalifornijskim w San 

Diego, napisał post na blogu zatytułowany „Na czyjej krytycznej ścieżce jesteś?” 

(http://www.pgbovine.net/critical-path.htm), w której omawia znaczenie znajomości krytycznej 

ścieżki swojego szefa (lub mentora) i tego, czy jest ona zgodna z Twoją. Ścieżka krytyczna oznacza 

„ścieżkę pracy, która ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery lub spełnienia w danym momencie”. 

Chodzi o to, by ich sukces był powiązany z twoim. Menedżerowie mają ograniczony czas i energię, a 

jeśli Twoje krytyczne ścieżki się pokrywają, będą bardziej skłonni skoncentrować się na Tobie. Wiedza 

o tym, jak dobrze dostosowujesz się do celów menedżera, wymaga wiedzy o tym, czym są Twoje 

własne cele zawodowe. Nie mówimy o planie dziesięcioletnim, a nawet pięcioletnim; w tak nowej i 

szybko rozwijającej się dziedzinie nie wiadomo, jakie możliwości będą dostępne w tak odległej 

przyszłości. Ale jak chcesz spędzić najbliższe lata? Mamy nadzieję, że dużo zastanawiałeś się nad tym 

pytaniem podczas pierwszego poszukiwania pracy, ale być może coś się zmieniło. Być może chciałeś 

być w dużym zespole zajmującym się analizą danych, ale teraz znalazłeś kilka lat, w których chciałbyś 

móc pracować nad różnymi typami projektów, a nie być w silosie. Lub możesz skupić się na swojej 

rodzinie i szukać pracy, która pozwoli ci robić więcej od 9 do 5 zamiast pracy w startupie, która będzie 



wymagała wielu godzin. Podsumowując, niektóre kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę, 

zastanawiając się nad znalezieniem nowej pracy, to:  

* Czy uczysz się w swojej obecnej roli?  

* Czy próbowałeś poprawić swoje codzienne doświadczenia, omawiając swoje problemy z 

przełożonym?  

* Czy Twój menedżer koncentruje się na Twoich potrzebach i rozwoju Twojej kariery?  

* Czy spędziłeś czas myśląc o tym, co robisz, a czego nie chcesz w swojej następnej pracy?  

Odejście z pracy bez kolejnej w kolejce 

Możesz chcieć wziąć znaczną ilość wolnego czasu między zadaniami. Większość nowych pracodawców 

będzie chciała, abyś zaczął jak najszybciej; chociaż zazwyczaj możesz mieć tydzień lub dwa tygodnie 

między opuszczeniem obecnej pracy a rozpoczęciem nowej (zwłaszcza jeśli masz już zaplanowane 

wakacje), jest mało prawdopodobne, że dostaniesz więcej. Jeśli marzysz o trzymiesięcznej podróży z 

plecakiem po Azji, prawdopodobnie będziesz musiał odejść z pracy bez czegoś innego. Odejście bez 

innej pracy jest ryzykowne. Istnieje ryzyko finansowe, że nie będziesz mieć wystarczających 

oszczędności przez nieokreślony czas bez dochodu. Czy chcesz (lub możesz) liczyć na krótkoterminowe 

pożyczki od członków rodziny lub pieniądze z dochodów partnera? Z drugiej strony łatwiej jest znaleźć 

pracę, gdy jesteś obecnie zatrudniony. Jednym z powodów są nieuczciwe uprzedzenia wśród 

menedżerów ds. zatrudnienia wobec osób bezrobotnych. Innym jest to, że twoja pozycja negocjacyjna 

jest słabsza, niezależnie od tego, co oferuje nowy pracodawca, będzie więcej niż zarabiasz, więc 

trudniej jest poprosić o wyższe wynagrodzenie. Jeszcze innym powodem jest to, że jeśli zrobiłeś sobie 

miesiące urlopu, być może nie utrzymałeś swoich umiejętności i możesz być zardzewiały na rozmowach 

technicznych. Jeśli chcesz wziąć wolne, bardzo pomocne jest posiadanie silnej sieci zajmującej się 

badaniem danych, która jest zaznajomiona z Twoją pracą i może zabrać Cię do drzwi i porozmawiać z 

menedżerem ds. Zatrudnienia. Chcesz również zaplanować trochę czasu przed rozmową 

kwalifikacyjną, aby odświeżyć swoje umiejętności techniczne. Ogólnie rzecz biorąc, o ile nie znajdujesz 

się w toksycznym środowisku pracy, zalecamy, aby nie opuszczać pracy bez posiadania innej, chyba że 

masz plan na możliwie długi czas wolny między pracami, którymi jesteś podekscytowany. 

Czym różni się poszukiwanie pracy po pierwszej pracy 

Wiele podstaw znajdowania drugiej pracy związanej z analityką danych jest takich samych jak pierwsze. 

Ale teraz, gdy masz doświadczenie w pracy z nauką o danych, masz kilka znaczących zalet:  

* Otrzymasz więcej (dowolnych) rekruterów, którzy do Ciebie przyjdą. Aby zwiększyć zainteresowanie 

rekruterów, możesz przejść do swojego profilu LinkedIn i wybrać go, aby pokazać rekruterom, że jesteś 

otwarty na oferty pracy (i nie martw się - LinkedIn podejmuje kroki, aby upewnić się, że Twoi 

pracodawcy tego nie widzą).  

* Dowiedziałeś się więcej o tym, jakie aspekty swojej pracy lubisz, a które nie. Jest wystarczająco 

wcześnie w swojej karierze, aby zmienić swoją specjalizację: jeśli wykonałeś dużo pracy związanej z 

inżynierią danych, ale nie podobało ci się to, możesz przejść do większej firmy, która zatrudnia 

inżynierów danych do wykonania tej pracy.  

* Łatwiej będzie dostać się do pierwszego ekranu rekrutacji. Wielu pracodawców korzysta z tego, czy 

ktoś posiadał ten sam tytuł (lub coś bardzo podobnego wcześniej) jako narzędzie do szybkiej 

weryfikacji.  



* W idealnym przypadku Twoja sieć w dziedzinie nauki o danych jest bardziej rozwinięta.  

* Jeśli nadal jesteś zatrudniony, prawdopodobnie nie chcesz publikować na LinkedIn lub Twitterze, że 

szukasz nowej pracy, ale możesz zacząć po cichu wypuszczać czułki i dać znać kilku zaufanym osobom, 

że szukasz nowej pracy . Mogą być w stanie skierować Cię do pracy w swoich firmach lub połączyć Cię 

z kimś, o kim wiedzą, że zatrudnia.  

Nie bój się ubiegać się o pracę, nawet jeśli jesteś dość zadowolony z obecnej. Istnieje wiele powodów, 

dla których możesz wyperswadować sobie zmianę. Może martwisz się, że możesz nie mieć 

umiejętności, o których myślisz, że mają wszyscy inni („A co, jeśli mam lata doświadczenia i nie zaliczę 

technicznego studium przypadku do domu?”). To tylko mówienie syndromu oszusta (a jeśli nauczyłeś 

się czegokolwiek z tej książki, niech to będzie walka z dokuczliwym głosem, który mówi ci, że nie jesteś 

tak dobry jak wszyscy inni). Jeśli nie przejdziesz testu technicznego, nie oznacza to, że jesteś porażką 

lub „fałszywym” naukowcem zajmującym się danymi. Wiele złych pytań podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej nie ocenia dokładnie umiejętności. Ponadto nauka o danych jest tak szeroka, że być 

może pytania dotyczyły dziedziny, w której wcześniej nie pracowałeś. Możesz również martwić się 

reperkusjami na życie towarzyskie ze znajomymi z pracy lub możliwością, że nowa praca zabierze Cię 

dalej od domu. Ale niezależnie od twoich obaw, wyrządzisz sobie krzywdę, że nie będziesz otwarty na 

proces aplikacyjny, który może poprawić twoją karierę. 

Decydując, czego chcesz 

Pierwszym krokiem w poszukiwaniu pracy jest sporządzenie listy tego, co Ci się podobało w obecnej 

pracy. „Projektowanie swojego życia: jak zbudować dobrze przeżyte, radosne życie” autorstwa Billa 

Burnetta i Dave&prime;a Evansa sugeruje, abyś przez tydzień robił notatki przed i po każdej aktywności 

o tym, jak bardzo ci się to spodoba i jak bardzo faktycznie. Nienawidzisz spotkań przez kilka godzin 

każdego dnia, czy naprawdę lubisz spotkania, ponieważ nadają one strukturę Twojemu dniu? Jeśli 

należysz do rozproszonego zespołu ds. nauki danych, czy chcesz zgłosić się do kierownika ds. nauki 

danych? Możesz użyć tej listy do zaprojektowania wyszukiwania. Znajdź firmę, która ceni to samo co 

Ty lub ma strukturę, której szukasz. Nie chcesz aplikować do firmy, w której miałbyś do czynienia z tymi 

samymi problemami, które sprawiają Ci teraz nieszczęście. Podczas wyszukiwania możesz napotkać 

problem z tytułem. W części 5 mówimy o nie zawracaniu sobie głowy tytułami. Analitycy danych mają 

wiele różnych tytułów, w tym analityk danych, naukowiec, inżynier uczenia maszynowego i analityk 

produktu. Analityk danych to najpopularniejszy tytuł i może być postrzegany jako młodsza rola. Jeśli 

jesteś analitykiem danych, czy powinieneś zaakceptować tytuł starszego analityka danych? Jeśli jesteś 

analitykiem danych, czy powinieneś skoncentrować się na awansie na tytuł naukowca danych w nowej 

roli? Nauka jest nadal najważniejszym czynnikiem w Twoich poszukiwaniach. Co byś robił w swojej 

nowej roli? Myśl w kategoriach pięciu lat, a nie następnych dwóch. Co zapewni Ci długofalowy sukces? 

Czy można dołączyć jako starszy analityk danych, a następnie przejść na przykład do roli analityka 

danych? Czy praca w mniejszej firmie technologicznej pozwoli Ci nauczyć się pracować z danymi 

internetowymi, umożliwiając przejście do dużej firmy technologicznej? Kiedy rozważasz swoje opcje, 

musisz chronić swoją wartość rynkową. Prawidłowo lub nie, analityk danych nadal jest zwykle 

postrzegany jako bardziej prestiżowy tytuł niż analityk danych, a rola starszego analityka danych może 

być mniej opłacalna niż rola analityka danych. Będziesz chciał zrównoważyć te rozważania, gdy 

będziesz myśleć o swojej następnej roli. 

Rozmowa 

Po tym, jak zaczniesz aplikować do firm i odbywać rozmowy kwalifikacyjne, będziesz musiał 

odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego odchodzisz z pracy?” Jeśli dostałeś swoją obecną pracę ze szkoły 

lub bootcampu, w ogóle nie zadano ci tego pytania. Dobrą odpowiedzią jest to, że szukasz wyzwań. 



Inną dobrą strategią jest udawanie, że pytanie brzmi „Dlaczego chcesz dla nas pracować?” Jeśli sobie 

to wyobrazisz, twoja odpowiedź będzie pozytywna („Słyszałem niesamowite rzeczy o twoim zespole 

zajmującym się uczeniem maszynowym i jestem chętny do nauki”), a nie negatywna („Mój były szef 

nalegał, aby wyświetlać wyniki naszego eksperymentu na wykresach kołowych”) . Jeśli udzielisz 

bardziej szczegółowej odpowiedzi, upewnij się, że pasuje ona do nowego pracodawcy. Nie chcesz 

mówić „Szukam zespołu ze starszymi analitykami danych, z którymi mogę pracować”, jeśli firma 

przeprowadzająca wywiady nie ma żadnego! Za wszelką cenę unikaj oczerniania swojej obecnej pracy; 

niektórzy pracodawcy uważają to zachowanie za dyskwalifikujące, bez względu na to, jak źle jesteś 

traktowany w swojej obecnej firmie. To, że opuszczasz firmę, nie oznacza, że nie powinieneś być dumny 

z pracy, którą tam wykonałeś. Powinieneś bezwzględnie porozmawiać o projektach, nad którymi 

pracowałeś lub umiejętnościach, których się nauczyłeś. Prawdopodobnie będziesz związany pewnymi 

umowami o zachowaniu poufności, więc nie możesz dosłownie pokazać swojego kodu ani mówić o 

parametrach zbudowanego algorytmu rekomendacji, ale powinieneś omówić swój wkład w ogólny 

sposób. Dobra, nieprecyzyjna odpowiedź brzmi: „Stworzyłem chatbota w Pythonie, który generował 

odpowiedzi na częste pytania klientów, skracając średni czas, jaki przedstawiciel obsługi klienta musiał 

spędzić z każdym klientem o pięć minut i zwiększając satysfakcję klienta o 20%”. Z drugiej strony, jeśli 

pracujesz w prywatnej firmie, „przeprowadziłem testy A/B, które przyniosły całkowite przychody firmy 

z 20 do 23 milionów dolarów” to zła odpowiedź, ponieważ ujawniasz prywatne informacje finansowe. 

Być może patrzysz na zadania, które wykorzystują różne technologie, niezależnie od tego, czy są to 

różni dostawcy usług w chmurze, dialekty SQL czy główne języki programowania. W takim przypadku 

chcesz użyć strategii podobnych do tych, które stosowałeś podczas określania swoich doświadczeń 

zawodowych pod kątem umiejętności, które można przenieść do nauki o danych. Załóżmy, że pracujesz 

w języku R, a firma używa Pythona. Możesz powiedzieć coś w stylu: „Wiem, że zajmie mi trochę czasu, 

aby przyzwyczaić się do składni w Pythonie, co już zacząłem robić podczas kursu online. Ale w ciągu 

czterech lat programowania w języku R tworzyłem aplikacje internetowe, budowałem pakiety i 

analizowałem duże zbiory danych, co szybko uczyni mnie silnym programistą Pythona”. 

Wspomnieliśmy o syndromie oszusta wcześniej w tym rozdziale, ale naprawdę musisz uważać na niego, 

przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej. Kiedy szukasz swojej pierwszej pracy po college'u lub 

rozpoczynasz nową karierę w informatyce, łatwo jest powiedzieć „Jeszcze się tego nie nauczyłem”. 

(Przynajmniej jest to łatwe, jeśli przekonasz się, że to łatwe.) Kiedy jednak trochę się ugruntujesz, może 

być żenujące, gdy czegoś nie wiesz. Jeśli nie wiesz czegoś podczas wywiadu, nie bój się tego przyznać. 

Możesz powiedzieć, że nie znalazłeś okazji, aby z niego skorzystać lub że masz nadzieję dowiedzieć się 

o nim więcej, ale nie było to jeszcze częścią Twojej pracy. Załóżmy, że przeprowadzasz quiz z 

algorytmów uczenia maszynowego, ale pracujesz nad modelowaniem statystycznym, SQL, 

czyszczeniem danych i współpracą z interesariuszami, ponieważ dane są na taką skalę, że uczenie 

maszynowe jest wykonywane przez dedykowanych inżynierów uczenia maszynowego. Nikt nie wie 

wszystkiego i mamy nadzieję, że jak dotąd wykonujesz całkiem dobrą robotę jako naukowiec danych; 

miej w to wiarę. Możesz pokazać pracę, którą wykonałeś, a jeśli studiowałeś wcześniej dany temat, 

nawet jeśli ostatnio nie korzystałeś z tej wiedzy, będziesz w stanie szybciej przyspieszyć. Zawsze lepiej 

jest wykazać chęć do nauki, niż próbować fałszować swoją drogę. 

Znalezienie nowej pracy w okresie zatrudnienia 

Jeśli Twoja droga do zostania naukowcem danych obejmowała bootcamp, prawdopodobnie szukałeś 

pracy będąc bezrobotnym. Jeśli byłeś w szkole, spodziewano się, że będziesz musiał wziąć wolne na 

rozmowy kwalifikacyjne i że będziesz spędzał czas na przygotowywaniu CV lub listu motywacyjnego 

(rozdział 6). Jeśli jednak pracujesz na pełny etat, Twój menedżer na ogół nie chce słyszeć, że 

potrzebujesz wolnego, ponieważ szukasz nowej pracy. Jak więc znaleźć na to czas? Rzeczy, które można 

zrobić w dowolnym momencie - takie jak aktualizowanie życiorysu i listu motywacyjnego, 



wyszukiwanie ofert pracy, wysyłanie aplikacji i praca nad zadaniami do domu - należy wykonywać w 

wolnym czasie. Nie chcesz, aby ludzie widzieli, co robisz, i jesteś to winien swojej obecnej firmie, aby 

nadal dobrze wykonywać swoją pracę. Ale rozmowy kwalifikacyjne prawie zawsze odbywają się w 

normalnych godzinach pracy. Jeśli rozmowy są przeprowadzane przez telefon, zalecamy odebranie 

rozmowy w budce telefonicznej, sali konferencyjnej lub w innym miejscu, w którym nikt nie zostanie 

podsłuchany. Jednak rozmowy kwalifikacyjne w późniejszym terminie zazwyczaj muszą być 

przeprowadzone na miejscu. Jeśli rozmowa kwalifikacyjna trwa godzinę lub dwie w pobliżu Twojego 

gabinetu, możesz ubiegać się o wizytę u lekarza. Jeśli trwa dłużej, a Twoja firma pozwala na pracę z 

domu, możesz to zrobić i pracuj tylko przez część dnia (lub postaraj się popracować trochę dłużej), ale 

musisz upewnić się, że nie będziesz oczekiwać, że odbierzesz telefon lub szybko odpowiesz podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej. Możesz także spróbować umówić się na rozmowę kwalifikacyjną pod koniec 

dnia i pracować pół dnia rano. Umawianie się na rozmowy kwalifikacyjne jest z pewnością łatwiejsze, 

jeśli rozglądasz się po swoim mieście. Jeśli chcesz się przeprowadzić, większość firm przyleci z Tobą na 

osobistą rozmowę kwalifikacyjną w dzień powszedni. W takiej sytuacji trudno jest uniknąć pełnego 

dnia wolnego, a większość ludzi zwykle zgłosi się tego dnia z powodu choroby. Ale jak możesz sobie 

wyobrazić, jest to trudne, jeśli masz dużo wywiadów końcowych. To jeden z powodów, dla których 

zalecamy strategiczne aplikowanie na stanowiska. Jeśli masz kilkanaście rozmów telefonicznych i dwie 

wizyty u klienta w ciągu tygodnia, trudno jest poświęcić ten czas bez zauważenia przez ludzi, a na twoją 

pracę prawie na pewno wpłynie to negatywnie. Powinieneś być selektywny w dwóch etapach: 

aplikowanie w pierwszej kolejności i awansowanie po pierwszej rozmowie telefonicznej. Jeśli jesteś w 

startupie i chcesz pracować w większej firmie, nie aplikuj do innych startupów, nawet jeśli opisy 

stanowisk wyglądają świetnie. Jeśli podczas początkowego ekranu telefonu dowiesz się, że stanowisko 

zajmuje się bardziej inżynierią danych i chcesz wykonać prace analityczne, możesz przerwać proces, 

nawet jeśli ankieter chce kontynuować. Chociaż możesz wykorzystać rozmowy kwalifikacyjne na 

stanowiska, których nie podjąłbyś się w ramach praktyki, nie chcesz robić ich zbyt wielu. Doświadczeni 

analitycy danych są bardzo poszukiwani, co oznacza, że możesz uzyskać duże zainteresowanie ze strony 

rekruterów i menedżerów, gdy ogłosisz, że szukasz nowej pracy. To wspaniałe uczucie: ludzie tacy jak 

ty! Chociaż dobrze jest cieszyć się tym uczuciem, nie pozwalaj sobie na spędzanie czasu na rozmowie 

kwalifikacyjnej z firmą, o której wiesz, że nie jest odpowiednia. To nie jest dobre wykorzystanie twojego 

czasu, nawet jeśli jest to pochlebne. Kiedy poszukujesz pracy, łatwo jest stracić obecną pracę. Aby czuć 

się dobrze, przechodząc do następnej rzeczy, często myślisz o tym, czego nie lubisz w swojej pracy, co 

może osłabić motywację. Ale staraj się nadal wykonywać dobrą pracę; pewnego dnia możesz 

potrzebować rekomendacji od swojego menedżera, a firma nadal Ci płaci. Możliwe, że podczas 

poszukiwania pracy zdajesz sobie sprawę, że trawa nie zawsze jest bardziej zielona po drugiej stronie. 

Innymi słowy, nie znajdujesz niczego, co wolisz robić niż obecną pracę, albo wszystko płaci się znacznie 

mniej i oferuje gorsze świadczenia, albo praca nie zapewni Ci elastyczności, którą obecnie lubisz. 

Decyzja o odwołaniu poszukiwania pracy jest w porządku! To nie była strata czasu, jeśli pozwoliło ci to 

na nowo docenić twoją obecną pracę. Jeśli zdecydujesz się zostać, upewnij się, że próbowałeś 

rozwiązać wszelkie problemy, które możesz w swojej obecnej pracy.  

Idąc do szkoły wyższej 

Po pracy w dziedzinie analityki danych możesz zdecydować, że chcesz wrócić do szkoły, aby uzyskać 

bardziej formalne szkolenie akademickie, kontynuując pracę w pełnym wymiarze godzin i chodząc na 

wieczory szkolne i w weekendy, lub przechodząc do pracy w pełnym wymiarze godzin na studiach. Jeśli 

jest to coś, o czym myślisz, zalecamy powrót do części 3, gdzie omawiamy, jak znaleźć dobry program. 

Chcemy Cię jednak ostrzec, abyś dokładnie zastanowił się, czy inwestycja czasu i pieniędzy będzie tego 

warta, biorąc pod uwagę, że już udowodniłeś, że możesz dostać pracę w zakresie analityki danych. 

Niektóre powody, dla których powrót do szkoły może mieć sens, że zdecydowałeś, że chcesz zająć 



bardzo wymagające stanowisko badawcze, które wymaga doktoratu, otrzymałeś wyraźne informacje 

zwrotne od firm, dla których chcesz pracować, że potrzebujesz tytułu magistra ( nie tylko dlatego, że 

widziałeś to wymienione w opisie stanowiska), lub zauważyłeś, że twoje postępy są utrudnione przez 

brak pewnych umiejętności (takich jak dogłębna znajomość algorytmów), a bezpłatne opcje online nie 

działają dla ciebie. Jeśli zdecydujesz, że chcesz wrócić do szkoły w pełnym wymiarze godzin, zazwyczaj 

możesz być bardziej otwarty wobec swojego przełożonego niż o odejściu do innej pracy. Jeśli pracujesz 

w większej firmie, Twoja firma może nawet zapłacić za część Twojego dyplomu, jeśli studiujesz w 

niepełnym wymiarze godzin, kontynuując pracę w pełnym wymiarze godzin lub jeśli zgodzisz się wrócić 

po zdobyciu pełnego dyplomu. Nawet jeśli nie, Twój menedżer może napisać świetny list polecający. 

Dobry menedżer wie, że szkoła oferuje Ci coś zupełnie innego niż praca i powinna wspierać Twoje 

wybory. 

Zawiadomienie 

Jeśli zdecydowałeś się odejść z pracy i przyjąłeś ofertę, musisz powiadomić o tym swojego 

przełożonego. Ogólnie rzecz biorąc, powinieneś dać co najmniej dwa tygodnie wypowiedzenia, chyba 

że sytuacja jest tragiczna. Chociaż jest to mało prawdopodobne, możliwe jest, że jak tylko złożysz 

wypowiedzenie, Twój przełożony poinformuje Cię, że Twój ostatni dzień jest dzisiaj. Powinieneś być 

przygotowany na taką możliwość i upewnić się, że przekazałeś sobie wszystko, co osobiste ze swojego 

komputera służbowego. Twój szef powinien być pierwszą osobą, która dowie się, że odchodzisz. Umów 

się z nimi na spotkanie (nazwij to „dyskusją na temat kariery”, a nie „moje dwutygodniowe 

wypowiedzenie”) lub skorzystaj z tygodniowego spotkania jeden na jeden. Chcesz osobiście 

powiadomić Cię, jeśli przebywasz z nimi, lub przez telefon lub rozmowę wideo, jeśli nie; nie wysyłaj 

powiadomienia e-mailem. Rozpocznij rozmowę, wyrażając wdzięczność za to, jak ci pomogli i za 

możliwości, jakie miałeś w firmie. Zapewnij ich, że zrobisz wszystko, co w Twojej mocy, aby pomóc w 

przejściu; możesz wymienić kilka pomysłów, które masz, takie jak skomentowanie kodu lub 

zasugerowanie, aby ktoś przejął część Twojej pracy, ale znalezienie tego będzie wymagało współpracy 

z menedżerem. To normalne, że niepokoisz się informacją przełożonego, że odchodzisz, ale pamiętaj, 

że zmiana pracy to normalna część kariery. 

Rozważanie kontroferty 

Możliwe, że Twój menedżer będzie próbował przekonać Cię do pozostania, składając kontrofertę, 

ponieważ zatrudnienie nowej osoby jest drogie i ryzykowne. Mogą poprosić Cię o spotkanie z 

przełożonym, który jest upoważniony do przyznania Ci podwyżki, dodatkowych opcji na akcje, 

jednorazowej premii, przyspieszonego przeglądu lub innych zachęt do pozostania. Istnieją mieszane 

opinie na temat tego, czy powinieneś kiedykolwiek skorzystać z kontroferty z obecnej firmy. Z jednej 

strony firma wie, że ryzykujesz lotem i może niechętnie powierzać ci poważne obowiązki. Sytuacja 

może również nadwyrężyć twoje relacje z przełożonym. Z drugiej strony firma może chcieć zająć się 

głównym powodem, dla którego odchodzisz. Rozwiązaniem może być finanse lub przeniesienie do 

pracy z innym zespołem. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Cię, jak ważna jest otwarta komunikacja z 

menedżerami. Jeśli byłeś otwarty ze swoim menedżerem i nadal odczuwałeś potrzebę zmiany pracy, 

jest mało prawdopodobne, że zmiana, której pragniesz, zostanie wprowadzona w ramach kontroferty. 

Chociaż nie podoba nam się pomysł przejścia do nowej pracy jako ostateczności i uważamy, że 

powinieneś podjąć decyzję o odejściu na długo przed tym momentem, podkreśliliśmy znaczenie 

komunikowania swoich pragnień, zanim wzrośnie twoje niezadowolenie. Jeśli to zrobiłeś, powinieneś 

wiedzieć, że zmiany w ostatniej chwili prawdopodobnie nie zmienią ogólnego środowiska pracy. Twój 

menedżer może próbować podkreślić, jak cenny jesteś dla zespołu i jak trudno będzie członkom 

zespołu, jeśli odejdziesz. Może to spowodować, że poczujesz się winny, zwłaszcza jeśli twój szef lub 

zespół ogólnie był dla ciebie dobry. Ale pamiętaj, że nie zdradzasz ich, odchodząc. W końcu praca to 



praca, a mimo retoryki niektórych startupów firma nie jest twoją rodziną. Chociaż zawsze powinieneś 

okazywać szacunek i dawać z siebie wszystko w swojej pracy, nie masz obowiązku pracy w tej firmie w 

nieskończoność. I po prostu opuszczasz firmę, a nie umierasz! Jeśli zbliżyłeś się do swoich 

współpracowników, nadal możesz ich spotykać towarzysko, a może nawet pewnego dnia znów 

współpracować. 

Powiedzenie twojemu zespołowi 

Porozmawiaj ze swoim menedżerem o tym, jak chciałby poinformować o tym resztę zespołu. Mogą 

poprosić Cię o odczekanie kilku dni, aż opracują plan przejścia, aby mogli udostępnić te informacje 

zespołowi, gdy powiesz im, że odchodzisz. Mogą zapytać, czy wolisz powiedzieć wszystkim na 

regularnym spotkaniu zespołu, czy chcesz spotkać się z ludźmi jeden na jednego. Myśląc o tym 

problemie, zalecamy rozważenie wielkości swojego zespołu. Jeśli przez lata pracowałeś konsekwentnie 

z tymi samymi pięcioma osobami, możesz powiedzieć im indywidualnie. Z drugiej strony, jeśli pracujesz 

w 20-osobowym zespole analityków danych i pracowałeś z tuzinem interesariuszy, spotkanie z nimi 

wszystkimi indywidualnie przez pół godziny byłoby emocjonalnie wyczerpujące. Jednym błędem, 

którego należy unikać, jest planowanie spotkań z ludźmi przed rozmową z menedżerem, nawet jeśli 

planujesz te spotkania po rozmowie z menedżerem. Jeśli Twoi współpracownicy nabiorą podejrzeń co 

do tego, dlaczego nagle chcesz się z nimi spotkać i zapytają, czy to dlatego, że odchodzisz, będzie to 

naprawdę niezręczne: albo będziesz musiał skłamać, albo powiedzieć im, zanim Twój przełożony się 

dowie. Większość ludzi zapyta, dlaczego odchodzisz. Upewnij się, że masz coś do powiedzenia i postaraj 

się, aby było to pozytywne, skupiając się na nowej możliwości i za co jesteś wdzięczny w swojej obecnej 

firmie. Nawet jeśli zaprzyjaźniłeś się ze współpracownikiem, uważaj, aby być negatywnym. Pamiętaj, 

że w pewnym momencie możesz chcieć wrócić, a nie chcesz mieć reputacji kogoś, kto zniszczył to 

miejsce po drodze. Niektórzy ludzie mają bardzo bliskie relacje ze swoimi menedżerami, ale nawet jeśli 

tak jest, nie chcesz mówić zbyt wiele o negatywnych aspektach swojej obecnej pracy, ponieważ może 

to zepsuć twoją przyjaźń i zwykle jest również niepotrzebne. Wśród innych dobrych powodów, dla 

których warto odejść z wdziękiem, jest to, że utrzymywanie dobrych relacji z byłymi 

współpracownikami i menedżerami może być nieocenione w karierze, ponieważ możesz na nich 

ponownie natknąć się lub później potrzebować rekomendacji. Kiedy żegnasz się, daj innym możliwość 

skontaktowania się z Tobą po wyjściu (e-mail, LinkedIn, Twitter itd.). To miłe, że współpracownicy 

mogą pozostać w kontakcie, a także jest to dobry sposób na upewnienie się, że jesteś częścią 

funkcjonalnej sieci dla siebie i innych.  

Lista kontrolna przed wyjazdem 

Zanim wyruszysz, upewnij się, że masz kilka elementów administracyjnych:  

* Dane kontaktowe działu kadr na wypadek, gdybyś potrzebował czegoś później, np. informacji o 

opcjach na akcje.  

* Wszelkie osobiste zdjęcia, hasła lub pliki, które masz tylko na komputerze firmowym.  

* Informacje dotyczące logowania do portalu o świadczeniach i kompensacjach zapasów.  

* Kopie umów pracowniczych, listów ofertowych i umów wypowiedzenia.  

* Informacje o tym, jak zostanie wypłacony czas urlopu, jeśli jeszcze go masz.  

* Jeśli nie rozpoczynasz nowej pracy od razu, twoje możliwości kontynuowania ubezpieczenia 

zdrowotnego.  



* Jeśli wpłacałeś składki na elastyczne konto oszczędnościowe na opiekę zdrowotną lub opiekę na 

utrzymaniu, jaki jest ostatni dzień, który możesz wydać (zazwyczaj ostatni dzień lub ostatni dzień 

ostatniego miesiąca zatrudnienia). Te fundusze to środki typu „wykorzystaj lub strać”, więc jeśli ich nie 

wydasz, znikną. 

Ułatwienie przejścia 

Najlepszym sposobem, aby wyjść z dobrą opinią, jest jak najłatwiejsze przejście. Możesz nie być w 

stanie znaleźć zastępcy, ale możesz ustawić zespół na sukces, gdy będzie wypełniał rolę (jeśli się na to 

zdecyduje). Sporządź dokument przejścia dla swojego kierownika, wymieniając swoje obowiązki, które 

możesz zakończyć, które z nich należy przenieść (i sugestie, kto może je odebrać), a które będą musiały 

poczekać, aż ktoś nowy znajdzie się w roli . Oprócz poinformowania osoby, która przejmuje ten projekt, 

może być konieczne przedstawienie się zewnętrznym partnerom lub klientom lub poinformowanie ich, 

że nie będziesz już dłużej zajmował się projektem. . Spróbuj posprzątać wszelkie luźne końce. Jeśli masz 

pracę, która może być przydatna dla innych, ale znajduje się tylko na Twoim komputerze, dodaj ją do 

repozytorium git lub udostępnij Dokument Google komuś innemu. Prawdopodobnie w ciągu ostatnich 

kilku tygodni będziesz miał niewiele pracy, ponieważ ludzie będą wiedzieć, że nie będziesz długo. To 

daje ci czas na robienie rzeczy, w których możesz zbyt ugrzęznąć, aby to zrobić wcześniej, na przykład 

dokumentowanie wszystkich utworzonych procesów. Inne rzeczy, które możesz zrobić, to  

* Dodawanie samouczków — czy byłeś osobą, do której należy się udać na określony temat, na przykład 

sposób organizacji danych finansowych lub najlepsze praktyki testowania A/B? Nie ma sposobu, aby 

zastąpić swoją obecność, ale tworząc prezentacje, wewnętrzne posty lub dokumentację, możesz 

pomóc wypełnić niektóre luki, które zostawisz.  

* Porządkowanie plików - Nawet jeśli dodasz wszystko do GitHub, to nikomu nie pomoże, jeśli 

„wszystko” to 100 plików o nazwach takich jak random_stuff i misc_analyses. Chociaż może się okazać, 

że będziesz musiał zrzucić kilka plików w folderze z dodatkami, spróbuj ułatwić nawigację po plikach i 

w razie potrzeby dodaj wyjaśnienia.  

* Dodawanie komentarzy i wyjaśnień do analiz — najlepiej, aby w przypadku jakichkolwiek znaczących 

analiz zostały już zapisane wyniki z linkiem do komentowanego kodu. Jeśli jednak nie miałeś czasu na 

dokończenie niektórych ustaleń i uważasz, że kontynuowanie pracy byłoby cenne, możesz uzupełnić 

swoje komentarze. Chociaż nie musisz komentować każdego fragmentu kodu, pomocne może być 

wyjaśnienie niektórych niespodzianek w danych (i sposobu ich obejścia), tego, czego już próbowałeś i 

wyjaśnień, dlaczego wybrałeś metody analityczne.  

Najgorsze, co możesz zrobić, to zapomnieć, że jesteś jedyną osobą, która umie robić x w firmie i 

pozostawić to bez przypisania. Jeśli to zrobisz, możesz otrzymać gorączkowe telefony i e-maile o tym, 

jak wykonać pracę, gdy próbujesz dostosować się do nowej pracy. Zapominanie, że posiadasz jedyne 

hasło do danego systemu, to dobry sposób na kłopoty nawet po wyjściu. Niektórzy pracodawcy nie 

wiedzą, jak powiedzieć „Do widzenia i powodzenia” i mogą dzwonić do Ciebie w sprawie projektów, 

nad którymi pracowałeś. Dla twojego zdrowia psychicznego najlepiej jest móc odesłać ich do swojej 

dokumentacji wyjściowej, dopóki nie uzyskają wskazówki, że już tam nie pracujesz. Nawet jeśli nie 

podążą za nimi, nie znajdziesz dużej wartości w sieci, którą tam zbudowałeś, jeśli zostawisz im ogromny 

bałagan, z którym muszą sobie poradzić. Mamy nadzieję, że w tym rozdziale wyjaśniono, że chociaż 

niepewność związana z odejściem z pracy może być stresująca, proces ten jest normalny i istnieją 

sposoby, aby go usprawnić. Jak wielokrotnie omawialiśmy w tej książce, niewiele decyzji, które 

podejmujesz, jest ostatecznych. To, że zaczynasz szukać pracy, nie oznacza, że musisz odejść, a nawet 

po odejściu z firmy możesz wrócić za kilka lat. Najważniejszą rzeczą do zrobienia w tym procesie jest 

upewnienie się, że skupisz się na tym, jak najlepiej dopasować swoją pracę do celów zawodowych. 



Wchodzenie po drabinie 

W ostatniej części omówiliśmy, jak rozwijać swoją karierę zawodową, aby radzić sobie z porażkami, 

dołączać do społeczności i zmieniać pracę. Gdy twoja kariera się umacnia, w końcu będziesz chciał 

zdecydować, dokąd zmierza ta kariera. Nie jest oczywiste, jakie opcje będą mieli analitycy danych w 

miarę postępów w górę; zostać menedżerem to jedna z możliwości, ale nie jedyna. W tej części 

omawiamy trzy wspólne trajektorie kariery dla naukowa danych - przejście do zarządzania, zostanie 

liderem technicznym i przejście na niezależne doradztwo - oraz zalety i wady każdego z nich. Opcja 

zarządzania jest tym, o czym myśli większość ludzi, gdy myślą o rozwoju kariery. Menedżerowie to 

ludzie, którzy kierują zespołami, w tym zatrudnianiem i awansowaniem, ustalaniem strategii i 

udzielaniem mentoringu zawodowego. Główni badacze danych to ludzie, którzy są mistrzami w swojej 

dziedzinie, a firmy polegają na nich przy rozwiązywaniu trudnych problemów technicznych. Niezależni 

konsultanci to naukowcy zajmujący się danymi, którzy mają wystarczające umiejętności i wystarczająco 

dużą sieć, aby móc zarabiać na życie jako freelancer. Ta część obejmuje :  

* Różne ścieżki poza starszym naukowcem danych 

* Szanse i zagrożenia związane z możliwymi ścieżkami kariery 

Kontynuując budowanie swojej kariery, będziesz chciał skupić się na jednej z tych ścieżek. Mając jasny 

cel, masz większe szanse na osiągnięcie tego, czego pragniesz. Biorąc to pod uwagę, im bliżej jesteś 

osiągnięcia okazji, której pragniesz, tym bardziej możesz zdawać sobie sprawę, że nie jest to coś, czego 

chcesz. Na szczęście wprowadzanie zmian, takich jak zostanie menedżerem, a następnie podjęcie 

decyzji, że ci się to nie podoba, lub przejście z branży do konsultingu, a następnie z powrotem do 

branży, nie jest niczym niezwykłym. I chociaż cofnięcie podjętych decyzji może być trudne, uczenie się 

na własnych błędach to szybki sposób na rozwój jako osoba! 

Wiedząc, na jakim jesteś poziomie 

Rozwijając się jako analityk danych, zdobędziesz cenne umiejętności. Ale wraz ze wzrostem twoich 

umiejętności i dojrzałości zawodowej, w pewnym momencie nie będziesz już pracował jak młodszy 

analityk danych. Trudno jest dokładnie określić, kiedy nastąpi ta zmiana, co utrudnia podjęcie decyzji 

o odpowiednim czasie, aby opowiedzieć się za awansem lub nowym tytułem zawodowym. Pamiętaj, 

że każda firma ma swoje poziomy i oczekiwania, więc ten sam tytuł może oznaczać bardzo różne rzeczy 

w dwóch różnych firmach. W firmie może nawet istnieć macierz umiejętności opisująca dokładnie, jak 

różnią się poziomy, ale ludzie mogą różnie ją interpretować i zawsze są niejasności. Aby Ci pomóc, oto 

nasz wysokopoziomowy przewodnik po różnych oczekiwaniach dotyczących poziomów analityków 

danych: 

* Młodszy naukowiec ds. danych - osoba, która może wykonać zadanie związane z analizą danych, 

która ma jasne wskazówki dotyczące tego, jakie powinno być zadanie. Jeśli zostaniesz poproszony o 

użycie algorytmu grupowania w celu segmentacji nowych klientów według ich atrybutów zakupowych, 

młodszy analityk danych powinien być w stanie to zrobić pod kierunkiem kierownika. Jeśli wystąpią 

problemy techniczne, takie jak błędy w kodzie lub brak połączenia systemów danych, może być 

konieczne skonsultowanie się z innymi członkami zespołu w celu ich rozwiązania. 

* Starszy specjalista ds. danych - osoba, która może nie tylko wykonać zadanie związane z analizą 

danych, ale także dowiedzieć się, jakie inne zadania są potrzebne. Nie tylko mogliby przeprowadzić 

przykładową segmentację poprzez klastrowanie (opisane wcześniej), ale także zdaliby sobie sprawę z 

tego, że ten sam algorytm mógłby być również używany dla istniejących klientów (a następnie to 



zrobić). Są wykwalifikowani w rozwiązywaniu problemów technicznych i są ludźmi, którzy są 

sprowadzani, gdy inni mają problemy. 

* Powyżej starszego analityka danych - na poziomach wyższych niż starszy analityk danych rola polega 

bardziej na pomaganiu innym. Tak więc osoba zwykle wykracza poza starszego analityka danych, gdy 

konsekwentnie mentoruje innych, tworzy strategie i widzi szerszy obraz. 

Ścieżka zarządzania 

Przejście do zarządzania może wydawać się domyślną opcją dla naukowców zajmujących się danymi w 

miarę posuwania się dalej w swojej karierze. Ma to sens ze względu na ekspozycję: każdy ma osobę, 

której podlega. Mimo to codzienne zadania menedżera wciąż mogą być tajemnicze. Menedżer to 

osoba, która odpowiada za zespół ludzi skutecznie realizujących swoje cele. Te pięć podstawowych 

zadań to zazwyczaj, choć nie zawsze, zadanie menedżera ds. nauki danych: 

* Ustalenie pracy zespołu - Ta praca może być wykonana na poziomie strategicznym, takim jak 

decydowanie o tym, jakie duże projekty należy podjąć. Można to również zrobić na bardziej taktycznym 

poziomie, na przykład decydując, jakie cechy powinien zawierać produkt. 

* Ustalenie, kto powinien być w zespole – menedżer zazwyczaj wybiera, kogo zatrudnić, a kogo 

odpuścić, za zgodą działu zasobów ludzkich i innych stron. Koordynują proces rozmowy kwalifikacyjnej 

i biorą w nim udział. 

* Członkowie zespołu mentorskiego — każdy w zespole ma do pokonania wyjątkowe wyzwania, a 

menedżer pomaga im sprostać tym wyzwaniom. Kierownik regularnie sprawdza każdą osobę i udziela 

porad i zaleceń, aby pomóc im rozwiązać ich problemy. 

* Rozwiązywanie problemów zespołowych - Jeśli zespół ma problemy, które uniemożliwiają wykonanie 

pracy (na przykład, jeśli inny zespół nie chce zapewnić niezbędnego dostępu do danych), zadaniem 

menedżera jest znalezienie rozwiązania, aby zespół mógł kontynuować . 

* Zarządzanie projektami - kierownik musi śledzić prace wykonywane w zespole i upewnić się, że 

wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Chociaż wiele zespołów ma kierownika projektu 

specjalnie przypisanego do tego zadania, kierownik nadal musi sprawować nadzór nad pracą. 

Razem zadania te obejmują szeroki zakres pracy i wiążą się z dużą dozą odpowiedzialności. Menedżer 

musi stale komunikować się z osobami w zespole i poza nim. Muszą być świadomi tego, jak robią 

członkowie zespołu, jak radzą sobie projekty i co jest na horyzoncie. Te zadania składają się na ogromną 

ilość pracy, a jeśli którekolwiek z tych zadań nie zostanie wykonane dobrze, ucierpi cały zespół. Należy 

zauważyć, że podstawowe zadania menedżera nie są techniczne; menedżer generalnie nie tworzy 

modeli uczenia maszynowego ani nie dostarcza analiz, które pomagają firmie podejmować decyzje. 

Menedżer nie ma czasu na taką pracę – a nawet gdyby miał, byłoby lepiej, gdyby analityk danych zgłosił 

się do menedżera, aby to zrobił. Bycie menedżerem wiąże się przede wszystkim z rezygnacją z tego, co 

skłania ludzi do zostania naukowcami danych: chęci wykorzystania danych do rozwiązywania 

interesujących problemów. Zamiast tego praca staje się wspieraniem innych ludzi, którzy wykonują tę 

pracę. 

Korzyści z bycia menedżerem 

Bycie menedżerem ma wiele zalet. Po pierwsze, jeśli jesteś osobą, która nienawidzi, gdy inni ludzie 

wykonują pracę, którą uważasz za głupią, bycie menedżerem oznacza, że możesz wpływać na sytuacje, 

dzięki czemu wykonuje się mniej głupią pracę. Jeśli uważasz, że konkretny model uczenia 

maszynowego byłby pomocny dla firmy, na przykład, możesz przypisać zespół do: zrób to, a jeśli 



uważasz, że to nie jest dobry pomysł, możesz upewnić się, że zespół tego uniknie. To niesamowicie 

satysfakcjonujące móc wybrać kierunek zespołu, a następnie zobaczyć, jak zespół odnosi sukces. 

Chociaż nie masz całkowitej kontroli – czasami osoby na wyższych stanowiskach domagają się, aby coś 

zostało zrobione, lub osoby z Twojego zespołu zdecydowanie zalecają zrobienie czegoś – masz duży 

głos. Przejście na wyższe stanowisko kierownicze często daje ci początkową podwyżkę wynagrodzenia 

z tytułu bycia niezależnym współpracownikiem. Kierownictwo otwiera również drzwi do dalszych ról: 

starszego menedżera, dyrektora lub wiceprezesa. Każda z tych ról wiąże się z wyższymi zarobkami i 

szerszym przywództwem w całej firmie. Możesz nawet dojść do poziomu, w którym nadzorujesz więcej 

dziedzin niż tylko nauka o danych, takich jak badania klientów lub rozwój oprogramowania. Możesz 

ostatecznie całkowicie zrezygnować z nauki o danych i prowadzić w innych obszarach. Jeśli lubisz uczyć 

i pomagać innym, zarządzanie jest dla Ciebie świetną rolą. Duża część twojej pracy polega na 

pomaganiu ludziom z twojego zespołu w osiągnięciu sukcesu, pracując z nimi, ucząc ich tego, czego 

nauczyłeś się w swojej karierze, i pomagając im w ich zmaganiach. Świetny menedżer jest jak terapeuta 

biznesowy: siada z osobą przez 60 minut i pomaga jej rozwiązać jej problemy. Wreszcie jako menedżer 

możesz mieć ogromną sferę wpływów. Bycie osobą, która podejmuje ostateczne decyzje o tym, czy 

zbudować nowy produkt, czy rozszerzyć działalność na nowy kraj, jest naprawdę zabawne! W miarę 

awansowania w firmie będziesz w stanie wywierać coraz większy wpływ. Jeśli pójdziesz tą ścieżką, masz 

szansę kiedyś prowadzić firmę. 

Wady bycia menedżerem 

Największym minusem zarządzania jest to, że nie masz czasu na analizę danych. Twoja praca będzie 

wypełniona takimi rzeczami, jak rozmowa o nauce o danych, mentoring dla analityków danych i 

myślenie o strategiach nauki o danych, ale sam nie będziesz zajmować się nauką o danych. Twój dzień 

może być wypełniony 30-minutowymi spotkaniami, począwszy od decydowania o strategii zespołu, 

przez podkopywanie interesariuszy w celu uzyskania finansowania, po spotkania jeden na jednego, aby 

pomóc pracownikom osiągającym gorsze wyniki w nauce, jak się doskonalić. Nie zajmuję się już analizą 

danych, ponieważ twoja praca jest wadą z dwóch powodów: 

* Prawdopodobnie zostałeś naukowcem zajmującym się danymi, ponieważ lubisz pracować z danymi, 

więc rezygnujesz z pracy, do której szkoliłeś się tak długo. 

* Kiedy nie zajmujesz się analizą danych, z czasem wyjdziesz z praktyki i oderwiesz się od najnowszych 

zmian. Jeśli zdecydujesz, że nie lubisz zarządzania i chcesz wrócić do bycia indywidualnym 

współtwórcą, może się okazać, że Twoje umiejętności w zakresie analizy danych uległy atrofii. 

Kolejną wadą jest to, że nadal jesteś ograniczony przez kierownictwo nad tobą. Możesz mieć świetne 

pomysły na strategię swojego zespołu, które zostaną zestrzelone przez szefa. Następnie musisz 

poprowadzić swój zespół ścieżką wyznaczoną przez szefa, nawet jeśli się z tym nie zgadzasz. 

Konieczność utrzymywania pozytywnego nastawienia do pracy, z którą się nie zgadzasz, z korzyścią dla 

ludzi w twoim zespole, może być niezwykle frustrująca. Jeśli pozwolisz ludziom poniżej odczuwać swoją 

frustrację, możesz obniżyć ich satysfakcję z pracy. Bycie menedżerem daje Ci dużo więcej powodów do 

zmartwień. Musisz martwić się o własne wyniki, tak jak wtedy, gdy byłeś indywidualnym 

współpracownikiem, ale musisz również martwić się o wyniki reszty zespołu. Musisz martwić się o ich 

satysfakcję z kariery i musisz martwić się o to, co dzieje się politycznie na wyższych szczeblach. Musisz 

się martwić, czy zespół będzie miał fundusze i czy projekt, który idzie zbyt wolno, zostanie anulowany. 

Posiadanie tak wielu zmartwień, z których większość nie jest bezpośrednio pod twoją kontrolą, może 

być niezwykle stresujące dla osób o określonych typach osobowości. Jeśli masz problemy z zabraniem 

pracy do domu, kierownictwo może nie być dla Ciebie. Wreszcie, zarządzanie ludźmi wymaga zupełnie 

innych umiejętności niż naukowiec danych. Kiedy przejdziesz do bycia menedżerem, będziesz musiał 



nauczyć się tych nowych umiejętności i wrócić do bycia początkującym w swojej pracy. Przejście od 

bycia świetnym w swojej pracy do bycia nowicjuszem może być stresujące i nieszczęśliwe. Chociaż w 

końcu się złapiesz z tego droga do zostania dobrym menedżerem jest długa. 

Jak zostać menedżerem 

Jeśli jesteś niezależnym współpracownikiem i chcesz zostać menedżerem, musisz znaleźć możliwości 

rozwijania i praktykowania umiejętności przywódczych. Umiejętności te obejmują dobrą pracę z 

innymi, młodszymi i starszymi niż ty, widzenie szerszego obrazu i zarządzanie harmonogramem 

projektu. Niestety, nie ma jednego kursu, w którym możesz się nauczyć tych umiejętności; najlepsze, 

co możesz zrobić, to znaleźć w swojej obecnej pracy sytuacje, w których możesz się rozwijać. Jednym 

z przykładów jest niewielka inicjatywa w Twoim zespole, którą ktoś musi przejąć, na przykład tworzenie 

nowego stosu oprogramowania lub koordynowanie wdrażania nowego modelu. . Ważnym elementem 

tych sytuacji jest to, że to Ty je prowadzisz i podejmujesz decyzje. Na początku może to wydawać się 

wyjątkowo nienaturalne; to uczucie jest całkowicie normalne i zniknie. Książki o zarządzaniu i biznesie 

mogą być nieco pomocne, ale tylko wtedy, gdy masz możliwość wykorzystania tego, czego się uczysz. 

Kiedy czujesz, że umiejętności menedżera rozwinęły się, następnym krokiem jest znalezienie 

stanowiska. 

ZDOBYWANIE AWANSU W FIRMIE 

Często najprostszym sposobem na zostanie menedżerem jest awans w firmie. Ten sposób może być 

najłatwiejszy, ponieważ osoby, które zdecydują się postawić Cię w roli menedżera, to te, które 

obserwowały wzrost Twoich umiejętności w obecnej pracy. Trudność z tą drogą polega na tym, że firma 

musi potrzebować nowego menedżera: albo twój obecny menedżer musi odejść lub zostać 

awansowany, albo rola menedżera musi otworzyć się w powiązanym zespole. W zależności od firmy 

takie sytuacje mogą wystąpić rzadko, jeśli w ogóle. 

SAMODZIELNY ROZWÓJ NOWEGO ZESPOŁU 

Inną drogą jest zostanie menedżerem poprzez samodzielne powiększanie zespołu. Możesz rozpocząć 

projekt w swojej obecnej firmie, który będzie wymagał większej liczby osób, lub zostać pierwszym 

analitykiem danych w nowej firmie, a następnie rozbudować tam zespół. Ta trasa może być niezwykle 

satysfakcjonująca, ponieważ samodzielnie powiększając zespół, masz silną rękę w tym, kto na nim jest 

i jak funkcjonuje. Praca wymaga znalezienia się we właściwym miejscu we właściwym czasie i na tyle 

silnego lidera, aby szybko rozbudować całą infrastrukturę zespołu. Czasami ludzie, którzy przyjmują 

takie podejście, nazywani są zawodnikami-trenerami, ponieważ obaj działają jako pierwsi w zespole  

jako niezależni współpracowniy i stanie się coachem dla innych. Niestety możliwości stworzenia 

własnego zespołu są jeszcze rzadsze niż wspomniana wcześniej ścieżka. 

OTRZYMANIE ROLI MENEDŻERA W NOWEJ FIRMIE 

Ostatnim podejściem jest zatrudnienie na otwartym stanowisku menedżerskim w innej firmie. Ta 

droga polega na tym, że możesz pokazać, że masz umiejętności zarządzania, bez wcześniejszego bycia 

kierownikiem. W liście motywacyjnym i podczas rozmowy kwalifikacyjnej będziesz musiał opowiedzieć 

o wszystkich projektach, które prowadziłeś, i ludziach, których mentorowałeś jako niezależny 

współpracownik. Powinieneś być w stanie powiedzieć, ile uwagi przyciąga twoje CV, gdy je 

udostępniasz, czy masz szansę na tę trasę; firmy desperacko potrzebują dobrych menedżerów 

zajmujących się analizą danych, więc jeśli Twoje CV wygląda dobrze, powinieneś otrzymać odpowiedzi. 

Ścieżka głównego naukowca danych 



Główny analityk danych (lub personel, szef, kierownik ds. danych , kierownik techniczny lub inny tytuł, 

w zależności od firmy) to osoba w organizacji, której zadaniem jest bycie ekspertem w zakresie nauki 

o danych i pomaganie innym w zadaniach technicznych. Bycie menedżerem wiąże się ze stopniowym 

wykonywaniem coraz mniej nauki o danych, chociaż bycie głównym naukowcem danych pozwala na 

robienie tego coraz więcej. Ale zamiast samodzielnie zajmować się analizą danych (chociaż będziesz 

tego robić dużo), będziesz miał również za zadanie pomagać innym analitykom danych w ich pracy. 

Główni badacze danych zwykle zaczynają jako młodszy analityk danych, awansują na starszego 

analityka danych i nadal wychodzą poza te role. Wraz z rozwojem kariery naukowej w dziedzinie 

danych stają się bardziej doświadczeni i dojrzali w swojej zdolności do rozumienia problemów i 

rozwiązywania ich. Wkrótce wiedzą tak dużo, że gdy inni ludzie walczą, są w stanie wejść i szybko 

pomóc. Ludzie w całej firmie podchodzą do nich, prosząc o sugestie, jak radzić sobie z problemami i co 

prawdopodobnie zadziała (lub nie). Główna praca naukowca zajmującego się danymi wiąże się z 

wieloma obowiązkami: 

* Wpływanie na strategię analizy danych - główny naukowiec zajmujący się danymi musi opracować 

plan rozwiązywania problemów związanych z nauką o danych. Czy możliwe jest modelowanie oszustw 

płatniczych? Czy należy korzystać z sieci neuronowej? Menedżer odpowiada za pomysł i biznesplan; 

zleceniodawca jest na haczyku, jak to powinno działać. 

* Mentoring młodszych analityków danych - ponieważ główny analityk danych ma tak duże 

doświadczenie, ich obowiązkiem jest dzielenie się wiedzą z młodszymi pracownikami. Ich rozwój jest 

równie ważny, jak własna praca głównych naukowców zajmujących się danymi. 

* Znajdowanie rozwiązań trudnych problemów - gdy zespół zajmujący się analizą danych jest nękany 

przez trudny problem techniczny, głównym badaczem danych jest osoba, która ma ochotę wymyślić 

rozwiązanie – lub ogłosić, że jest ono niemożliwe do rozwiązania. 

W porównaniu z menedżerem, dyrektor nadal w dużej mierze zajmuje się analizą danych. Tak więc ta 

rola jest świetna dla osób, które uwielbiają być naukowcem danych. Jeśli wszystko, o czym możesz 

myśleć, to nauka o danych i uwielbiasz chodzić na konferencje, być częścią społeczności i uczyć się 

więcej o technikach i metodach, będziesz mógł dalej robić te rzeczy jako główny naukowiec danych. Ze 

względu na to, jak ważny dla zespołu może być główny analityk danych, rola ta wymaga osoby z 

dojrzałością, odpowiedzialnością i wystarczającym doświadczeniem w nauce danych, aby w razie 

potrzeby szybko zająć się nowymi obszarami. Chociaż praca głównego analityka danych jest związana 

z nauką o danych, jest to rzadkie aby zleceniodawca wykonywał prace związane z indywidualnym 

współpracownikiem, takie jak wykonanie pojedynczej analizy lub stworzenie modelu uczenia 

maszynowego. Te zadania wymagają dużo czasu i ujednoliconego skupienia, a główny analityk danych 

musi podzielić swoją pracę na wiele projektów i obszarów. Projekty związane z nauką danych zwykle 

spadają na młodszych i starszych naukowców zajmujących się danymi, chociaż główny ich koordynuje 

i nadzoruje. 

Proszenie o promocję 

W pewnym momencie prawdopodobnie poczujesz się gotowy, aby być na wyższym poziomie, ale nie 

zostaniesz awansowany. Ta sytuacja może być frustrująca (widzisz, dlaczego jesteś gotowy; dlaczego 

nie wszyscy inni!?), ale nie jest beznadziejna. Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, aby pomóc w 

przeprowadzeniu tego procesu, jest opowiedzenie się za sobą. Poinformuj swojego przełożonego, że 

jesteś zainteresowany przejściem na stanowisko wyższego szczebla i chcesz współpracować z 

przełożonym, aby stworzyć plan dotarcia na to stanowisko. Jeśli twój przełożony jest dobry, powinien 

być z tego zadowolony: dając jasno do zrozumienia, że jesteś gotowy na wprowadzenie zmian, aby 

osiągnąć następną pozycję, otwierasz rozmowę o tym, jak to się może stać. Spróbuj wyznaczyć cel, 



który ma określoną datę, na przykład kolejny cykl przeglądu wyników, który ma być promowany. Cele 

powinny być jak najbardziej konkretne, np. „Przeprowadź trzy prezentacje techniczne w firmie” lub 

„Samodzielnie utwórz i wdroż cały interfejs API uczenia maszynowego”. Mając jasne cele z 

harmonogramem, będziesz w stanie prowadzić ciągłe dyskusje na temat tego, czy robisz postępy. Jeśli 

twój przełożony daje ci informację zwrotną, dlaczego nie jesteś gotowy, posłuchaj tego. Chociaż trudno 

jest usłyszeć negatywne opinie, Twój menedżer ma perspektywę, której nie masz na temat tego, czego 

potrzebujesz do awansu. Jeśli Twój przełożony mówi Ci, że uważa, że jesteś gotowy i chce Cię wspierać 

w procesie awansu, postaraj się przekazać mu jak najwięcej dokumentacji na temat tego, co robiłeś i 

dlaczego jesteś w stanie przyjąć nowe praca. Ta dokumentacja może pomóc Twojemu menedżerowi w 

kontynuowaniu pracy. Jeśli wydaje się, że bez względu na to, co robisz, nadal nie możesz uzyskać 

awansu, którego szukasz, może to oznaczać, że nadszedł czas, aby przejść do innej firmy. Jest wiele 

okazji, kiedy ludzie są tak przyzwyczajeni do widzenia kogoś w określonej roli, że nie chcą ryzykować 

postawienia tej osoby w nowej. Zmieniając firmy, będziesz mógł pracować z grupą ludzi, którzy nie 

mają oczekiwań co do tego, co możesz zrobić i mogą dać ci więcej możliwości. 

Korzyści z bycia głównym analitykiem danych 

Główny naukowiec zajmujący się danymi często ma najbardziej interesujące problemy. Jeśli zespół ma 

pomysł na zupełnie nowe podejście do nauki o danych, którego nikt wcześniej nie próbował, będziesz 

zaangażowany w jego wypróbowanie po raz pierwszy. Jeśli trzeba zintegrować złożony stos techniczny, 

tam będziesz. Jeśli projekt ma się rozpocząć, ale zespół po prostu nie może uruchomić modelu, Ty też 

tam będziesz. Znajdowanie się w środku akcji może być niezwykle satysfakcjonujące. Jest to 

interesujące z technicznego punktu widzenia i możesz poczuć się potwierdzony, gdy udowadniasz, że 

jesteś użyteczny w kółko. Zespół będzie świadomy tego, że proste, służalcze projekty z zakresu data 

science nie są warte twojego ograniczonego czasu, co oznacza, że będziesz musiał wykonać ich mniej 

niż większość naukowców zajmujących się danymi. Twój menedżer zrozumie również, jak ważne jest, 

abyś był na bieżąco z technologią, co oznacza, że prawdopodobnie będziesz mieć fundusze na 

konferencje i czas na zabawę z nową technologią. W zależności od Twojego menedżera, możesz 

oczekiwać, że będziesz prezentować się na konferencjach promujących Twoją firmę, ale ponieważ 

pracowałeś nad interesującymi problemami, prawdopodobnie wykonałeś pracę, którą warto się 

podzielić. Jeśli poprosisz swojego menedżera o zasoby, takie jak pieniądze na wypróbowanie nowej 

usługi w chmurze, zwykle je otrzymasz. Twój menedżer będzie Ci ufał, że efektywnie wykorzystasz swój 

czas i budżet i nie będziesz go marnował, co nie jest czymś, co otrzymuje każdy analityk danych. 

Będziesz też cały czas rozmawiać o nauce o danych. Ponieważ będziesz mentorem młodszych 

analityków danych, będziesz mógł opowiedzieć im o różnych podejściach, pracować z nimi, aby 

doskonalić ich pomysły i wskazać obszary, w których podejścia do nauki danych mogą mieć problemy. 

Dla osoby, która lubi analitykę danych, ta rola może być całkiem fajna. Tworzenie planów dotyczących 

nauki o danych może być bardzo inspirujące. Będąc osobą, która decyduje, jakich typów modeli użyć, 

jak ustrukturyzować dane i jaki zakres projektu, masz większe szanse zobaczyć projekty wykonane tak, 

jak chcesz. A ponieważ jesteś ekspertem w dziedzinie nauki o danych, projekty powinny mieć większe 

szanse powodzenia! Młodsi naukowcy zajmujący się danymi nie zawsze są w stanie opracować 

podejście do analizy danych, wdrożyć je i samodzielnie zobaczyć wyniki bez konieczności 

podejmowania kluczowych decyzji przez kogoś innego. 

Wady bycia głównym naukowcem ds. danych data 

Największym problemem bycia głównym analitykiem danych jest to, że nie będziesz miał do kogo 

zwrócić się o pomoc, gdy utkniesz. Młodszy specjalista ds. danych zazwyczaj ma mentora lub starszego 

analityka danych, któremu może zadawać pytania, lub może nawet wyszukiwać w Google, aby znaleźć 

odpowiedzi na swoje problemy. Jako główny analityk danych prawdopodobnie nie będziesz mieć w 



swoim zespole starszych analityków danych. Problemy, z którymi się zmierzysz, będą często tak 

niezwykłe lub wyjątkowe, że nikt wcześniej się z nimi nie spotkał, więc żadna wyszukiwarka Google nie 

dostarczy odpowiedzi. Dlatego musisz być w stanie pracować w środowiskach, w których nie masz 

pomocy, co może być miażdżące dla wielu analityków danych. Chociaż będziesz angażować się w 

najciekawsze problemy związane z nauką danych, możesz również napotkać te najbardziej irytujące. 

Jeśli na przykład zestaw danych jest przechowywany jako terabajty źle sformatowanych plików .csv na 

serwerze, którego nikt nie tknął od lat i którego schemat nie jest znany, zostaniesz wezwany, aby 

dowiedzieć się, jak wykorzystać dane. Ten problem nie jest naprawdę interesujący; to tylko pole 

minowe, po którym nikt inny nie może nawigować. Spotkasz się z wieloma problemami, takimi jak ten 

i prawdopodobnie nie będziesz w stanie delegować rozwiązań innym osobom. Ponieważ Twoja wiedza 

jest tak rozległa, będziesz bardzo poszukiwany i bardzo zajęty. Często będziesz mieć więcej pracy niż 

czasu, aby to zrobić, i będziesz musiał odpuścić interesujące projekty, ponieważ nie masz dla nich 

przepustowości. Łatwo wpaść w nawyk pracy więcej godzin niż powinieneś i nadal nie czuć, że zrobiłeś 

wystarczająco dużo. Ponieważ tak wiele osób polega na Tobie, o wiele trudniej jest mieć tylko 40-

godzinny tydzień pracy lub tygodniowe wakacje bez laptopa. Jeśli chcesz miłej, relaksującej pracy, 

prawdopodobnie nie jest to główny analityk danych. 

Jak zostać głównym analitykiem danych 

Jeśli pracujesz jako analityk danych i nadal rozwijasz swoją karierę, domyślnie zostajesz głównym 

naukowcem danych. Rola jest naturalnym postępem starszego naukowca danych; to rozszerzona 

wersja tej roli. Niestety, wielu starszych naukowców zajmujących się danymi ma trudności z awansem 

na wyższy poziom. Aby zostać głównym analitykiem danych, musisz być wystarczająco silnym 

analitykiem danych, aby skutecznie pracować niezależnie i przewodzić innym. Następnie musisz 

zwrócić uwagę na swoje umiejętności i wkład oraz znaleźć inne osoby w firmie, które będą Cię 

wspierać, abyś był dobrze znany jako kluczowa część zespołu. Mając te kwalifikacje, możesz opowiadać 

się za awansem na to wyższe stanowisko. Aby pracować niezależnie jako analityk danych, musisz być 

w stanie obsługiwać pełne projekty bez zewnętrznych wskazówek. Jeśli Twój przełożony zleca Ci 

zadanie typu „Stwórz analizę tego, gdzie powinniśmy umieścić nasz następny sklep detaliczny”, musi 

być w stanie ufać, że możesz wykonać pracę bez pomocy innych osób, bez utknięcia i nie mówienia 

nikomu . Gdy rozwijasz się jako naukowiec zajmujący się danymi, umiejętność samodzielnej pracy 

powinna nadejść nieco naturalnie, gdy będziesz bardziej ćwiczony w pracy. Aby przyspieszyć ten 

wzrost, staraj się zwracać uwagę na to, kiedy utkniesz i co robisz w takich sytuacjach. Jeśli poprosisz o 

pomoc, co ta pomoc zapewni, czego nie mógłbyś zrobić sam? Im bardziej zmaksymalizujesz czasy, w 

których możesz samodzielnie rozwiązać problem, tym lepiej. W miarę zdobywania doświadczenia 

powinieneś także zwracać uwagę na naukowców zajmujących się danymi wokół ciebie. Jakie są ich 

problemy i czy jesteś w stanie im pomóc? Jeśli jesteś starszym analitykiem danych, prawdopodobnie 

młodsi pracownicy mają do czynienia z problemami, które napotkałeś i rozwiązałeś w przeszłości. Im 

więcej możliwości znajdziesz w zakresie mentoringu technicznego, tym silniejszy będziesz pomagać 

innym, co świetnie sprawdza się w roli głównej. Wreszcie, gdy pojawiają się nowe pomysły, szukaj 

sytuacji, w których możesz stworzyć podejście. Jeśli firma chce np. znaleźć lokalizacje sklepów 

detalicznych, możesz wpaść na pomysł wykorzystania technik optymalizacji lokalizacji. Twoje pomysły 

mogą, ale nie muszą działać, ale jeśli działają, będziesz wyglądać świetnie, a jeśli nie, dowiesz się więcej 

o wymyślaniu pomysłów. Łatwo jest polegać na innych analitykach danych przy formułowaniu 

podejścia, ale trudno jest być głównym naukowcem bez tej umiejętności. 

Przejście na niezależne doradztwo 

Powszechnym marzeniem jest być własnym szefem i mieć własną firmę. W przypadku nauki o danych 

zwykle oznacza to bycie niezależnym konsultantem posiadającym firmę, którą firmy zatrudniają do 



pracy nad specjalistycznymi projektami z zakresu nauki o danych. W teorii firmy chcą zatrudnić 

zewnętrznego konsultanta tylko wtedy, gdy potrzebują specjalnego zestawu umiejętności do ważnego 

problemu. Jeśli prowadzisz własną firmę, cały dochód zachowujesz dla siebie, więc żadne pieniądze nie 

są stracone na kierowniczych grubych kotach nad tobą. Ludzie zatrudnią Cię, ponieważ wierzą, że jesteś 

świetnym analitykiem danych, więc będziesz ceniony za swoją wiedzę. Jako niezależny konsultant 

musisz być całą firmą, co oznacza, że musisz robić wiele różnych rzeczy, takich jak: 

* Marketing firmy - nie będziesz w stanie pozyskać nowych klientów dla swojej firmy, chyba że ludzie 

o Tobie dowiedzą się. Może to oznaczać chodzenie na konferencje, spotkania ze starymi kolegami lub 

tworzenie materiałów promocyjnych, takich jak posty na blogu. 

* Prowadzenie sprzedaży - gdy znajdziesz firmę, która jest zainteresowana zatrudnieniem Twojej firmy 

do projektu z zakresu analizy danych, musisz spotkać się z osobami z tej firmy i złożyć propozycję pracy. 

Jeśli nie możesz ich zainteresować tą propozycją, nie dostaniesz pracy. 

* Realizacja projektu - ta praca to praca związana z analizą danych, do której zostałeś zatrudniony. 

Obejmuje również zarządzanie projektami w celu utrzymania porządku i radzenia sobie z wszelkimi 

sytuacjami, które mogą się pojawić (takie jak złe dane). 

* Dostarczenie wyników - Kiedy stworzysz model lub wykonasz analizę, musisz przedstawić klientowi 

to, co zrobiłeś i włączyć go do tego. Jeśli im się spodoba, możesz otrzymać kolejny projekt, a jeśli nie, 

możesz stracić ich jako klienta. 

* Zarządzanie firmą - firmy muszą płacić podatki, tworzyć dokumenty prawne, śledzić rachunki i 

przepływy pieniężne oraz wykonywać wiele innych drobnych zadań, które z czasem się sumują. 

Potrzebujesz umiejętności, aby wykonać wszystkie te zadania, które znacznie wykraczają poza zadania 

data scientist, aby być skutecznym konsultantem. W zależności od rodzaju klientów, których 

otrzymujesz jako konsultant, Twoja praca może być  połową data science i połowa wszystkich innych 

pracuje nad utrzymaniem biznesu. Praca będzie miała pewien przebieg: będziesz pracować nad jednym 

projektem dla firmy klienta, a gdy projekt dobiegnie końca, będziesz bliski zawarcia umowy na kolejny 

projekt dla innej firmy. Ponadto praca będzie napływać w chaotycznym tempie: może się okazać, że w 

ciągu jednego miesiąca trzy firmy proszą o Twój czas, a w następnym miesiącu żadna z nich nie będzie 

dostępna. Znalezienie klientów jest często najtrudniejszą częścią bycia niezależnym konsultantem, 

wymagającym zaangażowania i silnej sieci. Większość klientów pochodzi z rekomendacji byłych 

kolegów lub klientów. Im więcej osób zna konsultanta i może ręczyć za swoją pracę, tym więcej pracy 

przyjdzie. Tak więc, aby konsultant odniósł sukces, wiele osób (najlepiej tych, które mają uprawnienia 

do zatrudniania konsultanta) musi wiedzieć o jego ekspertyza. Im bardziej zróżnicowana jest sieć 

połączeń w różnych firmach i branżach, tym bardziej prawdopodobne jest, że praca będzie napływać 

w różnym czasie. Posiadanie tak silnej sieci wymaga od konsultanta, aby wcześniej współpracował z 

wieloma różnymi firmami, albo poprzez zmianę pracy dużo wcześniej w ich karierze, albo przez bycie 

konsultantem w większej firmie. Jeśli odnosisz sukcesy jako niezależny konsultant, masz możliwość 

zatrudnienia większej liczby osób i rozwijania biznesu. Firma może przejść od tylko Ciebie do zespołu 

składającego się z 5 osób, aż do organizacji składającej się z 100 osób. Jako CEO i założyciel organizacji, 

będziesz mógł poprowadzić ją w pożądanym kierunku, z pożądaną kulturą. Biorąc cięcie pieniędzy, 

które przynoszą wszyscy inni konsultanci, możesz uznać się za bogaty. Chociaż taki wynik jest rzadki, 

bycie niezależnym konsultantem może być zdecydowanie najbardziej opłacalną ze wszystkich ścieżek 

omówionych w tej części. 

Korzyści z niezależnego doradztwa 



Jako niezależny konsultant możesz być swoim własnym szefem, co oznacza, że możesz decydować, czy 

zaakceptować możliwe projekty z zakresu data science, jakie podejście przyjąć i jak zaprezentować 

wyniki. Nie musisz polegać na nikim innym, co dla niektórych może być niezwykle wyzwalające. Jeśli 

możesz utrzymać niskie wydatki, utrzymać wysokie stawki i utrzymać stałą grupę klientów, Twoja firma 

może potencjalnie być całkiem lukratywna. Masz możliwość zarobienia dwa razy więcej lub więcej niż 

pracując dla firmy. Jeśli chcesz pracować w domu lub wziąć dzień wolny, możesz to zrobić bez 

konieczności kłótni z nikim. Masz również prawo własności do tego, co tworzysz. Jeśli wymyślisz 

ciekawą metodę rozwiązania problemu, możesz zdecydować się na jej opatentowanie lub 

wprowadzenie na rynek jako produkt swojej firmy. Nikt nie ma możliwości odebrania Twojej pracy, 

natomiast jeśli pracujesz dla cudzej firmy, firma może zakwalifikować Twoje pomysły jako swoją 

własność intelektualną. Jeśli jesteś w stanie wymyślić portfolio przydatnych produktów, to portfolio 

może Ci służyć przez lata. Doradztwo może być świetną zabawą! Latanie po kraju, pomaganie ludziom 

w realizacji pomysłów i robienie tego pod nazwą własnej firmy wiąże się z pewnym dreszczykiem 

emocji. To, że wiele osób chce płacić za Twój czas, może być niezwykle ważne. Wspaniale może być 

również dostarczenie rozwiązania, które podoba się klientowi i świadomość, że sam wykonałeś pracę. 

Wady niezależnego doradztwa 

Wady bycia niezależnym konsultantem są oszałamiające : 

* Niezależne doradztwo jest niezwykle stresujące. To, czy otrzymasz wynagrodzenie w ciągu miesiąca, 

zależy całkowicie od tego, czy ludzie zdecydują się Cię zatrudnić, co często wynika z czynników od 

Ciebie niezależnych (takich jak budżety firmy). I odwrotnie, możesz mieć więcej pracy, niż jesteś w 

stanie udźwignąć, i musisz wymyślić, który projekt pozwoli Ci się przesuwać. Często musisz sprzedawać 

projekty konsultingowe, zanim uzyskasz pełny dostęp do danych, aby sprawdzić, czy projekt byłby w 

ogóle wykonalny, i musisz zastanowić się, co zrobić, jeśli nie jest. Jest tysiąc sposobów, dzięki którym 

bycie konsultantem może nie zasnąć w nocy. 

* Niezależne doradztwo może doprowadzić do bankructwa. Jeśli zostaniesz niezależnym konsultantem 

na pełen etat i nie będziesz w stanie znaleźć możliwości, szybko stracisz pieniądze. Nawet jeśli możesz 

podpisać umowę na doradztwo, duże firmy często nie płacą do 90 lub 120 dni po zakończeniu pracy, 

co może być pół roku po rozpoczęciu pracy. Jeśli nie jesteś w stanie poradzić sobie z tymi dzikimi 

wahaniami przepływów pieniężnych, nie będziesz w stanie zostać konsultantem. 

* Nie będziesz miał do kogo się zwrócić. Jeśli pracujesz sam jako konsultant, ludzie przyprowadzają cię, 

ponieważ mają problem, którego nie mogą rozwiązać, więc prawdopodobnie nie będzie ludzi, którzy 

odrzucą pomysły. Jesteś zdany na siebie. Jeśli masz problem z wykonaniem analizy lub uruchomieniem 

modelu, będziesz zmuszony sam znaleźć rozwiązanie; w przeciwnym razie będziesz musiał powiedzieć 

klientowi, że ci się nie udało. 

* Twoja praca nie będzie zbytnio analizować dane. Ilość czasu, jaką poświęcisz na marketing, 

negocjowanie sprzedaży, pisanie umów i prowadzenie księgowości, będzie ogromna w porównaniu z 

czasem poświęconym na analizę danych. Bycie silnym naukowcem danych nie wystarczy; cała ta inna 

praca jest niezbędna, aby Twoja firma konsultingowa przetrwała.  

Jak zostać niezależnym konsultantem 

Aby zostać niezależnym konsultantem, musisz mieć silne umiejętności w zakresie analizy danych i 

doświadczenie w rozwiązywaniu problemów niezależnie w pracy. Będziesz także potrzebować sieci 

ludzi, którzy znają Twoje umiejętności, pracując w wielu firmach lub (a jeszcze lepiej) pracując w dużej 

firmie konsultingowej. Możesz przetestować wody, wykonując w wolnym czasie niezależne prace z 



zakresu analizy danych. Załóż stronę internetową, opublikuj na LinkedIn i daj innym znać, że możesz Ci 

pomóc. Jeśli uda Ci się zdobyć klientów, dowiesz się więcej o konsultingu, wykonując wieczorną pracę 

jako freelancer. Jeśli okaże się, że nie masz energii, by pracować wieczorami, prawdopodobnie nie 

spodoba ci się bycie konsultantem. Jeśli nie jesteś w stanie pozyskać klientów niezależnych, to znak, że 

Twoja sieć nie jest wystarczająco duża i powinieneś się na tym najpierw skupić. Jeśli okaże się, że masz 

tak dużo pracy jako freelancer, że trudno jest kontynuować pracę w pełnym wymiarze godzin, to znak, 

że teraz jest dobry czas, aby przejść na pełnoetatowego niezależnego konsultanta. W tym momencie 

możesz zacząć koncentrować się na konsultingu, a jeśli znajdziesz podstawową grupę klientów, możesz 

rzucić pracę i przejść do doradztwa w pełnym wymiarze godzin. 

Opuszczanie nauki o danych 

Ostatnią drogą jest całkowite odejście od nauki o danych. Może okaże się, że praca nie jest już 

interesująca. Może obciążenie pracą nie jest zgodne z Twoimi potrzebami w zakresie równowagi 

między życiem zawodowym a prywatnym. Być może znalazłeś się w sytuacji, w której musisz 

wykorzystywać analitykę danych do nieetycznych celów i nie możesz się już do tego zmusić. Istnieje 

wiele powodów, dla których data science nie jest odpowiednią dziedziną dla wszystkich i nie ma w tym 

wstydu. Trudno jest podać sugestie, jak wyjść z pola, ponieważ Twoja metoda wyjazd jest tak bardzo 

uzależniony od twojej następnej dziedziny. Życiorys z dziedziny nauki o danych to łatwe zatrudnienie 

w powiązanych dziedzinach, takich jak tworzenie oprogramowania lub inżynieria. Inne pola mogą być 

trudniejsze do przejścia. Ale tak jak możesz sprawić, by poprzednie role brzmiały jak najbardziej jak 

data science, możesz spróbować sprawić, by role te brzmiały jak inna dziedzina, jak to tylko możliwe. 

Jeśli odejdziesz, możesz zechcieć wrócić później. Po odejściu z analityki danych, o ile od czasu do czasu 

wykonujesz mały projekt lub starasz się nadążyć za dziedziną, powinno być wykonalne nadrobienie 

tego, co przegapiłeś, gdy będziesz gotowy do powrotu. W takim przypadku będzie to tak, jakby 

ponownie zacząć od początku tej książki, tylko ze znacznie silniejszym tłem. Chociaż nauka o danych 

ma obecnie dużo marketingu i szumu jako gorące pole, nie pozwól, aby to sprawiło, że poczujesz, że 

musisz zostać; twoje szczęście jest najważniejsze. Rób to, co jest dla Ciebie dobre. 

Wybór swojej ścieżki 

Przedstawiliśmy trzy ścieżki do rozwoju w nauce o danych, ale masz też wiele innych możliwości. 

Wszystkie te wybory mogą być przytłaczające i w większości nie można wypróbować ścieżki przed 

podjęciem ciężkiego zobowiązania, by nią podążać. Skąd możesz wiedzieć, która ścieżka kariery jest dla 

Ciebie odpowiednia? Surowa prawda jest taka, że nie możesz wiedzieć. Nie możesz wiedzieć, który 

wybór jest „właściwy”, ponieważ nie ma właściwego wyboru. Decyzje te zależą od firm, z którymi 

współpracujesz, ludzi wokół ciebie i twoich osobistych zainteresowań w tym momencie twojego życia. 

Możesz dokonać tylko takiego wyboru, który jest dla Ciebie najlepszy i nie martwić się zbytnio 

straconymi szansami. Ta lekcja pojawiała się wielokrotnie. Tak jak nie ma odpowiedniego sposobu na 

nauczenie się umiejętności w zakresie analizy danych lub jednego odpowiedniego rodzaju firmy, w 

której można podjąć pracę, nie ma najlepszego sposobu na poruszanie się po wyższych etapach kariery. 

Dzięki posiadanej wiedzy możesz robić tylko to, co jest dla Ciebie najlepsze. Mamy nadzieję, że ten 

rozdział dostarczył ci wystarczającej wiedzy, aby ułatwić sobie poruszanie się po tych wyborach 

zawodowych. 



Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej 

Często najbardziej pomocną rzeczą w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej jest 

zastanowienie się, jak to będzie wyglądać. Komfortowe odpowiadanie na pytania i myślenie w sposób, 

który jest dobrze dostosowany do szybkiego myślenia o rozmowie kwalifikacyjnej, może oznaczać 

różnicę między otrzymaniem pracy a nie. W związku z tym podajemy przykładowe pytania do rozmowy 

kwalifikacyjnej, które możesz przemyśleć i zrozumieć. Powinieneś zapoznać się z tymi pytaniami w 

połączeniu z Częścią 7, która omawia, jak postrzegać proces rozmowy kwalifikacyjnej jako całość. 

Pytania w tym dodatku dzielą się na pięć kategorii: 

■ Kodowanie i rozwój oprogramowania 

■ SQL i bazy danych 

■ Statystyki i uczenie maszynowe 

■ Behawioralne 

■ Łamigłówki 

Jest to szeroki zakres tematów i niemożliwe jest studiowanie tysięcy pytań, które można by zadać. 

Jedna firma może poprosić Cię o odwrócenie drzewa binarnego, podczas gdy druga zada tylko pytania 

dotyczące Pythona i zachowania. Dlatego zalecamy, aby przed rozmową kwalifikacyjną zapytać, jakich 

pytań można się spodziewać. Oczywiście nie dostaniesz dokładnych pytań, ale menedżer ds. rekrutacji 

lub rekruter powinien dać ci ogólny pomysł, abyś mógł skoncentrować się na przygotowaniu. Mogą 

powiedzieć na przykład: „Podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej odpowiesz na tablicy na kilka 

pytań dotyczących SQL. Następnie będziesz miał dwa wywiady behawioralne z rzędu, jeden z 

inżynierem, a drugi z naukowcem zajmującym się danymi. Na koniec jeden z naszych inżynierów 

zajmujących się uczeniem maszynowym zapyta Cię o Twoje poprzednie projekty z zakresu analizy 

danych”. Jest bardzo mało prawdopodobne, że podczas procesu poszukiwania pracy zobaczysz tylko 

pytania zawarte tutaj 

Kodowanie i rozwój oprogramowania 

FizzBuzz 

Napisz program, który wypisuje liczby od 1 do 100. Ale dla wielokrotności 3 zamiast liczby wypisz "Fizz", 

a dla wielokrotności 5 wypisz "Buzz". W przypadku liczb, które są wielokrotnościami 3 i 5, wypisz 

„FizzBuzz”. 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Oto pseudokod jednego rozwiązania problemu: 

for (i in 1 to 100) { 

if (i mod 15) { 

print("FizzBuzz") 

} else if (i mod 5) { 

print("Buzz") 

} else if (i mod 3) { 



print("Fizz") 

} else { 

print(i) 

} 

} 

Program przechodzi przez liczby od 1 do 100. Dla każdej iteracji najpierw sprawdza, czy liczba jest 

podzielna przez 15, a jeśli tak, wypisuje „FizzBuzz”. Jeśli nie, sprawdza, czy liczba jest podzielna przez 

5, a jeśli tak, drukuje „Buzz”. Jeśli nie, sprawdza, czy liczba jest podzielna przez 3 i wypisuje „Fizz”, jeśli 

tak jest, a jeśli żadna z tych wartości nie jest prawdziwa, wypisuje liczbę. 

UWAGI 

Ten problem jest niezwykle znanym pytaniem z wywiadu w tworzeniu oprogramowania, stworzonym 

przez Imrana Ghory'ego i spopularyzowanym przez Jeffa Atwooda, więc często można uzyskać 

dokładnie to samo. pytanie w ramach wywiadu dotyczącego nauki o danych. Dwa główne zadania w 

nim to wymyślenie, jak iterować po zbiorze wszystkich liczb (w tym przykładzie użyliśmy pętli for) i jak 

sprawdzić, co powinno być wypisane przy każdej liczbie. Częstym błędem jest sprawdzenie, czy liczba 

jest podzielna przez 3 lub 5 przed sprawdzeniem, czy jest podzielna przez 15, ale każda liczba podzielna 

przez 15 jest również podzielna przez 3 lub 5. Tak więc, jeśli najpierw sprawdzane jest 3 lub 5, „ Fizz” 

lub „Buzz” mogą być wyświetlane w przypadkach, w których powinno być „FizzBuzz”. Chociaż 

zaproponowane przez nas rozwiązanie jest proste, istnieją sposoby na jego ulepszenie. W niektórych 

językach, w tym R i Python, można zastosować czystsze podejście do programowania funkcjonalnego, 

używając purrr w R lub list składanych w Pythonie. Można również utworzyć uogólnioną funkcję, która 

jako wejście pobiera listę wielokrotności do sprawdzenia i słowa do wydrukowania w tych 

wielokrotnościach i wyprowadza dowolną listę. W zależności od tego, jak przebiega rozmowa 

kwalifikacyjna, możesz porozmawiać o tym, w jaki sposób chcesz poprawić odpowiedź. 

Powiedz, czy liczba jest liczbą pierwszą 

Napisz funkcję, która przy danej liczbie zwraca prawdę, jeśli jest liczbą pierwszą, a fałsz w przeciwnym 

razie. Załóżmy, że nie ma wbudowanej funkcji sprawdzającej, czy liczba jest liczbą pierwszą. 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Oto pseudokod jednego rozwiązania problemu: 

is_prime = function(n){ 

for (i in 2 to n / 2) { 

if ((n mod i) == 0) { 

return FALSE 

} 

} 

return TRUE 

} 



Liczba pierwsza to taka, która nie jest podzielna przez nic poza 1 i samą siebie. Program iteruje przez 

wszystkie liczby od 2 do połowy podanej liczby i sprawdza, czy dana liczba jest przez nie podzielna. Jeśli 

tak, funkcja zwraca wartość false i zatrzymuje się. Jeśli przejdzie przez całą pętlę for bez zatrzymywania 

się, funkcja zwróci true. 

UWAGI 

Podobnie jak w przypadku FizzBuzz, ten problem sprawdza, czy można napisać pętlę for i funkcję. 

Musisz również wiedzieć, jak zatrzymać iterację po osiągnięciu warunku, aby móc bezpiecznie zwrócić 

true na końcu, jeśli pętla for się zakończy. Możesz dodać małe sztuczki, takie jak uświadomienie sobie, 

że nie musisz sprawdzać, czy liczba jest podzielna przez wszystkie liczby niższe od niej, czy przez połowę 

- tylko te mniejsze niż pierwiastek kwadratowy. Ale głównym punktem problemu jest po prostu 

sprawdzenie, czy można napisać funkcję, która działa. 

Praca z Git 

Czy możesz opowiedzieć o czasach, kiedy używałeś Gita do współpracy nad projektem?  

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

W mojej ostatniej pracy stworzyłem pakiet R, funneljoin, z dwoma współpracownikami podczas 

popołudniowego hackathonu, używając od samego początku Gita. Pierwszą godzinę spędziliśmy na 

programowaniu w parach na jednym komputerze, a następnie stworzyliśmy listę zadań do podziału 

między siebie. Każdy z nas stworzył inny oddział do pracy nad naszymi zadaniami, co pozwoliło nam w 

końcu łatwo je połączyć. Korzystanie z Gita zapewniło, że nigdy przypadkowo nie nadpiszemy czyjejś 

pracy. Angażując się wcześnie i często w miarę postępów, wiedzieliśmy, że zawsze możemy wrócić, 

jeśli uznamy, że poprzedni sposób implementacji funkcji był lepszy. Wreszcie, korzystanie z GitHub 

oznaczało, że później każdy w firmie mógł pobrać pakiet i od razu zacząć z niego korzystać. Od tego 

pierwszego popołudnia pozostaję opiekunem pakietu. Nadal używam funkcji Git, takich jak gałęzie, 

dzięki czemu mogę prototypować funkcje bez ich łączenia, dopóki nie zostaną dokładnie 

przetestowane. 

UWAGI 

Jeśli zadano Ci to pytanie i nie współpracowałeś wcześniej przy użyciu Git nad projektem, możesz 

zamiast tego porozmawiać o tym, jak używałeś Git do osobistego projektu. Jedną z rzeczy, które testuje 

to pytanie, jest to, czy używałeś Git, i możesz wyjaśnić, że używałeś różnych funkcji (takich jak gałęzie 

lub fork), nawet jeśli tylko sam. Możesz dodać, w jaki sposób zaadaptowałbyś swoje praktyki, gdybyś 

współpracował z innymi ludźmi - na przykład poprzez częstsze korzystanie z gałęzi lub trzymanie się 

spójnej struktury komunikatów dotyczących zmian. Jeśli nie korzystałeś wcześniej z Gita, powiedz o 

tym szczerze podczas wywiadu. Zalecamy jednak, aby spróbować się tego nauczyć, zanim 

przeprowadzimy zbyt wiele wywiadów. 

Decyzje technologiczne 

Mając zupełnie pustą kartę, jak wybrać swój stos technologii?  

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

To pytanie jest interesujące, ponieważ tak naprawdę zależy od projektu. Moja decyzja o stosie 

technologicznym polega przede wszystkim na zrównoważeniu tego, co byłoby dla mnie najłatwiejsze 

do wdrożenia, z tym, z czym najłatwiej byłoby pracować wszystkim innym. Podam dwa przykłady tego, 

jak wybierałem stosy techniczne i czego się od nich nauczyłem. W jednym projekcie wcześniej w mojej 



karierze musiałem opracować nowy produkt całkowicie od podstaw i byłem jedynym naukowcem w 

moim zespole. Wybrałem stos .NET i F#, ponieważ byłem z nimi bardzo zaznajomiony, a ponieważ 

byłem tak znajomy, mogliśmy szybko uzyskać działający produkt. Minusem było to, że ponieważ język 

F# jest tak rzadki, kiedy nadszedł czas, aby zatrudnić analityka danych, aby go przejął, nie mogliśmy 

znaleźć nikogo, kto posiadałby wymaganą wiedzę. Z perspektywy czasu użycie .NET i F# nie było 

właściwą decyzją. W nowszym projekcie miałem za zadanie stworzyć API uczenia maszynowego. Byłem 

w środku zespołu inżynierów, który pracował z mikroserwisami, więc postanowiłem stworzyć REST API 

w R jako kontener Dockera. Chociaż wcześniej nie korzystałem z kontenerów Dockera, wybrałem go, 

ponieważ wiedziałem, że będzie on najłatwiejszy dla zespołu w utrzymaniu. Dzięki temu projektowi 

wiele się nauczyłem o Dockerze i kontenerach, a praca, którą stworzyłem, była w stanie dobrze się 

zintegrować. 

UWAGI 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami w T-Mobile Heather Nolis zwykle każe osobie wybrać 

projekt i opisać podjęte przez siebie decyzje; decyzje podjęte przez inne osoby; i jak zrobiliby rzeczy 

inaczej, wiedząc to, co wiedzą teraz. Twój rozmówca może nie zapytać Cię o te rzeczy bezpośrednio, 

ale i tak wszystkie są warte uwzględnienia. 

Niezależnie od tego, jaką odpowiedź udzielisz, będziesz chciał zawrzeć wiele odniesień do decyzji, które 

musiałeś podjąć w pracy, którą wykonałeś wcześniej (które mogą obejmować projekty poboczne lub 

zajęcia). Sednem tego pytania jest sprawdzenie, ile przemyśleń włożyłeś w wybór odpowiedniej 

technologii dla właściwego projektu. Wybranie stosów technologicznych, które okazały się 

problematyczne, jest w porządku, o ile nauczyłeś się z problemu. W rzeczywistości uczenie się na 

podstawie rzeczy jest nawet lepsze niż zrobienie wszystkiego dobrze za pierwszym razem, ponieważ 

pokazuje, że możesz się zmienić. 

Często używany pakiet/biblioteka 

Czym jest pakiet R lub biblioteka Pythona, którego często używasz i dlaczego? 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

To nie jest jeden pakiet, ale naprawdę uwielbiam zestaw pakietów, które tworzą porządek w R. Pakiety 

umożliwiają przejście od odczytu danych, przez ich czyszczenie, po ich transformację, wizualizację i 

modelowanie. Szczególnie podoba mi się praca w dplyr, ponieważ dzięki połączonemu pakietowi 

dbplyr mogę napisać ten sam kod niezależnie od tego, czy pracuję z tabelą lokalną, czy zdalną, 

ponieważ dbplyr tłumaczy kod dplyr na SQL. Korzystanie z dbplyr w mojej ostatniej pracy oznaczało, że 

mogłem pozostać w RStudio przez cały przepływ pracy, mimo że wszystkie nasze dane były 

przechowywane w Amazon Redshift i wymagały dostępu do zapytań SQL. Używałbym dbplyr do 

wykonywania podsumowań i filtrowania, a następnie ściągania danych lokalnie, gdybym potrzebował 

wykonać bardziej skomplikowane operacje lub wizualizacje. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo podoba mi 

się filozofia Hadley Wickham, głównego programisty Tidyverse: wąskim gardłem podczas kodowania 

jest często czas na myślenie, a nie czas obliczeniowy, i że należy tworzyć narzędzia, które będą ze sobą 

płynnie współpracować i pozwalają szybko przełożyć myśli na kod. 

UWAGI 

Ankieter nie powinien tutaj szukać konkretnej odpowiedzi. Raczej chcą sprawdzić, czy (a) programujesz 

wystarczająco w dowolnym języku, aby mieć często używany pakiet i (b) możesz wyjaśnić, jak i dlaczego 

używasz tego pakietu. Ta odpowiedź również daje ankieterowi wyobrażenie o tym, jaką pracę 

wykonujesz na co dzień. Nie zapomnij wyjaśnić, co robi pakiet, zwłaszcza jeśli jest to pakiet niszowy. 



Jeśli inny pakiet jest szerzej używany do tego zadania, możesz wyjaśnić swoje rozumowanie, dlaczego 

wybrałeś ten pakiet, ponieważ pokazuje to twoją szerszą świadomość dostępnych alternatyw. 

Wreszcie, nie martw się o wybranie najbardziej „zaawansowanej” biblioteki, takiej jak biblioteka do 

głębokiego uczenia się, aby zaimponować ankieterowi. Najlepiej byłoby, gdyby to pytanie było jednym 

z najłatwiejszych i (potencjalnie) najprzyjemniejszych do odpowiedzi, więc nie przemyślaj go. 

R Markdown lub Notatniki Jupyterter 

Co to jest plik R Markdown lub notatnik Jupyter? Dlaczego miałbyś używać pliku R Markdown lub 

Jupyter Notebook zamiast skryptu R lub Python? Kiedy skrypt jest lepszy? 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Odpowiem na to w przypadku R i R Markdown, ale podstawowa idea jest taka sama w przypadku 

notebooków Python i Jupyter. Pliki R Markdown to sposoby pisania kodu R, które umożliwiają 

umieszczanie tekstu i formatowanie wokół kodu. W pewnym sensie łączą kod i wyniki analizy z narracją 

i pomysłami analizy. Używając pliku R Markdown, możesz mieć analizę, która jest łatwiejsza do 

odtworzenia niż surowy kod R, z oddzielną dokumentacją dotyczącą tego, czym była analiza. Idealnie, 

twój R Markdown byłby sformatowany tak wyraźnie, że podczas renderowania pliku wyjściowego 

można by przekazać wynikowy wynik HTML, dokument Word lub PDF interesariuszowi. Pliki R 

Markdown świetnie nadają się do powtarzalnej analizy, ale są mniej przydatne podczas pisania kodu, 

który zamierzasz wdrożyć lub używać w innych miejscach. Załóżmy, że masz listę funkcji, których chcesz 

użyć w wielu innych miejscach (na przykład jedną do ładowania danych z pliku). Sensowne może być 

napisanie skryptu R, który tworzy wszystkie funkcje i oddzielenia skryptu od indywidualnej analizy. Lub, 

jeśli chcesz używać języka R z pakietem hydraulików do tworzenia internetowego interfejsu API, nie 

chciałbyś pliku R Markdown za to. 

UWAGI 

To pytanie jest sprawdzeniem przez ankietera, czy masz doświadczenie w przeprowadzaniu 

powtarzalnych analiz. Wiele osób korzystających z języka R lub Python pisze skrypty ad hoc i nie myśli 

o tym, jak podzielą się wynikami z innymi. Pokazując, że rozumiesz sens R Markdown i Jupyter 

Notebooks, pokazujesz, że myślisz o tym, jak zwiększyć użyteczność kodu. Jeśli nie używałeś ani plików 

R Markdown, ani notatników Jupyter, zdecydowanie wypróbuj jeden z nich. Nie martw się o 

zrozumienie zarówno wersji R, jak i Pythona; albo powinno być w porządku. 

Kiedy należy pisać funkcje lub pakiety/biblioteki? W którym momencie powinieneś przekształcić 

swój kod w funkcję? Kiedy należy przekształcić go w pakiet lub bibliotekę? 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli zauważę, że kiedykolwiek kopiuję i wklejam kod, to prawdopodobnie znak, 

że powinienem zrobić z tego funkcję. Jeśli na przykład muszę uruchomić kod na trzech różnych 

zestawach danych, powinienem utworzyć funkcję i zastosować ją do każdego z nich, zamiast 

trzykrotnie kopiować kod. Biblioteka purrr w języku R lub wyrażeń listowych w Pythonie ułatwia 

wielokrotne stosowanie funkcji. Odkryłem, że pakiety i biblioteki są najlepsze, gdy masz kod, który 

obejmuje wiele różnych projektów w zespole. W mojej obecnej pracy mamy dużo danych, które 

przechowujemy w S3, ale chcemy je analizować lokalnie. Zamiast kopiować i wklejać funkcje, aby 

uzyskać dostęp do kodu w każdym projekcie, stworzyłem bibliotekę, którą można było wywołać z 

każdego z nich. Wadą bibliotek jest to, że jeśli je zmienisz, musisz zmienić wszystkie projekty 

korzystające z biblioteki, ale w przypadku podstawowych funkcji takie podejście jest często opłacalne. 



UWAGI 

To pytanie jest poniekąd pytaniem softballowym, ponieważ ma właściwą odpowiedź: „tak dużo, jak to 

możliwe”. Ogólnie rzecz biorąc, kopiowanie i wklejanie kodu w kółko to zła praktyka; analityk danych 

powinien tworzyć funkcje w taki sposób, aby kod był łatwiejszy do odczytania i zrozumienia. Z tego 

powodu, w miarę możliwości, dodaj przykłady, które pokazują, że rozumiesz wartość ponownego 

wykorzystania kodu jako funkcji lub pakietów. Czy był czas, kiedy stworzyłeś funkcję i często ją 

wykorzystywałeś? A co z biblioteką? Mów o tych sytuacjach tak często, jak to możliwe. 

SQL i bazy danych 

Rodzaje połączeń 

Wyjaśnij różnicę między sprzężeniem lewym a sprzężeniem wewnętrznym. -Ludamila Janda i 

Ayanthi G. 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Połączenia to sposoby łączenia danych z dwóch różnych tabel - lewej i prawej - w nową. Sprzężenia 

działają poprzez łączenie wierszy między dwiema tabelami; zestaw kolumn kluczowych służy do 

wyszukiwania danych w dwóch takich samych tabelach, które powinny być połączone. W przypadku 

lewego sprzężenia każdy wiersz z lewej tabeli pojawia się w tabeli wynikowej, ale wiersze z prawej 

tabeli pojawiają się tylko wtedy, gdy wartości w ich kolumnach kluczowych są wyświetlane w lewej 

tabeli. Jednak w sprzężeniu wewnętrznym oba wiersze z lewej i prawej tabeli pojawiają się tylko wtedy, 

gdy w drugiej tabeli znajduje się pasujący wiersz. W praktyce można myśleć o łączeniu lewym jako 

dołączaniu danych z prawej tabeli do lewej, jeśli istnieje (na przykład użycie prawej tabeli jako 

odnośnika). Sprzężenie wewnętrzne jest bardziej podobne do znajdowania wszystkich udostępnionych 

danych i tworzenia nowej tabeli tylko z par. 

UWAGI 

Jest to podchwytliwe pytanie i jest ważną wiedzą dla kandydata. Można się wiele nauczyć od tego, w 

jaki sposób kandydat decyduje się odpowiedzieć. Istnieje wiele poprawnych odpowiedzi, od tych, które 

są poprawne w podręczniku, ale niełatwe do zrozumienia, po bardzo proste do zrozumienia, które 

pomijają skrajne przypadki. Zauważ, że w naszej odpowiedzi nie mówiliśmy o żadnych złożonościach 

zduplikowanych wierszy pojawiających się w danych. Być może warto wspomnieć o tych zawiłościach, 

ponieważ mogą one wpływać na wyniki, ale bardziej prawdopodobne, że odwracają uwagę od punktu, 

w którym próbujesz przejść. 

Ładowanie danych do SQL 

Jakie są różne sposoby ładowania danych do bazy danych i jakie są zalety i wady każdego z nich? - 

Ayanthi G. 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Istnieje wiele sposobów ładowania danych do bazy danych, głównie w zależności od tego, gdzie dane 

istnieją. Jeśli dane znajdują się w zwykłym pliku, takim jak plik CSV, wiele wersji SQL ma programy do 

importowania danych. Na przykład SQL Server 2017 ma kreatora importu i eksportu. Narzędzia te są 

łatwe w użyciu, ale nie pozwalają na wiele dostosowań i nie są łatwe do odtworzenia. Jeśli dane 

pochodzą z innego środowiska, takiego jak R lub Python, istnieją sterowniki umożliwiające 

przekazywanie danych do SQL. Na przykład sterownik ODBC może być używany wraz z pakietem DBI w 



języku R do przenoszenia danych z języka R do SQL. Te metody są bardziej powtarzalne i 

programistyczne do zaimplementowania, ale wymagają pobrania danych do R lub Pythona. 

UWAGI 

To pytanie jest tak naprawdę testem, czy musiałeś wcześniej ładować dane do bazy danych. Jeśli robiłeś 

to wcześniej, nie powinno być zbyt trudno opisać, jak to zrobiłeś. Jeśli nie załadowałeś wcześniej 

danych do bazy danych, może to sygnalizować ankieterowi, że nie masz wystarczającego 

doświadczenia. Część pytania o zalety i wady sprawdza, czy rozumiesz, że różne narzędzia są lepsze w 

różnych sytuacjach. Czasami użycie GUI do przesyłania danych jest miłym, łatwym rozwiązaniem, gdy 

masz pojedynczy plik. Innym razem będziesz chciał skonfigurować cały automatyczny skrypt do 

ciągłego ładowania danych. Im więcej możesz pokazać, że rozumiesz niuanse tego, czego użyć, tym 

lepiej. 

Przykładowe zapytanie SQL ciąg dalszy 

Rozważ tabelę z poprzedniego pytania. Co by było, gdybyśmy chcieli znaleźć nie tylko najwyższą ocenę 

w każdej klasie, ale także ucznia, który uzyskał tę ocenę? 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Zakładając, że mamy wynik z poprzedniego pytania zapisany w TABLE_B, możemy go wykorzystać w 

tym rozwiązaniu: 

SELECT a.CLASS, a.GRADE, a.STUDENT 

FROM TABLE_A a 

INNER JOIN TABLE_B b ON a.CLASS = b.CLASS AND a.GRADE = b.GRADE 

To zapytanie wybiera wszystkich uczniów i ich oceny z oryginalnej tabeli TABLE_A, które mają klasy z 

ocenami wyświetlanymi w tabeli wartości maksymalnych TABLE_B. Sprzężenie wewnętrzne działa jak 

filtr, aby zachować tylko te kombinacje klasy/oceny, które są wartościami maksymalnymi, ponieważ 

tylko w takim przypadku ocena pojawia się w tabeli TABLE_B. Alternatywnie moglibyśmy użyć 

podzapytania, aby zrobić to samo bez wywoływania TABLE_B: 

SELECT a.CLASS, a.GRADE, a.STUDENT 

FROM TABLE_A a 

INNER JOIN ( 

SELECT CLASS, MAX(GRADE) 

FROM TABLE_A GROUP BY CLASS) b 

ON a.CLASS = b.CLASS AND a.GRADE = b.GRADE 

UWAGI 

Chociaż ten problem ma wiele rozwiązań, prawie na pewno każde rozwiązanie wymaga więcej niż 

jednego zapytania poza TABLE_A i z tego powodu to pytanie może łatwo popełnić błąd. Na papierze 

rozwiązanie może wydawać się proste, ale myślenie o nim podczas rozmowy kwalifikacyjnej może być 

trudne. Jeśli źle odpowiesz na takie pytanie, nadal będziesz mógł przejść rozmowę kwalifikacyjną. W 

przykładowym rozwiązaniu zostanie zwróconych wielu uczniów. Warto zwrócić uwagę na ten fakt 

ankieterowi, ponieważ pokazuje, że zwracasz uwagę na przypadki skrajne. 



 Typy danych 

Jakie są wady przechowywania kolumny dat jako ciągów w bazie danych? Na przykład w SQL, co jeśli 

zachowamy kolumnę dat jako VARCHAR(MAX) zamiast DATE? 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Posiadanie dat przechowywanych jako ciągi zamiast dat (np. przechowywanie 20 marca 2019 jako ciąg 

„20.03.2019”) jest częstą sytuacją w bazach danych. Chociaż możesz nie stracić żadnych informacji, w 

zależności od tego, jak to zrobisz, możesz doświadczyć spadków wydajności. Po pierwsze, jeśli dane nie 

są przechowywane jako typ DATE, nie moglibyśmy użyć na nich funkcji MONTH(). Nie mogliśmy 

również zrobić takich rzeczy, jak znalezienie różnic między dwiema datami lub znalezienie minimalnej 

daty w kolumnie. Ten problem zdarza się często, gdy ładujesz dane do bazy danych lub ją czyścisz. Im 

wcześniej poprawnie sformatujesz dane, tym łatwiejsza będzie analiza. Tego rodzaju sytuacje można 

naprawić, używając funkcji takich jak CAST. Biorąc to pod uwagę, jeśli ładujesz dane z setkami kolumn 

i jest ich wiele, których nigdy nie użyjesz, może nie być warte czasu na naprawienie wszystkich tych 

problemów. 

UWAGI 

Niezwykle częstym zjawiskiem jest problem posiadania danych w niewłaściwym typie. Nie dzieje się to 

tylko w bazach danych; może się to również zdarzyć w plikach płaskich lub w tabelach w środowiskach 

takich jak R i Python. To pytanie sprawdza, czy rozumiesz, że kiedy tak się dzieje, to generalnie jest źle, 

a kiedy widzisz takie sytuacje, generalnie powinieneś je naprawić. Umiejętność odpowiedzi na takie 

pytania powinna naturalnie wynikać z czyszczenia danych w ramach projektów data science, które 

zaczynają się od niechlujnych danych. 

Statystyki i uczenie maszynowe 

Terminy statystyczne 

Wyjaśnij terminy średnia, mediana i tryb ośmiolatkowi. 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Średnia, mediana i moda to trzy różne typy średnich. Średnie pozwalają nam zrozumieć coś na temat 

całego zestawu liczb z tylko jedną liczbą, która podsumowuje coś na temat całego zestawu. Załóżmy, 

że przeprowadziliśmy ankietę w twojej klasie, aby zobaczyć, ile rodzeństwa ma każda osoba. W swojej 

klasie masz pięć osób i powiedzmy, że jedna osoba nie ma rodzeństwa, jedna ma jedno, jedna ma 

dwoje, a dwie mają pięcioro. Tryb to najczęstsza liczba rodzeństwa. W tym przypadku jest to 5, 

ponieważ dwie osoby mają pięcioro rodzeństwa w porównaniu z tylko jedną osobą, która ma co drugi 

numer. Aby uzyskać średnią, otrzymujesz całkowitą liczbę rodzeństwa i dzielisz ją przez liczbę osób. W 

tym przypadku dodajemy 0 + 1*1 + 1*2 + 5*2 = 13. W klasie jest pięć osób, więc średnia wynosi 13/5 

= 2,6. Mediana to liczba w środku, jeśli uszeregujesz je od najmniejszej do największej. Utworzylibyśmy 

linię 0, 1, 2, 5, 5. Trzecia liczba znajduje się pośrodku, aw naszym przypadku oznacza to, że mediana 

wynosi dwa. Widzimy, że trzy rodzaje średnich dają różne liczby. Kiedy chcesz użyć jednego zamiast 

drugiego? Średnia jest najczęstsza, ale mediana jest pomocna, jeśli masz wartości odstające. Załóżmy, 

że jedna osoba miała 1000 rodzeństwa! Nagle twoja średnia staje się znacznie większa, ale tak 

naprawdę nie reprezentuje liczby rodzeństwa, które ma większość ludzi. Z drugiej strony mediana 

pozostaje taka sama. 

UWAGI 



Jest mało prawdopodobne, że osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko 

analityka danych nie będzie wiedziała o różnych typach średnich, więc to pytanie tak naprawdę 

sprawdza twoje umiejętności komunikacyjne, a nie to, czy dobrze rozumiesz definicje (chociaż jeśli źle 

je zrozumiesz, jest to sygnał ostrzegawczy ). W naszym przykładzie użyliśmy prostego przykładu, który 

ośmiolatek może napotkać w prawdziwym życiu. Zalecamy, aby liczba tematów była prosta; nie chcesz 

się potknąć, wykonując obliczenia dla średniej lub mediany, ponieważ próbujesz obliczyć je dla 50 

punktów danych. Jeśli w pokoju jest tablica, pomocne może być wypisanie numerów, aby je śledzić. 

Jako bonus możesz dodać tak jak my, gdy chcesz użyć jednego rodzaju średniej zamiast innego. 

Wyjaśnij wartość p 

Czy możesz mi wyjaśnić, czym jest wartość p i jak jest używana? 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Wyobraź sobie, że rzucasz monetą i otrzymujesz 26 orłów na 50. Czy doszedłbyś do wniosku, że moneta 

nie była sprawiedliwa, ponieważ nie dostałaeś dokładnie 25 orłów? Nie! Rozumiesz, że w grę wchodzi 

losowość. Ale co, jeśli moneta wypadła 33 razy? Jak decydujemy, jaki jest próg uznania, że nie jest to 

uczciwa moneta? Tutaj pojawia się wartość p. Wartość p to prawdopodobieństwo, że jeśli hipoteza 

zerowa jest prawdziwa, zobaczymy wynik jako lub bardziej ekstremalny niż ten, który otrzymaliśmy. 

Hipoteza zerowa to nasze domyślne założenie, takie jak brak różnic między dwiema grupami, które 

próbujemy obalić. W naszym przypadku hipoteza zerowa jest taka, że moneta jest uczciwa. Ponieważ 

wartość p jest prawdopodobieństwem, zawsze wynosi od 0 do 1. Wartość p jest zasadniczo 

reprezentacją tego, jak bardzo bylibyśmy zszokowani wynikiem, gdyby nasza hipoteza zerowa była 

prawdziwa. Możemy użyć testu statystycznego, aby obliczyć prawdopodobieństwo, że gdybyśmy 

rzucali uczciwą monetą, otrzymalibyśmy 33 lub więcej orłów lub reszek (oba wyniki są równie 

ekstremalne jak ten, który otrzymaliśmy). Okazuje się, że prawdopodobieństwo, wartość p, wynosi 

0,034. Zgodnie z konwencją ludzie używają 0,05 jako progu odrzucenia hipotezy zerowej. W tym 

przypadku odrzucilibyśmy hipotezę, że moneta jest uczciwa. Przy progu wartości p równym 0,05 

akceptujemy, że w 5% przypadków, gdy hipoteza zerowa jest prawdziwa, nadal ją odrzucamy. To jest 

nasz wskaźnik wyników fałszywie dodatnich: wskaźnik odrzucania hipotezy zerowej, gdy jest ona 

rzeczywiście prawdziwa. 

UWAGI 

To pytanie sprawdza, czy oboje rozumiecie, czym jest wartość p i czy potraficie skutecznie przekazać 

definicję. Istnieją powszechne błędne przekonania dotyczące wartości p, takie jak to, że jest to 

prawdopodobieństwo, że wynik jest fałszywie dodatni. W przeciwieństwie do pytania o średnie w 

poprzedniej sekcji, możliwe jest, że ktoś się pomyli. Od strony komunikacyjnej zalecamy skorzystanie z 

przykładu, który poprowadzi wyjaśnienie. Analitycy danych muszą być w stanie komunikować się z 

wieloma różnymi interesariuszami, z których niektórzy nigdy nie słyszeli o wartościach p, a niektórzy 

myślą, że rozumieją, czym są, ale nie. Chcesz pokazać, że oboje rozumiecie wartości p i możecie dzielić 

się tym zrozumieniem z innymi. 

Wyjaśnij macierz pomyłek 

Co to jest macierz pomyłek? Do czego możesz jej użyć? 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Macierz pomyłek pozwala zobaczyć dla danego modelu porównanie Twoich prognoz z rzeczywistymi 

wynikami. Jest to siatka 2x2, która składa się z czterech części: liczby prawdziwie pozytywnych, 



fałszywie pozytywnych, prawdziwych negatywnych i fałszywie negatywnych. Z macierzy pomyłek 

można obliczyć różne metryki, takie jak dokładność (procent prawidłowo sklasyfikowany jako 

prawdziwie dodatni lub prawdziwie ujemny) i czułość, inaczej określany jako współczynnik prawdziwie 

dodatnich, a także odsetek prawidłowo sklasyfikowanych wyników pozytywnych. Matryce pomyłek są 

używane w nadzorowanych problemach z uczeniem się, w których klasyfikujesz lub przewidujesz 

wynik, na przykład czy lot się spóźni lub czy zdjęcie przedstawia kota lub psa. Pozwólcie, że narysuję 

przykładowy wynik lotu. 

Faktyczne  opóźnienie | Faktycznie na czas 

Przewidywane opóźnienie : 60 |15 

Przewidywana terminowość : 30 | 120 

W tym przypadku 60 lotów, które miały być opóźnione, faktycznie było spóźnionych, ale 30 

przewidywanych na czas było opóźnionych. Oznacza to, że nasza prawdziwa dodatnia stawka wynosi 

60 / (60 + 30) = 2/3. Wyświetlenie macierzy pomyłek zamiast pojedynczej metryki może pomóc w 

lepszym zrozumieniu wydajności modelu. Załóżmy, że dla innego problemu obliczyłeś na przykład 

dokładność i stwierdziłeś, że masz 97% dokładności. Brzmi świetnie, ale może się okazać, że 97% lotów 

odbywa się na czas. Gdyby model po prostu przewidywał, że każdy lot jest na czas, miałby 97% 

dokładności, ponieważ wszystkie te na czas są poprawnie sklasyfikowane, ale model byłby całkowicie 

bezużyteczny! 

UWAGI 

To pytanie sprawdza, czy znasz modele uczenia nadzorowanego. Sprawdza również, czy znasz różne 

sposoby oceny wydajności modeli. W naszej odpowiedzi udostępniliśmy dwie metryki, które można 

obliczyć na podstawie macierzy pomyłek, pokazując, że rozumiesz, w jaki sposób można jej użyć, a 

także przypadek, w którym przydatne jest zobaczenie całej macierzy zamiast tylko jednej metryki. 

Interpretacja modeli regresji 

Jak zinterpretowałbyś te dwa wyniki modelu regresji, biorąc pod uwagę dane wejściowe i model? 

Model ten opiera się na zbiorze danych obejmującym 150 obserwacji 3 gatunków kwiatów: setosa, 

versicolor i virginica. Dla każdego kwiatu rejestruje się długość kielicha, szerokość kielicha, długość 

płatka i szerokość płatka. Model jest regresją liniową przewidującą długość działki sepal na podstawie 

pozostałych czterech zmiennych. 



 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Patrząc na wyniki podsumowania modelu, wygląda to na bardzo dobry model; R-kwadrat wynosi 0,867, 

co oznacza, że predyktory wyjaśniają 86,7 procent wariancji długości działek. Wszystkie predyktory są 

istotne na poziomie p mniejszym niż 0,05. Widzę, że im szerszy działek i im dłuższy płatek, tym dłuższy 

działek, podczas gdy szersze płatki faktycznie kojarzą się z krótszymi działkami kielicha. Zarówno 

gatunki versicolor, jak i virginica mają ujemne współczynniki, co oznacza, że przewidujemy, że gatunki 

te będą miały mniejszą długość działki sepal niż gatunek setosa. Załóżmy, że znaleźliśmy nowy kwiat o 

szerokości działki 1, długości płatka 2, szerokości płatka 1 i że był to gatunek virginica. Nasz model 

przewidziałby, że długość działki będzie następująca: 2,17 + 0,496 * 1 + 0,829 * 2 – 0,315 * 1 – 1,02, 

czyli około 3. Zanim jednak użyjemy tego modelu, chciałbym przyjrzeć się jeszcze kilka diagnostyki, na 

przykład, czy pozostałości są normalnie rozłożone, i chciałbym znaleźć zestaw testowy, aby zobaczyć, 

jak działa bez próbki, aby upewnić się, że nie jest przesadnie dopasowany. 

UWAGI 

Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną szuka wielu rzeczy i możesz zdobyć punkty w 

zależności od tego, ile uda ci się dobrze. W takim przypadku osoba przeprowadzająca wywiad 

sprawdza, czy rozumiesz statystyki modelu (takie jak R-kwadrat), a także oszacowania i powiązane z 

nimi wartości p. Chociaż te informacje nie zostały wyraźnie poproszone, w naszej odpowiedzi 

dodaliśmy, w jaki sposób użyjemy tego modelu do przewidywania długości działki kielicha nowego 



kwiatu. Na koniec dodaliśmy kilka informacji o modelu, który chcielibyśmy poznać, zanim zaczniemy 

go używać. Tego typu pytania otwarte to dobra okazja, aby trafić na to, czego prawdopodobnie szuka 

ankieter i dodać dodatkowe informacje. Unikaj zbytniego próbowania i spędzania 20 minut na jednym 

pytaniu; pokaż, że rozumiesz jak najwięcej pojęć, a następnie przejdź dalej. 

Co to jest wzmacnianie? 

Co oznacza termin „wzmocnienie” w odniesieniu do algorytmów uczenia maszynowego? 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Wzmacnianie odnosi się do całej klasy algorytmów uczenia maszynowego, które opierają się na wzięciu 

słabego modelu i ponownym wykorzystaniu go wystarczająco często, aby stał się silnym. Chodzi o to, 

aby trenować słaby model na danych, szukać obszarów, w których model zawierał błędy, i trenować 

drugi model tego samego typu, który waży punkty danych, w których wystąpiły błędy, mając nadzieję, 

że drugi model naprawi niektóre z nich. błędy pierwszego. Powtarzasz ten proces raz za razem, aż 

osiągniesz pewien limit liczby modeli. Następnie używasz wszystkich tych modeli razem, aby dokonać 

prognozy. Mając duży zestaw modeli, uzyskasz dokładniejszy wynik, niż gdybyś używał jednego 

modelu. Jedną z bardzo popularnych implementacji metody wzmacniającej jest XGBoost, która jest 

często używana zarówno w R, jak i Pythonie. 

UWAGI 

Wzmacnianie jest terminem na tyle rzadkim, że jest całkowicie możliwe, że ktoś z podstawowym 

wykształceniem w zakresie nauki danych może nie wiedzieć dokładnie, co to znaczy. Tak więc pytanie 

to jest bardziej testem bycia starszym niż posiadaniem jakiejkolwiek wiedzy z zakresu analizy danych. 

Pytanie brzmi także trochę akademicko; możesz sobie wyobrazić kogoś, kto używa XGBoost z 

powodzeniem w swoim kodzie przez lata, nie zastanawiając się zbyt głęboko nad tym, jak to działa. To 

pytanie brzmi bardziej „Fajnie jest zrobić to dobrze, ale nie koniec świata, jeśli tego nie zrobisz” niż  

Ulubiony algorytm 

Jaki jest twój ulubiony algorytm uczenia maszynowego? Czy możesz mi to wyjaśnić?  

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Moim ulubionym algorytmem uczenia maszynowego jest rekurencyjna sieć neuronowa. Ostatnio dużo 

pracowałem z przetwarzaniem języka naturalnego, a powtarzające się sieci neuronowe są świetnymi 

modelami do szybkiej klasyfikacji tekstu. Czy znasz regresję liniową? Sieć neuronowa jest jak regresja 

liniowa, z tym wyjątkiem, że masz grupy regresji liniowych, a dane wyjściowe jednej grupy regresji 

liniowych są danymi wejściowymi do następnej grupy. Łącząc wszystkie te regresje liniowe w warstwy 

modeli, można znacznie dokładniej przeprowadzać przewidywania. Rekurencyjna sieć neuronowa to 

szczególny przypadek sieci neuronowej dostrojonej do danych, które występują w sekwencjach. W 

przypadku przetwarzania bloku tekstu przez język naturalny, wyjściowa część drogi przez sekwencję 

słów stanowi dane wejściowe dla modelu kolejnych słów. 

UWAGI 

To pytanie jest jednym z wielu, które możesz zadać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która ma na celu 

sprawdzenie, czy możesz wyjaśnić złożony pomysł w prosty sposób. To, jaki algorytm wybierzesz dla 

swojej odpowiedzi, nie jest tak ważne, jak umiejętność jasnego wyrażenia, jak to działa. To 

powiedziawszy, to pytanie jest świetną okazją do podkreślenia interesującej przeszłej pracy, którą 

wykonałeś, wyrażając algorytm, który odnosi się do pracy i rozmawiając o niej. 



Trening a dane testowe 

Co to są dane treningowe, a co to dane testowe? Jaka jest Twoja ogólna strategia tworzenia tych 

zbiorów danych? 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Dane szkoleniowe to dane używane do trenowania modelu uczenia maszynowego. Dane testowe to 

dane, które nie są używane do uczenia modelu uczenia maszynowego; zamiast tego służy do 

sprawdzenia, jak dobrze działa model. Te zestawy danych muszą być oddzielne, ponieważ jeśli dane są 

używane do trenowania modelu, model może nauczyć się prawidłowego wyniku dla danych i będzie 

sztucznie dobry w dopasowaniu do niego. Istnieje wiele sposobów dzielenia danych treningowych i 

testowych. Moje ogólne podejście polega na pobraniu małej losowej próbki, takiej jak 10%, na 

początku analizy i użyciu jej jako danych testowych dla wszystkich moich modeli, podczas gdy pozostałe 

90% to dane uczące. Kiedy znajdę model, który mi się podoba, który działa wystarczająco dobrze, 

przeszkolę go ponownie na wszystkich danych (zarówno uczących, jak i testowych), aby uzyskać 

najdokładniejszy model do wdrożenia w środowisku produkcyjnym. 

UWAGI 

Bardzo ważne jest dobre wyjaśnienie różnicy między danymi treningowymi a testowymi, ponieważ 

zrozumienie tej różnicy i sposób myślenia o niej jest fundamentalną częścią tworzenia modelu uczenia 

maszynowego. Biorąc to pod uwagę, istnieje wiele prawidłowych strategii dzielenia danych. Oprócz 

losowego próbkowania możesz na przykład użyć walidacji krzyżowej, aby uniknąć zniekształcania 

modelu podczas uczenia go na większej ilości danych. Dopóki masz logiczne wyjaśnienie, dlaczego 

wybrałeś metodę, powinieneś być dobry. 

Wybór funkcji 

Jak byś dokonał wyboru cech, gdybyś miał 1000 zmiennych towarzyszących i musiałby je zredukować 

do 20? 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Jednym z możliwych rozwiązań w przypadku problemu z 

przewidywaniem jest użycie regresji lasso. Regresja lasso to specjalny rodzaj regresji liniowej, który 

nakłada karę na zwiększenie wartości współczynników. Zwiększając składnik kary w regresji, możesz 

sprawić, że model będzie miał coraz mniej współczynników, dopóki nie będzie używał tylko 20 

najważniejszych zmiennych towarzyszących. W ten sposób model wybiera, jakie współczynniki 

powinny być w modelu. Chociaż regresja lassa ma niższy wynik dokładności niż regresja liniowa ze 

wszystkimi współzmiennymi w danych treningowych, ma tę zaletę, że wykorzystuje tylko niewielką ich 

liczbę i może działać lepiej na danych testowych, ponieważ lasso zmniejsza prawdopodobieństwo 

nadmiernego dopasowania . Możesz również użyć technik redukcji wymiarów, takich jak analiza 

głównych składowych (PCA), aby zmniejszyć wymiarowość problemu z 1000 do 20. Podejście lasso 

wybierze 20 funkcji z istniejących 1000. Metody, takie jak analiza głównych komponentów, stworzą 20 

nowych funkcji, które będą próbować uchwycić jak najwięcej danych z 1000. 

UWAGI 

Istnieje wiele możliwych rozwiązań tego pytania. Jeszcze jednym rozwiązaniem jest próba użycia 

funkcji schodkowej, aby usuwać współzmienne w kółko, aż do osiągnięcia 20. Możesz nawet pobrać 

wiele próbek zestawów 20 funkcji i wybrać zestaw, który działa najlepiej. Pomyśl o tym pytaniu jako 

mniej o teście znajomości właściwego podejścia do problemu, a bardziej o teście, który pokazuje, że 



możesz znaleźć rozwiązanie, jeśli napotkasz ten problem. To pytanie jest testem, aby upewnić się, że 

nie utkniesz w pracy. Czy możesz wymyślić coś, czego chciałbyś spróbować? Jeśli tak, to świetnie; 

możesz spróbować. Jeśli nie, możesz mieć problemy podczas pracy na własną rękę. Jeśli udzielisz wielu 

odpowiedzi, przygotuj się na odpowiedź na kolejne pytanie: kiedy użyjesz jednej zamiast drugiej? To 

pytanie jest sposobem na sprawdzenie, czy rozumiesz techniki, czy po prostu je wybrałeś, ponieważ 

ktoś kazał ci ich użyć. W tym przypadku możesz odpowiedzieć, że istnieje kompromis między 

interpretacją a uchwyceniem zmienności: lasso można łatwo zinterpretować, ale PCA wychwytuje jak 

najwięcej zmienności. To, który wybierzesz, zależy od tego, co chcesz osiągnąć dzięki analizie. 

Wdrażanie nowego modelu 

Opracowałeś nowy model, który działa lepiej niż stary model, który jest obecnie w produkcji. Jak 

ustalasz, czy powinieneś zmienić model w produkcji? Jak sobie z tym radzisz? 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Dla mnie odpowiedź zależy od kilku czynników w środowisku. Po pierwsze, o jakie metryki nowy model 

radzi sobie lepiej? Zakładając, że jest to ogólna dokładność, sprawdziłbym, czy model jest na tyle lepszy, 

że warto wymienić stary model. Jeśli dokładność jest tylko o punkt procentowy lepsza, zmiana może 

nie być warta wysiłku, ponieważ efekt może być znikomy. Następnie, czy istnieje ryzyko zakłócenia 

obecnego modelu? Jeśli model został wdrożony przy użyciu dobrze utrzymanego potoku z przejrzystym 

logowaniem i testowaniem, prawdopodobnie dokonałbym wymiany, ale jeśli model został wdrożony 

poprzez ręczne przeniesienie modelu do systemu produkcyjnego przez osobę, która nie jest już w 

firmie , prawdopodobnie bym się wstrzymał. Wreszcie, czy istnieje sposób, aby najpierw przetestować 

model A/B? Idealnie chciałbym, aby stary i nowy model działały równolegle, abym mógł przetestować 

pod kątem jakichkolwiek problemów z nowym modelem lub pominiętymi obudowami krawędziowymi. 

Żaden system testowy nie może objąć wszystkiego, począwszy od produkcji, więc możliwość 

uruchomienia go najpierw dla wybranego zestawu klientów lub danych wejściowych byłaby idealna. 

UWAGI 

Wdrożenie modelu jest często pracochłonną i ryzykowną propozycją dla firmy. To pytanie określa, czy 

rozumiesz, jak to jest i jak podejdziesz do tej sytuacji. Młodszy analityk danych lub inżynier uczenia 

maszynowego może uważać, że właściwym wyborem jest jak najszybsze wdrożenie najdokładniejszego 

modelu, ale istnieje ryzyko, którym należy zarządzać. Jeśli masz jakieś doświadczenia, z których możesz 

skorzystać (takie jak nieudane wdrożenia modeli), to pytanie jest doskonałym miejscem, aby o nich 

wspomnieć. Jeśli nie, to w porządku; po prostu spróbuj opisać, co może się nie udać. 

Zachowanie modelu 

Mając opracowany model, w jaki sposób zaprojektowałbyś metrykę, aby ocenić ją z perspektywy 

użytkownika końcowego? Jak zdecydujesz, jakie błędy są dopuszczalne?  

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Standardowe metryki modelu, takie jak R-kwadrat lub dokładność, mogą nie uwzględniać perspektywy 

użytkownika końcowego lub biznesowego. Model klasyfikacji może mieć rację w 99% przypadków, ale 

w 1% przypadków jest błędny, stanowi to taki problem dla firmy, że model nigdy nie zostanie 

wykorzystany. Uważam, że najlepszym sposobem oceny modelu jest przeprowadzenie z nim 

eksperymentu. Jeśli na przykład tworzę model do grupowania klientów w segmenty, przedstawię 

klastry marketingowi i poproszę ich o przetestowanie niestandardowego marketingu na próbce 

klientów z różnych segmentów. Porównałbym, jak dobrze działa marketing z segmentacją klientów i 



bez, i jeśli nastąpi znacząca poprawa, model jest sukcesem. To całkowicie różni się od korzystania z 

danych dotyczących samego modelu, takich jak skuteczność segmentacji, ponieważ tego rodzaju miary 

analizują tylko model. Tutaj faktycznie analizuję, jak to działa w porównaniu z brakiem modelu. Wadą 

prowadzenia eksperymentu z modelem jest to, że często trudno go skonfigurować. Czasami nie możesz 

podzielić klientów na tych, którzy otrzymają model i tych, którzy nie. Innym razem efekt modelu jest 

tak mały, że nie pojawiałby się w żadnych KPI, które są łatwe do zmierzenia. Ale pomimo tych trudności, 

jeśli możliwe jest przeprowadzenie eksperymentu, to prawie zawsze jest to najlepsze podejście. 

UWAGI 

To pytanie jest podchwytliwe, ponieważ jest bardzo ogólne, ale aby na nie odpowiedzieć, musisz 

porozmawiać o konkretach. Twoja odpowiedź może się znacznie różnić w przypadku modelu 

predykcyjnego w porównaniu z modelem nienadzorowanym lub, jeśli pracujesz z marketingiem, w 

porównaniu z działem operacyjnym. Będziesz chciał dużo mówić o pomyśle, że miary statystyczne nie 

są tym samym, co miary, na których zależy firmie; młodsi analitycy danych mogą nadmiernie 

skoncentrować się na maksymalizacji miar statystycznych i ignorowaniu tych biznesowych. Ale to, jak 

kończysz mówić o tych pomysłach, jest bardzo otwarte. Podobnie jak w przypadku wielu odpowiedzi, 

jeśli możesz przytoczyć przykłady ze swoich doświadczeń, możesz dodać dużo głębi. 

Projekt eksperymentalny 

Tworzysz aplikację i chcesz określić, czy nowo zaprojektowany układ będzie lepszy od obecnego. Jak 

ustrukturyzowałbyś test, aby wybrać lepszy układ aplikacji? 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Istnieje wiele różnych sposobów odpowiedzi na to pytanie, ale testy A/B zazwyczaj podążają za tym 

typem przepływu: 

1 Zdefiniuj, co oznacza lepsze, wybierając dane, które chcesz poprawić: aktywni użytkownicy, kliknięcia 

przycisków, wyświetlenia itd. 

2 Wybierz hipotezę zerową opartą na metryce sukcesu, np. „Kliknięcia przycisków będą takie same dla 

wszystkich grup”. Użyj tej hipotezy, aby przeprowadzić obliczenie mocy, które pokaże, jak długo 

potrzebujesz uruchomić test, aby wykryć zmianę określonego rozmiaru. 

3 Losowo podziel populację użytkowników aplikacji na grupy i zapewnij każdej grupie inną wersję 

aplikacji. 

4 Po przeprowadzeniu testu na czas określony w kroku 2 oceń, czy widzisz statystycznie istotną różnicę 

między dwiema grupami, stosując odpowiedni test statystyczny (np. test t). 

UWAGI 

Pytania takie jak to są typowe dla ról związanych z analityką danych w zespołach, które są mocno 

zaangażowane w pomiary mediów, tworzenie aplikacji/internetów i tak dalej. Prowadzący rozmowę 

zwykle chce tylko wiedzieć, że rozumiesz cel i ogólne zasady testowania A/B, szczególnie w przypadku 

ról młodszych. Zamiast ugrzęznąć w szczegółach testowania statystyk (np. kiedy użyć testu chi-kwadrat 

zamiast testu t), zalecamy trzymanie się jasnego podejścia wysokiego poziomu podczas odpowiadania, 

aby zademonstrować, że wiesz, jak projektować eksperyment i określić przyczynowość. 

Błędy w projektowaniu eksperymentalnym 



Załóżmy, że wykonałeś test A/B, aby wybrać lepszy układ aplikacji; w jakim przypadku możesz nie 

chcieć wdrażać nowego układu, mimo że widzisz statystycznie istotną poprawę w testowanej metryce? 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Nie chciałbyś wdrażać układu, jeśli zauważysz, że negatywnie wpływa on na inne ważne wskaźniki 

(metryki zabezpieczające lub „nie szkodzić”). Przykładem może być sytuacja, w której testowane dane 

to klikalności użytkowników i chociaż widzisz znaczną poprawę w klikalności dla użytkowników 

korzystających z nowego układu, widzisz też, że strony w aplikacji trwają dłużej do załadowania w tym 

układzie. W takim przypadku pogorszenie wydajności aplikacji może nie być warte zwiększenia liczby 

kliknięć, ponieważ z czasem gorsze wrażenia z aplikacji mogą zniechęcić użytkowników. 

UWAGI 

To pytanie jest bardzo otwarte. To, co chce zobaczyć ankieter, to uznanie, że samo znalezienie niskiej 

wartości p nie zawsze jest wystarczającym powodem, aby uznać eksperyment za udany. Dla firmy 

wprowadzanie zmian w aktywnym produkcie, takim jak aplikacja lub strona internetowa, jest 

ryzykowne, a pojedynczy test statystyczny zwykle nie zawiera wszystkich informacji potrzebnych do 

podjęcia właściwej decyzji. Niektóre inne rozsądne odpowiedzi na tego typu pytania obejmują 

dostrzeżenie zbyt małej poprawy w stosunku do kosztów i ryzyka zmiany aplikacji lub stronniczości w 

metodologii próbkowania/podziału. 

Odchylenie w próbkowanych danych 

O jakich typach błędów należy pamiętać, korzystając z przykładowych danych? Jak możesz 

stwierdzić, czy próbka jest stronnicza? 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Wiele rodzajów stronniczości może wpływać na próbkowane dane. Jednym z najczęstszych błędów 

systematycznych w praktycznych zastosowaniach nauki o danych jest błąd selekcji (nieprawidłowy 

wybór próbki). Błąd wyboru może wystąpić w scenariuszach, takich jak wybieranie losowej grupy 

klientów z tabeli na poziomie transakcji, która nadreprezentuje klientów z wieloma transakcjami. Inne 

typy powszechnych uprzedzeń obejmują stronniczość przetrwania (próbka nadreprezentuje grupę, 

która przeszła przez pewien proces preselekcji) i stronniczość dobrowolnej odpowiedzi (próbka 

nadreprezentuje grupę, która była bardziej skłonna do zgłaszania informacji o sobie). Istnieją metody 

statystyczne, których można użyć do zidentyfikowania błędu systematycznego w próbce, takie jak 

porównanie średniej wartości z próbki ze znaną lub oczekiwaną średnią populacji. Powinieneś także 

racjonalnie myśleć o procesie próbkowania, aby zidentyfikować błędy systematyczne, próbując 

odpowiedzieć na to pytanie: czy jest coś w sposobie, w jaki próbowaliśmy tę grupę, co może odróżniać 

ją od populacji, na której nam zależy? 

UWAGI 

To pytanie ma na celu sprawdzenie Twojego zrozumienia ograniczeń w pracy z danymi i wyciąganiu 

wniosków. Mniej ważne jest zrozumienie konkretnych terminów, takich jak błąd selekcji i błąd 

przeżycia, niż zrozumienie sposobów, w jakie dane mogą być ograniczone lub wprowadzać w błąd. 

Prowadzący wywiad chce zobaczyć, że rozumiesz niuanse pracy z danymi ze świata rzeczywistego – z 

których wszystkie są w ten czy inny sposób stronnicze – oraz cały bałagan, jaki te dane niosą za sobą. 

Wykorzystywanie danych z opcjonalnej ankiety, na przykład, ma wyraźną stronniczość dobrowolnej 

odpowiedzi. Nie oznacza to, że dane są bezużyteczne, ale oznacza to, że powinieneś zdawać sobie 



sprawę z błędu systematycznego, zastanowić się nad konsekwencjami, jakie ma ono dla twojej analizy 

i brać je pod uwagę we wszelkich wyciąganych wnioskach. 

Behawioralne 

Projekt, który wywarł największy wpływ 

Jaki projekt, nad którym pracowałeś, miał największy wpływ? 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

W mojej ostatniej pracy zostałem powołany do zbudowania systemu do eksperymentów online, czyli 

testowania A/B, systemu analitycznego. Firma była zainteresowana rozpoczęciem eksperymentów i 

miała inżyniera, który mógłby je wdrożyć, dwóch marketerów wzrostu, którzy mogliby wymyślić 

pomysły i nakreślić zmiany, oraz menedżera, ale potrzebowali sposobu, aby zrozumieć, jakie są wyniki 

eksperyment był. Kiedy zaczynałem, analizowałem każdy eksperyment indywidualnie w R. Ale 

wiedziałem, że to nie jest najlepszy system: oznaczało to, że zespół potrzebował mnie do uruchomienia 

skryptów, aby zobaczyć wyniki, i że powielałem pracę w analizach. To właśnie skłoniło mnie do 

zbudowania wewnętrznego pulpitu nawigacyjnego do monitorowania eksperymentów. Ten pulpit 

nawigacyjny zawierał nie tylko wyniki każdego eksperymentu, takie jak odsetek osób, które 

zarejestrowały się lub subskrybowały w grupie kontrolnej w porównaniu z grupą leczoną, ale także 

kontrole stanu zdrowia, aby upewnić się, że eksperyment przebiega zgodnie z oczekiwaniami i że 

można ufać wynikom . Dzięki temu pulpitowi każdy w firmie mógł zobaczyć najbardziej aktualne wyniki. 

Kiedy wyszedłem, ten pulpit był używany do wszystkich eksperymentów przeprowadzanych w pięciu 

zespołach. Dzięki pracy, którą wykonałem z resztą zespołu eksperymentującego, prawie każda funkcja, 

którą teraz wprowadza firma, jest najpierw testowana jako eksperyment, aby zmierzyć, czy ma jakiś 

pozytywny wpływ. 

UWAGI 

W przypadku tej odpowiedzi, jeśli wykonałeś jakiekolwiek projekty dotyczące nauki danych dla firmy, 

chcesz użyć jednego z nich zamiast projektu dotyczącego nauki danych. Z drugiej strony, jeśli wykonałeś 

projekty z zakresu analizy danych tylko do użytku osobistego lub zadania klasowe, możesz wyróżnić 

inny projekt. Najważniejszą rzeczą tutaj jest skupienie się na wpływie na biznes. Mówiąc „Zbudowałem 

model z 90% dokładnością!” nie jest tym, czego szukają; chcą zrozumieć, w jaki sposób ktoś wykorzystał 

stworzony przez Ciebie model, narzędzie lub analizę i dlaczego ma to znaczenie. 

Niespodzianki dotyczące danych 

Czy możesz mi opowiedzieć, kiedy znalazłeś w danych coś, co cię zaskoczyło? 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Moja poprzednia praca była w firmie, która zarabiała na subskrypcjach. Pracowałem tam nad 

eksperymentami i kiedy zaczynałem, obliczałem stawkę subskrypcji w eksperymencie jako procent 

osób, które przystąpiły, a które później się zapisały. Choć brzmi to dobrze, okazało się, że ludzie mieli 

subskrypcje zaczynające się w przyszłości! Po rozmowie z analitykiem danych, który był właścicielem 

danych subskrypcji, dowiedziałem się, że te subskrypcje z przyszłymi datami rozpoczęcia były 

subskrypcjami, które ktoś wstrzymał. Weź użytkownika z miesięczną subskrypcją od września. Zamiast 

odnawiać lub anulować subskrypcję w październiku, mogła wybrać wstrzymanie jej, nie płacąc i nie 

tracąc dostępu przez dwa miesiące, a następnie wznowić subskrypcję w grudniu. W tym przypadku 

miałaby dwa wiersze w tabeli subskrypcji: jeden dla subskrypcji od września do października, a 

następnie od grudnia. W moim przypadku użycia nie chciałem liczyć tych subskrypcji, które rozpoczną 



się, ponieważ zostaną wznowione; Chciałem tylko abonamenty, które ktoś aktywnie wybierał! 

Wyciągnąłem dwie lekcje: że nigdy nie powinienem robić założeń dotyczących danych i że być może 

będę musiał dostosować źródło danych do moich potrzeb. Zakładałem, że w przyszłości niemożliwe 

będzie rozpoczęcie subskrypcji, więc tego nie sprawdzałem. Kiedy zdałem sobie sprawę z tego 

problemu, nie nadpisałem oryginalnych danych, ponieważ inne osoby nadal musiały wiedzieć o 

subskrypcjach, które miały rozpocząć się w przyszłości. Zamiast tego stworzyłem własny stół, który 

liczył tylko nowe subskrypcje. 

UWAGI 

W tej odpowiedzi użyliśmy przykładu, w którym byliśmy zaskoczeni tym, co jest zasadniczo problemem 

z jakością danych w naszym przypadku użycia. Ale możesz zamiast tego mówić o sytuacji, w której 

twoja intuicja po prostu nie pasowała do wyników, na przykład o eksploracyjnej analizie danych, którą 

wykonałeś z podwątku Reddit na temat nauki o danych, kiedy myślałeś, że liczba słów w postach będzie 

dodatnio skorelowana z liczbą komentarze, ale okazało się, że istnieje negatywna korelacja. Chcesz 

również upewnić się, że wyjaśniłeś, dlaczego podtrzymałeś swoje początkowe założenie. To pytanie 

sprawdza, czy myślisz o swoich danych, zanim po prostu w nie zagłębisz się. To także test na to, że nie 

tylko próbujesz potwierdzić swoją początkową hipotezę, ale dajesz się zaskoczyć wynikami i 

dostosowujesz się do nowych informacji. 

Refleksje dotyczące poprzedniej pracy 

Co najbardziej chciałeś zmienić w swojej poprzedniej pracy, a czego nie mogłeś?  

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Odkryłem, że w mojej ostatniej firmie były prawdziwe zmagania z komunikacją. Zespół kierowniczy 

nieustannie prosił ludzi, aby byli bardziej otwarci i wyrażali swoje obawy, ale tak się nie stało. Moja 

teoria jest taka, że było to spowodowane brakiem otwartości samych przywódców; ciągle mówili nam, 

że wszystko idzie świetnie, gdy wiedzieliśmy, że są problemy. To, co najbardziej chciałem zmienić, to 

otworzyć przed nami kierownictwo. Gdyby bardziej wyrażali własne zmagania i obawy, ułatwiłoby to 

otwarcie się młodszym pracownikom i stworzyło lepsze środowisko pracy. 

UWAGI 

To pytanie jest podchwytliwe. Musisz pokazać, że rozumiałeś swoje poprzednie środowisko pracy na 

tyle dobrze, aby zaproponować ulepszenie, ale musisz to zrobić tak, aby brzmiało to tak, jakbyś miał 

dobre relacje z poprzednim pracodawcą. Możesz wymienić wiele różnych rodzajów zmian, takich jak 

zmiany techniczne, zmiany dynamiczne zespołu i zmiany produktów. Im bardziej znaczącą zmianę 

możesz wymienić, tym lepiej (a więc nie „Szkoda, że nie mamy darmowej sody”). Wspaniale jest 

również, jeśli możesz zastanowić się, dlaczego ta zmiana nie nastąpiła („Szkoda, że nie używaliśmy 

nowoczesnego języka, takiego jak R lub Python, ale używaliśmy SAS ze względu na wszystkie starsze 

produkty, które utrzymywaliśmy”). Wyjaśnienie, dlaczego zmiana nie nastąpiła, pokazuje, że 

zastanawiałeś się nad ograniczeniami środowiska. Unikaj obrażania swojego poprzedniego pracodawcy 

(„Czy wierzysz, że był wystarczająco nieinteligentny, by użyć FORTRAN!?”). Nie chcesz sprawiać 

wrażenia, że kiedyś opuścisz kolejną firmę i ich też obrażasz. Szanuj pracę wykonaną przez 

poprzedniego pracodawcę, nawet jeśli ostatecznie jej brakuje. 

Osoba starsza popełniająca błąd na podstawie danych 

Co byś zrobił, gdybyś miał obliczenia lub wyniki, które kolidowały z wcześniejszymi wynikami starszej 

osoby w firmie? Czy próbowałbyś przekonać ich, że masz rację, a jeśli tak, to w jaki sposób?  



PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Najpierw zadałbym sobie pytanie, czy ten wynik jest wystarczająco ważny, aby go poruszyć. Jeśli był on 

błędny o niewielki procent, ale nadal podjęlibyśmy tę samą decyzję z nowymi wynikami, lub jeśli 

poprzednie wyniki nigdy nie były wykorzystywane do niczego, mógłbym to odpuścić. Jeśli nie, zacznę 

od zrozumienia motywacji i celów drugiej osoby. Załóżmy, że ta osoba była wiceprezesem ds. sprzedaży 

i przeprowadziła analizę wykazującą, że każdy zatrudniony sprzedawca przynosił ponad dwukrotność 

wynagrodzenia ze sprzedaży. Następnie wykorzystali tę analizę, aby uzasadnić zatrudnienie pięciu 

dodatkowych osób do zespołu. Jeśli pokażę, że każdy sprzedawca faktycznie zarabia mniej niż jego 

pensja, może to zagrozić całemu działowi sprzedaży. Ludziom wiele zależałoby na wyniku, więc ważne 

jest, aby zachować ostrożność. Umówiłem się z nimi na spotkanie. Rozumiejąc sytuację, mogłem 

zgadywać, jak zareagują. Jeśli wyniki byłyby sprzeczne, ponieważ zawierały błąd w ich analizie lub jeśli 

wynik miał fundamentalne znaczenie dla ich działalności, spodziewałbym się, że mogą działać 

defensywnie i próbować znaleźć błędy w mojej analizie, więc przygotowałem się emocjonalnie i 

potrójnie sprawdziłem moje wyniki. Spróbowałbym znaleźć rozwiązanie, które pozwoli im zachować 

twarz, zmienić strategię i skierować biznes we właściwym kierunku. W najgorszym przypadku — nie 

słuchali ani nie podawali żadnych ważnych powodów, dla których nowe wyniki były błędne, i myślę, że 

nowe wyniki mają kluczowe znaczenie dla firmy — pracowałbym z moim menedżerem, aby opracować 

strategię, która pozwoli udostępnianie nowych wyników i podejmowanie działań na ich podstawie. 

Niestety, czasami ludzie nie zgadzają się z twoją nową analizą, a uwaga musi przesunąć się z 

przekonywania ich na znalezienie sposobu na osiągnięcie twoich celów i ograniczenie wpływu błędnej 

analizy. 

UWAGI 

To pytanie ma na celu zrozumienie, jak poradziłeś sobie z konfliktem z kimś starszym. Chociaż istnieje 

wiele odpowiedzi, niektóre takie jak „Wysłałbym e-maila do wszystkich w firmie, aby publicznie 

porozmawiać o tym, jak bardzo się mylili” lub „Zawsze postępowałbym w ten sposób, bez względu na 

sytuację, ponieważ jedyną rzeczą, która ma znaczenie, są dane” na pewno być problemem. Zwłaszcza 

naukowcy mogą zmagać się z rozwiązywaniem konfliktów w przedsiębiorstwach; w środowisku 

akademickim rozmowy mogą być konkurencją o to, kto spośród słuchaczy może znaleźć najwięcej 

błędów w badaniach i obalić argumenty. Z drugiej strony w przemyśle musisz być w stanie podzielić się 

swoim punktem widzenia i pomóc firmie w podejmowaniu właściwych decyzji, jednocześnie 

równoważąc inne czynniki i rozumiejąc niuanse różnych sytuacji. Prowadzący rozmowę szuka oznak, 

że już wcześniej z powodzeniem rozwiązałeś spory, więc pokaż jak najwięcej tego doświadczenia. 

Trudne problemy 

Co robisz, gdy nie wiesz, jak rozwiązać problem związany z data science? 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

W przypadku pytań dotyczących kodowania Google jest moim przyjacielem. Często odpowiedź w 

pytaniu Stack Overflow jest pierwszym wynikiem, jeśli Google wyświetli komunikat o błędzie lub coś w 

stylu „Jak zrobić alokację Latent Dirichlet w R?” Jeśli wiem, jaka jest funkcja lub pakiet, którego chcę 

użyć, ale nie jestem pewien, jak to działa, poszukam jakiejkolwiek dokumentacji. Ale czasami nie wiem, 

jak podejść do problemu. W takich przypadkach zwykle zaczynam rozwiązywać problem, czasami od 

wypisania różnych elementów na tablicy. Pomaga mi to przejść do podstawowych problemów, które 

mogą być tymi, z którymi wiem, jak sobie poradzić, nawet jeśli początkowo cały problem wydawał się 

zniechęcający. Podoba mi się też zasada, że sam poświęcam 15 lub 30 minut na problem (w zależności 

od tego, czy czuję, że robię jakieś postępy), a następnie proszenie o pomoc innego analityka danych w 



mojej firmie. Moim obowiązkiem jest spróbować najpierw samemu to rozgryźć, ale mam też 

obowiązek nie tkwić w czymś przez cały dzień, gdy kolega mógł mi pomóc w kilka minut. Kiedy wyciągnę 

rękę, podzielę się tym, czego próbowałem, wraz z małym, powtarzalnym przykładem, aby ułatwić 

drugiej osobie zobaczenie problemu (zamiast wysyłać jej setki wierszy kodu do przeanalizowania). 

UWAGI 

Nauka o danych to dziedzina, w której nieustannie będziesz się uczyć i stawiać czoła problemom, 

których nigdy wcześniej nie widziałeś, dlatego ważne jest, aby opracować kilka strategii, które pozwolą 

Ci się uwolnić. Jedną z rzeczy, których szuka to pytanie, jest to, że opracowałeś strategie poza klasą, 

gdzie miałeś arkusz odpowiedzi, kolegów z klasy i profesora, aby ci pomóc. Potencjalnie będziesz 

musiał dostosować tę odpowiedź do firmy, z którą rozmawiasz. Jeśli powiesz, że twoją główną strategią 

jest zapytanie współpracowników zajmujących się danymi, a przeprowadzasz rozmowę kwalifikacyjną, 

aby zostać pierwszym naukowcem danych, odpowiedzią będzie czerwona flaga. 

Łamigłówki 

Oszacowanie 

Jakie są szacunkowe liczby mini-butelek szamponów używanych przez wszystkie hotele w Stanach 

Zjednoczonych w ciągu roku? 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Liczbę butelek szacuję posługując się wzorem: 

liczba hoteli w USA * średnia liczba pokoi w hotelu * 1 butelka szamponu na zajęty pokój na noc * 

średnie wykorzystanie pokoju * 365 dni w roku = liczba butelek szamponu rocznie Następnie szacuję 

liczby we wzorze: 

■ Liczba hoteli w Stanach Zjednoczonych - jeśli założę, że w kraju przypada jeden hotel na 5000 osób, 

a w kraju jest około 300 milionów ludzi, to jest to 60 000 hoteli. 

■ Liczba pokoi w hotelu - pięćdziesiąt wydaje się całkiem przyzwoitym przypuszczeniem, biorąc pod 

uwagę średnią liczbę pokoi w hotelu spośród hoteli, w których się zatrzymałem. 

■ Przeciętne wykorzystanie pokoju - ponieważ hotele muszą być opłacalne, przypuszczam, że każdej 

nocy pokój ma 80 procent szans na to, że zostanie zajęty. 

To sprawia, że formuła 60 000 * 50 * 1 * 0,8 * 365 = 876 milionów butelek. 

UWAGI 

Rozwiązaniem tego pytania jest wymyślenie wzoru na liczbę, którą próbujesz oszacować, i odgadnięcie 

liczb, które mają zostać umieszczone w formule. Istnieje wiele, wiele wersji tego pytania, od „Ile piłek 

do ping-ponga mieści się w samolocie Boeing 747?” na „Ile pianin jest we Francji?” Prowadzący 

rozmowę sprawdza, czy możesz wymyślić formułę, która ma jakiś sens i czy twoja logika odgadywania 

każdej z liczb w formule ma sens. Prawie nie ma szans, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej zbliżysz się 

do liczby (nie mamy pojęcia, czy na przykład 50 to dobry wynik dla średniej liczby pokoi hotelowych), 

ale to nie jest ważne. Niewiele możesz zrobić, aby przygotować się na te pytania, z wyjątkiem ćwiczenia 

improwizacji polegającej na wymyślaniu formuł i szacunków na bieżąco. 

Kombinatoryka 



 

Wyobraź sobie siatkę podobną do pokazanej powyżej, z myszą w lewym dolnym rogu siatki. W prawym 

górnym rogu znajduje się kawałek sera. Mysz może poruszać się tylko wzdłuż linii w siatce i nigdy się 

od niej nie oddala. Ile jest ścieżek od myszy do sera? 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 

Aby dostać się do sera, mysz musi przesunąć się o jedno pole o jedno pole poziomą linię na siatce 

dziewięć razy, a następnie przesunąć się o jedno pole wzdłuż pionowej linii na siatce sześć razy 

(ponieważ siatka ma wymiary 9x6). Nazwijmy ruch poziomy H i ruch pionowy V. Wtedy każda struna z 

9 Hs i Vs jest prawidłową ścieżką od początku do końca. Na przykład idąc prosto w górę, a potem w 

prawo, będzie to VVVVVVHHHHHHHHH. Istnieje 15 silnia (15!) sposobów rozmieszczenia 15 odrębnych 

znaków, które nazywane są permutacjami, ale ponieważ 6 z nich to ta sama litera (V), a 9 z nich to ta 

sama litera (H), musimy usunąć wszystkie powielanie ustaleń. Możemy je usunąć, licząc, ile jest 

duplikatów każdego z nich. Vs są zduplikowane 6! razy (liczba sposobów, w jakie można je ułożyć), a H 

są zduplikowane 9! czasy. Oznacza to, że 

odpowiedź to 15!/(6!)/(9!) lub 5005 ścieżek. 

UWAGI 

To pytanie jest naprawdę trudne do odpowiedzi. Po pierwsze, trudno jest znaleźć właściwą odpowiedź. 

Jeśli w jakiś sposób studiowałeś dziedzinę kombinatoryki, możesz to wiedzieć; w przeciwnym razie 

trudno nagle zdać sobie sprawę, że możesz myśleć o problemie jako o układaniu ścieżek. Nawet jeśli 

widzisz taki sposób formułowania problemu, możesz nie wiedzieć, jak policzyć liczbę rozwiązań. Po 

drugie, nawet jeśli znasz odpowiedź, trudno jest podać ją w sposób, który jasno wyjaśnia problem i 

rozwiązanie, nie będąc gadatliwym. Nie można zakładać, że wszyscy znają terminy takie jak 

permutacje, ale gdybyś miał to wszystko wyjaśnić, spędziłbyś nad tym zbyt dużo czasu. Wreszcie, 

naprawdę nie ma możliwości studiowania tego pytania. Jest tak wiele pytań kombinatorycznych, że nie 

można mieć z góry przygotowanych odpowiedzi na wszystkie z nich. W przypadku takich pytań najlepiej 

jest wyjaśnić swój proces myślowy i sposób, w jaki możesz podejść do problemu. Jeśli ankieter 

przykłada dużą wagę do pytań takich jak to, to jest to czerwona flaga. 


